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SICK har med en målrettet indsats udviklet et af markedets mest om-
fattende kataloger, af driftsikre sensorer til hårdt miljø med højtryks-
spuling, kraftige basiske og syreholdige rengøringskemikalier, og hurtige 
skift mellem brandvarmt og iskoldt vand. Resultatet er dedikerede INOX 
fotoceller, INOX induktive sensorer og niveaumålere med guidede radar 
eller ultralyd, indkapslede kodelæsere eller sikkerhedslysgitre - der er 
masser af komme efter.  

I år præsenterer vi ekstra mange banebrydende produkter, til detek-
tion af blandt andet: Transparente emner, dybsorte emner, emner på 
transportbånd uden mellemrum. Også indenfor OCR læsning, RFID, 
niveaumåling i svært tilgængelig tanke, encodere og laserscannere til 
AGVer er der godt nyt. 
Endeligt introducerer vi en række sikkerhedsprodukter: Sikkerhedslys-
gitrer, stilstandsmoduler til sikkerhedsPLCen Flexi Soft m.fl. Fælles for 
disse er, at de alle er kompatible med Flexi Loop, sikkerhedsPLC land-
vindingen, der gør det let som aldrig før, at kaskadetilslutte sensorer 
og hente diagnose fra disse. 

Fokus på at udvikle produkter, der modsvarer vore kunders ønsker og 
krav har betydet, at SICK på verdensplan i år rundede en omsætning på 
1 milliard EUR. Fra at være en virksomhed, der var meget skarpt inddelt 
i divisioner, er vi nu blevet langt mere brancheorienteret. Globalt er der 
oprettet en række solution centre, der arbejder med brancherelevante 
sensorløsninger, på tværs af divisionerne. I Danmark har vi tilsvarende 
øget vores branchefokus, med dedikerede branche specialister, blandt 
andet indenfor Fødevarer/Consumer Goods og Maskinkonstruktion. 
Branche fokus og en række af nye stærke produkter, netop inden for 
fødevare og automatik, gør det naturlig at SICK deltager på Automatik 
messe og som noget nyt Foodtech.
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MINIATURE CQ4 KAPACITIVE SENSORER FRA SICK 

DETEKTERER EMNER HURTIGT, OVERVÅGER 
GRÆNSENIVEAU OG ER SIMPEL AT INSTALLERE

SICK introducerer CQ4 kapacitive sensorer til detektering og overvågning af en lang 
række emner og materialer. Sensorerne er bygget ind i miniature-glasfiber-forstærket-
hus med en tæthedsklasse IP67, hvilket gør dem velegnede til industrielle applikatio-
ner med begrænset plads.

>> Med en høj tastefrekvens på op til 
100 Hz og en rækkevidde på op til 8 mm 
er CQ4 designet til højhastighedsdetek-
tering af emner gennem ikke metalliske 
overflader, som man typisk finder inden 
for fødevarebranchen og maskinbygning. 
Udover detektering af emner er det med 
CQ4 muligt at kontrollere grænseniveau 
for plastikgranulater, væsker og pulvere. 
Den berøringsløse løsning CQ4 er hurtig 
at installere, fordi der ikke skal bores hul-
ler i beholdere og tanke.

CQ4 tilbyder justering af følsomheden 
via potentiometer, der både gør den let 
at idriftsætte og giver ubesværet tilpas-
ning ved ændringer i en applikation. 
Sensoren er designet til driftstempera-
turer på op til 75 °C og kan installeres 
skærmet i alle applikationer. Kombinati-
onen af forskellige udgange og tilslutnin-
ger gør det muligt at vælge lige præcis 
den sensor, der passer til din applikation. 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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SENSOR MED SUPERHURTIGT 
MONTERINGSSYSTEM
Et superhurtigt nyt monteringsdesign til SICKs G10 sensor gør det muligt at nyin-
stallere eller erstatte en optisk sensor overalt, hvor der er behov for det på bare 10 
sekunder.

>> ”SICKs unikke Q-lock skruefrie sy-
stem betyder, at du kan sætte en G10 
sensor på sit medfølgende beslag med 
et par simple klik”, udtaler Henrik Bo-
strup Sick Danmarks specialist i indu-
striellesensorer. ”Det er helt almindeligt 
at der indgår mange sensorer i føde-
vare-, konsum- og pakkeindustrien, for 
eksempel til at kontrollere emner på 
conveyorsystemer. G10’s simple design 
vil spare vedligeholdelsesafdelinger for 
hundredevis af mandetimer, i større 
virksomheder, sammenlignet med at 
bruge konventionelle skrue og møtrik 
montage.”
Sensorens robuste plasthus er designet 
til at kunne klare belastninger i hårde 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

miljøer indenfor og udenfor, og kan inte-
greres i de fleste industrielle applikatio-
ner. 

Sensormontage på bare 10 sek.

Fotocellemontage | Kapacitive sensorer : AUTOMATION 



4

MÅLENDE LYSGITTER TIL 
HØJPRÆCISIONSOPGAVER

SICKs nye robuste målende lysgitter 
MLG2 er designet til at detektere 
emner, til kontrol af emneforskydninger, 
og til måling af emnehøjde. Optimeret 
opløsning, scannehastighed og optik 
betyder, at selv transparente, små og 
hurtigt bevægende emner, detekteres 
stabilt og fejlfrit. MLG2 er velegnet til em-
nehåndtering og lagerprocesser, hvor de 
løser alt fra simple til de sværeste 
opgaver.

>> I hjertet af den nyudviklede MLG2 
platform, finder man ”SIRIC” SICKs til 
dato mest avancerede ASIC-chip. Den 
forbedrer dataevalueringen, så små og 
transparente emner detekteres stabilt, 
og således at selv emner i højhastighed 
kan håndteres. Udover driftsstabilitet, 
giver SIRIC en række kommunikations-
muligheder, til på den ene side at sende 
realtime data, om de enkelte strålers 
funktionsevne, tilsmudsningsadvarsel 

Nemt koncept for standardopgaver 
MLG2 Prime:
• Prime anvendes til højde/bredde 

måling eller emne genkendelse. 
• Simple valg af opgave via display på 

lysgitter.
• Hurtig montage med Quick beslag.
• 2 strålet optisk synkronisering, aflø-

ser kabel mellem sender/modtager 
enhed.

• Idriftsættelse uden PC.
• Ved at benytte kloningsfunktion, 

kan opsætningen overføres til nyt 
lysgitter.

• Relativ høj modstandsdygtighed, 
mod hårde miljøpåvirkninger pga. 
god IP klasse.

• Høj modstandsdygtighed mod spej-
leffekt fra blanke overflader, giver 
robuste løsninger.

• Højder op til 3200 mm med 500 lys-
stråler, og fra 5 til 50 mm opløsning 
mellem lysstråler.

• Analog eller push/pull udgang

High-end udgave MLG2 Pro for avance-
ret løsninger
• Transparent emnedetektering.
• Høj hastighedsfunktion.
• Høj opløsning.
• Tilsmudsningsadvarsel og høj mod-

standsdygtighed for snavs.
• Evaluering helt ned på enkelt stråle 

niveau.
• Forud programmeret funktioner, 

som positions- og diameter måling.
• Parametreres via SICKs gratis og 

brugervenlige SOPAS, til løsninger 
af avanceret opgaver.

• Synkronisering via kabel, giver ro-
bust og immunitet mod andet lysgit-
ter.

mv. og på den anden side at modtage 
data, fra en controller via IO-link. De 
data der sendes fra controlleren, kan 
være kommandoer til indstilling af taste-
afstand, eller af hele kloningsfunktioner, 
med indstilling af alle parametre. 
Det er ikke kun i databehandlingen, at 
der er gode konfigurationsmuligheder. 
Det fysiske design er modulopbygget, så 
man kan vælge den højde og opløsning 
der passer bedst til given applikation. 
MLG2 rykker samlet set grænsen for, 
hvad man kan benytte lysgitrer til, med 
mere end 100 forskellige justerbare 
parametre.

PRIME OG PRO KONCEPT
SICK leverer MLG2 lysgitterløsninger, i to 
tekniske niveauer Prime og Pro. Prime 
er en nem løsning til standardopgaver, 
mens Pro tilbyder det bedste og mest 
alsidige teknik på markedet. Yderligere produktinformation:

www.sick.dk 

Automationslysgitre 
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REFLEKTORFRI SENSORLØSNING 
OPTIMERET TIL TRANSPARENTE 
EMNER ØGER 
DRIFTSIKKERHEDEN
SICKs nye Transpatect sensor, er spe-
cielt udviklet til at løse udfordringer, ved 
detektion af transparente emner, og le-
verer derfor en mere stabil aftastning, 
på irregulære gennemsigtige plast og 
glas emballage under støvede, fugtige 
og tilsmudsede forhold. I applikationer 
med hårdt miljø, øger den reflektorfrie 
sensorløsning oppetiden, fordi rengø-
ringsmidler og vandtryk ikke længere 
kan nedbryde reflektorens funktions-
evne. 

>> I fødevareindustrien hvor tilsmuds-
ning og rengøringsrutiner udfordrer sen-
sorens levetid og funktionsdygtighed, 
har sender/modtager installationer tid-
ligere været fortrukket. Deres kraftige 
signal kunne optisk modstå det omgi-
vende miljø, men samtidig var det en dyr 
løsning, med omkostninger til to sensor-
huse og dobbelt kabeltræk. Derfor har 
vi i takt med, at sensorproducenterne 
har udviklet bedre sensorer, huse og 
tætningsmetoder, set et skifte så reflek-
torløsningerne nu er de mest fortrukne. 
De bedste fotocellers levetid er nu så 
gode, at reflektoren er det svageste led, 
og SICK er med Transpatect kommet op 
med en løsning. Reflektoren erstattes 
med aftastning, på en glasblæst rustfri 

stål overflade. Det giver lang levetid, og 
da mange maskiner allerede er lavet af 
glasblæst rustfri stål, kan man bare ta-
ste på maskinens egen overflade. 
Driftsikkerhed kræver udover 
elimineringen af reflektoren, frem for 
alt en stabil aftastning. Udfordringen er 
at transparente emner, ikke reflekterer 
sensorens lys stabilt, og derfor vil kon-
ventionelle sensorer, give flimrende 
signaler på udgangen.

3 TEKNIKKER I ET HUS GIVER EN 
TRANSPATECT SENSOR
Ved at benytte 3 teknikker kan sensoren 
levere et stabilt signal, selv ved trans-
parente plastbakker. Første teknik er 
forgrundsafblænding, her registreres af-
stand til baggrund, og alt som er tættere 
på opfattes som et emne.
Anden teknik er måling af intensitet. En 
glasblæst rustfri overflade, reflekterer 
en lysmængde som er relativ stabil, og 
reflekteres der mere eller mindre opfat-
tes dette som et emne.
Tredje teknik er den optiske geometri af 
det reflekterede lys.  Når sensorens lys 
reflekteres fra baggrunden, er 
reflektionen ikke influeret og derved 
stadig rund. Når et transparent emne 
placeres mellem sensor og baggrund, vil 

lyset ved gennemgang af plastik, ændre 
geometri og f.eks. opfattes som oval el-
ler helt diffus. Som nævnt vil samspillet 
mellem de tre teknikker, give en stabil 
detektering af selv meget transparente 
emner.

PEG, TRYK OG KØR
Transpatect sensoren placeres vinkelret 
overfor en glasblæst rustfristål overfla-
de, i en afstand på mellem 200 til 700 
mm. Ved at trykke på teach-in knappen, 
justerer sensoren til den konkrete appli-
kation, og herefter sikrer den indbyggede 
autoadaptfunktionen pålidelig drift, selv 
ved tilsmudsning og påvirkninger i forbin-
delse med rengøring. Der er således ikke 
længere behov for tørretid, og anlæg kan 
umiddelbart startes til ny produktion 
efter rengøring.
For at sikre at systemet fungerer stabilt, 
skal montage og glasblæst rustfristål 
baggrunden være i orden. SICK kan leve-
re baggrundspladen, som tilbehør til de 
applikationer, som ikke allerede har en 
brugbar rustfristålbaggrund. Den mon-
teres ligesom en refleks, men har ikke 
refleksens problem med levetid.

NY TRANSPATECT APP 
Med SICKs nye app, som kan downloa-
des fra Apple Store eller Google Play, 
kan man tjekke sin applikation før idrift-
sættelse. Den smarte afstandsberegner 
viser, ved at mærkerer afstanden til bag-
grundspladen, maksimal tasteafstand 
for transparenter, og samtidig for ikke 
transparente emner. Med en afstand til 
baggrunden, på for eksempel 700 mm, 
må der maksimalt være 400 mm til 
transparent emne, eller 550 mm til mas-
sivt emne. Appen indeholder naturligvis 
også datablade, manualler samt en over-
sigt over relevant tilbehør.  

Transpatect i robust metalhus til hårde miljøer 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Transparente emner i fødevareindustrien : AUTOMATION



6

>> Det banebrydende ved DeltaPac’en 
er, at den fjerner behovet for at håndtere 
pakker enkeltvist. Eliminering af 
afstanden mellem emner giver præcision 
og høje gennemstrømningshastigheder 
samtidig med, at den reducerer risikoen 
for driftstop.

I dag benytter man typisk et tydeligt mel-
lemrum mellem emner for at give en 
fotocelle mulighed for at detektere 
emners forkant. 
DeltaPac’en anvender derimod en 
patenteret teknologi, som udnytter em-
ners konturer til detektion. Den tæller 
emner og det gør den uanset om der er 
tale om æsker, kartonner og brikker, i 
runde, kvadratiske eller ottekantede for-
mer. 
Når emnerne kan stå side om side, er der 
ikke længere behov for buffer- og 
separationsmekanismer. Problematikken 
omkring kollisioner mellem emner der 
indhenter hinanden eller vælter på 
transportbåndet kan ligeledes elimine-
res. Teknologien understøtter dermed 
mere pålidelig styring af produktions-
processer og øger samtidig præcisionen 

DELTAPAC UDFYLDER HULLET I 
PACKAGING APPLIKATIONER
SICK introducerer DeltaPac, en sensor 
der er i stand til at detektere individu-
elle emner som kører side om side uden 
mellemrum på conveyorer 

i forbindelse med printning, etikettering 
og palletering. 

SENSOREN
Sensoren er en plug and play sensor som 
kan installeres et vilkårligt sted i produk-
tionen, hvorefter den straks udlæser 
position og antal emner på simpel PNP 
udgang. Den har fire PinPoint sender-
LED’er og to modtager elementer, som 
kan måle den returnerede energi.  Ved 
at kombinere SICKs SIRIC ASIC chip med 

afstandsmåler teknologi, kan hjørner 
med radius op til 20 mm registreres med 
standardopsætning. DeltaPac detekte-
rer emner op til 3 m /s og har en mak-
simal produktionskapacitet på 200.000 
emner i timen. Ønsker man at tilpasse 
sensoren til konkrete opgaver, kan man 
vælge en avanceret version med IO-Link 
kommunikation.

Det kompakte hus, 42mm x 42mm x 
45mm, overholder IP67 og er udformet 
til optimal montage med justerbare stik-
udgang og nem aflæsning af funktion. 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Undgå driftstop og væltede emner med DeltaPac

Emner uden mellemrum på conyevor 
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NY NIVEAUSENSOR MED WIRE PROBE DESIGNET 
TIL MONTAGE PÅ SVÆRT TILGÆNGELIGE STEDER  

Sensoren er velegnet til næsten alle 
vand- og oliebaserede væsker, fx køle-
midler, slibevæsker og hydrauliske olier 
eller blandinger indeholdende affedtning 
og rengøringsmidler.

Wiren er fremstillet i rustfrit stål og fås i 
længder fra 1000 mm til 4000 mm. Des-
uden er den monteret til sensoren med 
en forskruning. Det giver mulighed for 
en optimal opsætning af sensoren hvor 
wiren kan afmonteres, afkortes, eller ud-
skiftes.

LFP Cubic Rope er velegnet til tempera-
turer op til 100 °C og procestryk op til 
10 bar. Sensoren har op til fire digitale 
udgange samt en analogudgang, som 
enten indstilles ved hjælp af en display-
menu eller via IO-Link. Fordelen ved IO-
Link er, at parametreringen foretages i 
maskinens styring, så alle sensorer kan 

>> LFP cubic kombinerer kontinuerlig 
niveaumåling med niveau-detektion i én 
enkelt enhed.
Niveausensoren der er slid- og vedli-
geholdelsesfri anvendes i metalcontai-
nere og tanke i industrien, indenfor ma-
skinbygning og værktøjsmaskiner.

TILPASSER SIG MÅLEOPGAVEN
Måleprincippet af "guidede mikrobøl-
ger" gør niveauføleren uafhængig af 
påvirkninger relateret til installation, be-
holder og medie.

Den nye niveausensor LFP Cubic Rope 
fra SICK kombinerer guidede mikrobøl-
gers fordele i nøjagtighed i alle medier 
med en wire probes fleksibilitet. Den bø-
jelige probe løser applikationer, hvor der 
ikke fysisk er plads til at sænke en fast 
probe ned i tanke og beholdere

overvåges og ændres fra ét centralt sted. 
Står maskinen for eksempel i et andet 
land, tillader IO-link styringer med web-
interface, at fjernstyre de enkelte senso-
rer.

NØJAGTIG - SELV I TILFÆLDE AF SKUM
LFP Cubic rangerer blandt de mest 
nøjagtige målesystemer i sin klasse. 
Målenøjagtigheden er selv ved skumhol-
dige væsker på +/- 5 mm, hvilket er en 
værdi der ellers kun opnås ved betydeligt 
dyrere niveaumålesystemer. De robuste 
målinger betyder, at niveausensorens 
opsætning ikke behøver at blive rekon-
figureret, når de fysiske egenskaber af 
væsker ændres.

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Niveaumåling : AUTOMATION
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SENSORBRUGERE BLIVER TIL-
SENSORSPECIALISTER

FØR anvendte tømmeren en hammer til sit arbejde, og sensorbrugeren en skruetræk-
ker til sit. NU anvender tømmeren elværktøj, og sensorbrugeren sin pc

>> I alle fag handler det om at øge 
effektiviteten, og det understøttes i høj 
grad af den teknologiske udvikling.
Med de nye sensorer fra SICK, kan 
sensorbrugeren via en simpel boks, 
udføre avanceret justering af sine SICK 
sensorprodukter.
Som brugere af sensorer, fotoceller, 
induktive og afstandsmålere ofte har 
været udfordret på, så har løsning af 
svære opgaver, ofte været forbundet 
med gætværk, forsøg og mange test, 
før et acceptabelt resultat kunne opnås. 
”Kunne man dog bare se hvad man la-
vede, og hvad sensoren så eller reage-
rede på, så var livet meget lettere.”

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Selv avancerede løsninger, hvor transpa-
rente emner skal detekteres i støvfyldt 
miljø, justeres nemt og enkelt, da bag-
vedliggende avanceret algotrimer, sikrer 
en optimal funktion.
Under test og idriftsættelse kontrolleres 
funktionen, hvorefter hastighed, følsom-
hed og statusrapportering parametreres 
til opgaven. Eventuel usikkerhed om 
funktion fjernes, og valgte indstillinger 
kan nemt gemmes og dokumenteres. 
Derved sikres en robust løsning, som vil 
fungere til kundens tilfredshed, og sikre 
problemfri driftstid fremover. 

NETVÆRK ER NÆSTE SKRIDT
Når brugeren først har anvendt IO-Link 
Master boksen og SOPAS, er næste 
spørgsmål: ”Hvordan får jeg sensorerne 
på netværk til min PLC, så jeg kan fjern-
supportere dem?”. Dette er nu enkelt, 
via IO-LINK interface og en tilhørende 
PLC eller Bus master.  Ved få program-
meringsstep, kører sensorkommunikati-
onen, og derved kan den enkelte sensor 
designes til den aktuelle opgave.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE
Kom på vores stand på Automatik Mes-
sen i Brøndby 9.-11. september. 
og oplev dine muligheder, ved at gå over 
til sensorer med IO Link. Vi udstiller på 
stand 1250. Eller ring til os på 4582 
6400 hvis du har en konkret opgave el-
ler vil vide mere.SICKs konfigurations-
software SOPAS kan gratis downloades 
her: mysick.dk/sopas

Derfor er det en stor hjælp, når SICKs 
brugere af sensorer tilbydes den lille for-
skel, som gør selv avanceret opgaveløs-
ninger nemme at konfigurere.

ENKEL BOKS GARANTERER AVANCERET 
SENSORLØSNING
Ved at benytte en IO-Link kompatibel 
sensor, sammen med den nye IO-LINK 
Master 2.0 boks, kan SICKs SOPAS kon-
figurationssoftware benyttes, til at få di-
rekte adgang til sensorens processor, og 
dermed til visualisering af dens funktion. 
Parameterændringer foretages let, via 
SOPAS vha. museklik eller tastatur.

IO-Link : PRODUKTER



>> Den lille robuste encoder, er desig-
net med drejbart stik eller kabeludgang, 
som gør at den fysisk passer ind i selv 
de mindste applikationer. AHS/AHM36 
findes i varianter til alle industrigæng-
se mekaniske tilslutninger: Blind hol-
low shaft, servoflange og face mount 
flange, alle med 6/8/10 mm udgaver. 
Ud over selve encoderen, tilbydes en 
række smarte montageløsninger, så en-
coderen f.eks. kan erstatte gamle Ø60 
encoder direkte.

Grundlæggende kan man vælge mellem 
en basic eller en advanceret udgave. 
Basic udgaven i 12 x 12 bit er beregnet 
til opgaver med absolut positionering, 
uden store krav til temperatur og diag-
nose funktioner. Den advancerede 12 
x14 bit udgave, tilbyder en række diag-
nosefunktioner til at optimere systemet, 
og undgå nedetid. Det er muligheder 

som udlæsning af: Max hastighed, nu-
værende/min/max temperatur, antal po-
wer up, hvor længe har der været strøm 
på encoderen, hvor langt har encoderen 
kørt, tæller for frem og tilbage rotation, 
tæller for retnings skift og min/max drift 
spænding.
På grund af disse mange muligheder og 
den gode kvalitet, har encoderen vun-
det den toneangivende ”Reddot design 
award 2014”, hvilket er en pris som vi 
selvfølgelig er meget stolte over, at have 
modtaget. 

AHS/AHM36 er på gaden nu, med 
CANopen interface til beregnet til drift-
stemperatur fra -40 til +85 grader. I løbet 
af efteråret kommer SSI udgaven, der 
kommer til at gå fra -40 til +100 grader.

Lille og robust absolut encoder

Drejbart stik og kabeludgang. 
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KOMPAKT ABSOLUT ENCODER I 
SÆRKLASSE
Den nye absolut encoder AHS/AHM36 fra SICK, udvider grænsen for funktioner og 
fleksibilitet i Ø36 mm formatet. Med muligheder som tidligere kun er set, i de langt 
større Ø60mm modeller, er encoderen et godt alternativ, til maskinbyggere og kon-
struktører af mobile enheder, hvor plads og kvalitet er i højsæde. 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Encodere : AUTOMATION



NÅR DET SER ALLERMEST SORT 
UD ER DER BRUG FOR DEN 
MEST AVANCEREDE MINI FOTO-
CELLE
I 2002 fandt man en sommerfugl, Papi-
lon Ulysses, hvis vinger kun reflektere 1 % 
af det lys som rammer den hvilket er den 
dybeste naturlige sort verden har set. Ved 
at kombinere avanceret chipstyret bag-
grundsafblænding med markedsledende 
LED teknologi har SICK har fremstillet en 
industriel mini fotocelle, der passer ind 
overalt og samtidig detekterer selv de sor-
teste emner.

>> Hvor andre fotoceller kommer til 
kort over for dybt sorte emner fortsæt-
ter W2-2 sensoren med at detektere. 
Sensoren har markedets mest ekstreme 
baggrundsafblænding, der muliggør de-
tektion af dybsorte emner der kun har 
en refleksionsgrad på kun 1 %.  Uanset 
om sensoren bliver brugt i maskiner i 
den farmaceutiske industri, i håndtering 
af logistik systemer eller i automatiske 
montageudstyr, giver den ultrakompakte 
W2S -2 optimal ydeevne og høj pålidelig-
hed i industrielle miljøer. 

SIRIC
En af landvindingerne med moderne sen-
sorer ligger i evnen til at behandle data. 
W2-2 er forsynet med den til dato mest 
avancerede sensorchip ”SIRIC”, som 

kombinerer den bedste mikroprocessor-
teknik med avanceret kommunikation. 
Ud over, at SIRIC er en væsentlig årsag 
til W2-2 ekstreme detektionsevne åbner 
den sensoren op for maskiners styresy-
stemet.  Mens sensoren er i normal drift 
kan den samtidig sende procesdata, 
som funktionsevne og tilsmudsning mv. 
videre til en controlleren. Det er også 
muligt at lade den at varetage tællefunk-
tioner, tidsstempler og undertrykkelse af 
falske signaler fra f.eks. baggrundsbelys-
ning, for derved at aflaste controlleren. 
Endelig kan sensorens via IO link mod-
tage kommandoer fra controlleren som 
for eksempel at den skal justere taste-
afstanden.  

”SIRIC” sensorchip kombinerer den bedste 
mikroprocessorteknik med avanceret kom-
munikation 

Nyeste modtagekomponent med 127 modta-
gerelementer

PinPoint 2.0 LED med mærkant forbedrede 
lysegenskaber
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Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Ved transparente emner benytter 
WL2S-2 en autotilpasningsfunktionen
som sammen med nye finkornede reflek-
torer sikrer detektion af ethvert emne. 

LED 2.0
Den anden væsentlige årsag til W2-2 de-
tektionsevne ligger i lyset. SICK har som 
den eneste sensorleverandør i mange 
år anvendt PinPoint LED, som sikrer en 
ekstrem kraftfuld og fokuseret synlig 
rød lysplet. W2-2 introducerer som den 
første PinPoint 2.0 LED med mærkant 
forbedrede lysegenskaber og dette sam-
men vores nyeste modtagerelement gi-
ver betydelige forbedringer i detektering 
af vanskelige emner.

Programmeringen af sensoren, kan 
foretages via fintfølende potentiometer 
med 3 rotationer, via teach ledning eller 
IO-link. W2S -2 tilbyder klassens bedste 
taste afstande, med justerbar tasteaf-
stand fra 18 til 110 mm (grænseværdi 
1..150 mm). Der findes ligeledes senso-
rer med fast tasteafstand på 15 mm, 30 
mm, 45 mm eller 60 mm. 

Sensortypen W2S-2 måler 7,7 mm x 
27,5 mm x 13,5 mm er det mindste svar 
på de sværeste opgaver når nøjagtig af-
tastning af sorte såvel som transparente 
emner er påkrævet. 

Sorte emner 



TRÅDLØS 
BLUETOOTH 
HÅNDSCANNER 
TIL 1D OG 2D

SICK introducerer sidste nye skud på 
stammen af håndscannere. IDM261BT 
er en industriel og meget hårdfør scan-
ner med en bluetooth rækkevidde på op 
til 100 m., som læser både almindelige 
1D stregkoder, og de stadig mere popu-
lære 2D koder.

>> IDM261BT er en trådløs batteridrevet 
Bluetooth håndscanner, som henvender 
sig til applikationer hvor pålidelig læs-
ning, robust design samt trådløs frihed 
er i fokus.

Scanneren er således velegnet til brug 
på lager/distributionscentre, truckinstal-
lationer og øvrige steder, hvor en hurtig 
og effektiv identifikation kræves, i en 
manuel proces.
Scanneren er ergonomisk designet ef-
ter alle kunstens regler, og det er især 

prioriteret, at vægten af den håndbårne 
enhed, holdes på et minimum, så man 
nemt kan medbringe den rundt i omgi-
velserne.
Scanneren kan monteres i en bordhol-
der, således fungere den ved, at man 
blot præsenterer stregkoden for scan-
neren, hvorefter den automatisk starter 
op, og læser stregkoden.  I tilbehørspro-
grammet tilbydes en såkaldt Toolbalan-
cer, så scanneren kan hænge vægtløs i 
en wire fra loftet, hvilket giver en meget 
høj fleksibilitet, høj ergonomi, samt øget 
tilgængelighed. Til montage i truck, har 
basestationen en magnetfunktion, som 
sikrer at scanneren ikke rystes løs, og 
falder ud af holderen.

I applikationer hvor der er meget støj, 
byder IDM261BT på standardfunktioner, 
som for eksempel optisk feedback ved 
læsning, med en tydelig grøn lampe, og 
man kan aktivere den indbyggede vibra-
tor, så man aldrig er i tvivl om at koden 
blev læst, hvis ikke den indbyggede bip-
per er hørbar. 
Rækkevidden af Bluetooth skanneren, er 
væsentligt forbedret i forhold til tidligere 
modeller, og har nu en nominel række-
vidde på 30 meter, (op til 100 meter i fri 

luft). Scannes koder når skanneren er 
ude for rækkevidde af sin basestation, 
kan man vælge at skanneren gemmer 
disse koder offline, og når man så kom-
mer inden for rækkevidde igen, sendes 
koderne automatisk.

Industrien kræver ofte et meget robust 
design, og IDM261BT er således kon-
strueret til, at kunne tåle frit fald på be-
tongulv fra 2 meters højde (50 gange), 
samt vandtæt indkapsling efter IP65 
standarden. 
Der anvendes samme tilbehør til alle mo-
deller i serien, og man kan eksempelvis 
hurtigt uden brug af værktøj, skifte bat-
teriet i håndsættet, hvis der er behov for 
dette.

Scanneren leveres som et komplet kit, 
og kan integreres med de mest almin-
delige kendte interfaces, så som USB-
RS232-PS/2.  Ønskes andre interfaces, 
kan SICK A/S tilbyde andre muligheder 
for at integrere skanneren, i almindeligt 
kendte industrielle bussystemer.

11

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Kodelæsning : AUTOMATION & DATAFANGST



RFU620 i intralogistiske opgave, til identifikation lagergods. 

12

NY UHF LÆSE/SKRIVE ENHED MED POWER OVER ETHERNET

RFU620: KOMPAKT LØSNING 
FOR KORTE LÆSEAFSTANDE

Med den nye RFU620, udvider Sick den eksisterende portefølje af UHF kodelæsere, 
med en ny optimeret læse/skrive enhed for opgaver med mellemstor læseafstand og 
hvor det er trangt med plads. Talrige funktioner og en lang række tilslutningsvarianter 
muliggør alsidig løsning af diverse identifikationsopgaver.

>> Ligesom sin storebror, RFU630 an-
vender RFU620 frekvensområdet 860-
960 MHz.  Det nye intelligente og opti-
merede design, gør sensoren velegnet 
til installationer hvor der stilles krav til 
at skulle opfylde den verdensomspæn-
dende ISO/IEC standard. RFU620 giver 
pålidelig mellemlang rækkevidde samt 
eliminering af crosstalk når transpon-
dere er tæt på hinanden. Den gratis 
software SOPAS, som er brugergrænse-
fladen til at programmere udstyret, giver 
mulighed for hurtig, fleksibel og enkel 
integration.

OPTIMERET FELT GEOMETRI, STORT 
UDVALG AF FILTER FUNKTIONER

RFU620 giver i softwaren mulighed for 
at tilpasse sendestyrken så den tilpas-
ses den ønskede læseafstand op til en 
meters rækkevidde. RFU620 udsender 
et homogent og symmetrisk læseom-
råde, hvor den enkelte transponder kan 
læses og udvælges specifikt ud fra en 
mængde af transpondere i området. 

til det punkt, hvor en transponder er 
læst, og dermed lettere sortere andre 
transpondere fra. Andre filterfunktioner 
gør det muligt at sortere transpondere 
fra, som har en anden datastruktur end 
den ønskede, samt muligheden for konfi-
gurerbare tidsintervaller, som forhindrer 
at samme transponder læses igen før 
den er transporteret ud af området. Alt 
dette sikrer pålidelig datatransmission, 
både i læse- og skrive operationer.

NYT: INTEGRATION VED HJÆLP AF PO-
WER OVER ETHERNET

RFU620 bruges, blandt andet i bil pro-
duktion samt i intralogistiske opgaver, 
til identifikation af containere og lager-
gods. Især det kompakte design er en 
stor fordel, når den begrænsede plads 
på en gaffeltruck skal udnyttes optimalt, 
da udstyret nemt lader sig montere imel-
lem løftegaflerne. For første gang, bliver 
kendte interface og feltbus standarder i 
denne type industri - bl.a. RS232/422, 
EtherNet TCP/IP, EtherNet/IP, CANopen, 
Profibus DP og PROFINET IO - supple-
ret med integrations mulighed for Po-
wer over Ethernet (PoE). Således giver 
RFU620 den sædvanlige høje grad af 
fremtidig pålidelighed i form af informa-
tionsteknologi – da den nye læse/skrive 
kodelæser er kompatibel med IDpro, 
Sicks universelle teknologiplatform og 
porteføljestrategi for auto -ID systemløs-
ninger.

Med brug af " adaptiv effekt kontrol," kan 
RFU620 selvstændigt øge sendestyrken 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

RFID 



Det er let at kopiere fonte med mikro SD 
kortet

Røde og blå lyskilder, garanterer at læseom-
rådet er optimalt belyst
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software for at startindlære - eller tilføje 
bogstaver og tal. 
For applikationer hvor mere end én kode-
læser skal idriftsættes og udføre samme 
funktion, kan fonte hurtigt kopieres fra 
én enhed til en række andre kodelæsere 
på linjen, enten via en PC, eller med et 
standard micro SD kort.

DESIGNET TIL FLEKSIBILITET SAMT TIL-
GÆNGELIGHED.
Nye skrifttyper og typografier kan endda 
blive indlært, medens LECTOR 620 OCR 
er i drift. Denne fleksibilitet, kombineret 
med en meget pålidelig aflæsning opnås 
ved anvendelse af intelligente afkodning-
salgoritmer, som endda også er i stand 
til at evaluere printkvaliteten af den 
skrevne kode. 
Dette hjælper brugeren til nemt at iden-
tificere, samt tidligt at spore problemer 
opstået hvor tekst og kode bliver printet.
Med disse smarte funktioner kan man 
som driftsansvarlig - selv uden teknisk 
viden, få en advarsel om potentiel dår-
lig printkvalitet, så årsagen hertil kan 
rettes inden produkter bliver mærkbart 
påvirket heraf. Planlagt vedligehold kan 
dermed i højere grad optimeres, så spild-
produktion kan undgås.
Læsning af klartekst med LECTOR 620 
OCR - den ideelle løsning til størst mulig 
proces pålidelighed og tilgængelighed.

LECTOR 620 OCR: DET BEDSTE 
VALG TIL OPTISK TEKSTGENKEN-
DELSE OG KODELÆSNING.
Den nye LECTOR 620 OCR kamera-ba-
serede kodelæser er den ideelle løsning 
til at læse og identificere almindeligt ud-
skrevet tekst i emballeringsapplikationer. 
LECTOR 620 OCR læser datomærkning 
og batchnumre, for eksempel på mad 
og medicinemballage samt identificerer 
alle almindelige 1D og 2D-koder i en og 
samme operation. 

>> Takket være den integrerede røde og 
blå lyskilde, garanterer Lector 620 OCR 
at læseområdet er optimalt belyst på 
alle tidspunkter, uanset kontrastforhold 
i skrivefelt eller skrift. Kodelæseren er i 
stand til at opfange tegn og tal skrevet 
i klartekst på afstande fra 30 til 300 
mm. Kameraet kan anvendes både til 
stationære opgaver, samt objekter i be-
vægelse, med hastigheder på op til 4,0 

m / sek. Den integrerede skriftfelt søge-
algoritme sikrer, at almindelig tekst kan 
læses og sammenlignes sikkert, selv 
hvor der kan opstå placeringsstolerancer 
af selve det printede, eller eksempelvis 
etiketter, som ikke er præcist placeret på 
emballagen.

INTEGRERET WEBSERVER SAMT TEACH-
IN GUIDE TIL NEM IDRIFTSÆTTELSE
Ved at sammenligne almindelig klar-
tekst med læsning og identifikation af 
1D eller 2D stregkoder, imponerer Lec-
tor 620 OCR med sin ligefremme hånd-
tering - lige fra indkøringsfasen. En bru-
gervenlig guide hjælper med indlæring 
af selv skrifttyper som normalt ikke kan 
tilskrives standard fonte. Da kodelæse-
ren også er udstyret med en integreret 
webserver, kræves der ingen speciel 

OCR-læsning  : DATAFANGST
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Laserscannere til sikring af bygninger  

TERRORSIKRET LASER-
SCANNER JUSTERER FOR 
OMGIVELSESÆNDRINGER

SICKs nye laserscanner LMS531 PRO tilbyder pålidelig og intelligent sikring mod uøn-
sket indtrængen.  Den terrorsikrede scanneren giver maksimal driftsikkerhed i alle 
vejrlig og tilbyder tilmed automatisk tilpasning af overvågningsområdet i takt med at 
omgivelserne ændrer sig.

>> SICK A/S har i mange år tilbudt 
laserscannere til sikring af bygninger 
og områder mod uønsket indtrængen. 
Teknologiens anvendelse er kendt fra 
opgaver hvor man eksempelvis sikrer 
museer, fængsler, lufthavne, lager og 
penge-institutter. LMS500 Serien bruges 
bredt indenfor automation til berørings-
løs måling og detektering af objekter på 
store afstande, hvilket gør laserteknolo-
gien særdeles velegnet til sikring af om-
råder og værdier.
For at gøre det nemmere som alarmin-
tegrator, tilbydes nu den nye model 
LMS531 PRO, som er specialdesignet til 
at gøre det lettere at komme i mål når 
scanneren skal monteres, idriftsættes, 
eller efterfølgende serviceres.
Scannerens alarmfelter kan som hidtil 
programmeres med SICK engineering 
software (SOPAS), men nu udbygges 
mulighederne yderligere med nogle nye 
smarte funktioner.

Når en scanner er monteret i et område, 
kan der forekomme små ændringer i om-
rådets omgivelser, som typisk før kræve-
de at man kobler sig på med SOPAS soft-
waren, og korrigerer til de nye forhold. 
Dette er nu ikke længere nødvendigt, da 
LMS531 PRO har fået funktionen ”auto-
matisk felt adaption”, som er en slags 

teach funktion, som når man aktiverer 
denne med en simpel digital indgang, 
lærer scanneren det nye område auto-
matisk at kende.
Er det ikke muligt at bruge ”automatisk 
felt adaption”, kan den anden smarte 
”Walk teach” funktion anvendes. Dette 
foregår ved at man aktiverer indlæring 
med en digital indgang, og simpelthen 
afskridter det område som skal udgøre 
alarmzonen, hvorefter skanneren intelli-
gent observerer personen som går rundt, 
og tilretter alarmzonen efter dette.
Når skanneren er idriftsat, kan det fore-
komme at omgivelserne ændrer sig 
meget langsomt, for eksempel at græs-
set gror, eller at en snebunke vokser, 
hvorefter den programmerede alarm-
zone ellers vil blive brudt. For at imøde-
komme dette problem, kan man vælge 
at scanneren intelligent og kontinuerligt 
tilretter sin alarmzone, så det undgås at 
omgivelsernes naturlige ændring resul-
terer i en fejlalarm. 
Scanneren er specielt udstyret med al-
mindeligt kendte krav til sabotagesikring, 
og tilbyder tillige simpelt skift mellem 
forskellige forprogrammerede alarmind-
stillinger, således at det eksempelvis er 
nemt at skifte imellem en konfiguration 
som skal være gældende om dagen, og 
en som skal være gældende om natten.
LMS531 har en åbningsvinkel på 190 
grader, og en max rækkevidde på 40 me-
ter radialt. Det robuste metalhus, med 
indbygget varme til skiftende vejrforhold, 
og en kapslingsklasse på IP67, sikrer at 
skanneren fungerer både nat og dag, 
samt under skiftende vejrforhold.
Speciel 5-puls teknologi, samt intelli-
gente software algoritmer sikrer at per-
soner detekteres pålideligt, og dyreliv ef-
fektivt frasorteres, således at mængden 
af uønskede fejlalarmer reduceres til et 
minimum.

Scanner med automatisk tilpasning af overvågningsfelt 
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Laserscanner til AGV’ere : LASERSCANNERE

KOMPAKT 
LASERSCANNER TIL 
AGV’ERE I HÅRDT MILJØ.

TIM351 er en ultra kompakt laserscan-
ner med en højde på kun 86mm, og 
vejer 150gram som er konstrueret til at 
kunne sidde undendørs i hårdt miljø.

>> Denne type kompakte laserscan-
nere, henvender sig typisk til opgaver 
hvor en AGV, (Køretøj) fuldautoma-
tisk skal detektere en forhindring, 
og stoppe, for at hindre en kollision. 
Teknologien med det roterende 
laserlys, er desuden universelt 
anvendelig i mange andre opgaver, 
hvor det er påkrævet at man ønsker 
en sensor, som kun må have et 
enkelt elektrisk montagested, og 
skal kunne detektere tilfældigt 
forekommende objekter, på store 
afstande pålideligt.
Den nye scanner hedder TIM351, 
har samme kompakte størrelse som 
tidligere, og leveres i et gråt robust 
metalhus, godkendt til udendørs 
brug. Scanneren har en åbningsvin-
kel på hele 270 grader, og med en 
rækkevidde på op til 10 meter, kan 
denne lille skanner, potentielt dække 
et område på hele 235 kvadratmeter.

Scanneren er designet med et reduceret 
effektforbrug på kun 3 Watt, og tilbyder 
en bred tolerance for spændingsvaria-
tion (10-28 VDC), hvormed der er taget 
hensyn til optimeret drift på batteridrev-
ne installationer, og svingende batteri-
spænding.

Scanneren anvender SICKs nye patente-
rede HDDM teknologi, hvilket bygger på 
et teknisk princip, med at man 
udsender adskillige laserpulser ud til 
målet, registrerer målte afstande, ud-
regner et gennemsnit af målingerne, 
hvormed det sikres at skanneren detek-
terer objekter sikkert, og samtidig resul-
terer det i en øget modstandsdygtighed, 
over for fremmedlys - typiske krav som 
gør den velegnet til brug, på for eksem-
pel udendørs applikationer.

Som noget nyt har scanneren 

Ethernet interface, 
som gør det muligt 
at kontakte og program-
mere scanneren, via eksterne netværks-
komponenter, og man kan som på de 
tidligere modeller, stadig programmere 
lokalt med et standard mikro USB kabel. 
Procestilkobling på TIM351, er udført 
med industriens standard M12 stik, som 
sikrer den høje kapslingsklasse IP67.

Der kan defineres 3 detektions/alarm-
områder, som frit kan placeres indenfor 
scannerens rækkevidde, disse kan indi-
viduelt styres ud på de 3 digitale 

udgange.  Er der behov for mere 
komplekse funktioner, kan hukommel-
sen indeholde op til 16 programmer, 
med hver 3 detektionsfelter, som man 
nemt kan skifte imellem, på de 4 digital 
indgange.
TIM351 programmeres med SOPAS 
engineering software, som gratis kan 
downloades SICKs hjemmeside. 



>>”SICK har været ledende i udviklin-
gen af sikkerhedslysgitre i mere end 60 
år, og vi tror på at deTec-serien sætter 
en ny bedst-i-sin-klasse målestok inden 
for enkeltside adgangssikring.”, udtaler 
Lars Mikael Andersen sikkerhedsspe-
cialist i SICK Danmark.
”Designfremskridtet med deTec-serien 
har allerede medført flere produktpriser 
- for eksempel fra International Forum 
(iF) og RedDot design award”, og han 
tilføjer ”deTec2 Core er meget enkel at 
montere og idriftsætte med en automa-
tisk detektering af afstanden på op til 
10 meter. Når sikkerhedslysgitteret er 
installeret og idriftsat kører det økono-
misk og pålideligt”
Med det pladsbesparende robuste de-
sign, der minimerer sikkerheds-
afstanden, tilbyder deTec2 Core den 
bedst mulige maskinintegration. Håndbeskyttelse med detec2 core
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NY STANDARD FOR HØJ EFFEKTIVITET, ENKEL INSTALLATION OG HØJ PÅLIDELIGHED

PRISVINDENDE SICK DETEC-SERIE INDVARSLER 
DEN NYE GENERATION AF TYPE2 SIKKERHEDS-
LYSGITRE.

Lanceringen af deTec2 Core giver bolden op for den nye generation af sikkerheds-
lysgitre for markedet af type 2 sikkerhedsapplikationer inden for maskinværktøjer, 
håndtering samt pakning af forbrugsvarer og meget mere. Udover at imødekomme de 
seneste EN standarder tilbyder deTec2 - uden blindzoner - en optimal positionering 
og beskyttelse mod adgang til farligt område og muliggør samtidig en vedvarende 
effektiv drift.

DeTec2 Core tilbyder beskyttelsesfelter 
fra 300 mm til 2100 mm i opløs-
ningerne: fingerbeskyttelse (14 mm) 
eller håndbeskyttelse (30 mm). Det be-
skytter maskinoperatører i henhold til 
EN ISO 13855 op til 10 meter og efterle-
ver Performance Niveau ”c”(DS/EN ISO 
13849), Type2 (DS/IEC61496) og SIL 
(DS/IEC61508). 
DeTec2 Core fungerer kun i beskyttelses-
modus, hvilket betyder at konfiguration 
og indjustering af detekterings-
afstanden foregår automatisk. Derud-
over er diagnoseudlæsning enkel og 
med gode muligheder for at tilføje yder-
ligere funktioner via et sikkerhedsrelæ, 
SICKs Flexi Classic eller Flexi Soft sikker-
hedsPLC. 
Innovative montagebeslag og indjuste-
ringsLED’er betyder, at SICKs deTec2 

Core kan installeres hurtig og ubesværet 
i løbet af få sekunder.
Sikkerhedslysgitteret har en tætheds-
klasse på IP67 og driftstemperaturer fra 
-30 OC til +55 OC, der garanterer driften 
under hårde forhold i krævende industri-
miljøer.

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Sikkerhedslysgitre



Håndbeskyttelse med detec2 core
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sikrer ubesværet og hurtig udskiftning, 
hvilket igen giver korte nedetider. Helt 
enkelt bliver det, når de installeres sam-
men med Flexi Loop - en sikker kaska-
dekobling af sikkerhedskomponenter, 
hvilket gør opsætning og idriftsætning 
”plug & play”.

>> ES11 og ER2 er en ny serie fra SICK 
af henholdsvis nødstop og reset-tryk i en 
miniboks med en bredde på 40 mm. Det 
kompakte design gør det muligt at mon-
tere nødstop og reset-tryk - selv når plad-
sen er trang. Tilslutning via et M12 stik 

>> Drive Monitoren understøtter alle 
standard encodere og motorfeedback-
systemer. Den er ideel til sikring af både 
faste og mobile applikationer, hvor der 

NY SERIE AF NØDSTOP I KOM-
PAKT OG INSTALLATIONSVENLIGT 
DESIGN

ES11 og ER12 er et oplagt valg til maski-
ner inden for pakkesystemer, robotceller, 
elektronikindustrien med flere. ES11 
kan leveres enten som et nødstop, med 
eller uden lysindikering, eller i en kom-
bination af nødstop og reset-lampetryk. 
ER12 leveres som et reset-lampetryk 
med mulighed for tilslutning til et UE403 
mutingmodul.

SIKKERHEDS DRIVE 
MONITOR REDUCE-
RER MASKINENS 
NEDETID

Drive Monitoren FX3-MOC gør det muligt 
for en operatør at servicere en maskine 
ved at reducere faren (ved hastigheds-
reducering), uden at maskinen behøver 
at standses. Drive Monitoren kan også 
anvendes på førerløse vogne (AGV) i 
kombination med en af SICK’s sikker-
hedslaserscannere til overvågning af 
vognens hastighed.

Drive Monitoren FX3-MOC har totalt 7 
integrerede sikkerhedsfunktioner; Safe 
Stop 0, Safe Stop 1, Safe Operating Stop, 
Safe Speed Monitor, Safe Limited Speed, 
Safe Direction og Safe Brake Control.
Med sikkerhedsPLC’en Flexi Soft kan en 
FX3-MOC overvåge op til 10 hastigheds-
niveauer og 4 nedbremsningsramper 
samt håndtere flere aksler. Al opsæt-
ning sker via programmeringssoftwaren 
Flexi Soft Designer - en freeware, der 
kan downloades fra SICK’s hjemmeside 
www.sick.dk.
 

SICKs nye Drive Monitor modul FX3-MOC til sikkerhedsPLCen Flexi Soft øger fleksibi-
liteten for en sikker operatør-indgriben via en række drevfunktioner, der blandt andet 
kan reducere maskinens nedetid og derved højne produktiviteten.

f.eks. er behov for en manuel indgriben, 
kontrol af stoptiden eller overvågning af 
hastigheden. 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Sikkerhedskontakter |Motion drive : SIKKERHED
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FLEXI LOOP: KASKADEKOBLING AF SIK-
KERHEDSSENSORER
>> Flexi Loop er en kaskadekobling af 
op til 32 sikkerhedssensorer via stan-
dard uskærmet følerkabel med M12 
stik. På en afstand op til 30 meter imel-
lem hver Loop node, kan man få en ka-
skadekobling på op til 960 meter. Med 
Flexi Loop systemet er det muligt at 
tilslutte sikkerheds-komponenter med 
2-NC signaler eller med sikre udgange 
(OSSD’er). Dette er særligt velegnet til 
overvågning af nødstop, døre, låger og 
afskærmninger. Ligeledes er det muligt 
at overvåge adgangsforhold der er sik-
ret med optiske sikkerhedskomponen-
ter. Flexi Loop systemet tilbyder en høj 
diagnose uden nogen form for adresse-
ring. Det er Flexi Loop noden der overvå-
ger den enkelte sikkerhedskomponent, 
derfor kan man få særskilt information 
såfremt en sikkerhedskomponent kob-
ler ud, og systemet kan opretholde et 
sikkerhedsniveau på PL-e jfr. EN ISO 
13849-1. 

FLEXI LOOP TILBYDER BETYDELIGE FORDELE I 
TILSLUTNINGEN AF SIKKERHEDSSENSORER 
- SIKKERHEDSNODER SOM PERLER PÅ EN SNOR 

SICK introducerer Flexi Loop der gør det 
muligt, via et standard følerkabel, at til-
slutte op til 32 sikkerhedssensorer i én 
lang kaskadekobling og dette på det hø-
jeste sikkerhedsniveau, PL-e. 

Op til 32 sensorer på et loop

SikkerhedsPLC - sensortilslutning



Flexi Line: Smart indfasning af op til 32 sikkerhedsPLC’er uden netværksadressering
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SICK'S "FLEXI LINE" TAGER MASKINSIKKERHED ET 
SKRIDT FREMAD

FLEXI LINE: SMART INDFASNING AF MA-
SKINER OG MODULER 
>> Med SICK’s Flexi Line kan man til-
slutte enkletstående maskiner/moduler 
til et samlet system, der giver mulighed 
for udveksling af sikre signaler. Koncep-
tet bygger på at man kan konfigurere de 
enkelte maskiner/moduler som stand-
alone dvs. at de fungerer som selv-
stændige enheder. Hvis man ønsker at 
integrere flere maskiner/moduler med 
hinanden, forbindes de sammen i et 
netværk. Herved har man mulighed for 
at udveksle sikre informationer, såsom 
nødstop, døre osv. imellem hinanden. 
Ved sammenkoblingen mellem flere 
systemer kræver det at man anvender 
samme informationsområde i de enkelte 
systemer. Flexi Line konceptet kan inde-
holde op til 32 stationer og kræver ingen 
netværksadresse i de enkelte systemer. 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

”Flexi Line” gør det let at ind- og udfase 
nye maskiner og maskinmoduler til glæ-
de for maskinbyggere og serviceteknikke-
re. Flexi Line giver mulighed for at skabe 
et netværk af op til 32 sikkerhedsPLC’er 
uden brug af netværksadressering. 

SikkerhedsPLC - netværk : SIKKERHED




