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De sensoren die we al geruime tijd kennen doen dienst om aan- of afwezigheid
te detecteren. Hiervoor doen we een beroep op verschillende principes zoals
optisch, inductief, capacitief of magnetisch in functie van het te detecteren
object en de omgevingscondities.
Door deze eenvoudige detecties kunnen we vele productieprocessen automatiseren. Of het nu gaat over aanwezigheid, trigger geven, positie bevestigen,
hoogte detectie, overhang op paletten, ... . Een sensor is de meest eenvoudige
en zekere manier om uw proces te bewaken.
Vandaag is het echter zo dat een sensor meer is dan een simpele detectie.
Door de komst van meer intelligente componenten en software in de sensoren kan men vandaag veel meer met sensoren. SICK heeft al vele jaren een
microchip ‘SIRIC’ ingebouwd. Dit heeft als groot voordeel dat een betrouwbare detectie nog beter gegarandeerd kan worden. Omgevingsfactoren worden
gedetecteerd en geëlimineerd. Ook is het creëren van specifieke custom oplossingen mogelijk. Lees daarom meer over de voordelen van SIRIC op pagina
8 & 9.
Een ander voordeel is de implementatie van IO-link. Het grootste gedeelte van
de nieuwe sensoren zijn verkrijgbaar met IO-link functionaliteit. Dankzij IO-link
krijgen we meer informatie van de sensor dan de basis ‘aan/uit’ status. U krijgt
bijvoorbeeld de werkelijke afstand, vervuilingsindicatie, extra features, ... .
Een uitstekend voorbeeld hiervan in de SAM sensor (Speed & Acceleration
Monitoring). Deze inductieve sensor geeft de klassieke pulsen maar kan ook
een gewenst pulstal per minuut opgeven. Zodra dit pulstal te hoog of laag
wordt zal de sensor dit aangeven. Hierdoor heeft men geen tellerkaart en PLC
meer nodig. Op pagina 8 lees je alles over deze innovatieve sensor.
Ook detectie van moeilijkere objecten is vandaag een koud kunstje. Bijvoorbeeld de detectie van transparante objecten. Deze zijn moeilijk detecteerbaar
door gewone sensoren. Speciale series zijn hiervoor ontworpen. Zelfs wanneer
een geleidelijke vervuiling voorkomt zal de sensor zich hier aanpassen via de
‘CTA’ Constant Treshold Adaptation. Of zelfs detectie van transparante trays
zonder reflector met de TranspaTect.
De sensoren van vandaag kunnen ook een alternatief zijn voor dure visie oplossingen. De DeltaPac sensor kan men gebruiken voor het onderscheiden
van 2 pakketten die zonder spaties over de transportband bewegen. Toch kan
men ze nu onderscheiden of tellen zonder een visiesysteem. De detectie van
het rietje op een drankbrikje is hiervan een voorbeeld.
Welkom in onze detectie special !
Jurgen Van Stichel | Product Manager Industrial Sensors
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KNOW-HOW
EEN WERELD VAN TRANSPARANTIE

TRANSPARANTE OBJECTEN DETECTEREN –
ONTDEK SPECIALE SENSORSERIE
Glazen flessen of petflessen, ampullen, pipetten, plat, buisvormig en hol glas, folie om
ladingen op pallets vast te zetten: in heel wat productieprocessen moet de automatisering kunnen inspelen op de uitdagingen van een transparante wereld.
>> Daarom heeft SICK voor de automatisering van fabrieken een speciale sensorserie ontwikkeld voor het detecteren
van transparante objecten.
De sensoren van SICK zijn bedoeld
voor de meest diverse toepassingen in
een veranderende industriële omgeving
en maken zo toekomstgerichte oplossingen mogelijk: afhankelijk van de applicatie en de vereiste focus. Ze detecteren
betrouwbaar bijna elk transparant voorwerp, van de dunne folie en de petfles
tot de transparante tray en het verpakkingsmateriaal.
VOLDOET AAN DE STRENGSTE EISEN OP
HET VLAK VAN RUWHEID EN
WEERSTAND AAN CHEMICALIËN
De WL9G-3 in VISTAL®-behuizing, de
WL12G-3 in de sterke zinken gegoten
behuizing en de WLG4S Inox zijn speciaal ontworpen met het oog op respectievelijk spoeling en hygiënische eisen.
Deze sensoren zijn mechanisch sterk en
chemisch bestand tegen een groot aantal reinigings- en ontsmettingsmiddelen,
waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor
gebruik in de dranken-, voedings- en farmaceutische sector.

In ruwe omgevingsomstandigheden
waar veel vaker rekening moet worden
gehouden met contaminaties, doorstaan
de foto-elektrische sensoren met geïntegreerde aanpassing van de schakeldrempel (‘CTA’ voor continuous threshold adaptation) de test. De productie
gaat verder zonder onderbrekingen voor
reiniging, waardoor de productiviteit verhoogt.
COMPACT EN INTELLIGENT
Als er weinig plaats is op de detectielocatie, maar de evaluatie-eenheid wel
makkelijk toegankelijk moet blijven, zijn
de WLL180T sensoren met vezeloptische kabel een uitstekende keuze. Ook
de GRL18SG productgroep met korte
M18-behuizing met schroefdraad biedt
een ruimtebesparende oplossing.
Met de WL9G-3, WL12G-3 met IOLink en WLG4S-3 biedt SICK foto-elektrische sensoroplossingen voor een
optimalisatie van de automatiseringstechnologie in machines en fabrieken,
bv. preventief onderhoud, elektronisch
terugsturen van meerdere signalen en
traceerbaarheid van producten met
tijdsaanduiding. Zo worden belangrijke

opdrachten die vroeger moesten worden
geprogrammeerd en uitgevoerd in het
automatiseringssysteem, overgedragen
naar het laagste niveau van de automatiseringspiramide.
NIEUW: DETECTIE VAN TRANSPARANTE
VOORWERPEN ZONDER REFLECTOR
De nieuwste telg van de Clear Material
productfamilie is de TranspaTect fotoelektrische naderingssensor. Nieuwe
technologieën maken het mogelijk om
transparante trays en flessen te detecteren, zonder dat daar een reflector aan te
pas komt. Hoe dit werkt, leest u op de
volgende pagina.

Bijkomende productinformatie:
www.sick.be/nieuweoplossingen
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Detectie van transparante objecten
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Detectie van objecten in verpakkingsstroom

GEEN BEPERKINGEN BIJ DE DETECTIE VAN TRANSPARANTE OBJECTEN

TRANSPARANTE OBJECTEN DETECTEREN ZONDER
REFLECTOR
Tijd en kosten besparen, meer vrijheid op het vlak van machinedesign en een maximale bedrijfszekerheid, zelfs in geval van plotse contaminatie. De nieuwe TranspaTect foto-elektrische naderingssensor van SICK detecteert ook zonder reflector
probleemloos in de wereld van transparante objecten.

DELTAPAC. VOOR EEN SNELLERE EN MEER BETROUWBARE PRODUCTIE

DETECTIE IN VERPAKKINGSSTROOM

De TranspaTect detecteert transparante en
semitransparante objecten zonder reflector

tor ook plaatsbesparend, een cruciale
factor wanneer er weinig plaats is in de
machine.

>> Dankzij de nieuwste technologieën
van SICK kunnen de TranspaTect sensoren transparante en semi-transparante trays en flessen detecteren zonder
reflector. In plaats daarvan doen de
bestaande machineonderdelen dienst
als referentieoppervlak.
De TranspaTect detecteert betrouwbaar zelfs zeer glanzende, reflecterende of oneffen oppervlakken. In combinatie met de AutoAdapt-functie is de
foto-elektrische naderingssensor de
beste en betrouwbaarste detectieoplossing voor verpakkingsprocessen, bv. in
de voedings-, dranken- en farmaceutische sector. De stevige zinken gegoten
behuizing met ECOLAB-label biedt een
maximale weerstand tegen reinigings-

4

en ontsmettingsmiddelen, en is ook optimaal aangepast aan deze bedrijfsomstandigheden.
WEGVALLEN REFLECTOR BESPAART
TIJD EN KOSTEN
Zo betrouwbaar de TranspaTect transparante voorwerpen detecteert, zo makkelijk is de foto-elektrische naderingssensor te installeren en in bedrijf te
stellen. Bij het installeren van de sensor
is het niet langer nodig om een reflector te monteren, noch om de sensor uit
te lijnen. Een stabiele en doffe achtergrond, bv. een machineonderdeel, dient
als referentieoppervlak met intuïtieve
teach-in van de vereiste gevoeligheid.
Daarnaast is deze sensor zonder reflec-

VUIL EN STOF, EN TOCH DETECTEERT
DE TRANSPATECT SENSOR ALLE OBJECTEN
De TranspaTect biedt een maximale ongevoeligheid voor contaminaties. Wanneer
er stof of productresten op het lenssysteem zitten, past de sensor zijn schakeldrempel tijdgestuurd aan via de ingebouwde AutoAdapt-functie. Na reiniging wordt
de originele drempelwaarde automatisch
opnieuw ingesteld. Zo kan men de reinigingsintervallen uitstellen en stilstandtijden beperken. Zelfs in geval van een
plotse contaminatie van het referentieoppervlak garandeert de TranspaTect een
maximale detectie en bedrijfszekerheid,
en blijft de machine dus beschikbaar.
STORINGVRIJE VERPAKKINGS- EN
VULPROCESSEN GEGARANDEERD
Specifieke toepassingen voor primaire
verpakking in fabrieken zijn de follow-up
van transparante trays in de invoerinrichting van topsealmachines of de detectie
van transparante voedselverpakkingen
op transportbanden. In de drankensector wordt de TranspaTect bijvoorbeeld
gebruikt in de invoerinrichting van vulmachines.
Bijkomende productinformatie:
www.sick.be/nieuweoplossingen

Een technologische wereldpremière, op unieke wijze geïmplementeerd: dat is waar de
nieuwe DeltaPac van SICK voor staat. Deze sensor maakt een betrouwbare detectie
mogelijk van voorwerpen in een ononderbroken verpakkingsstroom.
>> Tot vandaag moest men doorgaans
kleine ruimtes tussen verpakkingen
laten (singulatie) om ze bijvoorbeeld te
tellen of detecteren met behulp van foto-elektrische sensoren.
Dankzij DeltaPac behoort dat scheiden, vaak met complexe mechanische
systemen ter hoogte van de transportband, tot het verleden.
GEPATENTEERDE DELTA-S-TECHNOLOGY®
Hoe komt het dat het nu plots wel
kan?
Dankzij
de
gepatenteerde
Delta-S-Technology® van SICK. Twee
energieschalen met elk twee ontvangers en vier PinPoint 2.0-LED’s in
combinatie met de SIRIC® ASIC-technologie van SICK en geïntegreerde
afstandsmeting. DeltaPac werkt op basis van de randcontouren van objecten.
Door de randen verandert het reflecterende gedrag van het verpakkingsoppervlak in de naadloze overgang van
het ene object naar het andere. Die
nieuwe reflectiviteitsrichting wordt gebruikt om schakelsignalen te genereren. Objectcontouren met een straal tot
20 mm worden hierbij betrouwbaar geïdentificeerd.

De extreme nauwkeurigheid van DeltaPac zorgt ervoor dat zelfs de kleinste
veranderingen in hoeken niet onopgemerkt blijven. Zo is het mogelijk om tot
200.000 stuks per uur betrouwbaar te
detecteren bij een snelheid van 3 m/sec.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR DE
BOUW VAN VERPAKKINGSMACHINES
DeltaPac kan dus voorwerpen in een
push-push-opstelling detecteren.
Dit biedt ontwerpers van verpakkingsmachines nieuwe mogelijkheden:
Machineonderdelen om verpakkingen te beschermen of van elkaar te
scheiden zijn niet langer nodig. Dit werkt
kostenbesparend en zorgt ervoor dat de
ruimte van de machine beter kan worden
gebruikt.
De productstroom wordt gestabiliseerd omdat het risico op botsingen door
vallende verpakkingen wordt verkleind.
DeltaPac is een betrouwbare oplossing
die stilstandtijden, onjuist laden bij groeperen van verpakkingen en kwaliteitsverlies door crashes voorkomt, zodat
u niet alleen tijd en energie wint, maar
ook de beschikbaarheid van de machine
verhoogt.

BEDIENINGSCONCEPTEN OP MAAT
SICK lost de wensen op van de ontwerpers van verpakkingsmachi
nes op het
vlak van voorgeconfigureerde toestellen helemaal in: Snelle inbedrijfstelling
zonder instellingen te wijzigen of specifieke procesopti
malisering dankzij de
gepersonaliseerde configuratie. Monteren, verbinden, detecteren. De gebruiker heeft geen lijvige handleiding meer
nodig. Met de IO-Link-versie kan men de
sensor configureren volgens de toepassingsomstandigheden, bv. voor verschillende verpakkingen.
Verpakkingen naast elkaar op de
transportband, differentiatie, ononderbroken tellen en detecteren… de oplossing is DeltaPac van SICK.
Bijkomende productinformatie:
www.sick.com/deltapac
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SMART SENSOR SOLUTIONS POWERED BY IO-Link

TOEPASSINGEN DOELTREFFEND INTEGREREN
IN END-TO-END AUTOMATISERINGSNETWERKEN
De productiviteit van een machine is de sleutel tot doeltreffende automatisering.
Smart Sensor Solutions powered by IO-Link zorgen voor consistentie in automatiseringsnetwerken en bieden een maximaal potentieel voor doeltreffende oplossingen
voor toepassingen.

het algemeen wordt verbeterd. Bijgevolg
zijn machinebouwers voortdurend op
zoek naar innovatieve oplossingen in de
automatiseringstechnologie.

>> “Meer productiviteit door flexibiliteit”
is de stelregel wanneer nieuwe machineconcepten worden ontwikkeld. In dit
verband is flexibiliteit rechtevenredig
met de technische automatiseringsfuncties die innovatieve sensors kunnen
bieden. De vraag van eindverbruikers
aan machinebouwers naar intelligente

DE OPLOSSING: SMART SENSOR
SOLUTIONS POWERED BY IO-LINK
SICK, een technologisch pionier op het
gebied van IO-Link, heeft een beslissende bijdrage geleverd door middel
van continue investeringen in sensorinnovatie. Met de Smart Sensor Solutions powered by IO-Link vertrouwt SICK

sensortechnologie wordt de voorbije jaren dan ook vaker en vaker gesteld. Dit
maakt het mogelijk machines te ontwikkelen die voor zoveel mogelijk productvarianten kunnen worden ingezet – terwijl
ze ook worden aangepast aan de regionale vereisten binnen de globale markt
en de productiviteit van de machines in

Bij deze machine worden controllers en circuits gecombineerd met intelligente sensoroplossingen van SICK

Intelligentie en communicatiemogelijkheden van Smart Sensor Solutions zorgen voor nieuw potentieel op het gebied van productiviteitsverhoging van machines

op de nieuwste sensortechnologieën
en hun integratie in de IO-Link wereldwijde communicatienorm. Bijzondere
aandacht wordt ook besteed aan het
decentraliseren van “intelligente” automatiseringsfuncties binnen een netwerk, omdat ze een direct effect op de
productiviteit van de machines hebben.
INNOVATIEVE FUNCTIES ZORGEN VOOR
TOEGEVOEGDE WAARDE
Dankzij functies die we in het verleden
hebben kunnen integreren, zorgen de
intelligentie en communicatiemogelijkheden van de Smart Sensor Solutions
voor nieuw potentieel op het gebied van
productiviteitsverhoging van machines.
De mogelijkheid om sensors flexibel te
regelen via het automatiseringssysteem
is vooral in het geval van machines die
vaak nieuwe formaten, samenstellingen
of productvarianten verwerken, heel
voordelig. Vooral machines en fabrieken
in de verpakkings-, assemblage-, houten glasverwerkende industrieën en in
de rubber- en plasticindustrieën halen
voordeel uit deze functionaliteit. Want
het gelijktijdig downloaden van parameters direct van een controller naar een
willekeurig aantal sensors bespaart tijd,
vermijdt fouten en kan op elk moment
worden gedocumenteerd. In fabrieken
waar een betrouwbare en betaalbare
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detectie van tellerwaarden of snelheidsof omwentelingsmetingen vereist zijn,
bewijst de functionaliteit van een hogesnelheidsteller zijn waarde. Een bijkomende functie waarvoor IO-Link zorgt, is
tijdmeting. Het optimaliseert processen
waarbij een exacte tijdopname lengtes
helpt bepalen, het aantal klokcyclussen
wordt geteld, voorwerpen op de juiste
afstand worden geplaatst of waarbij een
doeltreffende slipcontrole mogelijk is. De
mogelijkheid om Smart Sensor Solutions
te gebruiken om te detecteren, meten,
sorteren en profielen te controleren, verhoogt de prestaties van de machine. In
de gevallen waarbij een grote interferentie kan worden verwacht door het proces
of de omgeving, zoals in fabriek waar
hout wordt verwerkt, is de functie van
gedecentraliseerd debouncing bijzonder
nuttig. In de toekomst zal de continue
dialoog die SICK met de toonaangevende spelers in de belangrijkste industrieën voert, leiden tot het invoeren van bijkomende innovatieve functies
IO-LINK: COMMUNICATIENORM MET
TOEKOMST
Smart Sensor Solutions powered by IOLink, naadloos in een automatiseringsnetwerk geïntegreerd, openen nieuwe
mogelijkheden voor het verbeteren van
de flexibiliteit, betrouwbaarheid en doel-

treffendheid en voor het verminderen
van de kosten van machines. SICK zal
deze technologische ontwikkeling op het
gebied van fabrieksautomatisering ook
in de toekomst van heel dichtbij blijven
ondersteunen.

Geïntegreerde sensortechnologie van SICK:
WTB27C-3 compacte foto-elektrische sensor,
Dx35 afstandssensor, WTB12C-3 kleine
foto-elektrische sensor, PBS drukschakelaar,
MPA analoge positiesensor

Bijkomende productinformatie:
www.sick.com/
industrial_communication
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Inductieve naderingssensoren

NIEUW: FOTOCELLEN MET SIRIC
ZIEN WAAR HET WERKELIJK OM GAAT

>> SIRIC is de nieuwste generatie ASIC (Application Specific Integrated Circuit) voor
sensoren van SICK. Meer dan zestig jaar sensorexpertise is nu samengebracht in één
microchip. Voor het eerst worden digitale signaalverwerkingsmethoden geïntegreerd
in de wereld van de optische sensoren. Sensoren uitgerust met SIRIC-technologie zijn
krachtiger dan ooit tevoren en zijn zeer goed bestand tegen alle bekende optische
en hoogfrequente invloeden. En de integratie? De slimme SIRIC-sensoroplossingen
sluiten naadloos aan op de besturing.

Foto-elektrische miniatuursensoren

OPTISCHE BETROUWBAARHEID
Zelfs bij omgevingslicht en licht van
andere sensoren. Zelfs energiebesparende hoogfrequente lampen kunnen
de sensoren met SIRIC niet verstoren.
Ze kunnen direct in de verlichtingsarmatuur ‘kijken’ waardoor er meer vrijheid ontstaat in de montage van zowel
sensor als verlichting.
GROTERE SCHAKELAFSTANDEN
De toegenomen functiereserve biedt
een nog betrouwbaarder detectie,
zelfs in extreem vervuilde industriële
omgevingen.
MAATWERK IS MOGELIJK
Omdat SICK de volledige engineering
– vanaf de productie van de microchips tot en met de implementatie in
de sensoren – in eigen hand heeft, is
klantspecifiek maatwerk voor speciale
toepassingen mogelijk.
EENVOUDIGE CONFIGURATIE VIA
IO-LINK
Sensoren met SIRIC leveren meer dan
alleen procesdata. De IO-Link interface maakt het mogelijk om de
sensoren (op afstand) tijdens de inbe-

SAM SENSOR MEET PULSEN EN VERSNELLINGEN

INDUCTIEF, INTELLIGENT, GEÏNTEGREERD
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Pulsen tellen en vroegtijdig snelheidswijzigingen detecteren op basis van
versnelling: de SAM inductieve naderingssensor van SICK biedt deze nooit
geziene combinatie.

mogelijkheid om de SAM-sensoren als
stand-alone schakeltoestellen te gebruiken of, geïntegreerd in een IO-Link-omgeving, kunnen ze de huidige meetgegevens uitvoeren. De configuratie gebeurt
precies en makkelijk met een pc.

>> Voor het eerst kunnen de sensoren
uit de SAM-productgroep in de cilindervormige M18 of M30 metalen behuizing
optioneel worden gebruikt als klassieke
pulscontrollers of als innovatieve versnellingsmeters. Ze werden ontworpen
voor snelheden van 6 tot 12.000 pulsen
per minuut (dubbel zoveel als de traditionele toestellen) en meten efficiënt en
kostengunstig zelfs snelle processen.
Het is mogelijk om de versnelling te
meten binnen een bereik van 0,1 tot
2 pulsen per seconde² met maximaal
1.200 pulsen per minuut. En er is de

WAARDEVOLLE SECONDEN:
FOUTMELDING ZONDER ΔT
Terwijl in geval van zuivere pulsmeting
een bepaalde periode zal verstrijken tot
de machineas een ingestelde grenswaarde bereikt die afwijkt van de ingestelde
snelheid, heeft versnellingsmeting deze
Delta T (ΔT) niet. Aangezien de positieve of negatieve versnelling tegen een
constante snelheid nul is, worden snelheidswijzigingen niet gedetecteerd wanneer een grenswaarde wordt bereikt,
maar onmiddellijk bij een versnelling of
vertraging die niet gelijk is aan nul. De

hierbij uitgespaarde seconden zijn vaak
waardevol omdat ze het mogelijk maken
om storingen zoals slippen of overbelasting van de aandrijving, scheuren van het
weefsel, het blad of de folie, of het breken
van een aandrijfas enz. onmiddellijk te
melden. Zo worden schade aan de machine en verwijderingen sterk verminderd.
MEER FLEXIBILITEIT:
SNELHEIDSONAFHANKELIJKE METING
Dankzij de nieuwe versnellingsmeting
van de SAM-sensoren zijn formaat- en
snelheidswijzigingen een koud kunstje.
Doordat SAM-sensoren alleen proceswij-

: Productnieuws

drijfstelling te configureren of de
instelling aan te passen na bijvoorbeeld een formaatwissel in de
machine. Handmatig ingrijpen is niet
langer nodig. Nieuwe smartsensorfuncties zoals tijdstempels en tellers
zijn eveneens te adresseren en te
configureren via de IO-Link-interface.
MINIATURISERING
Door de opzet van de ASIC zijn minder
elektronische componenten nodig, wat
verdere miniaturisering van de sensoren mogelijk maakt.
ROBUUST ONTWERP
Extreem ongevoelig voor schokken, trillingen en elektromagnetische invloeden.
Sensoren met SIRIC opereren betrouwbaar, zelfs onder de zwaarste industriële
omstandigheden.
Door de integratie van functies direct
in SIRIC is het aantal elektronische componenten in de sensor minder, waardoor
deze verregaand bestand is tegen schokken, trillingen en elektromagnetische
invloeden.
Waarborg voor een lange levensduur!

zigingen meten, en niet de absolute
snelheid van de pulsen, is het niet
nodig om bij snelheidswijzigingen de
grenswaarden opnieuw in te stellen.
Naast de tijd- en kostenbesparing,
betekent dit zeker ook meer flexibiliteit.
De intelligente opstartoverbrugging wordt automatisch aan de door
de machine vereiste opstarttijd aangepast. Deze methode vergemakkelijkt niet alleen de inbedrijfstelling,
maar compenseert ook automatisch
plotse wijzigingen van de opstarttijd
van de machine.
Eenvoudig, flexibel, snel en betrouwbaar. De eerste geïntegreerde
puls- en versnellingsmonitor SAM
staat voor een nieuwe, intelligente
benadering van snelheidsmeting.

VIDEO

www.sick.com/s300mini
www.sickinsight-online.com

Bijkomende productinformatie:
www.sick.be/nieuweoplossingen

NIEUWE PERFORMANCE NORM IN TECHNOLOGIE VAN MINIATUURSENSOREN

W2S-2: DETECTEREN ‘DOOR EEN ZWARTE BRIL’
Innovatieve technologieën ontwikkelen is de beste bescherming tegen namaak, en de
nieuwe W2S-2 foto-elektrische miniatuursensor is daar het beste bewijs van. De nieuwe
LED-technologie PinPoint 2.0 van SICK is 2,5 keer meer lichtintensief dan de vorige
PinPoint-LED’s, en garandeert een nog betere schakelprecisie en herhalingsnauwkeurigheid.
>> Zelfs het ‘ongrijpbare’ wordt nu betrouwbaar gedetecteerd: een infrazwart
voorwerp met slechts 1 % omgevingslichtreflectie wordt betrouwbaar gedetecteerd tot op een afstand van 50 mm.
De W2S-2 ziet dus letterlijk ‘alles door
een zwarte bril’ maar dan in de positieve
zin van het woord.
NIEUWE ASIC-TECHNOLOGIE SIRIC® ALS
CHIPSET VOOR OPTIMALE PERFORMANCE
Een nieuwe functie in de sensoren van
de W2S-2-productgroep is ook de door
SICK ontwikkelde Opto-ASIC chipset.
De SIRIC® chipset gebruikt de verhoogde
lichtintensiteit van de PinPoint 2.0-LED
op zo’n manier dat het resultaat een groter detectiebereik en verbeterde functionele reserves heeft voor zowel throughbeam en retroreflectieve foto-elektrische sensoren, als voor foto-elektrische
naderingssensoren. Tegelijkertijd maakt
dit een uiterst nauwkeurige achtergrondonderdrukking mogelijk, waardoor de
schakelbetrouwbaarheid naar een hoger
niveau wordt getild, zelfs in geval van
moeilijke objecten of oppervlakken.
IN DE FABRIEK GEÏNSTALLEERDE SENSORVERSIES OP MAAT VERKRIJGBAAR
De chipset met ingebouwde Smart
Receiver Array, voor het eerst geïmplementeerd in de W2S-2, verbetert de
opto-elektronische eigenschappen van
de sensoren, maar dat is niet alles: hij
maakt het ook mogelijk om de foto-elek-

trische naderingssensor en de foto-elektrische sensor eenvoudig en goedkoop
aan te passen aan specifieke eisen van
de klant of de toepassing.
Met de IO-Link kunnen verschillende
automatiseringsfuncties, bv. terugsturen
en tellen, als een ‘slimme sensoroplossing’ op intelligente wijze worden overgezet van de controller naar de sensor.
STEEDS MEER MACHINES GAAN VOOR
‘SUB-MINI’
Machines en installaties worden steeds
compacter, waardoor er ook minder
ruimte beschikbaar is voor sensortechnologie. De minuscule W2S-2-sensoren
zijn grensverleggend. De sectoren die
hiervan profiteren zijn onder andere
robotica en behandelingsapplicaties
of applicaties in de farmaceutische en
medische sector waar voorwerpen
met vaak moeilijke oppervlakken of
vormen betrouwbaar moeten worden
gedetecteerd in beperkte ruimtes, bv.
voor grijp- en positioneringsprocessen.
Machinebouwers zijn ook opgetogen over
een bijkomende, eerder mechanische innovatie: de rubberachtige invoer van de
schok- en trillingsbestendige kabelgoot
onder een hoek van 45°. Hierdoor is een
flexibele en stevige installatie van de sensoren mogelijk zonder beperkingen als
gevolg van een vervelende kabeluitvoer.
Bijkomende productinformatie:
www.sick.com/siric
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Fiber technologie

Objectdetectie op buffertransportbanden
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CONTROLE VAN BUFFERZONES
Aanzienlijk verhoogde procesbetrouwbaarheid bij gebruik in stoffige of
vochtige omgevingen
Lagere bedragingskosten indien
gebruikt als sensorgroep
Uitgebreide waaier aan verschillende
vezeloptische kabels; daardoor bijzonder flexibel wat betreft duurzaamheid,
buigstralen, monteeropties, ...

WLL180

‘S WERELDS SNELSTE FOTO-ELEKTRISCHE SCHAKELAAR
MET VEZELOPTISCHE KABEL
EIGENSCHAPPEN:
Reactietijd tot 16 µs
Scanbereik tot 20 m
Regelbare hysteresis
Achtvoudige anti-interference
Programmeerbare tijdfasen
Draaibaar scherm; het scherm kan
naar boven en naar beneden
gekanteld worden zodat het gemakkelijk zichtbaar is vanuit elke
installatiepositie

Net zo overtuigend als de autonome
oplossing en in bus-modus met tot 16
sensoren
Anti-blooming om uiterst reflectieve
objecten te detecteren
VOORDELEN
Bijzonder eenvoudig in werking te
stellen

APPLICATIES
Halfgeleiderindustrie: bv. controleren
op scheuren in draadverbindingen,
wafers/zonnecellen detecteren
Elektronica: bv. monitoring van de
kleinste pennen op geïntegreerde
circuits, de kleinste dimensionele
veranderingen detecteren
Farmaceutica: bv. contrasten
detecteren, de kleinste tabletten
detecteren, positionering/tellen
Montage en behandeling: bv.
objecten tellen, geponste openingen
detecteren, onderdelen voorzien
Robotica: hoogwaardige, veeleisende
toepassingen (grote scanbereiken,
kleine formaten, bijzonder trilbestendig)

Uitbreiding van LL3 fibers

Geschikte oplossing voor elke omgeving
SICK breidt zijn assortiment vezeloptische kabels uit met meer dan 60 nieuwe
types. Op het gebied van detectie, omgevingsvoorwaarden en mogelijke toepassingen voorziet SICK in nagenoeg alle wensen. Via onze productfinder op
www.sick.com kan je zien welk type bij welke toepassing past.
>> Of het nu als zender-ontvanger sensor is of als taster, wanneer kleine objecten moeten worden gedetecteerd
of er weinig plaats is in een machine,
zijn sensoren met vezeloptische kabels
vaak de ideale oplossing. Omdat ze vaak

een heel eind van de eigenlijke sensor
verwijderd zijn, moeten vezeloptische
kabels in veel gevallen beantwoorden
aan specifieke vereisten met betrekking
tot het ontwerp van de eindmof, weerstand van de kabelmantel tegen omgevingsfactoren en moeten ze zo goed mogelijk worden gelegd, met inachtneming
van optimale buigradii.
Vezeloptische kabels van SICK bieden
nagenoeg onbegrensde mogelijkheden
Het assortiment vezeloptische kabels
van SICK omvat een geschikte oplossing
voor bijna elke toepassing. Array vezeloptische kabels bijvoorbeeld maken
het mogelijk vrij vallende voorwerpen of
voorwerpen die variëren in afmetingen
te detecteren. Vezeloptische kabels die
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geheel met teflon bekleed zijn, zijn tegen de belastingen door oliën, vetten,
schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen bestand. Een ideale oplossing dus
voor zowel machinewerktuigen als voor
toepassingen in de farmaceutische,
chemische of voedingssector. Dankzij speciale vezeloptische kabels kunnen vooral detectieongevoelige wafers,
glasplaten of lcd’s in de elektronische
en fotovoltaïsche industrieën worden
gedetecteerd.
De detectie van niveaus in tanks en
overloopvaten of aan de buitenzijde op
transparante buizen vormen een andere
toepassing voor vezeloptische kabels. Er
zijn ook versies voor extreme temperaturen van -55°C tot +315°C verkrijgbaar.
De nieuwe types vezeloptische kabels zijn onmiddellijk verkrijgbaar. De
Productfinder op www.sick.com laat
zien welke vezeloptische kabel het best
geschikt is voor uw specifieke toepassing.

022011

GEDECENTRALISEERDE CONTROLE
VAN BUFFERTRANSPORTBANDEN
MET ZONECONTROL®
Onder de productnaam ZoneControl® levert SICK intelligente sensoroplossingen voor objectdetectie op buffertransportbanden. Op deze manier is het
mogelijk om het automatiseringssysteem van de transportband effectief te
ontlasten.

>> Buffertransportbanden worden in
heel wat applicaties gebruikt als zero-pressure buffersecties in geautomatiseerde transportsystemen. Afhankelijk
van het design zijn ze zeker verschillend
op het vlak van roldiameters, rolpitchen
en aandrijfconcepten.
Maar, als een sectie binnen een materiaalstroomsegment, dragen ze altijd
bij tot het hoogste en meest consistente
gebruik van het transportsysteem door
tijdelijk dozen, containers en pallets te
bufferen en ze vervolgens uit de bufferzone te leiden.
ZONECONTROL®: SICK-SENSOREN
CONTROLEREN BUFFER- EN UITGANGPROCESSEN
In deze omgeving bieden de ZoneControl® sensoren van SICK interessante
opties om aankomende objecten op de

transportband te detecteren, vrije bufferruimtes te identificeren, objecten op de
transportband procescompatibel te laten
vertrekken, en zo, afhankelijk van de
gewenste mate van singulatie of verzameling, de opslagcapaciteit optimaal te
benutten. Door hun apart design kunnen
de exclusief detecterende en schakelende rolsensor ‘R’ voor stand-alonetoepassingen, alsook de intelligente
rolsensor ‘IR’ met geïntegreerde logica,
serieschakelingsfunctie en schakelingsoutput zelfs onder of tussen de rollen worden geïnstalleerd. Dit bespaart
plaats en verhindert botsingen op de
transportband. Zowel donkere als lichte
goederen op de transportband worden
op dezelfde manier betrouwbaar gedetecteerd. In de kleine blinde zone worden
voorwerpen van dichtbij gedetecteerd.
De krachtige achtergrondonderdrukking

ZoneControl®-sensor verhindert botsingen in de productstroom

beschermt de sensoren tegen reflecties
en het licht van bijvoorbeeld HF-lampen.
Dankzij de omgevingsbescherming IP67
zijn de ZoneControl®-sensoren zelfs
geschikt voor ruwe omgevingsomstandigheden of op plaatsen die regelmatig aan
de buitenkant worden gereinigd.
GEDECENTRALISEERDE LOGICA
ONTLAST AUTOMATISERINGSSYSTEEM
Vooral wanneer een groot aantal sensors
nodig is, zijn de ZoneControl® IR-sensoren de ideale oplossing. De seriële aansluiting vereist weinig bedrading op de
buffertransportband. De geïntegreerde
logica verwerkt ook de signalen van de
aangrenzende sensoren, en organiseert
grotendeels autonoom de stop-and-go
op de buffertransportband, wat de hoeveelheid gegevens en de communicatiebelasting vermindert, en ook het
automatiseringssysteem ontlast. De op
de vraag gerichte aan- en uitschakeling
door de IR-sensor, uitgevoerd met de
slaap-wakkerfunctie, verlengt de levensduur van de gemotoriseerde rollen. Nog
een voordeel: In tegenstelling tot rechtstreekse stervormige bedrading met een
plc-programmeerbare logische controller, vereist het toevoegen van een nieuwe
buffertransportband als een module
nauwelijks meer werk voor de integratie.
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Objectdetectie op buffertransportbanden

Precisiemetingen

R/IR SENSOREN

DE SENSOR TUSSEN DE ROLLEN. MET OF ZONDER
LOGICA OF ACTUATOR.
• Geen PC!
• Geen PLC!
• Geen programmatie!
R/IR, VOORDELEN:
Groot detectie bereik tot 900mm
op zwart!
Lage gebruikskost dankzij laag
verbruik en sleep mode
Veiligheid dankzij hoge ongevoeligheid
tegen omgevingslicht
Gevoeligheidsinstelling met
potentiometer
Snel en éénvoudig zonder programmatie
Aanpasbaar aan uw eisen,
geïntegreerde timing functies
Snelle aansluiting met stekker of
aangegoten kabel
Veilig inzetbaar IP67, washdown design
Flexibel inzetbaar gebruikstemperatuur –40 tot +60°C (DC-versies)

Direction of transport
End of the Conveyor
Sensor 1

Single
Accumulation

Sensor 2

Product 2

Product 1

Product

Product

STOP

GO

STOP

STOP

Product 2

Product 1

Product

Product

GO

GO

STOP

STOP

Sensor 1

Block
Accumulation

R/IR
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Sensor 2

WLR
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KTM CONTRASTSENSOR:
KLEIN, MAKKELIJK, SNEL
>> Met de nieuwe KTM contrastsensor
komt SICK tegemoet aan een grote wens
van met name de verpakkingsindustrie.
Eindelijk is er een contrastsensor met zo’n
kleine behuizing dat deze perfect inzetbaar is in die productieomgevingen waar
maar weinig ruimte voor een sensor is.
Met statische en dynamische teach-in-methodes biedt de KTM een hoge flexibiliteit
als het gaat om het instellen. Dankzij de
drie kleuren-LEDs herkent de sensor ook
drukmerken bij zwakkere contrastwaarden. Naast de CORE-basisuitvoering is er
ook een PRIME-uitvoering met IO-Link,
waardoor eenvoudig formaatwijzigingen
kunnen worden doorgevoerd en diagnose-informatie snel voorhanden is.

KERNINFORMATIE
Ruimtebesparende minibehuizing
Hoge grijswaardenresolutie:
3 kleuren-LEDs herkennen de
drukmerken zelfs bij zwakke contrastwaarden
Betrouwbare detectie van contrasten
op glanzende materialen
Snelle en gemakkelijke configuratie:
statische en dynamische teach-in
in één sensor
Onder meer inzetbaar in de
verpakkingsindustrie: bijvoorbeeld
voor detectie van drukmerken en
de positionering van etiketten op
flessen

OD MINI: DE HIGH-END DISPLACEMENTSENSOR
OP DE KORTE AFSTAND
>> Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Met de nieuwe, compacte OD
Mini displacementsensor combineert
SICK precisiemetingen met gebruiksgemak. De lichtgewicht roestvrijstalen of
aluminium behuizing van de OD Mini herbergt de nieuwste CMOS-technologie die
nauwkeurige metingen garandeert ongeacht de kleur of het glanzende oppervlak
van het te detecteren object. Ook in de
OD Mini: een geïntegreerde versterker
die stand-alone werken mogelijk maakt.
Dat scheelt meteen in de kosten voor de
bekabeling naar een externe unit.

Dankzij de intuïtieve bediening en een
display met vier status-LEDs laat de OD
Mini zich bijzonder eenvoudig configureren. De high-end displacementsensor
kan overigens ook via de externe teach-ingang worden geconfigureerd. En dan
hebben we het nog niet gehad over de
verscheidenheid aan interfaces waarmee de OD Mini moeiteloos in ieder netwerk kan worden opgenomen. Conclusie:
wie een meetoplossing zoekt voor dynamische applicaties waarbij ondanks hoge
snelheden een hoge nauwkeurigheid en
reproduceerbaarheid
essentieel
is,
maakt met de OD Mini een slimme keuze.
KERNINFORMATIE
Displacementsensor voor de korte
afstand
Geïntegreerde versterker – geen
externe unit en geen externe
bekabeling nodig
Statusweergave via display en
status-LEDs
Programmeren via display op sensor
of via externe teach-ingang
CMOS-ontvanger voor snelle meting in
het micrometerbereik

,
COMPACT
ICHT
LICHTGEW
EN STERK
IE
IN PRECIS
METINGEN

3 meetbereiken: 10 mm tot 150 mm
Eenvoudige integratie in netwerken
dankzij digitale, analoge of seriële
interface
Ideaal voor dynamische applicaties
dankzij minimale behuizing en gering
gewicht
Toepassingen: precisiepositionering
(ook van robots), kwaliteitscontroles,
classificatie en sortering in bijvoorbeeld de elektronica- en solarindustrie
en in de automotivebranche
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Snelheidsmeting met inductieven

INTELLIGENT OPGELOST

SICK KEUZEHULP

INDUCTIEVE NADERINGSSENSOREN DETECTEREN
GENERATORSNELHEID

LED OF LASER, INFRAROOD OF UV?

Voor het Chinese NARI Company zijn inductieve naderingssensoren van de IME
productfamilie de optimale oplossing voor de snelheidsmeting bij generatoren.

Optische sensoren maken gebruik van een lichtbron. Ooit was dat de gloeilamp,
maar die zorgde voor een grote warmteontwikkeling, was relatief groot en had maar
een korte levensduur. Tegenwoordig is er meer keuze in lichtbronnen: LED, PinPoint
LED of laser. Maar wanneer gebruikt u welke lichtbron? De aard van de toepassing
speelt daarbij een grote rol. Wat moet er worden gedetecteerd? En wat is de grootte
van het object, de kleur, de afstand, de vorm? Met deze SICK-keuzehulp wijzen we
u de weg naar de juiste lichtbron. Maar om een goede keuze te maken is het eerst
belangrijk om meer te weten over licht en de werkingsprincipes van de verschillende
lichtbronnen.

>> De sensoren meten alle prestatieparameters van NARI en bieden een
uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding.
De IME’s werden voor de eerste maal
gebruikt in een generator van de waterkrachtcentrale in Xiangshuijian.
NARI: TOONAANGEVEND IN TAL VAN
INDUSTRIEËN
NARI Company is een toonaangevende
producent van, onder andere, krachtcentrales, waterzuiveringsinstallaties,
hydro-elektrische technologie en spoorbewakingssystemen in China. Met vier
Francis-turbines genereert de zuivere
pompcentrale in Xiangshuijian een
miljoen kWh elektriciteit per jaar. Voor
deze centrale was Nari op zoek naar
een oplossing om de snelheid van het
schoepenrad van de generator heel
precies en in reële tijd te detecteren,
enerzijds om het vermogen van de elektriciteitscentrale te meten en anderzijds
om vroegtijdig fouten te detecteren zodat binnen de kortste keren correctieve
maatregelen konden worden genomen.
Sensoren van verschillende fabrikanten
ondergingen een strenge testprocedure.
Uiteindelijk was het de IME productfamilie die won dankzij de nauwkeurigheid en
duurzaamheid.

sorbereik aan productie-zijde mogelijk,
zodat de nauwkeurigheid van het sensorbereik stijgt. Omdat er bovendien grotendeels zonder discrete componenten
wordt gewerkt, is het risico op defecte
onderdelen minimaal en leidt dit tot een
betere duurzaamheid. De productfamilie
is verkrijgbaar in M08 tot M30-afmetingen, met een sensorbereik van 15 mm
tot 20 mm. Het grote assortiment omvat
alle normale elektrische ontwerpen en
een verscheidenheid aan aansluitingen.
ROBUUSTHEID GARANDEERT EEN
LANGE LEVENSDUUR
De IME in de metrische cilindervormige
metalen behuizing voldoet aan de meest
strikte eisen. Ook de IP 67-behuizing,
de bedrijfstemperaturen van -25°C tot
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Kies de juiste lichtbron

+75°C en een hoge weerstand tegen
schokken en trillingen waren doorslaggevende argumenten voor NARI omdat
ze garant staan voor een lange levensduur van de sensors. Dankzij de schakelfrequentie van maximaal 4 kHz zijn
de IME’s ook bijzonder goed geschikt
voor het tellen van de pulsen van het
schoepenrad van de generator. Intussen
hebben de uitstekende prestaties en de
eersteklas rentabiliteit een reeks bijkomende toepassingen voor de sensors bij
NARI ingeluid.
Gelijkaardige applicaties:
www.mysick.com/applications
Meer info over Nari Company:
www.nari-china.com

HOE KIEST U DE JUISTE LICHTBRON?

Wat is licht?
Licht is elektromagnetische straling. De
frequenties van lichtgolven vormen een
deel van het totale (elektromagnetische)
spectrum. Vaak wordt de indeling van
het spectrum echter gedaan op grond
van de golflengte. Daarmee wordt dan
de golflengte in vacuüm bedoeld, aangezien de golflengte afhankelijk is van het
medium.
SPECTRUM VAN HET ZICHTBARE LICHT
Het zichtbare spectrum van licht heeft
een golflengte tussen 380 nm en 780
nm (in een vacuüm). De verschillende
golflengtes worden door het oog gezien
als verschillende kleuren: rood voor de
langste golflengte en violet voor de kortste. De grootste gevoeligheid van het
menselijk oog ligt bij ca. 550 nm (geelgroen) bij daglicht en bij 500 nm (blauwgroen) bij nacht.

IME INDUCTIEVE NADERINGSSENSOREN:
PRECIES, DUURZAAM EN VEELZIJDIG
Aan de binnenkant zijn de IME naderingssensoren uitgerust met de innovatieve
ASIC-technologie van SICK voor betere
prestaties en betrouwbaarheid. Dankzij
het gebruik van de compacte ASIC chips
is een digitale aanpassing van het sen-

rood

tussen 650 nm en 780 nm (in vacuüm)

oranje

tussen 585 nm en 650 nm

geel

tussen 575 nm en 585 nm

groen

tussen 490 nm en 575 nm

blauw

tussen 420 nm en 490 nm

violet

tussen 380 nm en 420 nm

Bij golflengtes boven de 780 nm
spreekt men van infrarood licht, bij golflengtes onder de 380 nm van ultraviolet
licht. Beide zijn niet door het menselijk
oog waarneembaar.
VERSCHILLENDE SENSOREN
Fotocellen zijn afhankelijk van de ontvangst van licht om te kunnen functioneren. Bij reflectorfotocellen wordt het licht
via een hoog reflecterend object (reflector) teruggezonden en verwerkt. Bij
gescheiden zender-ontvangersystemen
wordt het licht rechtstreeks door de ontvanger opgenomen. Tastende fotocellen

TV FM KG
gammastralen
10 -15

X-stralen
10 -12

ultraviolet
10 -9

IR

microgolf

10 -6

daarentegen zijn afhankelijk van de lichtreflectie van een object. Deze lichtreflectie is echter alleen van toepassing
indien het object het ontvangen licht kán
reflecteren.
ABSORPTIE
Kleur ontstaat indien een object wordt
belicht. Doordat bepaalde golflengtes
door het object worden geabsorbeerd,
zal maar een deel van het spectrum
reflecteren (bijvoorbeeld alleen 490 nm
bij een groen object). Dit schetst gelijk
een mogelijk probleem met een tastende
fotocel: indien er van het object geen
licht terugkomt – taster zendt rood licht
uit en het object reflecteert alleen groen
– is detectie onmogelijk. Volledige
absorptie komt gelukkig zeer zelden voor.
Het zorgt echter wel voor een reikwijdtebeperking van optische opnemers. Om
deze beperking te kunnen ondervangen
kan een aantal fotocellen worden geleverd met afwijkende kleuren LEDs.

AM
radiogolven

10 -3

10 0

10 3

10 6
10 9
golflengte (meter)

zichtbaar licht

De IME inductieve naderingssensor meet de snelheid van het schoepenrad
van de generator, zodat uitstekende prestaties worden geleverd dankzij de
nauwkeurigheid en duurzaamheid.
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400 nm

450 nm

500 nm

550 nm

600 nm

650 nm

700 nm
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Wat is een LED?

KLEUREN
LEDs kunnen worden geleverd in verschillende kleuren. De kleur van een
LED is afhankelijk van het type grondstof dat is gebruikt om de halfgeleider
op te bouwen. Elk type grondstof (en/of
combinatie) geeft een specifieke kleur af
na het overspringen van de elektronen.

De LED ofwel Light Emitting Diode is een
halfgeleider die licht uitstraalt wanneer
er in de juiste richting stroom door vloeit.
De lichtkleur hangt af van het gebruikte
halfgeleidermateriaal. LEDs bestaan in
een breed spectrum gaande van ultra
violet (UV) over zichtbaar licht tot infrarood (IR).
HOE WERKT EEN LED?
Op een klein stukje halfgeleidermateriaal (chip) wordt een verontreinigde laag
(dope) aangebracht om een overgang
(p-n junctie) te creëren. Door een spanning over deze overgang aan te brengen,
ontstaat een potentiaalverschil tussen
de zuivere en de onzuivere laag waardoor elektronen beginnen te stromen.
Wanneer een elektron overgaat van de
anode (p-junctie) naar de kathode
(n-junctie) geeft het elektron een deel
van zijn lading af en ontstaan er fotonen.
Deze fotonen vormen het al dan niet
zichtbare uitgestraalde licht.
LED chip

reflector

kathode

anode

Voordelen van LED
Geen inefficiënte kleurfilters nodig. De
kleur is natuurlijk en er is bijgevolg
geen verlies in lichtsterkte
Zeer kleine afmetingen. Maakt
ongekende toepassingen mogelijk
Geen ontstekings- of opwarmingstijd.
Volledige lichtsterkte is onmiddellijk
beschikbaar bij het inschakelen
Volledig dimbaar zonder uitval of
kleurveranderingen
Weinig tot bijna geen warmteontwikkeling. Maakt directe belichting van
bijvoorbeeld bederfbare etenswaren
mogelijk
Mechanisch ongevoelig voor schokken
en trillingen
Zeer lange levensduur. Daardoor zeer
lage beheer- en onderhoudskosten
Gerichte lichtopbrengst, zeer beperkt
strooilicht
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WITTE LED
Wit licht is wat wij ervaren als de ‘daglichtstandaard’. Daglicht bestaat uit het
hele spectrum van elektromagnetische
straling – van gammastraling tot radiogolven. Door nu een blauwe LED door
een fluorescerende laag te laten schijnen,
worden de fotonen ‘verstrooid’. Ze raken
als het ware de kluts kwijt en komen
door de botsingen met de fosfordeeltjes
met verschillende golflengtes uit de dan
‘wit’ schijnende LED. In de fotoceltechniek wordt deze witte LED vaak toegepast als contrasttaster. Hierbij wordt op
zeer hoge snelheid het contrastverschil
gemeten tussen een druk- of vouwmerk
en de achtergrond.

Wat is een laser?
ultraviolet
UVC

INFRAROOD LED
Infrarood of infrarode straling is een voor
het oog niet waarneembare elektromagnetische straling, met golflengten tussen
circa 780 nanometer en 1 mm. Infraroodlicht voor fotocellen heeft een golflengte
van circa 880 nm. Infrarood LEDs kunnen
gammastralen

zender, UV-licht (375
nm)
-15
10

X-stralen
10 -12

UV

zichtbaar

300

400 nm

400450 nm

zichtbaar

Laser is oorspronkelijk een afkorting
van ‘Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation’ ofwel ‘lichtversterking door gestimuleerde uitzending
van straling’. Een laser is een lichtbron
die in staat is monochromatisch licht in
één richting voort te brengen. Dit in
tegenstelling tot de meeste andere lichtbronnen die in allerlei richtingen licht
uitzenden. Laserlicht bezit daarnaast
een lichtbundel die niet of nauwelijks
convergeert of divergeert.

infrarood

UVB UVA

100 280 315 400

RGB-LED
Ook driekleuren-LEDs of RGB-LEDs kunnen wit licht uitzenden. Deze RGB-LEDs
bestaan uit een rode, een groene en een
blauwe LED. In de fotoceltechniek worden deze RGB-LEDs onder andere ook
als contrastscanner, maar vaker nog
voor kleurdetectie, toegepast. De sensor
zendt het licht (rood, blauw en groen)
naar het object. De gereflecteerde stralen worden opgevangen en vergeleken
met de reeds in het geheugen opgeslagen kleur. Ligt de waarde binnen het
tolerantiebereik, dan wordt de schakeluitgang geactiveerd.

nm
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700

golflengte (nm)

een vrij hoog vermogen verwerken en
kunnen langere afstanden overbruggen.
Voordelen van infraroodsensoren:
Langere detectieafstand ten opzichte
van standaard LED
Hoge functiereserve
Onzichtbaar
Nadeel van infrarood is het moeilijk afstellen bij grote afstanden.
ULTRAVIOLET LED
Ultraviolet – afgekort UV, ook wel ultraviolette straling, blacklight of UV-licht
genoemd – is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum
dat met het menselijk oog waarneembaar is (zie ook: ‘Het spectrum van het
zichtbare licht’). De golflengte van ultraviolette straling ligt tussen 100 en 380
nanometer, dus ‘voorbij het violet’, wat
de letterlijke betekenis is van ultraviolet.
SICK gebruikt UV-licht in de luminescentiesensoren LUT om producten te
detecteren waarin luminiforen (lichtgevende stoffen) zijn verwerkt. Olie, vetten,
inkt, verf, zeep, krijt hebben de eigenschap dat ze luminescerende stoffen
bevatten. Luminiforen kunnen daarnaast
worden toegevoegd aan bijna iedere substantie.
De werking van een luminescentiesensor LUT is als volgt: de sensor zendt
onzichtbaar UV-licht uit van circa 370
nm. De aanwezige luminiforen in het product worden hierdoor geactiveerd en
reflecteren zichtbaar licht van 420-750
nm terug naar de sensor, die de lichtontvangst evalueert.
TV FM KG

ultraviolet

IR

microgolf

10

zichtbaar licht

500

500 nm

fluorescerende laag

550 nm

10

10

licht

600600 nm

IR

700
650 nm

LASERSENSOREN
SICK-sensoren die uitgerust zijn met
laserlicht, kunnen door hun zeer kleine
laserlichtstraal zeer kleine onderdelen
nauwkeurig detecteren. Tevens zijn ze
ideaal voor applicaties waarbij de straal
door een zeer smalle opening moet worden geleid.
Voordelen lasersensoren:
Zeer kleine lichtspot voor precisie
detectie van kleine onderdelen van
0,5 mm
Lichtspotdiameter 0,1 - 2 mm
Door de extreem heldere lichtspot
eenvoudig uit te richten
Zeer lange detectieafstanden
bij reflectorfotocellen en zenderontvangers
Relatief veilig door gebruik van
laserklasse 1 & 2

Wat is een PinPoint-LED?

verbindingsdraad
zichtbaar in lichtspot
rand

SMD
behuizing

LED semiconductor
element

printplaat

Vaak kan een detectieprobleem uitstekend worden opgelost met LED-sensoren. Maar er zijn ook talloze situaties
waarvoor lasersensoren geschikter of
zelfs de enige oplossing zijn. Laser of
LED – SICK heeft op beide terreinen veel
te bieden. LED-sensoren zijn voordeliger
dan lasersensoren. Maar de lichtspot is
bij laser aanzienlijk helderder dan bij
LED. Dat onderscheid komt in de prijsstelling van de sensoren tot uitdrukking.
Er zit een flinke kloof tussen prijs en
prestaties van beide technologieën.
SICK overbrugt die afstand met de PinPoint- LED-technologie.

AM
radiogolven

ontvanger, zichtbaar
licht (450-750
nm)
-6
-3
0

10 -9

Het principe van de laser berust op de
eigenschap dat atomen en moleculen,
indien zij door middel van ‘aangeslagen’
elektronen in een energierijkere toestand zijn gebracht, bij terugval naar de
lager gelegen toestand een foton uitzenden. Dit proces heet spontane emissie.
Treft dit foton een ander ‘aangeslagen’
elektron, dan zal ook dit elektron terugvallen en een foton uitzenden. Dit tweede
foton zal dan in fase lopen met het eerste,
zodat coherente en monochromatische
straling wordt geproduceerd. Dit proces
heet gestimuleerde emissie.

OPBOUW LASER
In het hart van een laser bevindt zich het
lasermedium, een materiaal of gasmengsel dat atomen of moleculen heeft
die kunnen worden aangeslagen door
middel van bijvoorbeeld licht of een elektrische stroom. In een lasermedium van
beperkte omvang zal slechts een
beperkte versterking door gestimuleerde
emissie plaatsvinden, totdat het licht het
medium verlaat. Om een grote versterking te bereiken, plaatst men het lasermedium tussen twee parallelle spiegels,
zodat het uitgezonden licht continu door
het medium wordt weerkaatst en daarbij
steeds verder versterkt wordt. Door een
van de spiegels gedeeltelijk doorlatend
te maken, wordt een bundel licht geproduceerd.

800

700 nm

10 3

10 6
10 9
golflengte (meter)

W100 Laser,
technologie in
minibehuizing

W9 Laser, geavanceerde
technologie in een
compacte behuizing

W12-2 Laser,
bewezen in
veelvuldig gebruik
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W27-reflex-array-sensor

SICK keuzehulp

HOE KIEST U DE JUISTE REFLECTOR?
De werking van reflectorfotocellen
hangt voor een belangrijk deel af van
de gebruikte reflector. Betrouwbaar detecteren begint dan ook met een fotocel
en een reflector die optimaal op elkaar
en op de applicatie zijn afgestemd. Hoe
kiest u de beste reflector voor uw toepassing? Waarop moet u letten bij uw
keuze? En welke typen reflectoren zijn
er verkrijgbaar? SICK helpt u de juiste
keuze te maken.

lichtspot

PinPoint
semiconductor

Hoe wordt licht gereflecteerd?
printplaat

De werking van reflectorfotocellen is
gebaseerd op het verzenden en ontvangen van licht. De wijze van reflectie heeft
dan ook een grote invloed op een
betrouwbare detectie.

Er zijn vier soorten reflectie te onderscheiden:
TOTALE REFLECTIE:
Totale reflectie treedt op bij een oppervlak dat glad is. Licht dat op dit oppervlak
valt, wordt volledig in tegenovergestelde richting weerkaatst waarbij geldt: hoek
van inval = hoek van uittrede.

W4-3, W4-3 Inox, W4S-3: miniatuursensoren

W12-3: topprestaties in metaalbehuizing

GR18S: ronde fotocellen

In veel applicaties die tot voor kort op
lasersensoren waren aangewezen, kan
dezelfde betrouwbaarheid nu ook met
PinPoint-LED-sensoren worden bereikt.
Ten opzichte van de gewone LED-sensoren is de lichtspot bij de PinPoint-sensoren 60% geconcentreerder.

het LED-semiconductor-element echter
direct op de e-card geplaatst. De betere
concentratie van de energie die dat tot
gevolg heeft, vergroot de intensiteit van
de lichtspot.

lichtspot een lichtlijn te creëren, zoals bij
de W27-reflex-array-sensor.

PINPOINT VERSUS CONVENTIONELE LED
Bij een conventionele LED is een verbindingsdraad te zien tussen het element
en de SMD-behuizing die op de e-card
geplaatst is. Die draad veroorzaakt een
zwarte punt in het midden van de
lichtspot. Bovendien wordt het licht bij
zo’n conventionele LED iets verstrooid
en is sprake van een ‘halokrans’ rondom
de lichtspot. Bij PinPoint-technologie is
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Door een nauwkeurige positionering van
het LED-element en een gedefinieerde
opening van de lichtuittrede ontstaat
een uitstekende scanning-range-tolerantie. Het resultaat is een heldere en zeer
homogene lichtspot die lijkt op laserlicht.
Maar PinPoint-technologie is wel veel
voordeliger. Het scanbereik is stukken
groter dan bij een standaard rode LED en
de goed zichtbare lichtspot maakt uitlijnen bijzonder eenvoudig. Met PinPoint is
het ook mogelijk om in plaats van een

VOORDELEN VAN DE PINPOINT-LED
VERGELEKEN MET CONVENTIONELE
LED
Lichtspot is kleiner, homogener,
geconcentreerder en exacter
Smallere lichtbundel
Randen van lichtspot zijn veel
strakker
Eenvoudiger uitlijnen door betere
zichtbaarheid
Grotere reikwijdte, dus meer functiereserve
Betere detectie van zeer kleine
objecten
Veel breder inzetbaar

DIFFUSE REFLECTIE:
Bij ruwe of onregelmatige oppervlaktestructuren wordt het licht in alle richtingen
weerkaatst.

GEMENGDE REFLECTIE:
Een combinatie van diffuse en totale reflectie.

RETROREFLECTIE:
Retroreflectie is een totale reflectie waarbij alle invallende lichtstralen parallel en
tegengesteld aan de invalsrichting worden teruggekaatst. Het is een combinatie
van twee reflecties aan twee oppervlakken die loodrecht op elkaar staan.
Bij reflectorfotocellen is het de bedoeling
dat er een smalle lichtbundel tussen
fotocel en reflector wordt gecreëerd. Het
is dus noodzakelijk dat het licht in

dezelfde lijn wordt gereflecteerd als het
uitgezonden licht. Daarom wordt in de
sensortechniek gebruikgemaakt van
retroreflectoren. Retroreflectoren heb-

ben de bijzondere eigenschap om het
invallende licht in exact dezelfde richting
terug te sturen als waar het vandaan
kwam, onafhankelijk van de invalshoek.
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Welke soorten retroreflectoren zijn er?

Keuzecriteria voor de juiste reflector

Er kunnen ruwweg twee soorten retroreflectoren worden onderscheiden: passieve retroreflectoren en actieve retroreflectoren.
PASSIEVE RETROREFLECTOREN
sturen het licht parallel maar in dezelfde
golfrichting terug. Ze zijn opgebouwd uit
drie lagen:
reflecterende achtergrond
transparante laag
glazen bolletjes
De glazen bolletjes functioneren als
lensjes die het door de reflecterende
laag weerkaatste licht parallel terug
sturen. Reflectoren met een bolstructuur kunnen het licht tot een invalshoek
van ± 15° parallel terugsturen. Reflectoren met een bolstructuur worden
meestal als zelfklevende reflecterende
folie uitgevoerd. Een bekende toepassing van bolstructuurreflectoren zijn de
nummerplaten van auto’s en de reflecterende strepen op veiligheidskleding.
ACTIEVE RETROREFLECTOREN
sturen niet alleen het licht parallel terug,
ze hebben ook de eigenschap om de golfrichting van het licht 90° te draaien.
Actieve retroreflectoren zijn opgebouwd
uit zogenaamde tripels waardoor het licht
niet door één, maar door drie reflecterende oppervlakken wordt gereflecteerd.
Een tripel heeft de vorm van een piramide waarbij de drie vlakken 90° ten

Tripelreflectie
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15º max |

spiegelend materiaal
transparant materiaal
glazen bol

+

Reflector met bolstructuur

opzichte van elkaar zijn gepositioneerd,
waardoor de golfrichting van het licht
90° wordt gedraaid. De toelaatbare
invalshoekvariatie hangt af van de
tripelgrootte en hoe nauwkeurig de drie
vlakken ten opzichte van elkaar staan.
Voor tripelreflectoren die bij sensoren
worden gebruikt, geldt over het algemeen dat de invalshoek ± 15° mag variëren.

|

Om de juiste fotocel-reflectorcombinatie te bepalen zijn de volgende criteria van belang:
1. DE OPPERVLAKTESTRUCTUUR
(GLANZEND, TRANSPARANT ETC.)
Indien glanzende objecten betrouwbaar
moeten worden gedetecteerd, is het
gebruik van sensoren met polarisatie
filters in combinatie met een tripelreflector
noodzakelijk. Soms kan echter ook een
object op basis van een glanzende of
reflecterende oppervlaktestructuur worden gedetecteerd. In dit geval kan worden gebruikgemaakt van fotocellen
zonder polarisatiefilter en fungeert het
object zelf als de reflector.
2. DE OBJECTGROOTTE
Om een betrouwbare detectie te waarborgen, moet de volledige lichtweg
tussen fotocel en reflector worden onderbroken. Er is echter al aangegeven dat
de lichtbundel steeds groter wordt naarmate de afstand tot de fotocel groter
wordt. Vaak zal een object dus slechts
een deel van de lichtbundel onderbreken.
Om toch een betrouwbare detectie te
garanderen, kan de ontvangstgevoeligheid van de fotocel worden ingesteld of
kan er een kleinere reflector worden toegepast.
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operating range

scanning range, max. typical

Reflectortype
1 PL80A		
2 C110		
3 PL50A		
4 PL40A		
5 PL30A		
6 PL20A		
7 Reflectiefolie

Reikwijdte
0 - 5,0 m
0 - 3,0 m
0 - 3,5 m
0 - 3,5 m
0 - 3,0 m
0 - 2,0 m
0 - 1,0 m

4. DE DETECTIEAFSTAND
(REIKWIJDTE)
Hoe groter het reflectoroppervlak
des te groter de te overbruggen
afstand wordt. Ondanks de toe
passing van lenzen wordt de uitgezonden lichtstraal steeds groter
(divergentie). Hoe meer uitgezonden
licht er weer terugkomt hoe groter de
afstand is die kan worden overbrugd.
Dit betekent dat de reflector steeds
groter moet worden naarmate er een
grotere afstand moet worden overbrugd. In de technische documentatie wordt de aanbevolen reikwijdte
per reflectortype aangegeven.

Polarisatiefilter

Actieve retroreflectoren worden toegepast als er glanzende objecten moeten
worden gedetecteerd. De werking van
reflectorfotocellen berust op lichtwegonderbreking (het te detecteren
object blokkeert de lichtstraal tussen
fotocel en reflector). Maar wat nu als het
object zelf ook het licht reflecteert?
Door een polarisatiefilter vóór de uittredelens van een reflectorfotocel te plaatsen, wordt alleen het licht van een
bepaalde golf
richting doorgelaten. Als
dit licht door een actieve retroreflector
wordt weerkaatst, wordt de golfrichting
90° gedraaid. Door een tweede polarisatiefilter 90° gedraaid voor de ontvangstlens te plaatsen, wordt alleen het
actief gedraaide licht ontvangen en
wordt een glanzend object betrouwbaar
gedetecteerd.

5. DE OMGEVINGSINVLOEDEN
De omgeving speelt een belangrijke rol bij de keuze van een fotocel-reflector
combinatie. Hieronder een aantal omgevingsinvloeden en welke gevolgen ze hebben
voor de reflector.

3. DE MAATVOERING
Een belangrijk criterium is de beschikbare ruimte om een fotocel-reflector
combinatie te monteren. Als er slechts
beperkte ruimte beschikbaar is en er
toch relatief grote afstanden moeten
worden overbrugd, is het belangrijk dat
de combinatie over voldoende functie
reserve beschikt. Dit betekent een optimale kwaliteit van de reflector.
SICK-reflectoren onderscheiden zich dan
ook met de kwaliteit van het reflecterend
oppervlak en de nauwkeurigheid van de
tripels.

Omgeving
Vervuild / stoffig

Invloed
Aanslag op
reflectoroppervlak

Keuze reflector
- Grote reflector voor voldoende
functiereserve
- Toepassen van stofkappen

Buitenopstelling

Condensaanslag op
reflectoroppervlak

- Mogelijk verwarmde reflector
- Reflectoren met anti-condenscoating

Hoge omgevingstemperatuur

Toepassing van
kunststof niet mogelijk

- Glazen reflector
- Toepassen van koeling

Toepassing in koelcellen

Beslaan van het
reflectoroppervlak

- Mogelijk verwarmde reflector
- Reflectoren met anti-condenscoating

Reiniging met agressieve
middelen

Reflectoroppervlak
wordt dof

- Chemisch bestendige reflector

Toepassing laserfotocellen

Fotocel schakelt op
tripelovergangen

- Fijntripelreflector
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SPECIALE REFLECTOREN
Speciale applicaties vragen om specifieke oplossingen. SICK biedt voor iedere applicatie de juiste oplossing. Onderstaand een overzicht van de ‘specials’.

Het reflectorprogramma van SICK

Chemisch bestendige reflectoren
Voor applicaties waar hoge eisen worden gesteld aan chemische bestendigheid en/of hoge temperaturen, heeft
SICK conform EHEDG reflectoren ontwikkeld die bestand zijn tegen agressieve

stoffen. Deze reflectoren zijn te herkennen aan de toevoeging ‘CHEM’. De
reflectoren zijn TÜV-gekeurd (testnummer: 620434628) en op Ecolab-schoonmaakmiddelen getest.

Extreem grote reikwijdte
Voor speciale toepassingen zijn
fotocellen en afstandmeetsystemen verkrijgbaar die afstanden tot
meer dan een kilometer kunnen
overbruggen. Voor deze extreme
toepassingen is de reflector OP60
ontwikkeld. De OP60 is een hoogwaardig uit glas geslepen enkelvoudige
tripelreflector
met
uitzonderlijke reflectie-eigenschappen. In combinatie met het afstand
meetsysteem DML40 kan een
afstand van 1,2 kilometer worden
overbrugd.

Als sensorspecialist kan SICK u alle soorten reflectoren bieden.
Hieronder een kort overzicht van het beschikbare programma.
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Reflectortape

Reflectoren met anti-condenscoating
Vocht, nevel of dampaanslag verkort de reikwijdte van een reflector
aanzienlijk. Door de speciale coating op de PL40 antifog-reflector
heeft condens geen kans.

PL40

Op en top chemisch bestendig

STANDAARDREFLECTOREN
De standaardreflectoren van SICK zijn
vervaardigd uit twee componenten. De
behuizing is van kunststof (ABS), het
reflectoroppervlak van acrylglas (PMMA).
De standaardreflectoren zijn toepasbaar
van -20°C.. +65°C en verkrijgbaar met
verschillende montagemogelijkheden:
schroefgaten, zelfklevend en klemplug.
De reflectoren met als toevoeging ‘A’
onderscheiden zich in kwaliteit en hebben bovengemiddelde reflectie-eigenschappen door een hoogwaardig
productieproces.
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Zelfklevende reflecterende folie
Reflecterende folie is verkrijgbaar in
zowel bolstructuur als in microprisma-uitvoering (microtripel). De reikwijdte bij de reflectorfolie is beduidend
lager dan bij gewone reflectoren. Het
voordeel is echter de flexibiliteit bij de
montage, met name op gebogen
ondergrond of als er een extreem
lange reflector nodig is. Microprismareflectorfolie is richtingsgevoelig. Er
moet rekening worden gehouden hoe
de folie ten opzichte van de fotocel
wordt gemonteerd.

De verwarmde PL50HS

Verwarmde reflectoren
Speciaal voor toepassingen in bijvoorbeeld vrieshuizen en koelcellen, waar
reflectoren door temperatuurverschillen
kunnen beslaan, biedt SICK verwarmde
reflectoren. Net als ruitverwarming
in de auto voorkomt een verwarmingselement condens.

De hittebestendige SW50

Hittebestendige reflectoren
Bij de productie van staal en glas kan
de omgevingstemperatuur in en rond
ovens hoog oplopen. Voor dergelijke
extreme omstandigheden zijn speciale
glasreflectoren in metalen behuizing
beschikbaar.

OP60 met grote reikwijdte
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Niet-optische sensoren

: Technologie

WANNEER INDUCTIEVE/CAPACITIEVE
SENSOREN EN WANNEER MAGNETISCHE?

SPECIALE REFLECTOREN

Welk sensortype kunt u het beste inzetten voor uw toepassing? Dat hangt sterk af van wat er gedetecteerd moet worden en van welk materiaal het gemaakt is. Ook wordt de keuze sterk bepaald in
wat voor omstandigheden de sensoren toegepast moeten worden (zware industriële omstandigheden zoals vervuilde omgeving, natte omgeving, hoge temperaturen etc.), hoe de sensoren ingebouwd
kunnen worden en op welke schakelafstand de te detecteren objecten voorbij komen. In onderstaande tabel staat de keuzevolgorde in het kort weergegeven.

Reflectoren met fijntripeloppervlak
Laserfotocellen hebben een dermate kleine lichtspot dat bij toepassing van standaardreflectoren
de kans bestaat dat er geen licht
wordt gereflecteerd op de overgangen tussen de verschillende
tripels. De oplossing hiervoor is
een reflector toe te passen met
kleine tripels. Naast de toepassing
met laserfotocellen zijn de fijntripelreflectoren ook uitermate
geschikt bij de detectie van transparante materialen. De fijntripelreflectoren zijn te herkennen aan de
toevoeging ‘F’.
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Reflector met wash-downbehuizing

Relector met fijntripeloppervlak

Hygiënische reflectoren
In de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie worden hoge
eisen gesteld aan hygiëne. Machines
en onderdelen worden dagelijks onder
hoge druk gereinigd en toegepaste
componenten moeten bestand zijn
tegen agressieve schoonmaakmiddelen. Speciaal voor deze toepassingen
heeft SICK conform EHEDG reflectoren ontwikkeld in een hygiënische
wash-downbehuizing (RVS).

1

Zware omstandigheden, korte schakelafstand, metalen object

inductieve sensor

2

Zware omstandigheden, korte schakelafstand, NIET metalen oject

capacitieve sensor

3

Zware omstandigheden, grotere schakelafstand, magneet op object mogelijk

magnetische sensor

INDUCTIEVE SENSOR
Voor detectie van een ferrometalen object
op een korte detectieafstand is een
inductieve sensor meestal de meest logische keuze. Daarmee realiseert u eenvoudig en voordelig een betrouwbare
detectie. Een inductieve sensor is een
sensor die reageert op aanwezigheid van
metalen voorwerpen door middel van een
magnetisch veld. Deze ‘niet-optische’
sensoren zijn ongevoelig voor stof, vuil,
zonlicht en reflecties.
CAPACITIEVE SENSOR
Soms wil men weten wat er verborgen is
achter een oppervlak, een wand, een
opslaghouder, in een container of achter
een afdekking. Capacitieve sensoren zijn
uitermate geschikt voor niveaudetectie
van vloeistoffen en monitoring van vast
materiaal zoals papier, hout of korrels.
Capacitieve sensoren zijn inzetbaar voor
een betrouwbare detectie en statuscon-

trole van het product tijdens het productieproces en de eindcontrole. Is er iets
achter de afdekking/verpakking? Is het
gevulde pakket echt vol? Hoeveel verf zit
er nog in de tank? Het zijn eenvoudige
vragen die met capacitieve sensoren te
beantwoorden zijn.
Capacitieve sensoren zijn altijd dicht
bij de actie, hebben detectiebereiken tussen 1 en 25 mm zodat ze in vrijwel elke
installatie passen. Capacitieve sensoren
zijn breed inzetbaar en geschikt voor
zware industriële omgevingen. Onzuiverheden, vervuiling, stof en deeltjes in de
lucht hebben weinig effect op hen. Ze bieden ook een maximale ongevoeligheid
voor elektromagnetische interferentie.
MAGNETISCHE SENSOR
Voor aanwezigheidsdetectie op grotere
afstand gaat de voorkeur meestal uit
naar een magnetische sensor. Deze
detecteert of er een permanente mag-

neet binnen zijn detectiebereik aanwezig
is of niet. Zo kunnen magnetische sensoren ingezet worden bij detectie door
materialen heen. Grotere tolerantie is
mogelijk als de nulpositie van het te
detecteren object niet stabiel is. Stof,
vuil, vocht, hoge temperaturen en trillingen hebben geen invloed op de werking.
Naast het te detecteren materiaal zijn
de volgende criteria belangrijk voor
de keuze van het sensortype:
detectieafstand
inbouwwijze (bondig/niet-bondig)
bouwvorm
(cilindrisch/rechthoekig)
aansluiting (connector/kabel)
type uitgang (PNP/NPN)
Download de hele Whitepaper
over niet-optische sensoren op
www.sick.be
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DE 8 MEEST GEBRUIKTE METHODES VOOR
NIVEAUMETING:

gebruikt in geautomatiseerde productieprocessen. Vlotters zijn een mechanische inrichting, maar bieden weinig
andere voordelen voor gebruikers van
alle behalve basistoepassingen.

OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE & KOSTENEFFICIËNTE TOEPASSING
Niveausensoren maken al tientallen
jaren deel uit van productieprocessen in
de meest uiteenlopende sectoren zoals
voedingsmiddelen en dranken, halfgeleiders en de farmaceutische industrie.
Maar de technologie staat natuurlijk niet
stil. Intussen zijn het bereik en de
geavanceerdheid van de niveaumetingstechnologie sterk geëvolueerd.
Metingen en handelingen die vroeger grote, mechanische en dure apparaten vereisten, kunnen nu worden
uitgevoerd met geavanceerde, veelzijdige technologieën die tegelijk duurzaam, precies en eenvoudig te
implementeren zijn. Meer nog, een hele
reeks niveaumetingssensoren zijn perfect in te schakelen voor stoffen die traditioneel heel wat uitdagingen inhielden
zoals kleverige vloeistoffen (bv. stroop,
lijm, inkt) en schuim (bier, pulp, hydraulische vloeistoffen, zeep).
Sommige bedrijven vragen zich misschien af wat het belang is van dergelijke
innovatieve technologieën aangezien
volgens hen de bestaande, geteste
methodes perfect geschikt zijn voor de
meeste niveaumetingen.
Maar de huidige productieomgeving
zit heel wat ingewikkelder in elkaar.
Gezien de toegenomen concurrentie op
de markt, en de voortdurende drang om
inefficiëntie en afval te minimaliseren,
kan geen enkel bedrijf zich processen
veroorloven die “bij benadering” doen
wat ze beweren. Bij bijtende of andere

LFP-Inox uitermate geschikt voor niveaumeting van vloeistoffen met schuimlaag.
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gevaarlijke stoffen komt ook nog dat een
absolute betrouwbaarheid vereist is.
Met andere woorden, niveaumeting is
net als elk ander onderdeel van het productieproces: het moet precies, betrouwbaar en kostenefficiënt gebeuren.
NIVEAUMETING 1.0
Om te weten welke sensor het beste is
voor een bepaalde toepassing, is het
belangrijk om eerst te begrijpen welke
technologische opties beschikbaar zijn,
met hun voordelen en beperkingen. Hieronder geven we enkele niveaumetingssensoren die vandaag het meest worden
ingeschakeld.
Laser. Deze technologie biedt de meeste
mogelijkheden, hoge flexibiliteit, eenvoudige inbedrijfname en uitlijning en de
beste prijs-kwaliteitverhouding. Terwijl
lasers uitstekend geschikt zijn voor stortgoederen en vloeistoffen, continue toepassingen en wisselende materialen,
zijn ze niet aan te raden voor transparante stoffen, schuim (lichtverlies door
dispersie) of kleverige vloeistoffen
(lenscontaminatie).
Microgolven. Door hun vermogen om
temperatuur- en damplagen te penetreren die voor andere technieken problemen
kunnen
veroorzaken,
zijn
microgolfpulsen (ook wel bekend als
geleide radar) vergelijkbaar met lasers
omdat ze geen kalibrering nodig hebben
en meerdere outputopties hebben. De
sensor met geleide microgolven is ook
een van de weinige technologieën die
geschikt is voor schuim en kleverige
materialen. Maar geleide microgolfsensoren hebben voor sommige toepassingen een beperkt detectiebereik.
Trilvork. Deze trillende sensortechnologie is ideaal voor vaste en vloeibare
detectie, waaronder kleverige stoffen en
schuim, alsook voor stortpoeders. Trilvorken beperken zich echter tot detectietoepassingen
(bv.
overvullen
en
drooglopen), en bieden geen continue
procesmeting. Ook de montagepositie
van de apparatuur is beslissend.
Ultrasone geluidsgolven. Bij deze apparatuur meet de meetstaaf het niveau door
de duur en intensiteit van echo’s te meten
van korte energie-uitbarstingen. Ze zijn
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vergelijkbaar met lasers en bieden flexibele montagemogelijkheden en outputs.
Deze technologie is geschikt voor veel
vloeistoftypes, maar de prestaties nemen
af in toepassingen met schuimvorming.
Het bereik is beperkter dan bij lasers en
de uitlijning van de uitgaande/detectie- en
reflectiecomponenten is ook beslissend.

LFV vorksensor voor minimum en maximum
niveau.

Optisch. Optische sensoren zijn goedkoop en hebben een makkelijke inbedrijfsname en bediening. Ze detecteren
variaties in het uitgezonden licht. Maar
optische sensoren werken alleen in
schone doorzichtige tot transparante
vloeistoffen, terwijl hun beperkte “aan/
uit”-functie hen ook minder geschikt
maakt voor bescherming tegen overstromen en drooglopen.
Druk. Druksensoren worden gebruikt
voor een hele reeks vloeistoffen en
meten de hydrostatische druk van de
vloeistof onderaan de tank en de atmosferische druk om het vloeistofniveau te
meten. Druksensoren zijn door de specifieke vereisten voor inbedrijfstelling en
kalibrering eerder een gespecialiseerde
oplossing in situaties waarbij alle andere
opties niet haalbaar zijn door het vloeistoftype, of door de configuratie van de
tank zelf. Bijvoorbeeld, de tankbodem
kan trechtervormig of kegelvormig zijn,
of er kan een motor of menginrichting in
het midden zitten waardoor zicht naar
beneden onmogelijk is.
Capacitief. Capacitieve niveausensoren
zijn geschikt voor een hele reeks vaste
stoffen, vloeistoffen en wisselende stoffen. Er zijn ook verschillende soorten

TIJD OM TE BESLISSEN
Het kan soms relatief eenvoudig lijken
om een niveausensor te kiezen voor een
bepaalde toepassing. Niettemin dient
men rekening te houden met een aantal
overwegingen:
Vaste stoffen en vloeistoffen hebben
meerdere dimensies en eigenschappen
die allemaal een nauwkeurige meting
kunnen beïnvloeden. Zowel vaste stoffen
en vloeistoffen kunnen bijvoorbeeld
transparant, doorzichtig of ondoorzichtig
zijn. Minieme textuurverschillen van sommige poederachtige stoffen kunnen ook
invloed hebben op hoe een sensor reageert, net zoals de viscositeit en dichtheid
van een vloeistof. Ook kleurverschillen
kunnen voor sommige types van niveausensoren een probleem vormen. En zoals
eerder vermeld, beperken bijzonder uitdagende toepassingen de mogelijkheden
nog verder. Bij schuim, kleverige vloeistoffen of transparante vloeistoffen bijvoorbeeld, zijn geleide microgolven en
trillende vorken soms de enige optie.

UP56, ultrasoon niveausensor met
teflon-kap, voor agressieve medium.

apparaten, waarvan sommige aan de
buitenkant van het vat kunnen worden
bevestigd. Gebruikers moeten wel voorzichtig zijn wanneer ze een apparaat kiezen, want niet elke capacitieve senor is
geschikt voor elk type van materiaal of
vat. Bovendien kunnen sommige capacitieve sensoren continue output geven
zoals geleide microgolven of conductieve
sensoren dat doen, maar ze moeten worden gekalibreerd met het gemeten materiaal. En doordat capacitieve sensoren
een meetsysteem zijn op basis van contact, is de technologie niet altijd geschikt
voor kleverige vloeistoffen.
Vlotters. Ook de oudste en eenvoudigste
meettechnologie wordt nog steeds

De tabel hieronder is een nuttig bij de
zoektocht naar de beste niveausensor
voor een bepaalde toepassing.
Bij het selecteren van de efficiëntste
technologie, moet men zich echter ook
nog een aantal andere vragen stellen:
Bijvoorbeeld, welke controlecapaciteiten hebben de sensoren, en welke
opleidingen moet de operator volgen. Zal
het gemeten materiaal de prestaties van
de sensor in de tijd beïnvloeden, vereist
hij onderhoud, reiniging en/of vervanging? Zo ja, hoe vaak moeten preventieve
onderhoudswerken worden gepland, en
wat zijn de gevolgen van stilstandtijden?
Wat is de verwachte levensduur van een
bepaalde sensor?
En wanneer het proces verschillende
types materiaal betreft met verschillende
eigenschappen, zullen deze materiaalwissels dan problemen opleveren?

Download de Whitepaper over
niveaumeting op www.sick.be
Of neem contact op met
productmanager Frank Vermoote
vermoote.frank@sick.be

Vloeistoffen

Vaste stoffen

Transparant

Ondoorzichtig

Kleverige vloeistoffen/schuim

Lasers

Ja

Ja

Neen

Ja

Materiaalafhankelijk

Microgolven

Ja

Neen

Ja

Ja

Ja

Stemvork

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ultrasone golven

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen

Optische prisma

Ja

Neen

Ja

Neen

Neen

Druk

Ja

Neen

Ja

Ja

Neen

Capacitief

Ja

Materiaalafhankelijk Ja

Ja

Neen

Vlotter

Ja

Neen

Ja

Materiaalafhankelijk

Ja

MHF15, compacte optische niveauschakelaar.
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LFP INOX: DE ZUIVERE OPLOSSING VOOR NIVEAUMETING BIJ VLOEISTOFFEN

Lagere kosten en frisse ideeën: de hygiënische niveausensor LFP Inox biedt nieuwe mogelijkheden in de
voedings-, farma- en verpakkingsindustrie. Volgens het principe van de optische radar functioneert de LFP
Inox bijna onafhankelijk van de vloeistofeigenschappen. Het intelligente montageconcept biedt een maximale
flexibiliteit. De LFP Inox heeft beveiligingsklasse IP69K en voldoet aan de eisen voor de meest gangbare
hygiënelabels zoal EHEDG. Sterk. Hygiënisch. Flexibel. Wij vinden dat intelligent.
www.sick.com/LFPInox

