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Op een verjaardag of een ander feestje kan het je zomaar overkomen.  
In gesprek met een goede bekende, van wie je dacht dat je alles al wist, 
ontdek je opeens nieuwe kanten. Goh, doe jij dat ook? Tjonge, heb jij die 
kennis in huis? 

Bij SICK merken we dat onze klanten ons lang niet van alle kanten kennen. 
Dat blijkt ook uit de verschillende artikelen in deze SICK insight. Een 
machinebouwer uit Harderwijk kende ons bijvoorbeeld van de barcode
scanners, maar nog niet van de RFIDtechnologie. Ander voorbeeld: vaak 
wordt gedacht dat vision de beste oplossing is voor een identificatievraag
stuk. Maar de waarheid is dat er meerdere technieken zijn om goed en 
betrouwbaar te detecteren. Informatiewensen en applicatieeisen moeten 
het uitgangspunt zijn. Dan pas komt de techniek om de hoek kijken. Bij 
twijfel kan er altijd uitgebreid getest worden in ons vernieuwde Test & 
Training Centrum in Bilthoven.

In deze editie zult u weer verschillende onvermoede kanten van SICK  
voorbij zien komen. Toegegeven, daarmee heeft u slechts zicht op een 
fractie van de meerwaarde die we u en uw organisatie kunnen bewijzen. 
We nodigen u dan ook graag uit om eens uitgebreid met onze rayon
manager in gesprek te gaan. Voor u een mooie gelegenheid om nieuwe 
kanten te ontdekken, voor ons een kans om u nieuwe inzichten en ideeën 
aan de hand te doen, waarmee u uw processen en producten verder kunt 
optimaliseren. 

Ons idee: laten we kennis delen en laten we elkaar blijven inspireren, 
zelfs als dat niet altijd direct een commercieel gevolg heeft. Als nieuw 
directieteam van SICK B.V. hopen we dat u onze uitnodiging aanneemt. 

Met vriendelijke groet,

Pieter Houthuijzen 
General Manager  
Sales & Marketing
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: Productnieuws

Als eerste op de hoogte met onze e-letter
Vormt de SICK insight een waardevolle informatiebron voor u? SICK brengt u graag nóg eerder op de hoogte 
van regelgeving, productinnovaties en applicaties. Door u nu aan te melden voor onze eletter praten we u 
voortaan als eerste bij over het laatste nieuws. Schrijf u nu in via www.sick.nl > nieuws > SICK E-Letter.

>> De AHS/AHM36 is de ideale encoder 
voor toepassingen waar maar weinig 
inbouwruimte beschikbaar is. Denk aan 
AGV’s, industriële voertuigen, verpakkings
machines, logistieke applicaties, druk
persen en machinebouwtoepassingen. 
Dankzij de CANopen interface laat de 
encoder zich makkelijk configureren. De 
geïntegreerde diagnostische functies, 
zoals temperatuurweergave en het aan
tal bedrijfsuren, vormen een handige 
hulp bij het bepalen van de onderhouds
intervallen voor het hele systeem. Daar
mee gaat meteen de bedrijfszekerheid 
omhoog. 

De keuze voor de SICK AHS/AHM36 heeft 
als prettige bijkomstigheid dat er niet meer 
voor iedere situatie een andere encoder

variant op voorraad moet zijn. De draai
bare male connector of kabeluitvoer 
maken de encoder uiterst breed inzet
baar. Sterker nog, ze zorgen ervoor dat 
de SICKencoder ook compatibel is met 
encoders van concurrerende merken. 

KERNINFORMATIE
 Compacte 36 mm absolute encoder 
met maximaal 26 bits (singleturn  
14 bits, multiturn 12 bits)

 ‘Face mount’ flens, servoflens, 
blinde holle as

 Draaibare M12 male connector of 
draaibare kabeluitvoer

 CANopeninterface met programmeer
bare configuratie (profielen CiA 301 
V4.2, CiA 305 CANopen LSS V2.2, 
CIA 406 V3.2/V3.3)

Typeafhankelijk:
 Diagnostische functies: temperatuur, 
aantal bedrijfsuren etc. 

 Behuizing tot IP67 
 Geschikt voor omgevingen met 
temperaturen van 40°C tot +85°C

AHS/AHM36 CAN OPEN: FLEXIBEL, SLIM EN COMPACT

REDDOT AWARD 2014 VOOR COMPACTE  
ABSOLUTE ENCODER

Met de AHS/AHM36 CANopen gooit SICK internationaal hoge ogen. Deze absolute 
encoder is zo compact – slechts 36 mm in doorsnee – dat onlangs de prestigieuze 
Reddot Award 2014 voor design werd toegekend. Behalve in afmeting valt de AHS/
AHM36 CANopen ook op door zijn makkelijke montage: dankzij de draaibare male 
connector of kabeluitvoer, diverse montagegaten en verschillende assen neemt 
het installeren weinig tijd in beslag. 
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Waar voorheen heftrucks af en aan reden om vrachtwagens met dozen chips te be
laden, daar schuift het nieuwe laadsysteem van Joloda in één keer volautomatisch 
42 pallets naar binnen bij een LZV (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie 
– red.). Tijdsbesparing: maar liefst een half uur. Het flat floor trailerskate dock, zoals 
de toepassing officieel heet, is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen 
van laadsystemenspecialist Joloda, voedingsmiddelengigant PepsiCo, transporteur 
Kuehne+Nagel en trailerbouwer Heiwo. SICK leverde de Sensor Intelligence.

jes die Satijn en zijn collega’s onlangs 
hebben opgeleverd, is het volledig geau
tomatiseerde laad en lossysteem bij 
PepsiCo in Broek op Langedijk.

STUURMANSKUNST
Op een doordeweekse donderdag is het 
een drukte van belang op het laadterrein 
van PepsiCo. Satijn: “Gewone trailers en 
LZV’s rijden hier af en aan. Zij verzorgen 
de shuttledienst met het magazijn van 
Kuehne+Nagel in Utrecht.” Het nieuwe 
laadsysteem vraagt nog wel om de nodige 
stuurmanskunst van de chauffeurs op 
de LZV’s. “Omdat de pallets er via een 
railsysteem worden ingeschoven, moeten 

>> In de wereld van de Fast Moving  
Consumer Goods draait alles om snel
heid. Bedrijfsprocessen worden dan ook 
steeds verder geautomatiseerd. Op het 
terrein van de logistiek helpt Joloda onder 
meer de dranken en voedingsmiddelen
industrie om de justintimefilosofie zo 
scherp mogelijk in te vullen. Sales director 
Wouter Satijn, commercieel verantwoor
delijk bij de Joloda Group: “We ontwikkelen 
complete laad en lossystemen voor 
onze klanten. We hebben niet alleen de 
kennis om de techniek samen te brengen 
en te plaatsen, maar we hebben ook onze 
eigen productielocaties in Liverpool en 
NoordWales.” Eén van de paradepaard

zij hun wagen 100% in lijn met het systeem 
in de fabriek van Pepsico plaatsen. Met 
een afwijking van meer dan vijf centimeter 
kan het systeem niet automatisch in wer
king worden gesteld. Aanvankelijk was 
het wennen voor de chauffeurs, maar nu 
weten de meesten hun LZV al met één 
keer sturen goed te positioneren.”

De vrachtwagencombinatie bestaat uit 
een 8,2 meter lange trailer vóór en een 
13,3 meter lange trailer achter. De dubbel
draaiende deuren aan de achterzijde van 
de voorste trailer worden opgeslagen 
evenals de deuren aan de voor en ach
terzijde van de lange trailer. De voorste 
trailer wordt vervolgens tegen de achter
ste trailer aangeschoven. Hierdoor ont
staat een laadtunnel van 21,5 meter 
– goed voor 42 pallets. “Nu hoeft de 
chauffeur zijn LZV alleen nog met een 
kabel aan te sluiten op het besturings
systeem”, legt Satijn uit. “Daarna kan 
hij een kop koffie gaan drinken, want ons 
automatische laadsysteem doet de rest.” 

JOLODA AUTOMATISEERT  
LADEN EN LOSSEN BIJ PEPSICO 
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AFSTANDMETING
Binnen in de hal is alles ingericht op de 
justintimemethodiek: “Elk uur moeten 
hier zo’n honderd pallets worden ver
werkt”, weet Satijn. De automatische 
palletizer zorgt ervoor dat de verschil
lende dozen strak op een pallet worden 
gestapeld. Via een shuttlewagen wordt 
iedere pallet vervolgens bij het laaddock 
van Joloda aangeboden. 

Satijn legt uit: “Op de rollenbaan groe
peren we de pallets in drie secties van 
achtereenvolgens 16, 10 en nog eens 
16 pallets. Zo gauw de roldeur van de 
fabriek opengaat, zakt er een stellage 
met twee SICKlaserscanners naar bene
den. Met deze scanners kijken we of de 
vrachtwagencombinatie niet te scheef 
staat, en meten we de diepte van de 
trailer. Die afstandmeting is nodig, omdat 
hier naast LZV’s ook gewone trailers van 
13,6 meter komen. Kuehne+Nagel wil 
namelijk tot op het laatste moment kun
nen beslissen of ze de lege trailer die 
toevallig ook in de buurt is, een vracht 
uit Broek op Langedijk laten ophalen.”

Satijn gaat verder: “Meten de SICKlaser
scanners een afstand van 13,3 meter, 
dan kunnen er 16 plus 10 pallets in de 
trailer worden geschoven. Bij 21,5 meter 
kunnen alle 42 pallets in de laadtunnel 
van de LZV.” Voor pallets waarvoor geen 
ruimte is op de twee rollenbanen, heeft 
Joloda twee bufferbanen gecreëerd.

PNEUMATIEK
Voor het beladen van de vrachtwagen 
wordt gebruikgemaakt van Joloda’s risor-
plate-technologie. Satijn: “Zowel in de 
systemen in de fabriek als in de trailer 
zelf zijn rails ingebouwd, bestaande uit 
platen met daaronder een luchtslang. 
Als de slang niet onder druk staat, liggen 
de platen verlaagd in de vloer. Wordt de 
luchtslang opgeblazen, dan komen de 
risor-platen omhoog en liggen ze op 
dezelfde hoogte als de vloer. Boven op 
de plaat in het dock bevinden zich zoge
naamde ‘skates’ (vergelijkbaar met ski’s 
voorzien van wieltjes – red.), waarop de 
pallets staan.” 

“Wordt er druk in de slang opgebouwd, 
dan gaan de rails en dus ook de skates 
omhoog. De pallets komen hierdoor los 
van de rollenbaan en kunnen met de 
skates zo de vrachtwagencombinatie 
worden ingereden. Eenmaal op de juiste 
plaats in de trailer wordt de druk weer 
verlaagd en gaan de rails omlaag. De 
pallets komen op de vloer van de trailer 
te staan en de skates kunnen via de 
rails worden teruggereden.” Ook hier is 
een schone taak voor SICK weggelegd. 
Vier druksensoren bewaken niet alleen 
de druk als de plaat omhoog staat, maar 
ook de onderdruk. “Zo weten we zeker 
dat de skates alleen worden terugge
haald als er geen druk meer op het 
systeem staat.”  >>

>> Met meer dan vijftig jaar ervaring 
en expertise in de logistiek en engi
neering is Joloda de internationale 
marktleider op het gebied van auto
matische laad en lossystemen. 
Grondlegger Johnstone, uitvinder van 
het unieke skate & railsysteem, 
startte het bedrijf in 1962, waarna 
het een flinke groei doormaakte. 

In 2003 werd laadsystemenprodu
cent Hydraroll geacquireerd. In de 
jaren daarna volgde de oprichting 
van het Nederlandse Joloda BV  
en Joloda LLC in de VS. Sinds het 
begin in 1962 heeft Joloda meer  
dan 500.000 laad en lossystemen 
geleverd aan klanten wereldwijd. Daar
onder klinkende namen als Unilever, 
Kimberly Clark, Heinz, Procter & 
Gamble, PepsiCo, CocaCola, FedEx 
en DHL.

OVER JOLODA

Druksensoren



MULTIINZETBARE TRAILERS
De logistieke casus bij PepsiCo blinkt 
wat Satijn betreft niet alleen uit in tech
niek: “Als je alleen al kijkt naar de ROI 
(terugverdientijd – red.): die is bijzonder 
kort. Over twintig jaar draait deze instal
latie nog steeds. Dus tel uit je winst.” 

Ander pluspunt is volgens Satijn de gere
aliseerde ruimtebesparing: “Heftrucks 
vragen gewoonweg om heel veel ruimte. 
Ons systeem is beduidend compacter. 
De overgebleven ruimte kan de klant 
weer voor andere doeleinden inzetten. 
En vergeet ook niet het veiligheids
aspect: dankzij ons volautomatische 
systeem gaat de arboveiligheid aanmer
kelijk omhoog. Er komt namelijk geen 
hand en geen heftruck meer aan het 
logistieke proces te pas.” 

In de keuze voor het systeem van Joloda 
speelde ook het groene karakter mee, 
benadrukt Satijn: “Veel automatische 
laad en losoplossingen werken met ket
tingen. Dat maakt de trailers alleen maar 
zwaarder. Onze oplossing met een pneu
matisch hefplaatsysteem houdt de trai
lers licht. Bijkomend voordeel van de 
trailers is dat ze ook makkelijk toegan
kelijk zijn voor heftrucks. Zorg je dat de 
risor-platen omhoog staan, dan kunnen 
heftrucks gewoon in en uit de trailer rijden 
als ware het een vlakke vloer. Zo zijn de 
trailers dus multiinzetbaar, belangrijk 
voor de transporteur.”

TOEGEWIJD TEAM
Satijn roemt de inzet van alle partijen bij 
de realisatie van het flat floor trailerskate 
dock: “Bij Joloda denken we voor 200% 

met de klant mee. Het is mooi dat je 
eenzelfde betrokkenheid ontmoet bij alle 
andere betrokken partijen. We vormden 
samen een hecht en dedicated team.”

In de samenstelling van het systeem 
koos Joloda voor een combinatie van 
proven technology en maatwerk. ”Bij 
Joloda maken we alles zoveel mogelijk 
zelf, tot aan de naaldlagers in de wieltjes 
toe. We willen namelijk grip hebben op de 
kwaliteit, willen het beste van het beste. 
Dat geldt ook voor de componenten die 
we van buiten betrekken. Daarom kiezen 
we voor betrouwbare Amerken zoals 
SICK. SICK heeft daarbij als grote plus 
dat ze proactief met je meedenken.”

: Toepassingen
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Zien hoe het werkt?  
Scan de QRcode en 
bekijk de film
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BULKSCAN® LMS511 MONITORT  
BULKGOEDEREN OP DE TRANSPORTBAND

Voor het contactloos meten van de volume
stroom op transportbanden is er nu de 
Bulkscan® LMS511, die werkt volgens 
het beproefde principe van lichtlooptijd
meting. De laserflowsensor combineert 
de gegevens van de looptijdmeting met 
de bandsnelheid, en zorgt, dankzij multi
echotechnologie, voor een betrouwbaar 
volume stroomsignaal ongeacht weers
omstandigheden en ongeacht de eigen
schappen van het bulkmateriaal. 

>> Naast het berekenen van de totale 
hoeveelheden en de volumestroom, moni
tort de Bulkscan ook de werking van de 
transportband: als de band slipt, wordt 
er een waarschuwing afgegeven. De 
geïntegreerde zwaartepuntsbepaling 
helpt om een onevenredige belading van 
de band te detecteren. Vroegtijdige 
detectie kan zo schade aan de band 
voorkomen.

Dat de Bulkscan op en top is afgestemd 
op extreme, grofstoffelijke omstandig
heden, blijkt wel uit zijn robuuste indu
striële behuizing. Een ingebouwd verwar
mingselement zorgt ervoor dat de sensor 
zelfs bij lage omgevingstemperaturen 
optimaal blijft werken. 

Met de introductie van de analoge 
module BAM100 breidt SICK het 
aantal ingangen en uitgangen van 
de Bulkscan uit met drie analoge 
ingangen en vier analoge uitgangen. 
Via de ingangen kunnen bandsnelheid, 
bulkdichtheid en volumestroom aan 
de Bulkscan® worden doorgegeven. 
De vier analoge uitgangen zijn pro-
grammeerbaar en geven de meet-
waarden als 4 .. 20 mA signaal af 
voor volumestroom, massastroom, 
bulkdichtheid, bulkhoogte en bulk-
zwaartepunt. 

KERNINFORMATIE
 Contactloze bepaling van de 
volumestroom op transportbanden 
in grofstoffelijke omgevingen

 Scanveld met hoge resolutie
 Hoge betrouwbaarheid door multi
echotechnologie (5 pulsen): deze 
technologie herkent object en 
weersafhankelijke verstoringen en 
meervoudige reflecties, en filtert 
deze ‘vervuiling’ maximaal uit

 Ook inzetbaar voor contactloze 
monitoring van de transportband 

 Geïntegreerde zwaartepuntsbepaling 
 Werkt ook bij lage temperaturen 
dankzij geïntegreerde verwarming 

 Robuuste, compacte behuizing 
(IP67)

NIEUW: 
BAM100,  

DE ANALOGE  
MODULE  
VOOR DE  

BULKSCAN
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Wilt u een applicatie previewen of een volledig nieuw systeem testen vóór implemen
tatie? Maar wilt u daarvoor uw productielijn niet stil hoeven zetten? Ontdek het 
gemak van het SICK Test & Training Centrum in Bilthoven. Hier kunt u alle uiteen
lopende applicaties met SICKproducten onder realistische omstandigheden testen. 

>> Tot de vaste opstelling binnen het 
Test & Training Centrum behoort een 
modulair (mini)transportsysteem. In, om 
en rond het systeem bevinden zich alle 
gangbare SICKcomponenten: van een
voudige fotocellen tot highend volume
meetsystemen, van mechanisch deurslot 
tot meerstraals veiligheidslichtscherm. 
Met de backing van onze Technisch 
Advies Groep komt u altijd tot de beste 
oplossing. 

TRAINEN
Hoe slim en doordacht de door u ontwik
kelde oplossing ook mag zijn, een nieuw 
systeem komt pas echt goed tot zijn 
recht als degenen die ermee moeten 
werken, er ook goed mee omgaan. 
Daarom biedt SICK u in Bilthoven tevens 
de mogelijkheid om uw mensen te trainen. 
Dankzij ons complete minitransport
systeem kunnen zij het geleerde meteen 
in de praktijk brengen.

TEST & TRAINING CENTRUM VAN SICK:

TESTEN EN PREVIEWEN ZONDER VERSTORING  
VAN UW PROCESSEN
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WAARVOOR KUNT U TERECHT IN HET 
TEST & TRAINING CENTRUM?
 Nabootsen van de bedrijfssituatie 
met uw eigen samples 

 Controleren van de kwaliteit van uw 
barcodelabels 

 Handson testen/trainen met alle 
denkbare SICKproducten (bijvoor
beeld optische, inductieve, druk en 
niveausensoren, beveiliging, barcode, 
vision en lasermeetsystemen) 

 Outdoordemo objectbeveiliging 
 Livedemo verkeerstechniek voor het 
meten van verkeersstromen, 
voertuigclassificatie en het tellen 
van voertuigen

WELKE SICKPRODUCTEN BEHOREN 
TOT DE VASTE OPSTELLING?
 ICR890 1D/2D hires barcodesysteem
 VMS420 volumemeetsysteem
 ALIS DIM (LMS200 en LMS500) 
volumemeetsysteem

 IVC3D200 3D smartcamera
 Inspector PIM60 2D visionsensor
 RangerE55434 3D Color  
multiscancamera

 LMS500 TOF laserscanner  
(lange afstand)

 LMS400 TOF laserscanner  
(korte afstand)

 CLV620/630/650/690 1Dcodelezer
 Lector620 2Dcodelezer
 RFU620 RFIDleesunit
 IDM160 + IDM160WLAN 1Dhand
scanner 

 MLGRS485 10mm lichtscherm
 DFS60 TTL encoder
 AFM60 Ethernet/IP multiturn 
encoder

 Flexisoft veiligheidsbesturing en 
motion control

 S3000 veiligheidsscanner
 deTec4 veiligheidslichtscherm
 Multiple deurslot & monitoringsensor
 V300 veiligheidscamera
 M4000 inloopbeveiliging met en/of 
zonder muting

 TIC102 verkeersinformatiecollector
 LTS400 lasertrackingsysteem
 Flexisoft basis testsysteem
 Sensorteststation (UM30/ODmini/
CQ35)

WAT MAAKT HET SICK TEST & 
TRAINING CENTRUM ZO UNIEK?
 Ingericht voor het onder realisti
sche omstandigheden testen 
van uiteenlopende applicaties 
met SICKproducten

 Permanent voorzien van een 
modulair (mini)transportsysteem

 Mét de ondersteuning van SICK: 
onze experts zijn altijd ter plekke 

 Op afspraak voor u beschikbaar
 Inclusief faciliteiten voor het 
trainen van uw medewerkers

TESTEN, PREVIEWEN OF TRAINEN? 
ZO MAAKT U EEN AFSPRAAK 
Bel 030 – 229 25 44, mail naar 
info@sick.nl of neem contact op 
met uw rayonmanager.

LIVE DEMO’S
Naast het modulaire transportsysteem 
biedt het SICK Test & Training Centrum 
ook een live werkend systeem voor 
objectbeveiliging en een livedemo voor 
verkeerstechniek. Bijzonder is verder de 
3D pointcloudgenerator die bijvoorbeeld 
producten, omgeving, objecten en mensen 
in kaart kan brengen. 

OP AFSPRAAK
Het gebruik van het Test & Training  
Centrum is doorgaans kosteloos. Wie 
gebruik wil maken van de testmogelijk
heden, hoeft enkel en alleen een 
afspraak te maken. Zo kunnen onze  
adviseurs uw testdag volledig voorberei
den. Een afspraak is zo gemaakt: bel 
030 – 229 25 44, mail naar info@sick.nl 
of neem contact op met uw rayon
manager. U bent van harte welkom!
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Hoe optimaliseert u bestaande systemen? 
Waarmee moet u rekening houden bij 
het ontwerp van uw nieuwe applicatie? 
Hoe lost u storingen het beste op? En wat 
betekent nieuwe norm en regelgeving 
voor uw producten en processen? Met 
de seminars van SICK zorgt u ervoor dat 
u over de knowhow beschikt om deze 
vragen te beantwoorden. Onze gerouti
neerde trainers reiken u alle kennis en 
vaardigheden aan in compacte en behap
bare trainingsmodules.

SICK biedt dit seizoen onder meer de 
volgende seminars.

SEMINAR AUTO IDENT 
Een eendaagse kennismaking met alle 
identificatietechnieken. 
 Inhoud: historie, trends, techniek en 
aandachtspunten, praktijkopdracht

 Data: 14 november 2014 en 6 maart 
2015

 Locatie: Test & Training Centrum SICK 
Bilthoven

 Investering: € 95, exclusief BTW 
(lunch inbegrepen)

SEMINAR VISION 
Wat is vision nu eigenlijk? Is vision altijd 
nodig? Tijdens deze eendaagse training 
maakt u kennis met alle facetten.
 Inhoud: definitie vision, techniek en 
alternatieven, onderdimensionering, 
applicatievoorbeelden

 Data: 28 november 2014 en 20 maart 
2015

 Locatie: Test & Training Centrum SICK 
Bilthoven

 Investering: € 95, exclusief BTW 
(lunch inbegrepen)

SEMINAR MACHINEVEILIGHEID 
In zes stappen naar een veilige machine. 
 Inhoud: normen, veiligheidsprincipes, 
risicoanalyses, veiligheidsconcepten, 
hard en softwaredesign, installatie 
en validatie

 Data: 21 november 2014 en 13 maart 
2015

 Locatie: Test & Training Centrum SICK 
Bilthoven

 Investering: € 95, exclusief BTW 
(lunch inbegrepen)

Meer weten?  
Inschrijven?
 Kijk op www.sicktrainingen.nl. 
  Bel 030 – 229 25 44 of mail 
naar info@sick.nl. 

  Of neem contact op met uw 
rayonmanager.

SICK OPLEIDINGSPROGRAMMA 2014/2015

ONZE KENNIS, UW VOORSPRONG
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SCANNINGRULER S1200:  
3DCAMERATECHNOLOGIE VOOR  
ROBOTTOEPASSINGEN 

>> De ScanningRuler biedt hogeresolu
tiebeelden voor 3Dbeeldvorming van 
stilstaande objecten en is FOVgeopti
maliseerd voor europallets. Overschake
len op een ander palletformaat? Bij de 
ScanningRuler hoort dat allemaal tot de 
mogelijkheden.

MAKKELIJK EN BREED INZETBAAR
De camera heeft een geïntegreerde laser 
en levert 3Dpointcloud (in millimeters) 

van het gehele scangebied. Dit, in com
binatie met z’n grote vreemdlichtonge
voeligheid en de eenvoudige configuratie, 
maken de S1200 tot een makkelijk 
instelbare en gebruiksvriendelijke oplos
sing. De ScanningRuler biedt ook de moge
lijkheid tot 2Dbeeldweergave, handig 
voor onderdeelherkenning. Mede dankzij 
zijn robuuste design kan de camera ook 
in zware industriële omstandigheden 
worden ingezet.

KERNINFORMATIE
 Statisch scannende, standalone 
camera voor 3Dbeeldvorming van 
stilstaande objecten 

 Geen externe lichtbronnen, encoders 
of aanvullende beeldvormende 
apparatuur nodig 

 Groot zichtveld voor het scannen van 
pallets (FOVgeoptimaliseerd voor 
europallets)

 Nauwkeurige en betrouwbare 
registratie van 3Dmeetgegevens in 
millimeters (X, Y, Z gekalibreerd) 

 3Ddata wordt weergegeven  
in pointcloud, met informatie in 
grijstinten

 Hoge ongevoeligheid voor omgevings
licht en contrastwisselingen

 Robuuste behuizing met geïntegreerde 
laser

 Toepassingsmogelijkheden: random 
bin picking in materiaalverwerking en 
binnen assemblagelijnen; robotpicking 
van grote pallets of trays; bepaling 
pickingpositie van grote onderdelen in 
roboticatoepassingen; depalletiseren 
van pallets of trays in logistieke centra; 
volledigheidschecks en ruimtebespa
ring bij dozen in distributiecentra 

Mede dankzij z’n brede zichtveld is de nieuwe ScanningRuler S1200 dé oplossing 
voor complexe pickingtoepassingen waarbij robots worden ingezet. De statisch 
scannende, highend 3Dcamera zorgt extreem snel voor nauwkeurige en betrouw
bare 3Dmeetgegevens op basis waarvan robots onderdelen kunnen herkennen en 
hun optimale grijppositie kunnen bepalen. Met deze aanvulling op de bestaande 
Rulerserie geeft SICK de productiviteit van visiongestuurde robotica opnieuw een 
extra impuls.

Specificaties  
oproepen?

makkelijk via

 www.my-sick.nl
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Waar eerst de olijfolie nog handmatig in de bakjes werd gegoten, daar heeft nu een 
complete pomp en afvulinstallatie het werk overgenomen. Het is een van de vele  
applicaties, waarvoor FoodTech BV bij steeds meer voedingsmiddelenbedrijven over 
de vloer komt. Behalve op eigen kennis en ervaring vertrouwt de machinebouwer en 
onderdelenleverancier uit Opheusden ook graag op de kennis van SICK. Directeur 
Wim Reede: “Ze denken volledig met ons mee. Wij leggen het applicatievraagstuk 
aan hen voor, waarna zij in bijna alle gevallen wel met een passende oplossing komen.”

>> Bij FoodTech BV staat de telefoon deze 
middag niet stil. “We hebben momenteel 
zo’n zes projecten tegelijk lopen. En dan 
heb ik het niet alleen over de nieuwbouw 
van installaties, maar ook over revisie 
en onderhoud”, vertelt Wim Reede die 
het bedrijf runt. “De meeste projecten 
verwerven we door mondtotmond
reclame. Behalve de juiste prijskwaliteit
verhouding moet je het in deze branche 
ook hebben van de gunfactor.”

DUIZENDEN BAKJES
Eén van de recentelijk afgeronde projec
ten die FoodTech werd gegund, was de 
automatisering van het afvullen van ver
pakkingen met olijfolie bij een leverancier 
in gedroogde tomaten, olijven en oliën. 
“We hebben een installatie voor het ver

pompen en het afvullen van bakjes olijf
olie voor hen ontwikkeld. Waar vroeger 
dagelijks zo’n 250 bakjes met de hand 
werden gevuld, daar verwerken ze nu  
duizenden bakjes van 250 ml per dag.”

Reede legt de werking van de installatie 
uit: “De olijfolie komt binnen in grote 
witte IBC’s (vloeistofcontainers – red.). 
Vervolgens wordt de olie in een grote 
RVStank gepompt. Vanuit deze tank 
wordt de olie door de leidingen naar de 
twee buffertanks bij de afvulmachines 
gevoerd. De afvulmachines vullen de 
bakjes netjes af met olie.” 

SICK BEWAAKT POMP EN LEIDINGDRUK 
Volgens Reede is het van levensbelang 
dat de pompdruk en de druk in de lei

MACHINEBOUWER AUTOMATISEERT PROCESSEN VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE 

FOODTECH BV KIEST NIVEAU  
EN DRUKSENSOREN SICK

Olijfolietank

Pompinstallatie
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dingen altijd in orde is: “Zo gauw er lucht 
bij komt, bestaat de kans dat de olijfolie 
aankoekt. Dan wordt het een soort van 
rubber en krijg je leidingen niet zomaar 
weer schoon. SICK zorgt voor zekerheid. 
De niveausensor LFPInox meet of er nog 
voldoende olie in de RVStank aanwezig 
is. Komt de hoeveelheid olie onder een 
bepaald niveau, dan moeten ze bijvullen 
vanuit de IBC’s. De druk in de leidingen 
wordt in de gaten gehouden door een 
SICKdruksensor. Een eventuele storing 
wordt zo direct geconstateerd.”

SICK BLIJFT HEEL
De kennismaking van Reede met SICK 
gaat al lang terug. Reede: “Toen we aan
vankelijk alleen nog machineonderhoud 
deden, kwam ik in aanraking met vele 
merken sensoren. Als je dan ziet dat die 
van SICK heel blijven, lang meegaan en 
een gunstige prijs hebben, dan ligt een 
merkvoorkeur al snel voor de hand. 
Daarom zeggen we ook nu nog steeds: 
als het even kan, pakken we SICKsen
soren. En dan heb ik het nog niet eens 
gehad over de goede ondersteuning. De 
mensen van SICK staan altijd voor je 
klaar.”

Niveausensor Druksensor

>> FoodTech BV uit Opheusden is niet 
alleen automatiseringspartner en 
machinebouwer voor de voedingsmid
delenindustrie, maar is sinds enige 
tijd ook dealer van Hpp Machines voor 
koude pasteurisatie. Wim Reede: “Er 
zijn wereldwijd twee fabrikanten die 
dit soort machines leveren. Wij heb
ben het dealerschap van de Spaanse 
fabrikant Hiperbaric verworven. We 
doen niet alleen de verkoop en plaat
sing van nieuwe installaties, maar ver
zorgen ook het jaarlijks terugkerende 
onderhoud en de revisie.”

6000 BAR
Bij koude pasteurisatie wordt geen 
hitte maar hoge druk toegepast om 
microbiologisch bederf van producten 
te voorkomen. Reede: “De consument 
wil meer en meer producten waaraan 
niets is toegevoegd. Was je vroeger 
als voedingsmiddelenproducent aan
gewezen op de Enummers, dankzij 

de hogedruksystemen kan vrijwel iedere 
producent zijn klanten nu een gepasteu
riseerd, toevoegingsvrij product aanbie
den. Want tegen een druk van 6000 bar 
is geen enkele bacterie bestand.”

TOEKOMST
Hoewel koude pasteurisatie een vrij 
kostbare techniek is, voorziet Reede een 
succesvolle toekomst. “Deze pasteuri
satietechniek opent een wereld aan 
mogelijkheden, zeker voor fabrikanten 
van producten die via traditionele pas
teurisatie moeilijk langer houdbaar zijn 
te maken.”

“Bovendien zie je in Amerika nu al de 
trend dat producenten geen enkel onge
pasteuriseerd product meer op de markt 
mogen brengen. Ervan uitgaande dat  
we in Europa zo’n vier à vijf jaar op de 
Verenigde Staten achterlopen, zie ik 
goede toekomstkansen voor het product 
en ons bedrijf.”

STERK IN KOUDE PASTEURISATIE
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Welke meetprincipes zijn bij 
SICK beschikbaar?

SICK keuzehulp

DE MEEST GEBRUIKTE METHODES VOOR  
NIVEAUMETING OP EEN RIJ
ZO KIEST U EEN BETROUWBARE EN KOSTENEFFICIËNTE OPLOSSING VOOR UW TOEPASSING

Niveausensoren maken al tientallen jaren deel uit van de productieprocessen in tal van sectoren, zoals de voedingsmiddelen 
en drankenindustrie, de halfgeleider en de farmaceutische industrie. En de technologie staat niet stil. Intussen zijn het bereik 
en de nauwkeurigheid van de niveaumetingstechnologie sterk geëvolueerd. SICK insight zet de verschillende opties op een 
rij en helpt u een keuze te maken.

>> Metingen en handelingen waarvoor 
voorheen grote, mechanische en dure 
apparaten nodig waren, worden inmid
dels uitgevoerd door geavanceerde, veel
zijdige technologieën die duurzaam, 
precies en eenvoudig te implementeren 
zijn. Bovendien is er nu ook een hele 
reeks niveausensoren beschikbaar voor 
die stoffen die voorheen heel wat uitda
gingen met zich meebrachten. Denk aan 
kleverige vloeistoffen, zoals stroop, lijm, 
inkt, of producten die schuim veroorzaken 
zoals bier, pulp en zeep.

Vanuit de dagelijkse praktijk merken we 
bij SICK dat niet iedereen overtuigd is 
van het belang van de nieuwste tech
nologie.

Waarom zou je overstappen op nieuwe 
innovaties als bestaande, geteste 
methodes voldoen voor de meeste 
niveaumetingen? Ons antwoord is simpel: 
om aan te sluiten bij de huidige dynami
sche productieomgeving. Gezien de toe
nemende concurrentie op de markt en 
de groeiende noodzaak om inefficiëntie 
en afval te minimaliseren, kan geen 
enkel bedrijf zich processen veroorloven 
die ‘bij benadering’ doen wat ze beweren. 
Bij bijtende of andere gevaarlijke stoffen 
is absolute betrouwbaarheid zelfs een 
vereiste. Voor niveaumeting geldt wat ons 
betreft hetzelfde als voor elk ander onder
deel in het productieproces: het moet 
precies, betrouwbaar en kostenefficïent 
gebeuren.

>> Om te weten welke sensor de beste 
oplossing is voor een bepaalde toepas
sing, is het handig om eerst te weten 
welke technologische opties beschik
baar zijn en wat de voordelen en 
beperkingen zijn. De meest toegepaste 
meetprincipes zijn:

 LICHTLOOPTIJDMETING MET LASER

 GELEIDE RADAR OF TDR  
(TIME DOMAIN REFLECTOMETRY)

 TRILVORK

 ULTRASOON

 OPTISCH 

 HYDROSTATISCH

 CAPACITIEF

 
Dat er zoveel verschillende meetprinci
pes voorhanden zijn, vloeit voort uit de 
wijdverbreide toepassing van niveaume
ting: geen industrie of ergens moeten 
wel niveaus worden gemeten. In de 
meeste toepassingen gaat het niet om 
het bepalen van exacte hoeveelheden 
of volumes, maar om een indicatie. Zit 
er voldoende vaste stof of vloeistof in 
de tank?



Lichtlooptijdmeting met laser
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>> Deze technologie staat voor de meeste 
mogelijkheden, voor een hoge flexibiliteit, 
voor eenvoudige inbedrijfname en uit
lijning, en voor de beste prijskwaliteit
verhouding. 

Hoewel lasers uitstekend geschikt zijn 
voor stortgoederen, niettransparante 
vloeistoffen, continutoepassingen en 
wisselende materialen, zijn ze niet aan 
te raden voor transparante stoffen, 
schuim (lichtverlies door dispersie) of 
kleverige vloeistoffen (lensvervuiling). 
Het meten van het niveau van vloei of 
vaste stoffen geschiedt door lichtloop
tijdmeting.

LASERSENSOREN IN HET KORT:
 Meten het niveau contactloos
 Ideaal voor pallets, droge bulk, vaste 
stoffen, ondoorzichtbare vloeistoffen 
en poeders

 Meten oppervlakken vanuit verschil
lende hoeken tot 15° max.

 Meten eenvoudig grillige contouren  
van de inhoud

 Eenvoudige montage en ingebruikname
 Minder geschikt voor kleverige 
vloeistoffen (vervuiling van de lens)

 SICKoplossingen: DT35, DT50, DT50Hi 
en DMT10

WERKINGSPRINCIPE
Het werkingsprincipe van lichtlooptijdmeting berust op reflectie en detectie 
van uitgezonden pulsen. De lasersensor (1) zendt zeer korte lichtpulsen uit. 
Tegelijkertijd loopt er een ‘elektronische stopwatch’ mee. Als het licht het 
oppervlak van de vloei of vaste stof (2) raakt, wordt het licht gereflecteerd 
en ontvangen door het ontvangstelement van de sensor (3). Aan de hand van 
de tijdspanne tussen tijdstip van verzenden en het tijdstip van ontvangen 
berekent de sensor zijn afstand ten opzichte van het oppervlak. 
Afstand = snelheid van het licht x tijd / 2.

3

2

1



Geleide radar of TDR (time domain reflectometry) 
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>> Waar sommige technieken problemen 
hebben met temperatuur en damplagen, 
daar gaan microgolfpulsen er moeiteloos 
doorheen. Niveaumeting met microgolf
pulsen, ook wel bekend als geleide radar, 

is vergelijkbaar met niveaumeting met 
laser: ze hebben geen kalibratie nodig 
en kennen meerdere outputopties. 
Geleide radar is daarnaast geschikt voor 
schuim en kleverige materialen. 

SICKOPLOSSINGEN MET TDR
Voorbeelden van een geleideradarsensor 
vormen de SICK LFP Cubic en de SICK 
LFP Inox, waarvan de laatste geheel in 
RVS is uitgevoerd. Ook is er een flexibele 
draadsonde leverbaar. De lengte van de 
sonde kan meer dan 4 meter bedragen. 
De draadsonde is ideaal als er boven de 
tank niet voldoende ruimte is om de 
sonde in of uit te bouwen. Een stalen 
kabel die makkelijk in te korten is, neemt 
hierbij dus de plaats in van de vaste 
sonde. De kabel moet aan het eind  
worden verzwaard met een gewicht, 
zodat de draadsonde verticaal hangt.

TDR IN HET KORT
 Geschikt voor verschillende  
vloeistoffen zelfs in vacuüm

 Ook inzetbaar bij hoge druk en hoge 
temperaturen

 Toepasbaar voor grote niveau
hoogten

 SICKoplossingen: LFP Cubic en  
LFP Inox

WERKINGSPRINCIPE
Het principe van geleide radar of time domain reflectometry (TDR) werkt 
volgens het zogenaamde pulsechoprincipe. Tijdens het meetproces worden 
elektromagnetische pulsen van ongeveer een halve nanoseconde over een 
vaste of flexibele geleider gezonden. Dat kan bijvoorbeeld de kern van de 
sonde zijn. Eerst wordt er een referentiepuls gegenereerd. Vervolgens wordt 
de puls door de sonde via het begin van de tank (exitpuls) naar het opper
vlak van de vloeistof gezonden. Als het oppervlak van de vloeistof is bereikt, 
wordt het echosignaal via de buitenzijde van de sonde gereflecteerd met 
een signaalsterkte die wordt bepaald door de diëlektrische constante (geleid
baarheid) van de vloeistof. De tijd die verstrijkt tussen het versturen van de 
puls en het ontvangen van de echo, wordt gemeten en omgerekend naar 
een niveauhoogte in de tank.

Omdat alleen vanuit het verschil in tijd wordt gerekend, hebben druk, vacuüm, 
temperatuur, dampvariaties, stof of nevelvorming geen invloed op het proces. 
Kalibratie is dus niet vereist. De te meten vloeistof moet wel een bepaalde 
diëlektrische constante bezitten om een goede reflectie te waarborgen. 

Bij water bijvoorbeeld is de diëlektrische constante waarde 80%. Dit betekent 
dat 80% van de echosterkte wordt gereflecteerd via de buitenzijde van de 
sonde. De sensor meet het tijdverschil tussen uitzenden en ontvangen, en 
berekent op basis daarvan het hoogteniveau. De duur van de pulsen is direct 
proportioneel aan de afstand tussen de sensor en het medium. De waarde 
die met deze tijd correspondeert, wordt geconverteerd in een analoog of 
digitaal uitgangssignaal. 
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LFP Inox: uitermate geschikt voor niveau-
meting van vloeistoffen met schuimlaag

TDR is geschikt voor verschillende  
vloeistoffen zelfs in vacuüm



WERKINGSPRINCIPE
Trilvorksensoren hebben een symmetrische trilvork. Basis van deze vork is een 
membraan dat weer deel uitmaakt van een inschroefgedeelte of flens. De 
proceszijde bestaat zo uit één stuk metaal. De trilvork wordt piëzoelektrisch 
geactiveerd en trilt op de mechanische resonantiefrequentie van ca. 1200 Hz. 
De frequentie verandert wanneer de trilvork wordt bedekt met een vloeistof 
of met bulkgoederen. Deze verandering van de frequentie wordt gedetec
teerd door de ingebouwde elektronische versterker en omgezet naar een 
schakelsignaal. 

Trilvork
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>> De sensortechnologie op basis van 
trilling is ideaal voor detectie van vaste 
en vloeibare stoffen, waaronder kleverige 
stoffen en schuim, alsook stortpoeders. 
Trilvorken beperken zich echter tot 
bepaalde detectietoepassingen, zoals 
overvulling en drooglopen, en bieden 
geen continue procesmeting. Ook de 
montagepositie van de apparatuur is 
medebepalend voor het succes.

TRILVORK IN VLOEISTOFFEN
De dimensionering van de trilvork is hier 
dusdanig dat bij het onderdompelen in 
vloeistof de resonantiefrequentie onge
veer 20% (80 Hz) verschuift. Een ontvangst
kristal neemt de resonantiefrequentie op 
en via een vergelijkingsschakeling wordt 
een frequentieverschuiving gedetecteerd. 
De nauwkeurigheid bedraagt 3 tot 5 mm.

TRILVORK IN VASTE STOFFEN  
(POEDERS)
Reeds bij geringe demping door vaste 
stoffen zal de trilvork stoppen met trillen. 
Trilvorksensoren bestaan in korte en buis 
of kabelverlengde uitvoeringen. De nauw
keurigheid is afhankelijk van de montage. 

SICKOPLOSSINGEN MET TRILVORK
SICK biedt een breed aanbod aan trilvork
sensoren met verschillende procesaan
sluitingen voor montage in tanks en 
pijpen. De LFV200, die een kwalitatief 
hoogwaardig roestvast stalen oppervlak 
combineert met aansluitingen voor het 
aseptische proces, is de ideale keuze 
voor hygiënische toepassingen. Dankzij 
het compacte formaat laat deze sensor 
zich zelfs monteren in moeilijk toegankelijk 
gebieden.

TRILVORKSENSOREN IN HET KORT
 Universeel toepasbaar: geen 
kalibratie nodig 

 Meest gebruikt voor overloop en 
droogloopbescherming en als 
vervanging van oude vlottersystemen

 Geschikt voor extreme toepassingen 
zoals turbulentie, luchtbellen, 
schuimvorming, sterke externe 
trillingen of veranderende producten 

 Eenvoudig en robuust meetsysteem: 
chemische en fysische eigenschappen 
van de meetvloeistof beïnvloeden de 
meting niet of nauwelijks

 SICKoplossingen: LFV200, LFV300, 
LBV300, LBV301

LBV300



Ultrasoon
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>> Ultrasoonsensoren zenden korte 
geluidspulsen uit en meten het niveau 
door de duur en intensiteit van de echo’s 
te bepalen. Ze zijn vergelijkbaar met 
looptijdmeting bij lasers en bieden flexi
bele montagemogelijkheden en outputs. 
De 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 uitgaande/detectie en 
reflectiecomponenten is bepalend voor 
een succesvolle meting. 

SICKOPLOSSINGEN VOOR  
ULTRASOONMETING
De SICK ultrasoonsensoren voor niveau
meting vormen de ideale oplossing  
voor veeleisende toepassingen. De  
Teflonbeschermde transducer kan 
tegen een overdruk tot 6 bar (87 psi) 
en is bestand tegen vele moeilijke  
vloeistoffen. Voor de natte delen zijn 
uitvoeringen in roest vast staal of met 
een PVDFmembraam beschikbaar.  
De UP56 is bijvoorbeeld de ideale 
oplossing voor niveaumeting van agres
sieve, dik vloeibare of kleverige vloei
stoffen tot bulkvaste stoffen.

ULTRASOON IN HET KORT
 Contactloos meetsysteem voor 
verschillende producten, zoals 
vloeistoffen en dik vloeibare pasta’s

 Niet afhankelijk van diëlektrische 
eigenschappen van het te meten 
product

 Geschikt voor grote niveau verschillen
 Niet geschikt voor toepassingen in 
vacuüm

 SICKoplossingen: UP56 en UP56  
Pure

WERKINGSPRINCIPE
Net als bij de eerder genoemde laser
sensoren berust het werkingsprincipe 
op looptijdmeting. De sensor zendt (1) 
hoog frequente geluidspulsen uit van 100 
tot 400 kHz (afhankelijk van de sensor
uitvoering). Het geluid verplaatst zich 
met een snelheid van ca. 350 m/sec, 
in de vorm van een longitudinale golf. 
Zodra de puls op een voorwerp stoot, 
wordt deze teruggekaatst (2) om als 
echo opnieuw de ultrasoonsensor te 
bereiken. De sensor berekent de afstand 
aan de hand van het tijdverschil (delta 
T/looptijd/2) tussen het uitzenden van 
de geluidspuls en het ontvangen van het 
echosignaal. De snelheid van het geluid 
is afhankelijk van de luchttemperatuur, 
luchtdruk en relatieve vochtigheid. 

UP56: ultrasoonsensor voor niveaumeting met teflonkap, ook inzetbaar bij agressieve stoffen 

1 

2 

3 

Reflectie

Ontvangst 
echo

Uitzending  
geluidspuls

Vloei- of vaste stof



Optisch
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>> Ook met optische technologie is niveau
meting mogelijk. Optische sensoren 
kunnen namelijk variaties in het uitge
zonden licht waarnemen. De technologie 
kent echter wel beperkingen: optische 
sensoren werken alleen in schone, door
zichtige vloeistoffen en hun beperkte 
aanuitfunctie maakt ze minder geschikt 
voor bescherming tegen overstromen en 
drooglopen.

SICKOPLOSSING VOOR OPTISCHE  
NIVEAUMETING
De MHF15 optische prismaniveauscha
kelaar is gebaseerd op de energetische 
SICK fotoceltastersensortechnologie. 
Deze technologie heeft zich al meer dan 
tientallen jaren bewezen en is door de 
jaren heen verder geoptimaliseerd. De 
MHF15 is makkelijk in gebruik te nemen: 
kalibratie is niet nodig, waardoor de kos
ten voor inbedrijfstelling en onderhoud 
minimaal zijn.

Het gebruik van kwalitatief hoogwaardige 
materialen zoals RVS 1.4404 en Poly
sulfon, in combinatie met een IP69K
behuizing, garandeert de betrouwbaar
heid van de MHF15 – niet alleen aan de 
proceszijde, maar juist ook in die situa
ties waar zich buiten de tank of leiding 
zware bedrijfsomstandigheden kunnen 
voordoen.

OPTISCHE NIVEAUSCHAKELAARS  
IN HET KORT
 Detecteren variaties in uitgezonden 
licht

 Alleen geschikt voor schone, 
doorzichtige vloeistoffen

 Minder geschikt voor bescherming 
tegen overstromen en drooglopen

 SICKoplossing: MHF15 (simpel, 
robuust en betrouwbaar)

WERKINGSPRINCIPE
De optische prismaniveauschakelaar is voorzien van een zender en ontvanger en een driekantprisma. De zender (1) zendt 
een lichtstraal uit die het prisma (3) binnentreedt. Wanneer het prisma niet in contact staat met de vloeistof, wordt het 
licht 2x90 graden omgebogen en valt het op de ontvanger (2). Is het prisma omringd met vloeistof, dan wordt de binnen
tredende lichtstraal niet omgebogen door het prisma en verspreidt het licht zich via de vloeistof (4). Door het onderbreken 
van de lichtstraal valt er geen licht op de ontvanger en wordt de uitgang van de sensor geactiveerd. 

MHF15, compacte optische niveauschakelaar. 

4

3
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Hierin is: 
p hydrostatic = hydrostatische druk (Pa) 
p atmosphere = de luchtdruk aan het vloeistofoppervlak (Pa) 
(veelal atmosferische druk) 
ρ = de dichtheid van de vloeistof (kg/m3) 
g = de sterkte van het zwaartekrachtsveld 9,81 m/s2  
h = hoogte van de vloeistofkolom tot het punt van de te berekenen druk (m) 

Met het doorbuigen van het sensormembraan wordt de druk in de sensor 
bepaald. Deze druk wordt omgezet in een gestandaardiseerd elektrisch  
signaal dat via de voeding wordt teruggevoerd naar de zender. Bij een hydro
statische druk van 1 bar is het niveau van vloeistof zo'n 10 meter in het 
geval van water (zie grafiek).

De druk p op een bepaalde diepte h  
is te berekenen met de volgende formule:

p = p atmosphere + p hydrostatic

p = p atmosphere + ρ g h

Hydrostatisch
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>> Niveaudruksensoren worden gebruikt 
voor een hele reeks aan vloeistoffen. 
Om het vloeistofniveau te bepalen 
meten ze de hydrostatische druk van de 
vloeistof onder in de tank en de atmo
sferische druk. Druksensoren zijn – 
mede door de specifieke vereisten voor 
inbedrijfstelling en kalibratie – eerder 

een gespecialiseerde oplossing voor die 
situaties waarbij alle andere opties niet 
haalbaar zijn door het vloeistoftype of 
door de configuratie van de tank zelf. Zo 
kan de tankbodem trechtervormig of 
kegelvormig zijn, of kan er een motor of 
menginrichting in het midden zitten, 
waardoor zicht naar beneden onmogelijk 
is.

SICKOPLOSSING VOOR DRUKMETING
De niveaudruksensor LFH van SICK is 
speciaal ontworpen voor hydrostatische 
niveaumeting van vloeistoffen. De LFH 
is een waterdichte druktransmitter die 
via de aansluitkabel op de gewenste 
diepte in de vloeistof wordt gehangen. 
De niveaudruksensor is verkrijgbaar met 
verschillende kabellengtes: van 1,5 tot 
100 m. De kabel heeft een PURomhulsel 
en bevat een ventilatiebuis voor drukcom
pensatie ten opzichte van de atmosfeer. 
De maximale treksterkte van de kabel 
is 1000 N. De RVS sensorbehuizing is 
voorzien van een plastic kap die het roest
vast stalen sensordiafragma beschermt 
(de sensorkop). De LFH laat zich een
voudig inbouwen en inregelen.

NIVEAUDRUKSENSOREN IN HET KORT
 Niveaudruksensoren bepalen 
vloeistofniveau op basis van 
hydrostatische druk van de vloeistof 
onder in de tank en de atmosferische 
druk bovenin

 Meten geen volume maar druk van 
de vloeistofkolom 

 Functioneren onafhankelijk van de 
diëlektrische eigenschappen van de 
vloeistof

 Bij uitstek geschikt voor toepassing:
  in (riool)waterzuiveringsinstallaties
   in grotere schepen waar andere 

niveaumeettechnieken niet 
toepasbaar zijn

   of in die situaties waarbij montage 
in de tankwand niet is toegestaan 
of technisch niet haalbaar is

 SICKoplossing: LFH (robuust, met 
kabellengtes van 1,5 tot 100 meter)

WERKINGSPRINCIPE
De werking van niveaudruksensoren is gebaseerd op hydrostatische druk. 
Hydrostatische druk is de druk die een vloeistof uitoefent op een object  
(in dit geval de sensorkop) dat zich op een bepaalde diepte in de vloeistof 
bevindt. De sensor wordt door middel van een kabel op een bepaalde diepte 
in de vloeistoftank gehangen. De druk werkt in alle richtingen en is in een 
horizontaal vlak constant. Hoe meer massa vloeistof per oppervlakteeenheid, 
hoe hoger de druk. 

LFH



Capacitief
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>> Capacitieve niveausensoren zijn 
geschikt voor vaste stoffen, vloeistof
fen en wisselende stoffen. Sommige 
sensoren kunnen aan de buitenzijde 
van het vat of de tank worden beves
tigd. De sensorkeuze luistert nauw: 
niet iedere capacitieve sensor is 
geschikt voor elke stof of voor ieder 
vat of iedere tank. Er zijn capacitieve 
sensoren die, net als bij geleide micro
golven, continue output kunnen geven, 
maar daarvoor moeten ze wel worden 
afgesteld op de te meten vaste of  
vloeistof. Kleverige vloeistoffen kunnen 
het detectievermogen van capacitieve 
sensoren verstoren.

SICKOPLOSSINGEN VOOR  
CAPACITIEVE NIVEAUMETING
Voor het capacitief meten heeft SICK 
twee sensoren beschikbaar: de CM en 
de CQ. Deze capacitieve sensoren vallen 
op door hun compacte bouwvorm of 
behuizing.

CAPACITIEVE SENSOREN IN HET KORT
 Ideaal voor niveau en toevoercontrole 
van vaste stoffen en vloeistoffen 
(geen bewegende delen)

 Geen speciale montagevoorziening 
nodig op de tank

 Bestand tegen hoge druk en 
temperaturen

 SICKoplossing: CM en CQ

WERKINGSPRINCIPE
Een capacitieve sensor maakt gebruik van een hoogfrequente oscillator  
(RCoscillator) die via een condensator (elektroden van het actieve gebied 
en object) een elektrisch veld aan de actieve kop van de sensor genereert. 
Nadert een vaste of vloeibare stof dat gebied, dan verandert de capaciteit, 
hetgeen tot een verandering van de versterking in het oscillatorcircuit leidt. 
De signaalevaluator merkt dat op. Zodra de versterking een schakeldrempel 
overschrijdt, wordt een schakeling gegenereerd (schakelversterker). 

Capaciteit is de mogelijkheid van een component om elektrische energie op 
te slaan. De condensator is het elektronische component dat deze bijzondere 
eigenschap heeft. De ene elektrode wordt gevormd door het actieve opper
vlak van de sensor, de andere elektrode door de vaste of vloeistof die moet 
worden gedetecteerd. Aarding sluit het circuit.

CM

CQ28

Object 
(elektrode)

Actief oppervlak 
(elektrode) RCoscillator

Signaal
evaluator

Schakel
versterker

Aansluitschema terugvinden?
snel zoeken op    www.my-sick.nl



Wilt u meer  
weten over  

niveausensoren?

Meer informatie over de  
SICK-niveausensoren vindt u op 

www.sick.nl. Wilt u een uitgebreid 
advies? Bel dan onze Technisch 

Advies Groep op 030 – 225 56 97 
of neem contact op met uw 

rayonmanager.
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 Welk meetprincipe past bij uw applicatie?
>> Bij de keuze voor een meetprincipe 
is het verstandig om niet over één nacht 
ijs te gaan. Vaste stoffen en vloeistoffen 
hebben namelijk meerdere dimensies 
en eigenschappen die van invloed kun
nen zijn op een nauwkeurige meting. 
Niet iedere niveausensor kan bijvoor
beeld overweg met ondoorzichtige stof
fen. Ook minieme textuurverschillen 
van sommige poederachtige stoffen 
kunnen invloed hebben op hoe een sen
sor reageert, net zoals de viscositeit 
en dichtheid van een vloeistof. Verder 
kunnen kleurverschillen voor sommige 
typen niveausensoren een probleem 
vormen. Bij zeer uitdagende toepassin
gen worden de mogelijkheden nog  
verder beperkt: bij schuim, kleverige of 
transparante vloeistoffen bijvoorbeeld, 
zijn geleide microgolven en trilvorken 
soms de enige optie.

In de zoektocht naar de juiste niveau
sensor voor uw toepassing kan boven
staande tabel een eerste hulpmiddel 
zijn. Om tot de meest efficiënte keuze 
te komen, verdient het ook aanbeveling 
om te kijken naar zaken als instelmogelijk
heden, onderhoud en levensduur. 

 Welke controlecapaciteiten hebben 
de sensoren?

  Beïnvloeden de te meten vaste of 
vloeistoffen de prestaties van de 
sensor in de tijd?

 Vereist de sensor onderhoud, reiniging 
en/of vervanging?  
Zo ja, hoe vaak moet er preventief 
onderhoud worden gepleegd?  
En voor hoeveel downtime zorgt dat? 

 Wat is de verwachte levensduur van 
een bepaalde sensor? 

 Wanneer in het proces verschillende 
typen materiaal worden gebruikt met 
verschillende eigenschappen, kunnen 
materiaalwissels dan problemen 
opleveren?

vloeistoffen vaste stoffen transparant ondoorzichtig kleverige vloeistoffen/schuim

Lichtlooptijdmeting 
met laser

ja ja nee ja nee

Geleide radar of TDR ja nee ja ja ja

Trilvork ja ja ja ja ja

Ultrasoon ja ja ja ja nee

Optisch ja nee ja nee nee

Hydrostatisch ja nee ja ja nee

Capacitief ja materiaalafhankelijk ja ja nee

UP56

LFH 
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AOS PRIME ONTGAAT NIETS  
IN DE BUITENRUIMTE 

Met de AOS Prime biedt SICK nu wel een 
heel geavanceerd objectdetectiesysteem 
voor outdoortoepassingen. Dit nieuwe zelf
testende systeem met zijn uitstekende 
diagnostische eigenschappen brengt de 
hoogst haalbare detectie betrouwbaar
heid van objecten in de buiten lucht binnen 
handbereik.

>> De AOS is de oplossing voor die bewa
kings en monitoringtoepassingen waar
bij een zeer hoge bedrijfszekerheid van 
het systeem essentieel is. Dankzij vooraf 
ingestelde logische blokken kan het 
systeem doeltreffend en betrouwbaar in 
bedrijf worden gesteld. Alle optische  
elementen alsmede de responstijd en de 
uitgangssignalen van de sensor worden 
voortdurend getest. Zo is de betrouwbaar
heid verregaand gegarandeerd.

KERNINFORMATIE
 Geavanceerd systeem voor outdoor 
objectdetectie met uitgebreide 
diagnostische mogelijkheden

 Automatische zelftestcycli zorgen 
voor hoge betrouwbaarheid

 Bewaakt correct schakelgedrag en 
monitort de aansluitingskabel van  
de laserscanner 

 Aanvullende logische functies zijn 
makkelijk te implementeren 

 Eenvoudig uit te breiden dankzij 
modulair concept

 Toepassingsmogelijkheden: anti
botsbeveiliging voor portaalkranen 
bij laden en lossen van containers; 
antibotstoepassing voor mobiele 
apparaten; gebiedsbewaking

 Belangrijk: de AOS is uitsluitend 
bedoeld voor objectdetectie, niet 
voor persoonsbeveiliging

>> Onderzoek toont aan dat een 
derde van alle verzekeringsclaims 
rond havenkranen te maken heeft 
met ongelukken waarbij de giek het 
schip raakt. De speciale AOS502 
helpt niet alleen om dit soort onge
lukken met schepen te voorkomen, 
maar kan ook worden ingezet om 
ongelukken tussen kranen onderling 
te voorkomen. 

Naast ongelukken met schepen en 
andere kranen komen regelmatig – 
getuige internationale verzekerings
cijfers – ook ongelukken met andere 
obstakels voor, zoals voertuigen. De 
AOS104 van SICK voorkomt deze 
ongelukken door monitoring van de 
kraanroute. Bij kruisend verkeer 
geeft het botsbeveiligingssysteem 
een signaal af voor vermindering van 
de snelheid of voor een stop.

AOS502 EN 
AOS401 VOOR
KOMEN KRAAN
ONGEVALLEN
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>> “Meest bekende toepassing van 
releaseliner is als achterkant van een 
sticker”, legt procesengineer Johan Put 
van Loparex uit, “maar ons hoogwaar
dige product zie je bijvoorbeeld ook terug 
onder medicinale pleisters of onder folie 
voor het beplakken van vliegtuigen. Onze 
klanten kiezen voor Loparex, omdat ze 
een releaseliner willen die enerzijds hun 
product goed beschermt, maar ander
zijds ook makkelijk genoeg loslaat.”

Waar de releaseliner van Loparex in 
alles een Amerk is, daar straalde de 

zocht Loparex met vijf machinebouwers 
naar mogelijke oplossingen. “De opdracht 
voor het verpakkingssysteem ging uit
eindelijk naar Nedpack. Ze boden welis
waar niet de voordeligste oplossing, 
maar ze waren wel de enige machine
bouwer die op zo’n beperkt oppervlak 
een verpakkingsoplossing kon realiseren 
en volledig aan onze wensen kon vol
doen. Daarnaast hadden we al eerder 
prettig met ze samengewerkt voor 
andere aanpassingen in onze transport 
en eindverpakkingssystemen.”

In de Apeldoornse fabriek van het wereldwijd opererende Loparexconcern wordt hoogwaardige releaseliner voor onder meer 
de medische, grafische en composietmarkt geproduceerd. Om de rollen beter en efficiënter te kunnen verpakken, koos Lopa
rex voor de transport en verpakkingsoplossing van Nedpack. De Harderwijkse machinebouwer maakte voor het invullen van 
de detectie, meet, identificatie en beveiligingstaken gebruik van SICKsensoren, waaronder ook RFIDleesschrijfunits.

verpakking van de rollen dat niet altijd 
uit. Put: “Voorheen werden alle rollen 
handmatig ingepakt in karton en/of 
plastic en dichtgeplakt met tape. Een 
fysiek zware klus die per rol de nodige 
tijd in beslag nam. Omdat het handwerk 
was, zagen we door juist dit deel van 
het productieproces verder te automa
tiseren een mogelijkheid om de unifor
miteit en kwaliteit te optimaliseren.”

GEEN KRUISEND VERKEER
Op zoek naar een snellere, betere en 
economischere manier van verpakken 

NEDPACK AUTOMATISEERT, SICK INSPIREERT, LOPAREX PROFITEERT 

ROLLEN RELEASELINER  
BETER EN SNELLER VERPAKT 
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Belangrijke voorwaarde van Loparex  
was ‘geen kruisend verkeer’. “Als een 
rol op deze plek het verpakkingssysteem 
ingaat, dan moet die er daar weer uit
komen voor het palletiseren. De wegen 
waarlangs de rol gaat, mogen elkaar 
daarbij niet kruisen. Dat gaat geheid mis 
op zo’n klein oppervlak.”

COMPLEX VRAAGSTUK
Volgens software engineer Berry Jansen 
van Nedpack vormde vooral de diversiteit 
in de rollen voor de nodige hoofd brekens 
in het ontwikkelproces. “Geen rol is het
zelfde. De diameter varieert van 350 tot 
1500 millimeter, de lengte van 400 tot 
2100 millimeter. Het systeem moet met 
elk formaat overweg kunnen.”

“Naast het formaat wisselt ook de 
samenstelling van de rol: de ene rol 
bestaat uit gecoat papier, de andere uit 
film met een coating. Om alle rollen goed 
van elkaar te onderscheiden en de tra
ceability te garanderen, wordt er na 
productie direct op de rol een etiket met 
een barcode aangebracht die alle 
belangrijke informatie bevat. Hoe zorg 
je ervoor dat die informatie ook toegan
kelijk blijft als er een dikke laag folie om 
je rol zit?” 

MET DE SUPPORT VAN SICK
De hindernissen in het ontwikkeltraject 
werden genomen met de hulp van SICK. 
Jansen: “Prettig dat je een samenwer
kingspartner hebt die zo met je mee
denkt en die bereid is kennis met je te 

delen. Vanuit onze jarenlange samen
werking wisten we dat ze ons konden 
helpen met barcodescanners en licht
schermen, maar met hun RFIDsystemen 
en de afstandsensoren waren we nog 
niet bekend. En juist die RFIDsystemen 
kwamen goed van pas. Vlak vóór het 
moment dat de barcode wordt afgedekt 
met folie, zet een RFIDleesschrijfunit 
de informatie nu over naar een RFIDtag 
die verborgen zit in de ladingdrager.”

Jansen gaat verder: “De mensen van 
SICK hebben ons in hun Test & Training 
Centrum in Bilthoven een hele dag bij
gepraat over alle mogelijkheden. Vervol
gens hebben we in onze eigen vestiging 
in Harderwijk een testopstelling gemaakt. 
Met de informatie van de trainingsdag en 
de uitstekende technische documentatie 
was alles eenvoudig in te stellen.” De 
uiteindelijke installatie in de fabriek van 
Loparex verliep gladjes volgens Jansen: 
“We hoefden – figuurlijk gesproken – 
enkel aan wat knoppen te draaien.”

Loparex maakt naar volle tevredenheid 
gebruik van het nieuwe verpakkings
systeem, dat afhankelijk van de  
afmetingen een capaciteit van 20 tot 35 
rollen per uur biedt. “Nedpack heeft 
samen met SICK perfect werk verricht 
en het systeem is zelfs een week eerder 
opgeleverd dan gepland. Ze zijn hun 
afspraken nagekomen en hebben bijvoor
beeld ook onze veiligheidseisen volledig 
gerespecteerd. Dat is niet altijd vanzelf
sprekend”, heeft Put ervaren.  >>

>> Nedpack is een onafhankelijke 
machinebouwer van, en servicever
lener, voor eindverpakkingssystemen 
in de voedingsmiddelen en verpak
kingsindustrie. Nedpack ontwerpt, 
levert, integreert, onderhoudt en revi
seert systemen waarmee bedrijven 
het complete proces vanaf de ver
pakkingsmachine tot aan het ware
house kunnen mechaniseren en 
automatiseren, inclusief het palleti
seren, stabiliseren en horizontaal en 
verticaal transport van producten en 
pallets.

Nedpack is in 1995 opgericht door 
mensen met jarenlange ervaring in 
eindverpakkingssystemen. Het bedrijf 
is begonnen als specialist in service, 
onderhoud en modificaties van eind
verpakkingssystemen. Op basis van 
de opgedane kennis en met behulp 
van ervaren mensen uit de sector is 
Nedpack uitgegroeid tot een volwaar
dige machinebouwer die ook compleet 
nieuwe eindverpakkingssystemen ont
werpt, levert, integreert en realiseert. 
Vandaag de dag beschikt Nedpack 
over een grote knowhow op het gebied 
van eindverpakkingssystemen in het 
algemeen en palletiseeroplossingen 
in het bijzonder. Het bedrijf heeft in 
de loop der jaren tientallen projecten 
gerealiseerd in heel Nederland en 
Vlaanderen, met name in de voedings
middelenindustrie maar ook daar
buiten.

OVER NEDPACK

Barcode op rol

Scanner leest  
informatie-etiket op 
rol. Via een RFID-lees-
schrijfunit worden de 
gegevens tijdelijk op 
een RFID-tag gezet.



RFID-lees-
schrijfunit

RFID-tag onder pallet

✓
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SNEL TERUGVERDIEND
Loparex profiteert in vele opzichten van 
het nieuwe verpakkingssysteem. Put: 
“We hebben nu beduidend minder verpak
kingsmateriaal nodig. Bovendien hebben 
we nu helemaal geen karton meer nodig, 
wat enorm in opslagruimte scheelt én in 
afval. Vroeger hadden we verschillende 
afvalstromen, nu nog maar één. Daar
naast is het nieuwe verpakkingsproces 

een stuk sneller. Een operator is nog maar 
een paar minuten kwijt met het plaatsen 
van de verpakte rol op de standaard pallet. 
Aan het verpakken zelf komen geen hand
jes meer te pas.” 

TOEKOMSTMUZIEK
Put vervolgt: “Ook onze medewerkers 
zijn blij met het volledig geautomati
seerde transport en verpakkingssysteem. 

Het inpakproces is efficiënter geworden.” 
Volgens Put tonen ook de klanten zich 
tevreden: “Met de nieuwe manier van 
verpakken zien onze rollen er niet alleen 
als hoogwaardig Amerkproduct uit, de 
rollen zijn nu ook beter bestand tegen 
vocht en vuil.” Als technisch vernieuwer 
binnen Loparex is Put trots op wat er in 
de Apeldoornse fabriek is neergezet.

In 5 stappen naar een perfect verpakte rol

1 Zo gauw de rol releaseliner (met informatieetiket en barcode) van de productie
lijn komt, wordt deze op een speciale ladingdrager geplaatst. De ladingdragers 
zijn zo door Nedpack ontworpen dat de rollen – van welke afmeting dan ook – 
stabiel kunnen worden vervoerd. In de ladingdrager is een RFIDtag opgenomen.

2 Via de transportbanen wordt de ladingdrager met rol richting verpakkingsstation 
getransporteerd. De verschillende toegangen tot het verpakkingssysteem zijn 
beschermd met SICKbeveiligingslichtschermen. Het beveiligingssysteem is zo 
geconfigureerd dat ladingdrager en rol worden herkend. Passeert een medewerker 
de lichtschermen, dan stopt het systeem onmiddellijk.

3 Voordat de rol wordt omwikkeld, meet de SICK DT35 afstandsensor auto
matisch de diameter en de lengte. Op basis daarvan weet het systeem hoe 
vaak de rol moet worden gewikkeld en hoe lang de walsrol moet draaien.  
Een SICK CLV690 barcodescanner scant de barcode op het informatieetiket 
en via een SICK RFIDleesschrijfunit wordt alle belangrijke informatie overgezet 
naar de RFIDtag in de ladingdrager.

4 Na meten en scannen komt de rol bij het verpakkingsstation terecht. Dit station 
bestaat uit een foliewikkelaar en een manipulator voorzien van walsrollen.  
Met de manipulator wordt de rol van de ladingdrager opgetild, waarna één van 
de walsrollen automatisch begint te draaien. Het gevolg is dat ook de rol om 
zijn as draait en daardoor automatisch in folie wordt gewikkeld. Als de hele rol 
in folie is verpakt, wordt die door de manipulator terug op de ladingdrager 
geplaatst.

5 Tot slot wordt de rol naar het (bestaande) eindverpakkingsstation getranspor
teerd. Hier wordt de rol op een standaardpallet gezet en wordt de informatie 
van de RFIDtag weer overgezet naar een etiket dat op de folie wordt aange
bracht. Wanneer de tag weer is leeggemaakt, gaat de lege ladingdrager weer 
terug het systeem in.



Norm IEC 61496-1 gewijzigd
Met de revisie van de norm IEC61496-1 staat nu onomstotelijk vast dat een 
type 2 lichtscherm (volgens IEC 61496-1) tot maximaal Performance Level c 
kan worden ingezet. PFHd-getallen voor type 2 lichtschermen die PLd-waarden 
aangeven, worden hiermee overruled. 
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DETEC2 CORE VEILIGHEIDSLICHTSCHERM

MAKKELIJK UITLIJNEN EN ROBUUST  
VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

>> Na de succesvolle introductie van 
het deTec4 Core veiligheidslichtscherm, 
de vervanger van de C4000 Eco, komt 
SICK nu met de ijzersterke opvolger van 
de C2000series: de deTec2 Core. Ook 
dit lichtscherm is beduidend lichter en 
compacter dan zijn voorganger, en biedt 
sterk verbeterde prestaties. 

De deTec2 Core is eenvoudig te instal
leren – QuickFixbeugels zijn in de leve
ringsomvang inbegrepen – en laat zich 
makkelijk afstellen dankzij de geïnte
greerde uit lijnhulp. Zo is de deTec2 Core 
de snel toepasbare oplossing voor een 
solide ingrijpbeveiliging.

KERNINFORMATIE
 Bereik tot 10 meter 
 Resolutie 14 mm of 30 mm
 Hoogte van de veiligheidszone:  
300 mm tot 2100 mm 

 Solide zeer compacte aluminium 
behuizing, afgerond en lichtgewicht

 Gemakkelijke montage met mee
geleverde QuickFixbeugels

 FlexFixbeugel waarmee uitlijning tot 
hoek van 15° mogelijk is als optie 
leverbaar

 Uitlijnhulp met 4 LED’s geïntegreerd 
in lichtscherm

 M12 5pins pigtailaansluiting, 
compatibel met Flexi Loop

 Geen blinde zones
 Voor gebruik in combinatie met 
veiligheidsrelais en besturingen

 Flexibele kabeluitvoer door  
uitsparingen zowel in de QuickFix
beugel als in het lichtscherm zelf

 IP65 én IP67 (tegelijkertijd)
 Geschikt voor omgevings
temperaturen van 30°C tot +55°C

 Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 
61508), PL c (EN ISO 13849) 

 Toepassingsgebieden: machinebouw, 
verpakkingsindustrie, dranken en 
voedingsmiddelenindustrie
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Wie precies weet waar goederen zich in het logistieke proces bevinden, verhoogt 
de transparantie van zijn processen en heeft meteen een groot voordeel te pakken – 
niet alleen in voorsprong ten opzichte van de concurrentie, maar ook als productplus 
richting de klant die beter op de hoogte kan worden gehouden van de vordering van 
zijn zending. Voor tracking & tracing in complexe omgevingen is RFID onmisbaar. Alle 
reguliere informatie in het klantleverancierproces – van pakbon tot order formulier – 
kan eenvoudig op een RFIDtag worden opgeslagen. Dat scheelt niet alleen veel 
papieren rompslomp, maar ook de nodige manuren.

>> Groot voordeel, en tegelijkertijd de 
uitdaging van RFIDtechnologie, is dat 
grote aantallen pakketten, goederen of 
verpakkingen tegelijkertijd moeten kun
nen worden gelezen zonder dat de tags 
onderling storing veroorzaken. Met de 

RFIDgate RFGS Pro (Radio Frequency 
Gate System) en de RFIDtunnel RFMS 
(Radio Frequency Modular System) biedt 
SICK nu twee totaaloplossingen die reke
ning houden met de hoogste applicatie
eisen. De RFGS kan tegelijkertijd meerdere 

tags lezen en is speciaal ontwikkeld voor 
stapels goederen, bijvoorbeeld op pallets. 
Bij de RFMS vindt lezing op productniveau 
plaats binnen het meervoudige verpak
kingssysteem.

SICK’S NIEUWE RFIDTOTAALOPLOSSINGEN 
MAKEN TRACKING & TRACING STUKKEN 
MAKKELIJKER



>> De RFMS Pro RFIDtunnel is het 
indus trieel toegeruste track & trace
systeem van SICK. Het systeem is zo 
ontwikkeld dat slechts een minimale 
ruimte tussen objecten nodig is. Hierdoor 
zijn hoge doorvoersnelheden mogelijk. 

Naast verschillende RFIDleesschrijf
units beschikt het systeem over een  
centrale besturing met geïntegreerd toe
wijzingsalgoritme en over incrementele 
encoders die de objectpositie op de 
transportband bepalen. De tunnel is zo 
ontworpen dat hij zich makkelijk laat aan
passen aan verschillende logistieke toe
passingen. Dankzij de installatiewizard, 
die is geïntegreerd in de configuratiesoft
ware van SICK, kan de ingebruikname 
tijd en kostenefficiënt plaatsvinden. Het 
resultaat: transparantie in de supply chain. 

KERNINFORMATIE
 Standaardmodules (selfsupporting) 
met of zonder antenne 

 Beproefd toewijzingsalgoritme voor 
RFIDtags op objecten 

 Detecteert statische tags en filtert 
ze eruit 

 Geïntegreerde service, monitoring 
en diagnosefuncties

 Dataoutput via relevante interfaces 
zoals Ethernet, seriële interface of 
PROFIBUS 

 Toepassingsgebieden: retail, 
logistiek, opslag, automotivesector 
en luchthavenindustrie 

 Toepassingsmogelijkheden: bijvoor
beeld masterdataregistratie op 
productniveau (item level tagging), 
controle goederenontvangst en 
uitgifte, identificatie van objecten 
die dicht bij elkaar op de transport
band liggen

 Parametercloning van alle  
componenten 

RFMS PRO: FLEXIBILITEIT IN DESIGN EN HOGE 
DOORVOER IN ÉÉN SYSTEEM
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toegeruste en betrouwbare mechanische 
onderdelen en mede dankzij de instal
latiewizards in de SOPASsoftware van 
SICK.

KERNINFORMATIE
 Wijst op afstand tags toe aan 
voorwerpen en detecteert in welke 
richting ze bewegen (inbound en 
outbound met dezelfde gate)

 Ziet op afstand het verschil tussen 
bewegende en statische tags en 
filtert deze

 Standalonegate met ingebouwde 
besturing

 Centrale interface voor alle sensoren 
via CAN en TCP/IPnetwerk

 Geïntegreerde service, monitoring 
en diagnosefuncties

 Parametercloning van  
sensoren via SDkaart

 Onderscheidt pallets van mensen 
 Toepassingsgebieden: retail, 
logistiek en goederenopslag 
(bijvoorbeeld voor verwerking van 
goederen bij laden en lossen van 
vrachtwagens); algemene logistieke 
applicaties in fabrieken  
(bijvoorbeeld voor batchcontrole); 
logistieke transferpunten in 
fabrieken en magazijnen; detectie 
van carriers

>> Het RFGS Pro track & tracesysteem 
is een flexibele en intelligente RFIDtotaal
oplossing die speciaal is ontwikkeld voor 
de betrouwbare detectie van inkomende 
en uitgaande goederen. Deze RFIDgate 
bestaat naast RFIDleesschrijfunits uit 
een centrale besturing met geïntegreerd 
toewijzingsalgoritme en een 2Dlaser
scanner voor object, snelheids en rich
tingdetectie. RFIDtags kunnen eenmalig 
en op afstand aan de gate toegewezen 
worden. 

‘Foutieve positieve detecties’ worden 
geëlimineerd zonder dat daarvoor dure 
softwarelicenties moeten worden aan
geschaft. De installatie van de RFGS Pro 
verloopt uiterst eenvoudig en zonder 
hoge kosten, mede dankzij de industrieel 

RFGS PRO: IDENTIFICEERT  
STAPELS GOEDEREN IN ÉÉN KEER
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De tijd dat Combat uit Venlo zich volledig richtte op autowasinstallaties is allang 
niet meer. Door de jaren heen hebben de directeuren Gerard Kerstjens en John 
Teunissen hun kennis van de machinebouw steeds breder ingezet. Het bedrijf heet 
nu officieel dan ook Combat Autowasinstallaties, Machinebouw en Constructie
werk. Eén van de laatste opgeleverde projecten is de beveiliging van de tuinbouw
AGV’s bij de West Plant Group in Venlo. Het SICKlasermeetsysteem LMS speelt 
daarin een hoofdrol.

COMBAT BOUWT AGV’S IN DE TUINBOUW  
MET LASERMEETSYSTEMEN VAN SICK
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>> In de kassen van de West Plant Group 
worden aardbei, groente en kruiden
plantjes opgekweekt die vervolgens hun 
weg vinden naar de tuinbouw. Om de 
trays met zand en zaad en de trays met 
de opgekweekte plantjes efficiënt aan 
en af te voeren, heeft de West Plant Group 
zelf AGV’s ontwikkeld. “Deze AGV’s rijden 
met een snelheid van maar liefst 20 kilo
meter per uur – ook als ze beladen zijn 
– over speciaal daarvoor aangelegde 
rails door de kassen. Zo’n systeem moet 
je gewoonweg beveiligen, want de AGV 
geeft niet mee”, vertelt Gerard Kerstjens. 

“Beveiliging in een omgeving met veel 
stof, continu wisselend licht en soms ook 
nevel en neerslag – want het dak staat 
doorgaans open – was geen eenvoudige 
opgave. Aanvankelijk dachten ze bij de 
West Plant Group aan een oplossing met 
ultrasone sensoren, maar die bleek in de 
praktijk onvoldoende veilig. Geluidsweer
kaatsing maakte de detectie niet altijd 
even betrouwbaar. Uiteindelijk kwamen 
ze bij ons terecht: zouden jullie misschien 
eens willen kijken?” 

LMS VOOR BUITENDETECTIE
Kerstjens nam contact op met SICK  
om mee te denken over de oplossing. 
“Normaal gesproken zou ik denken aan 
veiligheidsscanners, maar door wisse
lende licht en weersomstandigheden 
zijn die in deze situatie niet inzetbaar. 
Samen met SICK hebben we gezocht 
naar een ‘zo veilig mogelijke oplossing’ 
voor deze situatie.”

“Op basis van onze risicobeoordeling 
hebben we uiteindelijk gekozen voor 
objectdetectie met een LMS in combi
natie met organisatorische maatregelen 
op het gebied van toegang tot de kassen. 
De organisatorische maatregelen moeten 
ervoor zorgen dat er zich geen mensen 
in het gebied bevinden als de AGV’s rijden. 
De LMS zorgt ervoor dat de AGV niet 
zomaar ergens tegenaan rijdt. Bijvoor
beeld tegen een per ongeluk achter
gelaten ladder of gereedschapstrolley.” 

TEVREDENHEID
Hoewel Kerstjens wel eerder met de LMS 
had gewerkt, kende hij er nog lang niet 
alle mogelijkheden van. “De mensen van 
SICK hebben me uitgenodigd voor een 
cursus. Ook waren ze betrokken bij een 
proefopstelling.” Inmiddels draaien de 
eerste AGV’s al een half jaar met de LMS
oplossing van Combat. Dit naar volle 
tevredenheid van de West Plant Group. 

Kerstjens: “Bevindt een object zich binnen 
het 15meterbereik van de LMS, dan 
neemt de AGV gas terug. Komt het binnen 
de 7 meter, dan gaat de AGV nog lang
zamer. En komt er iets binnen de 2 meter 
van de AGV, dan krijg je te maken met 
een acute stop. In deze situatie zo veilig 
mogelijk dus. Samen met de West Plant 
Group kijken we nu hoe we ook andere 
AGV’s met een LMS kunnen uitvoeren.”

LIEVER SICK
Kerstjens kijkt met plezier terug op het 
ontwikkeltraject. “De samenwerking met 
SICK verliep vlekkeloos. Het is een partij 
die je uitstekend informeert – je kunt 
bijvoorbeeld alles op hun site terug
vinden – en ze staan je snel en adequaat 
bij in complexere vraagstukken. Waar 
andere partijen zeggen ‘tot hier en niet 
verder’, daar gaat SICK door. Reden ook 
waarom wij zo veel mogelijk met SICK 
werken. Soms ziet een klant graag zijn 
eigen merk sensoren terug, maar als het 
maar even kan, kiezen wij voor SICK.”  >>

De LMS zorgt er voor dat de AGV  
niet zomaar ergens tegenaan rijdt.
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>> Wat ooit begon als Combat Autowas
installaties is anno 2014 uitgegroeid tot 
Combat Autowasinstallaties, Machine
bouw en Constructiewerk. Directeur 
Gerard Kerstjens: “Toen ik in 1992 van
wege het faillissement van mijn werkgever 
mijn baan als monteur van autowas
installaties kwijtraakte, belde een klant 
mij of ik alsjeblieft voor hem autowas
installaties wilde blijven bouwen en 
onderhouden. En zo ben ik met Combat 
begonnen.”

VOLLEDIG OP MAAT
Kerstjens gaat verder: “Onze kracht is 
dat we de autowasinstallaties helemaal 
op maat bouwen naar de wens van de 
klant. We kunnen rekening houden met 
afwijkende maten in washoogte en was
breedte – handig voor bijvoorbeeld bus
jes en vrachtwagens – en kunnen ook 
alle benodigde randapparatuur leveren 
en installeren. Omdat we in hier in Venlo 
onze eigen wasstraat hebben, kunnen 
we de nieuwste toepassingen meteen 
live testen.” 

Eén van zijn mooiste installaties staat 
volgens Kerstjens in Zwitserland bij  
een importeur van personenauto’s. “We 
hebben daar een autowasinstallatie 

neergezet, waarmee jaarlijks zo’n 
250.000 gloednieuwe auto’s worden 
gewassen, voordat ze naar de klant 
gaan.” Met twaalf tot veertien verschil
lende merken, in nog veel meer verschil
lende typen, koos Kerstjens voor een 
complete contourmeting: “Voordat de 
auto’s worden gewassen, wordt de auto 
eerst helemaal ingelezen. Want met een 
nieuwe auto mag er gewoonweg niks fout 
gaan.”

MACHINEBOUW, PLAATBEWERKING 
EN CONSTRUCTIEWERK
Door de jaren heen is Combat steeds 
meer het pad van machinebouw en 
constructiewerk ingeslagen. Directeur 
John Teunissen licht toe: “Die keuze 
is enerzijds ingegeven door de grote 
concurrentie op de markt voor auto
wasinstallaties, anderzijds is tech
niek onze hobby. We zijn niet van het 
stilstaan, we willen onszelf blijven 
ontwikkelen.” Inmiddels bouwt, revi
seert en onderhoudt Combat machi
nes en machineonderdelen voor zeer 
uiteenlopende doeleinden.

Naast autowasinstallaties heeft 
Combat wereldwijd een naam opge
bouwd als producent van zeildoek
wasinstallaties, kasdekreinigers, 
desinfecteertunnels, en bewaterings
systemen – alle specifiek voor de tuin
bouw. Daarnaast zijn de producten 
van Combat ook steeds vaker te zien 
in de evenementverhuur: “We leveren 
tentzeildoek, panelen en douche
bak wasinstallaties, maar maken  
bijvoorbeeld ook handwasbakken, 
water aftapplaatsen en urinoirs voor 
montage aan dranghekken. Je kunt 
onze naam ’s zomers dus zomaar op 
de festivalterreinen tegenkomen”, 
besluit Teunissen.

OVER COMBAT AUTOWASINSTALLATIES,  
MACHINEBOUW EN CONSTRUCTIEWERK



EEN UITKOMST VOOR DE BANDEN EN RUBBERINDUSTRIE
De nieuwe OLV blijkt een ideale oplossing voor de banden en rubberindustrie. 
De optisch lineaire snelheidsmeter voor contactloze meting van snelheid en 
lengte wordt onder meer ingezet voor: 
1. Contactloze snelheidsmeting van heet rubber in een extruder om zo een 

constant snelheidsniveau en een constante materiaaldikte te garanderen.
2. Controle van het op maat snijden, waarbij de exacte lengte van het rubber 

wordt gemeten. 
3. Detectie en meting van snelheid, slippen en lengte binnen banden

productiemachines.

(2)
LOOPVLAK & ZIJWAND

EXTRUDER

(1)
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>> Voor de meting van lengtes en snel
heden in processen zijn vele oplossingen 
voorhanden. Denk bijvoorbeeld aan 
encoders. Nadeel daarbij is wel dat er 
fysiek contact met het materiaal of de 
transportbaan nodig is. Speciaal voor 
die toepassingen waarbij dat contact 
niet mogelijk is, heeft SICK een nieuwe 
sensor ontwikkeld: de optisch lineaire 
snelheidsmeter OLV. Deze meet lengtes 
en snelheden geheel contactloos, met 
behulp van lasertechniek gebaseerd op 
het dopplereffect. 

Contactloze meting kent vele voordelen. 
Het zorgt niet alleen voor een hoge her
halingsnauwkeurigheid, maar tilt – dank
zij exact gedetecteerde snelheden en 
materiaallengtes – ook de processen en 
de kwaliteit naar een nog hoger niveau. 
Het systeem heeft geen last van slip 
(zoals bij encoders wel mogelijk is), waar
door meetfouten en onnodige materiaal
kosten worden voorkomen. Tegelijkertijd 
gaan ook de onderhoudskosten omlaag: 
contactloos betekent immers ook minder 
onderhoud. Ook prettig van de OLV: 
omdat de sensor elk materiaal meet 
ongeacht de staat van het product (heet, 
koud etc.), gaat de flexibiliteit binnen de 
productie aanzienlijk omhoog.

KERNINFORMATIE
 Voor contactloze, materiaalonafhanke
lijke afstand en snelheidsmeting

 Meet op basis van de SICK laser
dopplertechnologie

 Permanent gekalibreerd en onder
houdsvrij meetsysteem 

 Hoge meetnauwkeurigheid:  
tot ± 0,05%

 Gewicht: ca. 1 kg

 Detectiebereik: 120 mm  
(optie 240 mm) 

 Compacte afmetingen:  
167 x 94 x 39 mm (lxbxh) 

 Meetbereik: 1,50 tot 4800 meter 
per minuut 

 Geschikt voor omgevingstemperaturen 
tot 45°C (zonder extra koeling)

 Compact en lichtgewicht ontwerp
 IP67behuizing

NIEUW: DE OPTISCH LINEAIRE  
SNELHEIDSMETER OLV VOOR CONTACTLOZE  
METING VAN SNELHEID EN LENGTE



>> De MLG2 Prime is de oplossing voor 
de meer standaard toepassingen zoals 
hoogteclassificatie, objectherkenning en 
hoogtemeting. Dankzij een slim montage
systeem, een verbeterde optische syn
chronisatie en een simpel bedienings
concept laat de Prime zich makkelijk 
instellen. De snelle responstijd, een straal
afstand van 5 mm en de hoge functie
reserve maken het lichtscherm uitermate 
geschikt voor toepassingen waarbij de 
nadruk ligt op efficiency. 

>> Dankzij zijn opmerkelijk hoge presta
tieniveau en uitgebreide functionaliteiten 
maakt dit lichtscherm de naam Pro meer 
dan waar. Omdat het uitstekend overweg 
kan met snelle, transparante of zeer 
kleine objecten, is het de ideale oplos
sing voor veel eisende toepassingen. De 
Pro detecteert, meet en evalueert iedere 
straal met een hoge betrouwbaarheid, 
ook onder zware omstandigheden. De 
synchronisatie via de bekabeling, de 
hoge ongevoeligheid voor omgevingslicht 
en de AutoAdaptfunctie (continue aan
passing van de schakeldrempel in de 
transparantmodus) maken de MLG2 Pro 
tot een uiterst robuust automatiserings
lichtscherm.

DE MLG2 PRIME: VOOR SNELLE INSTALLATIE EN HOGE PER FORMANCE

DE MLG2 PRO ONTGAAT NIETS
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MLG2 PRIME EN PRO: DE NIEUWE GENERATIE 
AUTOMATISERINGSLICHTSCHERMEN VAN SICK
Met de MLG2 Prime en Pro presenteert SICK de tweede generatie intelligente automatiseringslichtschermen. Deze opvolgers 
van de MLG1 zetten de nieuwe standaard in resolutie, responstijd, evaluatiemogelijkheden en gebruiksgemak. Geheim van 
de MLG2serie zit ‘m in een speciaal ontwikkelde ASIC die vele nieuwe intelligente functies mogelijk maakt. Zo kunnen de 
lichtschermen exact op iedere toepassing en op alle automatiseringseisen worden afgestemd. 

Naast toepassingen in de logistiek zijn de MLG2 automati
seringslichtschermen perfect inzetbaar binnen de machine
bouw, verkeerstechnologie (scheiden en classificeren van 

voertuigen), automotivesector, houtverwerkende industrie  
en robotica. Daarnaast worden ze ook toegepast binnen de 
grafische sector voor doorhangcontrole en kantsturing.

: Productnieuws



KERNINFORMATIE
 Automatiseringslichtscherm met 
straalafstand vanaf 5 mm (!)

 Detectiehoogte tot 3200 mm
 Maximaal 500 stralen
 IOLink 1.1, analoge output,  
pushpullschakelopties

 Snelle responstijd
 Makkelijke implementatie via display
 Tweestraals optische  
(dus draadloze) synchronisatie

 IP65/67behuizing
 Geschikt voor omgevingen met 
temperaturen van 30°C tot 55°C

KERNINFORMATIE
 Automatiseringslichtscherm met 
straalafstand vanaf 5 mm (!)

 5 mm resolutie in hogeresolutiemodus
 Extreem snelle responstijd: drie keer 
korter dankzij HighSpeedScan 

 Gebruiksvriendelijke configuratietool 
SOPAS (via TCP/IP)

 IOLink 1.1, analoge output, push
pullschakelopties (binnenkort ook 
met veldbusinterface)

 Transparantmodus
 Synchronisatie via kabel 
 RLE datacompressie
 IP65/67behuizing
 Geschikt voor omgevingen met 
temperaturen tot 30°C

DE MLG2 PRIME: VOOR SNELLE INSTALLATIE EN HOGE PER FORMANCE
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UM12 ULTRASOON:  
DE KLEINE SENSOR MET  
DE GROTE VOORDELEN

>> SICK biedt zijn beproefde ultrasoon
technologie nu ook in een uiterst compacte 
en robuuste metalen M12behuizing. Dat 
betekent betrouwbaar detecteren, posi
tioneren of meten ongeacht beperkte 
inbouwruimte, ongeacht materiaalkleur 
en ongeacht transparantie, glans en 
vreemdlicht. Vuile, stoffige, vochtige of 
nevelige omgevingen doen de UM12
sensoren niets: ze zijn zo goed als 
immuun voor invloeden van buitenaf.
 
De ultrasoonsensoren uit de UM12serie 
komen uitstekend tot hun recht in ver
schillende toepassingen. Zoals het 
detecteren, meten of positioneren van 
glimmende, transparante of zeer donkere 
materialen of de niveaucontrole van vloei
stoffen en bulkgoederen. Verder zijn ze 
bijvoorbeeld inzetbaar voor de diameter
check van rollen metaal, papier of plastic 
folie. Dankzij verschillende uitvoeringen 
met PNP/NPN schakeluitgangen of een 
analoge uitgang biedt de UM12serie 
maximale flexibiliteit. 

KERNINFORMATIE
 Betrouwbaar meten, positioneren en 
detecteren ongeacht materiaalkleur, 
transparantie, glans en vreemdlicht 

 Zeer korte en robuuste metalen 
M12behuizing 

 Varianten met schakeluitgang  
PNP/NPN of analoge uitgang 

 Ongevoelig voor vuil, stof, vocht  
en mist 

 Teachin via kabel (voorkomt 
onbedoelde aanpassingen van  
de sensor)
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Kwaliteitscontrole door SICK Inspector

Radiator goed Radiator fout

“Bij beeldverwerkingstoepassingen wordt 
meestal voor visioncamera’s gekozen. 
Maar is dat altijd de juiste keus? Zijn 
die niet te goed voor het doel waarvoor 
ze worden ingezet? En zijn de omgevings
factoren niet te onbestendig voor zo’n 
camera?” Aan het woord is Paul Weling, 
directeur van visionintegrator SAC Neder
land. Vanuit ruim tien jaar ervaring en 
een brede kennis van de visiontechnolo
gie, machinebouw en productieproces
sen ontwikkelt hij samen met zijn team 
– en vaak ook samen met SICK – vision
oplossingen voor machinebouwers. “Of 
we nu een simpele integratie doen of 
een complete oplossing neerzetten, we 
kijken altijd naar het volledige spectrum 
aan mogelijkheden.” 

>> In het eigen Visionlab zijn de specia
listen van SAC Nederland vandaag bezig 
met een beeldverwerkingstoepassing 
voor een radiatorenfabrikant. Weling: 
“We werken aan de integratie van een 
SICK Inspector voor kwaliteitscontrole. 
Het systeem moet aangeven of een 
bepaald onderdeel – herkenbaar aan een 
rood lipje – wel of niet in de plaatradiator 
aanwezig is. Deze controletaak is essen
tieel, omdat zonder onderdeel de radiator 
zou leeglopen. In principe zou je deze 
taak ook met een kleurensensor kunnen 
doen, ware het niet dat het component 
verborgen ligt.” 

“In dit geval is een Inspector de beste 
keus, maar de instelling daarvan is geen 
sinecure. Daarom begeleiden we de klant, 
in dit geval de man van de technische 
dienst bij de radiatorenfabrikant. We  
zorgen er eerst voor dat de toepassing 
hier in het laboratorium tiptop werkt.  
Pas daarna zullen we alles bij de klant 

instellen en testen. Zo worden produc
tieprocessen zo min mogelijk verstoord.”

KIEZEN VOOR EEN INTEGRATOR
Steeds meer machinebouwers weten SAC 
Nederland als integrator voor machine
visiontoepassingen te vinden. Weling is 
daar content mee: ”Bij machinebouwers 
is doorgaans een beperkte kennis van 
beeldverwerking aanwezig. Bij diegenen 
die alles in eigen huis houden, zie je 
vaak dat ze alleen die beeldverwerkings
techniek toepassen die ze door en door 
kennen, terwijl er vaak slimmere, efficiën
tere oplossingen zijn. Of ze gaan ermee 
aan de slag en stranden halverwege.”

“Wij zeggen: neem ons mee in jullie  
proces, gooi het open, dan kunnen wij 
met jullie meedenken. Want alleen met 
ervaring en expertise haal je het maxi
male uit machinevision. Geloof me, dat 
scheelt heel veel ergernis en geld”, 
aldus Weling. 

INTEGRATOR ZET LASERMEETTECHNIEK IN VOOR VISIONTOEPASSING IN CHINA 

SAC NEDERLAND: “ALLEEN MET VERGAANDE EXPER TISE HAAL JE HET MAXIMALE UIT MACHINEVISION”
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IJZERGIETEN IN CHINA
Naast kleinere integratieprojecten mogen 
de specialisten van SAC Nederland hun 
tanden ook zetten in uitgebreide vision
projecten. Voor een nieuwe ijzergieterij 
in ZuidChina ontwikkelden ze een vision
applicatie die het mogelijk maakt om de 
gietmondstukken exact boven de giet
bekers te positioneren. 

Weling licht toe: “In de bewuste fabriek 
maken ze onderdelen van rupsbanden. 
Om het vloeibare staal voor zo’n onder
deel gelijkmatig te verdelen over de mal, 
bevinden zich boven de mal een aantal 
gietbekers. In menige Chinese ijzergieterij 
wordt de gigantische loopwagen met de 
gietklok vol vloeibaar staal nog door 
medewerkers in de juiste positie boven 
de gietbekers gebracht. Dat werk is niet 
zonder gevaar. Gaat de klep open en is 
er niet goed gepositioneerd, dan kunnen 
er ijzerspetters ontstaan met de kracht 
van een kogel. Jaarlijks gebeuren er 
diverse ongelukken met dit soort niet 
geautomatiseerde processen.”

“Het Australische concern dat eigenaar 
is van de nieuwe ijzergieterij, wil dit soort 
ongelukken absoluut voorkomen. Daarom 
kozen ze ervoor om het gietproces te 
laten automatiseren door Gemco Cast 
Metal Technology”, weet Weling. “Belang
rijke vraag voor de engineers was: hoe 
kun je in een omgeving met hitte, stof 
en continu veranderend licht het midden 
van de gietbekers bepalen? Veiligheids
scanners en visioncamera’s konden in 
ieder geval niet worden toegepast. 
Gemco klopte uiteindelijk bij ons aan voor 
het antwoord. Samen met SICK hebben 
we een visionapplicatie ontwikkeld, waarin 
twee LMS lasermeetsystemen, die werken 
volgens het timeofflightprincipe, een 
belangrijke rol spelen.”

NAUWKEURIGE POSITIONERING
Weling legt uit: “De lasermeetsystemen 
zorgen voor een ‘wolk’ aan scanpunten. 
Ons visionsysteem filtert de foutieve 
scanpunten eruit en verwerkt de rest tot 
een 3Dbeeld. Op basis van het 3Dbeeld 
bepaalt onze software waar het midden 
van de gietbekers zich bevindt. Zo kan 
de loopwagen met gietklok uiterst zorg
vuldig worden gepositioneerd.”

Volgens Weling is het project in vele 
opzichten uniek. “We hebben de hele 
toepassing ontwikkeld zonder maar één 
keer ter plaatse te hoeven zijn. Op basis 
van ons script wisten de engineers van 
EKB – die de integratie voor Gemco in 
China hebben gedaan – precies hoe ze 
alles moesten opstellen. Het inregelen 
van het systeem hebben we op afstand 
gedaan. Het kostte moeite om internet 
te laten aanleggen en we hadden regel
matig te maken met de nodige uitval van 
het internet, maar uiteindelijk is het alle
maal gelukt.”

ONGEKENDE AFMETINGEN
SAC Nederland en SICK hebben met het 
project volgens Weling internationaal 
een uniek visitekaartje afgegeven: “Met 
behulp van de SICKlasermeetsystemen 
worden nu twee rijen mallen met een 
totale afmeting van maar liefst 6 x 32 
meter in 3D gevangen. Ik ken geen enkel 
ander systeem dat een 3Dbeeld van 
zulke afmetingen maakt.” 

Volgens Weling is de inzet van de LMS 
voor dit soort grofstoffelijke toepassingen 

nog vrij nieuw. “De LMS is niet voor 
machinebeveiliging bedoeld. Maar als je 
ziet wat voor resultaat het meetsysteem 
geeft en hoe robuust de techniek is… Bij 
de testen constateerden we in het 
3Dbeeld in China een hoogteverschil van 
5 cm tussen de linker en de rechterkant 
van de mal. Eerst hadden we geen idee 
waar dit hoogteverschil vandaan kwam, 
maar toen bleek dat de loopwagen een 
crash had gehad, waardoor deze iets 
scheef was komen te staan. Toen wisten 
we meteen dat ons systeem en de 
LMS’en van SICK hun werk goed deden.”

SICK ALS HET GOED MOET
SAC Nederland kiest voor zijn highend
toepassingen vaak voor de sensoren van 
SICK. Weling: “Of het nu gaat om een 
LMS lasermeetsysteem, een Ranger 
camera of juist een Inspector – zoals 
voor deze radiatortoepassing – ze hebben 
gewoon hele goede producten en bieden 
een uitstekende ondersteuning. Bij SICK 
denken ze hetzelfde over de manier van 
werken als wij: gooi het open, deel je 
kennis, dan kom je samen tot de beste 
oplossingen.” 

INTEGRATOR ZET LASERMEETTECHNIEK IN VOOR VISIONTOEPASSING IN CHINA 

SAC NEDERLAND: “ALLEEN MET VERGAANDE EXPER TISE HAAL JE HET MAXIMALE UIT MACHINEVISION”

LMS lasermeetsystemen bewaken gietproces in Chinese ijzergieterij
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SICKFOTOCELLEN ZETTEN DE STANDAARD
Fotocellen zijn fotocellen? Niet wat SICK betreft! We voegen graag meerwaarde toe in extra keuzes, verschillende bouwvormen, 
aanvullende aanpassingsmogelijkheden en meer intelligentie. Uniek? Wat ons betreft niet meer dan logisch.

Sensorlogica volgens SICK #1:  

er valt altijd wat te kiezen
Natuurlijk doet een SICKfotocel precies dat waarvoor u ’m aanschaft. Maar SICK zou SICK niet 
zijn als we u niet meer keuze zouden bieden. Met de vele extra opties bij iedere SICKsensor 
kunt u de productiviteit verder verhogen en extra gebruiksgemak binnen handbereik brengen.

KEUZE IN OPTISCHE UITVOERING: 
 LED (basis)
 PinPoint LED (preciezere lichtspot)
 laser (meest precieze lichtspot),  
ook als laserlijn en  
multilaserlijn verkrijgbaar 

KEUZE IN MONITORING: 
 heldere indicatorLEDS,  
zichtbaar vanaf alle zijden

 IO Link

KEUZE IN AANSLUITTECHNIEK: 
 kabelaansluiting 
 connectoraansluiting
 pigtail

KEUZE IN OUTPUT: 
 transistor
 relais

KEUZE IN STROOMVOORZIENING: 
 DC
 AC/DC

KEUZE IN INSTELLEN: 
 via instelschroeven  
(makkelijk instellen met  
alle schroevendraaiers)

 statische of dynamische teachin 
(makkelijker)

 geen instelling

KEUZE IN BEHUIZING: 
 kunststof (basis)
 kunststof Teflongecoat  
(sterk bij gebruik  
agressieve middelen) 

 Vistal (sterker)
 RVS (sterkst)
 RVS Hygienic design  
(sterkst en uiterst  
hygiënisch)
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Sensorlogica volgens SICK #2:  

altijd een bouwvorm die past
Een keuze voor de fotocellen van SICK is een slimme keuze. U kunt ze niet alleen inzetten 
voor 1001 detectietoepassingen, ze zijn er ook nog eens in 1001 varianten. Neem alleen al 
de verschillende bouwvormen. Rechthoekig, rond, vork, lichtgeleider... geen applicatie of SICK 
heeft er een fotocel voor. 

Sensorlogica volgens SICK #3:  

kan niet bestaat niet
Met duizenden fotocellen is er een oplossing voor vrijwel elke toepassing. En mocht u een keer 
niet uit de voeten kunnen met ons brede fotocellenaanbod? Dan zijn er tal van mogelijkheden 
om de fotocellen te laten aanpassen. Helemaal op maat, voor een schappelijke prijs.

Rechthoekig

miniatuur klein compact

Lichtgeleider Rond Vork

OPTISCHE  
AANPASSINGEN
 reikwijdte
 vorm lichtspot
 focussering
 soort lichtbron

ELEKTRISCHE  
AANPASSINGEN
 kabellengte
 pinbezetting connector
 connectortype
 instelmogelijkheden
 schakeluitgang

MECHANISCHE  
AANPASSINGEN
 behuizing
 bevestigingstechniek



4

Robuust ontwerp: extreem  
ongevoelig voor schokken, trillingen 
en elektromagnetisme.

Eenvoudige configuratie via 
IO-Link. Instellingen zijn zelfs tijdens 
de inbedrijfstelling aan te passen of 
bijvoorbeeld na een formaatwissel in 
de machine. Handmatig ingrijpen is 
niet langer nodig.

Miniaturisering is mogelijk, 
omdat bij SIRIC minder elektronische 
componenten nodig zijn.

Maatwerk is mogelijk,  
omdat SICK de volledige engineering 
in eigen hand heeft.

Optische betrouwbaarheid, 
zelfs bij omgevingslicht en licht van 
andere sensoren. Meer vrijheid in de 
montage van sensor en verlichting.

Grotere schakelafstanden. 
Toegenomen functiereserve zorgt voor 
betrouwbare detectie, ook in extreem 
vervuilde industriële omgevingen.
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Sensorlogica volgens SICK #4:  

extra intelligentie indien nodig
Met SIRIC, de jongste generatie ASIC, voegen we graag extra intelligentie toe aan onze foto
cellen. Sensoren met SIRIC zijn krachtiger, zeer goed bestand tegen alle bekende optische 
en hoogfrequente invloeden, en sluiten naadloos aan op de besturing.

Meer weten over SICK-fotocellen voor uw toepassing?
Kijk op www.sick.nl/fotocellen. 
Neem contact op met uw rayon-
manager. Of bel onze Technisch 
Advies Groep: 030 - 225 56 97.



Wat goed is, kan altijd nog 
beter, vinden we bij SICK. 
Daarom investeren we in de 
vernieuwing en uitbreiding van 
onze producten en diensten. 
De belangrijkste updates 
zetten we hier op een rij.

UPGRADE  

UPDATE

Nieuwe lange telg voor GR18-familie
Met zijn heldere PinPointLED, verschil
lende bouwvormen, flexibele en ruimte
besparende montagemogelijkheden, goed 
zichtbare LEDindicator en – niet in de 
laatste plaats – zijn goede prijskwaliteit
verhouding is de GR18S uitgegroeid tot de 
bekende ronde fotocel van SICK. Populair 
om zijn brede inzetbaarheid in industriële 

en logistieke toepassingen. Vanwege het 
succes breidt SICK de familie nu uit met 
de GR18. 

Deze ronde fotocel heeft dezelfde eigen
schappen als de GR18S, maar is langer en 
heeft een groter afstandsbereik: in de uitvoe
ring als energetische taster is nu detectie 
tot 1 meter afstand mogelijk. Inregelen van 

het afstandsbereik gaat, net als bij de 
GR18S, eenvoudig met een schroeven
draaier. En voor die toepassingen waarbij 
de kabel een loodrechte hoek moet maken, 
biedt de GR18 nu een handige kabel
bescherming. Stuk voor stuk features die 
de populariteit van de GR18familie alleen 
maar verder doen toenemen.
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Inductieve IME in tweedraads  
uitvoering
Naast een driedraads en vierdraads 
variant is er nu ook een inductieve sen
sor in tweedraads uitvoering. Met de 
SICK IME 2wire DC kunnen verpakkings, 
elektronica, automobielindustrie en 
machinebouwers nu nog beter inspelen 
op de wensen van de Aziatische markt, 
waar tweedraads doorgaans de stan
daard is. Dankzij deze uitbreiding blijft 
SICK vooroplopen als aanbieder van 
een totaalpakket in inductief.

LFP Cubic nu met flexibele 
draadsonde
Voor het meten van vloeistofniveaus op 
basis van microgolven biedt de LFP 
Cubic van SICK uitkomst. Met sonde
lengtes van 200 tot 2000 mm was de 
niveausensor sowieso al breed inzet
baar, maar voor grotere lengtes en voor 
die toepassingen waarbij er maar weinig 
ruimte boven de tank voorhanden is, 
kon de LFP Cubic nog niet in de meet
behoefte voorzien. Daarom komt SICK 
nu met de LFP Cubic Rope, waarbij een 
makkelijk in te korten stalen kabel de 
plaats van de vaste sonde inneemt. De 
lengte van de sonde kan in de Rope
uitvoering meer dan 4 meter bedragen. 
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of leesafstand, zichtveld en omgevings
omstandigheden moet je allemaal mee
wegen. En vergeet ook het prijskaartje 
niet.” 

Hofstede geeft toe dat het afwegings
proces complex is. “Als allround identi
ficatiespecialist stellen we bij SICK graag 
onze consultancy beschikbaar. Stap voor 
stap leiden we onze klanten naar een 
oplossing die voldoet aan hun vereisten 
op het gebied van duurzaamheid, lees
prestaties, diagnostiek en toekomstbe
stendigheid. Soms is de uitkomst vision, 
dan weer een barcodescanner of een 
RFIDsysteem."

DRIE TECHNIEKEN, ÉÉN INTEGRATIE
CONCEPT
Binnen een logistieke of productieomge
ving zijn vaak meerdere identificatietoe
passingen nodig. Wat SICK betreft kan 
voor elke applicatie gerust een andere 
identificatietechnologie worden gekozen. 
“Met ons IDproplatform bieden we één 
integratieconcept voor alle drie de tech
nieken. Wie kiest voor een SICKscanner, 
camera of RFIDsysteem toegerust met 
IDpro, beschikt over uniforme connecti
viteit, een identieke gebruikersinterface 
en een compleet en consistent aanbod 
van accessoires. Zo kun je met SICK 
altijd uit de voeten.”

>> Met ruim 45 jaar ervaring in barcode
scanners, 25 jaar ervaring in vision en 
een kleine 10 jaar ervaring in RFID weet 
SICK van de hoed en de rand als het 
over identificatietechnologie gaat. “Onze 
R&Dengineers stonden aan de wieg van 
nieuwe identificatiemethodes binnen 
logistieke processen wereldwijd.” 

AFWEGING VOORDELEN
“Waar 1Dbarcodes, 2Dcodes of RFID
units de ene keer specifieke toepas
singsvoordelen hebben, daar kunnen ze 
juist in een andere setting minder 
geschikt zijn. Aspecten als transport
snelheden, hoeveelheid data, scanbereik 

EEN SLIMME IDENTIFICATIEOPLOSSING  
BEGINT MET EEN KOSTENBATENANALYSE

Is een visioncamera altijd de beste oplossing voor een identificatievraagstuk? “Als SICK alleen visionoplossingen zou bieden, 
dan zouden we die vraag graag bevestigend beantwoorden. Maar de waarheid is dat er meerdere technieken zijn om goed en 
betrouwbaar te identificeren.” Henk Hofstede, eindverantwoordelijke voor de Technisch Advies Groep van SICK, adviseert om altijd 
eerst een goede kostenbatenanalyse te maken. “Kies een oplossing vanuit informatiewensen en applicatieeisen, niet alleen 
op basis van techniek.”

camera

RFID
06000189978825

1D2D

06000189978825

1D

RFID

laserscanner



: Informatie

Bij de keuze van een identificatie-
oplossing wilt u niet over één nacht 
ijs gaan. Tegelijkertijd wilt u uw pro-
cessen ook niet volledig stilleggen 
voor een test. SICK begrijpt dat en 
biedt u daarom de mogelijkheid om 
uw configuratie in ons Test & Training 
Centrum te testen. Dankzij de com-
plete transportband en de beschik-
baarheid van vrijwel alle identifica-
tiesystemen kunt u nagenoeg iedere 
processituatie bij ons nabootsen.  
Zo krijgt u meer zekerheid over het 
succes van uw keuze: doet de geko-
zen identificatieoplossing precies 
wat zij zou moeten doen?

SICK stelt u zijn Test & Training Cen-
trum graag beschikbaar. Het enige 
wat u hoeft te doen is een afspraak 
te maken. Bel 030 – 229 25 44, 
mail naar info@sick.nl of neem con-
tact op met uw rayonmanager. Wij 
heten u alvast van harte welkom in 
Bilthoven.
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Status bestelling  
bekijken?

volg ons op de voet

 www.my-sick.nl

IDPRO VAN SICK: HET INTEGRATIE
CONCEPT VOOR ALLE IDENTIFICATIE
TECHNOLOGIEËN

RFID
 leest en schrijft data
 kan meerdere tags tegelijk aan (multiple identification)
 geen optisch contrast nodig

CAMERA
 identificeert 1D en 2Dcodes
 omnidirectionele lezing: 360°
 extra datazekerheid door beeldverwerking

SCANNER
 flexibele leesafstand
 groot leesveld
 functioneert ongeacht belichtingsomstandigheden

Preview uw identificatie-
oplossing in het SICK  
Test & Training Centrum

Als eerste op de hoogte met onze e-letter
Vormt de SICK insight een waardevolle informatiebron voor u? 
SICK brengt u graag nóg eerder op de hoogte van regelgeving, 
productinnovaties en applicaties. Door u nu aan te melden voor 
onze eletter praten we u voortaan als eerste bij over het laatste 
nieuws. Schrijf u nu in via www.sick.nl > nieuws > SICK E-Letter.



VERDER KIJKEN, VERDER KOMEN 
MET DE ONDERSTEUNING EN KENNIS VAN SICK.

Detecteren, positioneren, identificeren? Voor de beste oplossingen moet je soms verder kijken, weten  
we bij SICK. Vanuit onze brede kennis en wereldwijde ervaring helpen we u alle mogelijk heden te overzien 
en bieden we u ondersteuning en begeleiding op elke gewenste locatie. In ons Test & Training Centrum 
in Bilthoven kunt u nu zelfs uw nieuwste applicaties testen zonder uw processen te moeten stilleggen. 
Maak ook kennis met de wereld van SICK en ontdek hoe we u graag verder helpen. www.sick.nl

Sensor Intelligence.
THIS IS


