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BEmANDNING
Alle dagene vil være bemandet med salgsingeniører-specialiceret inden for automatisering, sikkerhed og  
datafangst. Fast på standen finder du foruden alle dine lokale kontakter, som står i tabellen:

Tom Jappe:   Salgschef
Henrik Bostrup  Produktchef for automatisering & 3D vision
John Langsted  Produktspecialist for tryk-, niveau-, temperatur og flowsensorer
Esben Ketler  marketing manager
Karina Jakobsen  Ordre processing
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På HI13 mED STæRKE NyHEDER
SICK udstiller igen på Herning Industrimesse i  
dagene fra den 3.-6. september.

>> Vi glæder os til at kunne præsentere vores nye 
produkter på stand 4170 i hal E. Udviklingen af nye 
markedsrelevante produkter, der teknologisk befin-
der sig helt fremme i feltet, er og har altid været en 
af hjørnestenene for SICK. Vi er stolte over at kunne 
præsentere mange banebrydende nyheder på HI13.

INDUSTRIELLE SENSORER
SICK har udviklet et stærkt program inden for væ-
skesensorer, og der præsenteres både nye sensorer 
til måling af temperatur, niveau, tryk og flow. 
I år finder du en perlerække af nye kamera- 
baserede løsninger der gør 2D- og 3D-positionering 
og inspektion lettere end nogensinde før. 
Dertil kommer den nye programmerbare Ethernet 
encoder med de stærke data, og den nye omkost-
ningsbesparende Esima encoder der kan integreres 
uanset om pladsen er begrænset og som passer 
uanset montagebeslag.
SICK har med lanceringen af SIRIC-chippen 
skabt en markedsledende teknologi, der giver   
bedre ydelse og mere valgfrihed. Uanset om du  
arbejder med induktive, kapacitive, fotoceller eller 

andre typer af følere, er der god grund til at kigge 
forbi og høre om de nye muligheder.
 
SIKKERHEDSUDSTyR
med det nye deTec4 sikkerhedslysgitter har om-
kostningsbesparende sikring mod personskade i 
områder med farlige maskiner aldrig været lettere. 
deTec4 er let at integrere, hurtig at montere og 
pålidelig i drift, hvilket gør det til klassens bedste 
lysgitter. 
Til sikkerhedsPLC’er bringer vi 2 stærke nyheder: 
Det nye PLC-netværk Flexi Line, revolutionerer  
ubegrænset sikkerhedskorrekt sammenkobling af 
modulærer maskiner, og Flexi Loop gør det muligt 
at reducere omkostninger.

AUTOmATISK DATAFANGST 
Alt i én: Den sofistikerede kodelæser
Kom og se den sofistikerede kodelæser, som sam-
ler en imponerende lang række egenskaber og 
funktioner i én enhed. 
Den spritnye Bulkscan LmS511 er en simpel men 
intelligent løsning til bulkscan applikationer, som 
integrerer præcis og pålidelig måling til ethvert 
kommunikationssystem, og samtidigt forlænger 
transportbælternes levetid.

automatisering sikkerhed datafangst
nordjylland Torben Hyllested

Tlf.: 40526429
Lars m. Andersen
Tlf.: 40526423

Bo Trankjær
Tlf.: 40526400

midtjylland Asger Hjort
Tlf.: 40526450

Trekantsområde Niels Larsen
Tlf.: 40526402

Henrik meineche
Tlf.: 40526413

sydjylland Per Gaasvig
Telf: 40526406

Fyn Niels Larsen
Tlf.: 40526402

Orla Chemnitz
Tlf.: 40526412

sjælland og 
lolland,Falster

Peder Lyk 
Tlf.: 40526409

Carsten Bruhn
Tlf.: 40526407

Vi ønsker alle vore kunder og kollegaer i banchen en god messe  
og ser frem til nogle gode og udbytterige dage.
På gensyn i Herning
Esben Ketler, marketing manager
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Løsninger til pakkeprocesser : FOKUSfødevareindustrien

>> Da Toms Gruppen i Ballerup fik le-
veret en ny produktionslinje, opstod der 
behov for optimering af pakkeproces-
sen. Ved at kontakte SICK blev opgaven 
vurderet fra et sensor synspunkt, og for-
slag til optimering blev testet i produk-
tionen.

LæNGDE STOPPER PAKKEPROCES
Lækre marcipanbrød pakket i skinnende 
farvede folier skal kontrolleres for, om 
de har den korrekte længde, før de kan 
lægges i den endelige indpakning. Hvis 
et marcipanbrød er for kort, opleves det 
som et kvalitetsproblem. Tilsvarende 
stopper et langt brød fysisk pakkema-
skinen, som efterfølgende kræver ren-
gøring. Udover spildtiden til rengøring, 
kommer materiale omkostningerne, når 
de ødelagte marcipanbrød kasseres.  
Problemet med aftastning opstår, når 
den diffust aftastende fotocelle skal de-
tektere returlyset fra den meget blanke 
og farvede folie, som tillige sender lyset 
ud i alle mulige vinkler. Almindelige sen-
sorer taber signalet henover pakningen 
og maskinen ved ikke hvilket signal, der 
er korrekt, i forhold til længden.

TOmS GRUPPEN, SOm PRODUCERER DANSKERNES 
FAVORIT CHOKOLADE, OPLEVER SUCCES mED  
PROBLEmLØSER FRA SICK

Pakkemaskine med sensorproblem  
optimeret ved hjælp af fotocelle med 
dobbeltlinje lys.

Projektkoordinator, Johnny Wagner, hav-
de ansvaret for optimeringsprocessen og 
udtaler: ”Vi var i en situation, hvor almin-
delig sensorteknologi bare ikke kunne 
løse opgaven. Vi havde over en årrække 
forsøgt med flere teknologier, både op-
tisk og kapacitivt, men uden held. Vi tog 
kontakt til applikationsafdelingen hos 
SICK for at få løst en anden sensorop-
gave, og efterfølgende faldt snakken på 
det problem, vi havde kæmpet med så 
længe. Vi gik ned for at kigge på maski-
nen og Henrik (Red: Produktchef Henrik 
Bostup) sagde, at han på sit kontor i 
SICK havde lige præcis den sensor, der 
kunne løse opgaven. Vi skiftede til den 
nye multilinie sensor, og derfra kørte ma-
skinen bare. man ved, at man har fundet 
den rigtige løsning, når det hele bare kø-
rer med det samme!”

TO SENSOR I ET HUS
SICK har udviklet WTB4-3P2192 senso-
ren til emner, hvor der er risiko for, at ly-
set fra fotocellen ikke returneres pga. ud-
fordrende overflader eller direkte huller 
(f.eks. i print produktion). Sensoren har 
to LED sendere og to modtagere. Ved at 
sammenligne og evaluere på resultatet 
af det returnerede lys, kan der foretages 
en sikker detektion, som afgør om der er 
et emne til stede eller ej. Johnny Wagner 

fra Toms: ”Vi er især meget glade for den 
simple teach knap, hvor man ikke skal 
bruge nogen form for værktøj”.

OPPETID BEVARER DANSKE ARBEJDS-
PLADSER
”Dette er et mønstereksempel på hvorfor 
optimering er vigtig for at beholde pro-
duktion i Danmark”, siger Produktchef 
Henrik Bostrup fra SICK. ”Ved at sikre 
en højere oppetid på blandt andet denne 
maskine, kan det betale sig for Toms at 
beholde denne proces i Ballerup. Her er 
det de danske operatører og teknikere, 
som sikrer maskinens høje produktivi-
tet” siger Henrik Bostrup og har en op-
fordring til andre produktionsvirksomhe-
der om at indgå i dialog med SICK med 
henblik på produktionsoptimering. ”Vi 
ser ofte sensorløsninger, som engang 
var optimale, men sensorteknikken har 
udviklet sig, og ofte kan vi optimere en 
proces ved at benytte smarte sensorer i 
en gammel proces” slutter han. Johnny 
Wagner fra Toms: ”Den tekniske udvik-
ling i vores maskiner kan sammenlignes 
med udviklingen i teknikker i moderne 
biler. Sensorer bliver mere og mere ef-
fektive og den sensorløsning vi har i dag 
var ikke tilgængelig for bare få år siden”. 
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>> Designet som en omkostningseffek-
tiv løsning til standard hygiejniske an-
vendelser er SICK PBS hygiejniske tryk-
sensorer velegnet til rengøring på stedet 
(CIP) og sterilisering på plads (SIP), som 
er krav i fødevareindustrien.

HyGIEJNE- 
TRyKSENSOREN TIL 
FØDEVAREINDUSTRIEN

SICK introducerer en række hygiejniske tryksensorer med display til applikationer i 
fødevare-og drikkevareindustrien.

SICK PBS hygiejniske tryksensorer finder 
anvendelse i hygiejnisk trykmåling og 
overvågning i fødevare- og drikkevarein-
dustrien, fyldemaskiner og pakkemaski-
ner samt hydrostatisk væskestandsmå-
ling i høje tanke.

Forskellige hygiejniske procesforbin-
delser er tilgængelige og er fremstillet i 
meget korrosionsbestandigt rustfrit stål. 
Sensoren kommer med transistor ud-
gangssignaler (PNP eller NPN) eventuelt 
med analogt udgangssignal 4-20 mA el-
ler 0-10 V og med IO-Link.

yderligere produktinformation:
www.sick.dk

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

>> Hele forskellen, og det der gør den 
nye sensor Cm12 overbevisende skal  
findes i den nye Siric chip teknologi.

KAPACITIVE SENSORER SPARER 
PENGE OG LØSER OPGAVER  
BEDRE

Dyre sensorer løser ikke altid opgaven 
bedst! med den nye integrerede Siric 
chip i den kapacitive Cm12 sensor op-
nås væsentlige forbedringer - samtidig 
med at prisen sænkes.

SIRIC GIVER PRæCISION OG  
VALGFRIHED
Den nye Cm12 sensor har indbygget 
SICK’s avancerede Siric chipteknologi, 
der giver mulighed for at udføre avance-
rede funktioner – på en simpel måde.
Der er blandt andet både skærmet  
(tasteafstand 4 mm) og uskærmet (8 
mm) funktion i samme sensor og sensor 

vælger selv mellem PNP/NPN udgang i 
forhold til tilsluttet controller. Via et sim-
pelt tryk skiftes efterfølgende mellem 
normally open/closed funktion.

man kan vælge mellem to teach-in funk-
tioner: standard statisk teach, hvor em-
net står stille foran sensoren, eller en 
dynamisk teach, som indlærer det sted 
hvor emnets materiale har den laveste 
modstand. Dette sikrer et bedre resultat, 
da der kan tages højde for eventuelle 
omgivelsers indflydelse på indlæringen.
En mulig årsag til fejldetektering af em-
ner med kapacitive sensorer er fugtæn-
dringer i omgivelserne. Cm12 har ind-
bygget fugtkompensering, således at en 
langsom opbygning af fugt undertrykkes.

Den kapacitive sensor består af en 
elektrode og en skærm, som ved hjælp 
af et oscillerende kredsløb skaber et 
kapacitivt felt. Når et emne nærmer sig 
(metallisk eller ikke-metallisk) falder fre-
kvensen pga. den dielektriske modstand 
i emnet. Sensoren registrerer ændrin-
gen, fra frit felt til belastet felt og giver 
signal til udgangsforstærker om at levere  
I/O -signal. 

Hygiejniske tryksensorer |Kapacitive sensorer 



5

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Hygiejnisk montage

>> Hvis der ikke er mulighed for opbyg-
ning af bakterier, er der ingen risiko for 
produktet. Så simpelt er det, når det 
kommer til maskiner, der producerer 
fødevarer, drikkevarer eller medicinal 
produkter.  Ved hjælp af nøje udvalgte 
materialer, gennemtænkt design og 
kvalitetsudførelse sikrer beslagserien 
at alle lovkrav, relevante standarder og 
direktiver følges og overholdes.

DESIGN OG mATERIALE
Kravene som stilles, er særdeles høje. 
Ingen ridser, lommer, huller eller kanter 
i designet må kunne give plads til bakte-
rier. materialet skal modstå aggressive 
rengøringsmidler og vandtryk og skal 
være yderst fleksibelt, således at det 
kan benyttes til et stort antal applikatio-
ner i industrien.
Designet skal give vand og kemikalier 
mulighed for at løbe af men ikke hur-
tigere end rengøringsmidler kan nå at 
have en effekt. Derfor kræves en over-
fladeruhed på <0,8 um RA.
Samlinger mellem de individuelle me-
taldele skal være forseglet med tæt-

ningsmateriale, som yder både kemisk 
og termisk modstandsdygtighed, og le-
ver op til FDA’s krav.
Beslagene er fremstillet i rustfrit 
V4A(1.4404/316L) stål og de er der-
med modstandsdygtige mod de kemiske 
forbindelser der benyttes i rengørings-
midler.  Derudover er beslagene testet 
efter IP66, IP67 og IP68, som sikrer 
modstandsdygtighed mod vandtryk og 
spulevand.

Faktaboks: De hygiejniske beslag er  
designet efter:
• Fødevarehygiejne - Rengøring og 

desinfektion DIN 10516:2009-
05,

• maskinsikkerhed - Hygiejnekrav 
til design af maskiner DIN EN ISO 
14159:2008-07

• EU materiale sikkerhed ved kon-
takt med fødevarer, 1935/2004/
EC og 10/2011

• Designet ifølge EHEDG guidelines
• materiale sikkerhed ifølge FDAs 

krav

BESLAG FOR HyGIEJNISK mON-
TAGE AF FOTOCELLER
Hvad er fordelen ved at benytte godkendte fotoceller, hvis monteringsbeslaget er uhy-
giejnisk og umuligt at gøre rent? Ingen! Derfor har SICK udviklet et monteringssystem, 
som følger anbefalinger for hygiejnisk design.

SImPEL mONTAGE
Beslaget er designet uden synlige hul-
ler og skruer. Sensorposition justeres 
i højden via teleskopforlænger, som 
samtidigt sikrer vinkel til reflektor el-
ler produkt. Sensoren drejes i en bajo-
netfatning og sikres derved optimalt til 
teleskoparm uden brug af nogen form 
for værktøj. Beslagene kan leveres som 
vægophæng, bordbeslag og med tele-
skoparm i lige eller vinklet version. For 
at understøtte designet leveres der også 
reflektor og fotoceller, som lever op til de 
høje krav.

SENSOR mED I DESIGNFASEN
På automatiske maskiner, til indsættelse 
i hygiejniske miljøer, forsøger man traditi-
onelt at holde antallet af sensorer nede, 
da man ved, de giver hygiejniske proble-
mer. med det nye design er det muligt at 
placere de sensorer, der er behov for – 
lige præcis der, hvor man ønsker, uden 
at gå på kompromis med sikkerheden.
Kontakt SICK’s salgsingeniører for at få 
mulighed for tidlig hjælp i design og pla-
cering af sensorer.

: FOKUSfødevareindustrien
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Tæthedsklasser IP6x

Klassifikationen angives med forkor-
telsen IP (International Protection) ef-
terfuldt af to cifre og i visse tilfælde et 
bogstav.  Det første ciffer angiver beskyt-
telse overfor støv, berøring og fremmede 

TæTHEDSKLASSER IP6x 

PRAKTISKE FORANSTALTNINGER TIL AT FORLæNGE 
LEVETIDEN FOR SENSORER I HåRDE mILJØER
iP-klassifikationen er en standardiseret måde at angive, hvor godt et produkt el-
ler en maskine kan håndtere vand, støv, berøring og fremmede objekter.

objekter, mens det andet ciffer angiver 
evnen til at modstå påvirkninger fra 
vand.
Indenfor for industrielle miljøer anses 
IP65 til IP67 at være standarden. I hygi-

ejniske og rengøringsintensive vådområ-
der, som for eksempel i fødevareindustri-
en, er IP66 til IP69K ofte standard. 
 
PROBLEmER I DEN VIRKELIGE VERDEN
I praktisk brug udsættes en sensor for 
flere påvirkninger - for eksempel både 
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Ofte forekommende fejl på fotoceller er 
vand på indersiden af linsen, og dette er 
normalt beviset på, at der har været en 
vakuumeffekt forårsaget af hurtige tem-
peraturændringer.

 
Ovenstående bekræfter, at IP stan-
darden ikke kan stå alene i den 
virkelige verden som en funktionel 
testmetode, men kun som en rette-
snor – det er simpelthen det, vi har 
at teste efter.

KEmIKALIER NEDSLIDER SENSORER 
For at tilfredsstille kundernes behov 
for en mere realistisk test, har SICK 
bedt de to største producenter af ren-
gøringsmidler til fødevareindustrien, 
Johnson Diversey og Ecolab, om at ud-
føre intensive tests af vores produkter. 
Derved sikres det, at den kemiske påvirk-
ning ikke nedbryder sensorens kompo-
nenter inden for en relativ lang periode.  
Samtidigt med den kemiske test udsæt-
tes sensoren også for tryk og vakuumef-
fekt. Derfor er disse tests fra Johnson Di-
versey og Ecolab, dem som ligger tættest 
på virkelighedens verden.

På trods af alle gode intentioner og test, 
anbefales det, at man benytter forholds-
regler for at fjerne belastning på senso-
ren.

KABLER TIL RENGØRINGSINTENSIVE 
mILJØER
Der findes ingen klar definition på hvil-
ken elektrisk forbindelse, som er bedst 

egnet til rengøringsintensive miljøer 
som f.eks. fødevareindustrien. I praksis 
er der flere løsninger som kan fungere, 
selv i hårde miljøer. På baggrund af vo-
res erfaringer med sensorer i fødevare-
industrien anbefaler vi dog at bruge m12 
stik til de hårdeste miljøer.  Vi benytter 
os af følgende tommelfingerregel eller 
rangordning i forhold til robustheden af 
elektriske forbindelser:
1. m12 stik på sensor
2. m8 stik på sensor
3. Fast kabel
4. Pigtail (kort kabel med stik)

med fødevaresensorer monteret udgør 
kabler og stik det svage led i rengørings-
intensive applikationer. Derfor bør man 
kun anvende egnede kabler og altid sik-
re korrekt montage:
Stik skal være egnet til vådmiljøer og 
skal altid spændes med producentens 
anbefalede moment! Det sikres bedst 
med korrekt indstillet momentnøgle. Har 
man en nedslidt sensor skal stik og kab-
ler udskiftes sammen med sensoren, da 
de som oftest er årsagen til nedslidnin-
gen.
I almindelige fødevaremiljøer skal kab-
ler være fremstillet i PVC, dog med 
undtagelse af mejerimiljøer, hvor man 
i stedet skal anvende kunststofmate-
rialet TPE, da PVC svækkes af bakterier. 

For sensorer med fastmonteret kabel, er 
det væsentligt at sikre at kablets gland 
ikke udsættes for træk, og at kabelen-
den monteres i en boks placeret uden 
for det rengøringsintensive område. For 
pigtailkabel med stik, skal stiksamlin-
gen helst beskyttes mekanisk mod på-
virkning fra miljøet, fordi denne form for 
samling ikke er lige så robust som m12/
m8 stik direkte på sensorhus.

FORHOLDSREGLER VED mONTAGE 
Fysisk ødelæggelse af indbygningshu-
set skal undgås, og det anbefales at der 
placeres en metalskærm, der hvor der 
kan forekomme direkte kontakt til huset. 
Samtidigt kan metalskærmen forebygge 
pludselige temperaturskift på sensor-
huset og derved minimere vakuumef-
fekten.
Der findes komplet beslagserie til 
brug i både fødevare- og medicinal-
applikationer. Disse er forberedt 
for SIP/CIP, HAACP godkendelse. 
 

vandtryk og kontinuerligt vandpåvirk-
ning. Da en standard er meget ”firkantet” 
og har nogle helt konkrete krav, som skal 
opfyldes, skal virkeligt driftsikre og lang-
tidsholdbare sensorer i praksis leve op 
til flere IP-klassifikationer på samme tid. 
IP65, 66 og 69K er således vandtryks 
test (spulevand), hvor imod IP67 og 68 
er tryktest ved nedsænkning og langtids-
test i vådmiljøer.
Ved at teste sensorer med en kombina-
tion af standarderne IP66, 67, 68, 69K, 
bevises det således, at sensoren kan 
tåle de skiftende forhold, som opleves i 
den faktiske brug af sensoren.   

VAKUUmEFFEKT På GRUND AF TEmPE-
RATURæNDRINGER 
Det er vigtigt at bemærke, hvad det er 
standarden kræver af testforholdene. 
Vigtigst er det at notere sig, at IP stan-
darden lavere end IP69K bygger på, 
at vandet kun må svinge +/- 5° C 
i forhold til emnet, der skal testes. 
Hvis der er større forskel end +/- 5 °C, 
vil der opstå en vakuumeffekt, hvor der 
bliver suget luft/fugtighed ind i foto-
cellen uanset sensorens modstands-
dygtighed mod spulevand og tryk. 
Ved at benytte IP69K standarden, hvor 
vandet er 80°C tvinges sensorens me-
kaniske komponenter til at modstå hur-
tige temperaturændringer. I sensorer, 
forberedt til brug i de hårdeste miljøer, 
benyttes tætningsteknologi, som kan 
modstå både tryk og vakuum mellem 
sensors inder- og yderside.

Sensoren roteres med 5 omdrejninger per minut, samtidig med at vanddyserne på skift i 30 
sekunder belaster sensoren fra forskellige vinkler med en 80 °C varmt højtryksstråle. Vand-
flowet er 14-16 liter/minut, trykket er 80-100 bar og temperaturen er 80 °C. Testen simule-
rer højtryksvand i produktionsmiljø, og produktet må ikke blive beskadiget eller afgive stoffer 
for at blive godkendt. 

IP69K test

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Tæthedsklasser IP6x : FOKUSfødevareindustrien



Lyset bringes frem til sensorhovedet via lys-
lederen, hvilket betyder at den højtydende 
sensor kan placeres uden for et eksplosions-
farligt ATEX område
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Registersensor til Atex områder |Fødevaresmiley

TRyKmæRKER BENyTTES TIL  
JUSTERING
>> Når en papirbane skal forvandles 
til f.eks. etiketter, påtrykkes forskellige 
farver præcist, så de tilsammen danner 
tekst og billeder. Processen foregår ved 
at et trykværk lægger den første farve 
på etiketten, og samtidigt printes et 
trekantet mærke i margen. Når papiret 
kommer til det næste trykværk justeres 
positionen efter det første mærke. Posi-

AVANCERET REGISTERSENSOR 
TIL ATEX OmRåDER
Registersensoren RS25 er en high-end løsning i SICK’s brede vifte af kontrastmærke-
tastere målrettet til applikationer i trykkerier. Sensoren detekterer såvel fremførings-
position som sideværtsbevægelse.

tionen læses i længderetningen ved en 
simpel I/O udgang fra sensoren.
For at kunne detektere position side-
værts, måles den tid som sensorens 
lysplet befinder sig på det trekantede 
mærke. Jo længere tid, desto mere juste-
ring, f.eks. til højre.
Registercontrolleren kan herefter rette 
positionen ind så de efterfølgende tryk-
mærker placeres nøjagtigt i forhold til 
tidligere trykmærker og et perfekt resul-
tat opnås.

ETHERNET POWERLINK
RS25 anvender interfacet Powerlink. 
med dette interface opnås reaktionstid 
på 80 kHz med en absolut nøjagtighed 
på 40 um. Det betyder, at selv meget 
hurtige og krævende applikationer kan 
benytte RS25. Sensoren kommer med 
indbygget RGB (rød/grøn/blå) sender-
LED, som sikrer optimal læsning af 
kontrastmærker. Sensoren bringer ly-
set frem til sensorhovedet via lysleder. 
At sensoren ikke befinder sig sammen 
med sensorhovedet betyder, at sensoren 
er godkendt til brug i eksplosionsfarlige 
(ATEX) områder, hvilket sikrer, at opgaver 
hvor trykfarve indeholder opløsnings-
midler, ikke er et problem.

>> SICK er kendt for sine kvalitetspro-
dukter og har længe haft FDA og EHEGD 
godkendelser på fødevaresensorer med 
direkte kontakt til fødevarer. For maskin- 
og fødevareproducenter til det danske 
marked kan vi med glæde annoncere at 
vi nu også er godkendt efter fødevaresty-
relsens smileyordning på temperaturfø-
lere, tryktransmittere og niveaufølere.

SICK A/S NU mED FØDEVARESmILEy
Linket til rapporterne fra fødevarestyrel-
sen findes nederst på: www.sick.dk

For yderligere information kontakt 
venligst John Langsted Olsen på tlf.: 
45942416 eller på e-mail: 
langsted@sick.dk

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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: ProdukterKontrastmærkesensor

yderligere produktinformation:
www.sick.dk SIKKER POSITIONERING AF  

KONTRASTmæRKE mED SImPEL 
SENSOR

Folie og etiketter skal positioneres før tryk el-
ler påsætning. Dette kræver en afkending af 
trykmærke (kontrastmærke) og stiller krav til 
sensor hastighed, nøjagtighed og mulighed 
for at aflæse alle kontraster.

Spar tid og materialer ved at indlæse et 
kontrastmærke og sende resultatet til ef-
terfølgende sensorer.

>> Når en pakkemaskine monteres med 
en ny folie, skal kontrastmærkesensorer 
ofte justeres ind efter det nye kontrast-
mærke. Det er en operation der udover 
krav til operatørens viden, også indehol-
der omkostninger i form af tidsforbrug og 
materialeforbrug i indkøringsfasen.

Derfor er det en fordel, at der nu kan 
fortages automatisk indlæring af første 
kontrastmærke og resultat sendes vide-
re til alle efterfølgende sensorer. Derved 
spares metervis af materiale og værdi-
fuld tid.

IO-LINK KOmmUNIKATION 
årsagen til de nye muligheder er, at IO-
Link interface nu er indbygget i den ny-
este kontrastmærketaster KTm. IO-Link 
er et point-to-point interface som tillader 

kommunikation mellem sensor og PLC. 
Derved kan det første kontrastmærkes 
værdier uploades fra første sensor og 
downloades i resten af sensorerne på 
maskinen.
ydermere åbner IO-Link op for fjerndiag-
nosticering og validering af sensoren.
Ved at benytte SICK’s gratis brugersoft-
ware SOPAS, kan man direkte aflæse re-
sultater af mærke/baggrundsaflæsning. 
Derved kan krævende applikationer lø-
ses hurtigt og effektivt.

UDFORDRENDE APPLIKATIONER
Produktioner med blanke folier, eller 
mærker med svag kontrast, er en ud-
fordring for kontrastsensorer. I KTm er 
gråtone skalaen opdelt i 20 steps og 
således kan selv svage kontrastforskelle 
aflæses. Der kan findes versioner med 
RGB LED eller hvidt lys LED. 

TEST EN SENSOR!
SICK yder gerne bistand med implemen-
tering af KTm på din maskine. De avan-
cerede funktioner er som skræddersyet 
til produktion af pakkemaskiner hvor ud-
nyttelsen af hurtig justering, giver særligt 
store fordele. Til eksisterende maskiner 
er KTm også interessant på grund af den 
høje opløsning og hurtigere reaktionstid. 
Kontakt din salgsingeniør og aftal en test 
af KTm.
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SikkerhedsPLC’er: Netværksforgrening  og kaskadering

>> Flexi Soft fra SICK er en højtydende 
og brugervenlig modulopbygget sikker-
hedsPLC, der siden sin introduktion i 
2008 er blandt de mest solgte styringer 
inden for industriel sikkerhedsteknik. De 
talrige kombinationsmuligheder, via det 
modulære koncept, muliggør et optimalt 
individuelt tilpasset sikkerhedssystem, 
uanset slutkombination. Softwareun-
derstøttede logiske funktionsblokke 
og gateways til alle gængse feltbus- 
systemer, er allerede krav til efficens 
som Flexi Soft opfylder. Og dette udvides 
nu med to yderligere trends.  
Først gælder det evnen til at sammen-
koble maskinmoduler forsynet med in-
dividuelle styringer på den smarteste 
måde.  Den samlede maskine med de 
individuelle færdiggjorte moduler og sty-
ringer skal kunne samles direkte på slut-
destinationen med mindst muligt tidsfor-
brug og arbejdsindsats - helst uden brug 
af omstændelig adresseringer. 
Dernæst gælder det omkostningseffek-
tive i at have ét sikkerhedssystem, der 
både kan integrere sikkerhedskontakter 
og sensorer. Omkostningerne til sikre 

SIKKERHEDSKONCEPT SIKRER EFFEKTIV  
PRODUKTION VIA PLC-NETVæRKSFORGRENING 
OG SENSORKASKADERING 

SICK har med videreudviklingen af den modulære sikkerhedsPLC, Flexi Soft, haft fokus fast rettet på tekniske- og virksomheds-
effektive sikkerhedsløsninger. Det nye PLC-netværk Flexi Line, revolutionerer sikkerhedskorrekt sammenkobling af modulærer 
maskiner. Flexi Loop gør det muligt at reducere omkostninger, fordi systemet kaskaderer sikkerhedskontakter og sensorer i et 
maskinmodul, der samtidigt tilbyder en omfangsrig diagnose og bibeholder et sikkerhedsniveau på Performance Level, PL-e. 

indgange og fortrådning af dem skal spa-
res væk. Sikkerhedssystemet skal levere 
intelligente diagnosefunktioner for alle 
sensorer og sikkerhedskontakter, også 
når de er serieforbundne i systemet. Alt 
dette skal implementeres med bibehol-
delse af det højeste sikkerhedsniveau 
Performance Level, PL-e. 
Til ubegrænset sammenkobling af ma-
skinmoduler og kaskadering af sikker-
hedskontakter og sensorer inden for et 
maskinmodul, tilbyder sikkerhedsPLC’en 
Flexi Soft to intelligente løsningskoncep-
ter: Flexi Line og Flexi Loop.

FLEXI LINE: NæSTEN UBEGRæNSET 
SAmmENKOBLING AF mODULæRE mA-
SKINELEmENTER
Komplekse automatiseringsløsninger er 
for det meste konstrueret eller opdelt i 
moduler. Det vil sige, at modulerne og 
deres styringsnetværk senest skal sam-
menkobles ved idriftsættelsen hos slut-
brugeren.  Sikkerhedsfunktionen fra en 
maskindel skal stå til rådighed for maski-
nens øvrige dele således, at et nødstop 
i et modul samtidig også stopper resten 

af maskinen. Derfor gælder det om at 
kunne udveksle de relevante sikkerheds-
signaler, vurdere og bearbejde dem. med 
Flexisofts nye netværksløsning Flexi Line 
er det enkelt at forbinde modulære ma-
skinelementer. Funktionaliteten er inte-
greret i Flexi Softs CPU hvilket betyder, 
at systemerne simpelt sammenkobles 
via Flexi Line interfacet.  Interfacet tilla-
der, at man forbinder op til 32 Flexi Soft 
stationer på en eller flere maskiner. Sy-
stemet kan på en enkel måde udvides 

Med Flexi LIne er det muligt at forbinde op til 
32 Flexi Soft PLCér 
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SikkerhedsPLC’er: Netværksforgrening  og kaskadering FAGARTIKEL: FOKUSsafety

således, at det aktuelle behov afgør om-
fanget af sikkerhedsPLC systemet. Ved 
projektering og konfiguration af et nyt 
sikkerhedssystem kan hele det endelige 
system opbygges og lagres i en proces-
fil. Når et maskinmodul skal integreres, 
henter modulet de relevante data som 
det skal bruge, for at kunne fungere sik-
kerhedsmæssigt korrekt, fra den gemte 
procesfil. Det betyder, at maskinmoduler 
kan idriftsættes separat uden at man 
skal vente på et fuldt udbygget anlæg. 
Det er dermed ganske simpelt at ud-
vide anlægget med yderligere moduler 
senere, hvis behovet opstår. med den 
overordnede procesfil kan man tage et 
modul ud af drift, for eksempel ved ved-
ligeholdelsesopgaver uden, at det går ud 
over funktionsdygtigheden af det reste-
rende sikkerhedssystem. Idriftsættelse 
fortages uden nogen form for adresse-
ring: Elementer kan fjernes eller tilføjes 
og rækkefølgen af Flexi Soft stationerne 
kan ændres via en simpel teachfunktion. 
Flexi Line tillader at sammenkoble Flexi 
Soft stationer med kabellængder op til 
1000 meters afstand, hvilket er ideelt til 
anlæg, hvor maskinelementerne er for-
delt over et større areal. 
Den overordnede kommunikationspro-
cesfil kan defineres én gang for alle i 
Flexi Soft designeren. Den angiver, hvilke 
data en sikkerhedsstation skal sendes 
og i hvilke retninger. Dermed er det ikke 
nødvendigt at behandle alle signaler ved 
hver eneste station. Til vedligeholdelses-
opgaver kan dele af et anlæg sættes i 
”Service mode”, så det kan frakobles på 
en sikkerheds- og styringsteknisk korrekt 
måde.

FLEXI LOOP: KASKADERING AF SIKKER-
HEDSKONTAKTER OG SENSORER OP 
TIL PL-E
Det virkeligt innovative i Flexi Loop er, 
at det nu bliver sikkert at serieforbinde 
sensorer og sikkerhedskontakter. Ved 
konventionel fortrådning bliver diverse 
fejl ikke afdækket, fordi de bliver maske-
ret af ud- og indkoblinger af de efterføl-
gende seriekoblede sensorer. Dette for-
hindrer Flexi Loop ved at overvåge hver 
enkelt sensor. mens konventionel for-
trådning kræver en nedgradering af sik-
kerhedsniveauerne fra PL e til PL d eller 
PL c, når sensorer kobles sammen, op-
fylder Flexi Loop med anvendelse af eg-
nede sensorer kravene til PL e efter DS/
EN ISO 13849-1. Det er ikke nødvendigt 
med yderligere diagnosekontakter og det 
samlede systems reaktionstid bliver kor-
tere, fordi Flexi Loops reaktionstid er væ-

sentlig kortere end sammenregningen af 
rækken af enkeltsensorers responstid.
med de decentrale ind- og udgangsmo-
duler giver Flexi Loop hver eneste Flexi 
Soft system mulighed for at forbinde 
op til otte separate loops, der hver især 
kan indeholde op til 32 noder hver med 
2-kanalers sikkerhedskontakter og eller 
sikkerhedssensorer med OSSD-udgan-
ge.  Løsningen er teknisk og økonomisk 
interessant for anlæg med mange lå-
gekontakter, dørkontakter, nødstop og 
optiske sensorer til overvågning af ikke 
mekanisk afskærmede maskinåbninger.  
At skulle integrere alle disse kontakter 

og sensorer separat, ville medføre en 
stor omkostning til afskærmede special-
kabler, der hver især skal fortrådes og 
til sikre indgange i sikkerhedsstyringen. 
Kaskadering i et Flexi Loop sparer prak-
tisk talt hele denne omkostning, da hele 
loopet nu kun har brug for ét uskærmet 
5-leder kabel med standard m12 stik.

FLEXI LOOP - NODE mED TILSLUTNINGS- 
OG DIAGNOSEFUNKTION
Til serieforbindelse og tilslutning af for-
skellige udvidelsesmoduler råder sik-
kerhedsPLCén Flexi Soft over noder til 
både elektromekaniske sikkerheds-
kontakter og sikkerhedssensorer med 
OSSD-udgange (Output Signal Switching 
Device). Loop kablet håndterer forsyning 
samt kommunikation og kan række op 
til 30 meter per node hvilket betyder, at 
et fuldt udbygget loop-system totalt kan 
være op til 960 meter langt. Når syste-
met er i drift leverer Flexi Loop noderne 
fuld diagnose gennem udlæsning af sik-
kerhedsinformation hver 60. ms. I tilfæl-
de af, at der sker noget uventet, kan det 
identificeres direkte i sikkerhedsPLCén 
eller alternativt i et tilsluttet HmI panel, 
hvilken sensor der melder fejl og hvil-
ken type af fejl der er tale om. Vedlige-
holdelsesarbejde og istandsættelse kan 
dermed foretages hurtigt og målrettet, 
hvilket minimerer tidforbruget og deraf 
omkostningerne af et maskinskinstop.

FLEXI LOOP IØSNINGEN: INTEGRATIONS-
VENLIGT, FLEKSIBELT OG åBENT
markedet tilbyder forskellige muligheder 
for sikkerhedskorrekt kaskadering. Nog-
le af dem kræver specielle tilslutnings-
kabler, et gateway-modul og omfattende 
adressering af sensorerne. Hos andre 
er det kun muligt at anvende to-kanals 
OSSD sensorer – og diagnosedelen 
kræver en diskret fortrådning. Der fin-
des også producenter, som låser deres 
kaskaderingsløsninger, så brugeren kun 
kan anvende produkter fra en bestemt 
leverandør. Alle disse ulemper undgås 
med Flexi Loop: Integrationen forløber 
uden gateway, og kan køres igennem 
uskærmede standardkabler, som også 
overfører den komplette diagnose, hvad 
har switchet og hvorfor. Ét kabel, der ud-
over kommunikation til styringen, samti-
dig forsyner sensorerne med spænding. 
med Flexi Loop kan man tilslutte elektro-
mekaniske kontakter, magnetkontakter, 
sikkerhedssensorer med OSSD, almin-
delige følere, lamper og låse. Flexi Loop 
kan med andre ord håndtere indgange til 
sikkerhedssensorer og standard senso-
rer ligesom udgange til aktuatorer. Ende-
lig er Flexi Soft åben for samtlige produ-
center af kontakter og sensorer, hvilket 
sikrer maskinbyggere og slutbrugere ev-
nen til at bestykke maskinen efter egne 
ønsker. Det letteste er at idriftsætte sik-
kerhedskontakter fra SICK, som idrift-
sættes med Plug and Play: de er allerede 
forsynet med m12 stik med den rigtige 
PIN-placering, så de passer perfekt til 
Flexi Loop.  

PERSPEKTIV: DIAGNOSENODER TIL 
IDRIFTSæTTELSE OG PRODUKTIONSUN-
DERSTØTTELSE LIGE SOm TILSLUTNING 
TIL FLEXI CLASSIC
Flexi Line for ubegrænset netværksfor-
grening af modulære maskinelementer, 
og Flexi Loop til omkostningsbesparende 
kaskadering af sikkerhedskontakter og 
sensorer der åbner op for nye fleksible 
og virksomhedsefficiente muligheder i 
forhold til sikkerhedsstyringer. Den vi-
dere udvikling ligger allerede på tegne-
brættet. For Flexi Loops vedkommende 
kommer der mere intelligent diagnose-
tilbehør, som forbedrer fortrådnings- og 
tilslutningskontrollen, og som direkte 
på produktionsstedet visualiserer drifts-
status og fejlmeddelelser. Derudover 
begrænses fordelene ved den nye tek-
nologi ikke kun til Flexi Soft: Via en ma-
sternode bliver det fremover også muligt 
at anvende den softwarefrie sikkerheds-
controller Flexi Classic. 

Flexi Loop er omkostningsbesparende serie-
forbindelse  med diagnosefunktion
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Inspektion og positionering

>> Den brede vifte af funktioner i den 
nye Inspector PIm60 visionsensor, i 
kombination med mulighed for præcis 
kalibrering til den fysiske verden, sikrer 
øget kvalitet og effektivitet på de fleste 
fuldautomatiske anlæg.  Tag eksempel-
vis en opgave med kontrol af mekaniske 
emner hvor kvalitetsparametre såsom 
finish, overholdelse af mål / tolerancer, 
nu kan kombineres med automatisk for-
midling af positionsdata til en robot, som 
skal gribe emnet på et transportbånd.

VæRKTØJSKASSE FORBEDRET mED 
måLING
Inspector PIm60 giver maskinbyggere, 
integratorer og slutbrugere en ny og 
ekstrem brugervenlig tilgang til færdige 
avancerede måleværktøjer, som ellers 
kræver dybere kendskab til programme-
ring. måling af diameter, afstand, vinkel 
og position er blot nogle af de nye ting 
som er føjet til værktøjskassen. Dermed 
tilbydes en løsning med funktioner med 
en teknisk kompleksitet, som ellers kun 
findes på ”Smart-kamera” niveau. men 
her er det præsenteret i en helt enkelt 

brugervenlig indpakning med den in-
tuitive programmeringssoftware, SOPAS 
(Engineering Tool), som kan downloades 
gratis på SICK’s hjemmeside. 

Tidligere modeller kunne også sende 
måledata via Ethernet / IP eller TCP / IP.  
med PIm60 skal man nu som integrator 
tage en beslutning. I nogle tilfælde kan 
man nemlig spare PLC’en helt bort og 
lade visionsensoren klare opgaven selv-
stændigt, da det nu er blevet muligt at 
lave måleopgaven ”on-board”, og blot 
formidle signal til en styring om at hele 
emnet blev inspicereret og godkendt. 
Vælges denne simple funktionalitet kan 
man installationsmæssigt betragte in-
tegration af visionsensoren som det at 
skulle installere en standard industrisen-
sor. PIm60 kan, som tidligere modeller, 
stadig sende måledata og statusinfor-
mation via sit Ethernet baserede inter-
face til de avancerede brugere. 

VISUALISER OG KONTROLLER DATA
Inspector PIm60 har indbygget webser-
ver, hvilket giver enkle og omkostnings-

effektive muligheder for overvågning af 
produktionsprocesser via almindelige 
kendte brugerflader, som f.eks. en gan-
ske almindelig PC/web-browser.  Som 
noget nyt er det blevet muligt at sætte 
sit helt eget præg på sensorens web-
server, og det er blevet nemt at lave sit 
”eget” design – f.eks. ved at importere 
opgavespecifikke hjemmesider og lay-
outs, mulighed for at oprette individuelt 
tilpassede brugermenuer og knapper, 
og generelt tilpasse brugergrænseflader 
med specifikke skrifttyper, grafik, logoer, 
og funktioner. Dette gør, at slutbrugerop-
levelsen i langt højere grad opfattes som 
en helhedsløsning som er fuldt tilpasset 
kundens ønsker.

FORDELE VED INTELLIGENT  
KALIBRERING
Det sofistikerede kalibreringskoncept 
sikrer pålidelige og skalerede måleresul-
tater, uanset om emnerne er i bevægel-
se, roterer – ja, endda selv om løsningen 
påtvinger at Inspector PIm60 skal place-
res i en vinkel/perspektiv - eller et vel-
kendt fænomen at vidvinkel objektiver er 
med til at forvrænge billedet. 

Udover at rette de fysiske/optisk betin-
gede fejl-faktorer ved en kameraopstil-
ling, er gevinsten af den automatiske 
kalibrering tillige, at man kan skalere 
alt som defineres i kamerasensorens 
pixelverden, nu automatisk kan omreg-
nes til f.eks. millimeter, så det passer til 
måleobjektets virkelige mål og toleran-
cer- INDEN det sendes til robotstyringen/
PLC’en. Denne funktion sparer i mange 
opgaver en del tid, da kalibrering og skal-
lering traditionelt er en manuel ekstern 
proces, som typisk laves i en PLC, ved 
hjælp af tabeller og beregninger – samt 
en masse programmeringstid. 

INSPECTOR PIm60 

OPTImERER  
KVALITETSKONTROL OG 
ØGER EFFEKTIVITET I  
AUTOmATISK PRODUKTION

Den nye Inspector PIm60 visionsensor fra SICK tilbyder højhastighedsinspektion, de-
tektering af position, intelligente målefunktioner samt fleksibel web-server, alt sam-
men ”on-board”.

PIm60 til:

• High-speed positionering, inspek-
tion og måling

• Avanceret måling af diameter, vin-
kel samt præcis måling af fysiske 
former eller til virtuelle reference-
punkter

• Flere samtidige inspektioner af 
udefinerede frie/objekter (blob), 
mønstre, kantdetektion/måling 
samt traditionel pixelmåling

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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: FOKUSrobotterAfstandsmåling

man kan vælge at benytte sensorudgan-
gene som de er indstillet fra fabrikken. 
Alternativt giver fire knapper adgang til 
en simpel menu, der guider brugeren 
gennem parametre, som måleområde 
og skiftepunkt. Endeligt er der er også 
mulighed for blot at placere sensor og 
emne i den ønskede position og trykke 
på teach knappen.

mANGE VALGFRIE FUNKTIONER 
OD mini kan beregne middelværdien af 

LILLE HåRDFØR OG FJERLET  
AFSTANDSmåLER  
POSITIONERER ROBOTGRIBER

op til 512 målinger, for at sikre et stabilt 
og roligt signal. 
Der er mulighed for at vælge mellem 
automatisk eller manuel følsomhedsju-
stering, alt efter overfladens beskaffen-
hed. Ved hjælp af en ledning kan man 
fortage teach-in af analog- og koblings-
udgang.  Der er inverterbare koblings-
udgange (NO/NC) og laser kan slukkes 
efter behov.

3 måDER AT SæTTE UDGANGEN
OD mini giver valget mellem tre forskel-
lige metoder til at indstille, hvornår af-
standsmåleren skal sætte udgangen. 
Sensoren kan indstilles til at sætte ud-
gangen når der kommer et objekt ind 
mellem sensor og baggrund. En anden 
mulighed er, at udgangen sættes, når 
sensoren måler en given afstand til et 
objekt. En tredje og smart mulighed er, 
at udgangen sættes, når et objekt af-
standsmæssigt befinder sig inden for 
et givent måleområde, også kaldet et 
”vindue”. Denne funktion benyttes ofte 
til netop robotapplikationer, hvor det kan 
være svært at positionere griberen med 
stor nøjagtighed. Ved at programmere et 
vindue, gives et højt OK signal når emnet 
befinder sig foran griber med en forudbe-
stemt +/- afstand.

LANGE AFSTANDE OG Små LySPLETTER
Der findes pt. tre måleområder, 10..20 
mm, 20..50 og 50..150 mm.  Alle ver-
sioner leveres med en super koncentre-
ret lysplet, som sikrer en høj gentagel-
sesnøjagtighed, når lysplet bevæges ind 
over objektet.
Alle SICK's salgsingeniører har OD mini 
med i kufferten og viser gerne dens funk-
tionalitet.
Ved at integrere OD mini ind i dit næste 
griberdesign opnår du fordelen af lav 
vægt og høj nøjagtighed.
OD minis data er så gode, at den kan 
med fordel kan anvendes til en lang ræk-
ke afstandsmålerapplikationer.

Nu er det tid til at udskifte store klodsede og svært programmerbare sensorer til fordel 
for den nye OD mini, som er en superlet og særdeles hårdfør laserafstandsmåler.

>> SICK har skabt en serie afstandsmå-
lere til applikationer hvor vægt spiller en 
afgørende rolle, som f.eks. når en robo-
tarm skal accelerere og deaccelere. Den 
fjerlette aluminiumsversion, er med en 
vægt på 40 g i en klasse for sig. Til op-
gaver med særlige krav til stabilitet og 
modstandsdygtighed, er der en rustfri-
stål version, som stadig kun vejer 70g.
For at sikre den mest simple montage og 
indlæring, er OD mini forsynet med et let-
læseligt display, der angiver den aktuelle 
afstand, samt sensorudganges status. 

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

En robot gribers position er ikke altid kendt, 
med den nøjagtighed som det kræver for at 
gribe emnet. Derfor forsynes armen med en 
sensor som måler den korrekte position af 
gribberen. OD mini er ideel til applikationer 
hvor vægt spiller en afgørende rolle, som 
f.eks. når en robotarm skal accelerere og 
deaccelere.
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Registrering af emnet inkluderer x, y, z position samt roll, pitch and yaw (vinkel) og det indbyg-
gede Ethernet interface TCP/IP XML, CVS (robot) tillader hurtig integration til eksisterende 
robotter.

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

SICKs PLR-system har gjort det muligt 
for automobilindustrien at eliminere en-
sidige gentagne arbejdsopgaver ved at 
automatisere plukning af karosseridele. 
Robotløsningen har resulteret i en væ-
sentlig omkostningsminimering, og har 
samtidig skabt en ensartet kvalitet.

>> Det nye kamerasystem PLR (Part 
Localization for de-racking) er designet 
til at guide robotceller i forbindelse med 
plukning af emner fra et stativ, eksem-
pelvis udstanset karosseridele i auto-
mobilindustrien. Ved at automatisere 
denne og lignende processer, optimeres 
produktionen og tilbyder således et øko-
nomisk attraktiv alternativ til manual og 
semi-manuel de-racking.

UDFORDRING I VARIATIONER
Når man ønsker at automatisere de-
racking af stanset emner fra stativer 
er der flere udfordringer som der skal 
tages højde for. Derfor ønsker man et 
pålideligt og easy-to-use robot guidance 
system, der tager højde for følgende va-
riationer:
Fejlplaceret og ødelagte stativer, emner 
som har flyttet sig på stativet, og natur-
lig variation emne til emne.
Udover pålidelighed skal systemet være 
hurtigt, nemt at bruge og være en rime-
lig investering.

ROBOTLØSNINGER mED  
OPTImERET EmNELOKALISERING 
SKABER PRODUKTIONSFORDELE

STAND ALONE 
PLR er et stand alone system som inde-
holder lokaliseringssoftware og værktø-
jer der gør integrationen med robotten 
simpel. Opsætning fortages via en almin-
delig browser som kobler op på PLR-sy-
stemets brugerinterface. Her fortages en 
simpel parametrering for den ønskede 
løsning. Løsningen gemmes og PLR-sy-
stemet sikrer herefter synkroniseringen 
til robottens koordinatsystem. Kamera-
ets evalueringsenhed kombinerer 2D 
billeder med 3D triangulationsdata, og 
skaber derved en unik løsning der klarer 
selv de mest udfordrende applikationer. 



15

Plukning af emner, Bin Pick

>> Fremstil et simpelt system!
Historien skræmmer, da flere har for-
søgt sig ud i kunsten i automatisk at 
finde emner i kasser. 
Tidligere var programmeringskomplek-
siteten høj og risikoen for ikke at få løst 
opgaven tilfredsstillende, tilsvarende 
høj. Udviklingsomkostninger var ofte 
meget høje, fordi der lå et stort arbejde 
for den enkelte integrator i at udvikle en 
løsning, som ofte ikke kunne genanven-
des i andre opgaver.
Derfor var beskeden til SICK’s udvik-
lingsafdeling – fremstil et avanceret sy-
stem, som kan betjenes og idriftsættes 
af robotintegratorer uden forudgående 
visonerfaring.
Resultatet er PLB- systemet, Part Loca-
tor in Bins, som kombinerer avanceret 
3D teknologi med software, der mini-

GRIB EmNET!  

NyT STATIONæRT 3D SySTEm

At tage emner op fra en palle for at føde en maskine, er hårdt arbejde! Hvorfor ikke 
lade en robot udføre arbejdet hurtigt og samtidigt udvide øge antallet af driftstimer, 
og derved spare penge. 

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

merer indsatsen hos robotintegratoren 
og sikrer en succesfuld løsning.

SCANNINGSRULER ER STATIONæR 3D
Kameraet i PLB systemet er baseret på 
SICK’s nyeste 3D scanningsruler kamera 
med integreret bevægelig laserlinje, hvil-
ket frembringer høj 3D kvalitet i hvert en-
kelt billede, uden at det er nødvendigt at 
bevæge kameraet. Hvert billede behand-
les herefter i softwaren, der producerer 
nøjagtigt positionerede gribepunkter til 
brug direkte i robotten. Kamerasystemet 
konfigureres let ved brug af intuitive pa-
rametre og derved slipper man for om-
stændig og tidskrævende programme-
ring i selve visionsoftwaren. 
3D CAD tegning af robottens griber og 
det emne der skal gribes, indlæses i 
softwaren, hvorefter man virtuelt angi-
ver hvordan emnet skal gribes. Herefter 

scannes kassen for egnede emner. Soft-
waren placerer griberens fysiske arme på 
emnet efter den har kontrolleret, at gri-
beren ikke kolliderer med andre emner 
eller kassens sider. Ved at anvende su-
perpræcise 3D tegninger, i kombination 
med det avancerede kamera, skabes et 
let anvendelig og yderst præcis værktøj, 
således at robotten nu kan gribe emnet 
og placere det i en behandlingsautomat.

: FOKUSrobotter

Fakta:

Scanner både Euro og US paller
Hastighed 3 sekunder per billede
Nye emner via 3D CAD tegning
Stationært kamera, ingen bevægelse
Høj immunitet mod fremmedlys
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>>SICK A/S tilføjer endnu en model og 
udvider hermed det eksisterende pro-
gram af automatiske identifikations-
systemer med en ny kamera-baseret 
matrix-læser. Samtidig udvides det store 
program af løsninger til ”ID-Pro” koncep-
tet, som består af laserscannere, line-
scan-kameraer, matrixkodelæsere samt 
RFID-systemer.

ALT I ÉN: 

DEN SOFISTIKEREDE 
KODELæSER
I den virkelige verden er objekter og ting sjældent statiske. Og det kan volde proble-
mer for det tekniske udstyr som skal aflæse koderne på disse objekter. Typisk kræves 
flere forskellige læseenheder for at klare opgaven tilfredsstillende. Nu præsenteres 
en ny kodelæser, som samler en imponerende lang række egenskaber og funktioner 
i én enhed - og som således er i stand til at klare den komplicerede kodelæsning helt 
alene

Den nye produktfamilie Lector65x er de-
signet specielt med henblik på opgaver 
inden for logistik og fabriksautomation. 
Det har resulteret i en løsning, hvor der 
er taget hensyn til at efterleve krav til 
gældende høje industristandarder, hvor 
der stilles krav til alsidighed, fleksibilitet, 
nem integration samt tilgængelighed af 
moderne teknisk læseudstyr.

ALT I ÉN
Dynamisk fokus til varierende læseaf-
stand, fuld omnidirektionel identifikation 
af almindelige stregkoder samt 2D-ko-
der, ultrahurtig frame rate - som sikrer 
hurtig og stabil læsning af koder, høj op-
løsning i et meget stort synsfelt, mang-
foldige kodeanalyse funktioner samt al-
sidig mulighed for integration i populære 
industri fieldbus systemer - alt dette er 
nu samlet i én ny kodelæser.

I DEN VIRKELIGE VERDEN
I den virkelige verden finder man læse-
opgaver hvor objekter på et transport-
bånd i praksis har meget varierende 
højde og læseafstand, vilkårlig placering 
af koder på en meget stor flade, koder 
som kan vende vilkårligt, koder som har 
meget korte eller tynde streger, beskadi-
gede koder eller dårligt tryk.
Alt dette stiller ekstremt høje krav til læ-
seudstyret.
Dette nødvendiggør traditionelt brugen 
af adskillige læseenheder for at kunne 
løse opgaven.
Lector65x mestrer mange af disse udfor-
dringer i én og samme kodelæser.

DyNAmISK ELLER FAST FOKUS
Varianten af Lector65x med ”Dynamic 
Focus” kan - som den første af sin art - 
tilpasse sig i et splitsekund til de respek-
tive skiftende læseafstande.
Uanset hvilken opgave det drejer sig om, 
kan kodelæseren ved hjælp af intelli-
gent sensorteknologi fra SICK modtage 
relevant afstandsinformation til fokus-
automatikken, således at kodelæseren 
automatisk tilpasser sin fokus til den på-
krævede læseafstand.
Udgaven med fast (flex) optik kan med 
fordel vælges når læseafstanden er vel-
defineret - f.eks. til manuel sortering af 
pakker. Selv denne version kan tilpasses 
opgaven hvor der kan vælges objektiver 
fra 12 til 75 mm brændvidde - afhængig 
af opgaven.
Selvom der vælges en fast optik, kan 
denne løsning sagtens læse koder med 
varierende afstand, da optik med fast 

Den nye kodelæser Lector65x tilbyder en 
lang række egenskaber og funktioner: Dyna-
misk fokus til varierende læseafstand, fuld 
omnidirektionel identifikation af almindelige 
stregkoder samt 2D-koder, høj opløsning i et 
meget stort synsfelt, mangfoldig kodeana-
lyse samt mulighed for integration i fieldbus 
systemer. Alt dette er nu samlet i én ny 
kodelæser.
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brændvidde alligevel tolererer en del va-
rierende afstand.
Såfremt opgaven vurderes løsbar med 
fast optik/brændvidde, er det en teknisk 
og økonomisk yderst attraktiv løsning.

LæSNING OVER STORE OmRåDER 
Objekter med store dimensioner, brede 
transportbånd, skiftende placering af ko-
der på store områder, er typiske eksem-
pler på opgaver hvor der stilles ekstra 
store krav til kamerabaserede kodelæ-
sere.
Problemet med at afsøge så store flader 
for koder er typisk, at opløsningen på 
kameraets chip ikke er tilstrækkelig, når 
kameraet udstyres med et vidvinkel ob-
jektiv - netop  for at kunne overskue hele 
læseområdet. 
For at løse denne type opgaver har SICK 
udstyret den nye Lector65x serie med 
henholdsvis hele to og fire megapixel-
chip - i både varianterne med dynamisk 
og fast optik. Den høje opløsning udvider 
læseområdet til at kunne være betyde-
ligt større end tidligere. 
Er der tale om ekstremt store læseområ-
der, er serien designet til at kunne delta-
ge på SICK ”ID-Pro” platformen, som gør 
det muligt at koble adskillige scannere 
sammen i et CAN Netværk, hvilket princi-
pielt giver ubegrænsede muligheder for 
transportbåndsbredde.

HURTIG OG SIKKER KODELæSNING
Udover den omfattende fleksibilitet som 
de mange muligheder for objektivvalg 
giver, er Lector65x også lynhurtig til at 
dekode, hvilket giver sikkerhed for en 
hurtig og stabil læsning.
Selvom der arbejdes med den store fire 
megapixel-chip, kan kodelæseren deko-
de med op til 40 koder pr. sekund i re-
altime dekodningsperformance. Denne 
høje ydelse gør det muligt at anvende 
kodelæseren i logistik og transportsy-
stemer, hvor der kan forekomme trans-
porthastigheder på op til 2,5 meter pr. 
sekund.
En ekstrem aggressiv softwaredekoder 
sørger for stabil læsning af koder som 
har dårlig kontrast, er beskadigede eller 
delvist tildækket. 

IDRIFTSæTTELSE På ET ØJEBLIK
Uanset om behovet er en stand-alone 
kodelæser, eller om den skal integreres 
i netværksløsninger, er funktion og inter-
facemuligheder på Lector65x forberedt 
for dette.
Kodelæseren kan - som de andre produk-
ter i programmet af kodelæsere fra SICK 

- idriftsættes uden nogen forkundskaber 
eller træning af tekniske medarbejdere. 
Den arbejder med indbygget kraftig hvid 
LED belysning, hvilket gør det muligt at 
læse etiketter med tryk i mange forskel-
lige farver.
Knapperne på selve kodelæseren, som 
følger SICK’s øvrige koncept og logik, gør 
det nemt at montere sensoren uden PC 
eller kendskab til avancerede parame-
tre, som ellers kun er tilgængelige med 
en PC tilkoblet.
Integreret synlig laser-aimer er en smart 
og nyttig hjælp til at illustrere center på 
optikken og kan tydeligt ses i læseområ-
det, således at det bliver hurtigt og nemt 
at montere kameraet uden yderligere 
hjælpemidler.
For at give montøren en visuel/audiel 
hjælp under montagen, er der indbygget 
lydgiver, samt en tydelig grøn LED, som 
lyser når koden læses.

FORBEREDT TIL NETVæRK
For at tilbyde brugeren nem integration 
i en løsning leveres Lector65x forberedt 
for integrering i de mest almindeligt fore-
kommende industrielle bussystemer.
Som standard på SICK’s kodelæsere, le-
veres kameraet med de gammelkendte 
serielle snitflader RS232/485/422 
samt CAN-bus for parametrering.

For billedtransmission og parametrering 
har Lector65x USB og Ethernet baseret 

fieldbus såsom TCP/IP, Ethernet IP samt 
Profinet, hvilket er on-board i kodelæse-
ren.
SICK tilbyder færdige funktionsblokke for 
at gøre det hurtigt at integrere i en PLC. 
Er der behov for andre fieldbustyper som 
eksempelvis Profibus eller EtherCAT, kan 
SICK’s eksisterende program af gate-
ways som serien CDF600-2, CDm420/
CmF400, som altid benyttes.

- fortsættes.........

Lector65x er velegnet til opgaver både inden for logistik eller fabriksautomation.  
Her scanner kodelæseren pakker på et transportbånd.

: Produkter

Lector65x interface tilbyder ubesværet 
integration i alle gænse industrielle bus-
systmer  
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INTELLIGENT ANALySEKAPACITET
Kodelæseren giver en række interes-
sante analytiske muligheder til brugeren.
En af de populære funktioner er log-
funktion af ”No-reads”, som lagres i ka-
meraet og kan tilgås via netværk for at 
analysere og optimere på installationens 
vitale drift og læseparametre. Således 
kan man eksempelvis i god tid forberede 
service på printere eller optimere trans-
portanlæg, fotoceller, placering af koder, 
timing af datatransfer mv.
Lector65x kan tilkobles SICK’s manage-
ment software platform SVP (SICK Visua-
lization Platform) - en softwarebaseret 
løsning, som centralt kan indhente ana-
lysedata fra alle stregkodelæsere tilkob-
let netværket - og har dermed rig mu-
lighed for statistik og analyse på plant/
facility niveau.
Ved at indsætte et lokalt memory kort 
i kodelæseren eller bruge image FTP 
funktion til en server via Ethernet, kan 
den parametreres til at gemme selve bil-
ledet som blev taget af det objekt - som 
eksempelvis ikke kunne læses. Så kan 
man i realtime eller efterfølgende gen-
nemgå billeder manuelt og analysere på 
en mulig årsag til, at der ikke blev læst 
en kode og få procesoptimeret.

Dette mikro SD kort, som kan sidde i 
scanneren byder også på driftsikkerhed/
oppetid: Hvis scanneren eksempelvis 
bliver beskadiget og skal udskiftes, kan 
en ny scanner monteres af lokale elek-
trikere på kort tid, og memory kortet kan 
sættes fra den gamle scanner over i en 
ny - og anlægget kan køre videre som før, 
uden besøg en specialist. 

BRUGEN I LOGISTISK AUTOmATION 
Logistisk automatisering er et af de 
områder som kodelæser-familien er 
designet til.

Scanneren kan med fordel anvendes i 
løsninger, såsom distributionscentraler 
på automatiske bånd eller f.eks. manuel 
håndtering af pakker som skal læses/
sorteres. Den smarte grønne lysindikati-
on, som Lector65x er født med, kommer 
rigtig til sin ret, når en operatør i et støj-
fyldt miljø skal have en tilbagemelding 
om, hvorvidt en kode er læst.
Belysningen i Lector65x generer ikke 
operatører, og til præsentationsløsnin-
ger som eksempelvis i manuel pakkesor-
tering, kan den smarte indbyggede auto-
matiske funktion til at starte læsepro-
cessen, begrænse installationen til kun 
at omfatte selve kodelæseren. Dermed 
elimineres behovet for, at operatøren 
manuelt skal starte en læseproces med 
en trykknap. Hermed holdes hænderne 
fri, og der kan opnås en højere produkti-
vitet/vareflow.

Uanset om der er tale om opgaver i logi-
stik eller fabriksautomatisering - så kan 
Lector65x tilbyde den perfekte præsta-
tion for fleksibel kode læsning.

>> Her kombineres en overlegen optisk 
sensor med logik som holder øje med 
position, kø og tværgående trafik.
Forstil dig denne applikation:
På en rullebane kører papkasser frem til 
et T-kryds hvor de holder tilbage for tra-
fik fra hovedbåndet.
Når der er frit, skal første kasse køre 
ind på hovedbåndet, og efterfølgende 
kasser skal nu rykke frem i køen. For at 
undgå skader, er der krav om at kasser-
ne skal holde afstand til hinanden imens 
de holder i kø på conveyorbåndet.  Her 
vil man normalt benytte en styring, som 
via input fra et antal fotoceller, efterføl-
gende leverer outputs til styring af ruller.

HOLD STØJEN OG FORBRUGET NEDE
I mange applikationer står conveyorerne 
og kører tomgangskørsel. Dette bruger 
energi, slider på ruller og larmer i pro-
duktionen. ZoneControl kan aktivere en 
’sleep’ funktion så rullerne automatisk 
stopper når conveyorbåndet har været 
tomt i 9 sekunder. Når der komme en ny 
kasse ind i systemet detekteres denne 
af første sensor som giver besked ned af 
banen, om at trække kassen frem. 

GENIAL mONTAGE
Denne type optisk sensor placeres nede 
mellem rullerne og kikker op på kasser 
eller paller. Sensoren er konstrueret så-
ledes, at nedfaldende støv og skidt ikke 
lægger sig på linsen. Sensoren monteres 
under rullerne, hvorfra den skyder lys op 
mellem to conveyorer i en 15 graders 

Ved at benytte et sensorsystem som Zo-
neControl, styrer fotocellerne selv funk-
tionen og giver besked til rullerne, hvilke 
der skal køre og hvilke der skal holde 
stille. Når fotocelle hovedbåndet detek-
terer at der er ledig plads, sender de et 
simpelt IO signal til sidebåndets forreste 
fotoceller om at frigive en kasse. Når den 
frigiver sin kasse, giver sensoren besked 
til den bagvedliggende sensor om at der 
er ledigt, så de andre kasser i køen kan 
rykke frem. Dette foregår hele vejen gen-
nem systemet, ned til sidste sensor. Der 
kan alternativt benyttes en funktion, så 
en hel sektion af kasser i kø frigives og 
derved opnås maksimal hastighed, ved 
at reaktionstid minimeres.

SPAR STyRINGEN VæK OG Få BEDRE KONTROL

Under navnet ZoneControl har SICK en helt række af intelligente sensorer, som benyt-
tes til kontrol af akkumulerende rulleconveyor.
Spar styringen væk og få bedre kontrol med din rullebane! Det er præcis den mulig-
hed der opstår, når man benytter SICK’s nye ZoneControl sensorer.

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Mikro SD kort sikrer hurtig udskiftning af 
beskadigede sensorer 



>> Berøringsfri ultralyds niveaufølere 
fra UP56 Pure produktfamilien fra SICK 
er en række produkter specialiseret til 
våde kemiske processer. 

På grund af deres PTFE-beskyttet trans-
ducer er de meget slidstærke og hold-
bare, og er designet til at blive brugt i 
stærkt koncentreret syrer og baser. 
UP56 Pure er nem og hurtig at integrere 
takket være den industri-specifikke GF 
proces tilslutning. En høj grad af nøjag-
tighed kan også opnås med svingende 
væske densiteter, hvilket letter dose-
rings applikationer. I systemer, hvor 
pladsen er yderst trang, er UP56 Pure 
mini den perfekte løsning takket være 
dens meget kompakte design. Anven-
delse i beholdere med en masse ind-
byggede komponenter løses nemt ved 
hjælp af et dyk rør. måleområdet, out-
put, og filtre fra UP56 produktfamilien 
er nemt og bekvemt at justere med det 
PC-baserede programmeringsværktøj 
Connect+.

KONTINUERLIG NIVEAUmåLING 
I STæRKT KONCENTRERET  
SyRER OG BASER
Skal der måles niveau i stærk koncentreret syrer og baser giver mange følere for-
tabt efter et stykke tid, grundet kontakten med den aggressive væske. Den rigtige 
og sikre måde at måle niveauet på, er med ultralyd. Ultralydssensoren er placeret i 
afstand fra væsken og er derfor beskyttet.  

19

Niveaumåling | Zonekontrol

vinkel.  Der er således ingen mekanisk 
belastning på sensoren, fordi den er 
gemt af vejen. Ved pallebaner er det mu-
ligt at tillade adgang for gaffeltrucks over 
alt på conveyorbanen.

NyE TyPER, IP OG OPTISK FORBEDRET
Høj tæthedsklasse tillader almindelig 
rengøring, da der leveres typer i IP65/67 
hus. Den optiske del er bygget sammen 
med SICK’s Siric chip, som undertrykker 
fremmedlys og støj fra andre fotoceller, 
samt giver markedets bedste baggrunds-
afblænding. Tasteafstanden er således 
hele 900 mm mod sort (6%), hvilket 
overgår alle tilsvarende sensorer på mar-
kedet. Resultatet er sikker detektering 
af f.eks. sorte paller eller folie indpakket 
kasser.

Kontakt SICK’ salgsingeniører for at få 
en demonstration, eller bed om konfigu-
ratoren, der gør det nemt at vælge den 
helt rigtige type.

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

: Produkter



EN Ny STANDARD På ALLE måDER

med det nye deTec4 sikkerhedslysgitter har omkostningsbesparende sikring mod person-
skade i områder med farlige maskiner, aldrig været lettere. deTec4 er let at integrere, hurtig 
at montere og pålidelig i drift, og så er det klassens bedste lysgitter. Det er SICK sensor 
intelligense.

SICK A/S, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød  | sick@sick.dk  | tlf. 4582 6400 


