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: messe

11.-13. september 2012

Automatik Brøndby
Igen i år udstiller SICK på Automatik - messen i Brøndby Hallen. 
På vores stand - standnummer 1250 - vil du finde mange interessante produktnyheder inden for  
fabriksautomation, logistikautomation såvel som procesautomation.

Flere og flere kunder bruger os som sparringspartnere i forhold til optimere sensorsystemer og det bringer 
altid noget merværdi ind i den endelige løsning og du er natusligvis velkommen til at komme med konkrete 
opgaver, der ønskes løst.

For at gøre årets Automatikmesse endnu mere spændende har brancheforeningerne,der står bag messen, 
endvidere arrangeret en lang række tema- og fagkonferencer, se konferenceprogrammet på  
www.automatik12.dk

Bemandning
Alle dagene vil være bemandet med salgsingeniører specialiceret inden for automatisering, sikkerhed og  
datafangst. Fast på standen finder du alle messens dage:

Orla Chemintz:   Sikkerhed       
Peder Lyk, Klaus Lund:  Automatisering       
Carsten Bruhn:   Datafangst

Vi håber, at du kan afse tid til at lægge din vej forbi vores stand en af de tre
dage, hvor messen finder sted.
På gensyn!

Automatisering Sikkerhed Datafangst
Nordjylland Torben Hyllested

Tel.: 40526429
Lars M. Andersen
Tel.: 40526423

Bo Trankjær
Tel.: 40526400

Midtjylland Asger Hjort
Tel.: 40526429

Lars M. Andersen
Tel.: 40526423

Bo Trankjær
Tel.: 40526400

Trekantområde Niels Larsen
Tel.: 40526402

Henrik Meineche
Tel.: 40526413

Bo Trankjær
Tel.: 40526400

Sydjylland Per Gaasvig
Tel.: 40526406

Henrik Meineche
Tel.: 40526413

Bo Trankjær
Tel.: 40526400

Fyn Niels Larsen
Tel.: 40526402

Orla Chemnitz
Tel.: 40526412

Bo Trankjær
Tel.: 40526400

Nord- og Vestsjælland Peder Lyk 
Tel.: 40526409

Orla Chemnitz
Tel.: 40526412

Carsten Bruhn
Tel.: 40526407

Syd- og Østsjælland Peder Lyk 
Tel.: 40526409

Orla Chemnitz
Tel.: 40526412

Carsten Bruhn
Tel.: 40526407

Her finder du hvilke eksterne slagsinginiører, der er tilknyttet dit område.
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SICKs rammefotoceller FLG (Frame Light Grid) detektere emner 
ned til 2 mm i høj fart med en lynhurtig reaktionstid. 

>> Tællefotocelle, udkasterramme eller 
rammefotocelle er forskellige benævnel-
ser for en optisk sensor som overvåger et 
større areal. En rammefotocelle består af 
et sender- og et modtagerelement, pla-
ceret i en mekanisk stabil ramme, der på 
forhånd er justeret til optimal detektion.

2 mm med høj hastighed
En rammefotocelle kan detektere emner 
ned til en diameter på kun 2 mm. Det gør 
den velegnet til utallige applikationer i in-
dustrien. Det kunne for eksempel være 
optælling af små emner som skruer og 
møtrikker, eller sikring af dyre værktøjer i 
en stansemaskine ved at tjekke, at mas-
kinen er fri for restmateriale inden den 
gøres klar til næste arbejdsproces. Disse 
emner kan registreres i frit fald. Ram-
men er udført i aluminium, og den solide 

konstruktion gør, at den er meget nem at 
tilpasse på maskinen uden at det kræver 
en besværlig mekanisk tilpasning.
Rammen er udført således at der via en 
omskifter kan skiftes mellem en ”Sta-
tisk” eller en ”Dynamisk” funktion. Ved 
den statiske funktion vil udgangssignal 
altid være aktiveret når et emne er i sen-
sorens detekteringsområde. Vælges den 
dynamiske funktion overvåges området 
og placeres et transparent rør i områ-
det vil dette blive udblændet efter få 
sekunder. Herefter vil rammefotocellen 
kun reagere ved dynamisk ændring i de-
tekteringsområdet, f.eks. ved at et emne 
passere gennem det transparente rør. 
Sensoren er udstyret med en følsomhe-
dsjustering som sikrer, at kun relevante 
emner detekteres. 

FLG-sensoren er med en reaktionstid på 
ned til ≤ 0,1 millisekunder lynhurtig og 
kan derfor detekterer selv meget små 
emner i høj fart.  Det stiller krav til den 
efterfølgende styringshastighed. Ønskes 
det kan udgangssignalet forlænges op 
til 5 sekunder så styringen kan nå at  
opfange signalet. Rammen kan tilbydes i 
en åben U-formet version således, at den 
f.eks. kan sidde over et transportbånd.

Rammen kan i første omgang tilbydes 
i tre størrelser: 120 x 200mm, 180 x 
200mm og 150 x 200mm. Der er tale 
om en meget hurtig sensor med reak-
tionstid på ≤ 0,1 millisekunder. Og en 
skiftefrekvens på 5000 Hz. Sensoren 
er forsynet med M12 stiktilslutning, og  
leveres med PNP/NPN udgang.

Rammefotocelle detekterer de 
mindste emner
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>>Udfordringen var at skabe en effektiv 
samlelinje med brug af et minimum antal 
komponenter, som samtidig var simpel i 
brug og service venlig. Derfor skulle der 
tænkes nyt i hver eneste arbejdsgang og 
ProInvent inddrog den specialviden som 
de enkelte underleverandører har om 

deres produkter samt erfaring i hvordan 
disse bruges i faktiske applikationer. På 
sensorsiden faldt valget på SICK, blandt 
andet på grund af et bredt produktpro-
gram og årelang erfaring med løsninger 
til netop denne type maskiner.

ProInvent samarbejder med SICK 
for at skabe  
unikke løsninger til ny maskine

Fotograf  Henrik Fougt med tilladelse fra ProInvent

Samarbejdet mellem ProInvents pro-
jektleder Gorm Lundén og salgsingeniør 
hos SICK, Klaus Lund, har været en 
hjørnesten i at skabe et effektivt sensor- 
system med den bedst mulige kombina-
tion af sensorteknologier til hvert eneste 
område af maskinen. Det har været et 
mål såvidt muligt at anvende induktive 
sensorer på anlægget, fordi de giver 
stabil aflæsning uanset chromatstøv 
i produktionen. Men ikke alle steder 
har det været muligt og her har SICK 
været behjælpelige med at finde gode  
løsninger. Samarbejdet har stået på i 
mere end et år, og hver enkelt sensor-
opgave har været vendt og drejet, både 
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I den gamle klædefabrik i Hørsholm ligger en af landets frem-
meste maskinbyggere, firmaet ProInvent, som i årevis har 
fremstillet automationsløsninger i verdensklasse til danske 
virksomheder. Senest har virksomheden udviklet en helt ny 
type samleautomat til låsebeslag hos Velux og har høstet stor 
hæder for den professionelle tilgang til løsningerne. 
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løsningen ikke kræver særlige forudsæt-
ninger i forhold til montage, service og 
idriftsættelse sensoren.

Positionering af fixturet
De enkelte metaldele transporteres 
rundt i maskinen i et fixtur. Ved den en-
kelte arbejdsstation aflæses fixturets po-
sition via induktive aftastere. Til denne 
type opgaver er det en fordel at benytte 
SICKs induktive IME sensorer, da de har 
forbedrede egenskaber til netop positio-
nering. I de tilfælde, hvor der skulle po-
sitioneres over længere afstande, faldt 
valget på fotoceller med laserlys som 
ved hjælp af en fokuseret lysplet giver 
stor gentagelsesnøjagtighed.

fedt ses tydeligt med kontrast-
mærketaster  
I samleprocessen indgår der fedt og det 
afføder et krav om kontrol af fedtets 
position og volumen. De blanke metal-
emner påføres en hvid fedt masse som 
er svær at adskille fra hinanden. I test-
fasen viste det sig, at en kontrastmær-
ketaster af typen KT5 løser opgaven 
optimalt. Normalt tænker man ikke  

Fotograf  Henrik Fougt med tilladelse fra ProInvent

Fra ventre: Ultralydsafstandsmåler, gallefotocelle, induktiv sensor 

med henblik på den konkrete løsning, 
men også for at nå et overordnet mål om 
at benytte så få sensortyper som muligt. 

Programmerbar ultralyd i mange 
versioner
Der blev kigget på forskellige teknolo-
gier til at detektere blanke metalemner 
i en cirkulær føder. Man endte med at 
vælge en ultralydssensor, der er let at 
indstille til den konkrete opgave og som 
fungerer uanset emnets form, farve 
eller overflade. På den måde blev det 
muligt at skabe en sikker detektion, og 
samtidig reducere antallet af sensor-
typer.

gafler, som sender/modtager fo-
tocelle 
Til detektering af emner i kø besluttede 
man at benytte en gaffelsensor. Det er 
enkelt og smart løsning, da sensoren 
efter montage automatisk er justeret til 
alle standard emner. Løsningen med at 
benytte gaffelsensorer over en hel bane 
er ikke så benyttet i Danmark, men 
ses ofte i f.eks. USA. Fordelen er, at 

kontrastmærketaster til løsning af den-
ne type applikationer og konklusionen 
er, at et tæt samarbejde om konkrete 
opgaver skaber bedre løsninger.

samarbejde skaber bedre løsnin-
ger

SICKs konsulent Klaus Lund udtaler  
”Arbejdet med at specificere sensor-
løsninger til denne maskine har været 
udfordrende og spændende, for her har 
man været en del af processen i at få 
fremstillet en unik maskine” og fortsæt-
ter ”Flere og flere kunder bruger os som 
sparringspartnere i forhold til sensor- 
systemer og det bringer altid noget  
merværdi ind i den endelige løsning”.

ProInvents projektleder Gorm Lundén 
udtaler ”Vi har flere gange lavet små 
testopstillinger for at finde den rigtige 
sensor og SICK konsulent Klaus Lund 
har bidraget med at finde de bedste 
løsninger til de situationer vi har skullet 
løse. ProInvent har været meget glade 
for samarbejdet, fordi SICK har et bredt 
sensorprogram og velvilligt stiller op til 
forsøg.”
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On site service
Har du brug for assistance til at løse et automationsproblem eller en uhensigtsmæs-
sighed i en allerede installeret SICK løsning, har du mulighed for at rekvirere teknisk 
hjælp, ring blot på vores hotline telefon.

dansk Hotline service tlf. 45 82 64 00
Har du brug for hjælp til at anvende de købte produkter, kan du få teknisk bistand på 
vores hotline, som er åben i vores normale åbningstid. Her sidder teknikere og spe-
cialister klar til at hjælpe.

reparations service
Har du en vare, som skal repareres, skal du kontakte vores kontor. Er det en garanti-
sag ,skal du følge vores anvisninger for fragt, herefter sender du varen til os inklusiv 
en beskrivelse af defekten. Ønsker du, at få et tilbud på reparationen inden vi re-
parerer, skal du anføre dette. Fravælger du efterfølgende reparation ,skal du påregne 
at dække fragtomkostninger samt omkostninger for ”diagnose”.  Mener du, at defek-
ten er omfattet af garanti, skal du anføre, at der er tale om en ”Garantisag”

dokumentations service
På vores hjemmeside kan du finde alle tekniske data, installationsvejledning og ove-
rensstemmelseserklæring på alle vores produkter for download. Du går ind på www.
mysick.dk og vælger ”Produktfinder” herefter kan du søge på produkt.

24 timers On-line service
Du kan bestille dine varer on-line ved at gå ind på www.mysick.dk og registrere dig på 
vores Partner Portal. Her kan du få information om priser og leveringstider.

retur service
Du har 14 dages fortrydelsesret på alle SICK’s standard lagervarer, fra varen er lev-
eret. Fortryder du købet, skal du kontakte os pr. telefon eller e-mail hurtigst muligt for 
at få udleveret et returnummer. Derefter skal du for egen regning sende varen tilbage 
til nedenstående adresse senest den 14. dag efter modtagelsen. Når du sender va-
ren tilbage, skal den være i original emballage og i samme stand, som da du modtog 
den. Der må ikke påklistres mærkater eller skrives direkte på den originale em-
ballage, dette skal ske på fragtemballagen. Benytter du dig af  fortrydelsesretten, vil 
du blive krediteret det fakturerede beløb minus 15 %, så snart vi har modtaget varen 
retur og haft lejlighed til at undersøge den.

udlåns service 
Er du usikker på, om et af vores produkter opfylder alle dine krav, har du mulighed 
for at låne det  i op til 30 dage, du skal blot kontakte din lokale salgsingeniør eller 
vores kontor for nærmere information.

Life Time Service
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Frit programmerbar  
Ethernet/IP encoder  

>> Der er ingen tvivl om at fremtiden 
indenfor avanceret brug af absolut  
encodere kræver de nyeste interface  
teknologier. Derfor præsenterer SICK nu  
Ethernet baseret interface, Ethernet/IP, 
i den avancerede AFM60A serie, som i 
forvejen tilbyder EtherCat og Profinet

Selvom AFM60A encoderen er avance-
ret lykkedes det med den nyeste  
produktionsteknologi at fastholde  
prisen på et attraktivt niveau. Derfor 
forventes et kraftigt stigende salg af 
denne encodertype.  

ethernet/iP
Som en af de interessante funktioner 
ved den nye Ethernet/IP encoder kan 
nævnes muligheden for at opbygge en 
DLR, Device Level Ring. Det vil sige, 
at encoderne kan sættes op i en ring-

kabling, og sker der et kabelbrud sendes 
data den modsatte vej rundt i kommu-
nikationsringen med en reaktionstid på 
under 3 ms hvilket betyder, at styringen 
ikke registrer nogen forsinkelse og kan 
fortsætte som hidtil. 
Ved at benytte DLR gives der mulighed 
for simplere kabling, hurtigere installa-
tion og mulighed for redundant design 
af kundens maskine. Dette er en ægte 
DLR funktion, hvilket vil sige at en 
proces forsættes ved kabel brud uden 
maskinstop. 

Led visning på huset
Hver encoder er forsynet med 5 LEDér 
således at encoderens tilstand kan 
aflæses direkte uden at man skal kikke 
i HMI. Derved er det nemmere at diag-
nosticere eventuelle fejl og opsætte en 
ny encoder.

Den frit programmerbare Ethernet/IP absolut encoder AFM60A fra SICK er en 
kraftfuld og præcis encoder, der udmærker sig ved synlig status visning og om-
fangsrige diagnose muligheder. Encoderen sætter nye standarder for sikring 
mod datanedbrud ved at koble encodere sammen i en lynhurtig kommunika-
tionsring. 

Der kan bl.a. gives følgende oplysnin-
ger; power on, self test, device ok, minor 
fail, major fail og standby. Det er en stor  
fordel, at man nu endelig kan aflæse en  
encoders status direkte på selve udsty-
ret. Der leveres i alt 30 informationer via 
LED udlæsningen.
AFM60A kan også levere et ”heartbeat” 
som betyder, at encoderen kan rap-
portere, at den er online og virker selv 
om den ikke bevæges fysisk. 

Kompakt design, længere levetid.
AFM60 encoder huset er yderst kom-
pakt og kan derved implementeres i selv 
pladssensitive applikationer. Husets 
konstruktion giver ligeledes mulighed for 
at benytte de bedste lejer og maksimere 
afstanden mellem disse. Derved har en 
mindre heldig fysisk indbygning mindre 
indflydelse på levetiden.
For at gøre det let at løse encoder opga-
ver tilbyder SICK 4 salgskits, som sikrer 
de korrekte kabler i forhold til den en-
coder, man ønsker at benytte.  Derved 
undgås fejlbestilling med deraf følgende 
forsinkelser. 
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RFU630 – intelligent UHF-RFID-system  
for fabriks- og logistisk automation

>>Uanset om det er i produktionshal-
ler, på stationære conveyor-systemer, i 
plukkeområder eller i distributionscen-
tre er RFU630 den ideelle løsning til at 
detektere emner med transpondere i en 
varestrøm. Det kompakte design er et 
skrive- og læsesystem, der er hurtig at 
montere, selv når pladsen er begræn-
set. Udover den integrerede antenne er 
det muligt at tilslutte yderligere op til tre  
eksterne antenner.
Konfigurationen foretages med paramet-
reringsværktøjet SOPAS, den universelle 

platform der forbinder alle datafangst  
teknologier til adskillige feltbussystemer. 
På baggrund af applikationen udvælges 
den relevante softwaresammensætning 
som sammen med parametreringen in-
tegreres direkte i RFID-enheden. De inte-
grerede digitale indgange, eksempelvis 
til at sætte udgangen på en fotocelle, 
kan sættes op fleksibelt efter ønske. 
Det samme gælder de frit definerbare 
udgange, der for eksempel kan benyttes 
til at vise læseresultater eller til at kon-
trollere aktuatorer.

RFU630 er en del af IDpro familien og 
tilbyder dermed adskillelige grænsefla-
der for tilslutning til PLC-systemer her-
under: Ethernet, RS232/442/485, CAN,  
CANopen med flere. Til systemparame-
trering eller diagnose tilbydes desuden 
Ethernet, RS232 eller USB.  Ved hjælp af 
eksterne gateways er det muligt at koble 
op på ikke integrerede bussystemer f.eks 
Profibus eller Ethercat.  For at forsimple 
integrationen til disse bussystemer står 
der prædefinerede funktionsblokke til 
rådighed. 

Den nye RFU630 er en industriel kompakt enhed til datafangst med integreret antenne og med 
mulighed for yderligere tilslutning af hele tre eksterne antenner. Dens egenskaber gør RFU620 ideel 
til at løse opgaver inden for fabriksautomation og logistik f.eks. palle identificering og lagerlogistik. 
Egenskaber som multi-identifikation og antikollision gør det muligt at detektere adskillige passive 
transpondere på samme tid, selv hvis de passerer sensoren i en stor stak.
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SICK præsenterer en serie af flade, kompakte og hårdføre induktive 
sensorer til maskinapplikationer med begrænset plads. 

Kompakte induktive 
sensorer til ethvert 
maskindesign

RFU630 – intelligent UHF-RFID-system  
for fabriks- og logistisk automation

RFU630 har en række integrerede data-
filter og data klargøringsfunktioner, der 
kraftigt simplificerer løsning af standard 
opgaver. 
Modulær og fremtidssikret
RFU630s modulære koncept sikrer et 
fleksibelt og prisgunstigt system ved 
hjælp af IDpro.  IDpro gør det muligt at 
lade RFID arbejde sammen med streg-
koder og 2D-koder og anvende stan-
dardtilbehør på tværs af datafangsttek-
nologierne. Transpondere kan udvælges 
specifikt til en opgave. Derudover kan 
firmwaren opdateres således, at man 
har en fremtidssikret investering.

>>IQ Flat serien tilbyder udover det flade 
design simpel montage, en hårdført kon-
struktion og flere tasteafstande. Serien er 
tilgængelig i fire varianter med konstruk-
tionshøjder fra 4 mm til 10 mm. De to 
mindste sensorer IQ04 og IQ06 udmær-
ker sig ved at kunne monteres med kun 
en enkelt skrue. Den simple montage gør 
det hurtigt at idriftsætte, hvilket reduce-
rer omkostningerne.  IQ04 har en taste 
afstand på 1,5 mm og IQ06 taster 3 mm.  

De robuste IQ20 og IQ25 er fremstillet 
i metalhus, hvilket øger sensorernes 
levetid og minimerer vedligeholdelse-
somkostningerne, og de taster hen-

holdsvis 7 mm og 5 mm.  Ingen af de 
fire varianter kræver genjustering. 

En IQ Flat sensor er pålidelig og let at 
montere. Det flade kompakte design 
gør sensorerne velegnede til opgaver, 
hvor det kniber med pladsen.  De er 
velegnede til at kontrollere om emner er 
til stede f.eks. i kompakte håndterings-
maskiner, til maskinpositionering i pa-
ckaging og til detektion af dele i presser 
og  forme og i lagersystemer.
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>> At svømme mod strømmen kræver 
mere energi end at svømme med 
strømmen. Måling af volumen-gennem-
strømning med ultralyd benytter sig 
af dette simple fysiske faktum. Selve 
målingen foregår ved at der på samme 
tid udsendes ét ultralydssignal med-
strøms og ét modstrøms. Da modstrøms  
signalet vil være længere tid under-
vejs, vil forskellen i vandringstiderne 
være et udtryk for væskehastigheden, 
som kan beregnes rent elektronisk.  
 
Flowmåleren FFU er kompakt og sam-
men med den fleksible installations- 
mulighed er den ideel, også hvor plad-
sen er begrænset. Sensorens opbygning 
i højkvalitets polysulfon og tæthedsklas-
se IP67 gør, at FFU kan anvendes un-
der varierende betingelser og samtidig 
sikrer den høj pålidelighed, særligt på 
processiden. Simpel, hurtig og problem-

Temperatur  overvågning  
på den nem me måde

Berøringsfri flowmåling 
 med øvre og nedre grænse 

SICK præsenterer ultralyds-flowmåleren til måling af gennem-
strømningsvolumen af ledende og ikke-ledende væsker 
berøringsfrit, der nu samtidig kan kontrollere nedre og øvre væske 
gennemstrømning.

løs idriftsættelse bakkes op af et stort 
display, som leverer information i klar 
tekst. Sensoren kan nu også leveres i 
en 8-Pin version med to transistor ud-
gange til kontrol af nedre og øvre væske. 

gennemstrømning
Ultralydsflowmåleren FFU har en  
præcision på <= 2% og findes med  
tilslutninger fra DN10 til DN25. Her-
ved dækker den et bredt anvendelses- 
område fra 0,3 l/min til 240 l/min. 
Med EHEDG certificering og anvendelse 
af FDA-godkendte materialer, er FFU  
ikke kun anvendelig i applikationer med 
køle-, smøre- og rengøringsmidler, men 
er også egnet til pakning af diverse  
væsker.
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>> THT temperaturfølerne er kompakte, 
hygiejnisk-graduerede Pt100 mod-
standstermometre. Følernes ydre er 
fremstillet af kvalitetskomponenter i rust-
frit stål der sikrer, at de strenge hygiejnis-
ke krav i CIP og SIP processer er opfyldt.  
Følerne kan leveres med alle industriens 
gængse mekaniske procesforbindelser 
og målestav i rustfrit stål 316L/1.4435 
i længder på til 200 mm. THTL tempera-
turføleren kommer med rørstykke, som 
monteres i den eksisterende rørføring, 

>> TBS Temperatur switch er nem at 
bruge og har et robust design. Den 
er designet til temperaturmåling og 
overvågning af drifts-væsker, såsom  
hydrauliske olier, køle smøremidler og 
rengøringsmidler væsker i maskiner,  
byggeri og produktion. 

Føleren består af en målestav fremstillet 
i   rustfrit stål 1.4571 et sensor legeme, 
en procestilslutning og en skærm del. I 
målestaven, der fås i længder op til 350 
mm, sidder et sensorhoved med et ind-
bygget Pt1000 element (klasse A) der 
sikrer temperaturfølerens store nøjag-
tighed.  

Følerens sensorlegeme leveres med op 
til to transistor PNP- eller NPN-udgange 
og en analogudgang, hvilket gør den 
velegnet til et væld af applikationer. 

Skærmen består af et stort læselige dis-
play, tre trykknapper og tydelige lysdio-
der der viser transistorudgangenes sta-
tus. Konfigurationen er simpel og følger 
den menubaserede navigation med vel-
kendte og standardiserede funktioner. 

TBS giver en enestående fleksibilitet i 
forbindelse med installation af føleren. 
Skærmen med display og trykknapper 
kan justeres uafhængigt af sensorlege-
met, så den står optimalt for brugeren. 
Det samme gælder procesforbindelsen 
som kan drejes selvstændigt og hvor-
med føleren altid muliggør den mest 
hensigtsmæssige fortrådning.  

Temperatur  overvågning  
på den nem me måde

Den nye nøjagtige tempe- 
raturføler fra SICK; TBS sikrer 
optimal fortrådning og bru-
gervenlighed. Både økono-
misk og teknisk udgør føleren 
den ideelle løsning til en lang 
række opgaver med at moni-
torere temperaturen.

Hygiejnisk modstands- 
termometer for  
væsker og gasser

De nye robuste temperaturfølere fra SICK; THTS, THTE og THTL 
leverer nøjagtighed, stabilitet og linearitet også på den lange 
bane. Følerne imødekommer hygiejnekrav i CIP og SIP processer 
og er ideelle til fødevare- og drikkevareindustrien såvel som i den 
kosmetiske og den farmaceutiske industri. 

hvilket sikrer en ubesværet montage. 

Foruden den direkte elektriske forbin-
delse til Pt100 element kan THT tempe-
raturfølerne også leveres med en inte-
greret transmitter med 4 mA ... 20 mA 
udgang signal.  De tre klasse A tempera-
turfølere THTS, THTE og THTL er tilgæn-
gelige fra -50 °C to +250 °C.
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Allerede i dag findes der en langrække SICK produkter til direkte 
integration til Profinet Netværk. Med S3000 Profinet IO Advanced 
og Professionel bliver det nu muligt at koble sikkerhedsscannere 
direkte på ProfiNet PLC’er. Hermed opnår PROFINET brugere en 
hurtig diagnostisk fra en central punk, ubesværet pålidelig og 
produktiv sikring af netværket.

: Produkter

PrOfinet iO sikkerhedsscanner

Pålidelig sikkerhed  
er tilgængelig  
overalt i netværket 

>>Direkte opkobling af sikkerheds- 
komponenter fra SICK til ProfiNet   
- PROFIsafe kan foregå på to måder: 
Enten via EFi Profinet gateway, som 
man kender med sikkerhedslysgitre og 
standardsikkerhedsscannere eller via  
ProfiNet IO, der har integreret gatewayen 
i scanneren. 

De nye S3000 Advanced og Professionel 
er modulopbyggede enheder hvor scan-
nerhoved, IO modul og stik kan sam-
mensættes til brug for kobber kabler 
eller optisk transmission. I modsætning 
til standardsikkerhedsscannere har IO 
scannerne ikke brug for lokale inputs, 
men får sine inputs direkte fra den PLC 
som den er koblet op til. Dette gælder 
også på output siden hvor der via Pro-
finetsafe kommunikeres direkte med 
PLC’en og dennes output. 

S3000 IO tilbyder sikkerhedsfelter med 
en rækkevidde på 4 m, 5,5 m eller 7 m. 
Advanced IO tilbyder 4 sikkerhedsfelter 
imens Professionel serien giver mulig-
hed for op til 8 sikkerhedsfelter. 

Med simultant sikkerhedsfeltover-
vågning giver scannerne mulighed for at 
monitorere to uafhængige sikkerheds- 
felter på samme tid. Begge inputs  
signaler kommunikeres uafhængigt af 
hinanden til PLC’en. En Profinet IO scan-
ner anvendes til sikring af maskiner og 
anlæg med PROFINET netværk, hvor den 
løser en lang række sikkerhedsopgaver 
såsom beskyttelse i forbindelse med 
transfervogne, robotceller, montagean-
læg, exit/entry med videre. 

PROFINET brugere får med IO scannerne 
adgang til hurtig diagnostisk fra en cen-
tral punk, pålidelig og produktiv sikring 
og en omkostningseffektiv udnyttelse 
af netværket. Scannerens konfiguration 
lægger gemt i memory plug’en, som gør 
omskiftning af en scanner let, da den 
nye enhed er fuldt programmeret i det 
øjeblik plugen er sat i den nye scanner. 
Ved konfiguration til flere enheder er det 
tilsvarende simpelt at klone en memory-
plug og indsætte de nye plugs i de rele-
vante scannere. 
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Sikring af farligt område med  MiniTwin

Sikkerhedslysgitter miniTwin er udviklet 
til opgaver hvor den lovpligtige risikoa-
nalyse foreskriver sikring af type 2 (IEC 
61496), eller PLd (EN ISO 13849-1). Sik-
kerhedslysgitret fås med en opløsning 
på 14 mm, 24 mm eller 34 mm også 
ved hjørneapplikationer. Med MiniTwin2 
er det muligt at lave sikkerhedsfelter på 
højder mellem 120 mm og 1.200 mm. 
Højden kan forøges trinvist med 60mm, 
hvilket gør det muligt at tilpasse sikker-
hedsfeltet optimalt til hver enkelt mas-
kine. Sikkerhedslysgitret har en række-
vidde fra 0 til 8 meter.

makismal standardisering gennem 
minitwins kombinerede stikkon-
cept  

Udefra er det ikke til at se, men sikker-
hedslysgitret bygger på et helt nyt sen-
sordesign, og man søger forgæves efter 
separate sendere og modtagere. Det nye 
lysgitter fra SICK er sender- og modtage-
relementer i en og samme twin-stick, 
fordelt symmetrisk på hver sin side af 
lysgitteret og separeret med en synkroni-
seringslysstråle i midten. Den elektriske 
tilslutning foregår på bagsiden af lysgit-
teret via et 5 polet M12 stik. Konceptet 
med kun én type gælder ikke kun sen-
der/modtager, men også cascading af 
op til 3 enheder. Hvilken enhed der skal 
være Host og hvilken der skal være Guest 
defineres ud fra valget af tilslutningsstik, 
hvor man har enten et eller to udgående 

en type der kan det hele!

Omkostningseffektiv 
lysgitterkoncept 

MiniTwin2 er et omkostningseffektiv kompakt lysgitter hvor både 
sender- og modtagerelementer er indbygget i samme hus og hvor 
alle versioner fra stand alone- til host/guest-versionerne er iden-
tiske – en type der kan det hele! Sensorkonstruktionen gør det 
muligt at overvåge farlige områder på maskiner med et minimum 
af sikkerhedsafstand og uden blindzoner – selv ved hjørnemon-
tage på cascaderede (seriekoblede) systemer.

kabler. For maskinbyggere betyder det, 
at der kun skal ligge en varetype på la-
ger, da miniTwin2 fungerer som sender-, 
modtager-, Host- og Guest-enheder, 
altså en høj grad af standardisering. 
Antallet af forskellige materialenumre, 
der skal håndteres og omkostningerne i 
forbindelse med bestykning, lagerføring 
og servicelogistik bliver derfor reduceret 
betragteligt i sammenligning med andre 
systemer.

Plug & Play ved tilslutning og auto-
matisk konfiguration.

På nuværende tidspunkt når intet sik-
kerhedslysgitter miniTwins Plug & Play 
niveau, som er blevet muligt gennem 
det applikationsorienterede tilslutnings-
koncept. Systemopkoblingen giver fuld 
EDM (overvågning af eksterne relæer) og 
reset-funktionalitet i det øjeblik, der eta-
bleres en elektrisk tilslutning via et stan-
dardkabel 5-pol M12 stik. Funktionernes 
konfiguration genereres under power-up 
og forløber automatisk for EDM ved at 
trykke på en knap for reset-funktionens 
vedkommende. Den rækken af LED’er 
langs med lysgitterets frontrude er en 
yderligere specialfeature. De anvendes 
til justering, som statusindikatorer og di-
agnoseværktøj og giver en brugervenlig 
visuel fornemmelse af sikkerhedsfeltet 
fra begge sider af sensorparret.   
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>> Udover maskinsikkerhed gør sikker-
hedslysgitre som C2000, C4000 Micro 
eller sikkerhedslysbomme som M2000 
det muligt at få ubesværet og ergono-
misk korrekt adgang til maskiner til 
glæde for operatører, rengøring eller i 
forbindelse med reset formål. Med det 
nye hus til indkapsling af sikkerheds-
lysgitre bliver det muligt at fjerne meka-
niske sikkerhedsbarrierer, døre, låger 
låse og lignede i miljøer, hvor hårde 

Let at integrere og robust i hårde fødevaremiljøer

Sikkerhedslysgitre indkapslet i IP69K 

Modstandsdygtigt materiale udført i IP 69K tæthedsklassen, kon-
strueret til rengøring og velegnet til brug i fødevareproduktion, det 
kendetegner SICKs nyudviklede beskyttelsesindkapsling til brug 
sammen SICKs sikkerhedslysgitre. Gennemtestet sikkerhed-
steknologi gøres hermed tilgængelig i selv de hårdeste miljøer.

rengøringsprocedurer er påkrævet. 
Særligt ved maskiner på slagterier, me-
jerier, i drikkevareproduktion eller ge-
nerelt i fødevareindustrien, kan man nu 
få glæde af fordelene ved personsikring 
med lysgitre.

Certificeret holdbarhed
IP 69K løsningen udmærker sig ved sit 
kompakte design. Huset er konstrueret 

til fødevareproduktion i henhold til EN 
1672, hvor der ikke er noget, der sætter 
sig fast og rengøringsprocessen bliver 
så effektiv som mulig. ECO-LAB og John-
sonDiversey certificeringer vidner om de 
anvendte materialers robusthed. Det er 
værd at bemærke, at det robuste hus er 
bestykket med specielle tilslutningskab-
ler, så enheden modstår højtryksspuling 
med op til 100 bar og vandtemperaturer 
på op til 80°C. Samlet set opnår man 
med indkapslingen af sikkerhedslysgitre 
en løsning, der giver maksimal mulighed 
for uhindret og vedvarende produktion.
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Induktive sikkerhedsafbrydere  
designet til hurtig og driftsikker 
berøringsløs positioneringsovervågning

>>Berøringsløse induktive sikkerheds-
afbrydere er særligt egnede til hårde 
miljøer, hvor de detekterer tilste-
deværelsen af metalemner, typisk til 
at bestemme om et emne er i sikker 
position eller ej. 
Det berøringsløse design eliminerer 
slidproblematikker og sikrer derved 
minimal vedligeholdelse i forhold til en 
elektromekanisk løsning. 

SICK har tilføjet IN3000 Direct til vores portefølje af berøringsløse 
induktive sikkerhedsafbrydere. Den er designet til sikker posi-
tioneringsovervågning og er tilgængelig i tre runde versioner med 
to OSSD sikkerhedsudgange, der er godkendt til sikkerhedsap-
plikationer op til niveau PL d. 

Den driftsikre IN3000 induktive sikker-
hedsafbryder er designet til simpel  
integration og hurtig respons. 

Serien har en rækkevidde på op til 15 
mm og er tilgængelig i en M12, M18 og 
M30 udgave og med 4-pins M12 stik. 
Tydelig LED-lys indikerer sensorens 
status, hvilket sikrer hurtig funktions-
diagnose på stedet. 

tr4 direct transponder sikkerhedsafbrydere

Berøringsløs sikkerhedsafbrydere 
med høj manipulationsbeskyttelse

IN3000 induktive sikkerhedsafbrydere 
tilbyder hurtige reaktionstider med  
direkte signaler til sikkerhedscontrol-
leren på under et millisekund via to 
sikre OSSD udgange. 

TR4 er en robust transponder, der er 
modstandsdygtig overfor stød og vibra-
tioner. Samtidig tilbydes den højeste 
tæthedsklasse IP69K, hvilket gør TR4 
egnet til hårde miljøer med rystelser 
men også til højtryksrensning som for 
eksempel i fødevareindustrien. 
Med en rækkevidde på op til 25 mm 
opnås en høj grad af tolerance overfor 
små rystelser og skævtrækninger i døre 
og låge, hvilket sikrer høj driftsikker-
hed.  TR4 fremstilles med individuelt 

kodede aktuatorer, hvilket betyder, at 
man ikke kan omgå beskyttelsesanord-
ningen.  

 
Let i drift
Sensoren leverer to OSSD sikkerhe-
dsudgange således, at TR4 kan tilslut-
tes direkte til en sikkerhedsPLC uden 
brug af separate controllere. Det gør det 
hurtig at fortråde, idriftsætte og kon-
trollere sensoren. LED-indikatoren på 

sensoren simplificerer indkøringsfasen 
og giver overblik i den daglige drift.  
Endeligt er det muligt at kaskadere op 
til 30 sensorer, hvilket er med til at  
minimere omkostningerne.

SICk præsenterer sin nye serie af transponder til direkte integra-
tion i sikkerhedsPLC’ere - TR4. De er designet til monitorering 
af døre og låger, som ønskes sikret mod manipulation, vibration 
samt til opgaver, hvor døre og låger er udsat for skævtrækning.
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fremtidssikret datafangstløsning 

Tre datafangstteknologier,  
ét integrationskoncept

>>SICKs IDpro tilbyder en porteføljestra-
tegi på tværs af teknologier for CLV6xx, 
Lector6xx og RFH6xx. De industrielt de-
signede IDpro enheder tilsluttes, kon-
figureres og parametreres alle på den 
samme måde, hvilket muliggør omko-
stningseffektive løsninger optimeret til 
den specifikke applikation.  Generelt har 
maskinbyggere en prædefineret styrin-
gs- og softwarestruktur. Konvertering til 
en anden datafangst teknologi forbindes 
ofte med betydelige tilpasningsomkost-
ninger. Men ID pro sikrer anvendelse af 
den mest optimale datafangst teknologi 
fra ordre til ordre.

Når en maskinbygger for eksempel har 
opbygget ekspertise for stregkoder eller 
RFID transpondere har han samtidigt 
opbygget en viden, der direkte kan over-
føres til programmering af kameraer til 
2D-koder.

IDpro fremtidssikrer integratorers løs-
ningskoncepter, fordi deres designs ikke 
mister værdi når der indføres nye tekno-
logier.  De vil altid kunne bygge videre 
på deres basiskoncept og tilpasse da-
tafangst for emnet til de respektive for-
hold uden at skulle fortage komplekse 
ændringer i IT processer. 

Alle teknologier integreres på samme 
måde med IDpro uanset om det er RFID, 
stregkoder eller 2D-koder. En konsek-
vens heraf er, at omkostningerne til 
integration og træning bliver reduceret 
betragteligt.

SICK tilbyder førende sensorteknologi 
indenfor RFID, stregkodelæsere, og 2D-
kodelæsere, der er designet til IDpro 
integration. Dermed får IDpro brugere 
alle informationer uanset datafangst  
teknologi fra en enkelt kilde - en stan-
dard platform med et væld af værktøjer, 
interfaces og tilslutningsmuligheder. 

IDpro er den første platform der leverer én integrationsløsning 
for datafangst uanset om din opgave bedst løses med stregkode, 
2D-kode, datamatrix, dot-pin marking, RFID eller en kombination 
af disse. IDpro gør det let at tilpasse sig den optimale applika-
tionsspecifikke løsning. Selv hvis den bedst egnede datafangst-
teknologi til en specifik opgave ændrer sig undervejs, skal du ikke 
opbygge en ny dyr it-struktur, og heller ikke tillære dig nye pro-
grammeringsværktøjer. IDpro tilbyder et væld af feltbussystemer 
og forbinder dermed datafangst med informations- og kontroller 
teknologi.
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Høj fleksibilitet  
i ny kompakt afstandsmåler

>>SICK præsenterer nu den sidste nye 
afstandsmåler med små indbygningsmål 
og attraktiv pris.

Lang tasteafstand
Sensoren anvender en justerbar scan-
ningstid der gør det muligt at måle 
på Sensoren anvender en justerbar 
scantid, der gør det muligt at måle på 
emner op til 12 meters afstand. Af-
hængig af kravet til responstid kan 
emner detekteres med en gentagelses-
nøjagtighed fra 0,5 mm til 5 mm. 

Hddm™
Afstandsmåleren baserer sig på HDDM, 
High-Definition Distance Measurement, 
som tilbyder længere tasteafstande, 
større præcision, markedets største 
temperaturområde og undertrykkelse af 
fremmedlys. Ved at benytte avancerede 
algoritmer kan der opnås væsentlige for-
bedringer af målinger så selv dybsorte 

emner kan registreres nøjagtigt på flere 
meters afstand. Måleprincippet, time-
of-flight giver en farveuafhængig måling 
med en 100% afblænding af baggrund, 
herunder de populære sikkerhedsveste. 
Der er mulighed for at flere sensorer kan 
måle i samme punkt, da der ikke fore-
kommer crosstalk mellem sensorerne. 
Minimum afstand fra sensor til emne er 
unikt kort, kun 50 mm og med en mak-
simal afstand på 12.000 mm giver dette 
et yderst fleksibelt måleområde.

mange udgange 
DT35 tilbyder mange konfigurationer af 
udgange. Standard er to transistorud-
gange, B (PNP/NPN) hvor af en kan pro-
grammers til 0..10V eller 4..mA samt IO 
link interface. Dette giver flere kombina-
tionsmuligheder i den samme sensor. 
Udgangssignalet kan programmeres til 
tre funktioner: 
•	 Distance til objekt (Dto)
•	 Vindue signal (Win) 
Objekt mellem sensor og baggrund 
(OBSb). 
OBSb er smart fordi sensoren her måler 
på en kendt overflade som uanset em-
nets beskaffenhed, farve, form, glans og 
vinkel vil blive registeret korrekt. I foto-

celle terminologi kaldes funktionen også 
forgrundsafblænding. Applikationer er 
f.eks. detektion af biler i automatiske 
parkeringsanlæg hvor sorte og blanke 
overflader eller vinduer kan resultere 
i at almindelige sensorer svigter. Vi 
kender det fra parkeringspladser hvor 
en bås meldes fri, men når man kom-
mer frem holder der allerede en bil. 

Programmering
Sensoren er let at programmere med 
LED indikatorer der guider brugeren gen-
nem menuen med få tastaturtryk. Nyt er 
IO Link der giver adgang til en udvidet 
menu, så status og måleresultater kan 
vises. En smart feature er, at IO link giver 
adgang til at låse trykknapper så ope-
ratører ikke kan ændre opsætningen i  
sensoren. 

sensor til test
Det er muligt at rekvirere en af SICKs 
konsulenter, som kan teste sensoren på 
din opgave og efterfølgende udlåne en 
til langtidstest. Kontakt blot SICK A/S for 
nærmere aftale.

DT35 er en ny udviklet  
afstandsmåler med meget 
små indbygningmål, som tilby-
der høj nøjagtighed og masser 
af features.
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IVC-2D kamera til krævende 2D-måleopgaver og inspektionsopgaver

: Produkter

>>Det robuste IVC-2D smart kamera le-
verer todimensionelt optimal detektion 
for alle applikationer: 0,3 megapixels 
VGA for højhastighed applikationer og 
0,78 megapixels for standardapplika-
tioner og den nyligt tilgængelige UXGA 
med en opløsning på 1,9 megapixels til 
applikationer, hvor maksimal præcision 
og gentagelsesnøjagtighed er påkrævet.  

Fokus på økonomisk billedbehandling
Biblioteket i det integrerede software IVC 
Studio indeholder over 110 værktøjer til 
ubesværet applikationsudvikling. Der-
med tilbyder softwaren mulighed for en 
optimal løsning, der i samme ombæring 
både sparer tid og minimere omkost-
ninger. Kameraet kan anvendes som et 
stand-alone system uden brug af pc-kon-
figuration, og installationen kan derved 

håndteres betragteligt lettere end med 
sammenlignelige PC-baserede vision-
systemer. 
Belysning er nøglen til at få det bedste 
ud af ethvert kamera, hvad enten det 
er til at tage billeder derhjemme eller til 
industriel brug. Derfor leveres der som 
tilbehør en lang række af belysningsva-
rianter, som kan kontrolleres direkte fra 
kameraet og som derforgiver løsninger, 
der er tilpasset til den enkelte applika-
tion. Der er en lang række af interface-
muligheder blandt andet Ethernet 
(10/100 Mbits), TCP/IP, UDP/IP Ethern-
et/IP og RS485. Derudover er der syv frit 
programmerbare ind- og udgange som 
garanterer ubesværet integration til kon-
trollere, automationssystemer eller til at 
guide robotter med.  IVC 2Ds integrerede 
OPC-server giver direkte adgang til ud-
veksling af  data med et SCADA-system. 
Det hele er pakket ind i et robust kame-
rahus med tæthedsklasse IP65, som 
gør det velegnet til applikationer i hårde 
miljøer.
 
Teknisk og økonomisk er IVC-2D med 
sin 1,9 megapixsels opløsning den ide-
elle løsning for krævende inspektions- 
opgaver og 2D positionering, hvor  
maksimal præcision og gentagelses- 
nøjagtighed er afgørende.

iVC-2d smart-kamera: 

Højere opløsning = nye muligheder

Med en opløsning på 1,9 megapixels tilbyder IVC-2D smart- 
kameraet fra SICK  inspektions- og 2D positionering med skarpere 
billeder ned til den mindste detalje. Kameraet er ideelt til kræven-
de inspektions- og 2D-måleopgaver, fordi det samtidig med den 
høje ydelse leverer et økonomisk gunstigt stand-alone koncept 
med omfattende integrationsmuligheder og simpel konfiguration. 
Det hele er pakket ind i et robust kamerahus med tæthedsklasse 
IP65, som gør det velegnet til applikationer i hårde miljøer.



19

: Produkter

>> Ved at skræddersy sensoren til den 
konkrete opgave bibringer sensoren en 
større merværdi end en standard type. 
Ofte skal kunden justere sensoren til op-
gaven, men er det en standard maskine 
kan man med fordel få en S-type, hvor 
tasteafstanden eller analogområdet pas-
ser til opgaven. Det giver en ’plug’n play’ 
oplevelse og man undgår fejljustering. 

Listen ovre tilretninger er lang:
Speciel stik, forudindstillede tasteaf-
stande, monteret på kundespecifikke 
beslag eller leveret i bulkkasser er de 
mest brugte tilretninger. Men med dage-
ns moderne og softwaredrevne sensorer 
kan der ligeledes tilbydes helt specifikke 
funktioner som fast tidsforsinkelse på 
udgang, watchdog funktion (heartbeat), 
indgang med speciel funktion f.eks. test 
signal, sync eller udblændingsfunktion.

s typer er standard procedure
Det kan lyde indviklet at få verdens 
største sensorproducent til at fremstille 
100 afstandssensorer med et forudind-
stillet analogområde, men arbejdet er 
standardiseret og fra forespørgsel til 
man står med produktet går der ofte kun 
få uger.

Vores konsulenter hjælper med at vurde-
re den enkelte opgave og resultatet er, at 
kunden opnår væsentlige fordele startes 
arbejdet med at fremstille S typen.  
I nogle tilfælde udnytter kunden sen-
soren til en revolutionerende løsning, og 
her kan man få ’låst’ sensor typen til ens 
egen produktion, således at man i en vis 
periode er beskyttet mod plagiat.

Solution types giver kontante fordele
når standardsensorer ikke passer til din applikation

SICK er en af verdens største sensorproducenter og sælger 
dermed et hav af standardsensorer til kundernes mange-
artede applikationer. Udover at sælge standardsensorer har 
SICK opbygget en stor produktion af kundespecifikke løs-
ninger, hvor en standard type tilrettes efter kundens behov.  
Vi kalder dem for S typer (S for Solution).
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3d og farve i ét kamera

Kvalitetsinspektion og klassifikation 
baseret på både  
3D og farve

>>Kameraer indgår som en central  
komponent hos producenter af  
maskiner og visionintegratorer over hele 
verden. Med ColorRanger, der leverer 
en RGB opløsning på 3072 pixels per  
kanal, bliver det nu muligt at kontrollere 
og klassificeres objekters farve i høj 
opløsning samtidig med at kameraet  
udfører en række andre kontrolopgaver

multiscan teknologi
SICKs mulitiscan teknologi gør det muligt 
at kombinere fordele ved 2D og 3D bil- 
leder i ét kamera. Kameraet har indbyg-
get målekomponenter til henholdsvis, 
3D, RGB, gråtone og kontrast. Kompo-
nenterne kan kombineres så man for 
eksempel har to 3D-komponenter til 
kontrol af om en indpakning er lukket 
korrekt, samtidig med at flere kontrast-
komponenter måler genskin og kontrast-
forhold for separate bølgelængder. Ved 
mulitiscan oprettes de målekomponen-

 Ved simultant at måle objekters farvesammensætning, kontrastforhold og 3D-udformning kan man 
træffe mere pålidelige beslutninger, som kan forøge produktkvaliteten og give produktionsanlæg 
flere driftstimer med kortere produktionstid. SICKs visionkamera ColorRanger E erstatter behovet 
for at anvende flere forskellige kameraer til løsning af samme opgave og minimerer derved den to-
tale omkostning og løsningens kompleksitet.
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Valg af lyskilder optimeres til de øn-
skede inspektionsopgaver

avanceret ultralydssensor um18-2Hi

Ultralydssensor UM18 er  
en problemknuser

>>Sensoren tilbydes i første omgang til 
4 måleområder og har op til 1300mm 
tasteafstand. Den fås yderligere i to byg-
geformer enten som aksial version eller 
med vinklet front, begge med en længde 
på kun 41mm.

Af udgange fås den enten med analog- 
(4-20mA og 0-10V), push-pull-, PNP/NPN 
udgange eller med I/O link. Indstilling 
kan ske med I/0 link og/eller ekstern  
teach-in ved hjælp af multifunktionsin-
put. 

Sensoren er forsynet med intelligente 
målefiltre, hvilket sikrer en meget påli-
delig måling. Herudover er der indbygget 
temperaturkompensation, der ligeledes 
sikrer et meget nøjagtigt måleresultat.

Ved brug af flere sensorer tæt på hi-
nanden findes der mulighed for at syn-
kronisere de enkelte enheder således, 
at de udsendte lydbølger ikke opfanges 
af sensoren tæt på og derved giver fejlsi-
gnaler. Herudover er det muligt at sætte 
op til 10 sensorer sammen som Mul-
tiplex og derved kan de anvendes som 
et ”tæppe” af ultralydssensorer tæt på 
hinanden.

Ud over ”Distance to object” (DtO), som 
er en almindelig afstandsmåling tilbyder 
sensoren flere andre målemetoder. Ved 
målemetoden ”Window” (Wnd) bestem-
mer man selv i hvilket område sensoren 
skal være åben for emner. Derudover 
kan man vælge metoden ”Object bet-
ween sensor and background” (OBSB) 
her indlæres en fast baggrund og alle 
emner mellem denne baggrund og sen-
sor bliver omsat til udgangssignal.
Ultralyd kan med fordel anvendes i ap-
plikationer i forbindelse med alle typer 
væskeoverflader, transparente emner 
(folie, glas m.m.) samt i meget støvede 
og beskidte miljøer.

UM18 er forsynet med M12 stiktilslut-
ning, udført i forniklet messing, tæthe-
dsklasse IP67 og kan anvendes i miljøer 
inden for temperaturområde -25 C til 
+70 C.

ter, der er optimale for den enkelte ap-
plikation i softwaren. Derefter får hver 
enkelt målekomponent tildelt et dedike-
ret område af billedsensoren således, at 
kameraet kan levere alle data simultant.  
Hver enkelt komponent kan konfigureres 
separat inklusiv blænde, lukketider, gain 
og thresholds for derved at kunne levere 
optimal billedkvalitet.

 
Multiscan konfiguration er defineret i 
en læsbar XML-fil, hvor alle de ønskede 
målekomponenter er indføjet. Når filen 
oploades konfigurerer Ranger-kameraet 
sig selv og dedikerer et område af sen-
soren til hver enkelt målekomponent der 
er i listen. Derefter er kameraet klar til 
drift.   

 
forbedret produktionskvalitet ved 
hjælp af både 3d form og farve 
3D-visualiseringer er ideelle, når højder, 
form eller volume er af betydning for 
produktionsprocessen. Men for at 
træffe en korrekt beslutning om kvalitet 
eller udsortering er det ofte nødvendigt 
også at overveje farven på de enkelte 
dele. Dette er for eksempel almindeligt 
i klassificering af frugt og grøntsager 
og verifikation af bagværk. Det samme 
gør sig gældende for sortering i træ-
industrien og ved kontrol af niveau og 
farve i den farmaceutiske industri. Ved 
at betragte både 3D og farver, kan der 
udføres mere pålidelig kontrol hvilket 
forbedrer produktets kvalitet og red-
ucerer affald. Selve udviklingen af en 
3D-løsning kræver specielt uddannet 
personale, hvilket er årsagen til, at man 
typisk vælger at anvende en vision-
integrator.

SICK præsenterer en ny high-
end ultralydssensor der løser 
selv krævende opgaver. Sen-
soren er fremstillet. i et M18 
hus, og  måleprincippet er 
baseret på ”Time-of –Flight” 
der giver en opløsning på hele 
0.069 mm.
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Objektiver og brandvidde
Objektivet fokuserer lyset som slippes ind i kameraet på en sådan 
måde, at der genereres et skarpt billede. Et fokuseret billede med-
fører, at objektets kanter ser skarpe ud. Hvis objektet er ude af fokus 
bliver kanterne sløret. Objektiver til fotografi har ofte autofokus, mens  
objektiver til maskinvision har fast eller manuelt justerbart fokuspunkt.   
 

De to vigtigste forskelle mellem objektiver er synsvinkel og brandvidde. 
Termerne anvendes principielt til at beskrive den samme sag. Synsvinkel 
fortæller, hvor meget kameraet ser. Et vidvinkelobjektiv ser en større del af 
synsfeltet, mens et teleobjektiv ser detaljer, der er længere væk

Begreber inden for visionteknologi
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Sensor Linse

Brandvidde

Parallelle lysstråler

: Know-howVision

Med brandvidde menes afstanden fra objektivet til fokuspunktet. 
Billedet er i fokus, når fokuspunktet er på kameraets sensor

Brandvidden er relateret til synsvinkelen, således giver en lang 
brandvidde en lille synsvinkel og en lille brandvidde giver en stor 
synsvinkel.

eksponering
Eksponering er et mål for hvor meget lys sensoren detekterer. 
Eksponeringsmængden fastsættes af fire faktorer:
Intensiteten af det indkommende lys
Sensorens følsomhed overfor det lys, der passerer gennem objek-
tivet
Eksponeringstiden i millisekunder også kaldet lukketid
Størrelsen af blænden som styrer den mængde lys der passerer 
igennem objektivet
Den samlede eksponering er resultatet af disse faktorer. Hvis 
eksponeringstiden er for kort til at sensoren kan samle tilstrækkelig 
lys, siger man, at billedet er undereksponeret. Hvis for meget lys når 
frem til sensoren, bliver billedet bliver overeksponeret.

Bevægelsesslør
Bevægelse i billeder kan give samme effekt som ufokuserede bille-
der. Hvis objektet er i bevægelse og eksponeringstiden er for lang, 
bliver billedet sløret og løsningens robusthed kommer i fare. I appli-
kationer hvor kort eksponering grundet emnets hastighed er nød-
vendig, findes der tre metoder til at gøre billedet tilstrækkeligt lyst:
Belys emnet i kort tid med høj intensitet (strobelys)
Åben for blænden så der kommer mere lys ind i kameraet
Elektronisk forstærkning af lyset(beskrives i næste afsnit) 

gain
Eksponeringstid og blænde størrelse er fysiske måder at 
styre intensiteten på i et billde. Der findes også en elek-
tronisk måde, kaldet gain, som forstærker intensitetsvær-
dierne efter at sensoren allerede er blevet eksponeret – 
meget lig volumenkontrollen på en radio. Ulempen med 
at kompensere via gain er at den også forstærker støjen 
således at billedet bliver mere grynet.
 

Kontrast
Kontrast er forholdet mellem de lyse og mørke dele i et 
billede.

interesseområde (rOi)
Et ROI er et udvalgt område i et billede. Formålet med et ROI 
er at begrænse analyseområdet og at muliggøre forskel-
lige analyser inden for billedområdet. Et billede kan inde- 
holde et valgfrit antal ROI’er. Et andet term indenfor ROI er 
AOL(area of interest), som typisk benyttes når objektet ikke 
altid ligger på samme sted i billedet. For at kunne inspicere 
dette er der behov for et dynamisk ROI, der følger objektet. 
Det dynamiske ROI kompenserer endda for om et objekt 
kommer med forskellige afstande fra kameraet. 

mønstergenkendelse
Mønstergenkendelse er genkendelse af et forudind-
læst gråskalamøsnter. Mønstergenkendelse kan kun 
anvendes, når der forligger et referenceobjekt og når 
objektet, der skal inspiceres, forventes at være identisk 
med referenceobjektet. Mønstergenkendelse anvendes 
til at finde, verificere former og justere øvrige inspektions-
værktøjer. Positionen på et objekt defineres i forhold til et 
referencepunkt som har en konstant position i forhold til 
referenceobjektet. En mønstergenkendingsalgoritme til 
2D kan enten være baseret på gråskala(absolutte) eller 
baserede på geometriske egenskaber (relative).

Højkontrast Normal Lav Kontrast
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