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Van wieg  
tot wieg 

Als je de tank van je auto volgooit, sta je er niet bij stil dat onze natuurlijke 
grondstoffen ooit wel eens kunnen opraken. Maar als je het nieuws erop naslaat, 
ontkom je er niet aan. Zelfs de Europese Commissie geeft nu aan dat, wanneer 
we niets doen, binnen enkele generaties onze planeet is ‘leeggeroofd’. Duurzaam 
denken is dus nodig.

Vooruitlopend op het duurzaamheidbeleid van overheden trekken steeds meer 
ondernemingen al hun eigen groene plan. Daarin gaan ze ver: het cradle-to-cradle-
denken staat hoog op de agenda. Hoe kunnen producten zo worden gemaakt dat 
ze bijna oneindig kunnen worden hergebruikt? Niet ‘van wieg tot graf’ maar van 
‘wieg tot wieg’ is het devies. 

Bij SICK zien we die ontwikkeling niet alleen met vertrouwen tegemoet, we sluiten 
ons er ook graag bij aan. De grote stappen op weg naar cradle-to-cradle hebben 
we al gezet. Zo ontwerpen we binnen onze R&D-afdeling alleen producten die 
het milieu ontzien en zo compleet mogelijk kunnen worden gerecycled. En wat 
de energie betreft die nodig is voor de productie van onze componenten, kiezen 
onze fabrieken in Duitsland enkel en alleen voor groene stroom. 

Eerlijk is eerlijk: punt van aandacht is nog onze database met daarin alle materi-
alen en grondstoffen van eerder geproduceerde componenten. Als alles meezit, 
is die eind dit jaar al beschikbaar. Zo maken we de cirkel helemaal rond. En dat 
is voor meer en meer klanten van belang. Het zal u duidelijk worden dat groen 
doen voor ons allang geen vrijblijvende zaak meer is, maar serious business. 

Jaap Schilder
directeur
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Kom SICK testen in Bilthoven
Kent u het SICK-testcentrum in Bilthoven al? Het is dé plek om onze 
componenten te testen in een live-omgeving. Zo hoeft u eigen processen 
niet stil te leggen of te verstoren, en kunt u een nieuw systeem nog vóór 
implementatie grondig testen. Bijzonder is ook de opstelling van onze 
LMS-laserscanner vlak bij het testcentrum. In een reallife omgeving  
ervaart u hoe ideaal de LMS voor buitenbeveiligingsdoeleinden is. 



>> De SICK Dx35 is een nieuwe, voor-
delige sensor voor meetapplicaties met 
afstanden tot zo’n 35 meter. De meting 
kan, afhankelijk van het type en de 
afstand, plaatsvinden met of zonder 
reflector. Eveneens typeafhankelijk is de 
uitgang: analoog of digitaal. De meet-
prestaties van de Dx35-range zijn altijd 
consistent, betrouwbaar en exact, onge-
acht de kleur van het te meten object of 
de reflector. Dat kan veel betekenen 
voor de productiviteit en proceskwaliteit. 
Binnen de brede range is altijd een 
oplossing te vinden die perfect beant-
woordt aan de eisen van de specifieke 
applicatie. De zeer compacte bouwvorm 
en minimale blinde zone zijn van  
grote waarde wanneer de beschikbare 
montageruimte gering is. 

Kerninformatie
 DT35 analoge taster; DS 35 
schakelende taster, DL35 analoge 
sensor met reflector en DR35 
schakelende sensor met reflector

 Meetafstanden tastend van 50 mm 
tot 12 meter, sensor met reflector 
van 200 mm tot 35 meter

 Hoge detectiesnelheid met max. 
schakelfrequentie van 333Hz

 Nauwkeurigheid 10 mm met een 
reproduceerbaarheid van 0,5 mm .. 
5 mm.

 IO-Link en afhankelijk van type tot 2 
(analoge) schakelende uitgangen, 
elk met 3 schakelmodes

 HDDM™ technologie (High Definition 
Distance Measurement) maakt de 
Dx35 range zeer betrouwbaar en 
ongevoelig voor vreemdlicht

: Productnieuws
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DT/DS/DL/DR35 afstandsensor: 
uitblinker in de middenklasse

 Toetsen, multifunctionele ingang en/
of IO-link, maken snel in- en omstellen 
mogelijk

 Uitstekende detectie, ook onder 
grote hoeken

 Keuze uit infrarood- of  
roodlicht-lichtbron, laserklasse 1 of 2

 Toepassingen: positiebepaling en 
anti-botsbewaking van shuttles en 
voertuigen, betrouwbare meting en 
detectie van zeer donkere of sterk 
glanzende objecten zoals in de 
automotive-industrie, vele logistieke 
applicaties, meting en detectie van 
kleine objecten over lange afstanden
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: Toepassingen

Hoeveel wild maakt er nu eigenlijk gebruik van onze Nederlandse 
ecoducten? In 2010 laaide de maatschappelijke discussie over 
het nut van de dure wildviaducten flink op. Reden voor Mauritz 
Techniek B.V. uit Huizen, specialist in beveiligings- en toegangs-
techniek, om een oplossing te ontwikkelen die Staatsbosbeheer 
letterlijk een beeld geeft van het passerend wild. Op wildwissel 
Woeste Hoeve boven de A50 staat een proefopstelling die sinds 
kort nog betere beeldresultaten levert dankzij de inzet van een 
SICK LMS-scanner.

half acht moeten zijn. Toen kwam er hier 
op het ecoduct nog roodwild voorbij.” 

Flinke klus
Met trots toont Van Tilborg de bewakings-
opstelling die Staatsbosbeheer niet alleen 
waarschuwt als er wild passeert, maar 

>> Rond half tien in de ochtend is Maarten 
van Tilborg, systemintegrator bij Mauritz 
Techniek, al druk bezig op zijn werkplek 
voor vandaag: de wildwissel Woeste 
Hoeve. Hoewel niet zichtbaar, dendert 
onder ons het autoverkeer op de A50 
voort. “Jullie hadden hier vanochtend om 

Mauritz Techniek maakt wildverkeer op  
ecoduct inzichtelijk

“Regelmatig komen 
hier wel zestig dieren 
per nacht voorbij”

ook direct live-beelden biedt. “Het was 
nog een hele klus om hier 220V en inter-
net te krijgen. De aansluiting lag name-
lijk beneden naast de A50. Maar het is 
ons gelukt.” De gehele opstelling bestaat 
uit een kast met besturingstechniek, de 
LMS-scanner van SICK en een mast met 
een domecamera, een overzichtscamera 
en twee infraroodlampen die voor zicht 
in het donker zorgen. 

“In de grond zitten nog de radarkabels 
van onze eerste uitvoering”, vertelt Van 
Tilborg. “Aan de hand van die kabels 
hebben we om de tien meter een zone 
gecreëerd. Bij het oversteken van het 
ecoduct passeerde het wild dan meer-
dere van die zones. In de betreffende 
zone waar het dier zich begaf, veran-
derde dan het radiosignaal. Hét teken 
voor ons besturingssysteem om de 
domecamera op die zone te richten.”
 
Track & trace
Hoewel de eerste oplossing naar behoren 
werkte, koos Mauritz Techniek in tweede 
instantie voor de inzet van de SICK LMS-
scanner. “Door toepassing van de LMS 
is nu track & trace mogelijk. Begeeft 
bijvoorbeeld een hert zich in het scan-
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>> Mauritz Techniek BV uit Huizen is 
een technisch installatiebedrijf dat in 
1995 is gestart en sindsdien een zeer 
stabiele groei heeft doorgemaakt. 
Hoofdactiviteiten van het bedrijf zijn 
toegangstechniek en beveiligingstech-
niek. Onder toegangstechniek vallen 
onder andere het automatiseren van 
vleugelpoorten, garagepoorten en 
slagbomen. Tevens levert Mauritz 
Techniek de bijbehorende bedienings-
elektronica. Tot beveiligingstechniek 
behoren cameraobservatie systemen, 
terreinbeveiliging, alarmcentrales, ser-
vicecentrales, brandmeld- en ontrui-
mingsinstallaties. Naast bedrijven, 
instellingen en overheden behoren 
ook particulieren tot de klantenkring 
van Mauritz Techniek BV.

Over Mauritz 
Techniek BV

gebied, dan weet de LMS exact waar het 
zich bevindt. We kunnen daardoor veel 
verder inzoomen en we kunnen de dieren 
ook constant nauwkeurig volgen.” Rijst 
de vraag waarom niet meteen voor een 
LMS werd gekozen? Van Tilborg lacht: 
“Gewoon omdat we de LMS pas later 
hebben ontdekt. SICK stond op de beurs 
Safety & Security 2011 in Amsterdam 

en zo zijn we in aanraking gekomen met 
de toepassingsmogelijkheden van die 
scanner.” 

Mauritz Techniek zette de LMS als eer-
ste in voor een beveiligingsproject bij 
een particuliere klant. “De LMS blijkt 
ideaal voor buitenbeveiliging, omdat je 
de tuin van je klant niet helemaal over-
hoop hoeft te halen. Toegegeven, zo’n 
eerste project is een leertraject voor 
beide partijen. Want hoe goed zo’n scan-
ner ook is, als bijvoorbeeld de begroeiing 
in de weg zit, dan krijg je last van fout-
meldingen. Het is prettig als je elkaar 
dan makkelijk weet te vinden.” Over de 
begroeiing op het wildviaduct hoeven we 
ons wat Van Tilborg betreft niet druk te 
maken: “Ik kom hier ieder half jaar langs 
voor onderhoud en dan neem ik meteen 
het groen onder handen.”

Resultaat
Van Tilborg geeft toe dat hij aanvankelijk 
weinig wild op de wildwissel verwachtte. 
Dat veranderde toen de proefopstelling 
operationeel werd: “Regelmatig komen 
hier op één nacht wel zestig dieren voor-
bij. Meestal zijn het herten en everzwijnen, 
soms is het een vos of een ree. >>LMS zonder behuizing



LMS met  
behuizing
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Het blijkt dus dat die dieren zich hele-
maal niet laten afschrikken door het 
geluid van de snelweg. Laatst kwam hier 
zelfs een hele rotte zwijnen met biggen 
voorbij. Als je naar YouTube gaat en 
zoekt op ‘rotte met biggen’, dan kun je 
het filmpje bekijken.”

Van Tilborg constateert op de beelden 
soms ook bijzonder ‘overstekend wild’: 
“We zien hier wel eens een verdwaalde 
fietser oversteken. En laatst kwam er 
nog een motorrijder voorbij. Handig voor 
Staatsbosbeheer: dankzij de LMS zoomt 
de domecamera nu zo ver in dat zelfs 
het kenteken goed zichtbaar is.”

Meekijken
Van Tilborg is vandaag op de wildwissel 
om het systeem verder te verfijnen:  
“Tot nu toe kreeg Staatsbosbeheer tel-
kens een soort van waarschuwingsmail, 
waarna men moest inloggen om de  
beelden te bekijken. Nu passen we het 
systeem op zo’n manier aan dat ze – 
telkens als er wild passeert – een filmpje 
per e-mail krijgen. Dit filmpje laat zowel 
het beeld van de overzichtscamera als 
van de domecamera naast elkaar zien.”

Of Staatbosbeheer dit systeem bij 
andere ecoducten gaat invoeren, weet 
Van Tilborg nog niet: “Duidelijk is wel 
dat ze enthousiast zijn. Bij sommige eco-
ducten werken ze nog met een zandbed 
waar ze iedere ochtend naar toe moeten 
om de sporen te bekijken en het daarna 
weer aan te harken.” De proefopstelling 
op Woeste Hoeve is een gesponsord 
project vanuit Mauritz Techniek B.V. 
“Onze directeur Arie Mauritz heeft regel-
matig contact met Staatsbosbeheer. 
Vanuit verschillende gesprekken over de 
discussie rondom ecoducten is bij hem 
het idee voor deze proefopstelling ont-
staan. SICK heeft daarbij trouwens de 
LMS-scanner voor een schappelijke prijs 
geleverd.”

: Toepassingen

Belangstelling
Het nieuws over de proefopstelling van 
Mauritz Techniek B.V. is inmiddels ook 
elders in Europa geland. “Er is zelfs al 
interesse getoond vanuit Duitsland en 
vanuit Polen.” Of Van Tilborg daardoor 
extra trots is op zijn werk voor dit pro-
ject? “Elk project is mooi, maar – toege-
geven – dit is wel heel uniek!”
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Nieuw: MPA analoge positiesensor  
voor pneumatische cilinders
>> De beproefde SICK MPS positiesen-
soren konden al ingezet worden voor een 
bereik van 32 tot 256 mm. Nieuw is de 
SICK MPA analoge positiesensor, lever-
baar met meetlengtes van 107 mm tot 
1007 mm in stappen van 36 mm. Deze 
innovatie is breed toepasbaar en past  
met een bevestigingsbeugel op elke wille-
keurige cilinder. Met de MPA biedt SICK 
nu één universele oplossing die vele 
andere kan vervangen. 

Kerninformatie
 Veelzijdig inzetbaar 
 Grote precisie (0,03%),  
reproduceerbaarheid 0,06%

 Lineairiteit 0,5 mm
 Voor meetlengtes van 107 tot  
1007 mm in stappen van 36 mm

 Communicatie via IO-Link
 Behuizing IP67

 Gemakkelijk te monteren  
(met adapter ook in cilinders met 
T-slot e.d.)

 Output 4-20 mA en 0-10V
 4-kleurige LED-display voor snelle 
installatie en diagnose

 Verbeterde machineprestaties 
dankzij minimale blinde zone

 Snel configureerbare start- en 
eindpunten

 Lange levensduur
 Solide aluminium behuizing, 
capacitieve Teach Pad en anti- 
kinkkabel

 Voor niveaudetectie, meten, 
perspositie- en procesbewaking

IMP inductieve sensor voor high pressure 
hydraulische cilinders
>> SICK breidt haar portfolio inductieve 
sensoren verder uit. Naast de IM, IME, 
IMF en IMA inductieve sensoren is er nu 
de range IMP, speciaal voor toepassing 
in applicaties waarbij de sensor in direct 
contact met een hoge oliedruk in de cilin-
der komt. IMP sensoren zijn bestand 
tegen een druk tot 500 bar. Door toe-
passing van een zeer dun keramisch  
element blijft de elektronica buiten de 
drukzone. Dit komt de levensduur ten 
goede. De IMP inductieve sensoren zijn 
ook gasdicht. (Meer over inductieve  
sensoren op pagina 12.)

Kerninformatie
 Bepaalt het eind en/of begin van  
de zuigerpositie in hydraulische 
cilinders

 Drukbestendig tot 500 bar
 Voor applicaties waar magnetische 
sensoren niet werken

 Gasdicht
 Schakelt bij een vast ingestelde 
positie

 RVS behuizing met high-power 
keramische detectiekop

 Toepassingen: landbouw- en 
wegenbouwmachines, offshore 
industrie, grote hydraulische 
systemen, eindpositiecontrole in 
hydraulische cilinders en kleppen, 
snelheidsbewaking in hydraulische 
motoren, hydraulische pompen en 
smeersystemen, havenkranen, 
spuitgietmachines, waterjet snij-
machines, betonpompen en -mixers, 
constructiekranen

MEETLENGTES 

TOT 1007 MM

 Zeer lange levensduur
 IP68
 Leverbare uitvoeringen M5, M8, M12 
(3- en 4-draads) en M14

 Beproefde SICK ASIC-technologie
 Werkingsafstand tot 3 mm flush
 Zeer compact en gemakkelijk te 
integreren/monteren



01 201308

: Productnieuws

>> SICK completeert de range CLV6 bar-
codescanners met de introductie van de 
CLV610 range, bestaande uit de CLV610 
CAN en CLV610 Veldbus. De CLV610 is 
de kleinste binnen de CLV6-portfolio die 
verder bestaat uit de CLV620, 630, 640, 
650 en 690. De CLV610 is in alle opzich-

ten superieur aan de al jaren beproefde 
CLV 410 en volgt deze op termijn op. De 
nieuwe serie is geoptimaliseerd voor 
logistieke applicaties (bakkentransport, 
met hoge snelheid dichtbij lezen met een 
groot leesveld en codes met een laag 
contrast). 

Alle uitvoeringen zijn voorzien van een 
vaste focusinstelling en beschikken over 
twee geïntegreerde RS-232 inter faces 
(serieel). De CLV610 CAN en CLV610 
Veldbus zijn voorzien van een geïnte-
greerde CANbus en geïntegreerde 
SMART-codereconstructie (voor het  
correct lezen van beschadigde codes). 
Bovendien kan de CLV610 Veldbus  
worden aangesloten op de CDF600-2 
PROFIBUS-module. Een ideale scanner 
voor vele toepassingen waarbij de  
Veldbus-uitvoering extra geschikt is voor 
opslag- en conveyorapplicaties.

Kerninformatie
 Door de complete range voor elke 
applicatie de juiste barcodelezer

 Leverbaar in 2 uitvoeringen:  
CAN en Veldbus

 Uitgevoerd als lijn- of rasterscanner 
 Voorzien van front- of zijvenster 
 Configuratie met SOPAS-software
 Passend in IDPro-concept
 Instelbare scanfrequentie tot 1000 
scans per sec.

 Compacte behuizing
 Statusindicatie via 5-kleurenLED
 Voeding 10V … 30V DC 
 Data-uitvoer met uitgebreide filter-, 
sorteer- en logische functies

deTec4 Core veiligheidslichtscherm  
veiligheid in z’n puurste vorm

>> Het SICK-veiligheidslichtscherm 
C4000 Eco is vanwege de hoge kwaliteit 
en gunstige prijsstelling zeer gewild voor 
standaard ingrijpbeveiligingstaken. Het 
lichtscherm is oerdegelijk, maar dat is 
wel merkbaar aan het gewicht en de 
afmetingen. Als opvolger heeft SICK nu 
een veel lichter en compacter licht-
scherm ontwikkeld: deTec4. Dit licht-
scherm voor ingrijpbeveiliging is niet 
alleen qua afmetingen en gewicht maar 
zeker ook door de sterk verbeterde pres-
taties een ijzersterke opvolger van de 
C4000 Eco. Efficiënte integratie en 
snelle installatie zijn door SICK samen-
gebracht tot de essentie. De SICK 
deTec4 Core staat voor pure veiligheid.  

Kerninformatie
 Bereik tot 10 meter
 Resolutie 14 mm of 30 mm

 Solide zeer compacte aluminium 
behuizing, afgerond en lichtgewicht

 Gemakkelijke montage met  
mee geleverde QuickFix beugels

 Optioneel leverbaar met FlexFix- 
beugel waarmee uitlijning tot hoek 
van 15° mogelijk is

 Uitlijnhulp met 4 LED’s geïntegreerd 
in lichtscherm

 M12 5-pins pigtail-aansluiting
 Geen blinde zone
 Voor gebruik in combinatie met 
veiligheidsrelais en -besturingen

 Flexibele kabeluitvoer door uit-
sparingen zowel in de QuickFix-beugel 
als in het lichtscherm zelf 

 IP65 én IP67
 Geschikt voor omgevingstempera-
turen van -30°C tot +55°C 

 Type 4, PL e
 Toepassingsgebieden: automotive 
en onderdelenproductie, machine-
bouw, opslag en transport 
(conveyors, logistieke sector), 
verpakkingslijnen, coldstore-
toepassingen

CLV6X: nieuwe serie barcodescanners,  
ideaal voor logistieke applicaties
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CDF600-2 PROFIBUS interface:  
meer overzicht en meer montagegemak
>> Naast de CDF600 is er nu de CDF600-2 
PROFIBUS interfacemodule. Dit nieuwe 
component onderscheidt zich door meer 
overzichtelijkheid en betere montage-
mogelijkheden. De interfacemodule is 
voorzien van alle benodigde aansluitingen, 
waarbij de Profibus-verbinding nu ook via 
een enkele Sub-D connector kan worden 
gemaakt. Voordeel daarbij is dat bij het 
losnemen van de interfacemodule het net-
werk gesloten blijft. Dit is een groot voor-
deel ten opzichte van de eerste generatie 
CDF600 met alleen M12-connectoren. 

Wie kiest voor de CDF600-2, is voortaan 
niet meer aangewezen op uitsluitend de 
M12-connectoren, maar heeft zelf de 
keus. Aansluiten en monteren wordt met 
de voor PROFIBUS gateways geoptima-
liseerde CFD600-2 een stuk gemakke-
lijker en sneller. De interfacemodule is 
tevens geschikt voor master-slaveconfi-
guratie met SICK IDpro-componenten.  

>> De RS10 is een aanvulling op de 
bestaande SICK KT contrastsensoren-
serie en is ideaal voor het detecteren 
van drukmerken met een lage contrast-
waarde of het regelen van een register 
(set van drukmerken) met veel verschil-
lende kleuren. Door gebruik te maken 
van driehoekige drukmerken kan de 
RS10 het drukproces zowel zijdelings als 
in de lengterichting sturen.

Dankzij de speciale bouwvorm kan de 
geïntegreerde oplossing voor optimaal 
sluitwerk vrijwel altijd in bestaande 
systemen worden gemonteerd. Door de 
smalle bouwvorm kunnen ook gemak-
kelijk twee of meer sensoren direct 
naast elkaar worden gemonteerd om 
tegelijkertijd evenzoveel banen te con-
troleren.

Kerninformatie
 De registeroplossing voor de 
grafische industrie

 Bewaking zowel in lengterichting en 
zijdelings

 Unieke smalle bouwvorm
 Eenvoudig te integreren in nieuwe  
en bestaande systemen

 Per merkteken instelbare individuele 
schakeldrempels

 Snel te monteren en te verplaatsen 
(1 schroef)

 Snellere machinefeedback dus 
snellere correctie

 Maakt gebruik van triangulaire 
merktekens CMYK

 Detecteert 1 tot 18 merktekens in 
verschillende kleuren

 Gemakkelijke teach-in via druktoets
 Responstijd ≥ 20 µs
 Schakeluitgangsvoltage PNP/NPN 
push-pull

 Aansluiting M12 8-pins connector
 Solide geanodiseerde aluminium 
behuizing

 Ook zeer betrouwbaar bij merk-
tekens met lage contrastwaarde

Kerninformatie
 Leverbaar in 2 uitvoeringen: of met 2 
x M12 connector of met 1 x Sub-D 
connector.

 Industriële bevestiging
 Snel installeren, aansluiten en 
vervangen

 Te gebruiken in combinatie met alle 
SICK IDPro-componenten (zoals de 
SICK-ranges CLV6xx, ICR6xx, 
RFH6xx, RFU63x en Lector620)

 Goed bereikbare configuratieschake-
laars, beschermd tegen ongewild 
verstellen

 4 LED’s voor statusweergave en 
diagnose; goed zichtbaar 

 Geïntegreerd configuratiegeheugen 
voor aangesloten sensoren

 Zeer veelzijdig inzetbaar, met name 
in de logistieke sector, handling  
van consumer goods en automotive 
sector

 Geschikt voor diepvriesruimten  
tot -35°C

RS10 registersensor regelt drukproces in grafische industrie
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Totaal onbemand is het logistiek centrum van Hartog&Bikker Logistics in Den Bosch nog net niet. 
Maar op de 55.500 m2 van het meest geautomatiseerde logistiek centrum van de Benelux zie je 
wel erg weinig mensen. Het merendeel van het werk wordt gedaan door de twintig Laser Guided 
Vehicles die tot de nok toe voorzien zijn van SICK-technologie. De voor dit project door H&B 
Logistics gecontracteerde systemintegrator is Elettric80 – eveneens producent en leverancier van 
de LGV’s, de bijbehorende conveyorbanen en de totale overkoepelende automatisering. De com-
ponenten van Ellettric80 sluiten naadloos aan op andere geautomatiseerde systemen in het 
logistiek centrum. Marcel Pullen, embedded engineer bij Elettric80: “Bij ons is SICK de standaard 
voor scanners en sensoren.”

Elettric80 realiseert met SICK  
modernste logistiek centrum van 
de Benelux

>> Tot 2007 werkt ’s lands grootste bier-
producent die ook een brouwerij in Den 
Bosch heeft, in dezelfde regio met meer-
dere eigen overslagpanden. Omdat de 
productie het hele jaar door niet even 
groot is, wordt de behoefte aan een veel 
meer flexibiliteit biedend warehouse 
steeds sterker. Dat moet dan een ware-
house met onbemande heftrucks en 
geautomatiseerde laad- en lossystemen 
worden. Om dit te realiseren, komt de 
bierproducent in contact met H&B Logis-

tics – onderdeel van de Meeus Group. 
Resultaat is het immens grote complex 
(55.500 m2) aan de Rietveldenweg in 
Den Bosch. Pullen: “Niet alle 2 tot 3 
miljoen pallethandelingen die hier per 
jaar plaatsvinden, betreffen bier. Maar 
het merendeel wel.”

Wereldspelers
Pullen: “Zoekend naar de meest geschikte 
partij voor de opzet van zo’n geavan-
ceerd logistiek centrum kwam H&B 
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: Toepassingen

Logistics bij Elettric80 terecht. Wij zijn 
een Italiaans bedrijf maar opereren 
wereldwijd. Eén van onze principes is 
dan ook dat we uitsluitend componenten 
monteren die wereldwijd snel verkrijg-
baar zijn. Daarom passen we voor de 
beveiliging, afstandmeting en dergelijke 
consequent SICK toe. Onze Laser Guided 
Vehicles zitten vol met SICK-componen-
ten. Bovenop zit de SICK NAV200 waar-
mee continu de positie wordt bepaald. 
Om dit mogelijk te maken, zijn overal in 
de hal reflectoren aangebracht – meestal 
aan het plafond.”

“Aan de achterzijde zit een SICK S3000 
– voor mixed navigation – en aan de voor-
zijde bevinden zich twee SICK S300 
laserscanners met een kijkhoek van 
270°. Met deze drie laserscanners heeft 
het voertuig bijna rondom zicht. Hierdoor 
stopt het voertuig altijd op tijd, zodra er 
gevaar dreigt. Verder zitten er twee SICK 
trekdraadencoders van 5 meter op voor 
de hoogtebepaling van de mast, een 
trekdraadencoder van 1,5 meter voor de 
positiebepaling van de vorken en een 
trekdraadencoder van 1,5 meter voor de 
positie van het shiftboard. Ook bevindt 
zich aan beide zijkanten van elke LGV 
een trekdraad-noodstopbeveiliging van 
SICK. Alles wordt aangestuurd met SICK 
Flexisoft.” 

LGV-posities permanent bekend
“De zones waarin de LGV’s rijden, zijn 
ingedeeld in vakken. Erboven hangen 
overal reflectoren. Op elke plek is het 
aantal zichtbare reflectoren en de stand 
ervan weer anders. Er is niet één zone 
hetzelfde. De positie van die reflectoren 
zal ook nooit gewijzigd worden. De SICK 
NAV200 detecteert continu alle reflec-
toren binnen zijn zichtbereik. Aan de 
hand van die unieke combinatie van data 
ziet het besturingssysteem steeds waar 
de LGV’s zich bevinden – met een toleran-
tie van maximaal 25 mm!”, legt Pullen uit. 

Wat in Den Bosch gerealiseerd is, is 
uniek voor Europa. Niet qua formaat van 
het logistiek centrum maar vanwege de 
hoge automatiseringsgraad. Alles vanaf 
het moment van laden tot en met het 
lossen is volledig geautomatiseerd. De 
complete vrachten worden vanuit de 
wagens met automatische lossystemen 
in één gang overgezet op kettingbanen. 
Vervolgens schuiven de ladingen auto-
matisch door naar de gewenste baan 
voor verdere interne distributie. Terwijl 
het lossen plaatsvindt, hebben de LGV’s 
de te laden pallets alweer op andere 
kettingbanen gereedgezet die naar de 
betreffende truck worden gestuurd zodra 
het losproces is voltooid. Al met al  
kan op deze wijze een vrachtwagencom-
binatie gelost en opnieuw geladen  
worden in krap acht minuten. 
 
Alles gaat vanzelf
Truckchauffeurs krijgen bij aankomst 
een pincode, voeren deze in bij het dock 
waarvoor ze moeten lossen en/of laden, 
en vervolgens gaat alles automatisch. 
Staan ze bij een verkeerd dock of voeren 
ze een foute pincode in, dan wordt dat 
meteen gemeld. Bij de boxen hangen 
SICK CLV650 barcodescanners. Die 
scannen de codes op de aankomende 
goederen. Op deze wijze weet het 
systeem welke producten er staan. Ver-
volgens wijst het systeem automatisch 
de gewenste locatie binnen het ware-
house aan de betreffende lading toe en 
zorgen de LGV’s ervoor dat de pallets 
daar worden opgeslagen. 

De opslag vindt zodanig plaats dat bij 
elkaar horende pallets niet op verschil-
lende locaties terechtkomen. Ze worden 
zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst, reke-
ning houdend met de houdbaarheids-
data (principe van eerst in, eerst uit). Bij 
de laadboxen bevinden zich eveneens 
vele SICK-sensoren. Zo zijn de ketting-
banen voorzien van sensoren voor onder 

meer het exact positioneren van de 
getransporteerde pallets.

Flexibiliteit in optima forma
Wat bij het immens grote en ultramoderne 
logistiek centrum van H&B Logistics 
opvalt, is het ontbreken van tussenwan-
den en het schaarse aantal steunpilaren. 
Pullen: “Hierdoor kan de beschikbare 
ruimte echt variabel toegekend worden. 
Gangpaden verdwijnen en ontstaan naar 
gelang de beoogde meest efficiënte stro-
ming van de goederen. Het systeem met 
de LGV’s is in 2010 in gebruik genomen. 
We werken normaliter 5 dagen in de 
week, 24 uur per dag met 3 ploegen, 
maar indien nodig 7 dagen. Wanneer de 
bierbrouwer een deel van de opslag niet 
nodig heeft, wordt dit benut voor andere 
food- of nonfood-opdrachtgevers. Met die 
flexibiliteit zijn alle partijen optimaal 
gediend”, aldus Pullen.
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Inductieve sensor
Voor detectie van een ferrometalen object 
op een korte detectieafstand is een 
inductieve sensor meestal de meest logi-
sche keuze. Daarmee realiseert u een-
voudig en voordelig een betrouwbare 
detectie. Een inductieve sensor is een 
sensor die reageert op aanwezigheid van 
metalen voorwerpen door middel van een 
magnetisch veld. Deze ‘niet-optische’ 
sensoren zijn ongevoelig voor stof, vuil, 
zonlicht en reflecties.

Capacitieve sensor
Soms wil men weten wat er verborgen is 
achter een oppervlak, een wand, een 
opslaghouder, in een container of achter 
een afdekking. Capacitieve sensoren zijn 
uitermate geschikt voor niveaudetectie 
van vloeistoffen en monitoring van vast 
materiaal zoals papier, hout of korrels. 
Capacitieve sensoren zijn inzetbaar voor 
een betrouwbare detectie en statuscon-

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

Wanneer inductieve/capacitieve sensoren  
en wanneer magnetische?

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

detecteert of er een permanente mag-
neet binnen zijn detectiebereik aanwezig 
is of niet. Zo kunnen magnetische sen-
soren ingezet worden bij detectie door 
materialen heen. Grotere tolerantie is 
mogelijk als de nulpositie van het te 
detecteren object niet stabiel is. Stof, 
vuil, vocht, hoge temperaturen en trillin-
gen hebben geen invloed op de werking.

: Niet-optische sensoren

1 Zware omstandigheden, korte schakelafstand, metalen object inductieve sensor

2 Zware omstandigheden, korte schakelafstand, NIET metalen oject capacitieve sensor

3 Zware omstandigheden, grotere schakelafstand, magneet op object mogelijk magnetische sensor

Naast het te detecteren materiaal 
zijn de volgende criteria belangrijk 
voor de keuze van het sensortype:

 detectieafstand
 inbouwwijze  
(bondig/niet-bondig)

 bouwvorm  
(cilindrisch/rechthoekig)

 aansluiting (connector/kabel)
 type uitgang (PNP/NPN)
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: Niet-optische sensoren

SCHAKELVERSTERKER

SIGNAALEVALUATOR

LC-OSCILLERENDE CIRCUIT

Inductieve sensoren zijn leverbaar in bondige en niet-
bondige uitvoering, ook wel flush en non-flush genoemd. 
Om geen hinder te hebben van metaal rondom de sen-
sorkop, moet de sensor voor een deel uitsteken (zie 
afb. B). Dit noemt men niet-bondig gemonteerd. Soms 
is niet-bondige montage om constructietechnische 
reden niet mogelijk of wenselijk. In zulke gevallen is 
montage van een bondige sensor de oplossing (afb. A). 
Bij een bondige sensor is de spoel voorzien van een 
kern van ferriet met een metalen ring, zodat de sensor 
zonder problemen ingebouwd kan worden in een metalen 
oppervlak.

Bondige sensoren worden toegepast wanneer de sen-
sor glad in het montagevlak gebouwd moet worden, of 
als het magnetisch veld zo smal mogelijk moet zijn. 
De schakelafstand is hierdoor wel iets lager dan bij 
niet-bondige montage. Niet-bondige montage wordt 
toegepast wanneer de sensor wel mag uitsteken uit 
het montagevlak of wanneer de sensor in een beugel kan 
worden gemonteerd. Voordeel is een grotere schakel-
afstand en een iets breder magnetisch veld.

Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de detectieaf-
stand van inductieve sensoren 0,6 tot 22 mm. Volgens 
de norm EN50010 wordt deze afstand bepaald door 
een test met een 1 mm dikke vierkante plaat FE37. 
De lengte van de plaat is gelijk aan de diameter van 
de desbetreffende sensor. Andere metalen (non-ferro) 
zoals koper of aluminium reageren anders. Om de 
juiste sensor te kiezen wordt er gebruikgemaakt van 
een reductiefactor.

>> Een inductieve sensor is een sensor 
die werkt volgens het principe van ver-
andering van impedantie. Een oscille-
rende kring (circuit), bestaand uit een 
spoel en condensator, genereert een 
hoogfrequent elektromagnetisch veld dat 
aan de kop (in de spoel) van de sensor 
wordt uitgezonden. Zodra er een metaal 
in de buurt van het magnetisch veld 
komt, wordt er een wervelstroom gege-
nereerd. Daardoor wordt het elektromag-
netisch veld gedempt. Hoe dichter het 
metaal bij de kern komt, hoe groter de 
demping. Deze demping wordt door de 
signaalprocessor gedetecteerd en omge-
zet in een schakelsignaal.

Niet-bondig gemonteerd

B

 1 Inductieve sensoren, hoe werken ze?

A

Bondig gemonteerd 
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Directe benadering
De schakelafstand, die in het specifica-
tieblad van de inductieve sensor vermeld 
staat, is bepaald door de meetplaat die 
de sensor in axiale richting van de 
sensor as benadert (afb. links).

Zijwaartse benadering
Een radiale benadering (van opzij) ver-
kleint de detectieafstand. In de respons-

>> De reductiefactor geeft de verande-
ring aan in de detectieafstand die wordt 
veroorzaakt wanneer andere metalen  
of non-ferro metalen worden gebruikt in 
vergelijking met de stalen testplaat 
FE37. De reductiefactor wordt mede 
bepaald door het geleidingsvermogen 
van het materiaal (zwak effect) en de 
doordringbaarheid van het materiaal 
(sterk effect). Het getal van de reductie-
factor maal de nominale schakelafstand 
geeft de werkelijke schakelafstand voor 
dat materiaal van het object.

Bijvoorbeeld: detectieafstand staal  
ST37 = 20 mm. Bij RVS wordt dit 20 mm 
x 0.8 mm = 16 mm. Dit is een theoreti-
sche waarde, omdat hier geen rekening 
wordt gehouden met omgevingsvaria-
belen. In de praktijk kan men te maken 
hebben met grote temperatuurverschillen, 
fluctuatie in de voedingsspanning DC 
10-30 Volt en tolerantie van de sensorfa-
brikant. Hierdoor kan de detectie afstand 
worden beïnvloed. Om zeker te zijn van 
een betrouwbare detectieafstand wordt 
een formule gehanteerd waarin – naast 
de reductiefactor – een zekerheidsfactor 
is opgenomen die rekening houdt met 
genoemde factoren. 

curve bevindt het actieve gebied zich 
binnen de groene ‘inschakelcurve’. De 
inductieve sensor schakelt als metaal 
de groene curve raakt en schakelt uit 
wanneer het metaal het actieve gebied 
verlaat door de rode curve te passeren 
(afb. rechts). 

De reponscurve geeft de waarde aan bij 
een temperatuur van zo’n 23° C. Belang-

rijk is dat er rekening wordt gehouden 
met temperatuurdrift. Bij temperatuur-
verschillen wordt het actieve gebied 
verkleind. Bij de zijwaartse benadering 
van de standaard meetplaat schakelt de 
sensor later in. In de praktijk moet daar-
mee rekening worden gehouden bij het 
vaststellen van de juiste schakel- of 
detectieafstand (zie berekening reduc-
tiefactor). 

Standaard meetplaat

Standaard 
meetplaat

Standaard 
meetplaatActief gebied

Uitschakelcurve 

Inschakelcurve

Inductieve sensor

Sr 
Bij 23+/-5ºC

Responscurve

Standaard 
meetplaat

Actief gebied

Inschakelcurve

Proximity sensor

Bij 23+/-5ºC

Responscurve & temperatuurdrift

Temperatuur

Reductiefactor berekenen

Sa = verzekerd detectiebereik 
Sn = nominaal detectiebereik 
0,81 = zekerheidsfactor 
R = reductiefactor 

Sa = Sn x 0,81 x R

Sensortype: IME 30 standaard serie
Schakelafstand: 10 mm 

Te detecteren materiaal: messing Reduc-
tiefactor (zie tabel hieronder): 0,55 

Sa = Sn x 0,81 x R  
        10 mm x 0,81 x 0,55 = 4,45 mm 

Deze berekening voldoet bij de meeste 
applicaties. Belangrijk om te weten: de 
afmetingen en diktes van het te detec-
teren materiaal kunnen ook invloed 
hebben op de meting, met name bij de 
detectie van kleine metalen objecten.

Calculatievoorbeeld met een reductie-
factor bij materialen die gelijk of groter 
zijn dan de standaard meetplaat.

Reductie-
factor, R

Fe, koolstofstaal

V2A, roestvrij staal

CuZn, messing

AL, aluminium

Cu, koper

Materiaal

1.0

0.8

0.45

0.55

0.40

Staal St37 (1.0)

Roestvrij staal (0.65 … 0.85)

Messing (0.25 … 0.55)

Aluminium (0.20 … 0.50)

Koper (0.15 … 0.45)

SnSa Messing
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Invloed van verschillende materiaalafmetingen en diktes

>> De maximum schakelfrequentie is de 
hoogst mogelijke schakelingenopeen-
volging per seconde. De verhouding  
tussen ‘object’ (metaal) en ‘geen object’ 
(geen metaal) is 1 : 2.

Object < Standaarddoel Object > StandaarddoelCorrectie-
factor voor 
scanafstand

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Relatie met lengtezijde object - versus lengtezijde standaarddoel

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0

Scanafstand  
standaarddoel

Meetplaat

Su max

Sr max

Sr minSr min

Su min

Sn Sr Su

Sa

1,1Sn

0,9Sn

1,21Sn

0,81Sn

Nominale 
operationele 
afstand Sn

Houdt geen rekening 
met productie 
toleranties en externe 
invloeden zoals 
temperatuur enz.

Effectieve 
operationele 
afstand Sr

0,9 Sn ≤ Sr ≤ 1,1 Sn 
at 23+/-5°C 
productietolerantie

Bruikbare 
werkings-
afstand Su

0,9 Sr ≤ Su ≤ 1,1 Sr 
totaal bereik van de 
temperatuur en de 
spanning

Zekere 
detectie-
afstand Sa

0 < Sa ≤ 0,81 Sn

>> Zoals hiervoor beschreven wordt bij 
het bepalen van de standaard detectie-
afstand van een inductieve sensor 
gebruikgemaakt van een standaard vier-
kante stalen plaat FE37 van 1 mm 
dikte. De lengte van de plaat is gelijk 
aan de diameter van de desbetreffende 
sensor, zodat de volledige actieve zone 
van de sensor wordt benut. Indien een 
metalen object wordt gebruikt dat groter 
is dan het standaard object, heeft dit 
geen invloed op de detectieafstand. Zie 
de blauwe lijn in de grafiek (groen gebied). 

Metalen die kleiner zijn dan het stan-
daard metalen object krijgen te maken 
met een reductiefactor (rode gebied). 
Indien het object de helft (0,5) kleiner 
is, is er sprake van een reductie van 0,9. 
Bij 0,2 is de reductiefactor ca. 0,6. 
Metalen die dikker zijn dan 1 mm heb-
ben nagenoeg geen veranderingen tot 
gevolg. Metalen dunner dan 1 mm heb-
ben een niet-lineaire reductie tot gevolg. 
Het is dan ook raadzaam om altijd de 
vorm en grootte van het te detecteren 
materiaal op te geven. 

In de technische specificaties wordt de 
detectieafstand standaard aangeduid 
met de letter Sn. De Sa-factor wordt 
gebruikt om de veilige afstand te bereke-
nen (het zgn. ‘verzekerd detectiebereik’). 
Daarnaast wordt er in de industriële 
automatisering ook gebruikgemaakt van 
de factor Sr (effectieve operationele 
afstand) en de factor Su (bruikbare wer-
kingsafstand). Voor gebruik in de praktijk 
kunt u het beste rekenen met het ‘ver-
zekerd detectiebereik’: Sa.

n

a
2a

a

d
S = Sn/2

Usch

t1 t2 t1 t

De maximum schakel frequentie is bereikt bij: het ‘schakeling-op-aan-signaal’ t1 = 50µs.  
Of het ‘schakeling-op-uit-signaal’ t2 = 50 µs. De afstand van sensor naar object is Sn/2.

Schakelfrequentie

Status bestelling  
bekijken?

volg ons op de voet

 www.my-sick.nl



Capaciteit is de mogelijkheid van een component om elektrische energie op 
te slaan. De condensator is het elektronische component dat deze bijzondere 
eigenschap heeft.

De ene elektrode wordt gevormd door het actieve oppervlak van de sensor, 
de andere elektrode door het object dat moet worden gedetecteerd. Aarding 
sluit het circuit.

Het onderlinge verband tussen de 
afstand van het doel aan de actieve 
zone van de sensor (S) en het wijzigen 
van de capaciteit (C1) is niet lineair.

Hoe groter de afstand tussen doel en 
sensor, des te minder de capaciteit  
verandert.

Functioneel principe

CM30

16 01 2013

 2 Capacitieve sensoren, hoe werken ze?

>> In tegenstelling tot inductieve sen-
soren kunnen capacitieve sensoren 
zowel metalen als niet geleidende mate-
rialen detecteren. Denk aan papier, 
water, kunststof, glas, olie etc. De 
inwendige werking lijkt op die van een 
inductieve sensor. Het actieve vlak wordt 
gevormd door de elektroden van een 
opengeklapte condensator. In rusttoe-
stand is de lucht het diëlektricum, maar 
wanneer er een materiaal of metaal in 
de actieve zone van de sensor komt, 
verandert de capaciteit van de conden-
sator en zal de transistor in- of uitscha-
kelen.

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

: Niet-optische sensoren

1,6

1,2

0,8

0,4

50 100 150
0

pF

C1

S mm

Object 
(elektrode)

Actief oppervlak 
(elektrode) RC-oscillator

Signaal-
evaluator

Schakel-
versterker
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: Niet-optische sensoren

Waarop moet u letten bij installatie?
>> Capacitieve sensoren kunnen bondig 
en niet-bondig gemonteerd worden. Dat 
wil zeggen dat de sensorkop gelijk met 
of boven het montagevlak wordt gemon-
teerd. Het detectiebereik wordt groter 
bij een niet-bondige montage.  

De capaciteit kan worden beschreven 
met de volgende formule:

εr =  diëlektrische permittiviteit  
(diëlektrische constante)

A = elektrodegebied
1/d = afstand tussen elektrodes

Hoe groter εr, hoe groter de A of hoe klei-
ner de d, des te groter de verandering 
in capaciteit, en des te gemakkelijker 
een object te detecteren is. Aarding ver-
groot de werkingsafstand en dus de 
betrouwbaarheid van detectie.

EXTENDED RANGE

NORMAL RANGE
CQ28 / CQ35

EXTENDED RANGE

NORMAL RANGE
CM18 / CM30

Detectiebereik van capacitieve sensoren (DIN nl 60947-5-2)

C = εr * A/d

Sa = Sn (min) x 0,81 x Kw

Materiaal diëlektrische 
permittiviteit 

εr

Materiaal  
correctie-
factor Kw

Metaal 80 1,00

Water 80 1,00

Alcohol 30 0,70

Glas 8 0,60

Keramiek 7 0,50

PVC 6 0,40

IJs 5 0,35

Olie 2 0,25

Berekening van de zekere schakelafstand:

Sa  = zekere schakelafstand 
Sn = nominale schakelafstand 
0,81 = zekerheidsfactor 
Kw  = materiaal correctiefactor

Voor verschillende materialen
Capacitieve sensoren zijn ideaal voor 
niveau- en toevoercontrole. Bij solide 

materialen zoals papier of hout, maar 
ook korrels of vloeistoffen, detecteren 
ze op betrouwbare wijze de status van 
het product tijdens het productieproces 
en tijdens de eindcontrole. De sensoren 
zijn ook bijzonder bestand tegen storin-
gen. Onzuiverheden, verontreiniging, stof 
en deeltjes in de lucht hebben weinig 
effect op de sensoren. Ze bieden daar-
naast maximale immuniteit voor elektro-
magnetische interferentie. Geen wonder 
dat ze worden gebruikt door de meest 
uiteenlopende industrieën en sectoren.

Aansluitschema 
terugvinden?

    snel zoeken op

 www.my-sick.nl
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: Niet-optische sensoren

Wat capacitieve sensoren uniek maakt

Een wereld aan toepassingen
Capacitieve sensoren zijn de oplossing 
voor vele toepassingen – ongeacht of 
het nu gaat om metalen, niet-metalen, 
vaste, vloeibare, compacte, gegranu-
leerde of poedervormige stoffen en 
materialen. Met capacitieve sensoren 
kan bijna alles worden gedetecteerd.

 Levensmiddelen- en drankenindustrie: niveaucontrole en detectie van vloeistoffen 
of van poeder; verificatie van inhoud in flessen; enz. 

 Kunststof-/rubberindustie: niveaucontrole en detectie van granulaten 
 Industrie rondom materiaalhandling: detectie en tellen van objecten van 
verschillende materialen 

 Houtindustrie: aanwezigheidsdetectie en dikte van hout

 3 Magnetische sensoren, hoe werken ze?
>> Net zoals inductieve sensoren heb-
ben magnetische sensoren een LC oscil-
lerende kring, een signaalevaluator en 
een schakelversterker. De sensoren 
hebben een kern (strook) van magne-
tisch materiaal op een glasplaat. De 
kern wordt magnetisch zeer snel verza-
digd als een magneetveld wordt toege-
past, bijvoorbeeld wanneer een magneet 
dichterbij wordt gebracht. De wervel-
stroomverliezen verzwakken de oscille-
rende schakeling en dempen de 
oscillerende werking. Hierdoor wordt de 
uitgang geschakeld.
 
Voordeel van deze technologie is dat er 
grote detectiebereiken (tot 120 mm) 
mogelijk zijn, zelfs met kleine sensoren. 
Magnetische sensoren zijn ideaal voor 
detectie door andere materialen zoals 
hout, kunststof en papier en voor detec-
tie door materialen met een hoge tole-
rantie waarbij de begin- of eindpositie 
niet altijd nauwkeurig is. Ook zijn deze 
sensoren ideaal voor detectie van objec-
ten die niet stabiel zijn. Magnetische 
sensoren zijn helemaal op hun plek in 
zware industriële omgevingen met stof, 
vuil, vocht, trillingen etc. Voorwaarde – 

en daardoor een minpunt – is dat er 
altijd een magneet moet worden gemon-
teerd op het te detecteren object.

Om magnetische sensoren te laten scha-
kelen, worden meestal permanente mag-
neten gebruikt. Zij bevatten magnetisch 
harde stoffen, denk aan staal gelegeerd 
met andere metalen zoals aluminium, 
kobalt- en nikkelproducten. Magnetisch 
hard ferriet met vergelijkbare eigen-
schappen kan ook worden geproduceerd 
van gesinterde verbindingen met ijzer-
oxide en andere metaaloxiden.

✔

Detectie helemaal  
door het materiaal

Wanddiktes van 10 tot 
20 mm zoals bij plastic 
of glazen containers zijn 
geen enkel probleem.

✔

✔

✔

✔

✔

Detectie van (bijna)  
alle materialen 

Hout, papier, metaal, 
kunststof, vloeistoffen, 
korrels. 

✔

Hoge elektrostatische  
en elektromagnetische 

compatibiliteit

Dankzij Tripleshield- 
technologie. 

Vuile/zware omgevings-
omstandigheden

Zeer goed bestand tegen 
trillingen, stof, vuil enz. 

✔

Relatief grote  
operationele afstanden 

met een  
compact ontwerp

Tot 25 mm Sn, CM30  
en CQ35.
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Detectiegevoeligheid
De detectiegevoeligheid is van toepas-
sing op beide magnetische veldpolen zon-
der externe veldinmenging. In industriële 
omgevingen en industriële installaties 
worden externe magnetische velden ver-
oorzaakt door het aards magnetisch veld, 
elektrische geleiders, magnetische spoe-
len, permanente magneten en stalen 
objecten met residueel magnetisme. Aan-
grenzende delen van ijzer kunnen de 
externe interferentie verhogen of een 
beschermend effect hebben. Externe 
magnetische gebieden zijn meestal voort-

durend of periodiek effectief, waarmee 
dus rekening moet worden gehouden.

Magnetische inductie
Magnetische inductie geeft de sterkte 
van het magnetisch veld weer uitgedrukt 
in Tesla (T). De grafiek hiernaast toont 
de magnetische inductie in verhouding 
tot een functie van de afstand met een 
bedieningsmagneet. Een oxide magneet 
gemaakt van bariumferriet met een 
afmeting van 30 mm in diameter en  
10 mm in hoogte (M 4.0) wordt gebruikt 
als de standaardmaat.

Bij magnetische sensoren is het 
belangrijk om te weten dat de uitlij-
ning van de magneetas ten opzichte 
van de sensoras de werkafstand kan 
veranderen. We maken een onder-
scheid in twee situaties, waarbij de 
sensoras en de magneetas met 
elkaar zijn uitgelijnd.

Waarop moet u letten bij installatie en typekeuze?

: Niet-optische sensoren
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Bondige sensormontage:
Magnetische sensoren kunnen bondig 
worden gemonteerd in alle materialen en 
metalen (met uitzondering van magneti-
seerbaar materiaal) zonder eventuele 
schadelijke gevolgen voor de werkafstand.

Bondige magneetmontage:
De werkafstand wordt verlaagd tot zo’n 
60%, als de magneten in magnetiseer-
baar materiaal zijn geïnstalleerd.

Penetratie van materiaal:
Aangezien magnetische velden door niet-
magnetiseerbare materialen heen komen, 
zijn magnetische sensoren geschikt om 
magneten achter een non-ferro metaal, 
plastic of houten paneel te detecteren.

Montage op magnetiseerbaar  
materiaal:
Montage van de magneten op magneti-
seerbaar materiaal vergroot de werkings-
afstand.

Niet-bondige sensormontage:
De tabel toont hoeveel de magneetsensor moet uitsteken, wanneer deze wordt 
geïnstalleerd in magnetiseerbaar materiaal. Hierdoor wordt een vermindering in 
schakelafstand van meer dan 5% vermeden.

Standaard magneet MAG-3010-B (M 4.0)

Model Vrije zone (a)

MM08-60A-… 10 mm

MM12-60A-… 10 mm

MM18-70A-… 15 mm

MQ10-60A-… 10 mm

Benaderingsvelden

Situatie 1: 
De sensor reageert zodra de magneet binnen 
de schakelcurve komt. De magneet kan de 
magneetsensor axiaal benaderen (in de lengte 
richting van de sensor) of radiaal (loodrecht 
op de lengterichting). De werkafstand in de 
axiale richting is groter dan in de radiale richting. 

Situatie 2: 
De sensor reageert als de magneet de schakel-
curve lateraal (aan de zijkant) benadert. Als de 
sensor de schakelcurve verlaat, schakelt de  
sensor weer terug.

Sn
N
S

Lijnen  
magnetisch veld
Schakelcurve
Bewegingsrichting

Lijnen  
magnetisch veld
Schakelcurve
Bewegingsrichting

N
S

N S

a

N S

N S

N S

N S
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>> Voor de automatiseringsslag moesten 
talloze hordes worden genomen. Zo had-
den de ondernemers Zwaagstra en Moes 
een uitgebreid pakket van wensen met 
als belangrijkste uitgangspunten: a) alles 
operationeel voor het eind van de bouw-
vak, b) flink besparen op ruimte en man-
kracht (en vorkheftrucks) en c) dit alles 
met minimale investeringen en zoveel 
mogelijk gebruikmakend van het beschik-
baar talent en materieel. 

Aaldert Moes: “Harrie Zwaagstra wist al 
heel snel hoe het productieproces moest 
verlopen en was in staat om dat in enkele 

worden omgebouwd. Zo vormden meer-
dere bovenloopkranen de basis van het 
nieuwe productiesysteem, maar van die 
oorspronkelijke kranen is weinig meer 
herkenbaar.”

Proces in grote lijnen
Moes: “Elke betonplaat begint met een 
mal die eerst ingesprayd wordt met een 
middel waardoor de plaat er na uitharding 
makkelijk uit loskomt. Onder de kubel 
wordt die mal met betonmix gevuld. Voor 
de sterkte krijgt de plaat een draadstalen 
bewapening. Dat rasterwerk wordt er 
bovenop gelegd en automatisch in de 
nog zachte mix gedrukt. Dit gebeurt op 
de trilunit die er daarna voor zorgt dat 
de betonlaag volkomen gelijk in de mal 
wordt verdeeld. Na dit proces brengt een 
AGV de gevulde mal naar de uithardings-
stelling. Zodra de mal met de plaat daar 
arriveert, is de productie voltooid.”

De uithardingsstelling bestaat uit 9 gan-
gen met elk 8 kanalen waarin 5 platen 
geschoven kunnen worden. De gehele 
stelling kan dus 720 platen bevatten en 
die moeten er ook steeds inzitten om 
de zaak in balans te houden. Het gewicht 

Zwaagstra Beton B.V. in Hoogeveen produceert industrieplaten 
voor terreinverharding, parkeerplaatsen en -dekken en agrarische 
toepassingen. Directeur-eigenaar Harrie Zwaagstra speelde al 
langer met de gedachte om de productielijn volledig te automa-
tiseren. De voorbereiding startte medio 2011. Begin 2012 bedacht 
hij samen met Aaldert Moes van Technisch Buro Emmen de grote 
lijnen van een geautomatiseerd proces. De uiteindelijke sprong 
van het bedenken naar het daadwerkelijk functioneren vergde 
heel wat doorzettingsvermogen, gedrevenheid en inventiviteit…

lijnen weer te geven. Maar daarna mocht 
ik tot in detail bepalen wat daar aan 
mechanische en elektronische compo-
nenten voor nodig is. Tijd voor de nor-
male manier van werken hadden we niet. 
Normaal gesproken begin je met het 
schrijven van de software voor zo’n com-
plex proces. Maar wij kozen voor real-
time-engineering. Overigens in nauwe 
samenwerking met de mensen van SICK. 
Wat we bedachten, werd meteen gemaakt 
en uitgeprobeerd. Het enige echt nieuwe 
in het proces is de unit waarin het beton 
gemixt wordt. Al het andere was er al, 
maar moest meer of minder rigoureus 

Zwaagstra Beton, Technisch Buro  
Emmen en SICK automatiseren met 
realtime engineering
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van een betonplaat hangt af van de dikte 
en betonsamenstelling. Daarmee kan 
gevarieerd worden om het gewenste 
draagvermogen te krijgen. Wanneer met 
eenploegendienst wordt gewerkt (dag-
dienst) blijft elke plaat 24 uur in de uit-
hardingsstelling. Door aan de betonmix 
een versneller toe te voegen, kan de 
uitharding worden verkort tot 12 uur. In 
dat geval kan Zwaagstra Beton overscha-
kelen naar de tweeploegendienst (dag 
en nacht). Op die wijze kan de produc-
tiesnelheid dus vraaggestuurd worden 
geregeld. Het is de capaciteit van de 
menger(s) die uiteindelijk de bereikbare 
snelheid bepaalt.

Aan- en afvoer simultaan
Zodra een betonplaat genoeg is uitge-
hard voor opslag (en verkoop), wordt die 
plaat er aan de afvoerzijde uitgeduwd 
door de nieuwe betonplaat die er aan 
de aanvoerzijde wordt ingeduwd. Dit 
gebeurt simultaan (maar de AGV’s en 
liften kunnen zo nodig ook los van elkaar 
worden gestuurd). Aan beide zijden van 
de stelling rijdt een AGV heen en weer 
naar een lift. Bij de aanvoerzijde brengt 
de AGV de nieuw gemaakte plaat naar 
de lift en duwt de lift die lading in het 
juiste kanaal. Welk kanaal dat is, wordt 
vanuit de PLC bepaald. Die besturing 
weet steeds welke plaat voldoende is 
uitgehard om te kunnen worden afge-
voerd (first-in first-out). Dat gebeurt via 
een AGV en lift aan de afvoerzijde. 

Terwijl de nieuwe plaat er aan de ene 
zijde van het kanaal wordt ingeduwd, 
komt de voldoende uitgeharde plaat er 
aan de afvoerzijde dus uit en wordt deze 

op de lift geschoven. De afvoerlift schuift 
die plaat op de AGV en die brengt ’m 
naar een uithaalsysteem (ook weer een 
omgebouwde bovenloopkraan). Hier 
wordt de plaat door vacuümzuigkracht 
uit de mal getild. De lege mallen gaan 
opnieuw naar het vulsysteem en de 
geproduceerde platen worden gestapeld 
voor opslag en verder transport. In feite 
kan deze cyclus zich continu herhalen 
met slechts één operator. Moes: “Op die 
AGV’s en liften zitten overal onder meer 
DL50-sensoren van SICK, maar ook vele 
reflectoren en inductieve sensoren. Proef-
ondervindelijk hebben we uitgetest wat 
het beste functioneert en waar dat 
gemonteerd moet worden.”

Voor detectie en positiebepaling
Moes: “De hoge graad van automatise-
ring is mogelijk door bundeling van onze 
gezamenlijke inventiviteit en gedreven-
heid en door gebruik van vele SICK- 
sensoren en -scanners die detecteren 
en posities bepalen. Waar je ook kijkt, 
overal bevinden zich die componenten. 
Ze zorgen voor de juiste hoeveelheid 
betonmix in elke mal, voorkomen dat 
mallen elkaar raken, regelen het positi-
oneren van de AGV’s en liften, steeds 
weer precies voor de juiste gang en het 
juiste kanaal, de juiste start- en stop-
momenten en niet in de laatste plaats 
de veiligheid.”

“Zodra er ergens iets misgaat, stopt 
alles. Overal zitten noodstoppen. Als je 
zoals in dit unieke geval kiest voor real-
time-engineering en alles in een wel-
haast onmogelijk korte tijd wilt oplossen, 
is het fijn om met partners te werken die 

zelf ook geen 9-tot-5-mentaliteit hebben. 
Onze SICK-man schoot ons steeds met-
een te hulp als we er zelf even niet uit-
kwamen. Ook op momenten dat iedereen 
slaapt of van z’n weekend geniet.” 

Gelukt
Alles binnen de bouwvak gereed hebben, 
is niet gelukt. Moes: “We hadden drie 
weken extra nodig. De doelstellingen van 
besparen op ruimte is absoluut bereikt. 
Het grootste deel van het proces vindt 
inmiddels op 40% minder vloerruimte 
plaats en die vrijgekomen ruimte kan nu 
voor andere zaken rendabel worden 
gemaakt. Bij dit alles is het goed te noe-
men dat ook de constantheid van de 
productkwaliteit door het verregaand 
geautomatiseerde proces verbeterd is. 
In plaats van drie tot vier man aan de 
productielijn kan Zwaagstra Beton daar 
nu volstaan met één operator. Met dit 
alles beschikt Zwaagstra over een heel 
onderscheidend productie apparaat voor 
betonplaten, waarschijnlijk het modern-
ste ter wereld. En dat allemaal dankzij 
engineering op de achterkant van een 
sigarendoos en oplossingen die nog niet 
bestonden en die we daarom voor het 
merendeel zelf hebben moeten beden-
ken”, aldus Moes.
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MZC1/RZC1: extra kleine  
magnetische cilinderschakelaar 
met C-slot
SICK had al een magnetische cilinder-
schakelaar met C-slot (MZ2Q-C). Daar 
komt nu de extra kleine SICK MZC1 met 
C-slot bij. Speciaal voor positiebepaling 
in kleine cilinders, sledes en grippers. 
Heeft nu ook een ijzersterke Vistal 
behuizing.

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

UPgrade  
UPdate
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 Geen crosstalk; ongevoelig voor 
omgevingslicht

 Geschikt voor temperatuurbereik  
van -10°C tot +50°C

 Lichtbron zichtbaar rood laserklasse 1
 Ook bij zeer hoge snelheden 
betrouwbare detectie

 Schakelfrequentie 1000 Hz
 Betrouwbare objectdetectie bij 
moeilijke objectkleuren, onder 
hoeken en bij kleurverlopen

 2 status-LED’s 
 Draaibare connector en licht-donker-
schakeling voor montage- en 
installatiegemak

>> Naast de SICK-sensoren W250 en 
W280 is er nu ook de W280L-2 Long 
Range met zichtbaar rood laserlicht, met 
als grote voordelen: een betere uitlijning 
en een groter detectiebereik. De W280L-2 
is inzetbaar voor verschillende applicaties, 
waardoor minder spareparts op voorraad 
gehouden moeten worden. 

Kerninformatie
 Leverbaar als WTT280L-2 Long 
Range met achtergrondonderdrukking 
en als WLT280L-2 met reflector P250

 Schakelafstand WTT280L-2  
max. 4000 mm (3000 mm op zwart)

 Schakelafstand WLT280-L  
max. 18000 mm

W280L-2 Long Range sensor: 
betere prestaties, eenvoudiger 
werking
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W4S-3 Inox en Inox Hygienic:  
nu ook in laser-uitvoering
Naast de bestaande sensoren met Inox 
en Inox Hygienic behuizing en PinPoint-
LED introduceert SICK nu ook modellen 
met een sterk geconcentreerde laser-
lichtspot van 0,1 … 2 mm voor het 
detecteren van zeer kleine objecten zoals 
naalden en draden. Ook hebben deze 
lasersensoren een veel groter bereik.

W280-2 sensor: nu met  
Brightlight-LED
De W280-2 sensor is de opvolger van 
de W280. Door gebruik van een Bright-
light-LED is de zichtbare lichtspot bij de 
tweede generatie van de W280 inten-
siever. Dat vereenvoudigt het uitlijnen 
en monteren. Ook de detectieafstanden 
overtreffen die van de eerste generatie. 

DL100: afstandmeetsysteem op  
reflectorbasis
De DL100Hi voor het meten van grotere 
afstanden kent vele gebruikers, omdat 
deze ontwikkeling alles in huis heeft om 
aan elke denkbare eis te voldoen. Maar 
soms werkt iets minder compleet ook 
uitstekend, met als voordeel een lagere 
prijs. Daarom komt SICK nu met de 
DL100 standaard. 

S3000 Sim-4 safety controleert  
tot 4 velden tegelijk
De S3000 veiligheidslaserscanner van 
SICK kan nu ook vier veiligheidsvelden 
tegelijk bewaken met behulp van Flexisoft. 
Waren tot voor kort minstens twee aparte 
scanners vereist of moest er cyclisch 
worden afgevraagd, nu is één scanner 
voldoende om gelijktijdig vier onafhan-
kelijke velden te bewaken.

IQ-B rechthoekige inductieve  
sensoren
De inductieve sensoren IQ08, IQ10 en 
IQ12 worden opgevolgd door de IQ08B, 
IQ10B en IQ12B. De nieuwe generatie 
met Vistal behuizing (IP68) is compacter 
(ruimtebesparing!) en valt op door een 
grotere detectieafstand en een verbe-
terde stof-, schok- en stootbestendigheid 
dankzij hotmelt molding.

EASIMA incrementale encoders:  
meer montagegemak
De kleine incrementaal encoders 
DDS36X en DDS50X worden opgevolgd 
door de 100% compatibele DBS36 en 
DBS50. Dankzij het doordachte ontwerp-
concept EASIMA met extra montagegaten 
(EASI(Y) to Mount in any Application) 
laten deze encoders zich nog makkelijker 
monteren.

Lector 620 DPM Plus: 2D-code-
lezer voor grote DPM-codes
SICK completeert de Lector 620 range 
nu met de Lector 620 DPM Plus (DPM: 
Direct Part Marking). De toevoeging Plus 
geeft aan dat deze barcodelezer zelfs 
moeilijk leesbare (ook grote en contrast-
arme) 2D-codes nog correct kan lezen. 
Bij uitstek geschikt voor track en tracing.
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Er gaat geen
dag voorbij
of er is weer 
meer mogelijk.
Hoe blijf ik bij
in techniek en
noviteiten?

“

”
De oplossing komt van SICK:

De SICK App. Met een R&D-investering van 9% van de omzet levert SICK een aanmerkelijke 

bijdrage aan innovatie op verschillende terreinen. Onze nieuwste ontwikkelingen, technologieën 

en kennis delen we graag met u via onze nieuwe app voor iPhone, Android en BlackBerry.  

U downloadt ’m eenvoudig via www.sickapp.nl. Wel bijblijven, maar geen smartphone?  

Kijk op www.sick.nl of bel 030 – 229 25 44.


