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sEnsorEr DEr hoLDEr

EkstrEm strEsstEst i FØDEVarEinDustriEn!

Fødevarefotocelle W8V i rustfrit stål efter 4 
års ekstrem strestest hos Danish Crown i 
Ringsted - still going strong
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>> Den 1. november 2008 startede Dm-
ri (Danish meat research institut) i dag 
en del af teknologisk institut og siCk 
a/s, verdens første overvågede test af 
sensorer til fødevareindustrien.
Danish Crown i ringsted stillede velvilligt 
plads til rådighed for testen. Et passende 
sted i produktionen blev udvalgt som re-
præsentativt for forholdene på et slag-
teri.  her blev de nyeste rustfri fotocel-
ler og induktive placeret således, at de 
dagligt blev udsat for kemikalier, vand, 
temperaturændringer og mekaniske på-
virkninger.

Dmri opsatte en pLC og via denne 
kunne sensorens funktion følges.  
Første resultat kom efter cirka 6 måne-
der, hvor den opsatte splitterboks i rust-
fri stål måtte give op. Vand trængte ind 
i stik og afbrød funktion. Efterfølgende 
har siCk draget konsekvensen og sæl-
ger ikke denne enhed til kritiske miljøer.

siden 2008 har de opsatte fotoceller og 
induktive kørt perfekt, uden udfald eller 
alvorlig påvirkning fra miljøet. Det særde-
les stærke rustfrie stål hus ser stadig ud 
som nyt, og på fotocellerne er linse forsat 
klar, uden misfarvninger eller skygger fra 
angreb af kemikalier.
produktchef henrik Bostrup, siCk a/s, 
som har stået for testen gør status med 
denne udtalelse.

”siCk har knækket koden for hvordan 
sensorer til de hårdeste miljøer skal 
fremstilles. Både konstruktion og mate-
rialer har bevist sit værd i den hårdeste 
test, der nogensinde er udført i en føde-
varevirksomhed” og fortsætter ”4 års 
drift med overvåget funktion har bevist 
for os, og vores kunder, at der nu er kva-
litetsprodukter på marked, som på trods 
af en lidt højere pris, er billigere at be-
nytte når man vurdere levetidsomkost-
ningen”

markEDsLEDEnDE LEVEranDØr
Efter flere års fokus på løsninger til de 
hårde miljøer, har siCk overbevist de fø-
rende producenter af maskiner til blandt 
andet slagterier og mejerier, om sen-
sorens kvalitet. siCk sælger nu mange 
tusinde rustfrie sensorer i Danmark, og 
er fortrukken sensor leverandør til alle 
større fødevareproducenter.

Branche manager per Gaasvig som har 
ansvaret for salg af siCks løsninger til 
fødevareindustrien udtaler ”Vi er utrolig 
stolte af resultatet af indsatsen. For et 
par år siden kunne ingen tilbyde hold-
bare løsninger og nu kan vi beviseligt 
løse selv de sværeste opgaver. Vi har 
dagligt dialog med kunder som ønsker at 
blive overbevist og det lykkedes for flere 
og flere brugere at forhindre uforudsete 
maskinstop på grund af færre defekte 
sensorer”.

Efter 4 års ekstrem stresstest af rustfri stål sensorer hos Danish Crown i ringsted er 
konklusionen: Fødevaresensorer fra siCk består ultimativ test i ekstremt miljø

omkostninGEr uDrEGnEt oVEr 
hELE LEVEtiDEn
selv om rustfrie stål sensorer af høj kva-
litet har en relativ attraktiv pris vil den al-
tid være højere end billige runde plastik 
fotoceller. men fortager man en omkost-
sberegning på levetiden – ja så vinder 
kvalitetssensoren klart.

maskinmester michael kristensen hos 
Danish Crown i horsens, fra et af ver-
dens mest automatiserede slagterier, 
udtaler at man høster guld hver dag ved 
at benytte de nye sensorer. 

hos Danish Crown i horsens oplevede 
man mange nedbrud på fotoceller og ind-
køb af reservedele var meget højt. siden 
skiftet til siCks w8V rustfristål fotocelle, 
er der ikke skiftet én sensor, hvilket er en 
stor fordel både for indkøb, vedligehold 
og i forhold til produktionsflowet. 

Fødevarefotocelle på Danish Crown

Løsniger til vådmiljø : Fokusfødevareindustrien

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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at20 fungere uden reflektor, til ikke 
transparente emner og aL20 benyttes 
med reflektor og kan derved benyttes til 
transparente folie. 
 
FLErE ”soLution” tYpEr GiVEr YDEr-
LiGErE ForDELE
standard versionen af ax20 forudsæt-
ter at folien kun bevæger sig inden for 
sensorens aktive detekteringsområde. 
Bevæges folien uden for området ved si-
deværtsbevægelse, til højre eller venstre 

registreres dette ens. med den nye versi-
on aL20E-pm331s01 registreres det om 
folien har bevæget sig uden for sensors 
område, enten højre eller venstre, og 
folien kan således guides tilbage på kor-
rekt position. man opnår hermed større 
tolerance over for større baneændringer 
og kan undgå at skulle benytte flere sen-
sorer på række.

>> til analog positionsbestemmelse af 
kantposition benyttes ax20 sensor fami-
lien. sensoren fungerer ved at udsende 
et linjeformet lysfelt, enten direkte på 
kanten af endeløs bane, eller mod en re-
fleks som afdækkes af banen. når den 
endeløse bane kører, kan kantposition 
bestemmes ved at måle på det returne-
rede lysfelt, altså hvor meget af lysfeltet 
der er dækket af banen. sensoren er 
plug and play og har derved ikke behov 
for indjustering.

>> DBs encoderen er udviklet og produ-
ceret i siCks nye asiatiske hovedkvarter 
i singapore. med nyeste produktionstek-
nologi i ryggen kan siCk tilbyde prisat-
traktive kvalitetsencodere, fleksibilitet 
ved levering af kundespecifikke løsnin-
ger samt korte leveringstider.

nY EnCoDErsEriE tiL stanDarD ap-
pLikationEr
Easima står for ”Easy mount in any appli-
kation” og det nye encoder koncept har 
således fokus på nem montering.
Ved hjælp af følgende features kan en-
coderen DBs36 og DBs50 benyttes i de 
fleste applikationer:

•	 universalkabel udgang, både aksial 
og radial i samme hus

•	 multi-hulmønster, i alt 3 stk. og ser-
vokant i facemount encoder

•	 nem montering af hulaksel encoder 
1. universalbeslag til flere størrel-

ser, 42..46 mm
2. nem adgang til clamp ring skruer

•	 kunde specifikke typer og stort ud-
valg af tilbehør

•	 mekanisk findes der tre versioner, 
36 mm encoder med 8 mm hul ak-
sel eller 6 mm fast aksel, samt 50 
mm encoder med 6 mm fast aksel. 

intErFaCE
Encoderen kommunikerer via ttL/
rs422, htL/push pull eller open col-
lector interface. kombineret med multi-
spændingsforsyning sikrer dette en nem 
implementering. 
Easima encodere er designet til at løse  
standardapplikationer indenfor området 
100 til 2500 pulser per omdrejning og 
frekvenser op til 300 khz. Desuden bety-
der det robuste hus med tæthedsklasse 
ip65 og den mekaniske konstruktion der 
tillader driftstemperaturer fra -20° C 
til +85 °C, at encoderen er velegnet til 
montering i krævende miljøer. 

Easima [i:zi:ma]

inCrEmEntaL EnCoDEr – simpLE 
montaGE For appLikationEr

Det er lykkedes med den nye prisstærke encoderserie DBs fra siCk at reducere stør-
relsen væsentligt, forbedre den mekaniske udformning og samtidig fremstille en en-
coder, der ubesværet kan monteres uanset hvilken monteringstype der fortrækkes

aL20, FLEksiBEL 
kantjustErinG

siCks sensor til kantjustering af endelø-
se baner giver brugeren en analog plug 
and play løsning, der udover præcis po-
sitionering også afgiver alarm ved brud 
på banen  

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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Gmr FjErnEr hELt rEEDkontaktEns 
proBLEm mED kort LEVEtiD.
GMR, Giant Magneto Resistance er en 
sensorteknologi, der er baseret på folie 
opbygget af magnetiske og ikke magneti-
ske lag. Når sensoren påvirkes af magne-
ten i den pneumatiske cylinders stempel, 
skabes en elektriskforbindelse som sen-
der signal til SICKs avancerede ASIC-chip. 
Resultatet er en reedsensor med ekstrem 
levetid og super nøjagtig grænseudgang.  

konventionelle sensorer svinger med op 
til +/-25 % i følsomhed hvilket betyder, 
at det i praksis er nødvendigt at efter-
justere sensoren hver gang en sensor 

må udskiftes. Den nye mzC1/rzC1 er 
langt mere præcis med en +/-5 % nøjag-
tighed fra sensor til sensor. Det betyder 
at siCks sensor blot placeres i samme 
position, hvorefter produktion kan gen-
optages. 

Gmr giver et sikkert signal som fuld-
stændigt fjerner reedkontaktens proble-
mer med ”preel” - hvor sensoren produ-
cerer flere signaltoppe der efterfælgen-
de snyder pLCen.

Chok oG ViBration, inGEn proBLEm
i konventionelle sensorer giver chok 
og vibrationer problemer da sensoren 

simpelthen rystes løs, og derved flyt-
ter tastepunktet sig, i værste fald ryger 
sensoren af. Ydermere er reedkontakten 
en fysisk kontakt hvor forskellige metal-
legeringer tiltrækkes forskelligt af den 
samme magnet. Dette resulterer i kort 
levetid, da den ene kontaktben er gået 
løs. med Gmr teknologi er der ingen me-
kanisk kontakt i sensoren.
med den nye huskonstruktion vippes 
sensoren nemt ned i c-slotten. her fast-
gøres den enkelt med en allan (umbraco) 
nøgle eller en almindelig skruetrækker.  
mange køber pneumatiske cylindre med 
originalt monteret sensorer uden at 
skele til kvaliteten. mange producenter 
benytter brand-labellede siCk senso-
rer, men der hvor dette ikke tilfældet er 
mzC1/rzC1 et bedre alternativ. 

3D Vision support
Deltag i udveksling af erfaringer, få online hjælp  
og hold styr på dine forespørgsler ved
at benytte den nye supportfunktion for 3D vision

registrere dig på:
http://sick.hostit.se/emner  

nY stanDarD For C-sLot sEnsor

sæt i, DrEj oG start proDuktion

siCks nye robuste cylindersensor sætter via Gmr teknologi, en ny standard for lang 
levetid og leverer samtidigt super nøjagtig detektering samt markedets nemmeste 
montering.

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

MZC1 er så nøjagtig, at det er slut med at 
efterjustere

Cylindersensorerr : Produkter



reflektorer når glas version benyttes.  re-
flekstape rEF-aC1000, eller reflektorer 
som bygges af denne tape såsom p41F, 
pLV14-a, pLh25-m12 og pLh25-D12. 
 
ForØGEt rækkEViDDEr
60 meter mellem sender og modtager, 
12 meter mod refleks og 400 mm di-
rekte taster med suveræn baggrundsaf-
blænding. Grænsen er endnu en gang 
rykket for hvor langt en miniature sensor 
kan række. placering af sensoren kan 
optimeres på grund af de små indbyg-
ningsmål, og før omtalte kalibrering af 
lyspletposition sikrer ensartet detekte-
ring, selv efter udskiftning.

6

w4L oG w9L Er DE FØrstE LasErFo-
toCELLEr mED kaLiBErEt LYspLEt 
position

Laserfotoceller benyttes ofte til at 
detektere meget små emner el-
ler emners nøjagtige position. 
Ved idriftsættelse justeres sensoren 
mekanisk, således at lyspletten rammer 
præcis på emnet. De nye laserfotoceller 
tilbyder kaliberet lysplet position, såle-
des at lyspletposition er ens fra sensor 
til sensor. tidligere var det at udskifte 
en sensor lig med, at en tekniker måtte 
genjusteres sensoren, fordi lysplettens 
position ikke var reproducerbar.

Forstil dig en laser tasterfotocelle som 
justeres til nøjagtig positionering af et 
emne. skiftes sensoren kunne lyspletten 
tidligere ændre sig op til 7 mm ved en 
tasteafstand på 200 mm! med de nye 
laser typer kalibreres hver enkelt sensor 
således at lysplet rammer med maksi-
mal 2.4 mm forskel. tilsvarende mål for 
en reflekstype med 12 meters rækkevid-
de er 42 cm som nu reduceres til 14 cm.
nyeste teknologi i chippen

Både w4 laser og w9 laser benytter den 
nyeste chipteknologi. som bekendt er 

siCk verdens eneste sensorproducent, 
som benytter iCér med avanceret pro-
grammering til at optimere sensorfunk-
tioner.

i disse sensortyper benyttes den så-
kaldte oEs3 og oEs4 teknologi. herved 
undgås traditionelle fejlkilder, så som 
fremmedlys, lys fra anden sensor, EmC 
og drift i justering.
strømforsyningen i sensoren skaber 
varme. Varme er laserdiodens største 
fjende når man ønsker at opnå lang le-
vetid. siCk har udviklet en switchmode 
strømforsyning som ikke udleder næv-
neværdig varme og derved opnås leve-
tid på 50.000 timer. Dette giver også et 
udvidet temperatur område, fra -30°C til 
50°C.

wL oG wLG rEFLEksionssEnsor
wL er en traditionel refleksfotocelle 
som detekterer faste emner som ek-
sempelvis papkasser. Ved detektion af 
transparente folier, glas eller lignende 
bør man vælge glas versionen wLg.  
således kombineres laserens fordele 
med glasfotocellens evne til at detek-
tere ’umulige’ emner som glasampuller, 
folier og pEt flasker. Det anbefales at 
der benyttes specielle reflekstape eller 

nY uDVikLEDE LasErsEnsorEr

præCis LYspLEt sikrEr hurtiG uDskiFtninG

siCk, verdens største producent af lasersensorer, præsenterer nye typer som ryk-
ker grænsen for rækkevidder og nøjagtigheder.

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Optisk aksel kalibreres og dokumenteres

Lasersensorer
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>> mpa positioneringssensoren an-
vendes til at bestemme den nøjagtige 
position af en magnet, f.eks. placeret 
i stemplet på en pneumatisk cylinder. 
magneten detekteres af en række hall-
elementer placeret i mpa sensoren.  
sensoren anvender en intelligent algo-
ritme til dynamisk at tilpasse måleresul-
tatet således at det altid er lineært og 
reproducerbart. Fordelen er en konstant 
korrektion for temperatursvingninger 
og magnetens ældning og derved en 
korrekt absolut positionsbestemmelse. 
mpa positionssensoren er således sær-
deles anvendelig til en kontinuerlig de-
tektering af stempel bevægelser i pneu-

matiske cylindre, og er ideel til positions-
måling af sakselifte.

LanGE måLEaFstanDE GiVEr muLiG-
hED For LØsninG aF manGE opGaVEr
Der findes en mpa positione-
ringssensor til enhver opgave.  
Længderne findes fra 107 mm, i step på 
36 mm, til hele 1007 mm. Derved kan 
man skræddersy længden til den speci-
fikke opgave, og gøre det muligt at opti-
mere produktprocessen og gennemføre 
større kvalitetssikring. sensoren benyt-
tes f.eks. til at registrere bevægelsen af 
en presse således, at emnets form kan 
kvalitetssikres og pressedybden registre-
res i kvalitetssystemet.

positionsBEstEmmELsE mED hØj 
sampLinG FrEkVEns
præcist defineret og ekstremt høje gen-
tagelsesnøjagtigheder er grundlæggen-
de krav til mange produktions processer. 
mpa opmåler position med en sampling 
hastighed på 1,15 ms/869 hz, en op-
løsning på 0,06 mm og gentagelsesnøj-
agtighed på 0,1 mm.  særdeles stærke 
data til under to tusinde kroner!

minimum BLinDzonE sikrEr maksi-
mum FLEksiBiLitEt
Da mpa huset kun er minimalt længere 
end måleområdet, tilbyder sensoren 
maksimal fleksibilitet til et stort udvalg 
af applikationer. minimum blindzone 
betyder, at man kan starte måling fra 
sensorens start og denne kan således 
placeres klods op af fast maskindel. 
magnetens afstand til mpa kan variere 
da forskellen kompenseres i softwaren. 

intEGrErEt io-Link tEknoLoGi
mpa sensoren tilbyder både analog 
4..20 ma og 0..10 V i samme sen-
sor. måleområdet kan frit program-
meres til et præcist defineret område. 
Derudover er der som standard indbyg-
get io-link interface. io link er en global 
og standardiseret interface som giver 
mulighed for online kommunikation di-
rekte ned i sensoren. man kan således 
udføre både diagnose og parametrering 
under produktion.

BErØrinGsLØs positionsBEstEmmELsE aF stEmpLEr

siCks nye positioneringssensor mpa 
sikrer, ved korrektion for tempera-
tursvingninger og magnetældning, en 
præcis absolut positionsbestemmelse. 
sammen med høj samplingsfrekvens, 
lange måleafstande og minimal blind-
zone, er sensoren derfor særdeles 
velegnet til kontinuerlig detektering af 
stempelbevægelser i pneumatiske cy-
lindre, og er ideel til positionsmåling af 
sakselifte

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

: Produkterpositionsbestemmelser
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>> TTK50 benytter det højopløselige og 
lynhurtige Hiperface interface. Interfacet 
er udviklet af SICK, og er i dag standard 
for motorfeedback systemer, som kræver 
lynhurtigt signal overførsel og ekstrem 
høj opløsning. Hiperface er et interface 
hvor absolut position sendes serielt ved 
opstart, og herefter tager et sin/cos signal 
over og informerer om positionsændring. 
Denne funktion giver utrolig høj opløsning 
samt hurtig data overførsel.

aBsoLut position
ttk50 består af to enheder, et måleho-
ved og en magnetisk tape. Ved at kode 
tapen med forskellige magnetiske posi-
tioner, er det muligt for målehovedet at 
fastslå sin egen position, med en nøjag-
tighed på ± 10µm. teknikken er at sætte 
magnetfelter på tapen som årringe på et 
træ. uanset hvor på træet man sammen-
ligner årringe vil deres position og tyk-
kelse være forskellig. Derved er der ikke 

behov for reference løb og efter strømløs 
tilstand kendes den absolutte position. 
For at opnå den høje opløsning er der 
sideløbende et incremental mønster. 
således vil det absolutte bånd fortælle, 
hvor på skalaen man er og incremental 
signalet vil fortæller, hvor man er mellem 
to absolut positioner.

nY motorFEEDBaCk sEnsor tiL 
LinEærE motorEr
ttk50 er et absolut, berøringsløst og servicefrit positionssystem til lineær motorer. 
med en målenøjagtighed på ± 10µm, hastigheder op til 10 meter/sekundet, og må-
leområde op til 1000 mm er det nye ttk50 et oplagt positionskontrol og feedback til 
lineær motorer.

>> højtryksinduktive sensorer benyt-
tes til stempelpositionering i hydrau-
liske cylindre. når stemplet bevæger 
sig forbi sensoren afgives et io signal 
(npn/pnp) der kan benyttes til at re-
gistrere stemplets position, forebygge 
mekaniske skader som følge af for 
lang stempelvandring og som også kan 
anvendes til registrering af hastighed. 

når den nye imp sensor fra siCk er mon-
teret i en hydraulisk cylinder, vil senso-

rens overflade blive udsat for hydraulisk 
tryk på op til 500 bar. normale højtryks-
sensorer stresses på grund af hurtige 
trykændringer, og levetiden er derfor be-
grænses. imp har en ny keramisk forseg-
ling som tåler trykændringer bedre end 
normale metal membraner. huset frem-
stilles ved, at det rustfri stålhus forsynes 
med en kobberforsegling hvorefter huset 
opvarmes så det ekspandere. keramik 
fladen placeres i huset og dette køles 
langsomt ned. nu krymper det rustfristål 

hØjtrYksinDuktiVE sikrEr LanG 
LEVEtiD

Forbedret levetid på grund af ny keramisk front giver store fordele i form af færre 
nedbrud og længere serviceintervaller 

hus, og med kobber indsatsen opnås en 
trykfast og gastæt sammenkobling. Da 
siCk benytter en induktiv triplex sensor 
kan keramikforseglingen gøres ekstra 
tyk. samtidigt er elektronikken fremstil-
let af den nyeste asiC (iC kreds), som 
kan fjernes helt fra det kritiske trykom-
råde.
Derfor er der mulighed for at opleve, op 
til 50 gange længere levetid med 1 mil-
lion cyklusser (trykudligninger) 
udskiftning af en højtryksinduktiv kræ-
ver, at cylinderen tages ud af produk-
tion og tømmes for hydraulik olie. Denne 
operation koster penge og derfor er en 
forbedret levetid, på op til 50 gange, er 
særdeles vigtig. Den større investering i 
en kvalitets sensor vil derved bliver tjent 
hjem hurtigt.

sEnsorhus 
som standard leveres der m5, m8, m12 
og m14 huse. De er enten fortrådet via 
pur kabel eller m12 stik.
Der er et udvidet temperatur område på 
op til 100 °C, og huset er konstrueret i 
rustfrit stål med tæthedsklasse ip68. 
har du behov for længere levetid for dine 
hydraulik sensorerne kan imp være løs-
ningen. kontakt siCks konsulenter for 
test og bliv overbevist om kvaliteten.

motorfeedback | højtryksinduktive sensorer

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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>> i mange processer indgår faste mo-
toromdrejninger som en vigtig parameter 
for at opretholde en korrekt funktion.  
oprindeligt blev dette løst ved at en sen-
sor leverede et pulssignal til en pLC. pLC 
udregnede herefter hastighed på bag-
grund af frekvensværdi. nuværende løs-
ninger fortages med en sensor, som selv 
registrerer hastigheden, og giver alarm 
ud fra en forudindstillet grænseværdi.
 
sam Er FrEmtiDEns sEnsorLØsninG
sam – smart acceleration monitor, be-
nytter acceleration eller deacceleration 
som parameter for alarmgivning. Derfor 
har man ikke umiddelbart behov for at 
indjustere en grænseværdi, og er uaf-
hængig af selve hastigheden. Der er dog 
bibeholdt to frit programmerbare græn-
seværdier.

En typisk sam applikation kunne være 
et transportbånd drevet af en motor, der 
kører med varierende hastigheder af-
hængig af produktionen. Ved at benytte 
sam sensoren vælges en hastighed, og 
når denne er opnået overvåges acce-
leration og deacceleration. når anden 
hastighed ønskes ændres motoromdrej-
ninger (dette kan registreres på sams 
udgang), og når hastighed er opnået 
overvåges kontinuerlighed igen.

intELLiGEnt opstartsFunktion
når motoren accelerer op til den ønske-
de hastighed kan man vælge 3 forskel-
lige opstartsfunktioner. Den første er in-
gen delay, derved vil acceleration umid-
delbart resultere i aktiv alarmudgang. 
Funktion to er en tidsbaseret forsinkelse, 

fra 0 til 254 sekunder, og det sidste er en 
hastighedsafhængig overvågning. her 
accelerer motor til forudbestemt hastig-
hed, og først når denne er nået starter 
acceleration/deaccelerations overvåg-
ning.

hurtiG aLarm oG hØj hastiGhED
sam er den hidtil hurtigste reagerende 
overvågning, da man ikke skal afvente at 
hastighed ramme en fast grænseværdi, 
men får alarm allerede når omdrejnin-
ger starter med at afvige.  Ydremere er 
frekvensområdet dobbelt så stort som 
konventionelle sensorer og går helt op til 
12.000 hz.

VinDmØLLEr, ELEVatorEr oG VEnti-
LatorEr
sam er velegnet til overvågning af ha-
stighed; i vindmøller, elevatorer og i for-
bindelse med conveyorer.  opsætning 
af sam kan fortages via io link. her kan 
benyttes en io link kompatibel pLC el-
ler en ekstern io Link box. Der kan væl-
ges pulsudgang, grænsekontakter og 
accelerations-/deaccelerationsalarm. 
typebetegnelse for sam sensorerne er 
imC18 eller imC30 benævnt efter stør-
relse m18/m30

nyudviklet sensor overtager accelera-
tionsberegning og frigiver kapacitet i 
pLCen. smartsensoren giver lynhurtig 
reaktion på hastighedsændringer og 
skal ikke genjusteres når belastningen 
af motoren ændre omdrejningsmomen-
tet

sam: smart sEnsor tiL hastiGhEDs- 
oG aCCELErationsoVErVåGninG

: Produkteraccelerationsovervågning

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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>> Laserscannere fra siCk a/s er op-
bygget af en industriel kvalitets laser-
afstandsmåler, der udsender en laser-
stråle, som afbøjes på et roterende spejl 
inde i sensoren. En simpel beskrivelse 
af funktionen kunne være at sammen-
ligne den med et fyrtårn, eller en radar, 
som hele tiden kaster lys ud i området 
i en roterende bevægelse. Laserscan-
nere fra siCk har en rotationshastig-
hed på op til 100 omgange pr. sekund! 

nEm montaGE
scanneren kan monteres på f.eks. mu-
ren af en bygning og skyde ud i det fri 

(perimeter), hvorved selve montageste-
det og etablering af de elektriske forbin-
delser, kan reduceres til kun at omfatte 
et enkelt sted. Dette giver fin mulighed 
for at montere scanneren så den skyder 
ud i et område, og giver alarm tidligt så 
det typisk undgås, at der forvoldes skade 
på det elektriske anlæg.
monteres scanneren lodret til sikring af 
en facade, er udstyret så smalstrålet, 
at det er muligt at sikre facaden aktivt 
og kontinuerligt, selvom der færdes dyr, 
mennesker eller køretøjer ganske tæt 
på.  

LanG roBust rækkEViDDE
scannere kan leveres med rækkevidder 
på op til 80 meter (radius), alternativt 
i securityopgaver hvor der kan garante-
res op til 40 meters rækkevidde, hvor 
selv mørke genstande stadig detekteres 
stabilt. man kan således med en enkelt 
scanner, dække f.eks. en husfacade 
på op til 80 meter. De nyeste modeller 
er udstyret med siCk 5-puls teknologi, 
som sikrer at scanneren skyder igen-
nem selv kraftig regn og vind. man kan 
endda montere scanneren indendørs, og 
lade den skyde ud gennem en glasrude. 

Brugeren behøver ikke bekymre sig om 
vanskeligt vejrlig, da Lms udsender sit 
eget lys, fungerer systemet ligegyldigt 
om det er høj sol, eller midt om nat-
ten. når det bliver koldt indkobles det 
indbyggede varmelegeme automatisk, 
som sørger for at holde scanneren i et 
stabilt temperaturområde helt ned til 
-30 graders frost. har man problemer 
med dyreliv i området, kan scanneren 
programmeres til intelligent at ignorere 
objekter som er for små til at skulle give 
alarm, hvilket har den fordel at det ska-
leres korrekt i hele sensorens område, 
således at objekter ikke opfattes større 
end de er, bare fordi de kommer tættere 
på. Derudover kan flyvende blade, insek-
ter og andre partikler sorteres fra, ved at 
programmere sensoren til at acceptere 
genstandes i alarmfeltet, som er der i et 
valgfrit kortere tidsinterval. Disse smarte 

LasErsCanninG

siCk Lms sCannErE tiL 
BruG i sikrinGsopGaVEr

når bygninger eller genstande skal sikres mod tyveri eller hærværk, er der ofte fokus 
på at minimere antallet af fejlalarmer. Dette stiller ofte store krav til udstyret som 
anvendes, og måden det anvendes på. siCk a/s har i mange år med succes leveret 
laserscannere til forskellige opgaver i sikringsbranchen, netop hvor der fokuseres på 
dette.  i dag tilbyder siCk a/s et komplet program af laserscannere, som er optimeret 
til at møde de høje krav til mekanisk robusthed, optimeret funktionalitet, samt sik-
kerhed for stabil drift i det barske danske klima

Sikring af tagareal med laserscanner

5-puls teknologi sikrer, at scanneren skyder 
igennem selv kraftig regn og vind

perimetersikring
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filtre er med til at give brugeren en posi-
tiv totaloplevelse af færre fejlalarmer.

FrihED oG FLEksiBiLitEt.
Lms serien leveres med gratis software 
(sopas), som bruges til at konfigurere 
alarmfelter. scanneren kan konfigureres 
med op til 10 individuelle alarmfelter/zo-
ner, hvor hvert enkelt alarmfelt kan pro-
grammeres i en fri figur, så man med lidt 
kreativ hånd kan lave nogle relativt kom-
plekse alarmfelter, som passer til opga-
ven, hvis man f.eks. har områder hvor 
personel gerne må færdes, og områder 
som samtidigt skal have en aktiv alarm. 
Denne fleksible måde at klikke og træk-
ke i et alarmfelt på en pC mærkes rigtigt, 
hvis man ad hoc skal ind og ændre et 
alarmfelt hvor de skiftende omgivelser 
kræver en lille ændring. Dette kan såle-
des gøres på få minutter, uden brug af 
værktøj, og i øvrigt kan disse ændringer 
foretages medens udstyret er i drift, så 
kunden ikke generes af serviceopgaven. 
har man brug for at scanneren skal have 
forskellige funktioner (f.eks. nat/dag stil-
ling) kan disse forprogrammeres i scan-
neren, og skifte imellem disse settings 
enten med en digital indgang eller ved 
brug af kommando ”sent” på scanne-
rens netværksinterface.

Ekstra sikkEr
mange traditionelle alarmtyper er nem-
me at snyde, hvis man f.eks. med vilje 
blokerer frit syn til alarmzonen (planlagt 
sabotage). Lms fra siCk giver alarm, 
hvis der ikke er fri vej til alarmzonen. 
traditionelle følere kan ofte snydes hvis 
man står helt stille, blænder eller ”jam-
mer” sensoren, eller f.eks. afskærmer 
sin krop fra at afgive varme.  Dette er 
ikke muligt med en Lms, som bruges sit 
eget udsendte lys, og hele tiden overvå-
ger at omgivelserne ikke ændrer karak-
ter.
Ligeledes kan der tænkes situationer 
hvor der laves planlagt sabotage af det 
elektriske system, ved f.eks. at klippe 
kabler over, afmontere føleren, flytte 
den eller gøre den strømløs. Dette er der 

taget højde for i en Lms, og den vil gå i 
alarm med det samme. 
manGE tiLsLutninGsmuLiGhEDEr
Lms scannere leveres som standard 
enten med digitale udgange eller relæ. 
Dette gør det muligt at styre simple alar-
mer, styre ptz hen i zoner, eller tilkoble 
simpel lokale simple alarmenheder som 
f.eks. horn eller lamper.
Bruges scannerens Ethernet interface, 
har man fuld rådighed over scanneren, 
hvor man kan stille parametre, eller få 
sendt status på alarmudgange som tele-
gram, dog er det muligt at beskytte dette 
interface med adgangskode.

Nat og dag senarier: Om dagen sikres vinduerne og natten hele facaden.   

Scanneren kan konfigureres med op til 10 individuelle alarmfelter/zoner, som giver mulighed for at lave områder hvor personel gerne må 
færdes (stien), og områder som samtidigt skal have en aktiv alarm (græsset). 

perimetersikring : Fokussecurity

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 



>> Løsningen byder på lige præcis de 
ting, der er påkrævet til at løse opgaven 
til varehåndtering i lager og logistik, nem-
lig pålidelig læsning for slutbrugeren, og 
nem netværksintegration for maskinbyg-
geren.

Den nye scanner er afløser for CLV410, 
og med denne nye tilkommer, er serien 
af CLV600 skannere komplet.

staBiL LæsninG
CLV61x leveres som de øvrige scan-
nere fra 600 serien, med en opgrade-
ret smart funktionalitet, hvilket sikrer 
at selv dårligt trykte eller beskadigede 
koder læses pålideligt. Baseret på de 
standardiserede fordele som kendes fra 
serien, imponerer CLV61x ved at kunne 
levere samme høje kapacitet, og klare 
opgaver med overbevisende sikkerhed.

optikken er optimeret til kravene og 
ønskerne fra den logistiske branche. 
Læseafstanden er således tilpasset, og 
passer perfekt til opgaver med f.eks. 
læsning af plastkasser på rullebaner 
eller båndtransportører.

simpEL intEGration 
CLV610 supporterer den modularitet 
som i forvejen anvendes i hele siCk´s 
program til datafangst, kaldet iD-pro, 
som betyder at alle kabler og stik er 
kompatible med den standard siCk har 
anvendt igennem længere tid.

skanneren er mekanisk og elektrisk 
kompatibel med dens forgænger, hvil-
ket simplificerer udskiftning af f.eks. en 
ældre CLV410, og den kan arbejde med 
samme software protokol, så der ikke 

skal tænkes på ændringer i pLC pro-
grammet. 
skanneren er klar til at deltage på net-
værkssystemer, enten via rs232 eller 
Can netværk, og understøtter tilkobling 
på diverse andre bussystemer, hvilket er 
tilgængeligt via siCk´s program af stan-
dard gateways, som for eksempel den 
nye CDF600-2 til profibus. 

CLV61x er udstyret med samme kraftige 
processor som kendes fra 600 serien, 
hvilket betyder at der er mulighed for 
at bruge en enkelt af skannerne i Can 
netværket som multiplexer/gateway, 
hvorved den traditionelle eksterne gate-
way bliver overflødig.  til programmering 
af skanneren anvendes siCk universal 
software kaldet sopas, som gratis kan 
downloades på siCk´s hjemmeside.   
 

Den nye stregkodelæser serie CLV61x er resultatet af et tæt samarbejde mellem siCk 
og erfarne maskinbyggere af transportsystemer til logistiske formål.

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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sikkEr LæsninG oG simpEL intEGration

kodelæsning



>> modulet leveres i 2 versioner, en med 
m12 stikforbindelse for Bus in/out og 
en med den traditionelle proFiBus suB-
D stik forbindelse. Ved m12 versionen 
følger der et m12 stik med som man selv 
kan fortråde. alle stik- og benforbindel-
ser er graveret med tydelig skrift ”in” i 
modulets forside, så man ikke behøver 
at finde dokumentation frem for at for-
binde kabler og stik. 

nEm tiLGanG tiL FEjLsØGninG  
selv om kodelæseren ofte er placeret in-
de i en maskine, eller på anden måde er 
utilgængelig, kan CDF600-2 boksen pla-
ceres ud mod operatøren, hvor de ind-
byggede lysdioder kan ses fra alle sider. 
således kan man hurtigt danne sig et 

overblik over modulets status på bussy-
stemet, og foretage fejlsøgning uden at 
skulle skille maskinen ad. modulet har et 
indbygget mikro usB stik , så kodelæse-
ren kan programmeres, fra en  standard 
pC med siCk´s gratis software sopas

hurtiG konFiGurErinG
når modulet skal monteres på en ma-
skine, kan montøren uden brug af en pC, 
konfigurere modulets netværksadresse 
via nogle små omskiftere som sidder 
beskyttet under et vandtæt dæksel med 
transparent vindue, så den aktuel stilling 
af omskiftere kan kontrolleres uden brug 
af værktøj.
modulet supporterer proxy mode, så-
ledes at en tilsluttet kodelæser kan 

konfigureres direkte fra pLCen gennem 
CDF600-2 (Generic station Description 
Configuration).

uDskiFtninG på Få minuttEr
CDF600-2 indeholder som standard et 
såkaldt kloningsmodul, som understøt-
ter alle siCk´s sensorer for automatisk 
datafangst. Gevinsten ved dette ses ofte, 
hvis en sensor tilsluttet CDF600-2 bliver 
ødelagt, og skal skiftes. tidligere var det 
nødvendigt at tilkalde en specialist, og 
nødvendigt at have en pC med siCks 
software på, for at genskabe konfigurati-
onen i den nye kodelæser. med klonings-
funktionen i CDF600-2 kan man skifte 
en kodelæser med almindeligt værktøj, 
tænde for systemet, og den tilsluttede 
kodelæser konfigurerer sig selv helt 
automatisk. typisk vil driftstop hermed 
kunne minimeres til få minutter.

montaGEmuLiGhEDEr
Det nye design har nu 4 flanger med 
langhuller, som giver mulighed for at 
montere på et utal af måder, og systemet 
er designet til at passe på alle standard 
skinnesystemer. selv om modulet er 
monteret så kablerne falder pænt ned-
ad, typisk mod en kabelkanal, kan alle 
de vigtige lysdioder stadig ses tydeligt.

uniVErsEL GatEwaY
CDF600-2 kan sættes i Gateway mode 
via omskifterne på siden, og herved di-
rekte fungere som Gateway for andet 
industrielt udstyr med seriel interface, 
som f.eks siCk´s håndholdte stregkode-
læsere serie iDm.

CDF600-2;
 

oVErBLik oG montaGEVEnLiGt 
DEsiGn

ideen med et proFiBus feltbus modul er ikke en nyhed i sig selv, men takket være 
et samarbejde mellem kunder i branchen og siCk, er det blevet muligt at forbedre 
CDF600 så den i højere grad opfylder krav til montagevenligt design, samt optimeret 
placering af stik, display og forbindelser.

>> Da sikkerhedskravene 
til maskinanlæg er blevet 
skærpet, og nedetiderne 

skal være så korte som 
muligt er det vigtigt, at man optime-

rer og overvåger en maskines stoptid, 
for derved at få så hurtig adgang som 
muligt.
til det har siCk lanceret et nyt sikker-
hedsmodul moC3za der opfylder kra-

moC3za anvender ingen fysiske senso-
rer såsom induktive sensorer eller enco-
dere, men måler direkte på den induce-
rede motorspænding. modulet kan over-
våge både enkeltfasede og trefasede, 
synkrone, asynkrone og DC motorer med 
en spænding på op til 690 V. moC3za 
kan leveres med tre forskellige varianter 
af forsyningsspænding for en optimal in-
tegration i maskinstyringen. 

siCks moC3za er en stilstandsmonitor, der giver optimal og sikker adgang til farlige områder 

vene til siL 3 (iEC En 61508), siL CL 3 
(En 62061) og pL e i henhold til  Din En 
iso 13849-1. 
moC3za er en stilstandsmonitor, der sik-
kert overvåger at en motor ikke roterer, 
og derved kan skabe en farlig situation. 
stilstand detekteres når den målte til-
gangsspænding til motoren er under den 
indstillede værdi, hvorved adgangskon-
trollen til maskinen kan frigives.

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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stiLstanDsmonitor

maskinBEskYttELsE For EnFasEDE 
oG trEFasEDE motorEr

: Produktertilslutningsbokse |  stilstandsmonitor



>> Den nye detec4 Core er en optisk sik-
kerhedsanordning, der opfylder kravene 
til en pL- e i henhold til En iso 13849 og 
siL 3 i henhold  iEC 61508. 
markedstrenden er stadig mindre pro-
dukter der er lette at integrere og enklere 
at idriftsætte. Dette opfylder detec4 til 
fulde. med en profilstørrelse på kun 34 
mm x 31 mm, kræver det nye sikkerheds-
lysgitter betydeligt mindre plads i forhold 
til det nuværende lysgitter C4000 Eco. 
Det nye design er ikke kun yderst robust, 
men også pladsbesparende i forhold til 
det tidligere C4000 Eco. uanset om op-
løsningen er 14 mm eller 30 mm – høre 
blinde zoner fortiden til grundet den nye 
tilslutningsform med en m12 5-polet pig-
tale. Beskyttelseslængden på detec4 
spænder bredt, fra 300 mm og helt op 
til 2.100 mm i spring af 150 mm. - hvil-
ket betyder detec4 Core giver eksplicit 
beskyttelse mod indgriben i henhold til 
En iso 13.855. 
 
Den robuste metalhus har en kapslings-
klasse på både ip 65 og ip 67 i ét og 
samme indkapsling. temperaturområ-
det spænder fra +55 °C og ned til -30 
°C. med disse data er det muligt at 

anvende detec4 Core i selv krævende 
miljøer, for eksempel til beskyttelse i 
frysehuse og højlagre, uden behov for 
yderligere foranstaltninger, såsom eks-
terne varmesystemer eller kapslinger. 
Den robuste opbygning gør, at ydre på-
virkninger såsom vibrationer og stød 
ikke påvirker detec4 Core. Dette gælder 
også når detec4 monteres på applika-
tioner. QuickFix beslaget, der medføl-
ger, giver mulighed for en hurtig og let 
montage direkte på maskinrammen. Er 
der behov for en mere fleksibel monta-
ge er det muligt med et FlexFix beslag.  

med detec4 er idriftsættelse blevet bety-
delig lettere. Da sikkerhedslysgitret fun-
gerer som beskyttelse, er der ikke behov 
for nogen form for konfigurering - bare 
tænd, juster og efterfølgende er lysgit-
ret aktivt. Yderligere funktioner såsom 
muting, genstart eller overvågning af 
eksterne kontaktorer kan ske ved hjælp 

af sick’s mange forskellige sikkerheds-
moduler såsom Flexi soft, sick’s sikker-
hedspLC. 
justering af lysstyrken mellem sender 
og modtager udføres automatisk under 
opstart af detec4 Core, hvilket giver en 
optimal levetid. indjustering sker ved 
hjælp af statusindikatoren, der består 
af fire lysdioder som sikrer en hurtig og 
præcis positionering mellem sender og 
modtager i forhold til hinanden. En rød/
grøn lysdiode viser tydeligt den aktu-
elle driftstilstand af sikkerhedslysgitret. 
 
statusindikatoren har endnu en funk-
tion: i forbindelse med fejlsøgning kan 
der vises op til fire fejlkoder, i form af   
de blå lysdioder sammen med røde 
power lysdiode. i tilfælde af en funk-
tionsfejl, vil dette lette og fremskynde 
diagnosticering og fejlsøgning. på 
fronten er desuden indgraveret ser-
vicedata såsom identifikationsnum-
mer, serienummer og type for at gøre 
tingene så simple som muligt både for 
vedligeholdelses- og servicepersonalet. 
 

IP67 og IP65, ned til --30 °C

med fokus på det essentielle, sætter siCk nye standarder indenfor anvendelsen af 
sikkerhedslysgitre. Funktioner som beskyttelse uden blinde zoner, automatisk af-
standsmåling, enkel idriftsættelse uden konfiguration, simple beslag og enkel diag-
nose er blot nogle af funktionerne i dette nye sikkerhedslysgitter.

Simpel montage med QuickFIX beslaget

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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DEt EssEntiELLE

sikkErhEDsLYsGittEr DEtEC4

Adgangskontrol med deTec4 

sikkerhedslysgitre



>> Den robuste, rustfrit stålsensor er 
designet med en massiv probe, der for-
hindrer bulk materialer i at sætte sig 
fast. når proben er dækket med bulk-

siCk præsenterer med Bulkscan Lms511 en simple men intelligent løsning til bulk-
scan applikationer, som integrerer præcis og pålidelig måling i alle vejrlig til ethvert 
kommunikationssystem, og samtidigt forlænger transportbælternes levetid

>> Bulkscan Lms511 kombinerer time 
of flight scanning med måling af trans-
porthastighed , og generer dermed et 
pålideligt berøringsfri volumenmåling. 
Dens hårdføre industrielle hus er veleg-
net til barske arbejdsbetingelser. Et in-

tegreret varmelegeme sikrer også sikker 
drift ved lave omgivelses temperaturer. 
Ved at anvende multi-echo teknologi bli-
ver det muligt at foretage sikre målinger 
uanset vejrlig som regn, slud og tåge, 
og uanset bulk materialets egenskaber. 

siCks nye niveausensorer LBV311 til bulk eller pulveriserede materialer leverer høj 
gentagelsesnøjagtighed, der sikrer tanke mod tørløb eller mod at overfylde, uden ri-
siko for at materiale sætter sig fast. 

med beregningen af de samlede mæng-
der og massestrømmen kan Bulkscan 
Lms511 overvåge driften af transport-
båndet uden at komme fysisk i kontakt 
med det, og straks give advarsel om 
ethvert bælte skred. scanneren har en 
integreret centrering af bulkmateriale så 
ujævn belastning og overdreven bælte-
slid undgås. Digitale in- og output såvel 
som Ethernet tCp/ip eller profinet kan 
anvendes til at forbinde målesystemet til 
ethvert kommunikationssystem.

materialer detekteres den skiftende 
vibrationsamplitude og konverteres til 
et koblingssignal. Desuden er LBV311 
fremstillet med en rengøringsvenlig mo-

noprobe, der er immun over 
for forurening, hvilket gør 
den velegnet til anvendelse 
i fødevareindustrien. En bred 
vifte af procesforbindelser 
til hygiejnisk anvendelse, og 
flere output muligheder, gør 
LBV311 velegnet til næsten 
alle applikationer, selv i eksplosive atex 
miljøer. 

sick LBV311 standard versionen er frem-
stillet med en 160 mm probe og hoved-
sageligt beregnet til monteret vandret. 
såfremt der er behov for lodret montage 
eller længere prober bør man anvende 
versionerne LBV321 og LBV331 der fås 
med prober op til 80 m.

Bulkcentrering og 5-pulsteknologi sikrer  
minimal bælteslitage og  
maksimal detektionssikkerhed 

Yderligere produktinformation:
www.sick.dk 
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BuLksCan Lms511 VoLumE LasErsCannEr

BErØrinGsLØs oG  
VEDLiGEhoLDELsEsFri sEnsor  
tiL måLinG aF VoLumEn.

siCk LBV311.

uniVErsaL ViBrErEnDE monoproBE 
For BuLkmatEriaLEr

: ProdukterBulkscan | niveausensorer
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HOW TO RECOGNIZE A PIRATE WITHOUT A WOODEN LEG.

Daniel is a product manager at Bosch Packaging Technology in Waiblingen, Germany. Daniel told his nephew 
he’s a pirate hunter, too. Since 10% of the medicine available worldwide is a fake and sold in counterfeit 
packaging, someone has to ensure the authenticity of pills. Daniel is that someone, and he’s fi ghting product 
piracy using all means. With code readers, scanners, encoders, fork sensors, and photoelectric sensors 
made by SICK, he develops highly secure packaging technology. The original products can now be separated 
from the fakes using micro-logos, labels, color codes, special inks, and biological and chemical markers. 
Daniel has become the scourge of every product pirate. His nephew has become his biggest fan. We think 
that’s intelligent. www.sick.com
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såDan GEnkEnDEs En pirat uDEn træBEn

Daniel er produktchef hos Bosch packaging technology i tyskland. Daniel fortalte sin nevø, at han 
også er en piratjæger. Da 10 % af al medicin i verden er uægte og sælges i falsk indpakning, er der 
nogen der må sikrer pillers autentisitet. Daniel er denne nogen, og han bekæmper pirateri med alle 
tilgængelige midler. med kodelæsere, scannere, encodere, gaffelsenorer og fotoceller fra siCk, ud-
vikler han pakketeknologi med højt sikkerhedsniveau. Det originale produkt kan nu adskilles fra de 
falske ved hjælp af mikro-logoer, labels, farvekoder, specialblæk og biologiske og kemiske mærker. 
Daniel er blevet enhver produktpiraternes plageånd.  hans nevø er blevet hans største fan. Vi synes 
det er intelligent. www.sick.dk      


