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Online  
kennisdelen

Een product is zo goed als de meerwaarde die je toevoegt. althans, zo denken 
we er bij SicK over. Daarom leveren we u nooit sec een oplossing; u kunt altijd 
rekenen op onze knowhow en onze ervaring in verschillende branches. Vanuit 
die gedachte is ook onze vernieuwde website opgezet. Nu ben ik er geen voor
stander van om je eigen site te promoten – als deze goed is, vinden mensen 
‘m vanzelf – maar bij wijze van uitzondering nodig ik u graag uit om eens naar 
www.sick.nl te surfen. 

Want: tegelijkertijd met de vormgeving hebben we ook de inhoud van de site 
verder verbeterd. Natuurlijk vindt u er de productinformatie die u van ons  
verwacht. Maar daarnaast is www.sick.nl nu helemaal ingericht op – wat mij  
betreft – een van onze hoofdtaken: kennisdelen met onze huidige en toe
komstige klanten. Ons idee: door onze schat aan kennis en ervaring voor u 
toegankelijk te maken, kunt u beter beslissingen nemen. En vindt u het ant
woord bij ons, dan weet ik zeker dat u in de toekomst nog eens aan ons denkt.

Mooi voorbeeld van onze verrijkte website vormt onze uitgebreide SicKipedia
database. Een kennisdatabank waarin we verschillende technische principes 
en technieken toelichten. Dat doen we uitgebreid en neutraal. Niet voor niets 
vinden ook steeds meer studenten de weg naar deze online bibliotheek  
(over toekomstige klanten gesproken...). U vindt de SicKipediadatabase onder 
‘producten > SicKipedia’. En kijkt u ook eens bij ‘producten > terminologie’ 
voor een verklaring van de begrippen.

Graag had ik hier ook nog wat ‘reclame’ gemaakt voor het Service & Support
gedeelte met softwaredownloads en conversielijsten, voor de pagina’s met 
specifieke brancheoplossingen, voor ons makkelijk 24/7 partner portal… Maar 
die ontdekt u waarschijnlijk wel tijdens uw eigen rondgang over www.sick.nl. 

Jaap Schilder
directeur

p.S. Heeft u een smartphone? Download nu de handige SicK app 
via www.sickapp.nl of via de QRcode hiernaast. Daarmee heeft u 
direct toegang tot het laatste technologienieuws. Bovendien heeft 
u zo altijd onze terminologiedatabase binnen handbereik.
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>> De SicK Dl100Hi werkt met een 
reflector die het uitgezonden licht reflec
teert. Op basis van het timeofflight
principe berekent de sensor vervolgens 
op welke afstand de reflector gepositio
neerd is. De Dl100Hi is de eerste 
afstandsensor met SSi die zich afstemt 
op de kloksnelheid van de plc en zonder 
eigen klok de data uitstuurt. Zo ontstaat 
bijna realtime dataafgifte. Uiteraard zijn 
meerdere interfaces leverbaar zoals  
profiBus en RS422. De Dl100Hi is een 
uitbreiding van de range afstandsen
soren met onder meer de DT50, Dl50 
en DS50. 

gemakkelijk te begrijpen: een heldere 
serieopbouw met verschillende interfa
ces en verschillende performance levels, 
dus voor elke applicatie steeds de beste 
oplossing.

gemakkelijk in gebruik: dezelfde ge
bruikersinterface voor alle producten uit 
de serie. intuïtief bedienbare display en 
menustructuur; pccommunicatie via de 

bekende SOpaSinterface; alle sensoren 
uit deze serie werken met dezelfde  
accessoires.

eenvoudig te integreren: optimale flexi
biliteit binnen een doordacht mechanisch 
ontwerp; creëert vele nieuwe mogelijk
heden ten aanzien van performance en 
functionaliteit; bovendien gemakkelijk 
uitwisselbaar.

kostenbesparend: besparing op spare
parts en logistiek (alle uitvoeringen heb
ben dezelfde accessoires en behuizing); 
snelle installatie (kliksysteem) met altijd 
pasklare beugels en Speedcon connec
tors; kleinste behuizing in deze sensor
klasse; lange levensduur met zeer lage 
cost of ownership.

kerninformatie
 Voor positionering (zowel horizontaal 
als verticaal) van kranen, traverse
wagens, vorken op stapelkranen en 
aGV’s, botsbeveiliging op aGV’s en 
overheadkranen

: Productnieuws
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Voor de ontwikkeling van SicK’s nieuwe afstandsensor Dl100Hi is een 
nieuw platform gecreëerd met vier uitgangspunten: gemakkelijk te begrijpen, 
gemakkelijk in gebruik, eenvoudig te integreren en – last but not least – 
kostenbesparend.

SicK Dl100Hi: de afstandsmeter 
met lasertechnologie

 Meetbereik 0,1 … 150 m
 Geschikt voor temperaturen tot 
40°c dus ook zeer betrouwbaar  
in koel en vrieshuizen

 aansluitingen voor alle bekende 
bussystemen

 parametrering via Ethernet
 Nauwkeurigheid ± 2 mm
 Repeatability 0,5 mm
 Meting cyclus 8 ms
 Display licht naar voren gericht  
voor betere frontale aflezing

 Met roodlichtlaser voor gemakkelijk 
uitrichten op de reflector

 Met M12 connectors,  
kliksysteem voor snelle bevestiging 
(compatibel met Speedcon)

 Snelle uitgang met bijna realtime 
dataafgifte

 Snel uitwisselbaar
 De ideale keuze bij vervanging  
van de DME4000 en DME5000  
afstandsensoren (hiervoor zijn 
compatibiliteitspacks verkrijgbaar)

Status bestelling  
bekijken?

volg ons op de voet

 www.my-sick.nl
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Heel Nederland spreekt er eind 2010 over: de aanslag  
op de Ecolution, het spraakmakende zeilschip dat Wubbo 
Ockels had laten bouwen. Weliswaar verdwijnt het jacht 
niet volledig onder water, maar de schade is groot. Dankzij 
de kennis en technologie van Navmate marine innovations 
en SicK kan die vervelende geschiedenis zich nooit meer 
herhalen.

NaVMaTE en SicK maken  
Ockels’ Ecolution tot  
‘s werelds best beveiligde jacht
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>> Met de Ecolution heeft Wubbo Ockels 
een zogenaamd ‘zeroemissionschip’ 
in de vaart gebracht. Daarbij speelt het 
pakket aan accu’s – maar liefst elf ton 
– een cruciale rol. Tijdens het zeilen 
worden de accu’s opgeladen. Daarvoor 
zorgen generatoren die worden aan
gedreven door propellers. Deze bevin
den zich onder de waterspiegel. Er zijn 
slechts drie tot vijf zeildagen nodig om 
met de geladen accu’s drie weken com
fortabel te kunnen leven aan boord. 

Voor extra kracht en de veiligheid heeft 
de Ecolution twee (bio)dieselmotoren 
van 55 kW aan boord. Ecologisch gezien 
is de Ecolution waarschijnlijk ‘s werelds 
meest geavanceerde schip, maar wat 
beveiliging betreft bleek het aanvankelijk 
nog geen onneembare vesting. Gelukkig 
heeft het inmiddels ook die kwaliteit in 
zich. Daarvoor hebben Navmate marine 
innovations uit Werkendam en SicK 
gezorgd.
 
aandacht voor duurzaamheid
SicK associeert duurzaamheid bovenal 
met een zo lang mogelijke levensduur. 
Maar voor Wubbo Ockels heeft dat begrip 
een veel bredere betekenis. Hij denkt 
dan aan het behoud van de leefbaarheid 
van onze planeet en het belang om daar 
zo verstandig mogelijk mee om te gaan. 

Bewijzen dat je door toepassing van 
nieuwe technologieën met een mini
maal energieverbruik ongelooflijk ver 
kunt komen. Dát was voor Wubbo Ockels 
de drijfveer om de Ecolution te laten  
bouwen. De Ecolution is in elk opzicht 
duurzaam: qua levensduur, energie en 
materiaalverbruik en emissies (zowel 
gedurende de bouw als tijdens het varen).

Beveiligingsprimeur maritieme sector
Na de aanslag krijgt Wubbo Ockels, 
bekend als astronaut en thans hoog
leraar Duurzame Technologie, van de 
verzekeringsmaatschappij het verzoek 
om bij het herstel van het beschadigde 
schip meteen een adequate beveiliging 
te laten inbouwen. Jan Egas, directeur
eigenaar van Navmate marine innova
tions en lid van het Dutch innovation 
Team: “Via Jasper van Mill, eigenaar van 
Multimill international, specialist op het 
gebied van jachthavenbeveiliging, komt 
Wubbo in contact met ons bedrijf. Voor 
zo’n speciaal object als de Ecolution is 
een standaardbeveiligingssysteem niet 
toereikend. Wij vinden ook dat een bevei
liging pas echt goed is als het alarm al 

in werking treedt voordat onbevoegden 
zich toegang hebben verschaft.”

Egas gaat verder: “Op en rond zo’n schip 
heb je te maken met verschillende zones 
die je separaat moet beveiligen. Daar
bij is het wenselijk dat je naar belie
ven zones kunt aan en uitschakelen. 
En dat het alarmsysteem niet reageert 
op personen en objecten die wél aan 
boord mogen zijn. Bovendien moet het 
systeem ook onder barre omstandig
heden en bij mist hoogst betrouwbaar 
blijven. Gelet op al deze eisen ligt laser
technologie voor de hand. Wij denken 
dan meteen aan SicK. in samenwerking 
met de SicKadviseurs zijn we toen vrij 
snel tot een systeem gekomen, waar
over zowel Wubbo Ockels als de verzeke
ringsmaatschappij zeer te spreken zijn.”
 
niet weersafhankelijk
Egas: “ik kan om veiligheidsredenen niet 
veel over de applicatie vertellen. Maar 
wel dat we het te beveiligen gebied heb
ben opgesplitst in drie zones: de bin
nenzone, de dekzone en de buitenzone. 
Meestal is het systeem zo ingesteld dat 
de buitenzone rondom het schip tot op 
20 meter wordt bewaakt. Die afstand 
kunnen we naar believen vergroten of 
verkleinen, zodat het bereik steeds 
is afgestemd op de locatiebehoeften. 
Mochten onbevoegden de sensoren 
weten te vinden en een poging wagen 
om ze uit te schakelen, dan treedt het 
alarm ook direct in werking.”

“achter de SicKlasersensoren zit een 
heel stuk elektronica en complexe soft
ware die door ons ontwikkeld zijn. Dank
zij al dit maatwerk kan niemand nu 
ongezien aan boord komen.”

geen loos alarm
“Wanneer in de haven mensen langs het 
schip lopen en hun handen op de reling 
zetten, gaat er geen alarm af. Maar 
zodra een onbevoegde ook maar één 
voet aan boord zet, treedt de beveiliging 
in werking. Zeer waarschijnlijk bouwen 
we nu ook nog de nodige technologie in, 
om alles op afstand te kunnen bewaken 
en in te kunnen stellen op de actuele 
beveiligingsbehoeften.”

“Het schip kan dankzij dit systeem ook 
niet meer ongezien worden geënterd. 
Een zekerheid die met het groeiende 
gevaar van piraterij de gehele maritieme 
sector zal aanspreken”, aldus Egas. Voor 
zover hem bekend, is dit de eerste 
beveiligings toepassing met laserscan
ners in de maritieme sector.
 
niet alleen de beveiliging 
Tijdens het gesprek met Egas belicht hij 
ook nog wat andere ingrepen waarmee 
hij de Ecolution mocht verbeteren en 
gaandeweg het vertrouwen van Wubbo 
Ockels won. “Zo hebben we de bestu
ring verbeterd. Oorspronkelijk waren er 
van boord naar boord negentien slagen 
nodig. Dat is erg veel. Wij brachten dat 
terug naar negen slagen zonder dat daar 
meer kracht voor nodig is. Daarmee 
neemt de bestuurbaarheid drastisch 
toe. Ook hebben we gesleuteld aan de 
roeren om te voorkomen dat die onder 
bepaalde omstandigheden ongewild voor 
een afremmende werking zorgen.”

“Overigens hebben we veel ervaring 
met beveiligingssystemen voor speciale 
objecten. Zo hebben we de bewaking van 
vakantieparken en in samenwerking met 
Multimill ook een tak die de logistiek en 
beveiliging verzorgt van onder meer elek
troverhuurbootjes. Maar daarbij maken 
we geen gebruik van lasertechnologie 
van SicK. Nog niet…”, besluit Egas.
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concepten is onze corebusiness. SicK 
is daar zo bedreven in dat het er een 
wereldreputatie mee opgebouwd heeft. 
Die reputatie genereert zoveel vraag dat 
we continu kunnen blijven innoveren en 
perfectioneren. Waar dat toe leidt, kunt 
u lezen in deze SicK insight. Maar 
natuurlijk ook op onze vernieuwde site 
www.sick.nl.

De wet van de grote getallen
in de afgelopen zes maanden hebben  
we onze sensorprogramma’s opnieuw uit
gebreid. Resultaat: geen andere fabrikant 
maakt zoveel verschillende sensoren in 
zulke grote series. Die massaproductie 
zorgt voor 3 grote plussen: 

Bestaat het door u benodigde maatwerk 
product nog niet? Geen nood! SicK is in 
staat om een bestaand concept heel 
snel te upgraden naar maatwerk. 

Daarom is maatwerk de standaard
Hoe kleiner de keuze, hoe groter de kans 
dat je bepaalde dingen voor lief moet 
nemen. Specificaties die je eigenlijk 
graag anders (of beter) had gezien. Of 
mogelijkheden die je helemaal niet nodig 
hebt. Omdat het zoeken naar die meest 
optimale sensor niet je enige zorg is, 
dreigt het risico dat je genoegen neemt 
met een tevredenstellende oplossing, 
terwijl er een veel beter alternatief is.

meer keuze, minder concessies
Bij SicK hoeft u geen concessies te 
doen en is lang zoeken niet nodig. Want 
het ontwikkelen van steeds weer nieuwe 
sensoren en het upgraden van beproefde 

: Productnieuws

Geen ander gaat zo breed met sensoren

+1 standaardproducten die  
het maatwerk evenaren

+2 gunstige prijzen

+3 korte levertijden



industriële sensoren
 Gewone sensoren en fotocellen
 Sensoren met lichtgeleiders 
 inductieve benaderingsschakelaars
 capacitieve benaderings
schakelaars

 Magnetische benaderings
schakelaars

 Magnetische cilinderschakelaars
 Sensoren voor rollenbanen
 aSinterface technologie

Registratiesensoren

 contrasttasters
 Kleursensoren
 luminescentietasters
 Vorksensoren
 arraysensoren

positioneringssensoren

 afstandsensoren 
 lineaire meetsystemen
 Dataoverdrachtsystemen
 Ultrasoon sensoren
 Doublesheetdetectiesensoren
 positioneringssensoren

processensoren

 Niveaumeetsensoren
 Stromingssensoren
 Druksensoren
 Temperatuursensoren
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Een scala aan sensoren!
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>> Transparante objecten verlagen de intensiteit van het 
licht dat de reflector terugkaatst naar de fotocel. De mate 
van transparantie van de objecten bepaalt de mate van 
demping. Wanneer er geen object is, wordt de lichtstraal 
niet gedempt. Zodra een object in de lichtweg komt en de 
gereflecteerde straal minimaal 6% dempt, schakelt de 
sensor. 

Zo werkt een optische sensor

: Productnieuws

signaaldemping bij verschillende transparante materialen

ca. 10% demping  helder glas, pETflessen, dunne en heldere folie/film, huishoudelijk plastic, stretchfolie, blistermateriaal

ca. 18% demping schone, heldere glazen flessen, dikke transparante folie, gewikkelde stretchfolie

ca. 40% demping groen en bruin glas, gekleurde glazen flessen

Binnen de industrie gaat het vaak fout met de detectie van transparante materialen. Dat komt 
omdat er zoveel verschillende materialen zijn. Denk aan heldere of gekleurde glazen en kunststof 
flessen, ampullen, pipetten, platte, ronde en grillig gevormde objecten, wikkelmateriaal om de 
lading van pallets te fixeren enzovoort, enzovoort. Bovendien kunnen de omstandig heden sterk 
verschillen. Elke industrie heeft zo z’n eigen detectieproblemen. En wat bij de ene batch goed 
werkt, doet dat bij de volgende batch niet. Met een scala aan optische sensoren kan SicK elk 
detectieprobleem aan.

Daarom heeft SicK betere optische sensoren 
voor detectie van transparante materialen

>> Om een hogere betrouwbaarheid te 
bereiken, is een aantal SicKfotocellen 
voorzien van cTa oftewel continuous 
threshold adaptation. cTa zorgt ervoor 
dat de sensorgevoeligheid bij (langzame) 
wijziging van de optische condities (door 
vervuiling) automatisch wordt aange
past. De sensor met cTa merkt de terug
lopende intensiteit van het gereflecteerde 
licht op en past zich aan. De schakel
drempel van de microprocessor ver
schuift hierdoor. Na het schoonmaken 
van lens en/of reflector keert de scha
keldrempel automatisch naar de oor
spronkelijke positie terug.

voordelen cta
 lichte vervuiling beïnvloedt de goede 
werking niet

 Minder onderhoud
 Hoge betrouwbaarheid

cTa: drempelwaardeaanpassing bij vervuiling

signaal

tijd

schakel
drempel

zonder cta

signaal

tijd

schakel
drempel

met cta
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>> Voor glasdetectie op de zeer korte 
afstand heeft SicK sensoren met auto
collimatie. Bij een sensor met autocol
limatie valt de uittredende lichtstraal 
via een halfdoorlatende spiegel op een 
reflector. Het reflecterende licht wordt 
op dezelfde optische as weerkaatst en 
bereikt via die spiegel die onder een 
hoek van 45 graden staat, na 90 graden 
ombuiging de ontvanger. Dit terugspie
gelprincipe maakt SicKsensoren met 
autocollimatie zeer geschikt voor zeer 
korte detectieafstanden.

: Productnieuws

autocollimatie: voor zeer korte detectieafstanden

SicK optische sensoren voor transparante materialen

product product-
afmetingen 

(bxhxd)

scanbereik detectie dempingrange

0%         10%           18%     40…
                                         100%

cta auto-
collimatie

WlG4S 12,2 x 41,8 x 17,3  0 … 5 m

WlG4S

iNOX*
15 x 44 x 22 0 … 5 m

Wl8G 11 x 31 x 20 0 … 3 m – –

Wl11G 15.6 x 48,5 x 42 0 … 4 m –

Wl12G 15 x 49 x 41,5 0 … 3 m

Wl18 17,6 x 75,5 x 33,5 0 … 2 m –

Wl27 24,6 x 80 x 54,2 0,5 … 4,5 m –

MH15 Ø M18 x 1 0,035 … 1,5 m – –

V18V Ø M18 x 1 4,5 m – –

* edelstaaluitvoering voor o.a. zuivel en voedingsmiddelenindustrie
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>> Juist omdat die connect 3sensoren 
hun goede eigenschappen inmiddels in 
zoveel sectoren hebben bewezen, worden 
ze ook steeds vaker gevraagd door gebrui
kers die geen of onvoldoende weet heb
ben van de vele recente verbeteringen. 
Daarom in deze SicK insight kort en bon
dig het fijne van de connect 3sensoren 
en het belangrijkste nieuws daarover. 

De vele pluspunten van derde  
generatie sick connect 3-sensoren
 platform voor veel verschillende 
optische uitvoeringen

 Zeer ongevoelig voor elektro
magnetische straling

 Temperatuurbestendig van 40°c  
tot +60°c

 Extreem vreemdlichtongevoelig
 Met pinpoint lEDtechnologie
 inoxuitvoering ip69K 
 W93 standaard in robuuste  
Vistalbehuizing

 Zeer hoge schakelsnelheden
 Networkenabled sensoren
 iOlink compatibel

voor alle sick-sensoren en dus ook 
voor connect 3 geldt
 Zeer breed portfolio
 Voor elke applicatie de juiste sensor
 Klantspecifieke sensoren
 Onbetwiste kwaliteit
 Zeer betrouwbaar
 Gebruik van nieuwste technieken
 Onderscheidend door vele patenten 
(waarvan diverse exclusief SicK)

 Verkrijgbaarheid en serviceonder
steuning wereldwijd

 SicK werkt met applicatiespecialisten

nog meer connectivity
Een belangrijk kenmerk van de derde 
generatie connect 3 is dat het accent 
nog meer op optimale connectivity ligt. 
Van de volgende connect 3sensoren zijn 
de derde versies nu al leverbaar: W43, 
W4S3 inox (voor de zuivelindustrie en 
andere sectoren waar optimale hygiëne 
van groot belang is), W93, W123, 
W12G3, W183, W273, W273 array en 
W273 Multipac.

De derde generatie SicK connect 3 bewijst het: 
sensoren zijn en blijven onze core business

Toen SicK zes jaar geleden met de connect 3serie kwam, was dat de eerste 
serie standaardsensoren ter wereld waarmee, al dan niet op afstand, kon 
worden gecommuniceerd. inmiddels is SicK toe aan de derde generatie van 
dit type sensoren. En het aantal onderscheidende pluspunten is in de afge
lopen jaren alleen maar toegenomen...

SicK W273 Multipac: de sensor voor extreme detectie
>> als aanvulling op de W27 serie intro
duceert SicK nu de W273 Multipac, een 
standaardsensor met één zender en twee 
afzonderlijke ontvangers. Juist dát maakt 
hem heel bijzonder. De twee ontvangers 
zorgen voor een zeer betrouwbare en 
nauwkeurige meting op kritische opper
vlakken. Zo kan de Multipac uitstekend 
overweg met reflecterende en/of hoog
glanzende, oneffen materialen, zoals fles
verpakkingen in transparante krimpfolie 
(sixpacks).

De lichtintensiteit van deze Multipacuitvoe
ring is bijzonder hoog dankzij de toepas
sing van een HighpowerlED. Dankzij die 
lED blijft de W273 Multipac ook bij grotere 

afstanden, vervuiling en veel lichtverstrooi
ing verbluffend lang goed functioneren. 
Daarnaast is de evaluatiesoftware voor 
het dubbeluitgevoerde ontvangersysteem 
optimaal afgestemd op extreme detectie. 

kerninformatie
 Grote functionaliteit
 compact
 Benaderbaar vanuit elke richting 
(verticaal/horizontaal/diagonaal)

 Diverse uitvoeringen
 Uitvalkans vrijwel nihil (99,9% correct)
 Bij wisseling van product bijstellen 
niet nodig

 Verbetert de productiviteit van 
multitransportlijnen

 Ook bij extreme detectie betrouwbaar
 Snelle ingebruikname, geen reflector 
nodig

 Toepassingsgebieden:  
verpakkings industrie, logistiek, 
automotive industrie, drank en 
voedings middelenindustrie
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Nergens is de schaatssport zo populair als in Nederland. in de 
winter vinden overal schaatswedstrijden plaats, waarbij het zowel 
voor de schaatsers als voor het publiek essentieel is dat de 
gereden tijden direct te zien zijn. “life timing is voor elk schaats
evenement van cruciaal belang”, aldus Jeroen Fredriks en Erik 
van den Boogert die als tijdwaarnemers voor de KNSB werken 
en daarvoor systemen ontwikkelen. al sinds de jaren negentig 
maakt de KNSB hiervoor gebruik van SicKtechnologie. >>

: toepassingen

KNSB met SicK extra zeker op glad ijs
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: toepassingen

>> “Waarom de KNSB in eigen beheer 
tijdwaarnemingssystemen ontwikkelt? 
Dat heeft onder andere te maken met 
de betekenis van de schaatssport voor 
de commercie”, legt Jeroen Fredriks uit. 
“Schaatsen is in Nederland en een 
beperkt aantal andere landen heel popu
lair. Maar op wereldschaal valt dat wel 
mee. De commercie focust liever op tijd
waarnemingssystemen waarvoor de 
markt aanzienlijk groter is.”

“Er zijn wel systemen in de handel, spe
cifiek ontwikkeld voor onze tak van sport, 
maar die vinden wij niet optimaal. Ze 
bevatten vaak kwalitatief uitstekende 
opnemers en detectoren, maar als ze 
mechanisch gezien niet goed in elkaar 
steken, heb je er weinig aan. Bovendien 
laat de mobiliteit daarvan dikwijls te wen
sen over. Terwijl wij vinden dat ook leken 
ze snel en moeiteloos moeten kunnen 
plaatsen.”

Sinds de jaren negentig bevatten die 
sets sensoren van SicK. De laatste 
jaren zijn dat steeds lEDsensoren 
geweest, maar we gaan nu overstappen 
op lasersensoren van het type SicK 
Wl12l. Deze bieden namelijk nog meer 
nauwkeurigheid, gemak en dus tijdwinst 
bij het uitrichten.”

stopwatches 
Vroeger, toen er nog geen sprake was 
van elektronische tijdmeting, vertrouwde 
men volledig op de stopwatches. De coa
ches maken daar nog steeds gebruik 
van, maar volgen daarnaast ook continu 
de matrixborden die de tijden realtime 
weergeven. Dat is ook te zien in het Thialf 
Stadion, waar SicK insight kort voor de 
aanvang van de KpN NK afstanden 2011 
(de feitelijke opening van het schaats
seizoen 20112012) met Fredriks en 
Van de Boogert spreekt. 

alle banen hun eigen sets
Erik van den Boogert: “als tijdwaarne
mers zijn wij bij de KNSB continu op zoek 
naar de beste technologie voor onze tijd
waarnemingssystemen. Bij de grote wed
strijden is onze crew altijd present. We 
kunnen er dan alle tijd voor nemen om 
de benodigde componenten nauwkeurig 
op te stellen. Maar op de clubbanen ligt 
dat anders. Daar moeten de ouders van 
de deelnemers de apparatuur zelf snel 
en eenvoudig kunnen opzetten. Het 
moet als het ware zo op het ijs te plaat
sen zijn, waarna de wedstrijden van start 
kunnen gaan. als tijdwaarnemingscrew 
van de KNSB zorgen wij ook in die situatie 
voor de spullen en die hebben we voor 
het merendeel zelf ontwikkeld.”

“De meeste banen in het land beschik
ken continu over twee of drie sets. Je 
hebt minstens twee sets nodig om altijd 
een backup te hebben als er één uitvalt. 
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: toepassingen

Fredriks: “Bij de grote wedstrijden, zoals 
hier nu (4 november 2011 – red.), wordt 
de tijdwaarneming verzorgd door drie 
systemen, te weten het transponder
systeem, de fotofinish en de optische 
finishdetectie met de SicKsensoren.”

transpondersysteem identificeert
Voor het transpondersysteem liggen in 
de wedstrijdbaan van het Thialf Stadion 
twaalf meetlussen waarvan twee bij de 
finishpositie van de 500 en 1000 
meter. Elke schaatser krijgt aan beide 
enkels een transponder met een uniek 
identificatienummer. Zodra een schaat
ser een lus passeert, ziet het meet
systeem wie het is. De gemiddelde 
snelheid wordt dan berekend tussen 
deze lus en de laatst ontvangen lus, 
weergegeven op het grote scorebord en 
tevens doorgeven aan de televisie regie, 
inclusief andere data zoals de reeds 
afgelegde totale afstand en het verschil 
ten opzichte van de eerder gereden ron
den. aan de hand van dit systeem wor
den de schaatsers als voortbewegende 
stippen zichtbaar op de schermen van 
de tijdwaarnemers en kunnen zij er aller
lei belangrijke data mee genereren. 

De fotofinish bestaat uit twee aparte 
systemen. Het eerste systeem is gekop
peld aan het transpondersysteem en het 
tweede systeem werkt volkomen auto
noom en heeft een eigen startaansturing. 

Optisch voor realtime-weergave
Van den Boogert: “De optische detectie 
met SicKsensoren is supernauwkeurig 
tot drie cijfers achter de komma. Dat 
systeem hebben we nodig om aan de 
finish realtime een ‘timeevent’ te gene
reren. in principe werkt dat goed, maar 
om 100% betrouwbaarheid te kunnen 
garanderen, moet je nu eenmaal een 
systeem hebben dat meervoudig is uit
gevoerd en verschillende technieken 
gebruikt om de tijd te meten.” 

“Door de metingen van de drie systemen 
steeds onderling te vergelijken, kun je 
de oorzaak van niet direct zichtbare 
meetfouten eruit halen. Stel dat een 
schaatser bij de finish net over de licht
straal heenstapt of de punt van de 
schaats iets scheef heeft. De metingen 
van de transponders en fotofinish moeten 
overeenstemmen. En als ze dat niet doen, 
moeten we kunnen verklaren waarom 
dat zo is. Bovendien, als er één systeem 
uitvalt, heb je er altijd nog twee over die 
je met elkaar kunt vergelijken.”
 
Output voor apps
Dat de tijdwaarnemingscrew van de 
KNSB met z’n tijd meegaat, blijkt wel uit 
de reputatie die het team internationaal 
heeft opgebouwd. Het door dit team ont
wikkelde tijdmeetsysteem voor lange
baanschaatsen is compatibel met de 
meest gebruikte meetmanagement en 

tijdwaarnemingssoftware van de KNSB. 
Ook wordt het systeem wereldwijd voor 
lokale en internationale wedstrijden toe
gepast. 

Fredriks: “Overigens gaat de datastroom 
niet alleen naar de matrixborden in het 
stadion en naar de tvzenders en pDa’s. 
We experimenteren ook met door ons 
ontwikkelde apps voor iphone, ipad en 
android. Die output van de SicKsensoren 
is dus ook van evident belang om het 
op alle nieuwe mobiele media spoedig 
perfect te kunnen volgen.”
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: Productnieuws

kerninformatie
 Temperatuurbereik 50°c tot 
+250°c; afhankelijk van de  
uitvoering

 Outputsignaal pt100 element 
(4draads) of analoog 4… 20 ma 
(2draads)

 Meetelement verend in bescherm
buis geplaatst

 Te monteren met gangbare proces
beugels 

 THTversie met standaardsonde; 
THTEversie met verwisselbare 
sonde; THTlversie voor montage 
direct op een leiding (Ø van 17  
tot 42 mm)

 absoluut lekvrij door speciale 
aansluiting

 Ronde stekkerverbinding M12x1

>> als aanvulling op de bestaande reeks 
temperatuurbewakers introduceert SicK 
de THTrange. Speciaal ontwikkeld voor 
hygiënische temperatuurmeting waaraan 
bijzondere eisen worden gesteld. Met 
de sensor kan de temperatuur van gas
sen en vloeistoffen worden bewaakt en 
beheerst. 

Deze THT onderscheidt zich door de RVS
behuizing (ip69K) die bestand is tegen 
de hogedrukreiniging en agressieve  
reinigingsmiddelen die binnen de dran
ken en voedingsmiddelenindustrie gang
baar zijn. Overigens werkt deze sensor 
op basis van een speciale eigenschap 
van platina. Dit metaal heeft bij 0 graden 
een weerstand van 100 Ohm. Bij elke 
graad meer of minder wordt de weerstand 
met 0,4 Ohm verhoogd of verlaagd.

SicK THT, de nieuwe temperatuursensor 
voor hygiënische metingen

>> Op het gebied van temperatuurmeting 
heeft SicK al veel in huis. Daar komt nu 
de TBS bij. Deze combineert temperatuur
schakelaar, zender en display in één. Een 
interessante propositie wanneer gebruik 
van hoogwaardige materialen een must 
is, evenals een spatwaterdichte behui
zing, grote nauwkeurigheid en stabiliteit. 
De TBS is bijzonder eenvoudig te bedie
nen, en is een innovatieve standalone 
oplossing met een sterke prijskwaliteit
verhouding.

kerninformatie
 Voor meting en bewaking van de 
vloeistoftemperatuur, zoals van 
hydraulische olie, koelvloeistoffen en 
reinigingsmiddelen

 Draaibare behuizing voor optimale 
kabelrouting en altijd goede  
zichtbaarheid van de display

 3toetsbediening
 Snelle en veilige setup

 Heldere statuslED’s
 Digitale uitgangen pNp en NpN
 Toepassingsgebieden: plant 
engineering en machinebouw, 
chemie, verfindustrie, verwarmings
industrie, ketelbouwers, 
koelwatersystemen

 Schakeluitgangen individueel 
programmeerbaar (hysteresis of 
window mode, NO of Nc)

 Spoedig ook leverbaar met iOlink 
 Optioneel analoog uitgangssignaal  
(4 … 20 ma of 0 … 10 V)

 Meetbereik van 20°c … +80°c
 Met pt100sensorelement, nauw
keurigheidsklasse a (iEc 60751)

 Meerdere bedrade proces
aansluitingen beschikbaar

 Behuizing identiek aan SicK pBS 
drukschakelaar

 Drukbestendig tot 150 bar
 Elektrische aansluiting ronde 
connector M12x1 

SicK TBS temperatuurschakelaar: 
gebruiksvriendelijk en nauwkeurig
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: Productnieuws

>> De lFp cubic kent geen mechanisch 
bewegende delen. Dat maakt ‘m uiterst 
duurzaam en betrouwbaar. De sensor 
werkt met TDRtechnologie. automatisch 
kalibreren gaat met één druk op de knop.

kerninformatie
 Voor vloeistofniveaumeting  
(bijv. olieniveau)

 Met TDRtechnologie  
(Time Domain Reflectometry)

 Grote meetnauwkeurigheid
 Voor kleine containers
 analoge output 4 … 20 ma / 0 … 10 V 
en twee transistoruitgangen

 leverbaar met diverse sondelengtes 
(van 200 tot 2000 mm)

 RVSsonde is los te schroeven en te 
vervangen

 Toepasbaar bij temperaturen tot 
+100°c en een procesdruk tot 10 bar

 Gemakkelijk in te stellen via 
duidelijke display

 De twee schakelpunten en het 
analoge uitvoermeetbereik kunnen 
met iOlink worden geparametreerd 
via de machinebediening; daarmee 
kan tevens worden bewaakt en 
gewijzigd

 Toepassingen: machinebouw
industrie, niveaumeting van olie  
en andere vloeistoffen

 Toepassingsgebieden: hygiënische 
temperatuurmeting in tanks, 
containers en pijpleidingen, 
temperatuurbewaking en  
regeling in de dranken en 
voedingsmiddelenindustrie, 
cosmetische en farmaceutische 
industrie, en biotechnologie

Net als de SicK lFp is de lFp cubic ontwikkeld voor het meten van vloei
stofniveaus. Beide sensoren hebben vrijwel dezelfde specificaties, alleen 
heeft de cubic geen isolatieklasse ip69K (zoals bij de lFp) maar ip67. Hoewel 
de processensor daarmee niet geschikt is voor de dranken en voedings
middelenindustrie, is hij wat prijsniveau betreft wel beter bereikbaar.

Meer over TDR-technologie?  
Kijk op www.sick.nl  
> producten > Terminologie 

De SicK lFp cubic sensor:  
vloeistofniveaumeting met 
microgolven
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>> Tumorcellen zijn veel gevoeliger voor 
bestraling dan gezonde cellen. De radio
therapie maakt hiervan gebruik door de 
tumorcellen via bestraling zodanig te 
beschadigen dat ze vernietigd worden. Dat 
gebeurt met de lineaire deeltjesversneller. 
Dit apparaat produceert, controleert en 
vormt de benodigde bestraling voor het 
lichaamsdeel waarin zich de tumor bevindt. 

Voor de behandeling moet de patiënt op 
de versnellertafel gaan liggen. Boven de 
tafel hangt de bestralingskop. Deze kop 
kan rondom de patient draaien, en ook 
de tafel kan alle kanten op. Daarbij zou 
de kop – die samen met de trommel en 
arm een gewicht van 5000 kilo heeft – 
in principe in aanraking kunnen komen 
met de patiënt waardoor deze letsel  
kan oplopen. Van den Berg: “Om dit te  

staat dan het gevaar dat de laborant 
vergeet om de ring weer terug te plaatsen 
bij de volgende patiënt.”

“Het tijdelijk uitschakelen van de bevei
liging tijdens het positioneren is met 
zo’n ring ook lastig. De S300 beveiliging 
kunnen we daarentegen heel gemakke
lijk uitzetten. Een automatisch protocol 
garandeert dat de beveiliging altijd inge
schakeld is als de behandeling wordt 
uitgevoerd.”

alle kennis, kunde en techniek
Het NKiaVl werkt samen met diverse 
ziekenhuizen en onderzoeksinstituten in 
binnen en buitenland. Het speelt een 
voortrekkersrol bij nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van kankerbehandeling 
en kankeronderzoek. primaire doelstel

: toepassingen

Binnen de medische wereld worden steeds vaker componenten 
van SicK toegepast om processen nauwkeuriger, zekerder, snel
ler en/of veiliger te laten verlopen. Daardoor is Frank van den 
Berg, versnellertechnicus bij het NKiaVl, nu goed bekend met 
de mogelijkheden van de SicK S300 veiligheidsscanner. NKiaVl 
staat voor: Nederlands Kanker instituut – antoni van leeuwenhoek 
Ziekenhuis, gevestigd aan de plesmanlaan in amsterdam.

NKiaVl beveiligt deeltjesversneller 
met SicK S300 laserscanner

voorkomen, heeft fabrikant Elekta de 
versneller voorzien van een mechanische 
bots  beveiliging in de vorm van een con
tactring. Maar die metalen ring vonden 
wij in sommige gevallen niet zo functio
neel. Daarom hebben we die simpele 
beveiliging vervangen door de slimmere 
technologie van de SicK S300.”

actief op essentiële momenten
Van den Berg: “Meestal gaat het wel goed 
met die ring. Maar tijdens het positione
ren van de patiënt op de bestralingstafel 
kan het voor een goede behandeling 
noodzakelijk zijn dat tijdens het draaien 
van de trommel, bijvoorbeeld een arm 
of elleboog zo dicht bij de machine komt 
dat deze tegen de contactring aan zou 
komen. De ring wordt dan bij deze spe
cifieke patiënt verwijderd. Daarbij ont
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ling is kanker te bestrijden door middel 
van patiëntenzorg, onderzoek en onder
wijs. centraal hierbij staat het vinden en 
verbeteren van methoden op het gebied 
van diagnostiek en behandeling, die de 
patiënt zo min mogelijk belasten. Voor 

scanner, maar spoedig zullen alle versnel
lers hiermee uitgerust zijn. Wij hebben 
fabrikant Elekta op de hoogte gesteld 
van onze positieve bevindingen en zij 
kunnen met die ervaring hun producten 
verder perfectioneren. Het is wel vaker 
zo dat de medische sector voor feedback 
zorgt waarmee apparaten verder kunnen 
worden verbeterd.”

microprocessorbesturing
Er zijn meerder fabrikanten van versnel
lers op de markt die een laserscanner 
gebruiken voor botsdetectie. Van den 
Berg: “Wij vonden die botsbeveiliging met 
een laserscanner best praktisch, maar 
wilden het systeem voor de versnellers 
intelligenter maken om rekening te kun
nen houden met de noodzakelijke bewe
gingen van de laborant die de patiënt 
moet instellen binnen het veiligheidsveld.”

“Dat bracht ons op het idee om onze ver
snellers te beveiligen met een laserscan
ner gekoppeld aan een microprocessor. 
Daarin zijn alle posities voor zonebewa
king opgeslagen: wanneer mag de bewa
king even worden uitgeschakeld en 
wanneer juist helemaal niet. Die micro
processorbesturing hebben we zelf ont
wikkeld. Vervolgens gingen we op zoek 
naar de leverancier die ons de juiste 
laserscanner kon leveren. Toen kwamen 
we bij SicK terecht.” 

exacte positionering met lasers
Om de patiënt exact te positioneren 
wordt onder meer gebruikgemaakt van 
lasers. De laserlijnen moeten correspon
deren met de op het lichaam aange
brachte lijnen. De patiënt wordt niet 
vastgezet maar ligt vrij op tafel. alleen 
voor het hoofdhalsgebied worden  
speciale, op maat gemaakte maskers 
gebruikt waarmee het hoofd wordt 
gefixeerd. 

Van den Berg: “Bijna bij elke bestralings
behandeling wordt er vooraf ook een cT
scan gemaakt. Daarbij moet de patiënt 
steeds in dezelfde positie liggen. Door 
het beeld van elke volgende cTscan 
over de voorafgaande cTscan te leggen, 
kan heel precies worden gecontroleerd 
of de positie correct is. Een verkeerde 
ligging van de patiënt of positie van de 
tafel wordt zo snel gezien. Momenteel 
moet de aanpassing nog handmatig 
gebeuren, maar wij werken aan een 
systeem waarbij de positiecorrecties van 
de tafel, patiënt en versnellertrommel 
volautomatisch zullen plaatsvinden.

: toepassingen

het uitvoeren van de bestralingsbehan
delingen beschikt het NKiaVl over tien 
deeltjesversnellers. 

Van den Berg: “inmiddels is de eerste 
gemodificeerd met een SicK S300 laser
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Encoder nodig? SicK wijst u de weg

>> Een encoder of pulsgever is een elek
tromechanisch apparaat dat de hoekpo
sitie of ronddraaiende beweging van een 
as omzet in een elektrisch signaal om 
fysieke kenmerken te controleren. Denk 
bijvoorbeeld aan de hoek en afstand 
voor positionering of frequentie, of de 
snelheid en acceleratie voor snelheids
meting. 

De incrementaal optische encoder 
bestaat uit een as met daarop gemon
teerd een glazen of nikkelen schijf (code
schijf). Deze schijf is voorzien van een 
patroon van opeenvolgende transpa

>> Een absolute encoder maakt gebruikt 
van een codeschijf met Graycode. Deze 
geeft niet alleen de hoeveelheid omwente
lingen aan, maar ook een unieke code die 
de exacte positie van de as bepaalt – ook 
bij het inschakelen van de stroom. Een 
referentiecyclus is dus niet noodzakelijk. 

absoluut encoders worden onderver
deeld in singleturn en multiturn. als de 
positie van de as in één omwenteling 
wordt bepaald, gaat het om een single
turnuitvoering. Van multiturn is sprake, 
als de positie van de as over meerdere 
omwentelingen wordt bepaald. 

rante en niettransparante lijnen. Een 
lED belicht de roterende codeschijf. De 
donkere lijnen blokkeren het licht, de 
transparante lijnen laten het door. Een 

De encoder levert twee signalen: a en 
B. Deze zijn 90 graden ten opzichte van 
elkaar verschoven. Kanaal a heeft bij 
rechtsdraaiing tegenover de motoras 90 
graden voorloop tegenover B. Door deze 
faseverschuiving wordt de draairichting 
van de motor bepaald. De nulimpuls (= 
één impuls per omwenteling) wordt als 
referentiesignaal aan kanaal z doorge
geven. 

Incrementaal encoders produceren slechts hoog- en laagpulsen. Daarmee kan wel gemeten hoeveel omwentelingen er zijn 
gemaakt, echter niet waar gestart of gestopt is. Met andere woorden: de absolute positie van een object kan niet worden bepaald. 

Ze zijn optisch, magnetisch of capacitief. in verschillende uitvoeringen: ‘absoluut’ en ‘incrementaal’, ‘singleturn’ 
en ‘multiturn’. En dan zijn ze er nog met trekdraad en lineair. We hebben het over encoders. Met een uitgebreid 
assortiment kan SicK aan vrijwel iedere encodervraag voldoen. En betreft het geen standaardproduct, dan leveren 
we net zo makkelijk maatwerk. Bij SicK hebben we daarvoor alle encoderkennis en vindingrijkheid in huis.  
in deze SicK insight delen we deze kennis graag met u.

: sPecial encoders

lichtgevoelig element dat achter de code
schijf is gemonteerd, detecteert het 
licht. Een scanmasker zorgt ervoor dat 
het teveel aan licht wordt gedoseerd.

 Optische rotary encoders

> De incrementaal OPtische encODer

> De aBsOluut OPtische encODer

lED lens scanmasker

lichtgevoelige 
elementen 

codeschijf

referentiemerk
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B
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61446

s
vs

lijnen

referentiemerk

360° el

90° el meetstap

De voordelen van  
SicK optische  
encoders op een rij:

 compact en eenvoudig te monteren
 programmeerbaar 
 Breed inzetbaar
 Ongevoelig voor vervuiling 
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>> Voor een nauwkeurige positiebepaling 
van machineonderdelen, kranen en der
gelijke worden machines voorzien van 
positiemeetsystemen. Hiervoor kunnen 
bijvoorbeeld systemen worden toegepast 
die werken op basis van optische of 
magnetische impulsen. Deze pulsgevers 
of encoders worden onderverdeeld in 
rotary encoders en lineaire encoders. 

De werking van de optische lineaire 
encoders is hetzelfde als bij de optische 
rotary encoders. alleen wordt er in plaats 
van een ronde codeschijf gebruikgemaakt 
van een meetschaal. 

: sPecial encoders

 magnetische encoders

> De magnetische lineaire encODer

De voordelen van 
SicK magnetische  
encoders op een rij:
  contactloze meting van de 
absolute positie
  Zeer compacte bouwvorm 
waardoor makkelijk in te bouwen
 Onderhoudsvrij 
  Bewegingssnelheid tot  
10 meter/sec 

Een ander principe is de magnetische line
aire encoder. Deze bestaat uit een aftast
kop (sensor), die aan het beweegbare 
deel van de machine zit, en een magneet
band (bijvoorbeeld TTK70) of aluminium
profielen met geïntegreerde  permanente 
magneten die langs het traject zijn gemon
teerd (bijvoorbeeld pomux KH53). 

De aftastkop (TTK70) zweeft vlak boven 
de magneetband. Door de verplaatsing 
meet de sensor de verandering in het 
magnetische veld. Deze wordt omgezet in 
een sinussignaal. Door het plaatsen van 
twee in fase verschoven sensoren in de 
aftastkop, worden een sinus en cosinus 
gegenereerd.
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: sPecial encoders

 capacitieve encoders

> De aBsOluut caPacitieve rOtary encODer

>> SicK levert ook absoluut capacitieve 
rotary encoders. Omdat de werking daar
van minder bekend is, hier een uitleg. 
capacitieve encoders bestaan grofweg 
uit drie delen: een zender (transmitter), 
een rotor en een ontvanger. Tussen de 
zender en ontvanger wordt een elek
trisch veld opgewekt en opgeslagen. Wat 
dat betreft is de werking vergelijkbaar 
met een condensator. De kracht van het 
opgewekte veld is de capaciteit. 

De signalen van de zender worden beïn
vloed door een roterende sinusvormige 
rotor. De blauwe pijlen in de illustratie 
geven de doorgelaten signalen aan, de 
rode staan voor de niet doorgelaten sig
nalen. De ontvangen signalen bevatten 
positieinformatie en worden intern ver
werkt en uitgefilterd tot nauwkeurige 
sinuscosinuswaarden. Door de totale 
oppervlaktescanning – in één keer – heb

>> De SicK capacitieve lineaire encoder 
bestaat altijd uit een liniaal en een lees
kop. De liniaal en leeskop werken als 
een condensator. De liniaal is een print
plaat waarop lijnen zijn geëtst voor de 
pulsentelling, alsmede een sinuspatroon 
om de absolute positie weer te geven. 
De lengte van de liniaal kan tot 180 cm 

zijn. Ook de leeskop heeft een sinuspa
troon. Terwijl de leeskop over de liniaal 
schuift, wordt een elektrisch veld gege
nereerd met signalen die in vier fasen 
verschuiven. De werking is als bij een 
variabele condensator: die verandert 
door de amplitude modulatie in de lees
kop.

ben axiale en radiale bewegingen en het 
schuin staan van de motor geen invloed 
op de werking. Hierdoor zijn lagers niet 
nodig. De capacitieve encodertechniek 
wordt toegepast in de SicKmotorfeed
backsystemen SEK90, SEK160 en 
SEK260.

De voordelen van 
SicK capacitieve  
rotary encoders op 
een rij:

  Meet de absolute positie van  
1 tot n
  Hoge meetnauwkeurigheid 
mogelijk (nanometer)
  Bevat een zender (transmitter), 
rotor en ontvanger
  Ook voor zeer grote asdiameters
  Robuust en compact
  Geen lagering nodig
  Goede montage luistert niet nauw
  Ongevoelig voor magnetische én 
elektrische interferentie

De voordelen van 
deze technologie  
vergeleken met  
normale encoders:
  Grotere precisie (geometrisch, 
symmetrisch en tiltcompensatie)
  leessnelheid 4 m/sec
  compacte leeskop; profiel ca. 6 mm
  Grote montagetolerantie
  Gemakkelijk te installeren en toch 
een hoge precisie 
  Toepasbaar in vacuümapplicaties
  Ongevoelig voor magnetische én 
elektrische interferentie, alsmede 
voor vervuiling van leeskop en 
liniaal
  controle temperatuur van 0,2 mK 
mogelijk
  Voor zeer fijne positiebepaling: 
bijvoorbeeld bij medische 
apparatuur zoals MRiscanners en 
bestralingsapparatuur, maar ook 
in de semiconductor industrie 
(windmolens, solar)

>  aBsOluut caPacitieve lineaire encODers vOOr extreem 
exacte POsitiOnering
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Encoders in verschillende uitvoeringen
het verschil tussen

incrementaal

 Telt pulsen van 1 tot n
 Referentierun nodig (nulpuls) voor het verkrijgen van de 
absolute positiewaarde

 Het aantal pulsen bepaalt de resolutie

absoluut

 Meet de absolute positie van 1 tot n
 Elke meetstap is gedefinieerd door een uniek (absoluut) 
codepatroon

 Het aantal stappen bepaalt de resolutie

1 n 1 n

en

singleturn

 Variant van een absolute encoder
 Meet de absolute positie van 1 tot n binnen één 
omwenteling

multiturn

 Variant van een absolute encoder
 Meet de absolute positie van 1 tot n binnen één  
omwenteling

 aanvullende meting van het aantal omwentelingen

1 n 1 n

en

trekdraadencoders

 Meting van afstand tussen a en B
 Bevat een rotaryencoder en een trekdraadmechanisme
 De draad zit aan het bewegende deel
 De encoder is fixed

lineaire encoders 

 Meting van afstand tussen a en B
 Bevat een leeskop en een schaal
 De leeskop zit op het bewegende deel
 De schaal is fixed

A B

en

1 n 1 n

A BA B
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Hoe kiest u nu de juiste encoder?
rOtary-encODers incrementaal

encoders
absolute encoders
single turn 

absolute encoders 
multiturn

DDS36/
DDS50 DFS60 DKS40 DFV60 aFS60 aRS60 a3M60 aFM60 aTM60 aTM90

Moet de absolute 
positie altijd
gemeten worden?

ja   

nee

Hoeveel absolute 
omwentelingen
moeten worden 
gemeten?

geen absolute meting

1

2 of meer   

Welke interface
connectie wordt
gevraagd?

TTl (5 V) pulsen / HTl 
(10 tot 30 V) pulsen

parallel data

SSi

bus connection

Weke encoder
diameter is vereist?

tot 40 mm

tot 60 mm

tot 90 mm

Welke asbevesti
ging is nodig?

‘face mount’ flens 
vaste as

servoflens vaste as

blinde holle as

doorlopende holle as

meetwiel

Welke resolutie is 
gewenst?

laag (max. 8.192)

gemiddeld  
(> 8.192)

hoog (> 32.768)

is een program
meerbare encoder 
noodzakelijk?

ja

nee

surf naar www.sick.nl 
en kijk bij de aan
vullende sick 
insightinformatie 
voor het complete 
progamma encoders 
en de bijbehorende 
productspecificaties. 

Meer over SicKencoders? 

Levertijden  
checken?

24/7 via  www.my-sick.nl
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Programmeertool sick Pgt-08-s
SicK levert voor de aFS60, aFM60 en 
enkele DFS60 encoders de zeer prakti
sche pGT08S programmeertool om het 
aantal pulsen te programmeren. Het pro
gramma detecteert met behulp van een 
laptop automatisch het type encoder. Via 
een duidelijke dialoog is het betreffende 
component snel gereed voor gebruik.
 
encoders programmeren zónder laptop: 
Programmeertool Pgt-10-s 
Bij ingebruikname van, of onderhoud 
en servicewerkzaamheden aan, druk
persen, robotbesturingen, verpakkings
machines, kranen en dergelijke is het 

programmeren van encoders niet altijd 
even gemakkelijk. Daarom heeft SicK 
de standalonedisplayprogrammingtool 
pGT10S ontwikkeld. Dit praktische 
instrument is geschikt om het aantal 
pulsen en interface van de DFS, DFV 
en VFSseries in te stellen. 

kernpunten
 Erg handig in gebruik
 Geen laptop en software nodig, 
werkt standalone

 in display verschijnen alle relevante 
data van de aangesloten encoder

 Vrij te parametreren dus snel 
beschikbaar en flexibel in gebruik

 programmeergegevens kunnen in de 
programmeertool worden opgeslagen 
om meer encoders supersnel 
dezelfde programmering te geven 

 intuïtief menu
 Te bedienen via 4 druktoetsen
 Goed zichtbare display met  
achtergrondverlichting

 plug & play
 aansluitkabels met M23 connector  
en M12 connector zijn leverbaar 

 Voeding: 2 standaard aa batterijen
 Maakt gebruik van programmeerbare 
encoders extra lonend (door reductie 
van het aantal verschillende encoders 
dat op voorraad moet worden gehouden)

lineaire encODers incrementaal 
trekdraadencoder

absolute
trekdraadencoders

lineaire encoders
met schaalverdeling

pKS BcG  
EcOline

BKS BTF KHK53 
advanced

l230 TTK70

Dient een absolute positie 
altijd gemeten te worden?

ja

nee

Welke interface connectie 
wordt gevraagd?

TTl (5V) pulzen. HTl(10 tot 30 V)

Hiperface

SSi data 

bus connection

analoog

Zijn er regelmatig  
bevestigingspunten  
aanwezig langs de meetlijn?

ja

nee

Hoe zijn de installatie
toleranties?

laag

gemiddeld

hoog

Welke meetlengte is vereist?
 

kort (tot 5 meter)

middellang (40 tot 50 meter) 

lang (tot 548 meter)

Welke resolutie is gewenst? laag (0,1 tot 0,05 mm)

gemiddeld (0,025 mm)

hoog (0,001 mm)

Maximumaantal meetcycli? tot 800.000

tot 1.000.000

oneindig 

 Programmeertools
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>> leo plug, commercieel manager van 
deze in Beverwijk gevestigde system 
integrator: “perfetti Van Melle verzocht 
ons om een snelle traversewagen veilig 
te maken. Tijdens dat project leerden 
we SicK kennen als een partij die niet 
alleen uitstekende hardware levert, maar 
ook als partner die werkt met professio
nals die echt meedenken in het concept. 
in nauw overleg met de specialisten van 
SicK zijn we toen tot de perfecte oplos
sing gekomen die nu is toegepast, en 
die bestaat uit meerdere veiligheidscom
ponenten.”

de middelste traversewagen twee giet
machines moet bedienen, moet deze 
extra snel rijden – en dat uitgerekend in 
een smalle gang met veel beknellings
gevaar. Daardoor was de bestaande aan
rijdbeveiliging van schopplaten aan de 
voor en achterzijde (die de andere twee 
traversewagens hebben) voor deze wagen 
ontoereikend. EKB ontwierp en implemen
teerde voor ons een oplossing die voldoet 
aan de nieuwe wetgeving. De applicatie 
maakt onder meer gebruik van een SicK
lasermeetsysteem DME  voor de afstands
meting en van veiligheidscanners voor 
het bewaken van de zones op en naast 
het spoor.” 

stapsgewijze aanpak
leo plug van EKB: “Dit soort projecten 
begint vaak bij een consultancybureau 
dat alle risico’s inventariseert en analy
seert. Vervolgens wordt bepaald welke 
veiligheidscomponenten de risico’s kun
nen wegnemen. Die worden vervolgens 
geplaatst en daar blijft het dan bij. 
Helaas wordt zelden opnieuw door het 
consultancybureau onderzocht of de  
veiligheid in de nieuwe situatie echt vol
doende gewaarborgd is. Bij EKB vinden 
we dat opdrachtgevers die zekerheid wel 
moeten eisen. Om het voor iedereen, 
met name voor de opdrachtgever, kos
tentechnisch helder te houden, hebben 
we dit project in afzonderlijke stappen 
gesplitst.”

: toepassingen

Zwart geld en steekpenningen, dat maken ze bij Klene heel 
veilig… evenals talloze andere dropsoorten. Om zich te verze
keren van maximale veiligheid werkt de perfetti Van Melle 
vestiging in Hoorn met de EKB Groep. 

meer tempo, meer gevaren
Ron Taam, maintenance manager bij  
perfetti Van Melle Benelux B.V. in Hoorn: 
“laat ik even een beeld schetsen van 
de situatie bij ons. Voor de productie 
van de vele dropvarianten gebruiken we 
enorme hoeveelheden maiszetmeel. Met 
dat zetmeel worden steeds opnieuw bak
ken gevuld. Vervolgens worden in die met 
zetmeel gevulde bakken – aan de hand 
van een indrukraam – de vormen gedrukt 
van de te maken dropjes. Hierna zorgen 
de gietmachines ervoor dat elk vormpje 
gevuld wordt met de massa die nodig is 
voor het gewenste product. De gevulde 
vormbakken worden opgestapeld en met 
traversewagens naar droogkasten gere
den. Na droging worden de vormbakken 
weer opgehaald en machinaal geleegd. 
Daarbij wordt het bijna voltooide eind
product van het maiszetmeel gescheiden.”

“Het transport tussen de aanvoer en 
afvoerlocaties en gietmachines is een 
volledig geautomatiseerd proces met 
traversewagens. in onze fabriek draaien 
twee gietmachines. per gietmachine zijn 
er acht tot twaalf droogkasten. Omdat 

EKB Groep beveiligt traversewagen  
bij Klene met SicKtechnologie
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“De opdracht van perfetti Van Melle was: 
‘maak het veilig zonder dat het ten koste 
van de productiesnelheid gaat’. Dan 
moet je wel weten hoe hoog die snelheid 
ligt. Dat was nog nooit goed onderzocht 
en vastgelegd. Daar zijn wij dus mee 
begonnen. Eerst hebben we alle interne 
systeembeschrijvingen, beschikbare 
documenten en risicoinventarisatie van 
D&F consulting grondig bestudeerd. 
Deze informatie vormde de basis voor 
verschillende berekeningen en uiteinde
lijk een layout met alle trajecten die de 
betreffende traversewagen kan afleggen. 
We hebben de tijden van alle processen 
gemeten en de langste en de kortste 
cyclus bepaald, het aantal stops, de 
duur daarvan, versnellingen en vertra
gingen etc. Werkelijk alles hebben we 
gemeten en vastgelegd.”

sick meest volledig
leo plug: “aan de hand van al die bere
keningen kwamen we tot een bepaalde 
productiesnelheid. Vervolgens hebben 
we een aantal leveranciers van compo

nenten de vraag voorgelegd met welke 
op lossing(en) zij de gevaren zouden uit
sluiten. inclusief redevoering en een 
opgave van de gevolgen voor de software 
die wij moeten schrijven. SicK reageerde 
het meest serieus en volledig. Ze gingen 
veel verder dan het verstrekken van spe
cificaties.”

“al eerder heeft de EKB Groep zich bezig 
gehouden met verbeteringen aan de  
traversewagen. Zij voorzag de wagen  
van een SicK DME3000 dynamische 
afstandsmeting. Deze afstandsmeting 

: toepassingen

meet op een totale afstand van 30 meter 
tot op de millimeter nauwkeurig continu 
de afstand tussen de traversewagen en 
een vast punt op een muur. aan de hand 
van de gemeten afstand bepaalt het 
systeem de wagenpositie snel en aquraat 
voor de droogkamers. Deze methode 
leverde een enorme tijdswinst op en 
maakte een hogere rijsnelheid tussen 
de posities mogelijk. Dat component 
was voor ons ook aanleiding om SicK 
bij het project te betrekken.”

zeker weten
“Het lasermeetsysteem is een single
pointoffailure en biedt wettelijk gezien 
onvoldoende zekerheid. Er moest dus 
een veiligheidssysteem bij komen. Met 
verschillende veiligheidslaserscanners 
op de traversewagen, bewaken we nu de 
zones naast en op het spoor. in verband 
met een oversteekplaats voor personeel, 
nauwe doorgangen en verschillende rij
richtingen, moet er echter wel gescha
keld worden tussen veiligheidsvelden in 
combinatie met de verschillende posities 

van de traversewagen. Om zeker te weten 
waar de traversewagen zich bevindt,  
creëerden we met strippen in de grond 
en inductieve sensoren een ideale veld
schakelingsvolgorde. De nieuwe oplos
sing is dubbel uitgevoerd, omdat die 
dubbele zekerheid een vereiste is voor 
echte veiligheid. De wagen heeft nu een 
SicKlasermeetsysteem voor exacte 
afstandsmeting om heel snel in de droog
tunnels te kunnen parkeren en SicK 
veiligheidslaserscanners om met deze 
snelheid de verschillende zones optimaal 
te bewaken”, aldus leo plug. >>

>> perfetti Van Melle is een internatio
naal familiebedrijf. Het maakt en verkoopt 
beroemde kauwgum en snoepmerken in 
meer dan 150 landen. perfetti Van Melle 
is in 2001 ontstaan na de fusie tussen 
het italiaanse perfetti en het Neder
landse Van Melle. De Nederlandse en 
Belgische perfetti Van Mellebedrijven 
produceren Mentos, Fruittella, Klene 
en Frisk, en zijn verantwoordelijk voor 
de verkoop en distributie in Noordwest
Europa van Mentos, Mentos Gum, Fruit
tella, Klene, lookOlook, chupa chups, 
Smint, Van Melle en Frisk, en van de 
verkoop en productie van talloze private 
label artikelen. perfetti Van Melle Bene
lux heeft vestigingen in Breda, Hoorn, 
Weert, andelst, Sittard, leuven, londen, 
parijs en Boekarest.

Over EKB Groep
>> Met meer dan tweehonderd werkne
mers biedt de EKB Groep hoogwaardige 
integrale oplossingen voor industriële 
eindgebruikers, machinebouwers, ener
giebedrijven, overheid en semioverheid. 
Omdat de groep uiteenlopende producten 
en diensten aan verschillende sectoren 
levert, is er een stevige basis voor de 
continuïteit van de onderneming. in haar 
hoedanigheid als innovatieve system 
integrator heeft EKB Groep intensief 
contact met SicK en past het dikwijls 
fotocellen, inductieve sensoren, licht
schermen en laserscanners van SicK 
toe in de door haar ontwikkelde applica
ties voor het automatiseren, versnellen 
en beveiligen van logistieke en productie
processen. 

Over Van Melle 
perfetti  
Benelux BV
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zeer complex project
Wat de beveiliging in dit specifieke geval 
zo complex maakt, is dat de situatie 
steeds weer anders kan zijn. leo plug: 
“Hier is echt sprake van een dynamische 
beveiliging. Een bundeling van systemen 
die zich steeds aan de wisselende 
omstandigheden aanpassen en goed 
met elkaar en met de besturing blijven 
communiceren. De traversewagen heeft 
geen vaste stop en startmomenten  
en geen vaste snelheid. Wanneer een  
operator oversteekt of zich even ergens 
langs het spoor bevindt, moet de tra
versewagen vaart minderen en zo nodig 
stoppen. Het gaat er niet alleen om dat 
beknellingen met gegarandeerde stops 
uitgesloten zijn.”

“Om zowel de hoogste veiligheid als de 
hoogste snelheid te bereiken, moet je 
alles goed in beeld hebben, ook de actu
ele positie van de wagen. Dit vereist dat 
je allerlei systemen aan de besturing  
toevoegt. Nu staan er ook hekken en 
zwaailichten en is er een sluis met licht
schermen waarmee de operators veilig 
het spoor kunnen oversteken. Naast alle 
zorg om tot de beste combinatie van 
hardware en software te komen, hebben 
wij ook aangestuurd op verantwoord 
sociaal gedrag. Daarmee is bereikt dat 
de operators nu heel goed beseffen dat 
ze niet meer zomaar overal naartoe kun
nen lopen. Door alle betrokkenen goed te 
informeren over de nieuwe voorzieningen, 
begrijpt nu iedereen waarom die bevei
ligingen er zijn en beseffen de werk
nemers ook dat perfetti Van Melle hun 
veiligheid van het grootste belang vindt.”

eindcontrole zeer relevant
“Ons inziens is de eindfase – die van 
de eindcontrole – misschien wel het 
belangrijkst. pas als die bevestigt dat 
de getroffen maatregelen naar behoren 
functioneren, kun je zeggen dat het pro
ject correct is afgerond. als onze klant 
in beveiliging investeert, moet hij na 
voltooiing ook de zekerheid hebben dat 
alles werkelijk veilig is. Wij van  EKB 
hebben daarvoor gezorgd, in nauwe 
samenwerking met D&F consultancy en 
de technici van SicK”, besluit leo plug.

: toepassingen : Productnieuws

SicK Ml20 markless:  
de materiaalbesparende  
sensor voor labeling
machines
>> Om goed te kunnen functioneren, 
hebben sensoren voor labelingmachi
nes altijd een drukmerk nodig. Bij 
gebruik van drukmerken worden labels 
vaak om cosmetische redenen overlap
pend geplakt. los van het feit dat dit 
niet mooi is, is het ook verspilling. Om 
drukmerken te kunnen weglaten, is de 
SicK Ml20 markless ontwikkeld. Dit 
is dus geen nieuwe drukmerksensor 
maar een volkomen nieuw concept.

Qua principe en opbouw doet de Ml20 
markless wel aan drukmerksensoren 
denken. Hij maakt echter een beeld
patroon van het etiket en schakelt op 
dat patroon. Voor toepassing van dit 
nieuwe concept moet de verpakkings
machine wel worden omgebouwd. Zo 
vereist de Ml20 markless een encoder
signaal. Maar na ombouw kan er aan
zienlijk op verpakkingsmaterialen worden 
bespaard. Hierdoor is de investering 
voor producenten van fast moving con
sumer goods – denk aan dranken en 
voedingsmiddelen – snel terugverdiend. 

kerninformatie
 Geen drukmerken meer nodig
 Meer vrijheid bij het ontwerp van  
het label

 Besparing op verpakkingsmateriaal
 Snelle en gemakkelijke teachin en 
wissel van etiketten

 parameters en teachset via display, 
via SOpaS of externe teach

 2 aansluitingen M12, 12 pins 
(encoder signaal), M12, 4 pin 
(Ethernet UDp)

 Hoge nauwkeurigheid (0,6 mm 
reproduceerbaar)

 Toelaatbare materiaalrek en slip 
max. 4%

 Kleinste herkenbare structuurspot  
1 x 1 mm

 Zichtbare witte lEDlichtlijn
 Voor etiketten met een lengte tot 
1000 mm

 Robuuste metalen behuizing ip65
 Werkt visionbased; maakt van label 
een grijswaardenbeeld

 Voor snelheden tot 7 m/sec  
(SicK KT sensoren tot 10 m/sec)
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SicK maakt het u graag makke
lijk. Daarom zorgen we dat al onze 
autoiDcomponenten compatibel zijn 
met elkaar. Of het nu gaat om laser
scanners, camera of RFiDsystemen 
– dragen ze het iDprolabel dan weet 
u zeker dat u ze allemaal op dezelfde 
wijze kunt aansluiten. Dat u altijd van 
dezelfde grafische userinterface 
gebruikt kunt maken. En dat u voor 
elk autoiDcomponent altijd dezelfde 
accessoires kunt gebruiken! Zo mak
kelijk hoort het, vinden we bij SicK.

>> Om voor werkelijk elke applicatie de 
ideale lector 620 te kunnen leveren, 
completeert SicK de serie nu met drie 
nieuwe uitvoeringen: de lector 620 Eco, 
de lector 620 High Speed en de lector 
620 DpM plus. 

voor alle sectoren
Hoewel deze nieuwkomers net op de 
markt zijn, is nu al duidelijk dat ze door 
producenten, assemblagebedrijven en 
handelsondernemingen op grote schaal 
ingezet worden voor onder andere identifi
catie en codelezing van automotive pro
ducten, elektronica, alle denkbare fast 
moving consumer goods, dranken, voe
dings en genotsmiddelen, cosmetica, 
farmaceutische en medicijntechnische 
producten.

extra betaalbaarheid: lector 620 eco
Zoekt u een barcodeimager voor een
voudige applicaties op gematigde snel

heden? Die alle gangbare 1D, gestapelde 
en 2Dbarcodes met hoge betrouwbaar
heid kan lezen? En waarvoor u geen cent 
te veel betaalt? Speciaal daarvoor is de 
SicK lector 620 Eco ontwikkeld. SicK
kwaliteit en duurzaamheid voor een attrac
tieve prijs.

meer snelheid: lector 620 high speed
Het lezen van codes op (snel)bewegende 
objecten doet de SicK lector 620 High 
Speed bijzonder goed. Bij snelheden tot 
6 m/s blijft de betrouwbaarheid hoog en 
de kans op noreads klein. De speciaal 
hiervoor ontwikkelde algoritmen maken 
dit component tot een logische keuze 
voor onder meer verpakkingsmachines 
en documentverwerkingssystemen.

meer performance:  
lector 620 DPm Plus
Het meteen goed lezen van direct gemar
keerde en – niet zelden – deels bescha

digde codes met een gering contrast is 
de grote verdienste van de SicK lector 
620 DpM plus. Deze imager identificeert 
codes die op metalen delen aangebracht 
zijn, net zo gemakkelijk als gelaserde 
codes op glassubstraten en wafers. Een 
aanwinst voor onder andere de automo
tive en solarindustrie! 

iDpro: één platform voor autoiD

SicK completeert lectorrange met  
620 Eco, High Speed en DpM plus
Betrouwbare identificatie van alle gangbare codetypes

: Productnieuws

De lector 620 professional barcodeimagers nemen een belangrijke plaats 
in binnen het SicKprogramma voor industriële automatisering. Kenmerkend 
voor dit allinone concept – met geïntegreerde lichtbron – is dat het moei
teloos alle gangbare 1D, gestapelde en 2Dbarcodes correct leest. De 
cMOSWVGa sensor zorgt ervoor dat de barcode betrouwbaar gelezen wordt.

camera laserscanner

rFiD
06000189978825

1D2D

06000189978825

1D

RFiD
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SicK clV6xxrange barcodescanners
nu standaard met PrOFinet interface

als de markt vraagt om componenten met pROFiNET interface, kun je die 
wens niet negeren. pROFiNET is de toekomstzekere open en standaard 
Realtime Ethernetoplossing die volledig compatibel is met Tcp/ip. Hierdoor 
zijn combinaties van pROFiNET en Tcp/ip altijd mogelijk, zonder enige beper
king aan de Tcp/ip zijde. 

>> pROFiNET is geschikt voor applica
ties waarbij realtime communicatie en 
bandbreedte benodigd is, zoals bij com
plexe machines in de semiconductor
industrie en bewerkingscentra. in de 
nabije toekomst worden steeds meer 
SicKlaserscanners, camera’s en RFiD
apparatuur met pROFiNETinterface uit
gerust. Daarmee bieden ze drie grote 
iDpro voordelen: 
1. identieke connectiviteit
2. identieke grafische interface
3. identieke accessoires

kerninformatie
 Voortaan met standaard geïnte
greerde pROFiNETinterface

 Met cDF600unit te integreren in 
profibusi/Onetwerk 

 De veelzijdige bouwsteen voor  
het automatiseren van logistieke  
processen

 Duidelijke statuslED’s
 Met SMaRTtechnologie om ook 
beschadigde en incomplete codes  
te lezen

 Grafische weergave van de lees
kwaliteit achter op de scanner

 intelligente autosetup
 Met geïntegreerd micro SDslot 
(parameteropslag op SDcard)

 Veel mogelijkheden in sorteren, 
filteren en outputformaat

 additionele startstopknop en 
selectmodeknop

 compacte behuizing
 inclusief Windows georiënteerde 
parametreersoftware SOpaS

 Vele uitvoeringen: short range,  
mid range, long range

 Met frontale of laterale  
licht uittreding

: Productnieuws
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: Productnieuws

SicK cDF600 Ethercat 
dé aansluitmodule met ethercat

SicK RFU630 RFiD  
leest en schrijft rFiD-tags op grote afstand 

De cDF600module was er al in 
pROFiBUSuitvoering. Daar komt nu 
een Ethercatversie bij. Op deze 
gatewayinterfacemodule voor het 
verzenden van barcodeinformatie 
kunnen alle iDprosensoren worden 
aangesloten.

>> Het is vooral de hoge snelheid die van 
Ethercat een interessant protocol voor 
industrieel Ethernet maakt. aansluiten 
gaat door middel van M12/M8stekkers. 
De cDF600 biedt twee digitale in en uit
gangen, een seriële auxpoort M8 (aan
sluiting voor de pc voor het met SOpaS 
parametreren van de sensor) en adres
sering middels een draaischakelaar.

kerninformatie
 Uniforme interface voor het – volgens 
het iDproconcept – aansluiten van 
onder meer SicK clV6xxrange 
barcodescanners, SicK RFH 62x en 

63x RFiDcomponenten, SicK lector 
620 2Dimager en handscanners

 Gemakkelijke montage met slechts 
twee schroeven

 Snelle elektrische installatie
 auto detect: sensor en cDF600 
detecteren elkaar automatisch

 Efficiënte sensorvervanging dankzij 
geïntegreerd parametergeheugen

 Zeer compact
 Gemakkelijke diagnose via 6 lED’s
 Toepassingsgebied: met name in  
de automatisering van logistieke 
processen

De nieuwe industriële RFiDlezer/schrijver RFU630 werkt op de UHFband 
(865 – 868 / 902 – 928 MHz) en heeft een geïntegreerde antenne. Optioneel 
kan een externe antenne worden aangesloten. Eén van de bijzonderheden 
van de lezer/schrijver is de geïntegreerde intelligentie die de gebruiker in 
staat stelt om het component als standalone systeem in te zetten. 

>> De RFU630 beschikt over eigen 
managementsoftware en functioneert 
daardoor zonder tussenkomst van 
externe software. De RFiDlezer/schrijver 
heeft ook een standaard benaderbare 
transponderinterface iSO/iEc 180006c/
Epc G2c1. De lezer/schrijver kent verder 
vele tools voor gemakkelijke plcinte
gratie. Ook dit nieuwe SicKcomponent 
is – zoals alle nieuwe uitvoeringen – geba
seerd op het iDpro platform van SicK.

kerninformatie
 Gemakkelijk te monteren met 
praktische accessoires  
(voor input, output en voeding)

 Eenvoudige integratie binnen 
uiteenlopende industriële netwerken 
(dankzij iDpro)

 compacte behuizing
 parameterkloning via geïntegreerd 
micro SDslot of – extern – via de 
cMcmodule in de cDB 620aansluit
module

 Snelle ingebruikname, intuïtieve 
setup via SOpaS

 Voorgeprogrammeerde settings voor 
onder meer Siemensplc’s

 procesfeedback mogelijk via geïnte
greerde lED 

 Toekomstzeker (softwareupdates 
mogelijk)

 Toepassingsgebieden: automotive, 
traffic, automatisering van fabricage, 
logistieke en opslagprocessen
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aangestuurd door de afdelingen Revalidatie en Neurologie van 
het UMc St Radboud, heeft Baat Medical een unieke valsimulator 
gebouwd die rondom voorzien is van veiligheidscomponenten van 
SicK. Roeland loeffen, engineer en labbeheerder van het UMc 
St Radboud, en arthur aalsma, director research & development 
van Baat Medical, over de betekenis van deze simulator en de 
daarin toegepaste SicKsensoren. 

SicK beveiligt unieke valsimulator van UMc St Radboud
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SicK beveiligt unieke valsimulator van UMc St Radboud

>> aalsma: “Op het moment dat wij door 
UMc St Radboud werden benaderd voor 
een volkomen nieuwe valsimulator, 
bestonden al wel dergelijke installaties, 
maar die waren veel kleiner en simuleer
den de werkelijkheid nauwelijks. Het 
bouwen van een eerste type vergde ruim 
anderhalf jaar. Daarna zijn we nog wel 
drie jaar bezig geweest om hem helemaal 
in te richten conform de specs van het 
UMc St Radboud.”

“Er zit een geavanceerde bedienings
interface achter. De te onderzoeken 
patiënt krijgt voor het onderzoek heel 
wat sensoren op z’n lijf. Hij wordt ook 
volgeplakt met markers die het mogelijk 
maken om alle bewegingen met camera’s 
te volgen en vast te leggen. Voor de simu
latieproef gaat de patiënt op een plat
form staan. Er zitten twee grote platen 
op het platform die de kracht meten die 
de patiënt tijdens de verstoringen op de 
grond uitoefent. Elke sessie levert een 
grote hoeveelheid data op. Door analyse 
daarvan is te zien hoe een patiënt rea
geert op verstoringen en wordt steeds 
duidelijker wat de oorzaak van de val is.”

eén miljoen valincidenten
Door valpartijen hebben elk jaar heel wat 
mensen extra medische zorg nodig. Jaar
lijks zijn er wel ruim één miljoen van die 
incidenten. Bijna negentigduizend oude
ren moeten vervolgens naar de Spoed
eisende Hulp. En bij liefst dertigduizend 
ouderen eindigt de valpartij met een zie
kenhuisopname. De hiermee gemoeide 
medische kosten bedragen alleen al in 
Nederland jaarlijks zo’n 560 miljoen euro.”

loeffen: “Deze cijfers maken wel duidelijk 
waarom UMc St Radboud meer weten
schappelijk onderzoek noodzakelijk vindt 
naar de mechanismen achter valpartijen 
bij ouderen en neurologische patiënten. 
Met de nieuw ontwikkelde valsimulator 
kunnen de oorzaken van de valpartijen 
veel beter dan voorheen worden ontrafeld. 
Daarmee kunnen we nieuwe trainingen 
ontwikkelen die het valrisico verlagen. Die 
simulator is dus van evident belang voor 
twee trajecten: onderzoek én trainingen.” 

sick-sensoren rondom
aalsma: “Wanneer je wilt onderzoeken 
hoe stabiel iemand op z’n benen staat, 
moet je zorgen voor volkomen onvoor
spelbare balansverstoringen. Want als 
mensen een bepaalde verstoring zien 
aankomen, zetten ze zich schrap en dat 
is iets wat in werkelijkheid niet kan. Een 
oneffenheid in het trottoir of een scheef
liggende stoeptegel wordt vaak pas 
opgemerkt als het te laat is.”

“Het grote, bewegende platform van de 
nieuwe valsimulator kan zich onverwacht 
in alle mogelijke richtingen bewegen en 
daarbij versnellen en vertragen. Hoe val
gevoeliger iemand is, hoe eerder hij uit 
balans raakt. Echt letsel oplopen bij een 
val zal niet gebeuren, omdat de patiënt 
tijdens de sessie een beschermend 
tuigje draagt. Zodra de patiënt zodanig 
op z’n benen wankelt dat zijn ledematen 
buiten het platform komen, detecteren 
de SicKlasersensoren en SicKlicht
gordijnen dat meteen en komt de instal
latie direct stil te staan.”

veiligheid voor medewerkers
loeffen: “Die SicKcomponenten zijn  
er ook voor de veiligheid van de onder
zoekers. Wanneer die te dicht bij het 
bewegende platform komen, stopt de 
installatie direct. Rondom het platform 
zitten acht SicK l40 lasersensoren, op 
elke hoek dus twee. Het hekwerk is 
beveiligd met SicKlichtgordijnen van het 
type M4000.”

“aan de voorkant zit een M4000systeem 
zonder spiegels. De overige drie kanten 

worden met een M4000 mét spiegels 
beschermd. Zodra het platform tegen de 
voorkant geparkeerd staat om op of af 
te stappen, schakelt een hardwarescha
kelaar de beveiliging aan de voorkant uit. 
Zo kan het hekwerk zonder problemen 
geopend worden.”

Plezierige samenwerking met sick
aalsma: “De weg naar een eerste testop
stelling is er dikwijls eentje van vallen 

en opstaan… Dat was ook bij deze 
geavanceerde valsimulator het geval. 
Gaandeweg moesten we ontdekken 
welke beveiligingscomponenten onder 
de gegeven omstandigheden het beste 
werken. SicK heeft ons daarbij bijzonder 
goed geholpen en we zijn dan ook erg 
tevreden over de samenwerking en gege
ven adviezen.”

aanzienlijke investering
loeffen: “in november 2010 hebben we 
de valsimulator aan de pers voorgesteld. 
Er was toen al ruim een jaar mee gewerkt. 
Dat heeft heel veel informatie opgele
verd. al die data wordt nu benut voor 
allerlei wetenschappelijke publicaties. 
Hoewel we er al heel wat onderzoek en 
trainingsessies mee hebben gedaan, 
vond de officiële ingebruikname van de 
simulator pas op 22 januari 2011 plaats. 
Zowel de patenthouder UMc St Radboud 
als Baat Medical hebben in deze inno
vatie aanzienlijk geïnvesteerd. Daar 
staat wel tegenover dat de installatie 
naar alle waarschijnlijkheid de kosten 
van valincidenten in de toekomst aan
merkelijk kan terugbrengen.” 
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belangrijker het is dat de sensorsystemen 
betrouwbaar en stabiel werken. in de 
afgelopen jaren is de logistiek dankzij 
automatisering en moderne systemen 
steeds productiever geworden. Zo bestaan 
er tegenwoordig intelligente sensoren 
die over interne logica beschikken, waar
mee de status van objecten kan worden 
beoordeeld. Zo kunnen objectprofielen 
worden herkend, kan de snelheid van een 
object worden bepaald en kunnen gebeur
tenissen worden geteld. intelligente con
trollers verminderen het dataverkeer in 
de veldbusnetwerken, waardoor sprake 
is van eenvoudige ingebruikname, hoge 
beschikbaarheid en parametreer en diag
nosecapaciteit. 

Optimale foutopsporing
logistieke dienstverleners hebben 
behoefte aan overzicht van de steeds 
complexere – en in hoge mate op arbeids
verdeling gebaseerde – afhandelings
processen. Want als er sprake is van 
voldoende data en procestransparantie 
is het mogelijk in te schatten hoe goed 
de afzonderlijke onderdelen en systemen 
presteren, waar de optimalisatiemoge
lijkheden liggen en wat de gevolgen 
zijn van beoogde veranderingen in het 
systeemontwerp of de bedrijfsproces
sen. Daarvoor zijn wel gedefinieerde 
meet varianten, meetpunten, meetinstru
menten en analysemogelijkheden nodig. 
alleen dan kan de beschikbaarheid van 
de systemen worden vergroot en is opti
male foutopsporing, oplossing en bewa
king van complexe en allesomvattende 
bedrijfsprocessen mogelijk.

De oplossing komt van sick
Het SVp600visualisatieplatform biedt 
nu hulpmiddelen waarmee de essentiële 
specifieke data van de meest uiteen

lopende logistieke eenheden online en 
in hun geheel kunnen worden bewaakt. 
logistieke dienstverleners en systeem
beheerders krijgen daarmee de beschik
king over een volledige en consistente 
momentopname van hun logistieke pro
cessen. Oorzaken van problemen en  
uitzonderingen in het distributie en sor
teerproces kunnen op deze wijze sneller 
en proactief worden herkend en eenvou
dig worden verholpen. 

Door deze transparantie is ook integratie 
respectievelijk toepassing van verschil
lende extra functies van de SicKidenti
ficatiesystemen mogelijk. Zo kan de 
codekwaliteit worden weergegeven of 
kunnen verschillende statistische ana
lyses worden uitgevoerd via identificatie
data zoals objectvolumes. Daarnaast 
biedt het programma ook volledige trac
k ing van objecten langs alle locaties. De 
gegevensuitwisseling verloopt in dat 
geval via standaard ethernetinterfaces. 
Hierdoor kunnen pakketten in de gehele 
toeleveringsketen worden getraceerd: 
van verzendregistratie tot en met de 
bezorging. Het systeem ondersteunt hier
bij beeldopslag voor tracking & tracing, 
controleert de pakketeigenschappen en 
maakt deze organisatiebreed beschikbaar.

Over de systeemarchitectuur
Het visualisatieplatform is een cliënt/
serverapplicatie voorzien van een ‘dash
board’ met een brede functionaliteit voor 
het beheer van het SicKautomatiserings
systeem. SVp bestaat uit vier verschil
lende componenten: visualisatiesoft ware, 
een SQldatabase, een analysetool en 
een functie voor beeldarchiefbeheer (zie 
rechts).

toepassingsgebieden
Met het SVp 600visualisatieplatform 
staat logistieke dienstverleners appa
ratuur ter beschikking waarmee het 
registratieproces transparanter en over
zichtelijker wordt. De toepassing is zo 
geconstrueerd dat het ook zonder wezen
lijke veranderingen de gegevens van het 
bagagevolgsysteem op luchthavens kan 
analyseren. Dankzij de gedetailleerde 
weergave van alle systeemgegevens 
wordt SVp 600 ook ingezet ter ondersteu
ning van 24uurs support op afstand.

in de logistiek is dynamiek van doorslag
gevend belang. Koerier, expres en 
pak ket  bezorgdiensten alsmede bagage
afhandelingsbedrijven op luchthavens 
worden geconfronteerd met steeds kor
tere doorlooptijden, flexibelere planning en 
en hogere eisen ten aanzien van de vracht 
die ze verwerken. Dit gegeven – in com
binatie met steeds hogere omslag volumes 
bij een steeds hogere omslagsnelheid 
– vergt maximale prestaties van de 
systeem techniek, systeemcomponenten 
en sensorsystemen. 

Betrouwbaar en stabiel
in regeltechnisch opzicht is het met 
name van belang dat informatie uit het 
veld snel en betrouwbaar beschikbaar 
is. Deze informatie vormt namelijk de 
basis voor een soepel verloop van de 
logistieke processen. Dit geldt niet alleen 
voor aanwezigheidscontroles en metingen 
van contouren, volume en afmetingen, 
maar ook voor registratie van positie en 
hoeveelheid, identificatietoepassingen 
en de controle op hoogte en uitstekende 
delen. Echter: hoe complexer en omvang
rijker de processen in automatische dis
tributie en orderpickingsystemen, hoe 

Maximale procestransparantie met de SVp 600
visualisatieplatform voor realtime systeembewaking van camera- en identificatiesystemen

: Productnieuws

Met het nieuwe SVp600visualisatieplatform biedt SicK logistieke dienst
verleners de mogelijkheid om de processen in hun distributie en sorteer centra 
effectief en online te bewaken. SVp600 is een krachtig informatiesysteem 
waarmee de prestaties van de SicK dataverwerkingssystemen in sorteer
applicaties nauwlettend kunnen worden gemonitord. De status van 
pakketten en barcodes alsook de systeemprestaties, inclusief bedrijfs
gegevens, statistieken en afbeeldingen, kunnen in alle onderdelen van 
het netwerk realtime worden gevolgd.
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visualisatiesOFtware
de visualisatiesoftware zorgt voor realtimebewaking van de systeem
prestaties van alle automatische registratiesystemen en ondersteunt 
ipcamera’s voor beeldopnamen bij laser scansystemen. op het dash
board worden de actuele systeem activiteiten en prestaties weer
gegeven. daarmee heeft de systeembeheerder volledig inzicht in de 
prestaties en de status van het automatische registratiesysteem en 
in de belangrijkste variabelen die de materiaalstroom beïnvloeden. 

het programma biedt behalve realtimefeedback op de systeem
activiteiten ook gedetailleerde informatie over de systeemprestaties. 
dit is de standaardweergave voor de gebruiker. dankzij een unieke 
sorteernaam kan het actueel gesorteerde pakket altijd onmiddellijk 
worden geïdentificeerd. het systeem geeft de pakketstroom weer 
en beschikt over uitgebreide functionaliteit voor statistische analyse. 
door proactieve bewaking kunnen eventuele storingen al in een 
vroeg stadium worden herkend en worden verholpen voordat er iets 
misgaat.

sQl-DataBase
alle informatie, waaronder camerabeelden en video’s die zijn ver
zameld door sickidentificatiesystemen, wordt weggeschreven in 
een sQldatabase en wordt door de sick svp 600 software gecon
troleerd en geanalyseerd. een krachtige zoekfunctie biedt eenvoudig 
toegang tot centrale systeeminformatie, diagrammen en analyses 
van aflees en herkenningspercentages. logistieke dienstverleners 
kunnen op deze manier het volledige distributieproces realtime 
analyseren en, waar nodig, maatregelen treffen voor de optimalise
ring van hun interne bedrijfsprocessen en de externe processen van 
de (toe)leveranciers.

elke verantwoordelijke in het bedrijf kan, onafhankelijk van zijn 
functie en takenpakket, trends en online statistieken bekijken. het 
is mogelijk beelden uit alle delen van het interne bedrijfsnetwerk 
op afstand weer te geven. dieper liggende lagen zijn alleen zichtbaar 
voor beheerders of procesoperators. in de ‘timelineweergave’ wor
den de gegevens en beeldarchiefdata aan elkaar gekoppeld en 
worden de objecten op basis van specifieke analysecriteria door
zocht. op deze wijze kunnen alle gegevens in de database en het 
beeldarchief efficiënt worden beheerd. 

BeelDarchieFBeheer
met de functie Beeldarchiefbeheer heeft de gebruiker eenvoudig 
toegang tot weergaven en gegevens van pakketten, en kunnen objec
ten snel en eenvoudig over het hele netwerk worden weergegeven. 
deze functionaliteit is met een additonele ipcamera ook beschik
baar voor laserscansystemen. camerabeelden van alle pakketten 
zijn in slechts een muisklik beschikbaar. door middel van zoekfunc
ties kunnen objecten en barcodes uit het archief worden geanaly
seerd. via de eenvoudige imageviewer worden de bijbehorende 
objecten in de gewenste detailopname en in verschillende resoluties 
weergegeven. hierdoor kan de systeemgebruiker snel zien of het 
adresetiket beschikbaar is, of er meerdere adresetiketten zijn aan
gebracht, of het pakket beschadigd is, enzovoort. 

via een Xmloverlay kan de gebruiker nog meer gegevens bekijken, 
zoals volumedata, gedecodeerde barcodes, pakket omvang, enzo
voort. aan de hand van de hogeresolutiebeelden kan een complete 
kwaliteitsanalyse van de barcodeetiketten worden uitgevoerd en 
kan bijvoorbeeld worden afgeleid waarom een barcode niet kon 
worden afgelezen.

system PerFOrmance
in de weergave system performance worden de activiteiten, pres
taties en status van het systeem realtime weergegeven. drempel
waarden kunnen zodanig worden ingesteld dat de gebruiker 
onmiddellijk ziet of een prestatie onder een beoogde grens blijft. 
tegelijkertijd zijn pakketten die door de cameratunnel gaan, real
time te zien. de positie, afstand en hellingshoek van het pakket zijn 
in de weergave zichtbaar. 

zo kunnen afwijkingen in de pakketstroom, die mogelijk effect  
hebben op het scan of sorteringsproces, worden herkend. als de 
pakketstroom bijvoorbeeld aan één kant vlak moet worden uit gelijnd, 
is eenvoudig zichtbaar of aan dit criterium wordt voldaan.
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>> Ruim zes maanden geleden is het 
nieuwe vrieshuis in gebruik genomen – 
inclusief de nodige SicKtechnologie. 
albert Tijssen, engineer bij lalesse 
Europe, vertelt.

een gezonde ontwikkeling
Tijssen: “Ondernemers streven altijd 
naar een zo doelmatig mogelijk gebruik 
van de ruimte in hun magazijnen. Bij 
diepvriesmagazijnen weegt dat extra 
zwaar. Daar moet je echt zo veel moge
lijk ruimte voor opslag gebruiken en zo 
min mogelijk voor de noodzakelijke tech
niek. Daarom hebben we bij lalesse 
Europe een systeem ontwikkeld, waarbij 
de kraan en shuttles geheel zelfstandig 
rijden. De shuttles zijn dus niet meer 
met een kabel aan de kraan verbonden. 
Dat kun je met recht een innovatie noe
men, omdat zoiets nog niet eerder is 
toegepast.”
 
Tijssen wijst erop dat de extreem lage 
temperaturen in diepvrieshuizen bepaald 
niet voor een aangenaam arbeidsklimaat 
zorgen. “althans niet voor mensen. Maar 

tal pallets kunnen verwerken met een 
dubbeldiepe kraan, dan zijn er acht kra
nen nodig en dat hakt erin. Niet in de 
laatste plaats, omdat je dan ook acht 
kraangangen nodig hebt en dat kost 
opslagruimte. Dure kubieke meters lucht 
die wel gekoeld moet worden.”

Bewuste keuze voor Olm100
Tijssen: “Het is van groot belang dat de 
kraan steeds exact voor het gewenste 
shuttlekanaal komt te staan. We hebben 
hier te maken met een vrieshuis van 
enorme afmetingen. De kraan legt dus 
grote afstanden af. Bij toepassing van 
een gewone encoder zouden er door 
wielslip te grote afwijkingen kunnen 
optreden. Daarom hebben we gekozen 
voor de SicK OlM100, dat is een abso
luut systeem.”

“Op elke kraan zit zo’n OlM 100camera
systeem dat barcodes leest. Daarmee 
is een exacte kraanpositionering gega
randeerd. Dit component werkt als een 
zeer betrouwbare encoder. De inge
bouwde verwarming zorgt ervoor dat het 

Om de productiecapaciteit te vergroten wil een grote bakkerij in Twente een volledig geautomati
seerd nieuw vrieshuis naast de bestaande twee laten bouwen. Na voltooiing moeten de reeds 
aanwezige magazijnen zodanig worden omgebouwd dat ook hier alle processen voor in en uitslag 
volledig geautomatiseerd plaatsvinden. lalesse Europe BV krijgt de vraag om te onderzoeken wat er 
– uitgaande van de gewenste capaciteit en productiviteit en de beschikbare kubieke meters – 
mogelijk is, welke infrastructuur en technologie daarvoor nodig is, en wat dat aan tijd en geld vergt. 

onze technologie en de componenten 
die wij van SicK toepassen, zijn er wel 
goed tegen bestand. De enorme doel
matigheid van het in en uitslagproces 
is natuurlijk ook heel gezond voor het 
bedrijfsrendement van onze cliënt, de 
bakkerij.”

Dure kubieke meters 
“De kranen – in het nieuwe vrieshuis in 
totaal vier – rijden zelfstandig over hun 
eigen spoor en de shuttles pendelen 
zelfstandig in de dwarsgangen. Er zijn 
drie shuttles per kraan waarvan er steeds 
twee constant in bedrijf zijn. Wanneer 
een shuttlekanaal is volgereden, dan 
wordt de shuttle door de kraan opgepakt 
en naar het volgende shuttlekanaal 
gebracht om dat weer vol te rijden. Of 
hij wordt naar een ander kanaal gebracht 
om dat leeg te halen”, legt Tijssen uit.

“Omdat de shuttles volkomen onafhan
kelijk pallets wegzetten of ophalen, kan 
de kraan drie shuttles in bedrijf houden. 
Met dit principe wordt flink op materieel 
en ruimte bespaard. Wil je hetzelfde aan

lalesse creëert hoogst denkbare efficiency 
in vrieshuizen met SicKtechnologie
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systeem ook onder extreem lage tem
peraturen van minus 30°c probleemloos 
blijft werken. Bij alternatieven van andere 
merken moet je dikwijls extra investeren 
in extra heating.”

Bestand tegen vrieskou
Elke barcode vertegenwoordigt een 
bepaalde positie. Vanuit de besturing 
krijgt de kraan door naar welke positie 
hij moet. De besturing leest de door de 
OlM100 gescande waardes in en bere
kent hoe ver de kraan moet rijden. De 
vele toegepaste SicK W12sensoren zit
ten vooral op de kranen en zijn voor het 
detecteren van beweging, stoppunten, 
aanwezigheid van pallets in de stelling 
en dergelijke. Ook die sensoren zijn stan
daard geschikt voor temperaturen tussen 
40°c en +50°c. 

inmiddels, begin december 2011, is het 
eerste volautomatische diepvrieshuis  

in gebruik genomen. Tijssen: “Kort na 
deze ingebruikname zullen we nog twee 
andere diepvrieshuizen van de bakkerij 
op deze wijze volledig automatiseren. 
Ook de conveyorbanen die de bakkerij 
met de diepvrieshuizen verbinden, heb
ben wij ontworpen en geplaatst.”

gemak van one-stop-shopping
Om alle logistieke processen binnen het 
nieuwe vrieshuis goed te laten verlopen, 
is op grote schaal gebruikgemaakt van 
SicKcomponenten. Tijssen: “Het plezie
rige van SicK is dat je er alles bij elkaar 
vindt plus veel kennis van zaken. Natuur
lijk is er voor vrijwel elk SicKcomponent 
elders ook een alternatief te vinden. 
Maar de mogelijkheid van onestopshop
ping bespaart veel tijd en vergroot de 
zekerheid van heldere communicatie tus
sen partijen onderling en componenten 
onderling.”

>> lalesse Europe BV installeert en 
onderhoudt magazijnsystemen en auto
matiseert uiteenlopende logistieke pro
cessen. Het succesvolle bedrijf werkt al 
decennia met componenten van SicK 
vanwege zijn voorkeur voor beproefde 
oplossingen én innovatieve technologie. 
De door lalesse Europe BV geautoma
tiseerde logistieke processen kunnen 
één of meerdere individuele, automa
tische magazijnkranen omvatten, maar 
ook complete magazijnsystemen inclusief 
stellingen, conveyorbanen en software
besturing. Wereldwijd heeft lalesse al 
zo’n zevenhonderd automatische maga
zijnsystemen gerealiseerd.   

Over lalesse 
Europe BV
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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.


