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>>Traditionelt er transparente emner 
pakket ind i krympefolie en udfordring 
som sensorer har haft vanskeligt ved 
at detektere stabilt, og mange har i ste-
det valgt dyre visionløsninger. Gennem-
sigtige emner pakket i folie er ofte usæd-
vanlig vanskelig at detektere i et trans-
portsystem da overfladen bliver delvis 
transparent, vinklet og blank.

Kundespecifikke sensorløsninger er en 
af hjørnestenene i udvikling af nye sen-
sorer hos SICK. De fremtvinger ofte både 
ny teknologi og tilføjer features som gør 
produktet simpelt og praktisk. Fokus på 
praktiske løsninger i produktionen gør 
at kundespecifikke løsninger gang på 
gang efterfølgende vinder indpas i en hel 
branche.

Den nye sensor bygger på et optisk prin-
cip, hvor to separate fotoceller bygges 
sammen i ét system. Sensoren afsender 
én samlet lysstråle mod emnet, det ska-
ber en diffus refleksion og lys kastes 
tilbage til to individuelle modtagere. He-
refter tager en indbygget microprocessor 
over og evaluerer det returnerede lys.

Princippet bygger således på en redun-
dant modtagelse af udsendt lys og dette 
hæver detektionen til et sikkert niveau. 
Ved at foretage denne intelligente vur-
dering kan emner, som normalt vil re-
sultere i et flimrende udgangssignal, 
give et fuldstændigt stabilt signal.

Bringer løsningen ned på sensor-
nievau, det spare penge og tid 
Ved at bringe opgaven ned i sensor-
niveau er løsningen blevet en plug and 
play løsning. Prisen er faldet drastisk 
og derved mangedobles de steder hvor 
en avanceret løsning kan benyttes. 
Sensoren er indbygget i det velkendte 
W27 plasthus og kan installeres på få 
minutter.

Der er mulighed for en tasteafstand op 
til 500 mm og emnets overflade kan 
være blank, sort eller transparent. Ud-
gangssignal er PNP eller NPN.

SICK har udviklet et nyt sensorkoncept, W27 Multipack eller 
WTB27-3P2483, der løser udfordringer med at taste på krympe-
folie på en effektiv, enkel og prisbillig måde.

: Produkter Foliedetektion
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>>ELF familien inkluderer en reflektions-
version med 4,8 m rækkevidde, en dif-
fus taster med baggrundsafblænding til 
50 mm samt en energetisk taster til 100 
mm. Alle typer er indbygget i et IP67 hus 
med fast kabel, M8 eller M12 tilslutning. 
 
Pladsbesparende med to m18 gevind 
Det specielle design med to M18 gevind 
vinkelret på hinanden er konstrueret ud 

Kompakt sensor 

Alsidige montage  
muligheder 
Økonomisk, lille og funktionel. ELF - den nye kompakte optiske 
sensor i Ø18 med flad ende og vinklet gevind åbner op for nye 
montagemuligheder og giver overblik i pakkemaskiner, conveyor-
systemer og lagerfaciliteter.

fra et ønske om at have en sensortype 
med mange installationsmuligheder, der 
samtidigt sparer plads i forhold til kon-
ventionelle Ø18 sensorer. Ved at forsyne 
bagenden med et transparent plastlåg 
er signal dioderne klart synlige stort set 
fra alle vinkler. Pris og ydelsesforhold er 
meget attraktiv for denne type sensor, 
som kan benyttes til standardopgaver i 
en lang række industrier.

der spares plads, kabling og 
penge.
En encoder med to funktioner sparer 
plads, og netop plads er ofte et pro-
blem, hvilket værdsættes af konstruk-
tøren. AFS60/AFS60 minimerer antallet 
af nødvendige enheder på lageret og 
samtidigt tilbyder encoderen en samlt 
pris der er væsentligt lavere blandt 
andet på grund af minimering af for-
trådning, montage og idriftsættelse.  

ssi og programmerbar ttL/HtL 
interface
Til den absolutte positionsangivelse be-
nyttes et standard SSI interface med en 
opløsning på 18 bit singelturn (262144 
step)og 12 bit multiturn (4196).
Det incrementale interface kan frit pro-
grammeres med programmeringsværk-
tøjet PGT-08-S. Der kan vælges pulser fra 
1 til 65.536 per omdrejning og samtidigt 
kan det elektriske interface ændres mel-
lem TTL eller HTL niveau. Encoderen kan 
leveres i 5 forskellige udstyrsniveauer, 

To encodere i ét hus 
sparer plads og penge

Encodere fungerer traditionelt enten som incremental eller som 
absolut encodere. Det betyder, at  man er nødsaget til at placere 
to encodertyper efter hinanden for at få udlæst både position og 
hastighed. Med den nye encodertype AFS60/AFM60 fra SICK kan 
både absolut position og hastighed aflæses med én og samme 
encoder.

Eco, Basic, Advanced og Programmerbar 
Basic og Advanced. 

applikationer
Der findes masser af applikationer, hvor 
man ønsker både position og hastig-
hed. Ved udløb af krantaljer ønsker man 
f.eks. at kende den absolutte position før 
igangsætning, under udløb aflæses ak-
tuel hastighed og efterfølgende benyttes 
absolut signal igen til at positionere tal-
jen nøjagtigt. Tilsvarende applikationer 
findes indenfor hydrauliske presser og 
styring af save i træindustien.

: ProdukterKompakte løsninger

ELF- lille økonomisk og funktionel med alsidige 
montagemuligheder 
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>> ML20 til positionering af etiketter an-
vender formgenkendelse af et entydigt 
element på en etiket. Elementets form 
og position indlæres og giver mulighed 
for at vælge hvilket punkt på etiketten 
der skal aktiverer udgangssignalet. 

Indlæring af nye labels kan fortages med 
en hastighed på op til 7 m/s og resulta-
tet er et standard PNP signal. Selv ved 
meget komplicerede labeldesigns, stor 
sideværts bevægelse og høj maskinhas-
tighed levere ML20 en gentagelsesnø-
jagtighed på 0,6 mm. Det robuste signal 
og den yderst præcise gentagelsesnøjag-
tighed på 0,6 mm sikrer højere gennem-
løbstider på maskinen.

Etiket-teknologi tager nyt skridt: 
Kontrastmærker udskiftes med 
formgenkendelse

Den nye ML20 markless sensor til positionering af labels før ud-
standsning/klipning fjerner unødigt brug af emballage til tryk-
mærker, hvilket reducerer omkostninger. Derudover får man en 
robust løsning der er simpel at justere, hurtigt at omstille til nye 
opgaver og som samtidig giver større designfrihed af etiketter. 

Løsningen for kreative designere, 
teknikere og indkøbere 
ML20 åbner op for nye muligheder i 
pakkeprocessen. Kreative designere 
er ikke mere bundet af et design hvor 
kontrastmærket skal placeres korrekt 
i forhold til den mekaniske proces i 
produktionen. Pladsen kan spares væk 
eller udnyttes til flottere designs. Der 
skal simpelthen ikke mere tages hensyn 
til hvorledes den enkelte label, pose 
eller emne skal positioneres i egen eller 
andres produktion.

For produktionsafdelingens operatører 
tilbyder sensoren to simple indlærings-
metoder enten via en ekstern teach 
knap, eller via de indbyggede knapper. 
Fordelen med markless-teknologien og 

de simple indlæringsmetoder er, at det 
modsat traditionelle kontrastmærkesen-
sorer ikke længere er nødvendigt med 
en større baggrundsviden for at anvende 
sensoren optimalt. Sensoren tilbyder de-
rudover en avanceret Ethernet løsning til 
mere krævende applikationer. Den øko-
nomiske effektivitet kan overbevise selv 
den mest skeptiske og når alle param-
eter; sparet materialer – hurtigere om-
stilling – mere robust funktion, lægges 
sammen er ML20 fremtiden for mark-
less detektering.

flere etiketter per rulle 
På grund af den hurtigere omstilling 
er der færre etiketter der ender som 
affald. Ved maskiner med ”endeløse” 
baner kontrolleres etiketterne for form 
og position lige fra første etiket efter 
en splejsning. Er den splejset korrekt, 
køres produktion uden afbrydelse og er 
splejsning fortaget uhensigtsmæssigt 
kan dette rettes efter få etiketter.

: Produkter Etiketteknologi
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Afstandssensor DL100 er baseret på en 
ny modulopbygget platform, med hvilken 
SICK kan imødekomme kundeønsker og 
applikationskrav til positionering fleksi-
belt, hurtigt og økonomisk fordelagtigt.

maksimal præcision og unik dyna-
mik
Som den første sensor udnytter DL100 
den nye platform. Den time-of-flight ba-
serede sensor anvender en klasse 2 
laserlyskilde, der tillader afstands- og po-
sitionsmåling i en rækkevidde fra 0,15 
m til 300 m. Opløsninger kan indstilles 
til mellem 0,1 og 100 mm, og sensoren 
leverer en reproducerbarhed på +/-0,5 
til 2 mm, afhængig af måleområdet. 
DL100 Hi er den ideelle sensor til dy-
namisk drift, for eksempel til loop funk-
tioner med motor, frekvensomformer og 
afstandsmåler. Hertil er SSI interfacet 
optimeret således, at selv langsom kør-
sel og acceleration/deacceleration giver 
helt stabil drift.

minimerede omkostninger til inte-
gration, betjening og diagnose 
Ud over de tekniske præstationer blev 
der under konstruktionen af   DL100 Hi 
lagt vægt på at opnå de laveste sam-
lede driftsomkostninger. Sensoren er 
bygget ind i et metalhus med en kaps-
ling til IP65. Det sikrer en robusthed 
som opfylder de typiske krav der findes 
i håndtering- og lagersystemer.  Installa-
tion og vedligehold er legende let, fordi 
sensoren fastgøres med quicklås, og 

fordi der anvendes SpeedCon™ stik som 
trykkes direkte på uden brug af værktøj. 
Hurtig og præcis justering af laserstrå-
len sikres med et klart og synligt laserlys 
kombineret med en 3D justeringsme-
kanisme til fintuning. Afstandsmålerne 
fastgøres mekanisk i bunden eller i 
’ryggen’ og da huset størrelse er noget 

af det mindste på markedet giver dette 
anledning til et væld af nye muligheder.
Konfiguration af DL100 Hi er meget flek-
sibel og aflæsning fortages nemt via det 
let skrånende display. Der er indbygget 
fieldbus, Ethernet og grænsekontakter. 
DL100 Hi kan transmittere status, diag-
nose og positionsdata - også forebyg-
gende - og derved minimeres risikoen 
for driftsstop samtidig med at anlæggets 
produktivitet forbedres og optimeres. 
 

afstandsmåling 

Dynamisk positionering 
med lav driftsomkostning
Præcis og yderst dynamisk positionering med lav driftsomkost-
ning på grund af intelligent løsning med hurtig integration og diag-
nose – den nye sensor fra SICK kombinerer på bedste vis teknik 
og økonomiske brugerfordele. Sensoren anvendes for eksempel 
til horisontal og vertikal positionering i højlagre, varehussystemer, 
intern logistik eller til afstandsmåling og antikollision for traversk-
raner.

faktaboks
•	 Rækkevidder op til 300 meter
•	 Flere fieldbus og interfaces
•	 Pre- alarm og diagnosefunktion
•	 Min. temperaturområde 

-40° for brug i frysehuse og 
udendørsapplikationer

•	 Intelligent mekanisk hus for 
hurtig montering, justering og 
udskiftning

: ProdukterAfstandsmåling og positionering
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>>Hermed imødekommer den de stadigt 
stigende krav fra OEM'er og visionintegra-
torer, som har fokus på fleksibilitet og mere 
enkel maskinintegration. Med Inspector 
PI50, kan brugeren nemt designe deres 
egne grænseflader, samt betjene visions-
sensoren fra enhver computer eller oper-
atørpanel, der indeholder en web browser.
Inspector PI50 er ideel til positionering-
sopgaver, justering og detektering af fejl i 
produkter. Visionsensoren kan med fordel 
indsættes til bestykningsopgaver i elek-
tronikindustrien, som intelligente "øjne"/
guide udstyr i robotløsninger, til positioner-
ingskontrol i kommerciel vareproduktion og 
generel integreret kvalitetskontrol på pak-
kemaskiner. 
PI50 byder på høj performance og en bru-
gerflade som ikke kræver specielle kund-
skaber. Automatisk inspektion og kvalitets-
kontrol.

Den integrerede web-server, gør det enkelt 
at betjene Inspector PI50 fra en computer 
eller ethvert TCP/IP baseret operatør panel, 
som indeholder en standard web browser. 
Avancerede brugere kan helt bygge deres 
egen operatør interface med sensorens 
kraftfulde og fleksible web-API (Applikations 
Programmerings Interface).

Visionsensor giver enkel 
maskinintegration

Dette API indeholder kommandoer til at 
designe og tilpasse funktioner såsom 
visning af realtime billeder til runtime 
overvågning, konfigurationshåndtering 
og programvalg ved formatskift, param-
eter modificering for opgavetilpassede 
konfigurationsprogrammer, samt mu-
ligheder for hurtig kloning af opgaves-
pecifikke konfigurationsopsætninger.
Inspector PI50 indeholder en udvidet 
værktøjskasse til objektplacering og po-
sitionering, som typisk er baseret på et 
pre-defineret indlært mønster. De nye 
Free-form og linje/polygon objektform 
værktøjer i kombination med positioner-
ings værktøjer, giver sammen med de 
allerede kendte blob, mønster, kant og 
pixel tælle inspektionsværktøjer mang-
foldige muligheder for at løse ret kom-
plekse inspektionsopgaver.

Inspector PI50 understøtter behovet for 
indhentning af detaljerede måledata og 
statusmeldinger samt kontrolinforma-
tioner, som nu kan formidles via Ether-
net / IP og TCP / IP. Det gør det muligt let 
at kommunikere med dedikerede PLC'er, 
eller helt enkelt at formidle statistik eller 
lignende værdibaserede resultater til en 
host PC/Server.

Data kan her bruges til maskinstyring og 
kundetilpasset trend design. De nye In-
terface og protokolmuligheder byder på 
direkte kontrol af sensoren, som f.eks 
timing af billedoptagelse, indlæring af nye 
emner/objekter, programvalg o.s.v. Kam-
eraet kan således fjernstyres og betjenes 
fra en centraliseret enhed, så kontrol og 
parameter modificering hurtigt kan til-
passes forholdene.

I opgaver hvor måladata er essentielle, 
sikrer den nye kalibreringsfunktion, at 
resultaterne er præcise og tilpassede til 
det eksterne maskinmiljø. Ofte er det nød-
vendigt at betragte inspektions-stedet i 
perspektiv, hvilket normalt vil forvrænge 
måledata.
Med den nye kalibreringsfunktion rettes 
perspektivændringer med et trylleslag, og 
skaleres til at passe i aktuelle målestoks-
forhold. Herved bliver måledata skaleret 
korrekt allerede i sensoren, i stedet for 
at skulle bruge tid på at gøre det senere, 
eksternt i f.eks en PLC. 

Hvid lyskilde samt modeller med ir-
lys giver muligheder 
PI50 fås som standard med indbygget  
hvid LED lyskilde, eller som Infrarød. Beg-
ge modeller understøtter "Flex" konceptet, 
hvor man har en IP65 vandtæt kapsling, 
og alligevel mulighed for at tilpasse kam-
eraet opgaven med forskellige lyskilder, 
objektiver, reflektorer, diffusere og filtre.

SICK lancerer nu en ny visionsensor i Inspector familien, der på én og 
samme tid kan foretage positionerings- og inspektionsopgave.

: Produkter Positionering og inspektion
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>> TIM300 detekterer emner og kan 
sætte op til fire individuelle udgange. 
Sensoren, der er på størrelse med en ten-
nisbold, anvendes til 2D-monitorering. 
Det kunne typisk være til afstandmå-
ling og køstyring på  hængeconveyorer, 
til sikring af at intet uønsket stikker ud 
fra paller, til kontrol af hyldepladser i for-
bindelse med stablere, til antikollision 
og som backupsystem på AGVere. Den 
energieffektive scanner gør sensoren 
velegnet til mobile applikationer. Strøm-
forbrug er på typisk 3 W, hvilket er 50 % 
mindre end sammenlignelige sensorer. 

stor detektionsevne 
Sensoren arbejder med infrarødt lys og 
opnår derved en rækkevidde på 2 m, 
selv på sorte overflader. Tim300 scan-
ner i en vinkel på 270°, hvilket giver 
mange anvendelsesmuligheder. For ek-
sempel kan afstande på hængeconveyo-
rer detekteres pålideligt selv i kurver. Det 
bliver muligt at overvåge transportsyste-
mer, således at transportafstande for de 
enkelte vogne kan bestemmes præcist 
samtidig med at vognene selv kan scan-
nes fra siden. TIM300 gør det muligt at 
kontrollere hyldepladser i højlagre, både 
for om hylderne nu også reelt er tomme 
og kontrol af at intet uønsket stikker ud 
fra pallerne. 

Holder afstand og forhindrer kollision

Kompakt laserscanner til 
hængeconveyorer og  
miniAGVer

Ekstremt lille scanner med stor ydelse, der indeholder alle es-
sentielle egenskaber, så som integreret teach-funktion samt fire 
digitale udgange – den nye TIM300 laserscanner fra SICK er 
som skabt til mobil internt logistik.

fleksibel plug and play – præin-
stalleret eller onsite parametre-
ring 
TIM300 tilbyder op til 16 sæt trippelfel-
ter i form af indikator-, advarsels- og 
stopfelter. De gør det muligt for en 
AGVer at tilpasse hastigheden, alt 
efter hvilket område en detekterede 
forhindring befinder sig i. Tre af 
sensorens udgange er dedikeret til 
denne funktion. Parametrering af 
trippelfelterne kan enten foregå 
via de præinstallerede fabriks-
opsætninger, som håndterer de 
mest almindelige overvågnings-
cenarier eller via en individuel 
on-site opsætning. TIM300 
tilbyder hertil som den første 

scanner af sin art en integreret ”touch 
and teach” funktion.

robust 
Driftsikkerhed er afgørende i intern lo-
gistik, hvilket er en af årsagerne til, at 
SICK i har valgt et modstandsdygtigt 
metalhus frem for plastik. Derudover er 
det muligt at øge beskyttelsen yderligere 
med en mekanisk beskyttelseskappe el-
ler med installation af stødabsorberende 
dæmpere.

TIM300 fuldender SICKs portefølje af 
målende 2D laserscannere. Med sin 
unikke egenskaber er denne kompakte 
sensor en omkostningseffektiv og tekno-
logisk overbevisende løsning til mange 
applikationer inden for intern logistik.

: ProdukterIntern logistik
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niveaumåling med guidede mikrobølger.

Top måleresultater for de 
mest forskelligeartede 

medier.

>> Håndscannere af type IDM160 er løs-
ningen til brug i industrien. Scanneren 
identificerer stregkoder og matrixkoder 
i forskellige opløsninger med en række-

med kabel, Bluetooth eller WLan

Robust håndscanner  
til hårde miljøer
IDM160 er en robust håndscanner, der er pakket ind i tæthed-
sklasse IP65 som stadig er fuld funktionsdygtig selv efter, at den 
har været tabt 50 gange.  Det robuste ydre er suppleret med 
en særdeles kraftig stregkodescanner, der blandt andet leverer 
tredobbelt læse-feedback til brugeren.

Med den nye LFP Cubic præsenterer SICK en niveau-
sensor, der giver maksimal grad af fleksibilitet og 
målenøjagtighed til et fremragende pris/ydelsesforhold

vidde på op til 800 mm. Det industrielle 
robuste design sikrer en håndscanner 
med lang levetid, som ikke så let går i 
stykker ved påvirkninger fra slag og stød. 

IDM160 seriens mangfoldige interface-
muligheder, gør det tillige enkelt at inte-
grere i industrielle bus-systemer.

Brugervenlig
Håndscanneren har en række egenska-
ber, som sikrer stor brugervenlighed. I 
forhold til at læse koder effektivt er det 
blandt andet det meget tydelige marke-
ringslys, der gør det let at ramme koder-
ne, den kraftige scanner med ekstra lang 
rækkevidde samt en hurtig scannings-
frekvens som muliggør dette. Brugeren 
modtager et tredobbelt læsefeedback 
via beeplyd, LED lys samt vibrator, som 
aktiveres når koden er identificeret. 
Således er der aldrig tvivl om en op-
gave er håndteret, selv i støjfyldt miljø. 
Håndscanneren er konstrueret til et 
maksimalt antal driftstimer, før batteriet 
skal genoplades. Batteriet udskiftes let 
uden brug af værktøj og holdes fast i la-
deren med magneter, som sikrer korrekt 
placering, så ladning sikres, for eksem-
pel ved montage og brug i vibrerende 
miljø, eksempelvis på et køretøj. 

mobil med og uden kabel
IDM160 tilbyder brugere den ønskede 
mobilitet, da håndscanneren udover 
kabel- og Bluetoothversioner også er til-
gængelig med WLAN IEEE802.11 b/g. 
Den særlige fordel med WLAN er mu-
ligheden for roaming: Operatøren kan 
bevæge sig frit, omkring fordi håndscan-
neren automatisk skifter fra én sender til 
en anden.   

: Produkter Kodelæsning
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>>LFP cubic kombinerer kontinuerlig ni-
veaumåling med niveau-detektion i én 
enkelt enhed. Niveausensoren der er slid- 
og vedligeholdelsesfri anvendes i metal-
containere og tanke i industrien, indenfor 
maskinbygning og værktøjsmaskiner.

tilpasser sig måleopgaven 
Måleprincippet af ”guidede mikrobøl-
ger” gør niveauføleren uafhængig af 
påvirkninger relateret til installation, 
beholder og medie. 
Sensoren er velegnet til næsten alle 
vand- og oliebaserede væsker, fx køle-
midler, slibning og hydrauliske olier eller 

blandinger indeholdende affedtning og 
rengøringsmidler.
Proben er fremstillet i rustfrit stål og 
fås i længder fra 200 mm til 2000 
mm. Desuden er den monteret til 
sensoren med en forskruning. Det gi-
ver mulighed for en optimal opsæt-
ning af sensoren, hvor proben kan 
afmonteres, forkortes, eller udskiftes.  

LFP Cubic er velegnet til temperaturer 
op til 100 °C og procestryk op til 10 
bar. Sensoren har to skifte punkter samt 
en analogudgang, som enten indstil-
les ved hjælp af en display-menu eller 
via IO-Link. Fordelen ved IO-Link er, at 
parametreringen fortages i maskinens 

>> MHF15 er en plug and play løsning, 
der ikke kræver kalibrering og omfang-
srig vedligeholdelse. Sensoren benyttes 
til sikring mod at tanke flyder over eller 
løber tør for væske. Det til leverer sen-
soren et normally open eller normally 
closed output til brug som in put i et PLC 
eller relæ modul.

Det kompakte design gør sensoren 
ideel til applikationer hvor pladsen er 
begrænset. Sensoren er  enkel, robust 
og pålidelig i sin konstruktion. Brugen af   
materialer af høj kvalitet, såsom rustfrit 
stål 1.4404 og polysulfon, kombineret 
med IP 69K-ratede hus, giver driftssik-
kerhed ikke kun på processen side, men 
også i situationer, hvor der er ugunstige 
ydre forhold uden for tanken. 

MHF15 monteres med standard G1/2” 
gevind og NBR kobling der sikrer hurtig 
idriftsætteles af sensoren

John Langsted, produktspecialist i SICK 
Danmark udtaler. ”Sensoren er baseret 
på SICKs energiske fotoelektriske sen-
sorteknologi, som er blevet testet og op-
timeret over flere årtier. Det har gjort det 
muligt at fremstille en robust og alsidig 
niveaugrænse sensor. Hertil kommer, 
at MHF15 er hurtig at idriftsætte og ve-
dligeholde da den ikke kræver kalibre-
ring efter hvilket medie der detekteres.”

SICK har udvidet sin portefølje af væskesensorer med en ny 
kompakt optisk niveaugrænsesensor til vandbaserede væsker. 
Sensoren MHF15 er designet til robust niveaugrænse overvåg 
ning. Den efterlever både FDA- og UL standarder og er velegnet 
i en bred vifte af applikationer såsom niveaumåling i tanke og til 
beskyttelse af pumper mod tørløb. 

styring, så alle sensorer kan overvå-
ges og ændres fra ét centralt sted. Står 
maskinen for eksempel i et andet land, 
tillader IO-link styringer med webinter-
face at fjernstyre de enkelte sensorer.    

nøjagtig - selv i tilfælde af skum
LFP Cubic rangerer blandt de mest 
nøjagtige målesystemer i sin klasse. 
Målenøjagtigheden er selv ved skum-
holdige væsker på +/- 5 mm, hvilket 
er en værdi der ellers kun opnås ved 
betydeligt dyrere niveaumålesyste-
mer.  De robuste målinger betyder, at 
niveausensorens opsætning ikke be-
høver at blive rekonfigureret, når de 
fysiske egenskaber af væsker ændres.  

: ProdukterNiveaumåling

Niveaugrænsesensor til 
hurtig idriftsættelse 
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>>I maskiner og robotter forårsages be-
vægelse af drev og aktuatorer, der skal 
sikkerhedsovervåges, så de slår fra ved 
en fejlfunktion. Til dette formål introdu-
cerer SICK nu den nye speed monitor 
MOC3SA, som er designet til sikkerheds-
niveauer op til PL e (EN ISO 13849), SIL 
3 (IEC 61508). Speed monitoren sikrer 
mod farlige bevægelser ved at monito-
rere stilstand og maskinens hastigheder. 
Speed monitoren har integreret overvåg-
ningsfunktioner som: SLS (safe limited 
speed), SSM(safe speed monitor) og STO 
(safe torque off).  

sLs – sikker begrænset hastighed 
SLS funktionen overvåger et drevs ha-
stighed.  Når hastigheden overgår et 
programmerede loftet sendes et signal 
til sikkerhedsstyringen og drevet brem-
ses eksempelvis via en (STO)til sikker 
standsning af drejningsmomentet.  Det-
te anvendes blandt andet ved førerløse 
vogne AGV’er: når en AGV bevæger sig 
mod en forhindring sender en laserscan-
ner først et signal om at sænke farten. 
Speed monitoren på vognens drev er 
stadig aktivet og lader AGVen sig nærme 

sig objektet, men med en langsommere 
og kontrolleret hastighed. Drevet skal 
først bringes til fuld standsning når for-
hindringen når helt ind i laserscanne-
rens programmerede sikkerhedsfelt. Ved 
at begrænse AGV’er drev til en specifik  
hastighed opnår man kontrolleret frem-
drift mod forhindringer og bedre ydelse 
fordi den tid AGVerne er inaktive er 
minimeret.

ssm- sikker hastighedsovervåg-
ning
Et konfigureret hastighedsniveau for dre-
vet afgør om outputsignal skal være højt 
eller lavt. Anvendes blandt andet til ser-
viceopgaver. Eks. Døren ind til et farligt 
område med en sav-robot er sikret med 
en sikkerhedsafbryder. I forbindelse med 
service på maskinen anvendes SSM  
signaler til at sikre at saven drejnings-
moment bringes ned i en sikker lang-
som hastighed før det er muligt at åbne 
døren ind til maskinen. Fordelen er en 
hurtig adgang til maskinen, der sikrer 
rettidig intervention hvis der sker noget i 
processen. Det at produktion ikke stand-

ses helt op og muligheden for hurtigere 
at gribe ind ved fejlfunktion betyder øget 
effektivitet

Speed monitorens er let at konfigurere 
og kræver ingen ekstern PC. Ved at dreje 
en programvælgerknap med en skrue-
trækker konfigureres 4 sikre output og 
de forskellige overvågningsfunktioner 
lynhurtigt. Hastighedsloft og hastigheds-
overvågning kan enten konfigureres i 
frekvensområdet fra 0,5 til 99HZ eller 
fra 0,1 til 9,9 Hz. Sikkerhedsforsvarlig 
monitorering forgår via to uafhængige 
inputsignaler. MOC3SA er en fleksibel 
løsning, hvor man kan vælge om indput-
signalerne skal komme fra 2 sensorer 
eksempelvis fra induktive følere eller en-
codere, eller det skal være ét sensor- og 
ét signaloutput fra selve drevet.  Yder-
mere tillader MOC3SA at overvåge flere 
aksler via cascadering. 

Speed monitoren MOC3SA kan tilslut-
tes til alle SICKs sikkerhedcontrollere 
og- PLC’er. 

Hastighedsovervågning med mOC3sa

Motion control – sikker 
styring af maskin- 
bevægelser
SICK introducerer et nyt sikkerhedsrelæ MOC3SA, speed 
monitor, til sikkerhedsovervågning af hastighed og stilstand 
på maskiner. Overvågningsfunktionerne SLS (safe limited 
speed), SSM(safe speed monitor) og STO (safe torque off), 
gør MOC3SA ideel til løsning af adgangskontrol og vedlige-
holdelsesopgaver, typisk i palletering-, håndtering- og robot- 
applikationer. Fordelen er øget produktivitet, fordi et maskin-
stop ikke længere er et must ved sikre indgreb i en maskine 
og fordi der ved fejlfunktioner bliver hurtigere adgang til 
maskinen når den ikke først skal bringes til stilstand. 

: Produkter Motion control
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den håndholdte revolution

Kraftig vækst i efter-
spørgslen på encodere

>>’Vi var klar over, at der var behov for en 
mere smidig programmering af encodere 
og forventede et gennembrud for vores 
encoderprodukter’ siger produktchef 
Henrik Bostrup fra SICK A/S og forsæt-
ter ’At lanceringen har resulteret i salg til 
mere end 50 nye kunder på 4 måneder, 
hvilket har været overordentligt positivt’.

montører og servicemedarbejdere 
jubler
Mangt en PC er blevet slæbt rundt for at 
programmere encodere. Nu hvor PC’en 
er blevet afløst af det lille og kun få hun-
drede gram lette værktøj, jubler montø-
rer og servicemedarbejdere. Det er ikke 
kun slut med at slæbe klodsede PC’ere, 
de programmerbare encodere betyder 
samtidigt, at der nu kun er behov for at 
have få encodere på lager eller i service-

bilen for at kunne dække hovedparten af 
de daglige opgaver.

Tidligere skulle encodere bestilles med 
et specifikt antal pulser med et bestemt 
interface. Det betød, at der blev opbyg-
get et voldsomt arsenal af vidt forskel-
lige versioner som ofte medførte lange 
leveringstider. I 2007 kom de første pro-
grammerbare encodere, som via en PC 
kunne indstilles til et vilkårligt antal pul-
ser. Men kompleksiteten i softwareværk-
tøjet afholdt nogle kunder fra at benytte 
denne mulighed.

Da SICK på HI2011 lancerede et simpelt 
håndholdt værktøj, som i løbet af et mi-
nut kan programmere pulser, interface 
og o-puls, var det åbenbart det rigtige 
tidspunkt for det rigtige produkt.

I løbet af relativ få måneder er salget af incremental encodere 
nærmest eksploderet og overgår alle forventninger. Stigningen 
kommer på baggrund af introduktionen af det håndholdte pro-
grammeringsværktøj, PGT-10-S, som sparer brugeren for både tid 
og penge.

Hos Anker Andersen A/S, som er mar-
kedsledende inden for højhastigheds 
sorteringsmaskiner til genbrugsmar-
ked, benytter (teknisk chef) Mogens 
Weigelt ofte det nye værktøj. ’Det er let 
at arbejde med og vi sparer tid på hver 
enkelt programmering’ udtaler Mogens 
Weigelt ’Samtidigt er vi ude over eventu-
elle problemer med hvilken PC der er til 
rådighed, så denne løsning kan vi varmt 
anbefale’.

incremental i dag, absolut i mor-
gen
Grundet den store positive respons ar-
bejdes der intensivt på at tilbyde tilsva-
rende programmeringsværktøj til SICKs 
linje af absolut encodere. Her tilbydes 
forsat en PC version og nu varmes der 
således, op til den håndholdte udgave.

SICK tilbyder nye kunder et samlet sæt 
bestående af en encoder, et håndholdt 
tool og tilhørende kabel for 2000 kr.

PGT-10 simpel håndholdt 
programmering

: ProdukterHåndholdt programmering



For at teknisk beskyttelse skal kunne placeres 
med korrekt afstand til risikoområdet kræves en 
nøje beregning. Alle maskiner med områder hvor 
der er risiko for at personer kan komme til skade 
skal overholde den nye sikkerhedsstandard DS/
EN ISO 13855. Dette er en guide for dig der skal 
anvende standarden.

>> Når placeringen af en teknisk beskyttelse skal bestemmes 
findes den en ny standard til at støtte beregningerne på. Den 
hedder DS-EN ISO 13855 med den beskrivende titel ”Placering 
af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles 
bevægelseshastighed”. Det væsentlige er, at den både angiver 
beskyttelsesafstand og beskyttelseshøjde.

forskel i forhold til ds/en 999
DS-EN ISO 13855 erstatter EN 999 og skaber en ny standard for 
placering af beskyttelsesanordninger. Placeringen af beskyttel-
sesanordningen bestemmes gennem en risikovurdering, hvor du 
skal gå ud fra en beregning af kropsdeles bevægelseshastighed.
Ved første indtryk en lighederne mellem den gamle og den nye 
standard store. Men der findes forskelle. Én er at DS/EN ISO 
13855  angiver hvor høj beskyttelsesanordningen skal være for 
at undgå risiko for at blive klemt.
DS/EN ISO 13855 er også mere omfattende end EN 999 . Den 
gælder selv for Trædemåtter, tohåndsbetjeninger og dørsiking 
uden låsefunktion. 

ds/en isO 13855 – Kriterier for at bestemme sikker-
hedsafstande for optisk beskyttelse. 
Funktionen af den optiske beskyttelse baseres på genkending 
af objekter eller personer i beskyttelsesområdet. Når et objekt 
eller person befinder sig i beskyttelsesområdet leder dette til 
sikkerhedsstop. Spørgsmålet er ved hvilken afstand har maski-
nen tilstrækkelig tid til at bringes til sikker standsning. Denne 
såkaldte beskyttelsesafstand beror på fire faktorer: personens 
bevægelseshastighed, maskinens stoptid, opløsningen på den 
optiske beskyttelse og beskyttelsesanordningensen placering.

Begreber i forbindelse med beskyttelsesanordninger

(drift)

(stillestående)

indgreb i sikkerhedssystemet
sikkerhedssystem lukker ned

maskinen er i sikker tilstand

maskinen står stille

Tid t
t

t

t

u

u

u

t2= maskinen respondstid
t1= sikkerhedssystemets
reaktionstid

T= total stoptid

høj

RISIKO
maskinstilstand

lav
q

p
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Guide til DS/EN ISO 
13855: Ny standard 
for placering af  
sikkerhedsudstyr



4. Placering
Valget af beskyttelsesanordning til beskyttelse af risikoområdet giver forskellige krav til 
placering, størrelse og detektionsevne. Der findes tre principper:

Beskyttelsesfelter kan være vertikale, horisontale eller vinklede

13

2. stoptid
Tiden det tager fra at beskyttelsesanordningen 
påvirkes til den farlige maskinfunktion er bragt 
til stop beror på flere faktorer

• Reaktionstiden i maskinens styresystem

• Trægheden i den mekaniske udstyr

• Drivkraften (pneumatisk, hydraulisk eller 
elektrisk; linje eller roterende)

• Kraftoverføring (koblinger, enheder)

• Trækkraft

• Den cykliske tid

3. Opløsning

Opløsningen beskriver beskyttelsesanordningers mulighed for sikkert at detektere 
et objekt af en given størrelse. Afhængig af opløsningen skal en tillægsafstand (med 
værdien C) medtages i beregningen.

Områdesikring adgangssikring

: Know-howSikkerhed

1. Bevægelseshastighed
Tager højde for den hastighed en krop eller krops-
dele har når de nærmer sig beskyttelsesområdet.

• Såfremt den totale beskyttelsesafstand er 
500 mm eller mindre skal man anvende 
en bevægelseshastighed på 2000 mm/s 
i sine beregninger.

• Hvis den totale beskyttelsesafstand er 
større end 500 mm skal man anvende en 
bevægelseshastighed på 1600 mm/s i 
sine beregninger.

Hånd- og fingersikring
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90°
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 ß

sikkerhedsafstand i teorien
Med hjælp fra DS/EN ISO 13855 kan du beregne den korrekte sikkerhedsafstand mellem det farlige objekt og beskyttelses-
anordningen. Her viser vi hvordan sikkerhedsafstanden beregnes for optisk beskyttelse. 

Beskyttelse med lysstråle Beskyttelse med laserscanner

adgangssikring

Områdesikring – horisontalt eller vertikalt (vinklet mindre end 30°) for ß < 30° gælder:

antal stråler Højde over referenceniveau
40	<	d	≤	70 H1	≤	300	mm,	H2	≥	900	mm

4 300, 600,900, 1200

3 300, 700, 1100

2 400, 900*

1 750**

*    Kun hvis risikovurderingen tillader det
** I kombination med yderligere beskyttelsesanordninger

: Know-how Sikkerhed

Hånd- og fingersikring (opløsning ≤ 40 mm)



For β < 30° gælder:

s = K x t + C

d ≤ (H2 / 15) + 50 mm

d ≤ (H2 / 15) + 50 mm

1200 - (0,4 x H1) > 850 mm

s = K x t + C 

C ved flerstrålede beskyttelsesanordninger = 850 mm

C ved enstrålede beskyttelsesanordninger = 1200 mm 

s = K x t + C

s = K x t + 8 x (d-14 mm) 

S Sikkerhedsafstand (mm)

K  Bevægelseshastighed 1600 mm/s 

T  Stoptid (sek) 

C Tillægsafstand (mm) 

H1 Højde på første stråle (mm)

H2 Højde på sidste stråle (mm) 

Zs Tillægsafstand for scannere (mm)

d Opløsning (mm) 

β	 Vinkel ° 

C min = 850 mm 
H1 max = 1000 mm 

S  Sikkerhedsafstand (mm) 

K  Bevægelseshastighed 1600 (mm/s)

T  Stoppetid (sek) 

C Tillægsafstand (mm)

H1 Højde på første stråle (mm) 

H2 Højde på sidste stråle (mm) 

d Opløsning (mm) 

S  Sikkerhedsafstand (mm) 

K  Bevægelseshastighed 1600 (mm/s)

T  Stoppetid (sek) 

C Tillægsafstand (mm)

H1 Højde på første stråle (mm)

H2 Højde på sidste stråle (mm) 

d Opløsning (mm) 

S min = 100mm
Automatisk	cykliskstart	d	≤	30	mm	
β	>	30

15
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Beregning af sikkerhedsafstand for optiske beskyttelsesanordninger

Et eksempel:
Der findes flere måder at beskytte omgivelserne mod en robotarms bevægelser: områdesikring, adgangssikring og hånd- og finger 
beskyttelse. Hvis man går ud fra en stoppe tid (T) på 0,35 sek kræver områdesikring mest plads. Adgangssikring med en opløs-
ning på 14 mm behøver derimod kun en beskyttelsesafstand 560 mm

Områdesikring

S = 1600 x 0,35 +1200
S = 1760 mm

adgangssikring

S = 1600 x 0,35 + 850 
S = 1410 mm 

Hånd- og fingersikring

Opløsning 14 mm

Antag at S < 500 mm => K = 2000 
mm/s
S = 2000 x 0,35   
S = 700 mm

Så bliver S > 500 mm => K = 1600 
mm/s
S = 1600 x 0,35   
S = 560 mm

: Know-how Sikkerhed
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Kropsdel illustration Åbning 1) spalteform Kvadratisk rund
Fingerspids e ≤	4 ≥	2 ≥	2 ≥	2

4	<	e	≤	6 ≥	10 ≥	5 ≥	5

Finger til kno eller 
hånd

6	<	e	≤		8 ≥	20	 ≥	15 ≥	5

8	<	e	≤	10 ≥	80 ≥	25 ≥	25

10	<	e	≤	12	 ≥100 ≥	80 ≥	80

12	<	e	≤	20 ≥	120 ≥	120 ≥	120

20	<	e	≤	30 ≥	850 ≥	120 ≥	120

Arm op til skulderled 30<	e	≤	40 ≥	850 ≥200 ≥	120

40 < e ≤	120 ≥	850 ≥	850 ≥	850

sr

e

sr

e

sr

e

e

sr

ekstra opmærksomhed på muligheden for at række over og under 
Statistikken viser at de fleste arbejdsulykker i et beskyttet område opstår fordi man har omgået beskyttelsesanordningen ved at 
række over eller under det. DS/EN ISO 13857 angiver, hvilke afstande der gælder ved mulighed for at række under, mens DS/EN 
ISO 13855 anviser hvordan man forhindrer at man række over den tekniske beskyttelsesanordning. 

Række under Række under fra en lavere position Række over

dK/en isO 13857: sikkerhedsafstand ved mulighed for at række under
Når man strækker sig igennem regelbundende åbninger målt i mm

målt i mm

1) Størrelsen på åbningen ”e” er lig med siden på en firkantet åbning, diameteren af en rund åbning eller 
det mindste mål på en spalteformet åbning.

2) Hvis	den	spalteformede	åbning	er	≤	65	mm	fungerer	tommelfingeren	som	et	stop	og	beskyttelsesaf-
standen kan formindskes til 200 mm.  

: Know-howSikkerhed



sådan bestemmes tillægsafstanden Cro:
1. Find værdien for lysgitrets /lysbommens 

højde ”b” i tabellens nederste linje

2. Find højden ”a” for risikoområdet

3. Find værdien for den ekstra tillægsafstand 
”Cro” i skæringspunktet 

I  dette tilfælde bliver tillægget ”Cro” på 1100 mm i stedet for de 850 
mm som er Crt-værdien (reach through-værdien)
S = K x t + 1100 mm 

s: Mindste tilladte beskyttelsesafstand (mm) 
K: Bevægelseshastighed (1600/2000 mm/s) 
t: Stoptid (sek) 

18 01 2012

S

b a

C KxTro

S

b a

C KxTro

S

b a

C KxTro

S

b a

C KxTro

Beregn Crt efter formlen i ds/
en isO 13855. 

Crt = 8 x (d-14) 

Ved en opløsning  ≤ 40 mm 

Crt = 850 mm 

Ved en opløsning > 40 mm 

eksempel med et lysgitter der 
har en opløsning på 30 mm. 

Crt = 8 x (d-14) = 128 mm 

Bestem den længste højde på beskyttelsesanordningen
1. Find højden ”a” i tabellens første kolonne
2.	 Find	den	første	værdi	i	rækken	hvor	Cro	≤	Crt		(”reach	over”	≤	”reach	through”)
3. Find værdien for den påkrævede højden ”b” på nederste linje i tabellen 

: Know-how Sikkerhed

ds/en isO 13855: sådan beregner du mindste beskyttelseshøjden ved anvendelse af lysgitre/lysbomme
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Risikoområdets 
højde ”a” (mm)

             Eksta horisontal tillægsafstand  ”Cro” (række over)

2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2500 400 400 350 300 300 300 300 300 250 150 100 0

2400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0

2200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0

2000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0

1800 1100 1100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0

1600 1150 1150 1100 1000 900 850 750 450 0 0 0 0

1400 1200 1200 1100 1000 900 850 650 0 0 0 0 0

1200 1200 1200 1100 1000 850 800 0 0 0 0 0 0

1000 1200 1150 1050 950 750 700 0 0 0 0 0 0

800 1150 1050 950 800 450 0 0 0 0 0 0 0

600 1050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0

400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

            Højde på den beskyttende udstyr ”b” (mm)

900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Risikoområdets 
højde ”a” (mm)

            Eksta horisontal tillægsafstand ”Cro” (række over)

2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2500 400 400 350 300 300 300 300 300 250 150 100 0

2400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0

2200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0

2000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0

1800 1100 1100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0

1600 1150 1150 1100 1000 900 850 750 450 0 0 0 0

1400 1200 1200 1100 1000 900 850 650 0 0 0 0 0

1200 1200 1200 1100 1000 850 800 0 0 0 0 0 0

1000 1200 1150 1050 950 750 700 0 0 0 0 0 0

800 1150 1050 950 800 450 0 0 0 0 0 0 0

600 1050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0

400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                Højde på den beskyttende udstyr ”b” (mm)

900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

1 2

3

3

1

24

4

4 4
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Detekterer hver gang 
50% forbedring af optisk performance sammenlignet med W9-2, som allerede var bedst i 
sin klasse. Overlegen OES4-chipteknologi sikrer kvalificeret evaluering, der samtidig gør den 
immun overfor udefra kommende lys. Nyeste printmontage og husets konstruktion øger si-
gnifikant modstandsdygtighed mod EMC. Det betyder sammenlagt, at man ikke skal tænke 
på emnets struktur, farve og evt. baggrund. Sensoren virker første gang og hver gang.
 

Let at montere, let at justere
De aflange montagehuller sikrer optimal montage. PinPoint LED-sender-teknologi, giver  
homogen og klar lysplet, der gør sensoren let af justere.

Hårdfør og modstandsdygtigt hus
Plast-teknologi: Plastkonstruktionen VISTAL giver ståls styrke og kemisk resistens, men med  
plastikkens lave vægt og vridningsstabilt hus. 
900% bedre mekanisk beskyttelse end normal plastik hus (ISO527- træk) 
400% bedre modstandsdygtighed mod slag/stød, ISO2039-1)
Bygges indefra og ud. Således opbygges et værn mod fugt indtrængen.

Sensor intelligence 
Den nye W9-3 sensor - maksimal ydelse, hårdfør, let at montere


