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Sensorløsninger til robotteknologien
SAMARBEJDE I ØJENHØJDE
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ROBOTTEKNOLOGI

 • Kender du sikkerhedsrisiciene i din robotapplikation?
 • Har du gennemført en risikovurdering og skal nu finde frem til og implementere egnede foranstaltninger til at mindske risiciene?
 • Kender du de retningslinjer og normer, der gælder for din robotapplikation (f.eks. EN ISO 12100, EN ISO 10218-1/2,  

ISO/TS 15066)?
 • Har du brug for hjælp til at implementere de retningslinjer og normer, der gælder for din robotapplikation?
 • Er interaktionen mellem menneske og robot så tæt, at der er brug for de strenge sikkerhedskrav og omfattende ressourcer til 

validering af samarbejdet mellem menneske og robot?

Vore certificerede sikkerhedseksperter har et stort kendskab til alle disse spørgsmål. De realiserer dine projekter hurtigt og effek-
tivt – fra koncept til godkendelse – og tilpasset dine individuelle krav. Hos SICK modtager du de mest moderne tekniske beskyttel-
sesanordninger, de dertilhørende tjenesteydelser og professionel projektstyring – alt fra én og samme leverandør. 

KOMPLETTE SIKKERHEDSLØSNINGER  

Maskinproducenter og driftsansvarlige
Konstruktion, ombygning og sammenkobling af maskiner og anlæg

Driftsansvarlige

Risiko
vurdering

Sikkerheds
koncept

System
design

Installation  
og idrift
sættelse

Samlet  
validering

Kontrol sikker
hedsudstyr

Væsentlige  
ændringer

FRA KONCEPT TIL GODKENDELSE

Planlægning, udvikling og implementering fra én og samme leverandør

Specialister på stedet, lige i nærheden af dig.
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END-OF-ARM TOOLING 
Netop i sammenhænge som fleksibel produktion og partistørrelse 1 bliver griberar-
menes sensitivitet stadigt mere afgørende. Her er intelligent objektdetektion nøglen 
til komplekse, automatiserede anvendelser. Her kan lyskilder og detektionsfunktioner 
tilpasses og på forhånd indstilles til specielle objektegenskaber som f.eks. materiale, 
overflade og form. De intelligente sensorer fra SICK dækker samtlige anvendelser for 
End-of-Arm Tooling og de tilsvarende tilførselssystemer.

POSITION FEEDBACK
Inden for robotteknologien leverer motor-feedbacksystemer data om hastighed og posi-
tion samt om drevenes tilstand til drevreguleringen og styringen. Dermed udgør de det 
sensoriske grundlag for alle robottens bevægelser. Smart Motor-sensorerne fra SICK 
befinder sig midt i det hele og leverer de data, der er nødvendige for at sikre effektiv 
styring af robotten og anlægget.

ROBOT VISION
Der bliver større og større fokus på kamerabaserede løsninger, der øger robotternes 
synsfelt. Takket være vision-teknologi fra SICK lokaliserer og identificerer robotten for-
uddefinerede objekter og beslutter selv, hvordan den skal gribe fat i det pågældende 
element. Mekaniske strukturer såsom objektføringer bliver dermed overflødige. Det 
er også muligt at foretage målinger og kvalitetskontroller. Således kontrollerer visuel-
le overvågningssystemer produkters position og kvalitet og harmoniserer forløbet, bl.a. 
under samleprocessen.

SAFE ROBOTICS 
Det tætte og samtidigt sikre samarbejde mellem menneske og robot i øjenhøjde er en 
forudsætning for stor produktivitet, stigende effektivitet og bedre ergonomi. I den sam-
menhæng spiller sikkerhedsteknik en central rolle. Takket være den omfattende porte-
følje af Safety Solutions fra SICK kan mennesker uhindret og sikkert gribe ind i robotsy-
stemet og reducere omfanget af driftsafbrydelser i produktionen. Det kan lade sig gøre 
på grund af den adaptive opfattelse af omgivelserne ved hjælp af intelligente og pålide-
lige sensorer og sikre systemer.

UDFORDRINGER INDEN FOR ROBOTTEKNOLOGIEN

Menneske og robot rykker stadigt tættere sammen. 
Her spiller sensorer fra SICK en afgørende rolle. De 
sætter robotterne i stand til at opfatte mere præcist – 
forudsætningen for et samarbejde i øjenhøjde i forbin-
delse med alle robotteknologiens udfordringer: Robot 
Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling og Position 
Feedback. Fleksible automatiseringsløsninger takket 
være Robot Vision-teknologien og frit tilgængelige ro-
botapplikationer, der garanterer sikkerhed – det er den 
fremtid, som allerede er begyndt. Sensorløsninger fra 
SICK gør denne fremtid mulig. Her arbejder menneske 
og maskine hånd i hånd – præcis som SICK sammen 
med sine kunder finder en løsning i øjenhøjde.

g www.sick.com/robotics

http://www.sick.com/robotik 
http://www.sick.com/robotics
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3D-limpunktkontrol
Inline-kvalitetssikring af limpunkter – fra påføring af lim over 
limmængde til kontrol for blæredannelse – er en af limproces-
sens hovedopgaver. Med 3D-vision-sensoren TrispectorP1000 
er det muligt at gennemføre krævende 3D-konturkontrol på 
 pålidelig vis.

Udtag af råelementer til montage
Robotten griber selvstændigt elementerne fra pallerammen. 
 Vision-systemet finder den rette gribeposition til det pågælden-
de element og styrer robotten hen til det pågældende sted – 
uafhængigt af positionstolerancerne i pallerammen. Elemen-
terne lægges så præcist ind i maskinen til videre forarbejdning. 
Enhederne er lette at udskifte: Vision-systemet er udstyret med 
indbyggede værktøjer til kalibrering og kommunikation med ro-
botten. Robottens position bestemmes via kalibreringsbilledet.

g www.sick.com/PLB

g www.sick.com/PLR

g www.sick.com/PLOC2D

g www.sick.com/TriSpectorP1000

Robotstyret plukning af enkeltdele under 
 montagedriften
Til fremstilling af en momentomformer transporteres kompo-
nenter på en palle ind i en arbejdsstation. Robotstyringssyste-
met PLOC2D skelner mellem delene ved hjælp af 2D-objekt-
lokalisering og fører dem ind i montageanordningen i den 
korrekte rækkefølge. Her bliver de samlet til en komplet mo-
mentomformer. Systemets billedbehandlingsenhed lokaliserer 
delenes præcise position og leder robotten hen til det rigtige 
sted. Dermed er der ikke brug for opbevaringsfag til de enkelte 
dele på pallen, og delene kan ligge i forskellige positioner.

Lokalisering af elementer i kasser
Plejlstænger leveres i løs vægt i kasser. Til den videre bearbejd-
ning skal de tages ud af kasserne enkeltvis. PLB-systemløsnin-
gen forsyner robotten med de nødvendige informationer, så den 
kan tage elementerne ud af kassen enkeltvis. Plejlstængerne 
lægges derpå i maskinen i den specificerede position og ret-
ning.

ROBOT VISION

http://www.sick.com/PLB
http://www.sick.com/PLR
http://www.sick.com/PLOC2D
http://www.sick.com/TriSpectorP1000
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Sikkerhed ved kooperative robotapplikationer
Safe Robotics Area Protection er et sikkerhedssystem til sikring 
af kooperative robotapplikationer. Systemet sørger for, at med-
arbejderen får sikker fri adgang til det farlige område omkring 
robotten. Dermed optimeres arbejdsprocesserne. Det kan lade 
sig gøre på grund af den nemme tilpasning af sikkerhedslaser-
scannerens feltsæt til de krav, der stilles i den pågældende pro-
duktionsproces. Robotten sænker hastigheden, når en med-
arbejder nærmer sig, afhængigt af dennes afstand. En totrins 
sænkning eller øgning af robottens hastighed mindsker stil-
standstiderne og medfører større produktivitet.

g www.sick.com/Flexi_Soft

g www.sick.com/Flexi_Loop

SAFE ROBOTICS

g www.sick.com/
microScan3_Core

g www.sick.com/deTec

g www.sick.com/RE2

g www.sick.com/Safe_ 
Robotics_Area_Protection

g www.sick.com/Flexi_Soft

Sammenkædning af håndteringsrobotter
I takt med den stigende automatisering stiger også sikkerheds-
kravene til systemer og processer. Derfor er der – især inden 
for transportteknikken – installeret mange sikkerhedsafbryde-
re og -sensorer til sikring af anlæg. Flexi Loop fra SICK mulig-
gør en omkostningsbesparende, sikker sensorkaskade af op til 
32 sikkerhedssensorer, mens det maksimale sikkerhedsniveau 
opretholdes. Derudover transmitterer Flexi Loop detaljerede 
diagnoseinformationer om sted og årsag til en kobling og sik-
rer således anlæggets produktivitet til enhver tid.

g www.sick.com/Flexi_Soft

g www.sick.com/ 
S300_Advanced

g www.sick.com/TR4_Direct

Sikkert samarbejde mellem menneske og robot i 
slutmontagen af elektromotorer
En medarbejder placerer fleksibelt bøjelige dele på elektro-
motorer, f.eks. en beskyttelseskappe på en hybrid drivkæde.
Til det formål griber en robot elektromotorer fra transportan-
ordningen og giver dem videre til medarbejderen. Når han har 
placeret beskyttelseskappen på drivkæden og forladt robot-
tens beskyttelsesområde, genstarter robotten automatisk. Det 
 gennemføres ved hjælp af sikkerhedskonceptet bestående af 
sikkerhedslaserscanneren microScan3, sikkerhedslysgitteret 
deTec4 Core og sikkerhedsstyringen Flexi Soft.

Sikker robotplatform ved den afsluttende kontrol 
af navigationssystemer
Ved en redundant slutinspektion griber en robotplatform navi-
gationssystemer fra et transportbånd og transporterer dem hen 
til kontrolautomaterne til den afsluttende kvalitetskontrol. Når 
kontrollen er gennemført, sætter robotten elementet tilbage på 
transportbåndet. To sikkerhedslaserscannere S300 Advanced 
og sikkerhedsstyringen Flexi Soft sørger for sikkerheden i den 
kooperative drift, hvor menneske og robot arbejder sammen. 
Hvis sikkerhedsfelterne brydes, sætter robotten hastigheden 
ned og eller stopper helt. Dermed muliggør den automatisk  
genstart, når beskyttelsesfelterne forlades sekventielt. 

http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Loop
http://www.sick.com/ microScan3_Core
http://www.sick.com/deTec
http://www.sick.com/RE2
http://www.sick.com/Safe_Robotics_Area_Protection
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/S300_Advanced
http://www.sick.com/TR4_Direct
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Overvågning af robotgriberens funktioner
Magnetcylindersensoren MZCG overvåger den pneumatiske cy-
linder i robotgriberen. Sensoren har et kort detekteringspunkt, 
der er optimeret til griberapplikationer, hvilket øger proceseffek-
tiviteten på grund af større takt-tider. Takket være den pålideli-
ge fastgørelsesmåde fastholdes sensoren i den ønskede posi-
tion – selv ved stød og vibrationer – og øger driftssikkerheden. 
MZCG passer i alle gængse C-noter uafhængigt af cylinderprofil 
eller -fabrikat. Den induktive sensor IME08 detekterer den inte-
grerede, hængslede aksels endeposition i robotgriberen.

Detektion af elementbærere og tilstedeværelses-
kontrol af elementer
De induktive sensorer IQ06 og IQ10 overvåger elementbærere 
langs produktionslinjen og giver meddelelse om en elementbæ-
rers tilstedeværelse til pick-and-place-robotten. Den store taste-
afstand og de fleksible montagemuligheder giver større frihed 
i maskindesignet. Via en digital transistorudgang kan Multi-
Task-fotocellen PowerProx (WTT12) også over store afstande 
give robotstyringen besked om, at der ligger dele på element-
bæreren.

Optimering af svejselinjen
I forbindelse med automatiseret svejsning måler afstandsmå-
leren OD1000 afstandene til objekter som f.eks. elementer og 
transmitterer de fundne data direkte til robotstyringen. På basis 
af disse data kan robotten optimere svejselinjen.

Trykovervågning i en vakuumudtagsgriber
En robots vakuumudtagsgriber tager færdige dele ud af en stø-
beform. Med sine overtryks- og vakuummåleområder er tryk-
sensoren PAC50 velegnet til bestemmelse og overvågning af 
indsugningstrykket i vakuumudtagsgriberen. PAC50’s analoge 
udgangssignaler kan inverteres specielt til vakuummåleområ-
det.

END-OF-ARM TOOLING

g www.sick.com/OD1000

g www.sick.com/PAC50

g www.sick.com/PowerProx

g www.sick.com/MZCG

g www.sick.com/IQ_Standard

g www.sick.com/IQB

http://ww.sick.com/OD1000
http://www.sick.com/PAC50
http://www.sick.com/PowerProx
http://www.sick.com/MZCG
http://www.sick.com/IQ_Standard
http://www.sick.com/IQB
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Lineær robot (kartesisk)
Motor-feedbacksystemerne TTK50 og TTK70 fra SICK  arbejder 
efter et berøringsløst måleprincip og er derfor slitagefri. Også 
hvis der forekommer snavs eller kondens på magnetbåndet, 
kan akslens position bestemmes pålideligt. Dermed er mo-
tor-feedbacksystemet sikret vedligeholdelsesfri drift ved en pro-
duktionshastighed på op til 10 m/sek. Takket være det absolut-
te længdemålesystem er referencekørsler overflødige. Det gør 
systemet ideelt til lineære anvendelser ved målelængder på op 
til fire meter.

Leddelte robotarme 
Med sin kompakte byggeform er motor-feedbacksystemet 
EEM37 velegnet til alle typer robotter med leddelte robotarme. 
Sammen med HIPERFACE-DSL®-teknologien muliggør den nye 
anvendelser såsom Safe Robotics til optimal menneske-robot- 
samarbejde. Motor-feedbacksystemet opfylder sikkerhedskra-
vene i SIL2/PL og skaber dermed perfekt tilstandsovervågning 
helt ned i drivakslen på grund af det elektroniske typeskilt og 
brugshistogrammet. På grund af den høje opløsning på 17 bit 
pr. omdrejning og 12 bit multiturn kan der realiseres en høj 
bane og positioneringsnøjagtighed for TCP’en.

SCARA-robotter 
SEM70 er et motor-feedbacksystem med HIPERFACE®-interface  
til store hulaksel- og momentmotorer. Med en højde på kun 
24 mm er byggeformen meget flad, hvilket letter indbygningen 
i robotten. Der er 32 sinus-cosinus-perioder pr. omdrejning til 
rådighed til positionsdannelse. Multiturn-varianten med meka-
nisk gear kan registrere op til 4.096 omdrejninger, så der ikke 
er  behov for et eksternt reservebatteri. Hulakslen gør indvendig 
kabelføring i SCARA-robotten mulig.

Deltarobot
På grund af den kompakte størrelse er SKM/SKS velegnede 
til meget dynamiske anvendelser som f.eks. ved deltarobotter. 
Motor-feedbacksystemerne til standardydelsesområdet sikrer 
128 sinus-cosinus-perioder pr. omdrejning. Absolut positions-
bestemmelser foretages med en opløsning på 4.096 trin pr. 
omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet. 
Positionsværdien kan programmeres. Alle varianter er udstyret 
med et elektronisk typeskilt og et HIPERFACE®-interface og op-
fylder sikkerhedskravene i henhold til SIL2/PL d.

g www.sick.com/
EES_EEM37

g www.sick.com/TTK50

POSITION FEEDBACK

g www.sick.com/TTK70

g www.sick.com/ 
SES_SEM70

g www.sick.com/
SKS_SKM36

http://www.sick.com/EES_EEM37
http://www.sick.com/TTK50
http://www.sick.com/TTK70
http://www.sick.com/SES_SEM70
http://www.sick.com/SKS_SKM36
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

OVERBLIK OVER SICK
SICK er en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle appli-
kationer. Med over 8.800 medarbejdere og mere end 50 datterselskaber og associerede selskaber samt 
talrige agenturer verden over er SICK altid i nærheden af sine kunder. En enestående vifte af produkter 
og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af 
mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader. 

SICK har stor erfaring fra mange forskellige brancher og kender deres processer og krav. Med intelligente 
sensorer leverer SICK præcis det, som kunderne har brug for. Systemløsninger testes og optimeres med 
henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det 
SICK til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Omfattende serviceydelser kompletterer vort udbud: SICK LifeTime Services yder støtte under hele maski-
nens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet. 

Det er “Sensor Intelligence.”

Tæt på i hele verden:

Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, China, Danmark, Finland, de Forenede Arabiske Emirater, 
Frankrig, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Mexico, Nederlandene, New Zealand, Norge, 
Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, den Tjekkiske Republik, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA, Vietnam, 
Østrig. 

Kontaktpersoner og andre adresser - www.sick.com


