SEKTÖRLERE GENEL BAKIŞ

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
EŞIT KOŞULLARDA IŞBIRLIĞI

ROBOT TEKNOLOJISI

KOMPLE GÜVENLIK ÇÖZÜMLERI
Tek elden planlama, geliştirme ve uygulama
•• Robot uygulamanızın güvenlik risklerini biliyor musunuz?
•• Bir risk değerlendirmesi yaptınız mı ve artık risklerin asgariye indirgenmesi için uygun önlemleri bulmanız ve hayata geçirmeniz
mi gerekiyor?
•• Robot uygulaması ile ilgili direktifleri ve normları (örn. EN ISO 12100, EN ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066) biliyor musunuz?
•• Robot uygulamanız için direktiflerin ve normların hayata geçirilmesi konusunda desteğe ihtiyacınız var mı?
•• Uygulamanızdaki insan ile robot arasındaki etkileşim, bir İnsan-Robot işbirliğine yönelik yüksek güvenlik gereklilikleri ve doğrulamanın uygulanmasını gerektirecek kadar sıkı mı?
Sertifikalı güvenlik uzmanlarımız tüm bu sorular hakkında en iyi bilgiye sahiptir. Uzmanlarımız, bireysel gerekliliklerinize özel olarak konsept aşamasından kabul anına kadar hızlı ve verimli şekilde projelerinizi hayata geçirir. SICK’te; en modern teknik güvenlik
cihazlarını, ilgili servis hizmetlerini ve profesyonel proje yönetimini tek elden alırsınız.

KONSEPTTEN KABULE
Makine üreticileri ve işletmeciler
Makinelerin ve tesislerin tasarımı, dönüştürülmesi, zincirlenmesi
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Yerinde uzmanlar, hemen yakınınızda.
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ROBOT TEKNOLOJİLERİNDEKİ ZORLUKLAR
İnsan ve robot giderek daha çok birlikte el ele çalışıyor.
SICK sensörleri robotların daha zekice kararlar vermesinde büyük rol oynuyor Robota hassas algılama becerisi kazandırıyorlar – Robot teknolojilerinde yaşanan
tüm zorluklarda göz seviyesinde işbirliği için olmazsa
olmaz koşul: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm
Tooling ve Position Feedback. Robot-Vision teknolojisi
ve güvenliği garanti eden, serbestçe ulaşılabilen robot
uygulamaları sayesinde esnek otomasyon çözümleri –
bu, zaten başlamış olan gelecektir. SICK’in sensör çözümleri bu geleceği mümkün kılıyor. İnsan ve makine
el ele çalışıyor – aynı SICK’in müşterileriyle çalıştığı gibi.

g www.sick.com/robotics

ROBOT VISION

Robotun bakış alanını büyüten kamera tabanlı çözümler giderek daha fazla ilgi görüyor.
Robot, SICK’in görüntü işleme teknolojisi sayesinde, ön tanımlı nesnelerigh algılıyor ve
ilgili parçayı nasıl tutması gerektiğine kendisi karar veriyor. Bu sırada, nesne kılavuzları gibi mekanik üst yapılara gerek kalmıyor. Ölçümler ve kalite denetimleri yapmak da
mümkün. Bu sayede, örn. birleştirme prosesinde optik denetleme sistemleri ürünlerrin
pozisyonu ve kalitesine ek olarak uyumlu akışını da kontrol ediyor.

SAFE ROBOTICS

İnsan ile robot arasında eşit koşullardaki yakın ve aynı anda güvenli işbirliği; yüksek
verimlilik, artan verim ve iyileştirilmiş bir ergonominin önkoşuludur. Bu sırada, güvenlik
teknolojisi anahtar bir rol üstlenir. SICK’in kapsamlı güvenlik çözümleri portföyü, insanın robot sistemine engellenmeden ve güvenli şekilde müdahale etmesine olanak sağlar ve üretimdeki durma sürelerini kısaltır. Bu özellik, akıllı ve güvenilir sensörlerin ve
güvenli sistemlerin yardımıyla çevrenin adaptif şekilde algılanması yoluyla realize edilebilir.

END-OF-ARM TOOLING

Tutucu kollarının hassaslığı, esnek üretim ve parti büyüklüğü 1 ile bağlantılı olarak giderek daha belirleyici oluyor. Akıllı nesne algılama, karmaşık ve otomatikleştirilmiş uygulamalar için anahtar görevi görür. Işık kaynakları ve örn. malzeme, yüzey veya form
gibi özel nesne özelliklerini algılama fonksiyonları uyarlanabilir ve önceden ayarlanabilir. SICK’in akıllı sensörleri, End-of-Arm Tooling ve ilgili besleme sistemlerindeki tüm
uygulamaları kapsar.

POSITION FEEDBACK

Motor-Feedback sistemleri, robot teknolojilerinde hız ve pozisyon verilerine ek olarak
sürücülerin durumunu sürücü denetleyicilerine ve kontrolörlere bildirir. Bu sayede, robotun tüm hareketleri için sensör temelini oluştururlar. SICK’in bu akıllı motor sensörleri tam ortada yer alır ve robotun ve tesisin verimli şekilde kontrol edilmesi için gerekli
verileri kullanıma sunar.
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ROBOT VISION
Montaj işletmesinde münferit parçaların robot
kılavuzlu toplanması

Bir tork konvertörünün üretilmesi için, bileşenler bir palet üzerinde bir iş istasyonuna taşınır. PLOC2D robot kılavuz sistemi,
kendi 2D nesne yer tespit özelliği sayesinde bu parçaları ayırır ve doğru sırada montaj düzeneğine taşır. Burada, parçalar
komple bir tork konvertörü olarak birleştirilir. Sistemin görüntü işleme ünitesi, parçaların tam pozisyonunu belirler ve robotu doğru yere yönlendirir. Bu sayede, palet üzerindeki parçaya
özel bölmelere ihtiyaç kalmaz ve parçalar farklı pozisyonlarda
durabilir.

g www.sick.com/PLOC2D

3D sabit yapıştırıcı damlası kontrolü

Yapışkanın sürülmesinden yapışkan miktarına ve kabarcık
kontrolüne kadar yapışkan şeritlerinin hat içi kalite güvencesinin sağlanması yapıştırma işleminin ana görevlerindendir.
TrispectorP1000 ile 3B görüntü işleme sensörü ile zorlu 3B
kontur kontrolleri güvenilir şekilde yapılabilir.

g www.sick.com/TriSpectorP1000

Kutu içerisinde parça pozisyonlandırma

Hareketli kollar dökme malzemesi olarak bir kutuda gelmektedir. İşlenmeleri için kutudan çıkarılarak ayrılmaları gerekir. PLB
sistem çözümü robota parçaları teker teker kutudan alabilmesi
için gerekli bilgileri gönderir. Sonrasında hareketli kollar önceden belirtilen pozisyonda ve doğrultuda makineye yerleştirilir.

g www.sick.com/PLB

Ham parçaların montaj için alınması

Robot, parçaları kendiliğinden yük taşıyıcısından alır. Kamera
sensörü parçanın alınma pozisyonunu bulur ve yük taşıyıcısındaki konum toleransından bağımsız bir şekilde robotu gerekli
yere doğru kumanda eder. Ardından parçalar bir sonraki proses için hassas bir şekilde makineye yerleştirilir. Cihaz kolayca
değiştirilebilir: Kamera sensörü, robotu kalibre etmek ve onunla iletişim kurmak için entegre takımlara sahiptir. Kalibrasyon
görüntüsü ile robot konumu belirlenir.
g www.sick.com/PLR
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SAFE ROBOTICS
İşbirliği yapılan robot uygulamalarında güvenlik

Safe Robotics Area Protection, işbirliği yapılan robot uygulamalarının korunmasını sağlayan bir güvenlik sistemidir. Sistem,
işçinin, robotun tehlikeli alanına güvenli ve serbestçe girmesini
sağlar. Bu sayede iş akışları optimize edilir. Güvenli lazer alan
tarayıcının alan setlerinin ilgili üretim prosesinin ihtiyaçlarına
kolayca adapte edilmesi buna olanak sağlar. Robot, işçinin yaklaşması durumunda işçinin uzaklığından bağımsız olarak hızı
düşürür. Robot hızının iki kademede düşürülmesi veya arttırılması, durma sürelerini azaltır ve verimliliğin artmasını sağlar.

g www.sick.com/Safe_
Robotics_Area_Protection

Elektrik motorlarının son montajında güvenli
insan-robot işbirliği

Bir işçi, örn. bir koruyucu başlığın bir hibrit güç aktarma ekipmanına takılması gibi hazırlanan parçaları elektrik motorlarına
yerleştirir.
Bir robot, bu amaçla bir konveyör donanımından gelen elektrik
motorlarını tutar ve işçiye ulaştırır. İşçi, koruyucu başlığı güç
aktarma ekipmanına taktıktan ve robotun koruma alanından
çıktıktan sonra, robot otomatik olarak çalışmaya başlar. Bu
g www.sick.com/Flexi_Soft
süreç; microScan3 güvenli lazer alan tarayıcı, deTec4 Core
g www.sick.com/
güvenli ışık bariyeri ve Flexi Soft güvenlik kontrolöründen olumicroScan3_Core
şan bir güvenlik konsepti ile realize edilir.

g www.sick.com/deTec

Proses robotlarının zincirlenmesi

Artan otomasyon derecesi ile birlikte sistemlere ve proseslere
yönelik güvenlik talepleri artıyor. Bu nedenle tesislerin emniyete
alınması için özellikle taşıma teknolojisinde çok sayıda güvenlik svici ve sensörü monte edilmiş durumdadır. SICK Flexi Loop,
en yüksek güvenlik seviyesi korunarak 32 adede kadar güvenlik sensörünün düşük maliyetli, güvenli seri bağlantısına olanak
sağlar. Ayrıca Flexi Loop bir kumandanın konumu ve nedeni
g www.sick.com/Flexi_Loop
hakkında ayrıntılı diyagnoz bilgilerini aktarır ve böylece her an
g www.sick.com/Flexi_Soft
tesisin verimliliğini garanti eder.

g www.sick.com/RE2

Navigasyon sistemlerinin son kontrolünde güvenli
robot platformu

Bir robot platformu, yedekli bir kontrol istasyonunda bir konveyör bandından gelen navigasyon sistemlerini alır ve nihai kalite
kontrolü için kontrol otomatlarına yönlendirir. Kontrol tamamlandıktan sonra, robot, cihazı konveyör bandında geri yerleştirir. İki
S300 Advanced güvenli lazer alan tarayıcı ve Flexi Soft güvenlik
kontrolörü, insan ve robotun işbirliği içinde çalıştığı güvenliği g www.sick.com/TR4_Direct
sağlar. Güvenlik alanlarının ihlal edilmesi durumunda, durana
g www.sick.com/
S300_Advanced
kadar robot hızı düşürür ve koruma alanlarından sırayla çıkılması
sonucunda otomatik bir restart işlemine olanak sağlar.
g www.sick.com/Flexi_Soft
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END-OF-ARM TOOLING
İş parçası taşıyıcıların algılanması ve parçaların
varlık kontrolü

Endüktif yaklaşım sensörleri IQ06 ve IQ10 üretim hattı boyunca parça taşıyıcıları denetler ve Pick-and-place robotuna parça
taşıyıcısının varlığını sinyalize eder. Büyük algılama mesafesi ve
esnek montaj seçenekleri makine tasarımında özgürlük sunmaktadır. MultiTask fotosel PowerProx (WTT12) dijital bir anahtarlama çıkışı vasıtasıyla robot kumandasına parça taşıyıcıdaki
parçaların varlığını daha uzak mesafeden de bildirebilir.
g www.sick.com/PowerProx
g www.sick.com/IQ_Standard
g www.sick.com/IQB

Tutucu el fonksiyonlarının denetlenmesi

MZCG manyetik silindir sensörü, tutucu elinde bulunan pnömatik silindiri denetler. Sensör, daha yüksek PSDI zamanları ile
proses verimliliğini arttıran kısa, tutucu uygulaması için optimize edilmiş bir anahtarlama noktasına sahiptir. Sağlam sabitleme, darbe ve sarsıntı durumunda bile sensörü istenen pozisyonda tutar ve güvenilirliği artırır. MZCG, silindir profilinden veya
üreticisinden bağımsız olarak sık kullanılan tüm C slotlara uyar.
IME08 endüktif yaklaşım sensörü tutucu elinde entegreli katlama aksının son konumunu algılar.

g www.sick.com/MZCG

Kaynak hattının optimize edilmesi

OD1000 mesafe ölçüm sensörü, otomatik kaynaklama sırasında örn. cihazlara gibi nesnelere mesafeyi ölçer ve elde edilen
verileri direkt olarak robot kumandasına aktarır. Robot, bu veriler temelinde kaynak hattını optimize edebilir.
g www.sick.com/OD1000

Vakumlu çıkartma tutucusunda basınç denetimi

Bir robotun vakum alma tutucusu bitmiş parçaları döküm
kalıbından alır. Aşırı basınç ve vakum ölçüm alanları sayesinde
basınç sensörü PAC50, vakum alım tutucusundaki emme basıncının belirlenmesi ve denetlenmesi için uygundur. Özel olarak vakum ölçüm alanları için PAC50 analog çıkış sinyalleri ters
çevrilir.
g www.sick.com/PAC50
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POSITION FEEDBACK
Eklemli robotlar

EEM37 Motor-Feedback sistemi, kompakt tasarımı sayesinde
bir eklemli robotun tüm varyasyonları için uygundur.
HIPERFACE-DSL® teknolojisi ile, optimum İnsan-Robot işbirliği
için Safe Robotics gibi yeni uygulamalara olanak sağlar. Motor-Feedback sistemi, SIL2/PL d güvenlik gerekliliklerini karşılar
ve elektronik tip etiketi ve kullanım histogramı sayesinde sürücü eksenine kadar koşulların mükemmel şekilde izlenmesini
sağlar. Tur başına 17 Bit ve 12 Bit Multiturn düzeyindeki yüksek
çözünürlük sayesinde TCP’nin yüksek hat ve pozisyon hassasiyeti realize edilebilir.

g www.sick.com/
EES_EEM37

Doğrusal robot (kartezyen)

SICK’in TTK50 ve TTK70 Motor-Feedback sistemleri, temassız
bir ölçüm prensibi ile çalışır ve bu nedenle aşınmaz. Manyetik
bandın kirlenmesi ve yoğuşması durumunda da eksenin pozisyonu güvenilir şekilde belirlenebilir. Bu sayede, Motor-Feedback sistemi saniyede 10 metreye varan bir hareket hızında bakım gerektirmeyen bir çalışmaya olanak sağlar. Mutlak uzunluk
ölçüm sistemi sayesinde referans hareketlerine gerek kalmaz.
Bu özellik, dört metreye kadar ölçüm uzunluklarındaki doğrusal
uygulamalar için sistemi ideal çözüm hâline getirir.

g www.sick.com/TTK70
g www.sick.com/TTK50

SCARA Roboter

SEM70, büyük Hollow şaftlı motorlar ve tork motorları için
HIPERFACE® arayüzlü bir Motor-Feedback sistemidir. Sistemin
gövde yapısı, 24 mm yükseklikle son derece düzdür ve bu sayede robota entegrasyon kolaylaşır. Pozisyon oluşturma için,
tur başına 32 Sinüs-Kosinüs periyodu kullanıma sunulmuştur.
Mekanik dişli kutulu ek Multiturn çeşidi, 4.096’ya kadar turu
algılayabilir ve bu sayede harici tampon akülere gerek kalmaz.
Hollow şaft, SCARA robottaki kablo kılavuzunun içte durmasına
olanak sağlar.

g www.sick.com/
SES_SEM70

Delta robot

SKM/SKS, kompaktlıkları sayesinde Delta robotlar gibi çok dinamik uygulamalar için uygundur. Standart güç aralığı için üretilen Motor-Feedback sistemleri, tur başına 128 Sinüs-Kosinüs
periyodu sağlar. Multiturn sistemindeki mutlak pozisyon belirleme, tur başına 4.096 adımlık bir çözünürlükte ve 4.096 turla gerçekleşir. Pozisyon değeri programlanabilir. Tüm çeşitler,
elektronik bir tip etkiletine ve HIPERFACE® arayüzüne sahiptir
ve SIL2/PL d uyarınca güvenlik gerekliliklerini karşılar.
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g www.sick.com/
SKS_SKM36
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BIR BAKIŞTA SICK
SICK firması endüstriyel uygulamalar için akıllı sensörlerin ve sensör çözümlerinin lider bir üreticisidir.
8.800’ün üzerinde çalışan ve 50’nin üzerinde iştirak ve özsermaye yatırımının yanında dünya genelindeki
sayısız temsilciliği ile SICK her zaman müşterilerinin yanındadır. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi insanları
kazalara karşı korumak ve çevreye hasar vermeyi önlemek için kullanılan proseslerin güvenli ve verimli
kumandası için kusursuz bir baz teşkil eder.
SICK, çeşitli branşlarda geniş kapsamlı deneyimlere sahiptir ve proseslerinizi ve taleplerinizi iyi bilir. SICK;
akıllı sensörlerle tam olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılar. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’daki uygulama merkezlerinde, sistem çözümleri müşteriye özel olarak test ve optimize ediliyor. Bütün bunlar, SICK’i
güvenilir bir sunucu ve gelişme ortağı yapar.
Teklifimiz, geniş kapsamlı hizmetlerle tamamlanır: SICK LifeTime Services, makineye tüm yaşamı boyunca
güvenlik ve verimlilik sağlar.
Bu, “Sensör zekasıdır.”

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Büyük Britanya, Çek
Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, Hong
Kong, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Macaristan, Malezya, Meksika, Norveç,
Polonya, Romanya, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Tayland, Tayvan, Türkiye, Vietnam, Yeni
Zelanda.
Müşteri temsilcileri ve diğer merkezler - www.sick.com
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