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Kære læsere,

For at kunne registrere virkeligheden sikkert og pålideligt er der i industrien brug for 
meget mere end bare en vision.

Vi udvikler seriefremstillede produkter, systemer og serviceydelser til vision-appli-
kationer på basis af vores velfunderede brancheviden og viden om sensorer. Vore 
billedbehandlingsløsninger er kendetegnet ved innovation, kvalitet og bæredygtig 
anvendelse. Beherskelsen af ikke bare en enkelt teknologi, men derimod en omfat-
tende effektivitetsorienteret teknologiportefølje, udgør vort fundament til udvikling af 
passende løsninger på de individuelle krav og kundens konkrete situation. I dag er vi 
en anerkendt partner hos vore kunder på tværs af 40 internationale nøgleindustrier 
og samtlige sensorområder.

SICK har en bred vifte af vision-sensorer - lige fra kompakte, let integrerbare sensorer 
over konfigurerbare stand-alone løsninger til programmerbare højhastighedskame-
raer, der lever op til de strengeste krav. De specielt udviklede huse sikrer fleksibel 
montage og er velegnede til stort set alle anvendelsesområder. Automatiske indret-
ningsfunktioner og intuitive brugerinterfaces sikrer ukompliceret idriftsættelse. For 
at minimere kompleksiteten, omkostningerne og risiciene ved implementeringen af 
skræddersyede billedbehandlingsprogrammer byder Eco-System SICK AppSpace på 
stor fleksibilitet i udviklingen. SICK AppSpace er også til rådighed for vore kunder og 
består hovedsageligt af SICK AppStudio, et åbent udviklingssystem til applikationer, 
og de programmerbare SICK-sensorer. Af SICKs etablerede byggesten og af de inte-
grerbare funktioner i forskellige billedbehandlingsbiblioteker som f.eks. HALCON eller 
OpenCV opstår der dermed perfekt tilpassede, nye løsninger, der er egnede til opga-
ver i forbindelse med Industrie 4.0. Dertil hører bl.a. kvalitetskontrol, track and trace, 
objektdataregistrering og forebyggende vedligeholdelse.

I denne udgave af vort kundemagasin viser vi aktuelle SICK-løsninger på korrekt og 
effektiv produktion.

Jeg ønsker jer god fornøjelse ved læsningen af den informative og underholdende 
lekture!

Reinhard Bösl
Medlem af SICK AG's ledelse
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SAMTALE MED ANDREAS BEHRENS OG DETLEF DEUIL

PROGRAMMERET TIL KUNDENS APPLIKATIONER

SICK har mere end 30 års erfaringer med vision-teknologi, der anvendes i den kontinuerlige udvikling af innovative og intelligente 
løsninger til identifikation, positionering, registrering, inspektion og kvalitetskontrol. SICKs teknologieksperter har i mellemtiden 
skabt en omfattende og især skalerbar portefølje af 2D- og 3D-vision-sensorer. SICKinsight har talt med Andreas Behrens, salgs- 
og marketingchef (stregkode-RFID-vision), SICK AG, og Detlef Deuil, leder af afdelingen for produktmanagement Vertical Integrati-
on Products, SICK AG, om metoder og måder til pålidelig optisk registrering af real-time situationer inden for industrien.

SICKinsight: SICK har et bredt udvalg af 
konfigurerbare og programmerbare visi-
on-sensorer. Hvilke produktnyheder fin-
des der på 2D-området?

A. Behrens: Lad os i første omgang se på 
2D-koder. I Lector63x har vi en konfigu-
rerbar 2D-vision-sensor, der passer per-
fekt ind i vores produktportefølje. Den 
befinder sig præcist mellem den kendte 
Lector62x i kompaktklassen, der især er 
egnet til mindre arbejdsområder i forbin-
delse med korte afstande, og den meget 
effektive kodelæser Lector65x til kæm-
pe arbejdsområder og store afstande, 
som man f.eks. kender fra logistikappli-
kationer. Her ligger vi præcist midt imel-
lem, idet vi nu kan tilbyde en komplet ny 
Lector®-serie og samtidigt kan gøre det 
optiske koncept mere fleksibelt. Med Le-
ctor63x opnår vi en meget større variati-
on. Man kan både anvende C-Mount- og 
S-Mount-objektiver og dermed reagere 
fleksibelt på forskellige arbejdsområder 
og afstande. 

SICKinsight: Hvordan kunne sådanne 
løsninger f.eks. se ud?

A. Behrens: Lector63x kan anvendes på 
områder, hvor det ikke kun er det en-
kelte produkt, der skal identificeres og 
spores. Produkterne emballeres også 
og sammensættes til partier. Lige netop 
denne aggregering betyder, at der skal 
læses flere og flere koder på samme 
tid. I forbindelse med store applikati-
oner kan Lector65x endda kobles på. I 
logistikbranchen, men også i produkti-
onen, ser vi indstikslinier, hvor produk-
ter fra Lector®-serien også er monteret 
som præsentationskameraer. Ved nemt 
og manuelt at føre objekterne forbi kan 
deres koder med de tilsvarende objektin-
formationer aflæses og registreres i det 
overordnede ERP-system. 

D. Deuil: Derudover tilbyder vi også et 
ekstra fremskridt i forbindelse med af-
kodningen af vanskeligt genkendelige 
koder. Vi har bemærket, at omkostnings-
presset i industrien er stort. Dermed 
bliver også kodernes printkvalitet forrin-

get, fordi man i stedet for at printe på 
en label nu printer direkte på kartonen, 
og det øger kravene til læseenhederne. 
Med Lector Code Analytics-funktionen er 
vi i stand til at generere såkaldte Preven-
tive Maintenance Events. På den måde 
registreres det automatisk, når printkva-
liteten af en printer ved en linje forringes, 
og koderne derfor snart ikke længere vil 
kunne læses. 

SICKinsight: Det har sikkert ikke kun in-
teresse for logistikbranchen, men også 
for emballeringsbranchen.

D. Deuil: Det er helt korrekt, og vi åbner 
op for endnu et vigtigt område i embal-
leringsindustrien. Her handler det om at 
kunne identificere mindsteholdbarheds-
datoer, dvs. læsning af almindelig tekst. 
Indtil nu har vores 2D-vision-sensor Lec-
tor620 OCR kunnet genkende alminde-
lig OCR tekst (OCR = engl.: Optical Cha-
racter Recognition), dog kun inden for 
et begrænset billedfelt. Markedet stiller 
særlige krav med hensyn til tolerancer, 
printkvalitet, orientering og store arbejds-
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områder. Lad os for eksempel kigge på 
en linje, hvor drikkevareemballage fyldes 
op. Den transporteres på transportbånd, 
der vibrerer og ryster det hele. At gøre 
koderne på vibrerende drikkevareembal-
lage entydigt læselige, kræver i sig selv 
stor viden om billedbehandling. På grund 
af feedback fra markedet udvider vi hele 
Lector®-serien med en OCR-funktion. Det 
sætter os i stand til at tilbyde en komplet 
portefølje, som også dækker forskelli-
ge priskategorier. Og det sker ikke efter 
den klassiske metode med et program-
merbart kamera, men derimod som en 
konfigurerbar løsning. Dermed overfører 
vi den lethed, hvormed enheden sættes i 
drift og indstilles, der er så karakteristisk 
for en kamerabaseret kodelæser som 
Lector, til OCR-verdenen. 

SICKinsight: Findes der inden for 2D-vi-
sion-området også andre af SICKs pro-
duktfamilier, der udmærker sig ved en 
sådan konsekvens?

D. Deuil: Vores Inspector-produktfami-
lie til området konfigurerbare 2D-visi-
on-sensorer - fra Inspector I20 til In-
spector PIM60 - er blevet meget godt 
modtaget af industrien. På den ene side 
er Inspectoren overbevisende med den 
nemme idriftsættelse og de mange for-
skellige anvendelsesmuligheder. På den 
anden side er dens hardware meget 
robust takket være det industriegne-
de SICK-design, men også softwaret er 
overbevisende, idet vi tilbyder særdeles 
slagkraftige og pålidelige billedbehand-
lingsalgoritmer. På basis heraf vil vi også 
lancere programmerbare versioner af 
Inspector-produktfamilien på markedet, 
nemlig Inspector P-serien.

SICKinsight: Betyder det et teknologisk 
skift fra konfigurerbare sensorer til pro-
grammerbare produkter?

A. Behrens: Nej, for konfigurerbare sen-
sorer kan parametreres hurtigt og nemt. 
Med præcis denne ide ønsker vi også 
fortsat at blive opfattet som en pålidelig 
udbyder af konfigurerbare løsninger. Et 
konfigurerbart produkt bliver imidlertid 
mere kompliceret for hver nye funktion 
og har for hver konfigurationsmulighed 
en tilsvarende kontakt eller skyderegula-
tor, som brugeren skal kunne forstå. For 
de programmerbare Inspector-versioner 
gælder det om at forenkle denne konfi-

gurerbare verden og gøre programme-
ring mulig. Den programmerbare Inspe-
ctor indeholder da også alle tilsvarende 
grundfunktioner. For programmerbar 
betyder jo ikke, at kunden selv skal ud-
arbejde hele programmet fra bunden af. 
Tværtimod kan han bare hoppe med på 
vognen ved det foreskrevne niveau og 
især løse brugerfladen.

SICKinsight: Og hvordan skal kunden så 
gøre det? Kræver det ikke alt for stor fag-
viden?

A. Behrens: Her tilbyder SICK sin hjælp. 
Specielt når der er tale om systemin-
tegratorer og OEM'er, kan vi med det i 
IT-verdenen såkaldte Eco-System SICK 
AppSpace tilbyde præcis dette space, 
der skal forstås som et sted, hvor man 
har frit spillerum til at udfolde sine egne 
ideer. I dette rum (space) kan der opstå 
en egen applikation (app), der supplerer 
vores hardware optimalt. Til det formål 
tilbyder vi en komplet ramme, inkl. et 
udviklingsmiljø, og har allerede leveret 
mange funktioner som en komplet præ-
fabrikeret løsning. Dermed eliminerer 

vi en stor del af kompleksiteten. Hvor 
der tidligere var brug for rigtig mange 
indstillinger til konfigurationen hos de 
forskellige slutbrugergrupper, kan man 
nu udvikle målrettet til en enkelt slutbru-
ger. Således kan systemintegratorer og 
OEM'er udvikle kundespecifikke anven-
delser, hvor der kun skal bruges ressour-
cer til de sidste 10 % af programmerin-
gen. Med SICK AppSpace tilbyder vi også 
muligheden for at benytte ca. 2.000 alle-
rede programmerede funktioner fra det 
kendte HALCON-billedbehandlingsbiblio-
tek, som softwareproducenten MVTec al-
lerede har gjort tilgængelig på markedet. 
Vi kan nu tilbyde mange flere anvendel-
sesmuligheder, fordi vi bryder et specifi-
ceret løsningsrum op og udvider det.  

Programmerbare sensorer 
fra SICK

Integrator

SICK AppStudio

Design og udvikling
Sensor-app

AppEngine
SICK software toolbox
Biblioteker

Hardware + operativsystem

Serviceprogrammer

Dokumentation

Operatør

Webserver

1) Fås på forespørgsel.

Flow Lua Script C++ Native 1) Java Native 1)

Emulatorer Debugger

ViewBuilder PackageBuilder

SICK App-
Manager

Interview : FOKUS OUR VISION FOR QUALITY

SICK AppSpace-arkitektur
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genereres yderligere data. Disse data 
kan senere især anvendes til kvalitets-
kontrol af yderligere procesanalyser for 
at optimere eller generere forebyggende 
vedligeholdelse. 

SICKinsight: Hvilke overvejelser gør man 
sig med henblik på datasikkerhed?

D. Deuil: Når vi tænker på den slags sen-
sor-apps, hører der naturligvis også en 
kryptering med. Den er tilknyttet et fir-
ma-ID, der hvor udvikleren befinder sig. 
Udvikleren kan så beslutte, om appen 
skal være offentlig, eller om der skal der 
trykkes på en knap for at låse den. I så 
fald er det kun udvikleren, der kan åbne 
for appen igen. Det er sikkerhed - efter 
teknikkens nuværende stade.

SICKinsight: Hvad sker der, når der op-
står spørgsmål eller problemer under 
arbejdet med SICK AppSpace?

D. Deuil: SICK AppSpace er udarbejdet 
af udviklere til udviklere og bevidst udar-
bejdet på en måde, så den kan udgøre 
grundlaget for udarbejdelse af et Eco-Sy-
stem. I et sådant Eco-System drejer alt 
sig om gensidigt at supplere kompeten-
cerne, i det her tilfælde på software-
området. Vi har en ide om at opbygge 
et community hertil. For at fremme den 
gensidige udveksling af erfaringer og 
informationer vil der blive etableret en 
SICK AppSpace Developers Club. En 
tilsvarende portal tilbyder desuden sup-
port. I tilfælde af problemer kan man her 
online oprette en service ticket, anvende 
blogging-funktioner, se undervisningsvi-
deoer og læse dokumentation vedrøren-
de bestemte udviklingsemner. 

SICKinsight: Alt det her vil dog sikkert og-
så nå ud over området vision-sensorer, 
eller hvad?

SICKinsight: Når vi taler om SICK Ap-
pSpace, kan man så høre sådan lidt mel-
lem linjerne, at teknologien også kom-
mer til at gå i retning af sensor-apps?

D. Deuil: Det er et emne, som vi bl.a. 
vil følge op på, så vi kan tilbyde færdige 
sensor-apps til både eksisterende kun-
der og slutkunder. I den forstand er en 
sensor-app dog ikke at sammenligne 
med en app på en smartphone. En sen-
sor-app har til formål præcis at finde en 
løsning på en bestemt kundeapplikation. 
Da vi skabte SICK AppSpace-arkitektu-
ren, lagde vi vægt på, at en app, som 
f.eks. opstår på et matrixkamera, også 
kan fungere på en anden sensor - af-
hængigt af funktionerne og helt uafhæn-
gigt af hardwaret. Med SICK AppSpace 
har udvikleren i sidste ende mulighed 
for at skræddersy sin egen anvendel-
ses-app. Applikationerne kan naturligvis 
også defineres på en sådan måde, at der 
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A. Behrens: Korrekt, afslutningsvis støt-
ter vi også vore kunder i at optimere de-
res kvalitetsprodukter. Her tilbyder vi løs-
ningsrum, hvor de i endnu højere grad og 
mere målrettet kan tilpasse løsningerne 
til deres krav. Herved opstår der løsnin-
ger, der er mindre komplekse og helt sik-
kert ikke altid kun omfatter vision-senso-
rer. Under ledelse af Detlef Deuil vil SICK 
derfor også udvide det nye produktområ-
de Vertical Integration Products.

D. Deuil: Det er vort mål ikke kun at be-
grænse det nye løsningsrums mulighe-
der til 2D-området. Vi ønsker virkelig at 
dække hele teknologispektret, dvs. vi vil 
også udvide det til 3D og andre teknolo-
gier. Til det formål har vi udviklet SIM-tek-
nologien, som p.t. er den eneste af sin 
slags på markedet.

SICKinsight: Dermed kommer du ind 
på den nye Sensor Integration Machine 
SIM4000 fra SICK . Hvad gør denne tek-
nologi til noget hidtil så enestående?

D. Deuil: Med Sensor Integration Ma-
chine SIM4000 muliggør vi via IO-Link 
en enkel, tværteknologisk sensorintegra-
tion som f.eks. sensorer til afstands- og 
højdemåling eller volumenregistrering. 
Til objektregistrering kan vi kombinere 
kameraer med lysgitre eller kamera-
data med afstandsmålere. Vi kan altså 
foretage os mange forskellige ting, prin-
cipielt se tingene med nye øjne. På hori-
sontalt plan kan vi sammenfatte mange 
sensorinformationer i et sprednings-
billede, selv krævende billedbehand-
lingsalgoritmer som fusion af 2D- eller 
3D-kilder er mulige. Enheden er nemlig 
et multi-kamera eller en sensorproces-
sorenhed, der frit kan programmeres 
uden forudgående kendskab. Program-
meringen af de forskellige applikationer 
sker på basis af SICK AppSpace og det 
integrerede HALCON-billedbehandlings-
bibliotek. 

SICKinsight: Med SIM4000 tilbyder SICK 
altså intelligente dvs. forbehandlede 
sensordata, helt i overensstemmelse 
med SICK Sensor Intelligence. 

D. Deuil: Sensor Integration Machine er 
på en måde en datasamler og billedbe-
handler til Industrie 4.0. Jeg skal jo først 
indsamle alle objektdata, før jeg kan 
komme i gang med at arkivere og fore-
tage analyser. Det skal jo være muligt at 
foretage højre-venstre-sammenligninger. 
I princippet kunne vi også betragte os 
som en udbyder af SICK Sensor Intelli-
gence-data. 

SICKinsight: Lad os lige vende tilbage til 
3D-løsningsrummet. Da har du jo netop 
talt om fordelene ved konfigurerbare 
sensorer med henblik på 2D-vision-por-
teføljen. Er konfigurerbarhed også aktu-
el, når vi taler om 3D-området?

A. Behrens: Til enkel 3D-billedbehand-
ling har vi de programmerbare IVC-3D 
kameraer. Nu tilbyder SICK de første 
konfigurerbare 3D-vision-sensorer som 
TriSpector1000. Denne er i princippet 
meget lig med 2D-vision sensor Inspecto-
ren. Der findes præcist de samme værk-
tøjer, f.eks. en objektfinder, nu imidlertid 
i 3D. Med TriSpector1000 befinder vi os 
i den samme konfigurationsverden. Det 
giver jo også lidt frihed, når jeg kan løse 
et emne i 2D- eller 3D-rummet, og det 
afhænger også altid af den pågældende 
applikation. TriSpector1000 har nogle 
tools, så den på et bestemt sted kan 
kontrollere noget helt præcist med mil-
limeters nøjagtighed. Da TriSpector1000 
er en klassisk sensor, modtages som 
afslutning altid et udgangssignal hhv. 
en ja-nej-afgørelse, som statusmelding. 
Statusmeldingen kan formidles på en af 
sensorens transistorudgange eller over-
føres via netværk. For nogen, som allere-
de har arbejdet med 2D-vision-sensorer 
fra SICK, er betjeningen egentlig ganske 
nem. Han skal bare lige vænne sig til at 
tænke i 3D.

SICKinsight: Hvilke fordele giver den 
ekstra højdekoordinat ved måleappli-
kationer eller opgaver som kvalitets- og 
fuldstændighedskontrol og registrering 
af elementers position?

A. Behrens: Der er naturligvis først volu-
menmålingen, f.eks. i fødevareindustri-

en. Men der er også andet: Med 3D-vi-
sion-sensoren TriSpector1000 arbejder 
man altid med en laserlinje; man kon-
centrerer sig udelukkende om højde-
linjen og illustrerer sin inspektion med 
den. 3D giver dermed en entydighed, 
også med hensyn til lyset. På 2D-om-
rådet kender vi tilfælde, hvor det ved 
solskin pludselig bliver så lyst, at f.eks. 
et objekt ikke længere kan ses, eller en 
kant ikke længere kan registreres. Eller 
at der kommer eksterne påvirkninger, 
som yderligere forårsager refleksioner 
og forstyrrer objektregistreringen. Med 
3D-løsninger kan vi til dels eliminere den 
slags tvetydigheder og opnå en støre sik-
kerhed i løsningen. 

D. Deuil: Stikord industrigrene: På 
3D-området tilbyder vi streaming-kame-
raer med alsidige billedgenereringsmu-
ligheder til kontinuerlig dataregistrering. 
Billedbehandlingen sker så på PC'en. Til 
måling af højde og volumen ved høj ha-
stighed til kvalitets- og formkontrol har vi 
Ranger-produktfamilien. Til brug i barske 
omgivelser har vi Ruler-produktfamilien, 
idet ScanningRuler især er velegnet til 
robotbaserede griberapplikationer. 3vi-
stor-T med 3D-snapshot til indendørs 
brug i intralogistikken, robotteknolo-
gien eller på industrielle køretøjer og 
3vistor-P med 3D-shapshot som plug 
and play-løsning til erhvervskøretøjer 
udendørs er nye på markedet. Også to 
nye 2D-streaming-kameraer fås nu på 
markedet: Det pålidelige midiCam og 
det ultrakompakte picoCam, som begge 
muliggør hurtig plug and play-installation 
på den netop nævnte Sensor Integration 
Machine SIM4000, og som igen åbner 
op for nye løsningsrum.

SICKinsight: Mange tak til jer begge to 
for samtalen.

Interview : FOKUS OUR VISION FOR QUALITY
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ET PROGRAMMERBART KAMERA FRA SICK STYRER ROBOTARM OG -FINGER

DET HELT RIGTIGE FINGERSPITZGEFÜHL

I en af verdens mest moderne og største fabrikker til produktion af opvaskemaskiner anvender BSH Hausgeräte GmbH i deres 
testlaboratorium en fuldautomatisk robot, som styres aktivt af et programmerbart kamera, til levetidsforsøg med opvaskemaski-
nepaneler. Robotten overtager hele betjeningen og aflaster testpersonalet. 

>> Opvaskemaskinen er blandt de tradi-
tionelle køkken- og husholdningsmaski-
ner her i landet. I 2015 havde 63 % af 
alle husholdninger en opvaskemaskine. 
Nye modeller er tilpasset tendenserne 
inden for køkkenindretning, også når der 
er tale om funktionalitet og design. Et 
ændret design kræver tilpasning af pro-
duktionsparametrene og påvirker bl.a. 
også kvalitetskontrollen. 

Berøring i stedet for tryk
Den nye generation af opvaskemaskiner 
fra BSH har ikke noget traditionelt panel 
med bevægelige taster, men et påtrykt 
Thin-Film-Transistor (TFT)-display. For at 
betjene opvaskemaskinen er det nok li-
ge at berøre programsymbolerne på dis-

playet. For at sikre, at det fungerer i hele 
maskinens levetid, skal der udvikles in-
novative levetidsforsøg med panelernes 
nulserier, hvori de underkastes hundre-
der af ressourcekrævende testcyklusser. 
For at aflaste personale under forsøgene 
anvender BSH et nyt mobilt robotanlæg, 
som i komplette testcyklusser afprøver 
opvaskemaskinepaneler med henblik på 
funktionsdygtighed. 

Forsøgslaboratorium til afprøvning af op-
vaskemaskinepanelers levetid
“Laboratoriet til afprøvning af opvaske-
maskinepanelers levetid har behov for 
mange forskellige teknologier, bl.a. til at 
betjene bestemte taster. I dette tilfæl-
de er det en ny teknologi, der virker ved 

hjælp af en berøringssensor. Og her er 
det bare meget vigtigt, at man rammer 
tastens position præcist og med stor 
gentagelsesnøjagtighed,” beskriver Hans 
Peter Maurer, leder af afdelingen for af-
prøvning, kvalitetsstyring, produktområ-
de opvaskemaskiner, BSH, udfordringen. 
“Vi ønsker at måle signalerne meget 
præcist, mens tasterne betjenes. Vi øn-
sker at se, om disse nøgleværdier virke-
lig ændrer sig i løbet af levetiden. Derfor 
skal man holde disse påvirkende para-
metre, der fås under afprøvningen, så la-
ve som muligt, og en vigtig parameter er 
den præcise positionering af betjenings-
elementet.”
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Som integrator valgte attentra, Tübingen, 
det nye programmerbare 2D-kamera In-
spectorP65x fra SICK til robotstyringen 
samt at programmere et tilsvarende ap-
plikationssoftware (sensor-app). 
Som machine-vision-specialist udvikler 
attentra totalløsninger til industriel bil-
ledbehandling og industriautomation.

Løsningen med programmerbart kame-
ra
“Robotten havde vi allerede, og vi har 
programmeret sensor-appen således, at 

kameraet finder panelet i rummet ved 
hjælp af et konstant tilbagevendende 
kendetegn. I dette tilfælde fandt vi et 
meget godt og meget stabilt reference-
punkt til billedbehandlingen. Ud fra det-
te referencepunkt kan vi så finde frem 
til den position, som tasterne befinder 
sig i. Dvs. vi optager et billede, appen 
søger, måler positionen og transmitterer 
de herigennem fundne offsetværdier til 
robotten, der med stor gentagelsesnøj-
agtighed kører hen til stedet. Vi behøve-
de ikke først at sætte kendetegnet på,” 

forklarer Christian Vollrath, CEO, Attentra 
GmbH.

Testanlægget har en optagekapacitet 
svarende til 16 paneler. Robotten arbej-
der sig automatisk igennem disse 16 
paneler.

Testlaboratorium til afprøvning af opvaskemaskinepanelers levetid: Et mobilt robotsystem varetager komplette testcyklusser.
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Afprøvningen
Når nye paneler eller varianter skal afprø-
ves, lægges de som regel først enkeltvis 
ind i en teståbning og forbindes så med 
en laptop. På robottens betjeningspanel 
vælger operatøren derefter en panel-
variant og foretager de tilsvarende ind-
stillinger. Så ved robotten, hvor den på-
gældende panelvariants enkelte taster 
befinder sig. Når testen er startet, fører 
robotten kameraet frem til den første 
referenceposition, hvor det optager et 
billede, registrerer det detekterede tegns 
positionsdata og transmitterer dem vide-
re til robotstyringen. Derefter retter den 
robotarmen aktivt ind efter reference-
billedet, så den befinder sig midt over 
referencebilledet. Med testfingeren på 
armen afprøver robotten nu hver eneste 
taste. Det aktuelle kamerabillede vises 
på laptoppens skærm, idet et grønt sym-
bol angiver, at referencemærket er gen-
kendt korrekt. Når alle taster på et panel 
er afprøvet, bevæger robotten kameraet 
hen til det næste panel, og processen 
starter forfra med søgning og analyse af 
referencemærket. 

Før serien kan frigives, afprøver man på 
den måde op til 50 paneler af samme 
variant i laboratoriet og analyserer dem 
statistisk, indtil varianten til sidst kan 
frigives.

Til den accelererede test af forventet 
produktlevetid anvender testafdelingen 
accelererede påvirkninger som f.eks. 
temperatur og fugtighed for at udsætte 
elementerne for en bestemt påvirkning.

“Ved hjælp af kameraet InspectorP65x 
justeres robotarmen med testfingeren 
perfekt i forhold til betjeningspanelet, 

så testfingeren rammer de enkelte ta-
ster helt præcist. En af fordelene ved 
InspectorP65x er, at den styrer vores 
robot aktivt og fortsætter automatisk he-
le natten. Dermed øger kameraet både 
effektiviteten og gennemløbsmængden 
enormt. Det er også vigtigt, at vi med ka-
meraet har kunnet opnå en meget større 
præcision. Med øjemål og mekaniske 
dele alene havde vi ikke kunnet klare 
det,” opsummerer Hans Peter Maurer.

“Det er også vigtigt, at præcisionen er øget enormt 
med kameraet. Med øjemål og mekaniske dele alene 

havde vi ikke kunnet klare det.”

Hans Peter Maurer, leder af afdelingen for afprøvning og kvalitetsstyring hos BSH

Med en testfinger på armen afprøver robotten hver eneste taste på opvaskemaskinepanelet. 
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Skræddersyede applikationsløsninger 
med SICK AppSpace
Det programmerbare kamera Inspector 
P65x er en del af det innovative Eco-Sy-
stem SICK AppSpace, som består af 
programmerbare sensorer, kameraer og 
andre programmerbare produkter som 
f.eks. en softwareplatform. Den høje bil-
ledopløsning, det kompakte hus, de ud-
skiftelige optikkomponenter og den valg-
bare belysning gør InspectorP65x til den 
optimale kombination af performance og 
fleksibilitet. Med det allerede installere-
de HALCON-billedbehandlingsbibliotek 
er det muligt at løse de mest krævende 
opgaver. Brugeren skal ikke bekymre sig 
om den pågældende runtime-licens; den 
følger nemlig InspectorP65x. Med den 
indbygget webserver kan man visualise-
re en grafisk brugerflade på alle browser-
baserede skærme.

Forudsætningerne for, at alle SICK Ap-
pSpace-kompatible enheder kan pro-
grammeres, er til stede takket være den 
integrerede App-Engine. Softwareudvik-
lings-kittet SICK AppStudio anvendes til 
udviklingen af kundespecifikke applika-
tionsløsninger på PC. Til udviklingen af 
sensor-apps findes en række program-
meringsteknologier såsom den grafiske 
Flow Editor, Lua-Scipt-programmering og 
valgfrit C++ eller Java-programmering. 
Desuden er det muligt at integrere HAL-
CON-billedbehandlingsprocesser. Hjæl-
peredskaber som emulator, debugger 
og ressourcemonitor samt omfattende 
dokumentation og demo-apps letter ud-
viklingsprocessen. Maskinoperatørens 
brugerflade kan designes individuelt 
som web-GUI ved hjælp af en grafisk 
ViewBuilder. PackageBuilder'en samler 
alle softwarekomponenter i én pakke; 
adgangsrettighederne er sikkert define-
rede.

Den omfattende SICK-porteføljes fælles 
udviklingsmiljø giver stor investerings-
sikkerhed. Genanvendeligheden af sen-
sor-appene på forskellige programmer-
bare sensorer reducerer forbruget af 

udviklingsressourcer. Desuden kan eksi-
sterende løsninger efterfølgende tilpas-
ses til kommende opgaver på området.

Men der er mere …
Sensor Integration Machine SIM4000 er 
en anden komponent i Eco-System SICK 
AppSpace og åbner desuden op for yder-
ligere metoder til applikationsløsninger. 
Data fra SICK-sensorer og -kameraer 
kan samles i et spredningsbillede, analy-
seres, arkiveres og transmitteres. Til 2D- 
eller 3D-kameraer fås 8-Gigabit-Ether-
net-interfaces, til dels med spændings-
forsyning via Ethernet (PoE). Sensorer til 
afstands- og højdemåling kan integreres 
via IO-Link. På grund af den effektive 

hardware-baserede multi-core-processor 
muliggør SIM4000 billedbehandling og 
håndtering af ind- og udgangssignaler 
i real-tid. Desuden er det muligt at løse 
krævende billedbehandlingsopgaver 
med det integrerede bibliotek HALCON. 
(as)

Det programmerbare 2D-kamera InspectorP65x styrer aktivt robotten. 

Info om BSH på:
www.bsh-group.com
Info om attentra på:
www.attentra.de
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TOTALLØSNING TIL KVALITETSKONTROL I DÆKPRODUKTIONEN  

EFFEKTIV BILLEDBEHANDLING: 
BEDRE KVALITET, STØRRE EFFEKTIVITET 

Produktionen af dæk omfatter over hundrede arbejdstrin, og der bearbejdes et utal af komponenter - en kompleks proces, der 
stiller store krav til kvalitet og sikkerhed. Omhyggelig kontrol er derfor en absolut nødvendighed, for eventuelle kvalitetsfejl, der 
ikke opdages, betyder ofte reklamationer - og dermed ekstraomkostninger og en risiko for, at dækproducentens image lider skade. 
Ved hjælp af effektiv, industriel billedbehandling tilbyder SICK en skræddersyet systemløsning med IRIS-M, som gør det muligt at 
udføre kvalitetskontrollen på en omkostningsbesparende måde.

>> Jo flere parametre man kan overvåge 
i denne komplekse dækfremstillingspro-
ces, desto nemmere bliver det at sikre 
slutproduktets kvalitet. Manuelle kon-
troller tager ikke kun lang tid, de er heller 
ikke pålidelige. Kvalitetskontrolsystemer 
baseret på effektiv, industriel billedbe-
handling genererer pålidelige resultater. 
IRIS-M er specielt udviklet til denne kræ-
vende opgave og behandler både farve- 
og 3D-informationer. Disse data giver 
pålidelige informationer om dækkets 
position og form, uafhængigt af objekt-
baggrundens karakteristika. På basis af 
disse informationer beregnes den så-
kaldte “region of interest”, der afsøges 
efter markører. Dermed analyseres kun 
de markører, der befinder sig på dækket. 
Den primære opgave er at finde beska-
digede eller manglende markeringer. Og-
så farvekomponenten skal identificeres 
og klassificeres entydigt. IRIS-M gør det 
muligt at analysere de enkelte markører 

- hvilken markør er fortsat gældende, 
hvilken er ikke.   

Modulær, fabrikskalibreret, brugervenlig
Alt efter behov kan IRIS-M bestå af op 
til tre standardiserede moduler: To iden-
tiske moduler - monteret over og under 
transportbåndet - registrerer og valide-
rer farvemarkører og klæbemærker. Det 
tredje “linje-modul” monteres på siden 
af transportbåndet og identificerer de 
farvede markeringer på dækkets slid-
bane. Samtlige af modulernes kompo-
nenter, inkl. kamera, laser, belysning og 
spejl, leveres fabrikskalibreret i henhold 
til kundens specifikationer. For at leve op 
til de strenge krav om driftssikkerhed er 
IRIS-M udstyret med omfattende diagno-
sticeringsmuligheder og en selvtestfunk-
tion. Så snart en komponent trænger til 
rengøring eller fornyet kalibrering, vil det 
blive indikeret, således at vedligeholdel-
sesarbejdet kan gennemføres i rette tid.

Billedbehandling ved komplekse visi-
on-løsninger
Udover de effektive vision-komponenter 
(kernen i systemet er streaming-kame-
raet ColorRanger E) har kvalitetskontrol-
systemet IRIS-M også sit eget effektive 
software til billedbehandling - baseret på 
billedbehandlingsbiblioteket HALCON. 
Da det ikke kun er de enkelte marke-

Rød er ikke bare rød: En stor udfordring for billedbe-
handlingen ved identifikation og validering af forskellige 
farvemarkeringer.
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Pin Inspector: Et system, to kvalitetskontroller

Stikforbindelser og printplader hører til de billigste elektroniske elementer - alligevel har pro-
duktions- og montagefejl alvorlige konsekvenser. Kvalitetskontrolsystemet Pin Inspector, der 
er baseret på streaming-kameraet Ranger, kontrollerer pålideligt den korrekte positionering 
af pins på printplader, før de presses ned på printpladen. Efter presningen kontrollerer Pin 
Inspector pin'enes højde. Heraf kan man så udlede, om pin'ene er presset korrekt ned på 
printpladen. En anden applikation er kontrollen af de enkelte stikforbindelser. Er alle pin'ene 
til stede? Er nogle af pin'ene bøjede eller knækkede? Pin Inspector foretager dermed to kva-
litetskontroller i ét system, der er nemt at tilpasse og hurtigt kan integreres i eksisterende 
anlæg.

effektive billedbehandling klassificerer 
IRIS-M såkaldte “farverum” og allokerer 
også afvigelser i en farve entydigt. Hvad 
der er et problem for det menneskelige 
øje, klarer IRIS-M her med intelligente 
softewarealgoritmer.  

Skalerbar totalløsning
Produkter, systemviden og mangeårige 
erfaringer med løsning af komplekse 
vision-applikationer: IRIS-M fra SICK 
kombinerer det hele og udgør en ska-

lerbar totalløsning til kvalitetskontrol af 
markeringer på dæk. Udover den store 
performance er der også fokus på fakto-
rer som god økonomi og nem idriftsæt-
telse - vigtige faktorer for at kunne opnå 
bred accept og anvendelse af systemet i 
virksomheder, er arbejder internationalt. 
(tm)    

ringer på dækket, men også farven, der 
skal bestemmes entydigt, udgør det en 
særlig udfordring for softwaret. Farve-
markørerne, der allerede påsættes un-
der produktionen, kan nemlig ændre sig 
under forarbejdningen i varmepressen. 
Klæbemarkører påsættes derimod efter 
produktionen og kan beskadiges helt el-
ler delvist under transporten på valser. 
Eventuelle farveafvigelser spiller også en 
rolle ved identifikation af markeringerne 
på dækkenes slidbaner. Takket være den 

MODUL
1Identificerer og 

validerer farvemarkører 
og klæbemarkører

MODUL
2Identificerer og 

validerer farvemarkører 
og klæbemarkører

LINJEMODUL
3 Identificerer de farvede

markeringer på
dækkets slidbane

Afhængigt af om der er tale om identifikation af markører og/eller markering på dækkets slidbaner, kan IRIS-M efter behov bestå af op til 3 moduler.
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KONTROL AF NITNINGEN AF LAMELLER HOS ZF, UNDERLEVERANDØR TIL AUTOMOBILINDUSTRI-
EN 

TREDIMENSIONEL INSPEKTION 
VED 360° ROTATION
3D-vision-sensorer dækker et stort område af industrielle anvendelsesmuligheder i stort set alle brancher. Mens 2D-vision-sen-
sorer kun måler på et objekts X- og Y-akse, er 3D-vision-sensorer udviklet til også at kunne måle på Z-aksen. Det er grunden til, 
at ZF Slovakia besluttede at anvende SICKs 3D-vision-sensor IVC-3D i en vellykket applikation til kontrol at nitningen af lameller.

>> ZF Slovakia er et datterselskab af 
koncernen ZF Friedrichshafen AG. Virk-
somheden blev grundlagt af Ferdinand 
von Zeppelin i 1915 med det oprindeli-
ge formål at levere gear til luftskibe og 
motorkøretøjer. I dag er ZF blandt de tre 
største underleverandører til automobil-
branchen verden over. Fabrikken i Trnava 
i Slovakiet producerer komponenter til 
drivkæder. En del af drivkæden, nemlig 

lamelsamlingen, indeholder flere nitter 
og fjedre, som tidligere blev kontrolle-
ret af maskinoperatøren. Kvalitetskon-
trollen i montagelinjen bestod da af en 
måling af nitternes højde samt fjederens 
beklædning og parallelitet. I enkelte til-
fælde oplevede man dog reklamationer 
vedrørende et bestemt punkt, hvor den 
visuelle kontrol kunne vise sig at væ-
re særdeles vanskelig. Derfor satsede 

ZF Slovakia og SICK spol. s r.o. på en 
automatiseret løsning til at kontrollere 
nitningen af lamellerne. En løsning, der 
samtidigt skulle øge effektiviteten i pro-
duktionen og kvalitetskontrollen af ele-
menterne.

Produktspecifik 3D-måling
3D-vision-sensoren IVC-3D fra SICK, som 
blev valgt til løsning af applikationen, 
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kan registrere objektet i montagelinjen, 
selvom det roterer om sin egen akse. 
Der fastsættes ingen startposition ved 
optagelsen, og IVC-3D måler elementet 
automatisk. Resultatet er en afviklet 
3D-scanningsflade, som visualiseres 
kundespecifikt i computeren. Eftersom 
der skal kontrolleres i alt fem lamelty-
per, er det muligt at vælge produkttype 
i programmet. Samtidigt kan man ind-
stille min. og maks. grænseværdier for 
hver type. Hver enkelt lamel kontrolleres 
32 gange, idet den samlede testcyklus 
tager fem sekunder. Heraf udgør analy-
setiden under et sekund. Resultaterne af 
scanningen sendes til computeren, hvor 
et grønt signal vises, hvis lamellen er i 
orden, og et rødt signal, hvis den ikke er 
i orden. I så fald standses produktionen, 
og operatøren skal fjerne det defekte 
element fra montagelinjen.

ZF Slovakia satser på sensorteknologi 
fra SICK 
ZF Slovakia er meget tilfreds med den 
løsning på deres kvalitetskontrol, som 
SICK har leveret. Ved brug af 3D-visi-
on-sensoren IVC-3D blev der etableret 
en pålidelig og omhyggelig lamelkontrol 
- ved styktal på op til 5.400 lameller pr. 
dag. På den måde spares der penge og 
tid, og antallet af driftsafbrydelser er re-
duceret. ZF Slovakia besluttede sig også 
for at bruge sensorteknologi fra SICK til 

løsning af andre anvendelser, hvor lamel-
len dog ikke roterer. Mens lamellen her 
bevæges på transportbåndet, registrerer 
IVC-3D striben i midten af lamellen. Med 
alle disse applikationer dokumenterer 
ZF Slovakia, at fremstillingen af første-

klasses produkter har høj prioritet hos 
dem. (ro)

Kvalitetskontrol af en lamelsamling med 3D-vision-sensor IVC-3D.
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TRACK AND TRACE-SYSTEMER MED TILHØRENDE TEKNOLOGI 

PÅLIDELIGT FOKUS PÅ FLYBAGAGE    
- OGSÅ I FREMTIDEN

Stigende passagertal, stigende RPK (Revenue Passenger Kilometers, dvs. kilometer pr. indtægtsgivende passager). Det betyder en 
større udfordring for luftfartsselskaber, ground-handlere, lufthavnsoperatører og operatører af bagagesorteringsanlæg. For flere 
passagerer betyder også mere bagage. Det skal registreres, sorteres og spores. Med det eksisterende udbud af egnede track and 
trace-systemer og den tilhørende identifikationsteknologi er det muligt at sikre pålidelig identifikation og dermed en stor gennem-
løbsmængde.    

>> Siden 1993 har lufthavnsoperatører 
sat deres lid til det mest udbrede track 
and trace-system til flybagage, nemlig 
Airport Luggage Identifikation System 
(ALIS) fra SICK. De stregkodescannere, 
der er indbygget i ALIS, sikrer med deres 
meget høje læsehastigheder en smidig 
transport af bagage på de kilometer-
lange transportanlæg. Udover SICKs 
omfattende applikationsviden og globa-
le tilstedeværelse spiller den pålidelige 
identifikation af bagageenhederne en af-
gørende rolle. Og kravene til de anvendte 
stregkodescanneres læseperformance 
bliver strengere og strengere. Passage-
rerne benytter sig nemlig i stigende grad 
af online check-in og printer selv deres 
bagagelabels hjemmefra. Det kan gøre 
labelkvaliteten dårligere. Desuden vari-
erer labelens position på bagagen såvel 

som de enkelte labels form og beskaf-
fenhed - globalt set - i meget høj grad.

No-Read og No-BSM: Der er andet end 
stregkoden, der er vigtig
I de såkaldte transferlinjer - hvor bagagen 
transporteres på bagagebånd fra et fly 
til et andet - er læseperformancen som 
regel dårligere end i bagage-check-in-lin-
jerne. Hovedårsagerne hertil er beskadi-
gede eller snavsede labels. Hvis stregko-
derne på labelene som følge heraf ikke 
læses (No-Read), kan der ikke tildeles en 
entydig Baggage Source Message (BSM) 
til den enkelte bagageenhed. Dette inter-
nationalt gældende datasæt gemmes i 
databaser og indeholder informationer, 
der er nødvendige for at kunne sortere 
bagagen (flynummer, IATA-kode m.m.). 
En anden udfordring for lufthavnsopera-
tørerne er, at BSM-datasæt enten mang-

ler helt, eller at forbindelsen til databa-
sen er afbrudt (No-BSM), hvilket bestemt 
kan være tilfældet i længere tid. I disse 
tilfælde er det ikke muligt at sortere fly-
bagagen, selvom stregkoderne læses 
korrekt.

I begge tilfælde (No-Read og No-BSM) 
skal bagagen transporteres hen til så-
kaldte MES (Manual Encoding Station), 
hvor den skal identificeres manuelt - 
hvilket påvirker gennemløbsmængde og 
transfertid for bagagen i negativ retning. 
Det kan medføre forsinkelser. I værste 
fald bliver bagageenhederne liggende, 
og der opstår store omkostninger og tab 
af image for lufthavnsoperatøren og fly-
selskaberne. 

Integration af passende teknologi
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Track and trace-systemer fra SICK er åb-
ne over for integration af forskellige iden-
tifikationsteknologier. I forbindelse med 
flybagageidentifikation har vision-tekno-
logien med de kamerabaserede kode-
læsere Lector65x en række fordele. Først 
og fremmest en støre læseperformance 
i forhold til stregkoderne. Ombygningen 
kræver kun få ressourcer: Lector65x kan 
nemt og problemfrit indbygges i de ek-
sisterende rammer. Kommunikationen 
med styringen ændrer sig ikke.

Desuden genererer de kamerabaserede 
kodelæsere billeder i høj opløsning, som  
kan anvendes til video-co-
ding og OCR-opgaver (Optical  
Character Recognition). Således læser 
de f.eks. automatisk de informationer i 
BSM, der er nødvendige for sorteringen, 
fra teksten på labelen. En af vision-tek-
nologiens andre fordele er, at der altid 
findes flere billeder i høj opløsning af 
hver bagageenhed. Fordi en bagageen-
hed kører under flere kameraer på trans-
portbåndet, optages alle billeder fra en 
forskellig synsvinkel. Alt i alt får man alt-
så af samme bagageenhed en række bil-
leder set fra forskellige perspektiver, så 
bagageenheden bedre kan identificeres. 

Vision-teknologi kan også integreres hhv. 
eftermonteres i et laserbaseret ALIS-sy-
stem - ved lille ressourceforbrug. Resul-
tatet er det på Lector65x baserede sy-
stem ALIS Vision. 

En systemløsning, mange applikationer
Valget af den rigtige identifikationstek-
nologi, så man får den bedste læseper-
formance, er et vigtigt punkt; integrati-
onen af de forskellige teknologier i sy-
stemet er et andet. At kunne tilbyde en 
passende løsning verden over og i stort 
set alle brancher, kræver global tilstede-
værelse, applikationsviden og en bred 
produktportefølje. I bedste fald indgår 
det alt sammen i totalløsninger. Løsnin-
ger, som i idealtilfældet standardiseres, 
multipliceres og anvendes på yderligere 
områder. Her har track and trace-syste-
mer som Lector65x-systemet meget at 
byde på. Kameratypen (fixfokus eller dy-
namisk fokus), antallet af kameraer og 
deres orientering tilpasses individuelt 

til den pågældende applikation - lige fra 
læsning af pakkers overside eller dæk 
(Tire Lector Array) til læsning af pakker 
eller flybagage fra 5 sider (ALIS Vision). 
Ved at integrere MSC800-netværkscon-
trolleren i SICKs netværkskoncept kan 
Lector65x-systemet på intelligent vis 
kombineres med andre teknologier som 
f.eks. ICR8xx -linjekameraer, volumen-
målesystemer, laserbaserede kodelæse-
re eller vægte. (tm) 

Takket være integrationen af Lector65x er det selv muligt at læse krøllede labels. 

En systemløsning, mange applikationer: Pålidelig identifikation og sporbarhed af dæk, flybagage eller pakker.  
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3D-VISION-TEKNOLOGI TIL KØREASSISTANCE I HAVNE  

FULDT UDSYN RUNDT OM REACH-STACKEREN

I hver havn arbejder mange reach-stackere samtidigt - under alle vejrforhold. Den pålidelige 3D-vision-sensor Visionary-B CV med 
snapshot fra SICK hjælper reach-stacker-operatøren ved de hyppige rangeringer og baglænskørsel. Her detekterer sensoren rele-
vante objekter omkring køretøjet og genererer live billeder, der vises på skærmen. I kritiske situationer advarer sensoren samtidigt 
føreren om potentielle kollisioner ved hjælp af optiske og akustiske signaler. Som plug and play-løsning er Visionary-B CV let at 
parametrere, hurtigt klar til brug og nem at betjene.

>> En reach-stacker-operatør skal tage 
sig af mange opgaver. Selvom kørslen 
af reach-stackeren er blandt disse op-
gaver, er det ikke den vigtigste. I stedet 
skal operatøren kunne koncentrere sig 
om f.eks. transporten af containerne. 
Desuden kører reach-stackere ikke som 
normale biler kun baglæns i kort tid, men 
ofte i flere timer ad gangen. Her hjælper 
Visionary-B CV baseret på 3D-teknologi. 
Dermed skal operatøren ikke hele tiden 
have fokus på skærmen, som det er til-

fældet med traditionelle, passive kame-
rasystemer. Med Visionary-B CV kan ope-
ratøren koncentrere sig om sine primære 
opgaver og alligevel til enhver tid opdage 
kritiske situationer.

Snapshot baseret på to-øjne-princippet
Visionary-B CV optager objekter i nærhe-
den af køretøjet med to billeder ad gan-
gen og fra lidt varierende perspektiver. 
På basis af disse to let forskellige bille-
der kan man beregne de dybdeinforma-

tioner, der udgør den tredje dimension. 
Funktionsprincippet kan sammenlignes 
med menneskets tredimensionelle syn. 
Takket være to-øjne-princippet optager 
sensorhovedet 3D-rådata og transmit-
terer dem til analyseenheden, der er 
programmeret til at analysere køretøjets 
omgivelser og udelukkende advare ope-
ratøren i kritiske situationer. Den integre-
rede dataanalyse fra SICK muliggør påli-
delig detektion af to objektklasser uden-
dørs. Med objektklasse 1 detekteres 
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større køretøjer og andre relevante hin-
dringer, f.eks. elskabe, der befinder sig 
i detekteringszonen. Med objektklasse 
2 sammenlignes køretøjets bredde med 
detekteringszonen. Denne konfiguration 
er velegnet til smalle passager, så der 
på sådanne steder ikke opstår unødven-
dige og forstyrrende advarselssignaler. 
Sensoren virker som en stand-alone-løs-
ning og har derudover en integreret op-
tagefunktion, der muliggør kontinuerlig 
dataoptegnelse.

Den døde vinkel gøres synlig 
Den typiske bagende på en  reach-
stacker er 2 m høj og 3 m bredt. På grund 
af størrelsen opstår der døde vinkler lige 
bag køretøjet, som skal gøres synlige for 
føreren. Der fås flere tilslutningspakker, 
såkaldte kits, i udførelse A, B og C. Kit 
A til Visionary-B CV løser allerede denne 
opgave meget effektivt. Kit A består af 
et sensorhoved, en analyseenhed, en 
monitor og tilhørende montagetilbehør. 
Hvis man vil udstyre et bredere køretøj, 
eller hvis et enkelt sensorhoved ikke er 
nok på grund af køretøjets geometri, 
kan man anvende kit C. Kit C består af 
to sensorhoveder og to analyseenheder, 
der baseret på master-slave-princippet 
transmitterer det fusionerede signal 

over en diskret udgang til én eller om 
nødvendigt til to skærme. Kit B anven-
des, når man vil kunne se områderne 
både for og bag et køretøj. Kit B består af 
to sensorhoveder, en analyseenhed, en 
skærm og en switchbox, der skifter mel-
lem de nødvendige sensorhoveder. For 
at køreassistentsystemet kun skal give 
en advarsel i virkeligt kritiske situationer, 
kan detekteringszonerne konfigureres 
forskelligt. Dermed undgås unødvendige 
signaler, f.eks. ved smalle passager, for-
di køretøjets bredde sammenlignes med 
detekteringszonen.
For at en reach-stacker-operatør skal 
kunne koncentrere sig mere om sin pri-
mære opgave, nemlig transporten af 
containere, end om selve kørslen, er Vi-
sionary-B CV kits fra SICK en helt uund-
værlig hjælp. (ro)

Visionary-B CV er baseret op det stereoskopiske princip, der kan sammenlig-
nes med menneskets tredimensionelle syn.

Skærm med live billeder af køretøjets 
omgivelser.
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LOKALISERING OG KONTROL

SYLTETØJSGLAS: VAKUUM SIKRER HOLDBARHEDEN
3D-VISION-SENSOREN TriSpector1000 KONTROLLERER LÅG PÅ 
FYNBO FOODS
I forbindelse med låg er der ikke plads til kompromiser. I fødevareindustrien er det yderst vigtigt, at lukninger - f.eks. af syltetøjs-
glas - sidder fast, og at glassene er lufttæt lukkede. De, som selv laver deres syltetøj, ved, at når der opstår en lille fordybning ned 
i låget, så har man et perfekt vakuum. I den industrielle produktion med høje styktal og høj hastighed er denne lille forskel svær 
at opdage med det blotte øje. 

>> Fynbo Foods A/S, en af Danmarks 
førende producenter af marmelade, 
syltetøj og frugtpålæg, anvender SICKs 
TriSpector1000 i sit produktionsanlæg 
i Vrå til at kontrollere lukningernes inte-
gritet. 
Som producent af økologiske og Fairtra-
de-produkter står Fynbo Foods for sunde 
og bæredygtige produkter af høj kvalitet. 
Derfor var det vigtigt at finde en pålidelig 
inspektionsløsning til kvalitetskontrol-
len af lukkede glas. Når marmeladen 

er korrekt pasteuriseret, har låget en 
lille fordybning på grund af vakuummet. 
Hvis der er opstået fejl under pasteurise-
ringen, buler låget op og hvis man tryk-
ker på det afgiver det en kliklyd. Det er 
TriSpector1000's opgave at opdage de 
små afvigelser på lågets overflade. 
TriSpector1000 kontrollerer to glas pr. 
sekund. Fejlbehæftede varer fjernes. 

“Vi har afprøvet forskellige andre løs-
ninger. TriSpector1000 er den eneste, 

der har løst opgaven perfekt. Og den er 
nem at betjene. Jeg har installeret flere 
og kunne bare kopiere konfigurationen,” 
forklarer Jesper Juul Nielsen, anlægs-
operatør, Fynbo Foods. 
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Niveautool
TriSpector1000 er en konfigurerbar 
stand-alone-sensor til omkostningsef-
fektiv 3D-inspektion. Uanset produktets 
form, farve eller retning klarer sensoren 
enhver udfordring. Nu er det muligt at 
kontrollere indholdet i alle dimensioner 
samt om indholdet er komplet, eller om 
enheden er tom. Den er ideel til kvali-
tetskontrollen i fødevare- og emballe-
ringsindustrien. Takket være det intui-
tive parameteropsætningssoftware er 
TriSpector1000 nem at sætte i drift og 
konfigurere. Selv en hurtig udskiftning af 
en enhed kan foretages uden problemer 

med genanvendelse af de gemte indstil-
linger, inklusiv inspektionsområdet.
Med TriSpector1000 er det også muligt 
at etablere kompleks kontrol hurtigt, 
nemt og med stor driftssikkerhed. Tre for-
skellige varianter til forskellige arbejds-
områder – 56 mm til 116 mm, 141 mm 
til 514 mm og 321 mm til 1.121 mm 
– sikrer optimal løsning af opgaven og 
integration af sensoren i maskinen. 
Konceptet med kun ét hus sikrer geome-
trisk stabile og entydige måleresultater. 
3D-billedregistrering med triangulation 
af objekter i bevægelse er stort set uaf-
hængig af objektets egenskaber, bag-
grundspåvirkninger, belysningsforhold 

TriSpector1000-niveautool scanner automatisk vinklen af overflader som låg eller flaskeluknin-
ger og måler, om de ligger vandret eller skævt.

og omgivende lys. Samtidigt leverer 
den op til 2.000 3D-profiler pr. sekund 
- og dermed måleresultater i høj opløs-
ning, som vision-sensoren omregner til 
mm-værdier, der omgående kan videre-
behandles. På den måde kan maskin-
producenter og integratorer hurtigt og let 
duplikere identiske inspektionsopgaver 
- og for alle tilfældes skyld kan brugeren 
uden forsinkelse udskifte en enhed, for-
di gemte data og parameteropsætninger 
kan genanvendes. Hvis der er behov for 
det, muliggør statussignal via digitale ud-
gange og Gigabit-Ethernet-interfacet en 
hurtig reaktion ved hjælp af proces- eller 
maskinstyringen.

TriSpector1000 fås med tre forskellige in-
spektionsområdestørrelser og er derfor vel-
egnet til en mangfoldighed af anvendelser.
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Emballagekontrol med 3D-vision-sensor 
TriSpector1000
Læskedrikke, vin, likør, madolie og fly-
dende krydderier: Varer, der er fyldt på 
flaske, samles som regel i beholdere. 
Ukomplette, altså defekte beholdere er 
ikke acceptable. 

Måske er kartonindholdet ufuldstæn-
digt, eller enkelte flasker er væltet. Der-
udover er flaskernes låg ofte lakerede i 
en skinnende farve, eller de har forskel-
lige farver eller den naturlige alumini-
umsfarve. Disse optiske forskelle stiller 
ekstreme krav til kontrollen med 2D-ka-
meraer. For at komme reklamationer i 
forkøbet er den pålidelige 3D-kontrol en 
velegnet løsning. 

Registrering og optælling af objekter i en 
gruppe
Ved “fritløbende scanning” kan TriSpe-
ctor1000 registrere og tælle flaskehal-
sene tredimensionelt. Tilpasninger til 
eventuelle refleksioner på flaskelågene 
sker via en hældning af kameraet eller 
via ændrede indstillinger. Ved fejlbehæf-
tede beholdere aktiverer sensoren en 

udstøder, så operatøren kan korrigere 
kartonens indhold.

I emballageindustrien er det vigtigt, at 
emballagen kun leveres med komplet 
indhold. Med Blob-Finderen lokaliserer 
TriSpector1000 objekter inden for et 
brugerdefineret område, også selvom 
objekterne har forskellig størrelse. Der-
med kan man automatisk kontrollere, 
om f.eks. en chokoladeæskes indhold er 
korrekt. (as)

Med Blob-Finderen lokaliserer TriSpector1000 objekter inden for et brugerdefineret område, 
også selvom objekterne har forskellig størrelse.

Kvalitetskontrollen i fødevare- og emballeringsindustrien er det perfekte anvendelsesom-
råde.
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HØJ BILLEDKVALITET - NØGLEN TIL LØSNING AF VISION-OPGAVER

2D-VISION-SENSOR INSPECTOR KONTROLLERER TEBREV-
SETIKETTER I LIPTONS FABRIK I DUBAI

>> Verdens førende temærke Lipton er 
repræsenteret i over 150 lande. Hvert år 
drikkes der verden over mere end 100 
milliarder kopper Lipton te. Liptons næst-
største fabrik ligger i Dubai på grund af 
den strategisk fordelagtige beliggenhed 
mellem Asiens tedyrkningsområder og 
forbrugermarkederne for te. 

I Liptons fabrik i Dubai anvender Unilever 
en 2D-vision-sensor Inspector I40 i em-
balleringsprocessen til at kontrollere te-
brevetiketternes tilstedeværelse og posi-
tion. Et tebrev er en genial konstruktion: 
Porerne i tebrevet lader det varme vand 
trænge ind, og smagen kan trænge ud. 
En tråd med en etiket gør det nemmere 
at lægge tebrevet i koppen og tage det 
op af den varme drik. 
Etiketten med firmaets navn og oplys-
ninger om indhold er desuden velegnet 
som reklamemedie. Når tebrevene uden 
anden emballage befinder sig i én eller 
flere rækker i teæsken, ønsker Unilever 
før lukningen at kunne kontrollere, at 
etiketterne ligger lige ved det tilhørende 
tebrev og ikke et eller andet sted ved si-
den af. Tråden med etiketten skal være 
viklet korrekt rundt om den pågældende 
pose. I modsat fald kan trådene sidde 
fast og rives ad ved lukningen og den 
videre transport af æsken gennem em-
balleringslinjen. For det meste omvikles 
de fyldte teæsker desuden med en gen-

Næst efter vand er te den drikkevare, der konsumeres mest af i verden. På årsbasis drikkes mere end 
tre billioner kopper på verdensplan; det svarer til ca. 450 kopper pr. person pr. år. Te er den eneste 
drikkevare, der anvendes i dagligdagen i de mest forskellige kulturer.

nemsigtig folie med en tråd til at åbne 
dem med. Også her kan der opstå fejl, 
når en poseetiket ligger i vejen. Udover 
produktionsrisiciene er det naturligvis 
vigtigt for mærkevarer, at de også præ-
senteres perfekt. 

Visning af brugerdefinerede gode eller 
dårlige resultater
Inspector I40 skelner sikkert mellem 
referencebilledet på en perfekt fyldt te-
brevsæske og billeder med ukorrekt po-
sitionerede billeder, idet den er udstyret 
med et vidvinkelobjektiv, så der opnås et 
stort synsfelt ved montage lokalt, og et 
blåt farvefilter, der giver en større kon-
trast. Med denne intelligente løsning er 
en ekstra PC til billedanalyse overflødig. 
Sensoren forbindes direkte via sine digi-
tale udgange med styringen og en udsky-
deenhed. 

I Liptons fabrik i Dubai kontrollerer to 
Inspector I40 tebrevsæskerne på langsi-
derne. Den nemme parameteropsæt-
ning via SOPAS, inklusive emulator til of-
fline-parameteropsætning, letter trans-
missionen af indstillingerne fra den ene 
til den anden enhed.

Den intelligente billedbehandling i en 
komfortabel sensorpakke
Inspector I40 forbinder en billedsensor 
med høj opløsning ved en endnu høje-
re hastighed og frembringer derfor en 
bedre billedkvalitet. Det effektive kon-
trolværktøjssæt, der hører til Inspector 
I40, byder på let konfigurerbare løsnin-
ger. En af den mest effektive algoritmer 
til objektdetektion finder det element 
eller den detalje, der skal kontrolleres, 
uafhængigt af position, orientering eller 
størrelse af billedfeltet. Det muliggør på-
lidelig inspektion uden at kende objek-
tets præcise position og er dermed lige-
glad med afvigelser i produktpositionens 
gentagelsesnøjagtighed.

Udfordringer i kvalitetskontrollen
Vison-sensor Inspectoren er en intelli-
gent løsning til billedbehandling - i en en-
kelt enhed. Og det helt uanset opgaven: 
Verificering af kvalitet og fuldstændig-
hed, registrering af elementers position 
eller måleopgaver. 

Velegnet til brug i industrien
Det robuste IP-67-metalhus er tilpasset 
kravene i industrien, og med den intel-
ligente billedbehandling er Inspectoren 
perfekt til applikationer med høj ha-
stighed. Varianterne i Inspector I-serien 
klarer udfordringerne i forbindelse med 
krævende kontrolopgaver. En indbygget 
værktøjskasse verificerer kvalitet og fuld-
stændighed. Inspector-sensorer arbejder 
også pålideligt ved skiftende omgivende 
lys og klarer også mindre forskelle i af-
standen. Billedkvaliteten er let at opti-

mere takket være det fleksible udskifte-
lige objektiv. Takket være de udskiftelige 
frontglas er I-serien det perfekte 1. valg 
af komponentløsninger til en lang række 
applikationer. (as)

Inspector I-serien klarer krævende kontrolop-
gaver. Større kontrast ved hjælp af 
blåfilter.

Teposeæsker med ukorrekt påsat etiket fjer-
nes.
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LØSNING TIL LÆSNING AF DATA-MATRIKSKODER PÅ RUNDE BEHOLDERE 

SÅ DET HELE LØBER RUNDT: KOMPLET SPORBARHED OG SIK-
KERHED MOD FORFALSKNING AF LÆGEMIDLER

Forfalskede lægemidler resulterer i store økonomiske tab, er potentielt sundhedsfarlige og underminerer patienternes tillid. Derfor 
har den farmaceutiske industri forpligtet sig til inden 2018 at implementere Europaparlamentet og Rådets direktiv 2011/62/EU 
af 8. juni 2011. Dette “forfalskningsdirektiv” skal sikre sporbarhed og transparens i forsyningskæden. Derfor kræver den farma-
ceutiske industri nye løsninger, der skal sikre mod forfalskninger af lægemidler. i-mation GmbH, en producent af industrielle bil-
ledbehandlingssystemer med domicil i Rottweil, tilbyder nu en løsning, der letter læsning af koder på runde beholdere. Grundlaget 
herfor er effektiviteten af den kamerabaserede kodelæser Lector620 High Speed fra SICK.

>> Den farmaceutiske industri anvender 
data-matrixkoder til entydig mærkning, 
serialisering af produkter, sikring af de-
res sporbarhed samt til at forhindre for-
falskninger. Data-matrixkoder krypterer 
et lægemiddels varenummer, serie- og 
partinummer, mængde- og vægtangivel-
se samt holdbarhedsdato i en enkelt ko-

de. Andre af data-matrixkodernes fordele 
er deres lille, pladsbesparende symbolik 
og deres store datakapacitet. Desuden 
er de meget pålidelige under print- og 
læseforløbet og derfor sikkert læsbare. 
Data-matrikskoder er nemme at printe 
og læse på kartoner, æsker og firkantet 
emballage. “Det gælder for runde em-

ballageenheder såsom flasker, rør eller 
små medicinglas,” forklarer Ralf Sinner-
brink, leder af kundeprojektafdelingen 
hos i-mation. “Afhængigt af hvordan en 
traditinel 1D kode vender, kan koden 
ikke længere identificeres på runde be-
holdere.”
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Læsning og kvalitetskontrol af koder på 
runde beholdere
Med ID Module 360 har i-mation udviklet 
et system, der nemt og sikkert kan læse 
alle gængse 1D- og 2D-koder på runde 
beholdere - også data-matrixkoder. Til det 
formål er op til to kamerabaserede Lec-
tor620 High Speed kodelæsere fra SICK 
bygget sammen til et system og placeret 
over et transportbånd. Kodelæserne kan 
indstilles individuelt til produktets dia-
meter. “Alt efter data-matrixkodens cel-
lestørrelse er der for produkter med en 
diameter på op til 50 mm kun brug for en 
enkelt kodelæser. Til produkter med en 
diameter på op til 100 mm er der brug for 
to,” udtaler Sinnerbrink. “Med det hidtidi-
ge system måtte de produkter, der fås på 
markedet, singulariseres, så koderne ik-
ke var tildækkede under læsningen. Des-
uden skulle kameraerne tilpasses meka-
nisk til hver enkelt produktdiameter, så 
de kunne optage skarpe billeder. Med 
vores ID Module 360 er det ikke længere 
nødvendigt. Det nye system er også klart 
slankere - takket være Lector620 High 
Speed. Med sin kompakte byggeform 
kan det også monteres på steder, hvor 

der kun er lidt plads.” I afhaspningsbån-
dets tilførselsområde registrerer en mini-
ature-fotocelle WTB4-3 fra SICK produk-
terne, så koderne entydigt kan tilordnes 
produktet. Kun på den måde kan der 
sikres en præcis produktsporing under 
afhaspningen. Ved afhaspningen drejes 
produktet mindst 360°, hvilket sikrer 
optimal justering i forhold til kameraet. 
Lector620 High Speed registrerer ukor-
rekt eller ikke kodede produkter hurtigt 
og pålideligt og der derfor især egnet til 
anvendelser, der foregår ved høj hastig-
hed. Dermed kan man i produktkontrol-
len sikre en stor gennemløbsmængde 
samtidigt med store styktal. Ukorrekt 
eller ikke kodede produkter identificeres 
gennem et signal og fjernes.

Lector62x: En allrounder fra SICK
Den kamerabasere-
de kodelæser Lector62x  

er en intelligent 4Dpro-sensor fra SICK 
til automatisk, stationær afkodning af 
koder på stillestående objekter og ob-
jekter, der er i bevægelse. Kodelæseren 
er tilpasset industriens krav og er også 
den perfekte løsning til den farmaceu-
tiske industri. Den læser nemlig alle 
gængse 1D-koder (stregkoder og stable-
de koder), 2D-koder (data-matrikskoder, 

QR-koder) og almindelig tekst (OCR), der 
ofte anvendes i serialiseringen af læge-
midler. Til det formål mærkes emballa-
gen med en entydig bogstavs- og/eller 
talkombination. Lector62x genkender 
koderne inden for en afstand på 30 mm 
til 300 mm. Det sikrer den nødvendi-
ge fleksibilitet til at kunne identificere 
forskellige produktstørrelser. “Med sin 
integrerede røde og blå belysning kan 
Lector62x også til enhver tid belyse sit 
læsefelt optimalt og uafhængigt af kon-
traster,” forklarer Patrick Braun, Product 
Manager hos SICK. “Den kan selv læse 
koder af meget dårlig kvalitet,” fortsæt-
ter Braun. Derudover yder kodelæseren 
maksimal proces- og driftssikkerhed og 
kan betjenes uden særlig faglig viden, 
fordi kodelæsningens kvalitet analyseres 
af intelligente afkodningsalgoritmer.

Godt netværk takket være 4Dpro
Med sine mange tilslutningsmuligheder 
kan Lector62x sammenkobles komplet 
med nye eller eksisterende systemer - 
med det ensartede brugerinterface er 
anlægget driftsklar i en hånde-
vending: 4Dpro kan også in-
tegreres i mange industri-
elle netværk (Ethernet, 
PROFINET, PROFI-
BUS og CAN). 
Via sit host-in-
terface sender 
Lector62x de 
læste data til vide-
rebehandling til en over-
ordnet computer. (fd/ro)

Lector620 High Speed registrerer ukorrekt 
eller ikke kodede produkter hurtigt og påli-
deligt.
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scanware electronic GmbH i Bickenbach udvikler og fremstiller kontrolsystemer til 3D-kvalitetskontrol af farmaceutiske produkter 
under emballeringsprocessen. Producenter af emballeringsmaskiner og farmaceutiske virksomheder har kontrolopgaver, der ikke 
længere kan løses ved hjælp af 2D-kameraer. Ved udarbejdelsen af kundespecifikke løsninger har scanware derfor i de seneste 
ti år satset på det højtopløsende og alsidigt anvendelige 3D-vision-kamera fra SICK. Med den ekstremt høje hastighed ved trans-
missionen af linjeprofiler kan det også anvendes til særligt hurtigt arbejdende emballeringsmaskiner - på den måde slækkes der 
ikke på kvaliteten.

>> På grundlag af en kundeforespørgsel 
søgte scanware allerede i 2006 efter 
en løsning, der skulle sikre korrekt på-
fyldning af blisterpakninger. “Det gjaldt 
om at sikre kvaliteten af forseglede 
aluminiumsblisterpakningen. For ikke 
at skade produktets kvalitet skulle man 
kunne registrere selv de mindste defor-
mationer af aluminiummet, som kunne 
opstå under transporten i maskinen,” 
siger Harald Mätzig, CEO hos scanware, 
i et tilbageblik. For at kunne løse denne 
opgave blev der gennemført forsøg med 
sorthvid- og farvekameraer kombineret 

med forskellige belysningsteknikker - 
desværre uden resultat. “Vi var på udkig 
efter et produkt, der skulle anvendes på 
en meget hurtig emballeringsmaskine. 
Udover en høj opløsning var også den 
store forarbejdningshastighed vigtig,” 
siger Mätzig. “På Vision 2006 messen 
bemærkede vi streaming-kameraet Ran-
ger C50 fra SICK, som vi så lavede et for-
søg med. Vore forsøg var vellykkede, og i 
2007 byggede vi Ranger-kameraet på en 
emballeringsmaskine til kvalitetskontrol 
i produktionen.”

3D-kontrol af piller, kapsler og små pul-
vermængder
I 2008 begyndte scanware-teamet 
så med videreudviklingen af de ek-
sisterende billedbehandlingssyste-
mer LYNX-SPECTRA CL/HR på ba-
sis af en kontrol af farvefyldningen.  
Det system, man kom frem til - LYNX-SPE-
CTRA 3D - er et højtopløsende, laser-
baseret billedbehandlingssystem til 
3D-kontrol af foliers, pillers og kapslers 
geometri med henblik på enhver form 
for uønskede deformationer såsom 
trykskader, udbulinger eller afskalnin-

3D-VISION-KAMERAET RANGER ÅBNER OP FOR NYE ANVENDELSESMULIGHEDER 

MAKSIMAL PERFORMANCE GENNEM 
EKSTRA HØJDEKONTROL
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ger. Dominik Hüfner, systemudvikler hos 
scanware, forklarer: “scanwares 3D-sy-
stem består af en farvedel og en 3D-del 
med et streaming-kamera Ranger C50 
fra SICK, som kontrollerer produkternes 
form, farve og volumen.” Ranger C50's 
standardkonfiguration blev foretaget 
med en X/Y/Z-opløsning på ≈0,1 mm/
Pixel ved en båndhastighed på op til 
1,5 m/s. “Med det kamera kan vi gene-
rere 3D-data ved meget høj hastighed 
og i meget høj kvalitet,” udtaler Hüfner. 
“Det åbner op for helt nye muligheder 
for at kontrollere produktkendetegn, 
som et 2D-kamera ganske enkelt ikke 
kan registrere. Først gennemføres en 
ekstra højdekontrol til sikker registrering 
af fejl på produkt og emballage. Når pil-
ler f.eks. står på højkant, kan de under 
forseglingsprocessen bryde folien og 
dermed gøre blisterne utætte. Eller når 
piller knækker på midten, og kun den 
ene halvdel ligger i blisteren. Først med 
Ranger C50 blev det muligt at opdage 
sådanne fejl i højde og volumen. Således 
kan vi tilsvarende fjerne fejlbehæftede 

produkter og emballager.” scanware-sy-
stemet er endda velegnet til kontrol af 
doseringen af små mængder pulver i 
aluminiumsblisterstriber.

Integration og tilpasning til kundespeci-
fikke applikationer
Udvidelsen af de allerede eksisterende 
farvesystemer LYNX-SPECTRA CL/HR 
med Ranger streaming-kameraet fra 
SICK gav en del mekaniske og elektriske 
udfordringer. Blandt andet skulle resulta-
terne sammenkobles med farvesystemet 
og transmitteres til maskinen. Derudover 
var det nødvendigt at integrere Ranger 
C50's linjekamerateknologi i eksisteren-
de og nye emballeringsmaskiner fra for-
skellige producenter. Dermed blev kame-
raet helt implementeret i real-tids-opera-
tivsystemet QNX. Billederne genereres 
ved hjælp af en laser-lyssektionsmetode. 
Billedoptagegeometrien til laser-lyssekti-
onsmetoden blev udført i en scanware 
belysningsenhed, idet laserenhedernes 
byggestørrelse kunne formindske med 
spejldeflektion. Brugen af Ranger C50 
forudsatte en Frame Grabber og et mul-
tikamera-blandekort, som understøtter 
linjebaseret billedtransmission. Efter-
som samtlige analysealgoritmer blev ud-
viklet internt, kunne scanware opnå stor 
fleksibilitet ved samtidig maksimal per-
formance, når systemet skulle tilpasses 
kundespecifikke applikationer.

Let at betjene, stor sikkerhed og omfat-
tende anvendelsesmuligheder
scanware-systemet LYNX-SPECTRA 3D 
med Ranger C50 streaming-kamera fra 
SICK er takket være sin brugerflade, der 
svarer til den ensartede menustruktur i 
alle scanware-systemer, let at betjene. 
scanware-billedbehandlingsbiblioteket 
er blevet udvidet med 3D-analysealgorit-
mer. For bedre at kunne forstå analysere-
sultaterne er systemet udstyret med en 
3D-visualiseringsfunktion. Systemet er 
certificeret i laserklasse 1 og yder derfor 

maksimal sikkerhed for brugeren. Ran-
ger-kameraet har en enestående Mul-
tiScan-funktion, som kan måle en mang-
foldighed af yderligere objektkendetegn, 
f.eks. kontrast, glans og laserspredning. 
Dermed detekterer Ranger-kameraet 
bedre ved kontrastsvage objekter som 
f.eks. gråt på aluminium. At kunne ge-
nerere samtlige informationer med et 
enkelt Ranger-kamera danner basis for 
sikre beslutninger og billige løsninger. 
Harald Mätzig konkluderer: “Erfaringer-
ne med Ranger-kameraet under forskel-
lige krav til hastighed og opløsning giver 
nu mulighed for en bred vifte af kunde-
applikationer.”
På basis af de mangeårige erfaringer, 
som scanware har samlet med Ranger 
C50 streaming-kameraet fra SICK, har 
de nu planer om inden længe at lancere 
det nye system LYNX-SPECTRA 3D color. 
Med dette system kan de med pixels nøj-
agtighed kombinere 3D- og farvedata. 
SICKs 3D-kamera ColorRanger E50 er 
anvendt i systemet. “ColorRanger giver 
os mulighed for at overlejre 3D- og far-
vedata med pixels nøjagtighed og der-
med analysere farve og 3D i én arbejds-
gang,” forklarer Dominik Hüfner. Netop 
reduktionen af byggestørrelsen giver en 
bedre integration i små maskiner og an-
læg. “Da vi har kunnet mindske bygge-
størrelsen betragteligt, får vi yderligere 
muligheder for at udforme kundespeci-
fikke systemer endnu mere kompakte. 
For nu kan farve og 3D bygges ind i sam-
me hus.” (ro)

3D-kontrol af piller, kapsler og små pulver-
mængder.



28

INSPEKTION AF MAGNESIUMTEGL MED 3D-VISION-TEKNOLOGI FRA SICK

KVALITETSKONTROL 
UDEN OPHOLD
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>> Systemet består af en automatiseret 
robot fra ABB - en af verdens førende 
koncerner inden for energi- og automa-
tionsteknik - et styrepanel, en sensor, 
der måler den præcise bredde, og fire 
3D-vision-sensorer IVC-3D fra SICK. De 
har en optisk opløsning på 0,2 mm og 
er også velegnede til måling under de 
mest krævende forhold i industrien. 
3D-vision-sensorerne arbejder efter tri-
angulations-afstandsmålingsprincippet. 
Linjelaserstrålen, som er integreret i hu-
set, projicerer et lysspor over på objekter 
og registrerer dermed objektets profil. 
Dermed er en IVC-3D i stand til at gene-
rere præcise 3D-billeder af profilerne, 
opdage volumenfejl og måle teglstenene 
særdeles præcist. Derfor kan teglstene-
nes kvalitet allerede kontrolleres under 
fremstillingen, og defekte objekter kan 
udsluses rettidigt.

Netværk af sensorer, der kommunikerer 
indbyrdes
Softwaret IVC Studio, som kan bruges til 
at etablere et perfekt måleprogram med 

over 100 tools, anvendes til program-
mering af 3D-vision-sensorerne IVC-3D. 
Måleprogrammet gemmes i IVC-3D'ens 
flash-database, som også kan arbejde 
videre, uden at der er tilsluttet en PC. I 
det foreliggende tilfælde er IVC-3D'erne 
fastgjort omkring transportbåndet, der 
er specielt udviklet til formålet, og kob-
let i et netværk, så de kan kommunike-
re med hinanden. Der er i hvert enkelt 
tilfælde tildelt en 3D-vision-sensor som 
styringssensor, der indsamler informa-
tioner fra underordnede sensorer og 
transmitterer måleresultaterne til den 
automatiserede robot ABB IRB 6640 
Foundry, der sørger for den mekaniske 
af- og pålæsning af teglsten ved trans-
portbåndene. Samtidigt kommunikerer 
3D-vision-sensorerne med styrepanelet, 
der benyttes til indtastning af målepara-
metrene og eventuel arkivering af data 
til senere brug. Displacement-målesen-
soren OD Precision fra SICK har en må-
lenøjagtighed på 0,01 mm og supplerer 
systemet.

Nem betjening og overskuelig proces
Kontrolsystemet er nemt og ukomplice-
ret at betjene. Den robotiserede celle 
kan uden videre startes ved at aktive-
re START-tasten. Transportbiler bringer 
teglene hen til deres destination, hvor 
de losses pallevis. Her læsser robotten 
så de enkelte teglsten op på transport-
båndet. Efter indscanningen analyserer 
3D-styresystemet trin for trin teglenes 
egenskaber og sender informationer 
om deres kvalitet til robotten. Til sidst 
stables teglstenene på en af fire paller. 
Måleværdierne vises og gemmes mid-
lertidigt på styrepanelets display. En 
rød advarselslampe gør operatøren op-
mærksom på fejlbehæftede produkter. 
Systemparametre såsom enkelte tole-
rancer er nemme at ændre og tilpasse til 
de gældende krav via betjeningspanelet. 
Med de mange indstillingsmuligheder 
sikrer systemet forskellige produkttyper 
i førsteklasses kvalitet. (ro)

Producenter af byggematerialer ønsker at kunne garantere en muligst høj produktkva-
litet. Ved produktionen af specialteglsten til højovne, som er særligt modtagelige over 
for overfladebeskadigelser, er produktionskontrol allerede uundværlig under produk-
tionen. I Tjekkiet har man udviklet et system, der kan kontrollere teglsten, mens de er 
i bevægelse på transportbåndet. Det genererer 3D-modeller af hver eneste teglsten. 
Hertil anvendes 3D-vision-sensorer fra SICK. Ved hjælp af 3D-modellerne kan man 
bestemme teglstenens præcise dimensioner og omfanget af beskadigelsen.
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Vision-sensorer som Inspectoren kon-
trollerer de stansede konturer og emner 
direkte i processen. Uregelmæssigheder 
eller fejl under stansningen opdages der-
for omgående og pålideligt. Det er også 
en fordel i den fleksible produktion af 
små partistørrelser: Ved skift af parti kan 
operatøren hente prædefinerede kon-
trolparametre eller selv ændre parame-
trene med bestemte funktioner - det er 
ikke nødvendigt at tilkalde en vision-eks-
pert. Kontrolresultatet analyseres allere-
de i vision-sensoren og videretransmitte-
res tilsvarende. 

Er alle borehuller og recesser til stede og 
udført korrekt? Som led i en 100 % kvali-
tetskontrol efter bearbejdningen af hver 
enkelt motorblok kontrollerer vision-sen-
sor Inspectoren ikke kun tilstedeværel-
sen, men også om konturer og borehul-
ler har den korrekte form. Elementer, der 
ikke er bearbejdet korrekt, frasorteres 
før den videre bearbejdning. Produkti-
onsprocessen kan standses i tide, f.eks. 
for at erstatte beskadigede værktøjer. 
Desuden identificerer sensoren de en-
kelte elementer ved hjælp af indlærte 
kendetegn. Disse informationer trans-
mitteres til den efterfølgende maskines 
styring; om nødvendigt kan produktions-
processen omstilles.

Ensartet kvalitet, mindre frasortering, 
pålidelig sporing af elementer og par-
tier, større transparens. Brugen af visi-
on-sensorer til kvalitetskontrol direkte i 
produktionen byder på en række fordele. 
Forudsætningen herfor er, alt efter op-
gave, de passende vision-løsninger, der 
hurtigt og effektivt kan integreres i ma-
skinerne, en forudsætning. Med mere 
end 30 års erfaring med vision og den 
tilsvarende applikationsviden kan SICK 
tilbyde en bred vifte af passende løsnin-
ger. 

>> Jo senere en fejl i produktionsfor-
løbet opdages, desto flere omkostnin-
ger og mere frasortering resulterer det 
i. Derfor er det vigtigt at opdage fejl 
så tidligt som muligt. Evalueringen af 
kvalitetskendetegn gør det samtidigt 
muligt at drage konklusioner om, hvil-
ke foranstaltninger der er nødvendige i 
produktionsindretningen eller i forbin-
delse med produktionsmaterialerne. 
Vision-sensorer er ideelle til opgaven.  
Spektret omfatter alt fra 2D-kontrol af 
enkelte produktionskendetegn og kende-
tegn i driftsmidlerne til highend-kontrol 
med 3D-vision-systemer. Det reducerer 
mængden af frasorterede varer og om-
kostningerne. En anden fordel: De enkel-
te billeder fra vision-sensorerne gemmes 
og står også til rådighed senere - helt i 
overensstemmelse med Industrie 4.0 
og ønsket om større transparens . Indtil 
nu har vision-sensorer primært været 
anvendt til kontrol af produktionsmidler 
hos slutkunden. Maskinproducenter og 
OEM'er følger dog mere og mere tenden-
sen til allerede at forankre kvalitetskon-
trollen i maskiner og anlæg - et skridt vi-
dere mod en totalløsning for slutkunden. 
(tm)

INLINE-KVALITETSKONTROL AF NØGLEFÆRDIGE VISION-LØSNINGER

NÅR MASKINEN KONTROLLERER 
SIG SELV

Automatisk revnekontrol af plader 
hos BMW:
www.sickinisght.com/bmw

Flere informationer: 
 
www.sick.com/machine_tools

SPÅNTAGENDE MASKINER, 
POWERTRAIN

FORMNINGSMASKINER, 
STANSEPRESSER

AT OPDAGE FEJL, DER HVOR DE OPSTÅR - DET ER FORDELEN 
VED INLINE-KVALITETSKONTROL: 
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I plast- og gummiindustrien er der brug 
for stor effektivitet og god økonomi såvel 
som ensartet kvalitet. Anvendelsen af 
vision-løsninger byder på nogle fordele: 
Således kontrollerer en vision-sensor, 
om et element er lagt korrekt i sprøjte-
støbemaskinens form. Elementets kor-
rekte placering forhindrer, at værktøjet 
beskadiges, og forebygger dermed drifts-
afbrydelser. Samtidigt bidrager det også 
til, at elementet får en bedre kvalitet. Ved 
produktionen af sprøjtestøbte plastele-
menter afhænger slutproduktets kvalitet 
desuden af mange faktorer, f.eks. tem-
peratursvingninger, kvalitetsforskelle 
i plastgranulatet m.m. Inline-kvalitets-
kontrol med vision-sensorer er også en 
fordel i den sammenhæng: Fejl som for 
meget eller for lidt sprøjtemasse opda-
ges pålideligt, og de fejlbehæftede dele 
frasorteres og fjernes på sikker vis. 

Under svejsningen eller skæringen af 
metalplader skal svejsekappernes kva-
litet løbende kontrolleres ved svejsetan-
gen eller laserskæreenheden. Svejseka-
pperne slides, efterhånden som bear-
bejdningen skrider frem, og skal derfor 
udskiftes. En 2D-vision-sensor Inspector 
kontrollerer fastlagte parametre som 
f.eks. form og diameter og registrerer 
afvigelser, der ikke tolereres. Operatøren 
kan nu udskifte svejsekapperne i tide, så 
produktkvaliteten bevares.

Effektive 3D-vision-løsninger leverer et 
værdifuldt bidrag til slutproduktets kva-
litet. Således genererer 3D-vision-sen-
soren Ranger E et præcist billede af et 
bræts overflade under bearbejdningen 
af opsavet træ. En mangfoldighed af po-
tentielle fejl og uønskede uregelmæssig-
heder i brættet, herunder revner, spalter, 
pletter, råd og knaster, registreres enty-
digt. Denne inline-kvalitetskontrol med 
3D-vision-løsninger er præcis lige så 
velegnet i produktionen af planglas og 
plast. 

Vision : FOKUS OUR VISION FOR QUALITY

Kvalitetskontrol med vision-sensorer 
i sprøjtestøbemaskiner fra Arburg:  
www.sickinsight.com/arburg

Flere informationer: 
 
www.sick.com/automotive

Flere informationer: 
 
www.sick.com/wood

SPRØJTESTØBEMASKINER: 
POSITIONS- OG KVALITETS-
KONTROL

KONTROL AF SVEJSEKAP-
PER OG LASERSKÆREDY-
SER

KVALITETSKONTROL I BE-
ARBEJDNINGEN AF OPSA-
VET TRÆ



32

FLEKSIBILITET OG STOR GENNEMLØBSMÆNGDE SAT I SYSTEM

MONTERING AF TRANSPONDERNE
Også i mode- og beklædningsindustrien 
vinder digitaliseringen frem. Mulighe-
derne går fra mærkning af varen over 
præsentation i butikken til sammenkæd-
ningen med webshoppen.

>> Som nævnt i forbindelse med et ak-
tuelt omlægningsprogram vil GERRY 
WEBER Gruppen satse på “FIT4GROW-
TH” og desuden fremover i endnu højere 
grad på emnet digitalisering og benytte 
sig af Omni-Channel-potentialet.

Virksomheden har allerede etableret vig-
tige forudsætninger herfor med det nye 
logistikcenter og ændringer i de logisti-
ske processer. Siden december 2015 
befinder det nye logistikcenter i Ravenna 
Park i Halle/Westfalen sig i opstartsfa-
sen. Herfra vil GERRY WEBER fremover 
selv styre sin logistik. 
Med det nye logistikcenter optimeres de 
hidtil decentrale logistikenheder og sam-
les på samme lokation. Bøjlevarerne og 

de liggende kartonvarer, som indtil over-
gangen endnu befinder sig i adskilte lag-
re og hos logistikpartnere, vil successive 
blive samlet i det nye logistikcenter.

Accelerationen af værdikæden inden for 
Fast Fashion og den dynamik, der følger 
med den tiltagende digitalisering, kræver 
kvalitative data og komplet datatranspa-
rens i hele værdikæden. Allerede i 2009 
indledte GERRY WEBER et projekt til op-
timering af den samlede internationale 
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værdikæde. Til dette projekt anvendte 
de RFID til optimering af logistikproces-
serne og processerne i detailhandlen 
samtidigt med en ny form for varesikring. 
I løbet af udviklingsprocessen opstod 
ideen til endnu en innovation: Den “nor-
male” etiket med vaskeanvisninger blev 
udvidet til en RFID-stofetiket, der kombi-
nerer varesikring, producentoplysninger 
om vedligeholdelse og den elektroniske 
produktkode. Denne kode “monteres” 
nu endog i det nye logistikcenter. 

Ikke helt ligegyldigt: Den rigtige vare på 
det rigtige sted
GERRY WEBER satser på RFID-systemer 
fra SICK til den fuldautomatiske kommis-

sionering hhv. identifikation af beklæd-
ning. RFID-Gate-systemet RF-GOH til bøj-
levarer og RFID-Tunnel-systemet RFMS 
Pro blev udviklet i et samarbejde med 
transportanlægsproducenterne og inte-
greret i GERRY WEBERs nye logistikcen-
ter. Andre manuelle kommissionerings-
pladser er udstyret med RFID fra SICK. 

Bøjlevarer: Montage af transponderne i 
Adapter-Link-in-stationen
Følsom beklædning, som man hjemme 
også opbevarer på bøjler, opbevares og 
kommissioneres hængende. På den må-
de kan man forhindre en eventuel kvali-
tetsforringelse og samtidigt sikre, at kun-
den i butikken eller ved direkte levering 

i hjemmet modtager tøj, der er lige til at 
tage på. 

To, som enes godt, sørger for den fuld-
automatiske ekspedition af returforsen-
delser og kommissionering af bøjlevarer 
ved kortest mulige ordregennemløbsti-
der med høj kommissioneringsnøjagtig-
hed i GERRY WEBERs nye logistikcenter, 
nemlig UHF-transponderen i beklæd-
ningsgenstanden på etiketten med va-
skeanvisningen og en HF-transponder i 
rulleadapteren, hvor bøjlen med beklæd-
ningsgenstanden er hængt på. 

“I varemodtagelsen er hver enkelt del ud-
styret med en RFID-transponder. Vaske-
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anvisningen med RFID-transponderen er 
ikke syet på samme sted i hver beklæd-
ningsgenstand. Derfor skal man kontrol-
lere over en strækning på ca. 1,80 m for 
at kunne analysere den første kilde. Det 
sker med et SICK-Gate”, beskriver Jür-
gen Dietsch, Director Logistics Systems 
hos GERRY WEBER International AG, 
løsningen. “Den anden kilde er en lille 
adapter med et entydigt identifikations-
nummer, der løber øverst i rulleadap-
teren. Udfordringen består i at sikre, at 
transponderen i beklædningen tilordnes 
HF-transponderen i adapteren, så mon-
tagen kan foretages. Disse data kan vi 
nu aflæse og koble sammen - konsolide-
ring af HF (High Frequency) og UHF (Ultra 
High Frequency). Gennem denne kon-
solidering af informationer om beklæd-

ningsgenstanden med “ID-nummer” kan 
processen efterfølgende automatiseres 
og alt i alt udformes bedre. Ellers måtte 
vi indbygge en sådan tunnel ved hvert 
beslutningscenter. Det er et spørgsmål 
om omkostninger og plads.” 

Gate-Track-and-trace-systemet RF-GOH
RF-GOH-systemet blev udviklet målrettet 
med henblik på identifikation med RFID 
på transportanlæg med bøjlevarer. Tak-
ket være den intelligente tilordningsal-
goritme kan man læse flere RFID-trans-
pondere samtidigt og beregne hver 
enkelt transponders position. Dermed 
kan RFID-transpondere entydigt tilord-
nes bøjlevaren - også når der er tale om 
objekter med små mellemrum på trans-
portanlægget. Derudover detekterer og 

filtrerer systemet de statiske transpon-
dere i omgivelserne. 
På basis af 4Dpro-konceptet fra SICK 
er det også muligt at integrere stregko-
descannere og læseenheder i systemet. 
Dermed kan f.eks. informationerne fra 
UHF-transponderen i beklædningsgen-
standen sammenkobles med informati-
onerne på HF-transponderen på bøjlen. 
Det samme gælder for fusionering af 
UHF med stregkodedata. 

Systemets kerne er den modulære sy-
stemcontroller MSC800. Controllerhard-
waret med integreret tilordningsalgorit-
me sikrer ekstra stor pålidelighed. Rele-
vante data fra alle integrerede sensorer 
står til rådighed for styresystemet via 
MSC800.

Tunnelen: Track and trace-systemet RF-
MS Pro kan endog læse håndskrevne 
notater
Varer som sweatre, skjorter eller acces-
sories forsendes liggende. De leverede 
partier af liggende kartonvarer spores 
komplet ved hjælp af track and trace-sy-
stemet RFMS Pro fra SICK. 
Gennem pålidelig læsning af transpon-
derne i tunnelgaten registreres de tæt-
pakkede beklædningsgenstande i for-
sendelseskartonerne uden undtagelse. 

Med track and trace-systemet RFMS Pro 
kombinerer SICK gennemprøvede og 
ofte anvendte komponenter og senso-
rer til en innovativ totalløsning: Takket 
være 4Dpro fra SICK er RFMS Pro nem 

Kartonvarer: I tunnelgaten registreres de pakkede beklædningsgenstande i forsendelseskarto-
nerne uden undtagelse.

Bøjlevarer undervejs til monteringslinjen.
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at integrere i enhver applikation - og-
så sammen med andre teknologier til 
automatisk identifikation som f.eks. la-
serscannere eller kameraer. Ved at inte-
grere en løsning til volumenmåling kan 
man derudover få vist det pågældende 
objekts mål. Fordelen: Alle nødvendige 
data vises ved hjælp af en enkelt enhed 
og et interface.

Desuden kan den integrerede kamera-
baserede kodelæser ICR89x-kamera 
på grund af sin fremragende billedkva-
litet anvendes i forbindelse med OCR- 
og video coding-applikationer. “Udover 
RFID-skrive-/læseenheder befinder der 
sig også et OCR-kamera i tunnelen til 
læsning af almindelig tekst på etiket-
terne, f.eks. håndskrevne informationer 
som mængdeangivelser eller andre va-
reegenskaber ved returforsendelser,” 
sådan beskriver Jürgen Dietsch kravene. 

Transport af liggende kartonvarer til bu-
tikker eller varehuse foregår med pick-
and-pack-systemer. Her anvender GER-
RY WEBER UHF-RFID-skrive-/læseenhe-
der RFU62x fra SICK. Det veldefinerede 
og afgrænsede skrive-/læseområde er 
især egnet til automatisk identifikation 
over korte objektafstande.
Her lægges den scannede vare direkte 
ned i en forsendelseskarton. En pick-to-
light-visning sørger for, at varen kommer 
i den rigtige karton. Til sidst verificerer 
man med en kontrolscanning, at karto-
nen har det ønskede indhold. 

Det nye GERRY WEBER logistikcenter 
befinder sig p.t. i opstartsfasen, hvor ka-
paciteten øges gradvist. Lige nu tilkobler 
man flere hjælpefunktioner for yderlige-

re at optimere de enkelte logistikproces-
ser. Ved fuld belastning vil logistikcentret 
sandsynligvis kunne håndtere op til 30 
millioner dele årligt fra og med somme-
ren 2016. Ved behov kan kapaciteten 
øges til 37 millioner dele årligt.

Hvilken teknologi, der er den bedste, af-
hænger af opgaven
Stigende kvalitetskrav og ønsket om ef-
fektiv udnyttelse af ressourcerne kræver 
selvstændig fejldetektion ved hjælp af 
omfattende produkt- og produktionsda-
ta. På kvalitetskontrolområdet skal varer 
i produktionsprocessen og i værdikæden 
kunne identificeres sikkert og entydigt, 
så de kan styre sig selv effektivt. 

Inden for logistikautomationen sørger 
et centralt dataarkiv og gældende da-
tastandarder for transparens i hele for-
syningskæden. De sikrer en ensartet 
adgang til vigtige informationer om de 
produktionsrelevante spørgsmål “Hvad? 
Hvornår? Hvor? og Hvorfor?” - på tværs 
af geografiske placeringer, lande og virk-
somheder. 

For at kunne løse identifikationsopgaver 
effektivt, er der reelt brug for mere end 
kun én teknologi. SICKs track and tra-
ce-systemer udgør en fleksibel og intel-
ligent totalløsning til varemodtagelse og 
-udlevering i logistikbranchen. Systemer-
ne består af gennemprøvede løsninger 
fra SICK: Skrive-/læseenheder til identi-
fikation med RFID, en central controller 
med integreret tilordningsalgoritme, in-
kremental-encodere til bestemmelse af 
objektets position og hastighed samt til 
måling af afstanden mellem objekterne, 
fotoceller til triggering af objektet og valg-
frie laserscannere eller kameraer. (as)

Info om kunder på:
www.gerryweber.com

Bøjle-rulleadapter med HF-transpondere.

Transporten af liggende kartonvarer til butikker eller 
varehuse foregår med pick-and-pack-systemer.
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I konsum- og fødevareindustrien samt i logistikbranchen og handlen er læsning af 
koder på emballage og sekundær emballage en vigtig bestanddel af de intralogisti-

ske processer og distributionen. Hvis en kode ikke eller kun vanskeligt kan læses, 
medfører det produktionsafbrydelser eller standsninger af delprocesser i forsynings-
kæden. For at forhindre, at procesfejl medfører dårlig printkvalitet af koder tilbyder 
SICK en intelligent løsning: Med funktionen Lector Code Analytics kan procesfejl op-
dages rettidigt, og deres negative påvirkninger kan forhindres på forhånd.

LECTOR CODE ANALYTICS REGISTRERER DÅRLIG PRINTKVALI-
TET I TIDE

FOREBYGGELSE AF PÅVIRK-
NINGER FRA PROCESFEJL

>>De 
konfigurerba-

re kamerabaserede 
kodelæsere i Lector®-serien har mak-
simal læseperformance, sikrer optimal 
gennemløbsmængde og er udstyret med 
funktionen Code Analytics. Lector63x er 
en fleksibel kamerabaseret kodelæser i 
et kompakt hus med høj billedopløsning 
og udskiftelig optik. Derfor er den især 
egnet til at læse små koder på stor af-
stand og ved høje produktionshastighe-
der. Lector64x er udviklet til afkodning af 
1D-, 2D- og direkte markerede koder i re-
altid. På grund af sit dynamiske fokus er 
Lector65x særdeles fleksibel hvad angår 
objekthøjde og transporthastighed. En 
billedopløsning på 2 eller 4 megapixel gi-
ver et stort synsfelt og dermed maksimal 
frihed til at positionere koderne.

Den nye funktion Lector Code Analytics 
forfiner læseresultaterne
Indtil nu har de kamerabaserede kode-
læsere i Lector®-serien udelukkende 
skelnet mellem et godt læseresultat 
(Good Read) eller slet ingen læseresul-
tat (No Read). Disse informationer gav 
udelukkende et udsagn om den egent-
lige læseprocent, f.eks. 95%. Årsagen 
til, at koden ikke kunne læses, fremgik 
ikke. En dårlig læseprocent nedsætter 

et anlægs gennemløbsmængde og pro-
duktivitet. Det var ikke muligt at konsta-
tere, om de dårlige resultater skyldtes 
årsager i processen eller f.eks. fordi læ-
seteknikken ikke var indstillet korrekt. 
Ved hjælp af softwarefunktionen Lector 
Code Analytics, som er nem at aktivere 
under parameteropsætningen, kan de 
kamerabaserede kodelæsere Lector63x, 
Lector64x og Lector65x generere yderli-
gere informationer ud fra billederne.

Produkterne i Lector®-serien kan trans-
mittere disse ekstrainformationer til an-
læggets styring (PLC), som så kan give et 
tidligt varsel, før proceslinjen standser. 
Desuden kan informationerne læses på 
en webserver på læseenheden. Bruge-
ren modtager f.eks. en besked om antal-
let af Good Reads, No Reads og antallet 
af objekter, som ikke havde en kode. 
Heraf kan man så udlede den effektive 
læseprocent. Ved en effektiv læsepro-
cent på f.eks. 90 % kan man præcist be-

Good Read
with defectsGood Read

Quit zone defect

Split bars

Low contrast

...

No code
on object No Read

Split bars

...

Low contrast

Quit zone defect

Result

Good Read No Read

Result

Mere end godt eller slet ikke: Produkterne i Lector®-serien kan nu transmittere ekstrainformati-
oner til anlæggets styring (PLC).
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regne, når objekterne i 3 % ud af de 10 % 
med ikke læste koder ikke var forsynet 
med en kode. Derudover registrerer Le-
ctor Code Analytics, hvis der ganske vist 
findes to koder, men de ikke kan læses, 
og sender endda informationer om muli-
ge årsager.

SICK Sensor Intelligence. – Opdage pro-
cesfejl, skabe merværdi

Med funktionen Lector Code Analytics er det muligt at analysere billeder af koder, klassificere 
dem i fejlkategorier og deraf udlede årsagerne til dårlige læseresultater.

TYPISK FEJLBILLEDE AF 
KODE/PRINT

RESULTAT CODE 
ANALYTICS

FEJLBILLEDE ÅRSAGER

Ingen kode på 
objektet

Ingen kode er syn-
lig på objektet

1.  Objektet vender forkert eller er 
overklistret med noget

2.  Printeren er løbet tør for etiket-
ter eller printer ikke mere

Hvileområde 
defekt 

Trykknap printer 
koden for tæt på 
etikettens kant

Etiketten vender forkert i prin-
teren

Ufuldstændige 
bjælker

Bjælkerne mangler 
eller er ikke kom-
plette

Printerdysen er tilstoppet eller 
defekt

Svag kontrast Kode med svag 
farveintensitet

Printeren er ved at løbe tør for 
blæk

Med Lector Code Analytics kan billeder 
af koder målrettet vises, gemmes og 
kategoriseres. Brugeren har dermed rå-
dighed over de gemte billeder til proce-
sanalyse. Ved hjælp af fejlkategorierne 
modtager brugeren udover simpel kode-
læsning også kriterier til at finde fejlen i 
processen. Han kan så i god tid tage sine 
forholdsregler for at forhindre forringel-
se af kodernes printkvalitet og dermed 

gennemløbsmængden. Ved hjælp af 
intelligente løsninger fra SICK kan ar-
bejdsindsatsen mindskes, driftsafbry-
delser kan forhindres, og først og frem-
mest kan omkostningerne reduceres. 
Det stabiliserer hele proceskæden helt 
frem til det sidste identifikationspunkt 
i handlen: 

 • Overalt i distributionscentre og sorte-
ringsprocesser anvendes der koder

 • Pakketjenester arbejder med koder, 
som læses i distributionscentrene

 • Fødevareproducenter forsyner deres 
produkter med koder, som læses i 
hele forsyningskæden

 • Produktionsindustrien anvender ko-
der i intralogistiske processer og ved 
forsendelsen af produkter

Merværdien er tydelig, for med Lector 
Code Analytics når man slet ikke dertil, 
hvor svært eller slet ikke læsbare koder 
forlader virksomheden. (ro)



38

PÅLIDELIG I STEDET FOR TILFÆLDIG

DETEKTION AF MANGE FORSKELLIGARTE-
DE OBJEKTER

Kvalitet er ensbetydende med summen af et objekts, et systems og en proces' egen-
skaber. Kvalitetskontrollen i den industrielle produktion skal opdage produktionsrela-
terede afvigelser fra emnernes specifikationer.

Den teknologiske udvikling inden for 
mikroelektronikken muliggør i dag indu-
striel billedbehandling med forenklede 
anvendelsesmuligheder. Med 3D-appli-
kationer kan man endog foretage mere 
komplekse kontroller. I talrige applika-
tioner kan man imidlertid gennemføre 
kvalitetskontrollen ved hjælp af enkle 
detektionskendetegn. Det primære mål 
med objektdetektion er som regel at 
opnå størst mulig produktivitet af ma-
skiner, anlæg og processer. Derfor er 
detektionskvaliteten og -pålideligheden 
afgørende for kvalitetskontrol og proces-
kvalitet. Om en sensorløsning passer til 

formålet, afhænger af valgmulighederne 
og påvirker anlæggets rentabilitet. 

Gennemsigtig, perforeret, lille, ujævn, 
skinnende eller omviklet med folie: Sen-
sorer fra SICK genkender alle objekter og 
støtter dermed et smidigt materialeflow i 
automationsteknikken. 
Fotoceller og lysbomme anvender for-
skellige lyskilder for at nå op på optimal 
optisk performance og sikre universel 
objektgenkendelse. En sensors streg-
formede lysplet opfatter uregelmæssigt 
formede, perforerede objekter eller skin-
nende, ujævne overflader. Et præcist 

laserlyspunkt sikrer præcis kobling ved 
små objekter; et lysbånd sikrer steduaf-
hængig detektion af alle objekter i alle 
positioner og højder.

Intelligente optosensorer genererer mere 
end et koblingssignal - de har forskelli-
ge automatiseringsfunktioner direkte på 
sensoren og kan ved hjælp af den globa-
le kommunikationsstandard IO-Link inte-
greres i moderne automationsnetværk. 
Skiftet fra de hidtidige styrefunktioner 
til fotoceller og lysbomme og decentra-
liseringen af dem i et netværk påvirker 
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umiddelbart maskinernes produktivitet 
og processernes effektivitet.

DeltaPac sikrer større effektivitet og bed-
re kvalitet i emballeringsindustrien
MultiTask-fotocellen DeltaPac kan tælle 
og identificere produkter på transport-
båndet, hvilket ikke var muligt tidligere. 
Uden afstande. Uden forsinkelser. Del-
taPac genkender præcist overgangen 
mellem emballager eller elementer, der 
følger direkte efter hinanden. Det sikrer 
hurtigere, mere intelligent, billigere og 
mere fejlfri produktion. Produktflowet bli-
ver mere jævnt, fordi emballageenheder-
ne ikke længere vælter, og fordi der sker 
færre kollisioner. Driftsafbrydelser, ukor-
rekt antal, når emballage stilles i grup-
per, og kvalitetsforringelser på grund af 
kollisioner undgås.

PS30: Mønstereksempelar
Den innovative Pattern-Sensor PS30 
foretager positionsbestemmelse ved 
brug af kontrast. Clouet: Den kan også 
registrere todimensionale mønstre. Først 
indlæres et billede ved hjælp af mar-
kante referenceområder med en god 
genkendelsesværdi. Så sammenligner 
linjesensoren det faktiske billede med 
det ønskede. På den måde ved sensoren 
præcist, hvilken kontrastprofil, der skal 
komme næst i detekteringsrækkefølgen, 
og i hvilken position den befinder sig. Det 
gør separate trykmærker overflødige: 
PS30 ved også, uden uskøn og forstyr-
rende designfaktor, hvornår en endeløs 
bane i rotationsetiketteringen skal skæ-
res over, eller om en indpakning eller en 
tube ligger rigtigt, så den kan lukkes. Det 
sparer materialer og tid. Tid især også, 
fordi billedbestemmelsen reducerer den 
nødvendige computerydelse ved hjælp 
af prædefinerede referenceområder. 

Transporthastigheden stiger, mens om-
stillingstiderne for maskinerne reduce-
res, fordi der gemmes flere billedprofiler. 

MLG-2: Konturer og transparens
MLG-2 automationslysgitre opfatter alt. 
Selv når der faktisk ikke er noget at op-
fatte. De er udviklet til at kunne detekte-
re små, hurtige og gennemsigtige objek-
ter så præcist som muligt; derfor er de 
fremragende til hurtig og pålidelig detek-
tion. Sender-/modtagersystemet måler 
objekters længde, bredde og højde - helt 
upåvirket af farver og blanke overflader. 
MLG-2 virker på samme måde som et 
linjekamera med op til 500 Pixel. Gen-
nem energetisk analyse af den mod-
tagne energi kan der endog detekteres 
forskelle i positionen. Dermed bevarer 
MLG-2 f.eks. overblikket over servietters, 
tekstilers, papirs eller tynde plastlags 
produktkvalitet. Og det selvom MLG-2 

er ekstremt ufølsom, selv over for støv, 
snavs og omgivende lys. (mk/as)

PS30 viser sine styrker i forbindelse med tilstedeværelseskontrol og positionsbestemmelse af 
etiketter, emballagematerialer eller tuber.

Præcis og sikker boksvolumenmåling på 
forskellige objekter med MLG-2
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KVALITETSFORBEDRINGER DER KAN MÅLES

>> Berøringsfri, præcis og hurtig: De op-
tisk målende sensorers fordele er åben-
lyse, når man sammenligner med meka-
niske måleinstrumenter. Det objekt, der 
skal måles, berøres ikke; selv de mest 
følsomme materialer beskadiges eller 
deformeres ikke. Optisk målende senso-
rer er også en fordel, når overflader eller 
objekter er svært tilgængelige. Uanset 
om det drejer sig om 1D-, eller 2D-laser-
triangulation, kromatisk-konfokale måle-

metoder eller 2D- og 3D-vision-løs-
ninger: Den meget præcise må-
ling af selv de mindste objekter 
direkte i produktionsproces-
sen sikrer større effektivitet  
og ensartet høj kvalitet i 
alle procestrin.

Kun de, som regelmæssigt kontrollerer deres resultater gennem målinger, kan sikre 
en ensartet høj kvalitet af enkelte elementer og komponenter. Disse kontroller foreta-
ges på forskellige måder: Uden for den løbende proces ved udtagelse af elementer og 
en mekanisk prøvning - eller med måleinstrumenter, der er direkte integreret i produk-
tionsprocessen. Netop her viser optisk målende sensorer deres styrker. 

Applikationer til intelligent måleteknik 
findes der mange af - forudsætningerne 
for at kunne vælge en passende løsning 
er imidlertid en bred produktportefølje 
og tilsvarende erfaring med brugen af 
optiske sensorer. 

Elektronik: Pålidelige måleresultater er 
efterspurgte
Lige netop ved bearbejdningen af skrø-
belige komponenter viser displace-
ment-målesensorerne deres styrke: 
F.eks. leverer OD Precision særdeles 
præcise måleresultater takket være de 
op til tre sensorhoveder pr. analyseen-
hed. Dermed kan den ikke bare overvåge 
de enkelte elektroniske komponenters 
overfladekvalitet, men også om de ven-
der rigtigt. Ressourcekrævende kalibre-
ring af OD Precision er ikke nødvendig.

Automobilindustrien 
og underleverandø-
rer: Præcision i en 
jævn strøm 
Uanset om der er ta-
le om indbygning af 
en forrude eller et in-
strumentbræt: Med dis-
placement-målesenso-
rer positioneres griberne 
berøringsløst og med stor 
gentagelsesnøjagtighed, og 
komponenterne monteres, så 
de passer perfekt. Takket være 
sensorernes stand-alone-koncept 
er der ikke behov for yderligere må-
leenheder. Det sparer plads og kabel-
føring, samt hurtig idriftsættelse. Forru-
de eller instrumentbræt monteres, så de 
passer helt perfekt. 

Overvågning af mikroproces. Præcis positionering.

SÆRDELES PRÆCIS I ALLE APPLIKATIONER

3
0

1
2

4
5

MÅLING     

REGULERING

PRÆCIS DETEKTION:

Thickness/
Width

Profiling

Height/Step

Planarity
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 100 % KVALITET: 
I ALLE PROCESTRIN

Værktøjsmaskiner: Kvalitetskon-
trol lige fra begyndelsen

Under bearbejdningen 
af plader kan varme og 

spændinger ofte medfø-
re ujævnheder eller fejl 
i materialet. Displace-
ment-målesensorer 
som Profiler2 kontrol-
lerer svejsesømmens 
kvalitet straks efter 
svejsningen - direkte 
i processen og der-
med på det tidligst 
mulige tidspunkt.

Altid en passende løsning: 
Kun de, som har applika-

tionsviden og en bred tek-
nologiportefølje, kan reagere 

korrekt på de forskellige krav. 
1D- og 2D-lasertriangulation, 

kromatisk-konfokale metoder eller 
2D- og 3D-vision-løsninger spiller en 

rolle i mange forskellige brancher og kan 
yde et værdifuldt bidrag med henblik 
på kvalitetssikring, omkostningsredukti-
on og dermed også en udbyttestigning. 
Displacement-målesensorer detekter 
selv små materialefejl og mikroskopiske 
revner præcist. Udover de små husstør-
relser og det deraf resulterende mindre 
pladsbehov er muligheden for para-
meteropsætning og nem idriftsættelse 
yderligere fordele. Hvis der skal tages 
højde for andre aspekter såsom dia-
meter, flade eller volumen, er 2D- eller 
3D-vision-sensorer fra SICK det bedste 
valg - også på grund af de mange tilpas-
ningsmuligheder. Også kombinationen 

af forskellige teknologier giver fordele: 
Således sørger displacement-målesen-
sorerne f.eks. for korrekt placering af 
elektronikkort. 2D-vision-sensorer måler 
huldiametre meget præcist, og 3D-vision 
sensorer bestemmer derefter elektronik-
kortenes højde- og volumenmodel. Form-
fejl kan meget nemt lokaliseres. (tm)

2D- ELLER 3D-VISION- OG DISPLACEMENT- 
SENSORER

Måling og kontrol.

POSITIONERING

OVERVÅGNING

PRÆCIS DETEKTION:

Positioning

Gap/
Distance

Diameter

Wobble
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Nencki AG i Langenthal tager det meget nøje med deres boogie-prøvestande: Ved hjælp af en HighLine wireencoder BTF08 med 
EtherCAT®-interface og displacement-målesensorer fra OD-produktfamilien måles og protokolleres kontrolkendetegn om fjederve-
je og hjulskulderafstand særdeles præcist.

ETHERCAT®-INTERFACE GØR INDBYGNINGEN AF WIREENCODERE NEMMERE

PERFEKT PRÆCISION VED PRØVESTANDEN
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>> På grund af den høje opløsning kan 
både displacement-målesensorerne OD 
Value og OD Mini såvel som wireenco-
deren BTF08 med EtherCAT®-interface 
registrere afstande, strækninger og 
positioner præcist med en brøkdel af 
en millimeters nøjagtighed. EtherCA-
T®-encoderens særlige fordel er dog, at 
den kan integreres perfekt i boogie-prø-
vestandenes Beckhoff-styring. Dermed 
sparer Nencki ikke kun ekstra kabelfø-
ring, men får også omfattende diagno-
sticeringsmuligheder - og det lægger 
mange kunder vægt på.

Prøvestande fra Nencki - så tog og spor-
vogne kan køre sikkert
Nencki AG er et schweizisk familieforeta-
gende, som beskæftiger sig med bygning 
af køretøjer og anlæg, og som inden for 
jernbaneteknikken er blevet en af ver-
dens førende udbydere af prøvestande 
til boogies. “Prøvestandene anvendes af 
producenter af rullende materiel samt 
virksomheder, der tilbyder reparation og 
vedligeholdelse af jernbaner, lokalbaner 
og metroer. Her afprøver de hjullaster 
og geometrien af nye, reparerede eller 
istandsatte boogies efter de specifikke 
krav og indstiller dem i overensstem-
melse hermed,” forklarer Josef Bieri fra 
SICK i Stans, der har fulgt projektet som 
Account Manager. Desuden simulerer 

hydraulikcylindere forskellige køretøjers 
vægt og de kræfter, der påvirker boogi-
erne under kørsel, i sving og ved side-
vind. Korrekt justering af f.eks. afstande 
og parallelitet af akser, hjulpositioner og 
-orientering, fjederveje og andre para-
metre optimerer kørekomforten og mini-
merer slitage og driftsomkostninger. Og 
navnlig sikrer det, at toge og baner kan 
holde sig sikkert på skinnerne. Måle-, 
tolerance- og indstillingsdata, f.eks. ved 
måling af hjulskulderafstanden, med dis-
placement-målesensor, protokolleres og 
kan spores til enhver tid.

Primærfjederprøvning med wireencoder 
fra SICK
Nencki udvikler boogie-prøvestandene, 
f.eks. NBT Coach modellen til metroers 
vedligeholdelsesværksteder, Schweizer 
Bundesbahn SBB eller højhastigheds-
tog med op til 350 km/time, baseret på 
deres egne modulære byggeklodser og 
udstyrer dem i henhold til kundespecifik-
ke krav. En af de vigtigste funktioner er 
bestemmelse og indstilling af jævn last-
fordeling på hvert hjul. Til det formål må-
ler man ifølge Stephan Gudde fra Nencki 
lasten på hvert hjul, og i alt fire HighLine 
wireencodere BTF08 fra SICK beregner 
den primære fjedervej. Opspolingsme-
kanismen er anbragt i et pålideligt me-
talhus. Smudsafvisende børsteforsatse 

ved wire-
indgangen 
forhindrer, 
at der træn-
ger støv og 
smuds ind. Enco-
deren som vejmålende 
element er påsat med servoflange på 
ydersiden af wiretromlens akse. På prø-
vestandens ramme fikseres BTF08'er-
ne med magneter til afprøvning af den 
primære affjedring. I boogiens øverste 
del fastholdes encoderens wireøse med 
stænger. Under prøvningen måler wire-
encoderen de forandringer i fjederveje-
ne, som skyldes de påvirkende kræfter, 
i form af afstands- eller højdeangivelser. 
En præcision på ± 0,1 mm er påkrævet. 
Ud fra hvert måleresultat for fjedervej 
og hjullast beregnes det automatisk for 
hvert hjul, om den primære affjedring 
skal korrigeres. Affjedringen kan gøres 
blødere eller hårdere ved at fjerne eller 
tilføje nogen af de såkaldte pakskiver. 
Pakskivernes påkrævede højde vises på 
prøvestandens skærm. 

SICK interfacekompetencer i forbindel-
se med encodere
Mens den beskrevne måleanordning al-
lerede har bevist sit værd i mange prø-
vestande, søgte Nencki samtidigt efter 
en encoderløsning, der kunne integreres 

Wireencoderen BTF08 måler foran-
dringer i fjedervejen med en præcisi-
on på ± 0,1 mm.
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direkte i Beckhoff-styringen. “Her kunne 
vi takket være den omfattende inter-
face-portefølje af encodere tilbyde en 
passende løsning med et EtherCAT®-in-
terface,” siger Carell Gerig, Application 
Engineer hos SICK i Stans. Rent faktisk 
understøtter porteføljen af single- og 
multiturn-encodere såvel som motor-fe-
edbacksystemet fra SICK p.t. bedre end 
et dusin interface-standarder, der er så 
afgørende i den industrielle kommunika-
tion. Spektret rækker fra inkrementelle 
interfaces over selvudviklede interfa-
ce-teknologier som SSI, HIPERFACE® 
eller One Cable Technology HIPERFACE 

DSL® og feltbussystemer til produktions-
automation som DeviceNet, PROFIBUS, 
CANopen. Dertil kommer Ethernet-base-
rede feltbusser som EtherNet/IP, PROF-
INET – og netop EtherCAT®. For Nencki 
betyder brugen af wireencoder BTF08 
med EtherCAT®-interface en klar reduk-
tion af ressourceforbruget til integratio-
nen. “Vi har ikke længere brug for sepa-
rat kabelføring,” forklarer Stephan Gud-
de. “Dertil kommer, at programmeringen 
af encoderne sker direkte på styringens 
konfigurationsflade, hvilket gør indstil-
lingen en del lettere og hurtigere.” Der-
udover åbner feltbustilslutningen op for 

omfattende diagnosticeringsmuligheder, 
som yderligere optimerer encodernes og 
dermed prøvestandenes driftssikkerhed. 
“Bl.a. kan vi overvåge temperaturen i 
encoderen,” forklarer Josef Bieri. “Når 
vi når de forskrevne min. eller maks. 
værdier, gør encoderen styringen direkte 
opmærksom på potentielt kritiske drifts-
situationer.” Som yderligere parametre 
kan man inddrage driftstimer, program-
merbare positionsgrænseværdier og ha-
stigheder og omdrejningstal i diagnosen 
ved hjælp af feltbusinterfacene.

Sikker kørsel på alle skinner - med dis-
placement-målesensorer og EtherCA-
T®-wireencodere fra SICK har Nencki 
foretaget et godt sporskifte. (tm)

Info om kunder på:
www.nencki.ch

Nencki anvender fire HighLine wire-
encodere BFT08 til bestemmelse og 
indstilling af jævn lastfordeling.

Displacement-målesensorer i anvendelse
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Lineære målesensorer : FOKUS VORES VSION FOR KVALITET

Berøringsfri, materialeuafhængig måling af længde og hastighed - med lineære målesensorer er det nemt at løse opgaven. For 
hvor taktile målehjul, målevalser eller speedometre på grund af slip, vibrationer og slitage ofte forårsager målefejl og skader på de 
objekter, der måles, er den berøringsfrit målende OLV et effektivt, fleksibelt alternativ.

LINEÆRE MÅLESENSORER OLV

LÆNGDE OG HASTIGHED - OPTISK REGI-
STRERET, PRÆCIST STYRET

>> De lineære målesensorers funktions-
princip er baseret på Laser-Doppler-tek-
nologi. Herved frembringer to laserstrå-
ler et stribemønster på det objekt, der 
måles 1. Gennem objektoverfladens 
bevægelse 3 moduleres intensiteten af 
det lys, som absorberes af detektoren.2 
Denne modulations frekvens svarer til 
Laser-Doppler'ens frekvens. Ved hjælp af 
detektoren konverteres det absorberede 
lys til et signal - på basis heraf beregner 
en digital signalprocessor (DSP) hastig-
hed og strækningslængde.

Laser Linse ObjektDetektor

Detektor

2

3
1 

Kan anvendes fleksibelt
En af Laser-Doppler-teknologiens for-
dele: Det er ikke nødvendigt at bruge 
markører på det objekt, der skal måles. 
Kombineret med den store robusthed og 
den nemme betjening åbner det op for 
en række anvendelsesområder:

Dæk- og gummiindustri
OLV-produktfamilien bruges bl.a. til ha-
stighedssynkronisering på grund af den 
præcise hastigheds- og længdemåling. 
På den måde sikres en konstant ma-
terialekvalitet (f.eks. profiltykkelse) og 
styring af skæreprocessen i dækprodu-
cerende maskiner (ekstrudere).

Stålindustri
Ved produktionen af f.eks. stålstænger, 
plader, tråd eller rør måler sensorerne i 
OLV-produktfamilien pålideligt hastighe-
den - og det på metaloverflader, der er 
op til 1.100 °C varme.

Trykkeri- og papirindustri
Længdemåling (f.eks. i forbindelse med 
varemodtagelses- og -udleveringskon-
trol) samt hastigheds- eller differenceha-
stighedsmåling (med to sensorer) er lige 
så meget blandt OLV-produktfamiliens 
opgaver som detektion af slip og styring 
af skære- og trykprocesser. (tm)
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>> Båndvægte vejer bulkmaterialet. Men 
bulkmaterialets densitet er ikke altid 
homogent. Temperatur, fugtighed og an-
dre faktorer kan øge volumenet. I praksis 
kan der opstå problemer, når bulkmate-
rialet overskrider anlæggets eller efter-
følgende processers volumenkapacitet. 
Materialet hober sig op, og processen 
afbrydes, da de efterfølgende maskiner 
blokeres. Det er specielt ærgerligt, hvis 
maskiner og transportbånd også beska-
diges af overbelastningen. 

Bulkscan® fra SICK er med sin laserba-
serede volumenmåling en sikker og ef-
fektiv løsning. Ved den direkte måling 
med laser aftaster Bulkscan® transport-
båndets konturer ovenfra og nedefter. 
Derved bestemmer den bulkmaterialets 
tværsnit ud fra det aftastede materiales 
konturer. Sammen med transportbån-
dets hastighed beregner Bulkscan® volu-
menet. Med volumenmålingen optimerer 
sensoren produktionsforløbet og øger 
processens kvalitet.

Robust og pålidelig - også under ekstre-
me vejrforhold
I miner er det ikke kun mennesker, men 
også maskiner, der stilles over for store 
udfordringer: Støv, vind og vejrlig samt 
store temperaturforskelle udgør en be-
lastning for teknikken. Driftsafbrydelser 
er forprogrammerede; omkostningerne 
stiger. Netop under sådanne forhold er 
det vigtigt at opretholde produktionspro-
cessen ved hjælp af pålidelige og præci-
se målinger. 
Takket være den af SICK udviklede Mul-
ti-Echo-teknologi måler Bulkscan® også 

Laser-volumenflowmåleren Bulkscan® LMS511 fra SICK måler bulkmateriale på transportbånd - pålideligt, berøringsløst og vedli-
geholdelsesfrit - og er dermed et godt alternativ til de klassiske båndvægte. Takket være intelligente ekstrafunktioner som kontrol 
af båndløbet, læsseposition og niveau sørger Bulkscan® for procesoptimering og advarer mod skader på anlægget.

INTELLIGENT EKSTRAFUNKTION MED BULKSCAN® 

SMIDIGE PROCESSER TAKKET VÆRE PÅLI-
DELIG VOLUMENFLOWMÅLING
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præcist under meget dårlige vejrforhold. 
Heller ikke dårlige synsforhold udgør et 
problem for volumenflowmåleren. Bulks-
can® LMS511 er beregnet til at kunne 
arbejde vedligeholdelsesfrit. Takket væ-
re det pålidelige hus og den integrerede 
opvarmning lykkes det uden problemer 
udendørs - selv ved temperaturer mel-
lem −40 og +60 °C. 

Volumenflowmåling med intelligente 
ekstrafunktioner
I mineindustrien transporteres ofte groft 
materiale. Båndvægte måler imidler-
tid kun bulkmaterialets vægt. Det er en 
ulempe, for store klippeblokke kan ef-

terfølgende blokere processen. Derfor 
måler Bulkscan® udover volumen også 
bulkmaterialets højdeprofil. Dermed kan 
store klippeblikke rettidigt fjernes fra 
transportbåndet, så blokeringer på efter-
følgende anlæg forhindres.
En anden af laser-volumenflowmålerens 
funktioner er at bestemme bulkmate-
rialets tyngdepunkt. Det er især denne 
funktion, der øger driftssikkerheden. På 

basis af målingen af bulkmaterialets 
højde beregner Bulkscan®, hvordan ma-
terialet vender. Hvis tyngdepunktet er 
for langt til højre eller venstre på trans-
portbåndet, gør Bulkscan® opmærksom 
på det. En ensidig belastning kan nem-
lig beskadige transportbåndet. Gennem 
overvågning af bulkmaterialets kanter 
forhindres det også, at materiale falder 
ud af transportanlægget.
Et transportbånd, der har forskudt sig, 
nedslides hurtigere. Sensorens intelli-
gente båndløbskontrol advarer derfor 
mod forskydninger af transportbåndet 
og registrerer bulkmaterialets læssepo-
sition og -grænse. 

Kommunikativ, baglænskompatibel, klar 
til Industrie 4.0
Kommunikation med overordnede kom-
munikationssystemer er uundværlig for 
et sikkert produktionsforløb. Bulkscan® 
transmitterer data på sekunder via 
Ethernet TCP/IP. Farer opdages rettidigt, 
og processer optimeres - i tide og uden 
at produktionen afbrydes. Bulkscan® 
kan direkte tilsluttes en overordnet PLC 
og sikrer dermed komplet funktionel 
integration. Takket være den hurtige in-
stallation er sensoren klar til brug i løbet 
af kort tid. En intuitiv brugerflade letter 
desuden styringen af sensoren. 
Via det analoge modul BAM100 kan 
man desuden indlæse og vise analoge 
strømværdier i området 4 … 20 mA. I 
den forbindelse konverterer modulet alt 
efter behov digitale signaler til analoge 
- og omvendt. Denne “baglænskompati-
bilitet” gør det muligt også at integrere 
laser-volumenflowmålere i ældre anlæg. 

Bulkscan® fra SICK kan derfor anven-
des fleksibelt. Udover de traditionelle 
anvendelsesområder inden for minedrift 
kan den også anvendes ved lastning af 
godstog. Også fødevareindustrien satser 
på Bulkscan® LMS511. Takket være den 
intelligente volumenmåling udgør densi-
teten ikke noget problem for flowsenso-
ren, uanset om der er tale om kartofler, 
sojabønner eller spinat. (fd/tm)

Værdi 1 Værdi n...

! "

Værdi 1 Værdi n...

Bulkscan®'s funktion “Beregning af tyngdepunktet” re-
gistrerer således ensidige belastninger eller ensidige 
båndbelastninger.   

Funktionen “båndløbskontrol” med Bulkscan® advarer 
om forskydninger af transportbåndet og registrerer bulk-
materialets læsseposition.
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MÅLETEKNIK, DER ER MED PÅ NODERNE

NY MASTERPLAN FOR KVIKSØLVUDLEDNINGER 
FRA STORE FYRINGSANLÆG

>> I emissionsovervågningen er kviksølv 
(Hg) en af de komponenter, som offent-
ligheden bliver mere og mere opmærk-
som på. Og udledningen af kviksølv er 
langt fra kun et lokalt problem; det er et 
globalt anliggende. Alene den kendsger-
ning, at gasformigt kviksølv forbliver i at-
mosfæren et halvt år og dermed vandrer 
rundt om hele kloden og trænger ind i 
vort økosystem, sætter miljøorganisatio-
ner og -myndigheder i alarmberedskab. 
Helt op på FN-niveau, der deklarerede 
reduktion og undgåelse af kviksølvudled-
ninger som en hovedopgave og indledte 
en verdensomspændende bindende 
aftale om inddæmning af sundheds- og 

miljøskadelige udledninger af kviksølv 
under FN's miljøprogram, UNEP.

Nye grænseværdier for udledning af 
kviksølv
Også store fyringsanlæg er midtpunkt for 
opmærksomheden - industrielle anlæg 
med en varmeydelse på 50 megawatt 
eller mere, og som anvender fossile og 
biogene energikilder til energitransfor-
mation. Det er endnu ikke endegyldigt 
fastlagt, hvor meget grænseværdierne 
for udledning af kviksølv fra store fy-
ringsanlæg i Europa vil blive skærpet. 
Det vil blive offentliggjort i det reviderede 
BREF-dokument for store fyringsanlæg - 

LCP - (Large Combustion Plant Best Avai-
lable Techniques Reference Document), 
et dokument udstedt af Europa-Kommis-
sionen. Dokumentet beskriver den “bed-
ste tilgængelige teknik” (BAT) for de en-
kelte erhvervsgrene, for på den måde at 
undgå og mindske miljøpåvirkningerne. 
Der er en reel mulighed for, at der for de 
europæiske stenkulskraftværker vil blive 
fastlagt årlige gennemsnitsværdier for 
Hg på 1 og 4 µg/m³, for brunkulsværker 
mellem 4 og 7 µg/m³. Disse emissions-
grænser vil så være gældende for både 
eksisterende og nye anlæg. Grænsevær-
dierne i Europa ligger p.t. på 30 µg/m³ 
og 50 µg/m³. Foregangsland er p.t. USA 
med en grænseværdi for kulfyrede kraft-
værker på ca. 1,5 til 2,3 µg/m³ kviksølv. I 
modsætning til Europa er denne grænse-
værdi dog beregnet som et gennemsnit 
over 30 dage.

Bedst tilgængelige måleteknik 
BREF-referencedokumenterne beskriver 
ligeledes de bedste tilgængelige teknik-
ker og forbrugsdata og er dermed en 
reference for myndighederne i hele Euro-
pa, når industrielle anlæg skal godken-
des. Hvor godt rustede er anlægsopera-
tørerne med deres måleteknik til at kun-
ne overholde disse nye grænseværdier 
og til at kunne overvåge deres udledning 
af kviksølv pålideligt?

“De grænseværdier, som man p.t. stiler 
mod i BREF-referencedokumenterne, 
betyder et gevaldigt spring mod en re-
duktion af kviksølvudledningen, såfremt 
de bliver ratificeret og gennemført i EU,” 
mener Florian Greiter, Product Manager 
hos SICK. “Det vil vel munde ud i, at 
kraftværker til dels skal investere i opti-
meret gasrensning og i endnu mere præ-
cis emissionsmåleteknik. Vi er rustede til 
at hjælpe kraftværkerne med deres nye 

Vil vi i Europa snart have amerikanske forhold hvad angår grænseværdierne for udledning af kviksølv? Den kommende revision 
af BREF-referencedokumenterne bebuder en drastisk nedsættelse af kviksølvudledningerne fra store fyringsanlæg. Allerede i 
dag er man klar med en pålidelig måleteknik, der pålideligt kan overvåge kviksølv i et certificeret måleområde på 0 … 10 µg/m³. 
MERCEM300Z fra SICK.

MERCEM300Z er specielt udviklet til 
overvågning af de samlede udledninger 
af kviksølv i røggas.  
Takket være den patenterede direkte 
måling opfylder systemet alle eksiste-
rende offentlige myndigheders krav 
såvel som bestemmelser, der er under 
udarbejdelse. Den enestående integre-
rede justeringskuvette gør det muligt 
at foretage en fuldautomatisk drifts-
kontrol ved samtidig optisk justering 
af systemet. Dermed kan man ikke 
mindst også opnå pålidelige, langtids-
stabile måleværdier. Med den valgfrit 
integrerede prøvegasgenerator kan der 
gennemføres omfattende system- og 
funktionskontroller. Det gennemprøvede 
SICK betjeningskoncept og de moderne 
kommunikationsprotokoller afrunder 
MERCEM300Z's profil og gør den til et 
særdeles gennemtænkt kviksølvmålesy-
stem: Let at integrere, let at betjene og 
langtidsstabil.

MERCEM300Z
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udfordringer. Med kviksølv-gasanalysato-
ren MERCEM300Z.”

MERCEM300Z er en kontinuerligt arbej-
dende analysator, der med det mindste 
certificerede måleområde på 0 … 10 µg/
m³ er startklar til kviksølvmåleopgaver i 
morgen. Med sin omfattende vifte af 
muligheder er selv måleområder på 
0 … 1.000 μg/m³ mulige, ideel til rågas-
målinger. Dens anvendelsesegnethed er 
testet i henhold til EN 15267, for uden 
afprøvning og test kan intet lade sig gøre. 

I EU gennemføres egnethedsprøven prin-
cipielt med to identisk opbyggede syste-
mer og består af en laboratorieprøvning 
og efterfølgende afprøvning i praksis. 
Den totale varighed af en egnetheds-
prøve for en 1-komponent-CEMS (Conti-

“De grænseværdier, som man p.t. stiler mod i 
BREF-referencedokumenterne, betyder et gevaldigt 
spring mod en reduktion af kviksølvudledningerne.”

Florian Greiter, Product Manager hos SICK

MERCEM300Z overvåger Hg-udledningen 
ved stor driftssikkerhed og i overensstemmel-
se med nationale og internationale krav. 

MERCEM300Z detekterer Hg-koncentratio-
ner i rågas.

nuous Emission Monitoring System) er 
mellem 6 og 14 måneder. Under praksis-
forsøgene skal analysatoren bevise sin 
egnethed i både affaldsforbrændings-, 
cement- og kraftværksanlæg. 

Det er ikke nemt at drage sammenlignin-
ger mellem europæiske og amerikanske 
målekrav og grænseværdier. I USA afprø-
ves hver enkelt CEMS i henhold til Perfor-
mance Specification 12A (PS 12A) inden 

for de første uger efter idriftsættelsen. 
Der gennemføres ingen sammenlignelig 
certificering svarende til egnetshedsprø-
ven forud for idriftsættelsen. En anden 
forskel er, at udledningen af kviksølv i 
USA overvåges som en månedlig gen-
nemsnitsværdi, ikke som en daglig gen-
nemsnitsværdi. SICK har allerede leveret 
flere MERCEM300Z'er i USA, som også 
med succes er blevet kalibreret i hen-
hold til PS 12A og har kunnet overvåge 
kviksølvudledninger, der endda lå under 
1 µg/m³.  

Fremtidig kviksølvmåling
For at kunne overholde de skærpede 
grænseværdier på permanent basis, er 
der behov for ekstra foranstaltninger i 
anlægsprocessen. Med MERCEM300Z 
kan anlægsoperatøren i god tid opdage 
store uforudsete Hg-udledninger un-
der forbrændingsprocessen. Allerede 
at måle i rågassen før vaskeprocessen 
har altså sine fordele: Foranstaltnin-
ger til at reducere Hg-udledningen kan 
indledes omgående, og man slipper for 
grimme overraskelser fra skorstenen i 
slutningen af processen. Derudover kan 
operatøren kontrollere og spare omkost-
ninger gennem præcis dosering af de 
nødvendige mængder af aktivt kul og 
fældningsmidler til rensning af rågassen. 
MERCEM300Z er endog forberedt på de 
højere støvforekomster i rågassen og de 
større koncentrationer af forstyrrende 
komponenter og leverer til enhver tid og 
hurtigt pålidelige måleresultater. Ved rin-
ge vedligeholdelsesbehov og nem betje-
ning overvåger den kviksølvskoncentra-

tionen stabilt over lang tid og giver stor 
målesikkerhed.
MERCEM300Z er analysatoren til gasfor-
mig totalkviksølv (elementært og oxide-
ret kviksølv), til at overvåge emissioner 
og styre Hg-udledningen fra rågassen - i 
kraftværker, cementfabrikker og affalds-
forbrændingsanlæg. Den fås i en variant 
til udendørs brug og en til klimatiserede 
rum. (sh)
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>> Både i fremstillingen af byggestål, 
kvalitetsstål eller rustfrit stål nedsmelter 
man i hovedsageligt stålskrot til nye an-
vendelser i elektriske lysbueovne (ELO) 
- det kræver mindre energi end stålpro-
duktion i højovne. I begge tilfælde er 
de omgivende forhold dog ens, nemlig 
snavs, høj varme, vibrationer og larm. 
Under disse forhold er det ofte vanske-

ligt for teknikken at måle præcist uden 
driftsstop. Det er imidlertid tvingende 
nødvendigt at anvende pålidelig måle-
teknik for at gøre produktionen billigere, 
nå klimamålsætningerne og øge fleksibi-
liteten og sikkerheden. 

Allerede i forbindelse med den elektriske 
lysbueovn findes der mange forskellige 

måleopgaver. Også her hjælper SICKs 
pålidelige sensorteknologi i mange slags 
applikationer med til at advare rettidigt 
om farer og afbrydelser: Ved tilførslen af 
skrot, ved ovnbrænderlægget og selv ved 
håndteringen af smeltepander. Der er 
bl.a. behov for at kontrollere ilt- og natur-
gasforbruget direkte ved ovnen. Overvåg-
ningen af brændstoftrykket og tempera-

SENSORTEKNOLOGI VED EN ELEKTRISK LYSBUEOVN

DEN, SOM ANALYSERER, 
VINDER
SICK leverer sensorløsninger til næsten enhver applikation i metal- og stålbranchen, også når det drejer sig om analysemåleteknik. 
Målingen af udstødningsgasser ved elektriske lysbueovne er ny - med METPAX300, et kundespecifikt analysesystem.
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turen er lige så påkrævet som overvåg-
ning af inertiseringen af brændstof- og 
olietankene. Og af stor vigtighed er og-
så målingen af udstødningsgasserne.  

Analyse af udstødningsgas sat i system
Først når man kan foretage en præcis 
analyse af udstødningsgasserne fra den 
elektriske lysbueovn er det overhovedet 
muligt at foretage en finstyring ved ku-
lindblæsningen, ved injektion af ilt og 
indstilling af brænderen. I den sammen-
hæng skal gasmatricen bestemmes gan-
ske difficilt, fordi der anvendes forskel-
lige sorter af skrot, men der anvendes 
også DRI (Direct Reduced Iron), HBI (Hot 
Briquetted Iron) og råjern i den elektriske 
lysbueovn. Denne skønsomme blanding 
viser sig i udstødningsgassen som klæ-
brig snavs og tykt støv - alt sammen ved 
en udstødningsgastemperatur på op til 
1.700 °C. Der er brug for teamarbejde 
for at kunne bestemme gassammen-
sætningen under disse forhold. Med 
procesgasanalysatoren MCS300P, la-
ser-ilttransmitteren TRANSIC100LP og 
METPRO-gasudtagningssonden til høje 
støvkoncentrationer. Analyseteknikken 
er indbygget i et skab af rustfrit stål og 
udgør et pålideligt system, der er nem at 
vedligeholde - METPAX300. Dette kunde-
specifikke analysesystem er ny og leve-
res af SICK. 

CO, CO2, H2O, O2 – METPAX300 analy-
serer målrettet sammensætningen af 
udstødningsgasserne. Den vandkølede 
sonde METPRO udtager udstødnings-
gas fra udstødningsudgangen lige bag 
ved den elektriske lysbueovn. En del af 
udstødningsgassen strømmer igennem 
cross-flow-filtret - fra SICK og specielt 
optimeret til denne applikation. Når stø-
vet er blevet fjernet fra gassen, flyder 
gassen videre gennem den opvarmede 
målegasledning til procesgasanalysa-
toren MCS300P og efterfølgende til ilt-
måling i den pålidelige TRANSIC100LP. 
Takket være MCS300P's varmmåletek-
nik opstår der ingen kondensproblemer, 
og samtidigt registrerer den lækager i 
den elektriske lysbueovns vandkølede 
elementer ved hjælp af fugtmåling. Pro-
cesgasanalysatoren måler direkte i origi-
nalgassen. Analyseskabet er specielt ud-
viklet til “Heavy Duty”-opgaver. Vortex-kø-
lere baseret på trykluft køler og skyller 
uafbrudt analyseskabets indre. Den 
kølende luftstrøm ledes indefra udefter. 
Støvindslæbning er dermed udelukket, 
ligeså overophedning. 

METPAX300 skaffer klarhed
Analysen af udstødningsgasserne giver 
anlægsoperatøren mulighed for at drage 
konklusioner om slaggekvaliteten ved 
måling af forholdet mellem CO og CO2 
og O2. Analyseresultatet giver oplysning 
om kulstofindholdet i smelten gennem 

måling af forholdet mellem CO og CO2. 
Den reducerer energiforbruget gennem 
optimalt afstemt O2-injektion og optimal 
forbrænding af CO i ovnen. Den gør det 
muligt at finindstille brænderen til iltin-
jektionen og kulindblæsningen gennem 
indstilling af forholdet mellem CH4 og O2 
ved brænderne på ovnens vægge. Og 
den hjælper med til at undgå eksplosi-
oner og svære beskadigelser af ovnen 
på grund af for højt CO-indhold i udstød-
ningsgassen eller vandlækager. 

Kvaliteten godkendt
I et sådant miljø kan kun førsteklas-
ses hardware, der leverer en ensartet 
kvalitet, overhovedet overleve. For at 
afprøve det, blev systemet testet under 
hårde driftsbetingelser hos Hellenic 
Halyvourgia, et stålværk i Grækenland, 
over en periode på 18 måneder. Te-
sten dokumenterer, at analysesystemet 
METPAX300 genererer pålidelige må-
leresultater og desuden er funktionelt 
sikkert. Begge kriterier - pålidelighed og 
funktionel sikkerhed - er betingelser for 
at kunne optimere og finstyre processer. 
Og det er forudsætninger for permanent 
og smidig drift. 

Kunden er særdeles tilfreds og overtager 
systemet efter et vellykket testforløb. (sh)

Info om kunder på:
www.hlv.gr
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>> Den lave oliepris dækker ofte ikke 
engang omkostningerne og betyder p.t. 
stadigt voksende vanskeligheder for rå-
varevirksomhederne i olie- og naturgas-
branchen. Hvad er altså mere oplagt, 
end at virksomhederne giver dette pris-
tryk videre til måleteknikproducenterne. 
Og her drejer det sig for længst ikke me-
re kun om prisen. Det drejer sig om bed-
re kvalitet af enhederne og “ufejlbarlig” 
måleperformance. Også gasmålere til 
kalibreringspligtig flowmåling er berørt 
heraf, og selv i denne situation er kom-
promiser et tabu for brugerne. Målingen 
skal være langtidsstabil, og den skal 
simpelthen være pålidelig - ved endnu 
lavere måleusikkerheder. For ubemær-
kede promillesmå fejlmålinger over et 
længere tidsrum fører hurtigt til store 
tab i mængdeafregningen. Samtidigt 
stiger behovet for brugervenlig betjening 
af gasmålerne - ved kalibreringen, idrift-
sættelsen og vedligeholdelsesdiagnosen 
med hurtig service, hvis det skulle blive 
nødvendigt. Også her er tid ensbetyden-
de med penge. 

Den nye
Svaret på denne trend inden 
for gasflowmåling hedder FLOW-
SIC600-XT. Den nye gasmåler fra 
SICK fås i fire varianter, som enkelt- 
eller systemløsning. Den klarer de stren-
ge krav, der stilles i forbindelse med 
præcis og kalibreringspligtig gasflow-
måling. Derved bevarer FLOWSIC600-XT 
sin forgængers gennemprøvede styrker; 
den er robust, pålidelig og måler præ-
cist. Brugerne værdsætter principielt ul-
tralydens positive egenskaber ved flow-
måling af naturgas. En teknologi, der i 
høj grad måler præcist og uafhængigt 
af naturgassens egenskaber - ligefrem 
ideel til kalibreringspligtige målinger. 
Trods trykvariationer, vibrationer og 
smudspartikler i gasflowet udmærker 
FLOWSIC600-gasmålerne sig igen og 
igen i forhold til andre metoder ved ti-
me-of-flight-differensmåling i direkte sti-
layout. Alle mekaniske dele er slitagefrie; 
snavs påvirker ikke signalkvaliteten, som 
det f.eks. forekommer med ultralydsmå-
linger efter refleksionsmetoden.

Med den mest moder-
ne ultralyds-sondeteknolo-

gi og optimeret elektronik er SICK den 
eneste, for hvem det er lykkedes at øge 
brugerens udbytte. FLOWSIC600's eks-
tra “XT”-gener kombinerer enestående 
brugervenlighed med bundsolid enkelt-
hed, der er reduceret til det væsentlig-
ste. Det bringer FLOWSIC600-XT op på 
et højere niveau, og brugeren står over 
for en endnu mere komfortabel og sikker 
målesituation. 

Takket være de kompakte indbygnings-
betingelser forenkler FLOWSIC600-XT 
Forte installationen, samtidigt med at in-
stallationsomkostningerne sænkes. Det 
er ideelt ved brug på f.eks. offshore-plat-
forme eller ved kompakte målestationer. 

Det bedste af det bedste

SICKs nye gasmåler FLOWSIC600-XT viderefører helt igennem sin 
forgængers positive image som en fremragende præcisionsmåle-
enhed til krævende industrimiljøer. FLOWSIC600-XT adskiller sig 
signifikant ved sin kundeorienterede videreudvikling. Produktfami-
liens koncept med forskellige udførelser sikrer et fornuftigt udvalg af 
produkter. Derfor vil det altid være den helt rigtige XT, der tages i brug. 

KALIBRERINGSPLIGTIG MÅLING AF NATURGAS 

FLOWSIC600-XT: 
THE PERFECT MATCH
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Forstyrrende lyde er gift for 
enhver korrekt måling med 
ultralyd. For det meste med-
fører udvidelser af rørstræk-

ningen, ventiler, vibrationer i 
anlægget eller trykregulatorer 

støj, som er kritisk for ultralyd-
målingen. Det menneskelige øre 

opfatter det ikke, men det gør ultralyds-
sonderne. Lige netop i et højt frekvens-
område mellem 85 og 200 kHz påvirker 
disse lyse signalmodtagelsen og dermed 
signalkvaliteten, hvilket kan føre til usik-
re måleresultater. Med de nye ultralyds-
sonder og den optimerede elektronik er 
det lykkedes for SICK at øge ufølsomhe-
den over for forstyrrende lyde fra applika-
tionen. Lyde har ikke længere en negativ 
indvirkning på målingen.

Ændrer gastrykket eller -temperaturen 
i applikationen sig? Den integrerede 
tryk- og temperatursensor måler det og 
understøtter den automatiske bereg-
ning af målerens minimale geometriske 
forandringer for at opnå et endnu mere 
præcist måleresultat.

Takket være det nye i-diagnostics™ over-
våger FLOWSIC600-XT sig selv. Såfremt 
der registreres forandringer i anlæggets 
tilstand, f.eks. på grund af tilsnavsning, 
fugt i gassen eller forstyrrende lyde, giver 
FLOWSIC omgående besked om det, og 
løsningsassistenten med det nye intuiti-
ve betjeningssoftware FLOWgate™ sør-
ger for hurtig hjælp.

Og det allerbedste: Med PowerIn Techno-
logy™ fortsætter FLOWSIC600-XT også 
med at måle ved strømsvigt. Den samle-
de elektroniks ydelsesbehov reduceres, 
og det integrerede back-up-batteri over-
tager energiforsyningen - i op til tre uger. 
Der findes ikke længere nogen grund til 
at skifte over på andre målemetoder ved 
strømsvigt. 

Sat på prøve
At FLOWSIC600-XT er mindst lige så god 
som sin forgænger, viser SICK i en ga-
slagerapplikation. Sammen med FLOW-
SIC600 er FLOWSIC600-XT konstrueret 
og testet som såkaldt permanent serie-
kobling. Med meget godt resultat: Begge 
enheder er fremragende synkroniserede.

Trykreguleringsstation med FLOWSIC600-XT Quatro og FLOWSIC600 hos terranets bw.
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For at dokumentere den forbedrede 
ufølsomhed over for forstyrrende lyde 
har SICK kombineret FLOWSIC600-XT 
Quatro med to redundante målesyste-
mer med forskellige ultralyds-sondefre-
kvenser i et anlæg umiddelbart foran en 
trykreguleringsventil. Et sådant anlæg 
er typisk for transport af naturgas og 
styring af naturgasfordelingssystemet i 
byer. I denne applikation er kvalitet og 

forbedring af elektronikken fremragende 
dokumenteret. 

Innovativ også i designet
Denne og andre første idriftsættelser 
viser, hvor let det er at indbygge FLOW-
SIC600-XT i systemer. Og at FLOWSIC 
600-XT's kvalitet og præcision ikke er i 
modstrid med dens ydre fremtoning, be-
vises af iF DESIGN AWARD 2016. FLOW-
SIC600-XT modtog i februar 2016 prisen 

af en international fagjury for sit innova-
tive design og genkendelsesværdien af 
brandet SICK. (sh)

Naturgaslager med FLOWSIC600-XT og FLOWSIC600.

FLATRATE
Fra fejlanalyse til reparation af måleenheden: Reparationspakker 
for gasanalysatorer og støvmålere fra SICK giver sikkerhed og 
letter planlægningen af omkostninger og reparationstider. Denne 
service er oven i købet billigere, end hvis man skulle anskaffe 
nye eller udskiftningsenheder. Garantien forlænges for problemfri 
brug af den reparerede enhed, idet enheden underkastes et ho-
vedeftersyn ved hver reparation, og funktionsrelevante elemen-
ter, forbrugs- og sliddele udskiftes. Det skal forebygge fremtidige 
funktionssvigt. Servicen omfatter desuden kontrol af målesikker-
heden og kalibrering under laboratorieforhold. Hurtig og pålidelig 
reparation - måleenhederne bliver som nye. (sh)

REPARATIONSSERVICE FRA SICK

Gasflowmåling: FOKUS OUR VISION FOR QUALITY
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SICK AppSpace: SPILLERUM FOR DINE IDEER OG LØSNINGER.

Overskrid grænserne for traditionel programmering - med SICK AppSpace, den åbne platform for pro-
grammerbare sensorer fra SICK. Eco-System SICK AppSpace giver systemintegratorer og originaludstyrs-
fabrikanter (OEM) friheden og rummet til selv at udvikle applikationer, som er specifikt møntet mod de 
krav, deres problemstillinger indeholder. Lige fra designet af den ønskede web-brugerflade over valget af 
den bedst egnede programmeringsteknik til fordelingen af softwaret på de forskellige hardwareplatforme 
står SICK AppSpace i forgrunden: Din fleksibilitet ved udviklingen af en skræddersyet løsning. Det er bare 
intelligent. www.sick.com/SICK_AppSpace
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