
WE CREATE SAFE PRODUCTIVITY
VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN VAN SICK: ALLES UIT ÉÉN HAND

Industrial Safety



W e  c r e a t e  S a f e  p r o d u c t I v I t y  |  S I c K 8026056/29-10-2018
Wijzigingen en correcties voorbehouden

2

veiligheidsschild voor mens en machine VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN
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ALLES UIT ÉÉN BRON veiligheidsoplossingen van SIcK
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            Verbinden en integreren

veiligheidsoplossingen van SIcK – gericht op totaliteit en pasklaar
Het SICK-portfolio omvat een ruime keuze aan hardwarecomponen-
ten, systemen en software, evenals  bijbehorende full-service met 
diensten voor consulting en engineering. En dat ook als pasklare 
totaaloplossing voor uw vereisten – alles uit één bron.

Onze gecertificeerde veiligheidsexperts ondersteunen u daarbij met 
professioneel projectmanagement dat nauwkeurig gedefinieerde 
processen volgt – van planning via uitvoering tot acceptatie van de 
machine. Zowel bij het moderniseren van bestaande installaties als 
bij het beveiligen van nieuwe installaties. De engineering-documen-
tatie met het SICK kwaliteitslabel GEGARANDEERDE VEILIGHEID 
maakt het hele proces transparant.

We create safe productivity.

EEN FUTURE-PROOF WERKOMGEVING IS VEILIG 
EN PRODUCTIEF

De industriële markt verandert razendsnel. Op weg naar de Smart Factory werken  
mensen, machines en autonome systemen steeds nauwer samen. De machineveilig-
heid en de bescherming van de werknemers zijn daarbij essentieel voor productieve 
gebruiks procedures. Ook bij de modernisering van bestaande machines is het  
belangrijk om rekening te houden met het gevoelige en complexe geheel.

Voor uw productie betekent machineveiligheid en bescherming van personen niet 
automatisch stilstand. In tegendeel. Met de juiste expertise en de juiste veiligheids
toepassingen kan een installatie in de kortst mogelijke tijd worden omgebouwd of 
gemoderniseerd. SICK ondersteunt u met ervaren experts en op maat gemaakte  
veiligheidsoplossingen – wereldwijd.

Maak ook uw installatie klaar voor de toekomst: veilig en productief.
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veiligheidsoplossingen van SIcK MACHINEVEILIGHEID

Plant u een ombouw of modernisering van uw machine of installatie? Gebruik het 
potentieel van deze wijzigingen in de levenscyclus van uw machines. Niet alleen om 
uw installatie professioneel te beveiligen en uw medewerkers te beschermen. Maar 
ook om u te positioneren als een aantrekkelijke werkgever en betrouwbare partner 
in uw branche.

Zo verbetert u door veiligere en efficiëntere installaties en gemotiveerde medewerkers 
uw productiviteit en ook uw imago. Onze gecertificeerde experts adviseren u volgens 
een gedefinieerd proces en overzien het grote plaatje op het gebied van veiligheid – 
en hebben het onder controle.

SICK adviseert u als u machines tekent,  
ontwerpt en realiseert.

SICK maakt uw machines en installaties  
veiliger en productiever.

fabrikant

Levensduur van de machine – van fabricage tot ontmanteling

exploitant

In verkeer brengen
Risico-overdracht

Toepassing
Veiligheidsbeoordeling 

en -optimalisatie

PAK HET ONDERWERP MACHINEVEILIG-
HEID AAN – HET LOONT DE MOEITE

Planning 
Constructie

Installatie
Inbedrijfname

Safety made by SIcK
In vijf stappen naar meer veiligheid en productiviteit met het 
SICK-kwaliteitslabel: GEGARANDEERDE VEILIGHEID betekent 
functionele veiligheid met aantoonbare kwaliteit. 
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MACHINEVEILIGHEID veiligheidsoplossingen van SIcK

Waarom SICK?

SICK is de innovatieve marktleider op het gebied  
van veiligheidstechniek en biedt alles uit één hand:

 + Diepgaande Automatiseringskennis

 + Intelligente totaaloplossingen die machines en installaties 

beveiligen

 + Planning en implementatie door gecertificeerde veiligheids

experts

 + Bestinclass producten, systemen en diensten

 + Uitgebreide safety expertise van PL a tot PL e

 + Individueel advies en professioneel projectmanagement met 

gedefinieerde processen

 + Wereldwijd netwerk van experts voor support en persoonlijke 

kennisoverdracht

Wijziging aan de gebruikerskant

Toepassing Toepassing
Ombouw

Aanpassing
Veiligheidsbeoordeling 

en -optimalisatie
Buitenbedrijfstelling

1

Risicobeoordeling

2

Veiligheidsconcept

3

Veiligheidsontwerp

4

Installatie en  
inbedrijfname

5

Verifiëren en  
valideren

VERIFIED SAFETYVERIFIED SAFETY

®®

by
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veiligheidsoplossingen van SIcK GEGARANDEERDE VEILIGHEID

verduidelijking van de opdracht en offertevoorbereiding 
 • Prestatieomvang van de technische oplossing 

 afstemmen: Welke activiteiten voert SICK uit?  
Welke activiteiten voert de klant uit?

 • Grof tijdschema afstemmen
 • Servicebudget ramen
 • Samen acceptatiecriteria definiëren

DE WEG NAAR MEER VEILIGHEID EN PRODUCTIVITEIT MET SICK

veiligheidsconcept

2

veiligheidsontwerp

3

risicobeoordeling

1

 • Beoordelen van de veiligheidsstatus  
van de machine

 • Machinegrenzen detecteren 
 • Gevaren identificeren
 • Risico's inschatten en beoordelen
 • Risicobeperkende maatregelen 

 voorstellen

 • Beschermingsdoelen vastleggen en 
risicobeperkende maatregelen voor opti-
male veiligheid en productiviteit kiezen

 • Veiligheidsfuncties definiëren:  
afgestemd op de werkprocessen en 
de machinefuncties

 • Veiligheidsconcept afstemmen, open 
punten oplossen

 • Vrijgave voor de implementatie

 • Veiligheidsrelevante onderdelen van de 
besturing in detail opstellen (SRP/CS)

 • Veiligheidsrelevante toepassingssoft-
ware (SRASW) in detail specificeren

 • Standaard- en veiligheidscomponenten 
selecteren en een stuklijst opstellen

 • Schakelschema's voor de integratie in 
aanwezige systemen opstellen

 • Performance Level (PL) bepalen

Met een totaaloplossing van SICK is van het projectverloop precies gedefinieerd. Allereerst 
worden de doelstellingen en de reikwijdte van de diensten verduidelijkt. Vervolgens begelei-
den we u stap voor stap door het traject van consulting en engineering. Het kwaliteitslabel 
 GEGARANDEERDE VEILIGHEID toont aan dat alle werkresultaten binnen het project zijn 
geverifieerd en gevalideerd door onze gecertificeerde SICKmedewerkers.
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GEGARANDEERDE VEILIGHEID veiligheidsoplossingen van SIcK

Installatie en inbedrijfname

4

Verifiëren en valideren

5

 • Afschermingen  
(bijv. hekken of afdekkingen) monteren 

 • Veiligheidsrelevante componenten (sensoren) 
installeren en parametriseren

 • Veiligheidsrelevante toepassingssoftware 
installeren

 • Inbedrijfname

 • Installatie van de componenten verifiëren
 • I/O-check / functietest
 • Geïnstalleerde veiligheidsfuncties valideren
 • Initiële inspectie voor de eerste inbedrijfname 

uitvoeren
 • Acceptatie van de geproduceerd prestatie

Safety made by SIcK
Tot slot ontvangt u de consulting- en engineering- 
documentatie met het GEGARANDEERDE VEILIGHEID- 
kwaliteitslabel van SICK.
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veiligheidsoplossingen van SIcK WERELDWIJDE EXPERTISE

80 landen wereldwijd,  

150 veiligheidsexperts,  

een oplossing – van SICK.  

- www.sick.com/worldwide

OM ERVOOR TE ZORGEN DAT VEILIGHEIDSPROJECTEN  
WERELDWIJD SUCCES HEBBEN

Of het nu gaat om lokale of internationale projecten: SICK biedt 
wereldwijd de juiste veiligheidsoplossingen aan. Onze gecerti-
ficeerde experts zijn zeer vertrouwd met de lokale normen en 
richtlijnen. De medewerkers krijgen een uniforme opleiding, 
worden regelmatig bijgeschoold en zijn in een wereldwijd net-
werk met elkaar verbonden. Zo kunt u er zeker van zijn dat de 
veiligheidsnormen op elke locatie precies worden nageleefd en 
ook bedrijfsbreed worden geïmplementeerd.

Met zekerheid ook bij u ter plaatse 
Als toonaangevende fabrikant van sensoren en sensoroplossin-
gen voor industriële toepassingen is SICK wereldwijd actief en 
beschikt het over een zeer hoge aanwezigheidsdichtheid. Van-
daag de dag zijn 150 ervaren veiligheidsexperts georganiseerd 
in een netwerk dat zich uitstrekt over 80 landen. Zij zetten zich 
in het kader van toekomstgerichte projecten in voor machine-
veiligheid en arbeidsveiligheid. Regional Competence Centers 
in Europa, NoordAmerika en Azië ondersteunen de experts bij 
de implementatie van de projecten ter plaatse. 

Bijscholing met certificering
In een cursus (afgesloten met certificaat) over  functionele 
veiligheid leidt SICK geselecteerde medewerkers op tot 
 veiligheidsexperts. Hun kennis wordt in regelmatige trainingen 
geactualiseerd en gerecertificeerd. Het resultaat: een veilig-
heidsexpert van SICK in Azië heeft hetzelfde kennisniveau 
als zijn collega in Noord-Amerika. Omdat SICK's competentie-
management de nodige vakkennis en landspecifieke bijzonder-
heden biedt – over de hele wereld.

Internationale veiligheidsnormen  
Bedrijven met fabrieken in verschillende landen of continenten 
kunnen op de totaliteit gericht werken met de totaaloplossingen 
van SICK. Omdat een lokaal gecreëerde individuele oplossing 
wereldwijd kan worden aangepast en vermenigvuldigd; interna-
tionale veiligheidsstandaarden worden wereldwijd uniform en 
consequent gerealiseerd.

SICKvestigingen met veiligheidsexperts

SICK-vestigingen en -vertegenwoordigingen
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WERELDWIJDE EXPERTISE veiligheidsoplossingen van SIcK

think global, act local
Veiligheidsapplicaties hebben vaak een lokale 
achtergrond en bevinden zich in een wereldwijde 
context. De veiligheidsexperts van SICK brengen  
niet alleen hun expertise met zich mee, maar ook 
gedetailleerde kennis van normen en richtlijnen  
ter plaatse en met een internationale visie.

Volle kracht met veiligheid – beveiliging van een mobiel inzetbare heavy-duty robot.
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veiligheidsoplossingen van SIcK INZICHTEN

Dirk Heeren, groepsleider Consultant Application Specialists,  
SICK Vertriebs-GmbH Duitsland

VAN A TOT Z IN GOEDE HANDEN:  
VEILIGHEIDSPROJECTEN MET SICK

Als gecertificeerd applicatiespecialist voer ik al jaren op de  

totaliteit gerichte veiligheidsprojecten uit. De focus ligt altijd op 

veiligheid voor mens en machine – zonder daarbij de produc tiviteit 

van de klant uit het oog te verliezen. Deze uitdaging konden wij 

ook bij Berry Plastics bedwingen. Samen met de fabrikant van 

vezelvliesmachines hebben we een totaaloplossing ontwikkeld die 

het mogelijk maakt om de toepassing in de kortst mogelijke tijd te 

installeren en in bedrijf te stellen.
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INZICHTEN veiligheidsoplossingen van SIcK

Sinds de modernisering van ons bedrijf realiseren wij 100 pro

cent naleving van de lokale veiligheidsvoorschriften en staats

wetten. De veiligheidsindex van ons bedrijf is aanzienlijk ver

beterd en er zijn geen incidenten meer geweest – dankzij de 

competentie van SICK. De installaties zijn voor de plaatselijke 

industrie en andere locaties van Berry Plastics inmiddels de 

maatstaf geworden.

Jürgen Köpf, Engineering Manager, Berry Plastics, Brazilië

Alles onder controle – de Berry Plastics-systemen met gerealiseerd beveiligingsconcept.



W e  c r e a t e  S a f e  p r o d u c t I v I t y  |  S I c K 8026056/29-10-2018
Wijzigingen en correcties voorbehouden

1 2

veiligheidsoplossingen van SIcK BRANCHEOVERSTIJGENDE ERVARING

toegangsbeveiliging voor robotapplicaties
- www.sick.com/safe-robotics 

• Vrije toegang van de werknemer tot de gezamenlijke 
werkzone

• Hoogste productiviteit door optimale werkprocessen 
en minimale uitvaltijden

• Toekomstbestendige oplossing – flexibel uitbreidbaar
• Op maat gesneden veiligheidsoplossingen, ontwikkeld 

en getest door SICKexperts
• Eenvoudige integratie in uw besturingssysteem door 

 meegeleverd Function Block

Beveiliging van automatisch geleide voertuigen (aGv)
- www.sick.com/mobile_automation 

• Beproefde combinatie van betrouwbare veiligheids-
componenten voor eenvoudige integratie in grote en 
kleine AGV's

• Compact ontwerpconstructie door gering aantal com-
ponenten

• Eenvoudige integratie in alle gangbare veldbussen
• Dynamische veiligheidsveldomschakeling voor hoge 

 snelheden, zelfs bij rijden door bochten
• Minder stilstand dankzij automatische herstart

MET HET GOEDE VOORBEELD VOOROP: INTELLIGENTE  
VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN IN ALLE BRANCHES

SICK's kennis van processen en vereisten is even uitgebreid als zijn productassortiment. 
Deze brancheoverstijgende ervaring en een groot aantal geïmplementeerde projecten 
maken van SICK een betrouwbare partner.
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BRANCHEOVERSTIJGENDE ERVARING veiligheidsoplossingen van SIcK

Beveiliging van bandenverwarmingsmachines
- www.sick.com/safe_tire_curing_solutions 
 
• Afscherming van het toevoerbereik met veiligheids-

laserscanner- en intelligente veiligheidsveldanalyse
• Flexibel aanpasbare beveiliging van de ruimte achter 

de machine
• Veiligheid door conformiteit met de vereisten in EN 16474 

en GB30474 voor banden-opwarmmachines
• Geen productie-onderbrekingen dankzij beschermde  

ingebouwde sensoren

Beveiliging van stretchfoliewikkelaar 
- www.sick.com/safe_stretch_wrapping_solutions 
 
• Beveiliging van toevoer- en afvoergebied van de 

 transport inrichting door veiligheidslichtgordijn en 
 muting-sensoren – voor intelligent mens-materiaal-
onderscheid

• Toegangsbeveiliging aan deuren
• Op maat gesneden oplossing inclusief hardware, 

 software en engineering
• Voldoet aan de vereisten van ANSI/PMMI B155.1,  

EN 415-6, EN 415-10, NR 12 en GB/T 18928

Beveiliging van verpakkingsmachines 
- www.sick.com/verpackung 

• Hoogst mogelijke productiviteit dankzij intelligent 
 veiligheidssysteem

• Veiligheid door naleving van de wettelijke vereisten
• Oplossing met de meest moderne techniek zonder 

 binding van eigen resources
• Gebruik op bestaande en nieuwe installaties
• Economische oplossing door snelle en routinematige 

implementatie door SICK

Beveiliging van stations voor materiaaloverdracht 
- www.sick.com/safe_portal_solutions 
 
• Intelligente veiligheidsveldanalyse
• Robuuste en ruimtebesparende oplossing zonder 

 muting-sensoren
• PL d (conform EN ISO 13849)
• Logica-integratie ook in controllers van andere 

 fabrikanten, bijv. Siemens of Allen-Bradley
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veiligheidsoplossingen van SIcK SERVICE EN SUPPORT

Product- en systeemsupport
Onze ondersteuning ondersteunt u snel en betrouwbaar:

Installatie
 • Professioneel opbouwen en monteren overeenkomstig 

specificaties van de fabrikant
 • Voorbereiding van de elektrische aansluitingen en 

de bekabeling

Inbedrijfname
 • Uitlijning en afstelling van de veiligheidssystemen
 • Configuratie van de toepassingsspecifieke parameters
 • Afsluitende functietest met documentatie en over-

dracht aan de medewerkers

reparaties
 • Identificeren van de storingsoorzaak
 • Reparatiebevindingen voor defecte modules
 • Repareren of vervangen van defecte modules
 • Controleren van alle veiligheidsrelevante eigenschappen
 • Optioneel: 

 − Gedetailleerd onderzoek naar de oorzaken voor de 
uitval en instructies over preventieve maatregelen

 − Softwareupdate, modificatie en ombouw
 − Herstel van toepassingsspecifieke apparaatpara
meters

 − Expressereparatie

ruilapparaten
 • Voorafgaande levering van vervangende apparatuur
 • Optioneel: Gedetailleerd onderzoek naar de oorzaken 

voor de uitval en instructies over preventieve maat-
regelen

Controle en optimalisatie
Onze experts zorgen voor de veiligheid van uw machine: 

Inspectie
 • Vaststellen van de deskundige installatie van de opto- 

elektronisch beveiligingssysteem conform specificatie
 • Controle van de werking van de veiligheidssysteem 

overeenkomstig het gebruik van de machine
 • Opstellen van een inspectierapport en afgeven van 

het keurmerk

Stoptijdmeting
 • Berekenen en controleren van de vereiste minimale 

afstand tussen het gevaarlijk punt en het technische 
veiligheidssysteem

 • Rapportsamenstelling met meetresultaten voor ma-
chinedocumentatie

controle elektrische installatie
 • Vaststellen van de correcte werking van het aardlei-

dingsysteem, de contactweerstanden en lekstromen 
 • Ter beschikking stellen van een testprotocol dat ook 

de eventuele gebreken beschrijft 
 • Opstellen van een testrapport

ongevallenonderzoek
 • Onderzoeken van de toedracht van het ongeval of 

voorval
 • Identificeren van de oorzaak van het ongeval
 • Aanbevelen van maatregelen ter voorkoming van 

verdere voorvallen of ongevallen

MET DIENSTVERLENINGEN EN KENNISOVERDRACHT 
IN EEN VEILIGE TOEKOMST

Stilstand van machines kan niet altijd worden voorkomen – maar met een vooruitziende blik kunnen ze 
vaak wel worden gereduceerd en vermeden. De product- en systeemsupport van SICK adviseert u over de 
productkeuze, de inbedrijfname en het oplossen van problemen en zorgt ervoor dat uw machines altijd 
klaar zijn voor gebruik. Exploitanten die hun installaties regelmatig controleren en optimaliseren, bescher-
men niet alleen werknemers, machines en het milieu, maar werken ook productiever op de lange termijn. 



W e  c r e a t e  S a f e  p r o d u c t I v I t y  |  S I c K8026056/29-10-2018
Wijzigingen en correcties voorbehouden

1 5

SERVICE EN SUPPORT veiligheidsoplossingen van SIcK

Training en scholing 

Of het nu gaat om een competentieseminar of een producttraining – de ongeveer 50 
hooggekwalificeerde trainers van SICK halen hun kennis uit hun dagelijkse opdrach-
ten als servicetechnicus en begrijpen zo optimaal uw vereisten tijdens de hele levens-
duur van uw machine. Na een training biedt SICK de mogelijkheid om de opgedane 
kennis uit te diepen via webinars en workshops.

  Alle seminars en trainingen bij SICK zijn bijzonder praktijkgericht:  
Leren door persoonlijke ervaring.

  Opgeleide trainers met veel applicatiekennis uit de dagelijkse praktijk:  
zijn flexibel, kennen de antwoorden op uw vragen en zorgen zo voor uw succes.

  Ongeacht of het gaat om de doorontwikkeling van producten of om wijzigingen  
in normen en richtlijnen:  
Het seminarprogramma van SICK is altijd up-to-date.

Wij maken van u een expert – of het nu bij SICK is of 
bij u 'in company': SICK ondersteunt u bij de gerichte 
ontwikkeling van kennis in uw bedrijf. 

onze kennis voor uw competentievoorsprong
-  www.sick.com/training_and_education

https://www.sick.com/c/g300887
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG
SICK is een toonaangevende fabrikant van sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. 
Met meer dan 10.000 medewerkers en meer dan 50 dochterondernemingen en deelnemingen, en talrijke 
vertegenwoordigingen wereldwijd staat SICK altijd dicht bij de klant. Ons uniek aanbod van producten en 
services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming 
van mensen tegen ongevallen en het  voorkomen van milieuverontreiniging. 

SICK heeft uitgebreide ervaring in uiteenlopende branches en kent uw processen en behoeften. Met 
intelligente sensoren levert SICK precies dat wat onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, 
Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles 
maakt van SICK een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services ronden het aanbod af: met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u 
tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit. 

dat is ‘Sensor Intelligence’.

Wereldwijd bij u in de buurt:

Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Hongarije, Hongkong, India, Israël, Italië, Japan, Mexico, Nederland, NieuwZeeland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Thailand, 
Tsjechische Republiek, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, VS, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, 
Zweden, Zwitserland. 

Contactpersonen en meer vestigingen - www.sick.com


