
INFORMACJA TO PODSTAWA
ZASTOSOWANIE CZUJNIKÓW SMART MOTOR SENSORS

Czujniki Smart Motor Sensors
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Czujniki Smart Motor Sensors firmy SICK oferują użytkownikom wiele 
korzyści, dostarczając szczegółowych informacji o procesach produk-
cyjnych, a także danych dotyczących stanu maszyn i serwomotorów. 
Pozwala to wcześniej wykrywać błędne działanie oraz szybciej usuwać 
awarie lub całkowicie ich uniknąć. 

SICK wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby udostępnić 
użytkownikowi te informacje i umożliwić konserwację prewencyjną. 
Czujniki Smart Motor Sensors znacznie wykraczają poza  możliwości 
konwencjonalnych systemów sprzężenia zwrotnego. Sprawdzone 
w praktyce, jednoprzewodowe interfejsy do systemów sprzężenia 
zwrotnego HIPERFACE DSL® pozwalają na zintegrowanie dodatkowych 
danych z czujników. Implementacja danych z czujników jest podstawą 
inteligentnych informacji zwrotnych. 

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie połączone z zaawansowaną tech-
nologią, zapewnia funkcjonalne zastosowanie. Warunek niezawodnego  
kontrolowania warunków (Condition Monitoring) w czasie rzeczywistym 
i wdrożenie systemów w inteligentnej fabryce przyszłości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESÓW 
DLA PROFESJONALISTÓW
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UKRYTE PARAMETRY w środku

Fakty stają się przejrzystymi informacjami
Serwomotor napędza proces. Systemy sprzężenie zwrotnego 
dostarczają danych umożliwiających regulację i pracę silników, 
zapewniając tym samym bezproblemowy i wydajny proces. 

Systemy sprzężenia zwrotnego są jednak czymś więcej niż do-
starczycielami danych. Inteligentne czujniki sprawdzają podczas 
pracy nie tylko takie parametry, jak prędkość, bezpieczna pozy-
cja, przyspieszenie, temperatura oraz liczba obrotów. Konser-
wacja prewencyjna i ciągłe kontrolowanie warunków (Condition 
Monitoring) procesu są możliwe przede wszystkim dzięki użyciu 
dodatkowych funkcji, takich jak elektroniczna tabliczka zna-
mionowa, wykresy słupkowe i ostrzeżenia zdefiniowane przez 
użytkownika.

W ten sposób systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK stają 
się czujnikami Smart Motor Sensors.

Co jest mierzone?
Serwomotory mogą dostarczyć wiele danych. Aby nasi 
klienci wiedzieli, co dzieje się wewnątrz silnika, systemy 
sprzężenia zwrotnego mierzą wiele parametrów:

prędkość 

przyspieszenie

kąt

temperaturę

liczbę obrotów
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Korzyści wynikające z zastosowania interfejsu HIPERFACE DSL®

Większa wydajność

Funkcje 
diagnostyczne

Większa 
płynność pracy

Diagnostyka 
zdalna

Zgodność 
z poziomem SIL3

Konserwacja  
prewencyjna

Mniejsze o 50% koszty 
podłączenia i zróżnico-

wania przewodów

Większe bezpieczeństwo 
działania i inwestycji

1,5 mln metrów  
przewodów

Dzięki wykorzystaniu HIPERFACE DSL® producenci maszyn 
i instalacji mogą zaoszczędzić rocznie ok. 1,5 mln metrów 
 przewodów – przy średniej długości przewodu silnika 5 m  
i ok. 300 000 serwonapędach, które każdego roku są monto-
wane w maszynach pakujących.

INTELIGENTNY INTERFEJS

HIPERFACE DSL® – ewolucja cyfrowa 
HIPERFACE DSL® firmy SICK to pierwszy jednoprzewodowy interfejs do serwo-
motorów na rynku. Od momentu wprowadzenia w 2011 roku cieszy się dużym 
uznaniem wśród producentów silników i napędów. Jest to w pełni cyfrowy inter-
fejs,  pozwalający sprostać wymaganiom przyszłości. Innowacyjny i odporny na 
 zakłócenia protokół HIPERFACE DSL® umożliwia niezawodną komunikację za 
pomocą zaledwie dwóch żył zintegrowanych w przewodzie silnika. Tym samym 
interfejs ten jest najważniejszym ogniwem przejścia z tradycyjnych systemów 
 sprzężenia zwrotnego na inteligentne rozwiązania.
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 Korzyści wynikające z zastosowania czujników SMART MOTOR SENSORS

Interfejs jednoprzewodowy
HIPERFACE DSL® ogranicza oka-
blowanie do minimum, ponieważ 
dane z czujników są przesyłane 
za pomocą przewodu silnika.

Inteligentna sensoryka połączona ze sprawdzonym na całym świecie interfejsem –  
oto czujniki Smart Motor Sensors.

Dane z czujników
dotyczące prędkości, pozycji, przy-
spieszenia, temperatury, obrotów

Sterowanie
Informacje o prędkości i położeniu 
pozwalają na bezpieczne sterowa-
nie maszyną.

CZYNNIK UMOŻLIWIAJĄCY OSIĄGNIĘCIE SUKCESU

Czujniki Smart Motor Sensors zapewniają prawidłowe funkcjonowanie 
produkcji
Czujniki Smart Motor Sensors to coś więcej niż źródło danych pochodzących z centrum 
napędu. To także wydajne kontrolowanie ruchu w takcie procesu. Czujniki te pozwa-
lają stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Warto pamiętać o tym, że przyszłość już się 
zaczęła. Dzięki interfejsowi HIPERFACE DSL® czujniki Smart Motor Sensors już dziś 
umożliwiają skorzystanie z funkcji Condition Monitoring i konserwacji prewencyjnej. 
Przesyłają również dane dotyczące prędkości i pozycji w celu uruchomienia inteligent-
nych trybów pracy maszyny (Safe Motion). Nie ma konieczności stosowania drugiego 
wtyku silnika i osobnego przewodu enkodera, maszyny można więc projektować w bar-
dziej kompaktowy sposób.
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Branże RÓŻNE

Zwiększenie wydajności w sektorze budowy maszyn 
Czujniki Smart Motor Sensors sprawdzą się w każdej branży. Choć nie jest to widoczne 
na pierwszy rzut oka, w wielu serwomotorach różnych producentów stosowane są in-
teligentne czujniki i innowacyjne od SICK interfejsy. Jest to ważny impuls zapewniający 
sukces produkcji w wielu branżach.

Konkretne wymagania mogą różnić się w zależności od branży. Mimo to wszędzie 
obowiązuje zasada, że przestoje i awarie w produkcji można ograniczyć lub całkowi-
cie wyeliminować poprzez zastosowanie czujników Smart Motor Sensors. Pozwala to 
zredukować koszty i zwiększyć wydajność. Ze względu na bezpieczeństwo lub higienę 
przewody stosowane w robotyce lub przemyśle opakowań muszą być prowadzone 
w sposób hermetyczny. Dzięki HIPERFACE DSL® nakładały związane z okablowaniem 
są mniejsze o połowę, co w tym przypadku jest niekwestionowaną zaletą.

BRANŻE

Współpraca z firmą SICK była bardzo dobra, a wyznaczona osoba 

do kontaktów była kompetentna i chętnie odpowiadała na wszystkie 

pytania. Czujniki Smart Motor Sensors pozwalają udoskonalić pracę 

robotów w zastosowaniach związanych z obsługą i pobieraniem pro-

duktów. Technologia jednoprzewodowa interfejsu HIPERFACE DSL® 

i kompaktowa konstrukcja pozwalają zaoszczędzić wiele miejsca.

Felix Herrling, kierownik produktu w firmie HIWIN GmbH

Opakowania 

Robotyka

Obsługa materiału

Maszyny do produkcji 
 półprzewodników

Elektronika
Robotyka Obsługa materiału
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PERSPEKTYWY I4.0

sHub® – ze zdwojoną siłą do przodu
Rozwój jest kontynuowany. Rozwiązanie sHub® firmy SICK stanowi rozwinięcie czujników 
Smart Motor Sensors. Integruje ono dane z czujników Smart Motor Sensors oraz pozosta-
łych czujników zainstalowanych w silniku. Pozwala to na pełną integrację danych. Urządzenie 
sHub® „zbiera” dane z czujników Smart Motor Sensors, np. dotyczące bezpiecznej pozycji 
i prędkości, a także informacje z pozostałych czujników, np temperaturę, uderzenia, drgania 
i wilgotność. Zebrane w ten sposób dane sHub® przesyła do regulatora napędu synchronicz-
nie za pomocą istniejącego przewodu danych interfejsu HIPERFACE DSL®. W ten sposób 
czujniki Smart Motor Sensors i sHub® stają się ważnymi elementami inteligentnej fabryki 
I4.0. Dane te są podstawą procesów i redukują nakłady na etapie budowy linii produkcyj-
nych. Dodatkowe oszczędności wynikają z krótszych czasów przestojów, poprawy bezpie-
czeństwa funkcjonalnego i wzrostu wydajności.

Czujniki Smart Motor Sensors w I4.0
Smart Motor Sensors pozwalają spełnić wszystkie wymagania 
stawiane aplikacjom I4.0. Najważniejszą cechą jest w pełni cyfrowy 
interfejs HIPERFACE DSL®, przesyłający dane pomiarowe za po-
mocą regulatora serwonapędu bezpośrednio do chmury lub sieci 
Ethernet. Dzięki temu w przyszłości będzie można połączyć procesy 
produkcyjne w taki sposób, aby działały one autonomicznie.

PRZYSZŁOŚĆ ROZPOCZYNA SIĘ DZIŚ

sHub® - Koncentrator czujników do inteligentnych 
serwomotorów, które informują o konieczności 
konserwacji
Dodatkowe dane o drganiach i temperaturze urządzenia 
sHub® umożliwiają bardzo dokładne monitorowanie stanu 
i zwiększają dostępność eksploatacyjną serwomotorów

Urządzenia sHub® i EDS/EDM35 tworzą wydajny zespół i 
zapewniają integrację odpowiednich funkcji bezpieczeństwa, 
a tym samym bardzo dokładne i bezpieczne serwonapędy

Cyfrowy interfejs komunikacyjny HIPERFACE DSL® umożliwia 
monitorowanie stanu serwomotorów w czasie rzeczywistym 
na najwyższym poziomie bezpieczeństwa
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++
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

PRZEGLĄD INFORMACJI O FIRMIE SICK
Firma SICK należy do czołowych producentów czujników i ich systemów do zastosowań przemysłowych. 
Firma SICK zatrudnia ponad 9700 pracowników, ma też ponad 50 spółek córek i udziałów oraz liczne 
przedstawicielstwa na całym świecie, zawsze jest więc blisko swoich klientów. Wyjątkowa gama produktów 
i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed 
wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska. 

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. 
Dzięki inteligentnym czujnikom dostarczamy dokładnie to, czego potrzebują klienci. W centrach aplikacji 
w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem 
potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów 
w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność. 

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

Blisko klienta na całym świecie:

Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, 
Hongkong, Indie, Izrael, Japonia, Kanada, Malezja, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, 
Norwegia, Polska, Rumunia, Rosja, RPA, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, 
Tajwan, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje - www.sick.com


