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Sensorlösningar för robotik
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ROBOTAR

 • Är du medveten om säkerhetsriskerna med din robottillämpning?
 • Har du gjort en riskbedömning och söker lämpliga åtgärder för riskminimering?
 • Är du insatt i de relevanta direktiven och standarderna (t.ex. EN ISO 12100, EN ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066) för din robot-

tillämpning?
 • Behöver du stöttning för att tillämpa direktiven och standarderna för din robottillämpning?
 • Är interaktionen mellan människa och robot tillräckligt nära att den kräver högre säkerhetskrav och validering?

Våra certifierade säkerhetsexperter är grundligt insatta i sådana frågor. De anpassar allt till dina individuella krav och omsätter 
dina projekt snabbt och effektivt från koncept till godkännande. Hos SICK får du de modernaste, tekniska skyddsanordningarna, 
tillhörande tjänster och professionell projektledning från en och samma leverantör.

KOMPLETTA SÄKERHETSLÖSNINGAR

Maskintillverkare och -ägare
Konstruktion, ombyggnation, hopkoppling av maskiner och anläggningar

Maskinägare

Riskbedöm-
ning

Säkerhets-
koncept Systemdesign

Installation 
och 

driftsättning
Totalvalidering Kontroll av säker-

hetsutrustning

Väsentliga ändringar

FRÅN KONCEPT TILL SLUTGODKÄNNANDE

Projektering, utveckling och utförande från en och samma leverantör

Lokala specialister nära dig.
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END-OF-ARM TOOLING 
Gripararmarnas känslighet är alltid avgörande vid flexibel produktion och partistor-
lek 1. Smart objektdetektering är nyckeln till komplexa, automatiserade tillämpningar. 
Då kan ljuskällor och detekteringsfunktioner anpassas till och förinställas för speciella 
objektegenskaper som t.ex. material, yta eller form. De smarta sensorerna från SICK 
täcker in alla användningsområden för End-of-Arm Tooling och matchande matnings-
system.

POSITION FEEDBACK
Motor-Feedback-systemen ger robotsystemen data map. hastighet och position samt 
status på styr- och reglersystemets drivningar. Det utgör den sensoriska grunden för 
alla robotrörelser. De smarta motorsensorerna från SICK är i centrum och gör nödvän-
dig data för effektiv styrning av robot och anläggning tillgänglig.

ROBOT VISION
Fokus hamnar allt oftare på kamerabaserade lösningar som utökar robotens synfält. 
Med Vision-tekniken från SICK lokaliserar och identifierar roboten fördefinierade objekt 
och avgör själv hur den ska greppa resp. del. Mekaniska påbyggnader som objektstyr-
ningar blir då överflödiga. Det går även att mäta och göra kvalitetsinspektioner. På så 
vis kontrollerar t.ex. optiska övervakningssystem position och kvalitet vid produkternas 
fogningsprocess och harmoniserar förloppet.

SAFE ROBOTICS 
Tätt och samtidigt säkert samarbete mellan människa och robot är en förutsättning för 
hög produktivitet, ökande effektivitet och förbättrad ergonomi. Säkerhetstekniken spe-
lar en nyckelroll här. Det omfattande sortimentet med säkerhetslösningar från SICK 
ger människor obegränsat och säkert tillträde i robotsystemet och minskar uppehåll i 
produktionen. Detta möjliggörs genom en adaptiv miljöuppfattning med hjälp av intelli-
genta och pålitliga sensorer och säkra system.

KRAV PÅ ROBOTIK

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. 
Där har sensorer från SICK en avgörande roll. och ger 
roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsätt-
ningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla 
krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-
Arm Tooling och Position Feedback. Flexibla automati-
seringslösningar tack vare Robot Vision-teknik och fritt 
tillgängliga robotapplikationer som garanterar säker-
heten – framtiden är redan här. Sensorlösningar från 
SICK gör framtiden möjlig. Människa och maskin arbe-
tar hand i hand – precis som SICK hittar lösningar till-
sammans med sina kunder.

g www.sick.com/robotics

http://www.sick.com/robotics
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3D-limsträngskontroll
Inline-kvalitetssäkring av limsträngar – från applicering av lim-
met, kontroll av limmängden till kontroll av blåsor – är en av hu-
vuduppgifterna under limningsprocessen. Med 3D-visionssen-
sor TrispectorP1000 kan sofistikerade 3D-konturer kontrolleras 
tillförlitligt.

Hämtning av komponenter för montering
Robotarna tar självständigt ut komponenterna ur lastbäraren. 
Vision-systemet hittar komponentens griparposition och styr ro-
boten till lämpligt ställe – oberoende av lastbärarens lägestole-
ranser. Därefter införs komponenterna med hög precision i själ-
va maskinen för vidare bearbetning. Verktygsbyte går enkelt att 
genomföra: Visionsystemet har integrerade verktyg för kalibre-
ring och kommunikation med roboten. Kalibreringsbilden an-
vänds för att bestämma robotens läge.

g www.sick.com/PLB

g www.sick.com/PLR

g www.sick.com/PLOC2D

g www.sick.com/TriSpectorP1000

Robotstyrd plockning av separata detaljer i 
monteringsdrift
Komponenter på pall transporteras till arbetsstationen för 
tillverkning av en momentomvandlare. Robotstyrsystemet 
PLOC2D skiljer på detaljerna med sin 2D-objektlokalisering och 
matar dem till monteringsenheten i rätt ordning. Där monteras 
de ihop till en komplett momentomvandlare. Systemets bild-
hanteringsenhet lokaliserar detaljens exakta position och leder 
roboten till rätt plats. Det behövs inga detaljspecifika avlägg-
ningsfack på pallen och detaljerna kan ligga i olika positioner 
på pallen.

Lokalisering av objekt på pall
Vevstakarna levereras som bulkmaterial i lådor. De måste tas 
upp ur lådorna och utplaceras för vidare bearbetning. System-
lösningen PLB förser roboten med nödvändig information för att 
kunna plocka upp delarna var för sig ur lådan. Därefter place-
ras vevstakarna i maskinen med i förväg angivet läge och orien-
tering .

ROBOT VISION

http://www.sick.com/PLB
http://www.sick.com/PLR
http://www.sick.com/PLOC2D
http://www.sick.com/TriSpectorP1000
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Säkerhet i samarbetande robotapplikationer
Safe Robotics Area Protection är ett säkerhetssystem för att 
säkra samarbetet i robotapplikationer. Systemet ger operatö-
ren ett säkert fritt tillträde till robotens riskområde. På så sätt 
optimeras arbetsprocesser. Det är möjligt genom enkel an-
passning av fältsatserna de säkra laserscannrarna till kraven 
för respektive steg i tillverkningsprocessen. Roboten reducerar 
hastigheten när operatören närmar sig, beroende på föreliggan-
de avstånd. En reducering i två steg eller ökad robothastighet 
minskar stoppen och medför högre produktivitet.

g www.sick.com/Flexi_Soft

g www.sick.com/Flexi_Loop

SAFE ROBOTICS

g www.sick.com/
microScan3_Core

g www.sick.com/deTec

g www.sick.com/RE2

g www.sick.com/Safe_ 
Robotics_Area_Protection

g www.sick.com/Flexi_Soft

Linjedrift med hanteringsrobotar
Säkerhetskraven på system och processer ökar samtidigt som 
automatiseringsgraden ökar. Särskilt inom transporttekniken 
finns därför många säkerhetsbrytare och -sensorer installerade 
för att säkra anläggningarna. Flexi Loop från SICK ger en kost-
nadsbesparande, säker seriekoppling av upp till 32 säkerhets-
sensorer med bibehållen högsta säkerhetsnivå. Dessutom över-
för Flexi Loop en detaljerad diagnosinformation om plats och 
anledningen till en koppling, och garanterar på så sätt hela 
tiden anläggningens produktivitet.

g www.sick.com/Flexi_Soft

g www.sick.com/ 
S300_Advanced

g www.sick.com/TR4_Direct

Säker kollaboration mellan människa och robot vid 
slutmontering av elmotorer
En operatör förser elmotorer med böjbara detaljer, t.ex. en 
skyddskåpa på en hybrid drivlina.
En robot greppar elmotorerna från ett transportband och över-
räcker dem till operatören. Roboten startar automatiskt igen 
när skyddskåpan sitter på plats på drivlinan och operatören 
har lämnat robotens skyddsområde. Detta realiseras med sä-
kerhetskonceptet bestående av säker laserscanner mi-
croScan3, säker ljusridå deTec4 Core och säker styrning 
Flexi Soft.

Säker robotplattform för slutkontroll av 
navigationssystem
En robotplattform greppar navigationssystemen från ett trans-
portband i en redundant teststation och för dem till testauto-
maten för slutgiltigt kvalitetskontroll. Efter avslutad test sätter 
roboten tillbaka komponenten på transportbandet. Säkerheten 
i samarbetet mellan människa och maskin övervakas av två 
säkra laserscannrar S300 Advanced och den säkra styr-
ningen Flexi Soft. Roboten reducerar hastigheten ner till 
stopp när säkerhetsfälten bryts och ger möjlighet för en auto-
matisk återstart när skyddsfälten lämnas igen. 

http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Loop
http://www.sick.com/ microScan3_Core
http://www.sick.com/deTec
http://www.sick.com/RE2
http://www.sick.com/Safe_Robotics_Area_Protection
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/S300_Advanced
http://www.sick.com/TR4_Direct


R O B O T I K  |  S I C K 8023386/2018-05-23
Med reservation för eventuella ändringar

Övervakning av griparfunktionerna
Magnetcylindergivaren MZCG övervakar den pneumatiska cylin-
dern i griparen. Sensorn har en kort och för griparapplikatio-
ner optimerad kopplingspunkt som ökar effektiviteten genom 
snabbare cykeltider. Det robusta fästet håller sensorn i önskad 
position, även vid stötar och vibration som ökar tillförlitligheten. 
MZCG passar i alla vanliga C-spår oberoende av cylinderprofil 
och -fabrikat. Den induktiva givaren IME08 detekterar ändläget 
för den integrerade axeln i griparen.

Detektion av arbetsstyckets hållare och 
närvarokontroll av delar
De induktiva givarna IQ06 och IQ10 övervakar arbetsstyckets 
bärare längs produktionslinjen och signalerar närvaron av en 
bärare för arbetsstycket till pick-and-place-roboten. Den sto-
ra räckvidden och de flexibla monteringsalternativen möjliggör 
att maskindesignen nästan inte är begränsad alls. Via en di-
gital kopplingsutgång kan robotstyrningens multiTask fotocell 
PowerProx (WTT12) meddela delarnas närvaro på arbetsstyck-
ets bärare även på större avstånd.

Optimera svetsbana
Avståndssensorn OD1000 mäter avstånden mellan objekten 
vid automatiserad svetsning som t.ex. komponenter och överför 
samlade data direkt till robotstyrningen. Roboten kan optimera 
svetsbanan baserat på dessa data.

Tryckövervakning i vakuumplockgriparen
Robotens vakuumplockgripare plockar färdiga detaljer ur en 
gjutform. Tryckgivare PAC50:s övertrycks- och vakuummätin-
tervall gör att den passar för bestämning och övervakning av 
insugstrycket i vakuumplockgriparen. De analoga utgångssig-
nalerna för PAC50 kan inverteras speciellt för vakuummätinter-
vall.

END-OF-ARM TOOLING

g www.sick.com/OD1000

g www.sick.com/PAC50

g www.sick.com/PowerProx

g www.sick.com/MZCG

g www.sick.com/IQ_Standard

g www.sick.com/IQB

http://ww.sick.com/OD1000
http://www.sick.com/PAC50
http://www.sick.com/PowerProx
http://www.sick.com/MZCG
http://www.sick.com/IQ_Standard
http://www.sick.com/IQB
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Linjärobotar (kartesiska)
Motor-Feedback-system TTK50 och TTK70 från SICK arbetar 
med beröringsfri mätning och är alltså slitagefria. Det går att 
tillförlitligt positionsbestämma axeln även vid smuts och kon-
dens på magnetbandet. Därför ger Motor-Feedback-systemet 
underhållsfri drift vid förflyttningshastigheter upp till 10 m/s. 
Tack vare det absoluta längdmätningssystemet blir referenskör-
ningarna överflödiga. Det gör systemet perfekt för linjärtillämp-
ningar med mätlängder upp till 4 m.

Ledrobotar
Motor-Feedback-system EEM37 passar för alla slags ledrobotar 
tack vare sin kompakta konstruktion. HIPERFACE-DSL®-tekni-
ken ger nya tillämpningar som Safe Robotics för optimalt männ-
iska-robotsamarbete. Motor-Feedback-systemet uppfyller sä-
kerhetskraven i SIL2/PL d och ger perfekt Condition Monitoring 
ända in till drivaxeln tack vare elektronisk typskylt och förbruk-
ningshistogram. Den höga upplösningen på 17 bit per varv och 
12 bits Multiturn ger TCP:n hög ban- och positionsnoggrannhet.

SCARA-robotar  
SEM70 är ett Motor-Feedback-system med HIPERFACE®-gräns-
snitt för stora hålaxel- och momentmotorer. Konstruktionen är 
bara 24 mm hög och extremt plan, vilket underlättar vid inte-
grering i roboten. Det finns 32 sinus-cosinus-intervall per varv 
för positionering. Multiturn-varianterna med mekanisk trans-
mission kan registrera upp till 4 096 varv, så att det inte krävs 
någon extern batteribuffert. Hålaxeln möjliggör invändig kabeld-
ragning för SCARA-robotar.

Deltarobotar
SKM/SKS passar för mycket dynamiska användningsområ-
den som t.ex. deltarobotar pga. sin kompakthet. Motor-feed-
back-system för normalkapacitetsintervall klarar 128 sinus-co-
sinus-intervall per varv. Absolut positionsbestämning sker med 
en upplösning på 4 096 steg per varv samt 4 096 varv på 
Multiturn-system. Positionsvärdet är programmerbart. Alla vari-
anter har en elektronisk typskylt och ett HIPERFACE®-gränssnitt 
samt uppfyller säkerhetskraven enligt SIL2/PL d.

g www.sick.com/
EES_EEM37

g www.sick.com/TTK50

POSITION FEEDBACK

g www.sick.com/TTK70

g www.sick.com/ 
SES_SEM70

g www.sick.com/
SKS_SKM36

http://www.sick.com/EES_EEM37
http://www.sick.com/TTK50
http://www.sick.com/TTK70
http://www.sick.com/SES_SEM70
http://www.sick.com/SKS_SKM36


80
23

38
6/

20
18

-0
5-

23
 ∙ 

G
IC

FA
/I

TL
 (2

01
8-

08
) ∙

 P
re

 U
Sm

od
 s

v4
8

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK I ÖVERSIKT
SICK är en världsledande tillverkare av sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. SICK 
finns alltid i närheten av sina kunder med över 8 800 medarbetare, mer än 50 dotterbolag och delägar-
skap samt flera agenturer över hela världen. Ett unikt produkt- och tjänstespektrum skapar den perfekta 
basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika 
att skada miljön. 

SICK har omfattande erfarenhet inom många olika branscher och känner till processer och krav. SICKI 
levererar exakt vad kunden behöver med intelligenta sensorer. Applikationscenter i Europa, Asien och 
Nordamerika testar och optimerar systemlösningar kundspecifikt. Det gör SICK till en pålitlig leverantör och 
utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar sortimentet: SICK LifeTime Services ger support under maskinens kompletta 
livscykel och sörjer för säkerhet och produktivitet. 

Det är Smarta sensorer.

Globalt nära dig:

Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, 
Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Kina, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, 
Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckiska Republiken, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Vietnam, 
Österrike. 

Kontaktpersoner och övriga orter - www.sick.com


