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Endüstriyel devrimin tarihi evrimsel bir proses olarak ele alınabilir. Teknolojik ilerleme, endüstriyel değişimin 
her zaman ön koşulu olmuştur. Üretim ve lojistik alanındaki veri tabanlı, ağ bağlantılı ve kendi kendini kontrol 
eden değer yaratma zinciri, son yılların teknolojik inovasyonlarının geldiği en yüksek noktayı tanımlar.

Bu gelişmeyi, dördüncü sanayi devrimi kavramı altında özetliyoruz. Ancak tabii ki bu gelişimin geldiği son 
nokta değil.

Gelecek, bu gündür. Endüstri 4.0 kavramı ile birkaç yıl önce formüle edilen unsur, bugün somut halini almış 
bulunuyor. Dördüncü sanayi devrimi, tam hızıyla devam ediyor. Karmaşık makine ortamlarındaki ağ bağlantılı  
üretim ve kumanda prosesleri artık gelecekte rağbet görecek bir unsur değil. Dinamik, gerçek zamanlı 
optimize edilmiş ve kendi kendini organize eden endüstri proseslerinin temeli, bilgilerin elde edilmesine ve 
sonraki işlemelerine dayanıyor. 

Burada sensörler, akıllı fabrikanın veri tedarikçisi olarak vazgeçilmezdir. Bu nedenle SICK, sensör uzmanı 
olarak ilk sırada duruyor. Sensör sistemi, Endüstri 4.0’ın başarılı şekilde hayata geçirilmesinin ön koşuludur. 
Bu, SICK’in her gün taşıdığı büyük bir sorumluluk. Erkenden kabul edilen bu gelişme ile şirket, henüz 2004 
yılında “Sensör Zekası” iddiasını bu sorumluluğu ile ortaya koydu.

Geleceğin yapı taşları
Bu iddia, aslında halihazırda uygulamada olan bir gerçeklik. SICK sensörleri, salt veri ve bilgi ediniminin yanı 
sıra birçok farklı görevi yerine getiriyor. Geleceğin yapı taşları olarak, akıllı şekilde hareket ediyor ve elde 
edilen ölçüm verilerini kendileri işlemeye devam edebiliyor ve kendi başlarına iletebiliyor. SICK, ayrıca ağ 
bağlantısı ve veri aktarımı konularında kendini geliştirmeye devam ediyor. Optimize edilmiş ve verimli üretim 
akışları için, müşterilerimizin kişiye özel konfigürasyon sayesinde hedefe yönelik, uygulamaya özel bir veri 
birikimine sahip olmasını sağlıyoruz. Gelin, bu temel üzerine birlikte inşa edelim! 

Saygılarımızla

Dr. Robert Bauer 
SICK AG Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili okuyucularımız,
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Dördüncü kez endüstriyel devrim 
BUHAR MAKİNESİNİN KEŞFİNDEN AKILLI FABRİKAYA GİDEN YOL

Buhar makineleri

GÜÇ SERİ ÜRETİM KİTLESEL ÜRETİM

ELEKTRONİK SENSÖRLERMEKANİK SENSÖRLER ELEKTROMEKANİK
SENSÖRLER

SENSÖR ZEKASI

KAYNAK VERİMLİLİĞİ

Elektrik motorları Kumanda

• Kalite
• Güvenlik

• Bağımsız eylem
için ön koşul

Dijitalleşme

Mekanik Bant üretimi Otomasyon Bağımsız esneklik

Endüstri 4.0

DÖRDÜNCÜ SANAYI DEVRIMI 
 MERCEK ALTINDA

Devrimler dünyayı değiştirir. Ilk sanayi devrimi, 18. yüzyılın sonunda 
buhar makinesinin keşfedilmesi ve manuel üretimden makineli üre-
time geçişle başladı. Bundan yaklaşık 100 yıl sonra, elektrik tahrikli 
bant üretimi ile ikinci devrim geldi. Bu üretim şekli, 20. yüzyılın ilk üçte 
birlik kısmından itibaren maliyet verimli seri üretime olanak sağladı.
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Endüstri 3.0 ve Endüstri 4.0
SICK, üçüncü sanayi devriminde de vardı. Üçüncü devrim, 
1970’li ve 1980’li yıllarda başladı. Elektronik kumanda sistem-
leri, bilişim teknolojisi, elektronik, robotlar ve sensörlerin artan 
şekilde kullanımı, üretim, montaj ve lojistik süreçlerinin daha 
yüksek oranda otomasyonuna olanak sağladı. SICK’in fotoelekt-
rik sensörleri, bu dönüşümün değişmez bir bileşeni ve dünya 
genelinde ve tüm sektörleri kapsayacak şekilde kullanılıyor.

Dijitalleşme ve makinelerin ağ bağlantısı ile birlikte dördüncü 
sanayi devrimi uzun süredir hayatı değiştiriyor. Yeni teknoloji-
ler, üretim ve lojistikteki fiziksel ve sanal dünyayı, siber fiziksel 
sistemlerle (CPS) birleştiriyor. Bu gelişme, 2011’den itibaren 
Endüstri 4.0 kavramı altında özetleniyor. Makineler bağımsız 
şekilde birbirleriyle iletişim kurabiliyor ve bu sayede proses 
akışlarını optimize ediyor. Endüstri 4.0, endüstriyel alanda 
net olarak ağ bağlantısını temel alıyor. SICK, buradaki değer 
yaratma zincirinin en tepesinde duruyor. Çünkü iletişim, SICK 
sensörlerinin sağladığı çok sayıda bilgiyi gerektirir.

Endüstri 4.0

Ağ bağlantısı, yeni iletişim düzlemleri ve veri 

 güvenliği ile otomasyon ağlarına entegrasyon, 

 Endüstri 4.0 bağlamında SICK’te ele alınan  

üç temel konudur.

Endüstri 4.0 temelinde sensör sistemi 
Sensör sistemi, Endüstri 4.0’daki şeffaf proseslerin ön koşu-
lunu oluşturur. Sensör, bunu takip eden tüm uygulamaların 
temelini oluşturur. Kısacası, sensör sistemi olmasaydı, Endüstri 
4.0 da olmazdı.

Endüstri 4.0 sensörleri; klasik, ağ bağlantısı olmayan sensörle-
rin aksine ölçüm verilerinden daha fazlasını sunar. Merkezden 
bağımsız entegre hesaplama kapasitesi ve esnek programla-
nabilirlik özelliği, üretimi daha esnek, dinamik ve verimli kılan 
önemli özelliklerdir.

Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edin:  
- www.sick.com/industry40
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AĞ BAĞLANTISI VE  
DIJITALLEŞME

Iletişim yön değiştiriyor. Şeffaf bir üretimde, makineler ve  sensörler 
hem kendi aralarında, hem de doğrudan Ethernet veya bulut ile 
haberleşiyor. Kapalı bir sistem, açık bir sisteme dönüşüyor. Fakat 
sadece yerel olarak işlenen bilgi miktarı değişmiyor. Kalite de tama-
men yeni bir düzeye çıkartılıyor. Üretim tesislerinin durumu hakkında 
bilgiler ve bununla bağlantılı olarak olası üretim kesintilerinin yenilikçi 
geri bildirim sistemleri yardımıyla önceden belirlenmesi, bu konudaki 
örneklerden sadece biri. Ağın kenarında yani Edge’de veya  üretimin 
temelinde de merkezden bağımsız şekilde kullanılabilen ciddi hesap-
lama kapasitesi artışı, bunu mümkün kılıyor. Bu özellik, müşteri 
gerekliliklerine her an ve hızlı şekilde tepki verebilen daha esnek ve 
dinamik bir üretim elde edilmesini sağlıyor.

Bir fabrikadaki bugünün iletişim 
düzlemleri
Sensörlerin kumanda üniteleri ve onun üstündeki 
proses yönetim, üretim ve şirket düzlemleri ile 
şimdiye kadar yaygın şekilde kullanılan iletişim şekli, 
kapalı bir sistemdir. Bu sırada veriler; sensörler veya 
aktüatörler olarak adlandırılan alan cihazlarından 
PLC programlanabilir lojik kontrolöre gönderilir.
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SIMdirekt middleware

Endüstri 4.0 dönemindeki iletişim 
düzlemleri
Merkezden bağımsız hesaplama kapasitesi, gelecek-
te verileri sensörde direkt olarak bilgiye dönüştüre-
cek. Kararlar, merkezden bağımsız şekilde verilecek. 
Proses, üretim ve şirketle ilgili bilgiler direkt olarak 
Ethernet’e veya buluta iletilecek.

Ağ bağlantılı bilgi
Bulut, gelecekte tüm prosesin yönetimi için giderek 
daha da önem kazanacak. Fakat gerçek ana hesap-
lama kapasitesi giderek daha çok Edge ortamına 
kayacak. Bu amaçla sensörler, toplanan verileri, 
prosesin devamı için Ethernet üzerinde veya bulutta 
işlenebilen bilgilere dönüştürüyor. 
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VERILERDEN BILGI YARATMAK

Sensörler, Endüstri 4.0’ın ilk temas noktası ve bağlayıcı elema-
nıdır. Sensör zekası, önceden verilerin sadece toplanmasının 
ve basit kararların söz konusu olduğu yerlerde bugün, verilerin 
bilgi olarak hazırlanmasını ve sonraki işlemini de mümkün 
kılıyor. Yani sensör artık sadece “hissetmiyor”, dijitalleşmenin 
başlamasıyla birlikte “düşünmeye” de başlıyor. Bu noktadan 
itibaren, bu şekilde hazırlanmış bilgilerin iletilmesi, anahtar 
teknolojiye dönüşecek. Ağ bağlantılı değer yaratma zincirlerinin 
başarısı, sensörlerin bir uygulamadaki genel mimariye enteg-
rasyon başarısını temel alıyor.

Ağ ile güvenilir bir iletişim kurmak için, hangi verilere ihtiyaç 
olduğunun ve bunların ağ bağlantılı veri dünyasıyla birleştirilme-
sinin net bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Bu sırada, tanımlı 
bir mesafe için doğru iletişim protokollerinin seçilmesi önemli 
bir rol oynuyor. Ethernet tabanlı çözümler ön planda yer alıyor. 
Fakat IO-Link de özellikle sadece düşük bir iletişim becerisine 
ihtiyaç duyan cihazlar için ağ bağlantısına olanak sağlıyor.

Akıllı bir üretim ortamında, çok sayıda sensör lokal olarak çok 
sayıda veri topluyor. Bu nedenle merkezi olmayan veri işlemi-
nin önemi artıyor. Veri veya yazılım sistemindeki ek arayüzler, 
üretimdeki esnekliği, kaliteyi, verimliliği ve şeffaflığı artıran yeni 
analizlere ve fonksiyonlara olanak sağlıyor.

Veri güvenliği ile ilgili belirleyici sorular nihai olarak netleştiril-
dikten sonra, bulut, yakın gelecekte giderek daha önemli bir rol 
oynayacak. Uygulamaya özel bağlantı teknolojileri aracılığıyla ve 
kumanda bypass edilerek, sensör verileri gelecekte doğrudan 
buluta yönlendirilebilecek.

Tüm sensörlerin başarılı ve kapsamlı şekilde merkezi veya 
merkezden bağımsız veri işleme sistemleriyle ağ bağlantısı sa-
yesinde, şimdiye kadar bilinmeyen sayıda çözüm elde ediliyor. 
Tüm proses de, veri ve iletişim protokolleri sayesinde benzersiz 
bir kalitede şeffaflaşıyor. 

Ağ bağlantısı ve dijitalleşme VERILERDEN BILGI YARATMAK

Akıllı bir üretim ortamında sensörler verileri topluyor 

ve bunları derhal işlemeye devam ediyor. Bu şekilde 

hazırlanan bilgiler, daha sonra isteğe bağlı olarak 

Ethernet’e ya da doğrudan bulutta iletişim kuruyor. 
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VERILERDEN BILGI YARATMAK Ağ bağlantısı ve dijitalleşme

Güvenli bir ortamda tüm verilerin eksiksiz ağ bağlantısı
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Ağ bağlantılı fabrika

AĞ BAĞLANTILI FABRIKADA 
SENSÖR ZEKASI

Ağ bağlantılı fabrika, Endüstri 4.0 için ön koşuldur. Her sensör, her 
makine ve sürece katılan herkes, kendi aralarında ve birbirleriyle her 
an haberleşebilmektedir. Fakat bu bilgi alışverişi fabrika kapılarında 
bitmiyor. Edge ve bulut teknolojilerinin iş birliği, dışarıdan ve dışarıya 
doğru da üretim ve veri yönetimine olanak sağlıyor. Bu sayede, tek-
noloji ve insanın bu yoğun iş birliği, prosesleri daha şeffaf, verimli ve 
kârlı hale getiriyor.
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Ağ bağlantılı fabrika

1. Şeffaf üretim
Neyin ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini her zaman 
 bilin. Şeffaflık, tüm üretim ve tedarik prosesinin A’den Z’ye 
gerçek zamanlı takip edilmesine ve yönlendirilmesine olanak 
sağlıyor.

2. Dinamik ve esnek üretim
Gelişmiş otomasyon, esnek üretimi ve çok düşük adetleri daha 
uygun hale getiriyor. Müşterinin isteği birinci planda ve parti 
büyüklüğü 1 nihayet kârlı şekilde de realize edilebiliyor.

3. Kalite güvencesinin otomasyonu
Iyileştirilen hesaplama kapasiteleri, kalite güvencesi ve sensör 
destekli üretim yönetimi için kamera tabanlı çözümlerin görsel 
becerilerini de değiştiriyor. SICK sensörleri ürünlerin kalitesini 
artık hiçbir şekilde gözden kaçırmıyor.

4. Mobil platformlar
Mobil sistemler, üretim zincirine giderek daha fazla entegre olu-
yor. Büyükten küçüğe otomatik yönlendirmeli araçlar, neredeyse 
her endüstriyel ortamda güvenli ve kazasız destek veriyor.

5. Insan-Robot birlikteliği
Gerçek birliktelik, iş birliği ve aynı anda mevcut olmaktan daha 
fazlasıdır. Insan ve makine, aynı çalışma alanında giderek eşit 
düzeyde ve el ele çalışıyor.
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Ağ bağlantılı fabrika ŞEFFAF ÜRETIM

ŞEFFAF ÜRETIM

Endüstri 4.0’daki ağ bağlantısının tüm üretim prosesine pozitif 
etkileri, tutarlı şeffaf üretim olarak tanımlanır. Ağ bağlantısı 
başarılı olursa, bu şeffaf üretim türü, tüm tedarik zincirindeki 
sipariş işlemlerine ve müşteriye teslimata kadar tüm üretim ve 
lojistik proseslerine bir genel bakış sağlar. Bu sayede malzeme 
ve kaynak tüketimi azalır.  
Ek olarak, üretim ve tedarik ağları bütünsel olarak optimize 
edilir. Akıllı takip ve izleme çözümleri, ağ bağlantılı proses zin-
cirinde kesintisiz algılama, tanımlama ve ürün ile malzemenin 
izlenebilirliğine olanak sağlayan veriler ve bilgiler üretir.

Kesintisiz ağ bağlantısı: her ürün görüş alanında
Takip ve izleme çözümlerini realize etmeye yönelik teknik 
olanaklar çok çeşitlidir. Mümkün olan en iyi okuma performansı 
ve sistem entegrasyonu için uygun tanımlama teknolojisinin 
seçimi, mevcut gerekliliğe göre değişir. Ağ bağlantılı fabrikada, 
Endüstri 4.0 uyumlu çözümler olarak özellikle RFID yazma/

okuma cihazları ve programlanabilen kameralar gündeme gelir. 
Üretim zinciri boyunca kurulan sensör sistemi, data kartları ara-
cılığıyla hangi montaj adımlarının başlatılması gerektiğini algılar 
ve teslimata kadar sürekli bir şeffaflık sağlar.

Her proses için şeffaflık
Sensör zekası, günümüzde sadece realiteyi belirlemek değil, 
sensördeki bilgileri de uygun şekilde işlemek anlamına geliyor. 
Bu şekilde, örn. esnek bir çıktı formatı sayesinde, mantıksal ko-
şullar ayarlanarak ve birleştirilerek veri çıktısı gerekliliklere tam 
olarak adapte edilebilir. Bu nedenle gelecekte de her teknoloji 
kendi yetkisine sahip olacak: RFID yazma/okuma cihazları, 
örneğin data kartlarının okunması ve yazılmasına ve bununla 
birlikte çok kez kullanılmasına olanak sağlar, ayrıca direkt bir 
“görüş teması” da gerekli değildir. Buna karşı, kamera tabanlı 
kod okuyucular 2D kodları ve düz yazıyı da okur. Kaydedilen 
görüntüler arşivlenebilir ve analiz edilebilir.

Her üretim veya lojistik adımı üzerinden komple 

genel bakış. Şeffaf üretimin açıklanan amacı işte 

bu. Özel taleplere uygun olarak çok yönlü teknik 

çözümler sunuluyor.
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ŞEFFAF ÜRETIM Ağ bağlantılı fabrika

Her proses için şeffaflık
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RFU63x – Bir bakışta
• Endüstriyel UHF RFID yazma/okuma 

cihazı
• Tipe bağlı olarak entegre antenli ya 

da antensiz (maksimum dört anten 
bağlanabilir)

• Standartla uyumlu transponder ara-
yüzü (ISO/IEC 18000-6C/EPC G2C1)

• Endüstri standardı veri arayüzlerini 
ve fieldbusları destekler

• MicroSD hafıza kartı parametre klon-
lama için kullanılabilir

• Kapsamlı diyagnoz ve servis özellik-
leri

Avantajlarınız
• Akıllı proses mantığı tek başına bir 

sistem olarak da kullanılabilir
• En iyi ve istikrarlı yazma performansı
• 4Dpro uyumluluk ile endüstriyel ağ-

larda yüksek entegrasyon yeteneği
• Klonlama-yedekleme sistemi ile ko-

layca değiştirilebilen MicroSD kartı

• SOPAS yüzeyi kullanarak uygulama 
gereksinimlerine basit parametreleme

• Cihaz üstünde, serbestçe kullanıla-
bilir LED sinyali ile basitleştirilmiş 
diyagnoz

 - www.sick.com/RFU63x
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

Lector63x – Bir bakışta
• 2 megapiksele kadar sensörlü kod 

okuyucu
• Esnek optik ve filtre tasarımı
• Değiştirilebilir yüksek güçlü entegre 

aydınlatma

• Kod çözümleme seçenekleri ile esnek 
sonuç dizisiyle sezgisel kullanıcı 
arayüzü

• Işlev tuşları, lazer hedef yardımı, sesli 
geri bildirim ve LED’li geri bildirim

• microSD hafıza kartı

Avantajlarınız
• Yüksek çözünürlüklü sensörü ve akıllı 

işleme, zor okuma koşullarda bile 
yüksek okuma performansını garanti 
eder

• Esnek optik tasarımı ve yüksek güçlü 
aydınlatması küçük kodların yüksek 
hızlarda ya da büyük okuma mesafeli 
uygulamalarda okunmasına izin verir

• Sezgisel kullanıcı arayüzü, hızlı, kolay 
devreye alma için fonksiyon buton-
ları, entegre lazer hedef yardımcısı 
ve aydınlatma sayesinde hızlı cihaz 
kurulumu

• Akustik sinyal ve nesne üzerindeki 
renkli geri besleme noktası ile doğru-
dan sonuç kontrolü

• Basit bir klonlama fonksiyonu ile 
MicroSD hafıza kartı üzerinden üre-
tim hattının arıza durumlarında kısa 
ekipman duruşları sağlar

 - www.sick.com/Lector63x
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

www.sick.com/RFU63x
www.sick.com/Lector63x


ŞEFFAF ÜRETIM Ağ bağlantılı fabrika

8021407/22.05.2018
Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

1 5D R I V I N G  Y O U R  I N D U S T R Y  4 W A R D  |  S I C K 1 5

TiM3xx – Bir bakışta
• Son derece kompakt, hafif ve ekono-

mik sensör
• Akıllı yazılım algoritmaları ile alan 

değerlendirme
• Takılı cihazdaki parametreleme arayü-

züne yandan erişilebilir

• Düşük güç tüketimi (tipik 4 W)
• Sadece TiM3xxS: 2006/42/AT ve  

DIN EN ISO 13849-1:2015 sayılı 
 Makine Direktifi uyarınca sertifikalıdır 

Avantajlarınız
• Düşük çalışma maliyetleri
• Kompakt boyutları sayesinde esnek 

bir montaja sahiptir
• M12 x 12 veya D-Sub erkek konnek-

törü sayesinde düşük uygulama ve 
değiştirme maliyeti

• Akü ile çalışan araçlarda kullanıldığın-
da uzun pil ömrü

• Önceden yapılandırılmış alan setleri 
sayesinde devreye alma

• Sadece tek bir tarayıcı ile büyük alan-
ları (235 m²’ye kadar) düşük maliyete 
denetleme

• Verici ve alıcı kablolaması gerekli 
değil

• Sadece TiM3xxS için: Güvenlik odaklı 
uygulamalarda kullanılabilir

 - www.sick.com/TiM3xx
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

SIM1000 – Bir bakışta
• Birden fazla sensör verisi alımı için 

programlanabilir Sensor Integration 
Machine

• Ethernet, IO-Link, seri arayüz ya da 
CAN-Bus üzerinden SICK sensörleri-
nin bağlanması için 11 arayüz

• Önceden işlenen verilerin kumanda 
ve bulut bilgi işlem için Endüstri 4.0 
bağlamında aktarımı için (Edge Com-
puting) Ethernet arayüzleri üzerinden 
paralel “Dual Talk”

• Lazer ya da kamera tabanlı kod 
okuyucuların veya SICK RFID yazma/
okuma cihazı sensörlerin istenen 
tanımlama kodlarının CAN ağı üzerin-
den toplanması

• Giriş ve çıkış sinyallerinin hassas 
senkronizasyonu

• Web tabanlı, serbest tasarlanabilir 
kullanıcı arayüzü

• IP65 koruma sınıfı

Avantajlarınız
• SICK AppSpace ile ihtiyaca özel uygu-

lama geliştirme
• Endüstri 4.0 kapsamında dikey 

entegrasyon amacıyla kalite kontro-
lü, işlem analizi ve öngörülü bakım 
için çok sayıda sensörün verilerinin 
tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve 
arşivlenmesi

• Önceden hazırlanmış SICK algoritma 
API ve API arayüzü fonksiyonları ile 
esnek ve hızlı sensör entegrasyonu

• Sensör uygulamalarının SICK 
 AppSpace cihazlarında olası şekilde 
yeniden kullanılabilmesi vasıtasıyla 
düşük geliştirme maliyeti

• M12 bağlantılı önceden üretilmiş 
kablolar sayesinde kolay ve hızlı 
devreye alma 
 
 

www.sick.com/TiM3xx
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Esneklik ve verimlilik uyum içinde
Makine imalatındaki zorluk parti büyüklüğü 1’dir. Küçük adetler 
ve kişiselleştirilmiş seri üretim ürünler, Endüstri 4.0’ta başı 
çeken konulardır. Bunları hayata geçirmek için, bir makine 
veya tesis değişken ürün beslemesi ile çalışabilmeli ve farklı 
formatlara adapte edilebilmelidir. Ancak bu şekilde parti büyük-
lüğü 1’e kadar mallar müşteri talebine göre ve ihtiyaç dalga-
lanmalarına uygun şekilde esnek ve verimli şekilde üretilebilir. 
Sensör zekası, esneklikte yeni bir kaliteyi mümkün kılıyor. Üre-
timdeki verileri gerçek zamanlı olarak oluşturuyor. SICK sensör 
sistemi, sensörde akıllı fonksiyonlar yardımıyla ölçüm verilerini 
değerlendirerek ve düzenlenmiş bilgiler biçiminde ilgili kullanıcı 
verilerini aktararak veri işlemeyi destekleyip veri işleme yükünü 
hafifletiyor.

Her adımda esnek üretim
Bir tesisteki otomasyon derecesi arttıkça, münferit bileşenlerin 
görevi de artar: örn. esnek sensör ayarlı ve teşhis fonksiyonlu 
fotoseller, sektör genelinde kullanılmaktadır. IO-Link uyumlu 
endüktif yaklaşım sensörleri, karmaşık görevleri doğrudan 
sensörün içinde çözer. Kontrast sensörleri, seviye sensörleri 
ve elektronik basınç sensörleri, entegre IO-Link arayüzleri 
üzerinden parametre ayarlarını birbirlerine bildirir. Boyut ölçme 
otomasyon ışık perdesi, üretim ortamlarındaki kablo bağlantı 
maliyetini azaltır ve teşhis fonksiyonu ve format değişimine eri-
şime olanak sağlar. EtherNet/IP™ içeren enkoderler, haberleş-
me arayüzü entegrasyonu için hem aktif bir web sunucu, hem 
de fonksiyon bloklarına sahiptir. Kompakt 2D-LiDAR sensörleri 
(2D lazer alan tarayıcı olarak da adlandırılır), alan denetiminde 
nesneleri güvenilir şekilde algılar.

Uygulama uzmanlarımız, SICK AppSpace ile bu portföyden üre-
tim proseslerinin optimize edilmesine yönelik özel konseptler 
geliştirmektedir. SICK, Endüstri 4.0’ı her sektöre getirir.

En iyi dinamik ve esnek üretim için parti  büyüklüğü 

1’in elde edilmesi amacıyla büyük bir sensör 

sistemli destek gereklidir. SICK, geniş bir sensör 

portföyü ile bu zorluğun üstesinden gelinmesi için 

temel sunmaktadır.
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Parti büyüklüğü 1 ile müşteri istekleri gerçeğe dönüşüyor

SICK AppSpace – Fikirleriniz ve çözümler için serbest ortam
Sürece katılan tüm cihazların ağ bağlantısı ve güvenli, merkezden bağımsız veri 
alışverişi sayesinde çok yönlü uygulama olanakları elde ediliyor. Bu olanaklar, 
hem bulut, hem de programlanabilir lojik kontrolörler aracılığıyla makineler ve 
sistemler düzeyinde sunulabilir. SICK, bu amaçla geliştiricilerin bilgi alışverişi 
yaptığı ve SICK sensörleri için uygulamalar oluşturabildiği bir platform olan SICK 
AppSpace ekosistemini sunuyor.
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SICK AppStudio – Bir bakışta
• Giriş pencerelerinin ve durum bilgile-

rinin belirgin şekilde gösterilmesi
• Sensör uygulamaları bileşenlerinde 

yönetim ve gösterge için AppExplorer
• Blok programlama için grafiksel Flow 

Editor (akış editörü)
• Kapasite kullanımı ve sistem per-

formansının görselleştirilmesi için 
AppMonitor (uygulama monitörü)

• Kolayca bir Web-GUI oluşturmak için 
ViewBuilder (görüntü oluşturucu)

• 2D ve 3D görüntüler şeklinde görsel-
leştirmeli konforlu hata ayıklayıcı

• Sensör uygulamalarını optimize 
etmek için veri akışlarının kaydı ve 
oynatılması 

Avantajlarınız
• Komut tamamlama özellikli editör, 

program oluşturulmasını kolaylaştırır 
ve hızlandırır

• Emulator fonksiyonu, programlana-
bilir bir SICK cihazı bilgisayara bağlı 
olmasa dahi sensör uygulamalarının 
programlanmasına olanak sağlar

• Debugger (hata ayıklayıcı) kullanımı 
vasıtasıyla programlama hatalarının 
aramasında zamandan tasarruf

• Hafızanın ve CPU’nun (merkezi işlem 
birimi) kapasite kullanımının görsel-
leştirilmesi, programlanabilir bağlı 

cihazların fonksiyon durumundaki 
performansı hakkında bilgi verir

• Çok sayıda örnek program vasıtasıyla 
sensör uygulamalarının hızlı şekilde 
çalışması ve oluşturulması

• Çoklu olaylar, programlanabilen 
birden çok cihaza anlık bağlantıya 
olanak sağlar

• Bir doğrulama seçeneği, sensör 
uygulamalarının alandaki uygun 
programlanabilir cihaza doğru şekilde 
atanmasını garanti eder

 - www.sick.com/SICK_AppStudio
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

SICK AppManager – Bir bakışta
• Üç pencerede düzenli gösterge: 

programlanabilen bağlı cihazlar, 
yüklü güncel sensör uygulamaları ve 
Firmware sürümleri ve mevcut yeni 
sensör uygulamaları ve Firmware 
paketleri

• Sensör uygulamalarının karşıya ve 
karşıdan yüklenmesi için SICK AppPo-
ol ile opsiyonel bağlantı

• Programlanabilen birden çok cihaz 
üzerinde eş zamanlı kurulum müm-
kündür

• Kurulan sensör uygulamalarının 
yedeklenmesi için yedekleme fonk-
siyonu

• Sensör uygulamalarının programla-
nabilen aynı SICK cihazlarına kolay 
ve güvenli şekilde aktarılması için 
SD-Card klonlama 
 
 
 

Avantajlarınız
• Anlaşılır görüntüleme ve kolay kulla-

nım, sensör uygulamalarının alandaki 
programlanabilen SICK cihazlarına 
kurulmasını ve uygulama yönetimini 
kolaylaştırır

• SICK AppPool ile bağlantı, sensör 
uygulamalarının dünya genelinde uy-
gunluğuna ve uygulamaların program-
lanabilen ilgili cihazlara atanmasına 
olanak sağlar

• Yazılım paketlerinin doğrulanma-
sı, sensör uygulamalarının uygun 
programlanabilir cihaza doğru şekilde 
atanmasını garanti eder

• SICK cihazlarının Firmware güncelle-
mesi ek yazılım olmadan yapılabilir 
 
 

 - www.sick.com/SICK_AppManager
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

www.sick.com/SICK_AppStudio
www.sick.com/SICK_AppManager
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SIM2000 – Bir bakışta
• Birden çok kamera ve sensör veri top-

laması ve tümleştirmesi için program-
lanabilir Sensor Integration Machine

• Ethernet, IO-Link, seri arayüz ya da 
CAN-Bus üzerinden SICK sensörle-
rinin bağlanması ve gerilim kaynağı 
için 16 arayüz

• Önceden işlenen verilerin kumanda 
ve bulut bilgi işlem için Endüstri 4.0 
bağlamında aktarımı için (Edge Com-
puting) Fieldbus ve Ethernet arayüzle-
ri üzerinden paralel “Dual Talk”

• Giriş ve çıkış sinyallerinin hassas 
senkronizasyonu

• Web tabanlı, serbest tasarlanabilir 
kullanıcı arayüzü

• IP65 koruma sınıfı

Avantajlarınız
• SICK AppSpace ile ihtiyaca özel uygu-

lama geliştirme
• Sensör verilerinin tümleştirilmesi 

sayesinde yüksek performanslı, yeni 
uygulama çözümleri

• Endüstri 4.0’a dikey entegrasyon 
amacıyla kalite kontrolü, işlem analizi 
ve öngörülü bakım için çok sayıda 
sensörün verilerinin tespit edilmesi, 
değerlendirilmesi ve arşivlenmesi

• Önceden hazırlanmış SICK algoritma 
API ve API arayüzü fonksiyonları ile 
esnek ve hızlı sensör entegrasyonu

• Sensör uygulamalarının SICK Ap-
pSpace cihazlarında olası şekilde 
yeniden kullanılabilmesi vasıtasıyla 
düşük geliştirme maliyeti

• M12 bağlantılı önceden üretilmiş 
kablolar sayesinde kolay ve hızlı 
devreye alma

InspectorP65x – Bir bakışta
• Programlanabilen 2D kameralar 

(2,1 ve 4,2 Megapiksel)
• Esnek C montajlı lens ve entegre 

aydınlatma
• 4Dpro arayüzleri
• Hedef lazeri, sinyal sesi ve geri besle-

me noktası

• HALCON 12 görüntü işleme yazılımını 
temel alır

• SICK AppStudio’da programlanmıştır
• Web tabanlı kullanıcı arayüzü 

 

Avantajlarınız
• SICK AppSpace geliştirme oramı, 

kişiye özel yazılım çözümlerinin prog-
ramlanmasında maksimum esneklik 
sunar

• Endüstriyel görüntü işleme konusun-
da dünya genelinde lider bir yazılım 
olan HALCON 12 için çalışma zamanı 
lisansı pakete dahildir

• Yüksek çözünürlüklü, hızlı şekilde 
programlanabilen 2D kameralar, opti-
mum performansı garanti eder

• Esnek görsel tasarım ve güçlü ay-
dınlatma, yüksek hız ve büyük görüş 
alanlarına sahip kurulumlara olanak 
sağlar

• Operatör, güçlü konfor fonksiyonları 
sayesinde bireysel etkileşime yönelik 
çok sayıda olanağa sahiptir

• Müşteriye özel kullanıcı arayüzleri 
ve SICK AppManager, sorunsuz bir 
devreye alma işlemi sağlar

 - www.sick.com/InspectorP65x
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

www.sick.com/InspectorP65x
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KALITE GÜVENCESININ OTOMASYONU

Sürdürülebilir ekonomi ve stabil gelirler için kalite güvencesi 
ön koşuldur. Kalite güvencesi; hem malzeme yönetimini, hem 
de fonksiyon kontrolü ile makine ve üretim denetimini içerir. 
Bu sayede, depo stokları azalır ve tur süreleri kısalır. Proses 
denetimi ve kalite denetimine yönelik sensör çözümleri, kalite 
değişiklikleri ve ürün değişimlerindeki bağımsız adaptasyonlarla 
esnekliği arttırır ve bununla birlikte kaynak verimliliği, düşük fire 
ve yüksek çıkış adedi elde edilmesini sağlar.

Gerçekliği güvenli ve güvenilir şekilde belirlemek için, endüst-
riyel alanda tek bir vizyondan fazlası gerekir. Bu nedenle SICK; 

kompakt, kolay entegre edilebilen cihazlardan, yapılandırılabi-
len bağımsız çözümlere ve en yüksek gereklilikler için esnek 
şekilde programlanabilen yüksek hızlı kameralara kadar geniş 
bir 2B görüntü işleme yelpazesi sunuyor.

SICK’in gelişmiş kendi bileşenleri ve çeşitli görüntü  işleme 
kütüphanelerinin entegre edilebilen fonksiyonlarından, 
 Endüstri 4.0 bağlamında görevler için uygun olan ve mükemmel 
şekilde uyarlanmış yeni çözümler ortaya çıkıyor. Bunlar arasın-
da, örn. kalite kontrolü, takip ve izleme, nesne verileri tespiti ve 
öngörülü bakım sayılabilir.

SICK tek bir vizyonu takip ediyor. Örneğin fonksiyon 

ve makinelerin denetimi için kamera tabanlı kalite 

kontrolünde ya da öngörülü bakım ve nesne verileri 

tespitinde bu vizyon uygulanıyor.
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Gelecek odak noktasında



Ağ bağlantılı fabrika KALITE GÜVENCESININ OTOMASYONU

8021407/22.05.2018
Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

2 2 D R I V I N G  Y O U R  I N D U S T R Y  4 W A R D  |  S I C K2 2

Pinspector – Bir bakışta
• Baskılı devreler ve konnektörlü soket-

lerin denetimi için tam değerli çözüm
• Bağımsız modüler sistem
• Endüstri uygulamaları için uygun 

sağlam tasarım

• 3D görüntü işleme için SICK’in 
 Ranger kameraları

• Üç model – yüksek değer, hızlı de-
netim ve tıkanıklığı önlemek için çift 
kamera

Avantajlarınız
• Pinlerin baskılı devrelere yanlış yer-

leştirilmesi önlenir
• Üretim prosesleri optimize edilir
• Düşük sayıda hatalı ürün sayesinde 

maliyet tasarrufu elde edilir (bükül-
müş pin veya soğuk lehim noktaları 
oluşmaz)

• x, y, z pin pozisyonunun hızlı ve doğru 
şekilde kontrolü

• Birden çok baskılı devre ve konnek-
törlü soketin kontrolü için tek bir 
sistem

• Çok sayıda ölçüm ayarına sahip, kul-
lanıcı dostu Sürükle-Bırak arayüzü

• Temassız ölçüm sayesinde düşük 
bakım giderleri

• Geçmişin izlenebilirliği – Çok sayıda 
farklı protokol ve rapor seçeneği

 - www.sick.com/Pinspector
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

SIM4000 – Bir bakışta
• Ethernet tabanlı haberleşme arayüzü, 

kamera, aydınlatma, sensör, enkoder 
ve daha fazlası için 25 arayüz ile 
yüksek bağlantı çeşitliliği

• Hızlı görüntü aktarımı için 8 Gigabit 
Ethernet arayüzü

• OPC-UA ve MQTT gibi iletişim proto-
kollerine sahip Fieldbus ve Ethernet 
arayüzleri, paralel “Dual Talk” ile 
hazırlanmış verileri (Edge Computing), 

bulut bilgi işlem olarak da kumanda 
sisteminin kullanımına sunar ve bu 
sayede dijital fabrika için ağ bağlantı-
sına olanak sağlar

• Giriş ve çıkış sinyallerinin hassas 
senkronizasyonu

• Aydınlatma kumandası ve beslemesi
• IO-Link Master bağlantılar
• IP65 koruma sınıfı

Avantajlarınız
• SICK AppSpace ile ihtiyaca özel uygu-

lama geliştirme
• Sensör ve kamera verilerinin tümleş-

tirilmesi sayesinde yüksek perfor-
manslı, yeni uygulama çözümleri

• Entegre kütüphane HALCON ve SICK 
API algoritması, her türlü endüstriyel 
uygulama alanında çok çeşitli görün-
tü işleme imkanları sunar

• Endüstri 4.0’a dikey entegrasyon 
amacıyla kalite kontrolü, işlem analizi 

ve öngörülü bakım için çok sayıda 
kameranın ve sensörün verilerinin 
tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve 
arşivlenmesi

• Gerçek zamanlı donanım, örn. robot 
teknolojilerinde zaman bakımından 
kritik uygulamalarda entegrasyon 
yükünü azaltır

• M12 bağlantılı önceden üretilmiş 
kablolar sayesinde kolay ve hızlı 
devreye alma

 - www.sick.com/SIM4000
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

www.sick.com/Pinspector
http://www.sick.com/SIM4000
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TriSpector1000 – Bir bakışta
• Hareketli parçaların 3D denetimi
• Sezgisel kullanıcı arayüzü
• Entegre görüntü analizi
• Kolay değiştirme konsepti
• Yoğunluk overlay ile yüksek çözünür-

lüklü 3D resim

• Firma tarafından kalibre edilmiş 3D 
verileri, tüm boyutlarda gerçek mm 
değerleri

• Sağlam IP67 metal gövde 

Avantajlarınız
• Farklı renklerde, pozisyonlarda ve 

parçaların yüksekliklerinde dahi güve-
nilir 3D denetim

• Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde 
hızlı devreye alma ve kumanda

• Hızlı parametreleme için entegre 
görüntü analizi

• Garantili görüş alanı ve kaydedilmiş 
ayarların tekrar kullanımı sayesinde 
hızlı bir cihaz değişimi

• Yoğunluk 3D navigasyonu daha iyi 
duruma getirip bir etiket, basılı bir 
numune ya da dönmüş bir nesne 
varlığının kontrol edilmesini sağlar

• Firma tarafından kalibre edilmiş ve-
riler kurulumu kolaylaştırır ve zaman 
ve masraftan tasarruf ettirir

• Gıda maddesi işlemesinin zorlu 
ortam koşullarına ve zorlu şartlarına 
karşı dayanıklıdır

 - www.sick.com/TriSpector1000
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

InspectorP63x – Bir bakışta
• Programlanabilen 2D kameralar (1,3 

ve 1,9 Megapiksel)
• Esnek S ve C montajlı lens ve entegre 

aydınlatma
• 4Dpro arayüzleri

• Hedef lazeri, sinyal sesi ve geri besle-
me noktası

• HALCON 12 görüntü işleme yazılımını 
temel alır

• SICK AppStudio’da programlanmıştır
• Web tabanlı kullanıcı arayüzü

Avantajlarınız
• SICK AppSpace geliştirme oramı, 

kişiye özel yazılım çözümlerinin prog-
ramlanmasında maksimum esneklik 
sunar

• Endüstriyel görüntü işleme konusun-
da dünya genelinde lider bir yazılım 
olan HALCON 12 için çalışma zamanı 
lisansı pakete dahildir

• Yüksek çözünürlüklü, hızlı şekilde 
programlanabilen 2D kameralar, opti-
mum performansı garanti eder

• Esnek görsel tasarım, küçük nesne 
özelliklerinin yüksek hızda da analiz 
edilmesine olanak sağlar

• Operatör, güçlü konfor fonksiyonları 
sayesinde bireysel etkileşime yönelik 
çok sayıda olanağa sahiptir

• Müşteriye özel kullanıcı arayüzleri 
ve SICK AppManager, sorunsuz bir 
devreye alma işlemi sağlar

 - www.sick.com/InspectorP63x
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

www.sick.com/TriSpector1000
www.sick.com/InspectorP63x
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MOBIL PLATFORMLAR

Endüstri 4.0 mobil olarak da uygulamada: Bireysel olarak uyar-
lanmış sensör ve navigasyon sistemlerinin yardımıyla, otomatik 
yönlendirmeli sistemler bir fabrikanın şirket içi lojistiğindeki 
üretim bariyerlerini ortadan kaldırma becerisine sahiptir ve iş 
akışlarını birkaç kat daha esnek şekilde tasarlayabilir. 

Mobil platformlar için modüler sensör çözümleri
Otomatik yönlendirmeli araçlar (FTF) ve sistemler (FTS), günü-
müzde neredeyse her sanayi ortamında kullanılıyor. Üretim te-
dariki için, bant üretimindeki taşıma platformu veya depolama 
lojistiğindeki entegre bileşen olarak kullanılmaları fark etmez, 
otomatik yönlendirmeli sistemlerin teknik olanakları ve bundan 
oluşan kullanım olanakları son yıllarda belirgin şekilde arttı. Bu 
sistemlerin esnek, ekonomik ve geleceği güvenceye alan çözüm 
olarak önemi devasa boyutlarda. Bireysel uygulama durumları-
nın çeşitliliği sayesinde sensör çözümleri ölçeklendirilebilir ve 
modüler şekilde uyarlanmalıdır. Böylece taşıma görevleri daha 
güvenli, daha hızlı ve daha şeffaf biçimde gerçekleştirilebilir. 
Tehlikeler ve hata kaynakları da sistematik şekilde gideriliyor ve 
çok sayıda proses adımı hızlandırılıyor. 

SICK’in ürün portföyü; sürücüsüz taşıma aracı (FTC) olarak 
adlandırılan küçük otomatik yönlendirmeli araçlardan özel 
FTF’lere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Çarpışmayan ortaklar
Uygun fiyatlı sürücüsüz taşıma araçları; insanlar, makineler ve 
taşınan mallar için kısmen dar üretim yollarından geçmelidir. 
SICK’in uygun sensör ve sistem çözümleri, insanların ve malze-
melerin çarpışmalara karşı korunmasına yardımcı olur ve aynı 
anda, sürücüsüz taşıma araçlarının güvenilir ve esnek navigas-
yonu için gerekli tüm bilgileri toplar. Sürücüsüz taşıma araçları, 
koruma alanlarını değiştirerek viraj sürüşlerinde dahi yüksek 
hızlara ulaşır. SICK’in güvenlik çözümleri ile güvenli hız ve sürüş 
yönü belirlemesi, bileşen sayısını ve bununla birlikte sürücüsüz 
taşıma aracındaki gerekli montaj alanını azaltır.

Çarpışma olmadan kendi şeridinde giden asistan
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Akıllı sürücüsüz nakliye
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OLS – Bir bakışta
• Işıma yapan yapışkan bantların 

algılanması
• Çok yüksek sinyal-gürültü oranı 

(~1:1.000)
• 180 mm okuma alanı (aynı anda 

3 şeride kadar okunabilir)

• Şerit orta noktasından sapma bilgisi 
ve barkodların okunması

• Ortam ışığı, kir ya da parlaklığa karşı 
duyarsız

• Kusurlu yer kompanzasyonu
• Ölçüm hassasiyeti: ± 1 mm
• CANopen ve Ethernet (TCP/IP)

Avantajlarınız
• Sağlam ve doğru, ortam ışığı, kir ya 

da kusurlu yerlere karşı duyarsız
• Zemin malzemesinden ya da rengin-

den bağımsız
• Piyasada yaygın bulunan yapışkan 

bantların yapıştırılması ile basit şerit 
döşeme ve rota değiştirme

• 0,5 m’ye kadar küçük eğri yarıçapları 
mümkün

• Büyük okuma alanı esnek şerit döşe-
me sağlar (sapmalar, birleşimler)

• Barkodların okunması, mesafe 
bilgilerinin ya da sürüş komutlarının 
aktarılmasını sağlar ve araç kuman-
dasını kolaylaştırır

• Kamera çözümlerine kıyasla masraf-
tan tasarruf

• Düşük kurulum maliyetleri

 - www.sick.com/OLS
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

MLS – Bir bakışta
• Şerit takibi için manyetik hatların 

algılanması
• Sapma algılaması: Aynı anda 3 şeride 

kadar
• 1 mm çözünürlük, 1 mm tekrarlama 

doğruluğu

• CANopen arayüzü
• Kumanda işaretçilerinin algılanması
• IP65, IP67, IP68
• Ortam sıcaklığı –20 °C … +70 °C
• 100 mm ile 1.000 mm arasında 

ölçüm mesafeli çeşitler

Avantajlarınız
• Sağlam alüminyum gövde
• Kolay montaj: Dar gövde şekli ve 

farklı ölçüm alanı türleri
• Ayar yapılmadan hızlı devreye alma. 

Kullanıcı arayüzü üzerinden opsiyonel 
ayar ve görselleştirme.

• Zemine olan mesafesi uzun: Manyetik 
banda 10 mm ile 50 mm arasında 
mesafe

• Kavşaklar ve şerit birleşimleri için 
güvenli şerit algılama ve 3 şeride 
kadar ayrım

• Takip şeridinin manyetik kuvvetlerinin 
denetlenmesi

• Komut işaretleyicilerinin (STOP, 
MERGE, SPEED CHANGE) basit ve 
güvenilir algılanması

• Komple aksesuarlar mevcut: Şeritler 
ve işaretleyiciler için manyetik bant, 
montaj braketi

 - www.sick.com/MLS
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

www.sick.com/OLS
www.sick.com/MLS
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SICK sensörleri için fonksiyonel uygulama 
Değişken ortamlarda kontur belirleme – Bir bakışta
• Mevcut ortam bazında hassas yer 

tespiti
• Ortamdaki değişikliklere otomatik 

olarak uyar

• Çok sayıda SICK lazer alan tarayıcıyı 
destekler 

Avantajlarınız
• Hızlı ve kolay devreye alma
• Reflektör ya da başka ilave altyapı 

kurulumu gerekmez

• Uygulama başlangıçta yüksek doğru-
luğa sahip ortam haritası oluşturur

• Basit konfigürasyon ve tarayıcıda 
görselleştirme

SIM1000 FX – Bir bakışta
• Birden fazla sensör verisi alımı için 

programlanabilir Sensor Integration 
Machine

• Güvenli ve güvenli olmayan uygula-
ma çözümleri için Flexi Soft güvenlik 
kontrolörü ile birlikte de kullanılabilir

• Ethernet, IO-Link, seri arayüz ya da 
CAN-Bus üzerinden SICK sensörleri-
nin bağlanması için arayüzler

• SICK LiDAR sensörlerin bağlantısı için 
4 Ethernet arayüzü

• DIN rayının kontrol panosu montajı 
için IP20 koruma sınıfı

Avantajlarınız
• SICK AppSpace ile ihtiyaca özel uygu-

lama geliştirme
• Önceden hazırlanmış SICK algoritma 

API ve API arayüzü fonksiyonları ile 
esnek ve hızlı sensör entegrasyonu

• Otomatik yönlendirmeli araçlar (FTF) 
ve otomatik yönlendirmeli sistemlere 
(FTS) yönelik kontur belirleme ve 
harita güncelleştirmesi için iyileştiril-
miş yöntem

• Flexi-Soft mimarisine entegre edilebi-
lirlik sayesinde modülerlik
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INSAN-ROBOT BIRLIKTELIĞI

Insan ve robot, akıllı fabrikada daha sıkı iş birliği kuruyor. Mo-
dern iş paylaşımı bağlamında, SICK sensörleri, çalışmaları sı-
rasında robotları destekliyor ve endüstriyel ortamdaki görevleri 
yerine getirirken onların gözü oluyor. Insan ve makine arasında-
ki daha güçlü etkileşim, mutlak güvenli ve yüksek oranda esnek 
tepki verebilen güvenlik çözümlerini gerektiriyor.

Iş birliği ve aynı anda var olmaktan, gerçek birliktelik doğma-
lıdır. Otonom ya da yalnızca işlenecek olan robot teknolojileri 

yerine geleceğin ağ bağlantılı fabrikası robotlar ve insanlar 
arasında sıkı etkileşime güvenir. Ortak çalışmaya dayalı bu 
senaryolarda robotun gücü, hızı, hareket yolları ve iş parçasının 
kendisi, çalışan için çeşitli tehlikeler oluşturur. Bu tehlikeler, 
bütünleşik koruma önlemleriyle veya ek önlemler uygulanarak 
sınırlanmalıdır. SICK, bu alanda son yıllarda büyük bir ilerleme 
kaydetmiştir. 

Temas korkusu olmadan el ele
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Esnek güvenlik
Güvenlik sensörleri daha bu günden güncel makine prosesine 
uygun şekilde adapte edilebiliyor. Akıllı algoritmalar, örn. dijital 
anahtarlamalı güvenlik tekniğinden, çalışanların güncel pozis-
yonuna veya tesise makinelerin operasyonel geri dönüşümüne 
olanak sağlıyor. Çalışanın yaklaşması makinenin duruşa geç-
mesi yerine, çalışma hızının uygun şekilde düşürülmesine veya 
hareket yönlerinin güvenli kontrol edilmesine neden oluyor. Bu 
sayede insanların güvenliği her zaman garanti ediliyor ve buna 
rağmen üretimin kesilmesi gerekmiyor. Sonuç: Belirgin şekilde 
daha kısa durma süreleri ve daha az hatalı duruş, çevrim 
sürelerinin kısalması ve makine ve tesislerin verimliliğinin ve 
uygunluğunun artması.

İnsan-Robot işbirliği (MRK) alanında fonksiyonel güvenlik
Yüksek otomasyon derecesi esnek üretim süreçlerine karşı: In-
san ve makine daha sıkı ve buna rağmen daha güvenli iş birliği 
yaparken, modern üretim sistemlerindeki fonksiyonel güvenlik, 
daha fazla esnekliğe yönelik önemli bir adım haline geliyor. 
Insan ve robotun aynı çalışma alanını paylaştığı ve burada aynı 
anda çalıştığı tam birlikteliğe giden yolda, aynı anda mevcut 
olma veya iş birliğine yönelik çözümler sunma da var. SICK, bu 
konuda 70 yıllık deneyimi ve bilgi birikimi temelinde geniş bir 
güvenlik çözümleri portföyüne sahip. 

Portföyümüzdeki güvenlik uzmanlığı
Örneğin eşlik eden yazılımla birlikte programlanabilen güvenlik 
kontrolörü, kaskat bağlanabilir güvenlik sensörü ile kombinas-
yon halinde de çok sayıda tehlikeli noktanın aynı anda korun-
masını sağlar. Yeni nesil güvenli lazer alan tarayıcılar; tehlikeli 
alanları, erişim noktalarını ve tehlikeli noktaları tamamen 
güvenli bir şekilde korur. Güçlü güvenli ışık bariyerleri, kompakt 
muting alternatifi olarak, ilave sensörlere gerek olmadan da 
tehlikeli nokta ve alanların emniyete alınması için uygundur. 
SICK, güvenlik cihazlarının uygunluğunu en üst seviyeye yüksel-
tilir ve ürünleriyle makinelerin ve tesislerin durma süreleri en 
aza indirger.

 Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edin:  
-  www.sick.com/human-robot-collaboration 
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microScan3 Core – Bir bakışta
• Yenilikçi tarama teknolojisi sa-

feHDDM®

• 5,5 m koruma alanı mesafesi, 275° 
tarama açısı

• 8 adede kadar serbestçe yapılandırı-
labilen alan

• 4 adede kadar eş zamanlı koruma 
alanı

• Konfigürasyon hafızalı sistem soketi 
ve M12 konnektörlü soketler

• G/Ç’lar veya EtherNet/IP™ CIP 
Safety™ veya PROFINET PROFIsafe 
içeren ağ üzerinden güvenli enteg-
rasyon 

Avantajlarınız
• safeHDDM®: uzun algılama mesafesi 

ve kompakt yapı arasında mükem-
mel bir ilişki ile makinenize kolay bir 
entegrasyon için yenilikçi tarama 
teknolojisi

• Sağlam tasarım: zorlu endüstriyel 
koşullar için üretilmiş olan microS-
can3 yüklenilebilir ve güvenilirdir ve 
böylece verimliliği artırır

• Akıllı bağlama tekniği: standart 
arayüzler sayesinde düşük kablolama 
maliyeti, konfigürasyon hafızası saye-
sinde hızlı cihaz değişimi ve ağ veya 
G/Ç’lar üzerinden güvenlik entegras-
yon mümkündür

• Sezgisel kullanım: Safety Designer 
yazılımı ile kolay devreye alma ve ek-
ran, tuşlar veya ağ üzerinden teşhis 
imkanları

 - www.sick.com/microScan3_Core
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

S3000 Expert – Bir bakışta
• 4 m, 5,5 m ya da 7 m koruma alanı 

mesafesi
• 32 adet değiştirilebilir alan seti
• Sistem soketi içine entegre edilmiş 

konfigürasyon hafızası
• Güvenli SICK cihaz iletişimi için 

arayüz (EFI)

• Hıza bağlı alan değiştirme için artım-
sal enkoder girişleri

• RS-422 üzerinden ülke işareti tanıma 
özelliğiyle geliştirilmiş veri paylaşımı

• 4 koruma alanına kadar eş zamanlı 
denetleme

Avantajlarınız
• 7 m’lik geniş koruma alanı mesafesi, 

geniş kullanım çeşitliliğine olanak 
veriyor

• Alan setlerinin çeşitliliği, araçların 
veya hareketli makine parçalarının 
emniyete alınmasında güvenliği ve 
verimliliği garantiliyor

• Modüler uzantılar, düşük kablolama 
maliyeti ve EFI üzerinden SICK güven-
lik kontrolörü ile dörde kadar koruma 
alanının eş zamanlı denetlenmesi gibi 
ilave fonksiyonlar

• Konfigürasyon hafızası sayesinde hızlı 
yeniden devreye alma

• Her hızda doğru koruma alanı, 
istenmeyen stop etme durumunu 
engelliyor

• Navigasyon desteği ve kişisel koruma 
tek bir cihazda

• Sabit ve mobil uygulamalar için kolay 
kurulum, devreye alma ve bakım

• On yıllar boyunca emniyet teknolojisi 
maksimum güvenliği ve uygunluğu en 
zor koşullar altında bile garanti eder

 - www.sick.com/S3000_Expert
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

www.sick.com/microScan3_Core
www.sick.com/S3000_Expert
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Flexi Soft – Bir bakışta
• Modüler donanım platformlu güvenlik 

kontrolörü
• Konfigürasyonun sistem soketine 

kaydedilmesi
• Flexi Line ile güvenli kumanda ağ 

bağlantısı

• Flexi Loop ile kaskat bağlanabilir 
güvenlik sensörü

• Güvenli tahrik denetimi
• Güvenli analog değer denetimi
• Lisanssız Flexi Soft Designer konfigü-

rasyon yazılımı

Avantajlarınız
• Ilgili gerekliliğe modüler adaptasyon, 

optimum ölçeklenebilirlik ve bununla 
birlikte maliyet tasarrufu anlamına 
gelir

• Kolay mühendislik için kapsamlı 
fonksiyonlara sahip sezgisel konfigü-
rasyon yazılımı

• Güvenlik uygulamasının hızlı doğ-
rulanması: Konfigürasyon yazılımı 
dokümantasyon ve elektrik bağlantı 
şeması sunuyor

• Ana modülün teşhis arayüzleri ve 
sistem soketindeki konfigürasyon 
deposu; devreye almanın, bileşen 
değişiminin, hata gidermenin süratle 
yapılmasına olanak vererek durma 
sürelerinin en aza inmesini sağlar 
 
 
 

 - www.sick.com/Flexi_Soft
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

Safe Robotics Area Protection – Bir bakışta
• Robot çalışma koşullarının işçi pozis-

yonuna adaptasyonu
• Güvenli şekilde denetlenen robot 

hızının başlangıç ayarı
• Sekans denetimiyle otomatik restart

• Performans seviyesi PL d, Kategori 3 
(EN ISO 10218)

• Birlikte verilen fonksiyon bloğu saye-
sinde kolay entegrasyon

• Mevcut robot kumandalarına entegre 
edilebilir

Avantajlarınız
• Kısıtlamasız ve güvenli erişim – Tehli-

keli alanın emniyete alınması
• Durma sürelerini azaltır, işçinin iş 

akışlarını optimize eder, verimliliği 
arttırır

• Robot hızının 2 kademeli şekilde 
düşürülmesi ve arttırılması, aşınmayı 
azaltır ve bu sayede robotun kullanım 
süresini uzatır

• Mevcut tüm sanayi robotlarının ku-
mandalarına kolay entegrasyon

• Düşük entegrasyon çalışmaları, mali-
yetleri düşürür

• Esnek şekilde genişletilebildiği ve ko-
layca robot ortamına adapte edilebil-
diği için geleceği güvence altına alır

• SICK’in, önceden hazırlanmış ve test 
edilmiş güvenlik sisteminde birleşti-
rilen güvenilir güvenlik bileşenlerinin 
kendini ispatlamış kombinasyonu

 - www.sick.com/Safe_Robotics_Area_Protection
Ayrıntılı bilgi için linki girmeniz ya da QR kodunu taramanız yeterlidir; linki girdikten sonra teknik 
veriler, CAD ölçülü modelleri, kullanma kılavuzları, yazılımlar, uygulama örnekleri ve daha fazlasına 
erişiminiz açılır.

www.sick.com/Flexi_Soft
www.sick.com/Safe_Robotics_Area_Protection
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Bu nedenle SICK için iki konu çok önemli: Öncelikle, elde edilen 
veriler manipülasyona karşı her zaman korunmuş olmalıdır. Di-
ğer taraftan, gelişmiş değer yaratma zincirinde bu verileri kimin 
işlemeye devam edebileceği net şekilde tanımlanmış olmalıdır. 
Bunu, veri hakimiyeti başlığı altında birleştiriyoruz.

Endüstri 4.0 için fiziksel ön koşul olarak kabul edilen veri 
toplayıcı sensörleri tamamlayıcı olarak, veri hakimiyeti psikolojik 
açıdan önemlidir. Çünkü sadece ağlarının güvenliğine güvenen 
şirketler veri beslemeye hazır olabilir.

Veri hakimiyetini birlikte güvence altına alalım
Endüstri 4.0’un potansiyelinden gerçekten faydalanmak için, 
aktörlerin ağı, kendi üretim sınırlarının ötesine geçmelidir. 
Tedarikçilerin, üreticilerin ve müşterilerin prosesleri otomatik 
olarak iç içe geçebilmelidir. Bu sırada veri hakimiyeti, başarının 
anahtarıdır. Birçok şirket için, bulut uygulamaları veri güvenli-
ğini sağlamak için henüz yeterince olgunlaşmadı. Ticari bulut 
sunucularından bağımsız olmak ve kendi müşterilerinin veri 
güvenliği konusunu önceden düşünmek için SICK, International 
Data Spaces Association girişiminin kurucu ortağı oldu.

Veri hakimiyeti ve veri güvenliği

VERI HAKIMIYETI VE VERI 
 GÜVENLIĞI

Üretim verileri her şirketin sermayesidir. Bu nedenle şirketin başarısı 
için önemlidir ve çok iyi korunmaları gerekir. SICK’in ürünleri ve sistem 
çözümleri, ağ bağlantılı değer yaratma zincirinin en başında yer alır. 
Insan tarafından bakıldığında, üretimdeki sensör sistemi yegane veri 
tedarikçisidir ve verilerin güvenliği, ağ bağlantılı proseslerin başarısını 
belirler.
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Diğer resim önerileri ektedir

Veri hakimiyeti ve veri güvenliği

SICK, International Data Spaces’in bir parçasıdır
Başarılı veri yönetimi, Endüstri 4.0’ın çalışmasını sağlayan temel özelliktir.  
Sadece güvenli veriler, vizyonun gerçeğe dönüşmesine olanak sağlar. 
 Frauenhofer Gesellschaft ve şirketin ortak girişimi, Endüstri 4.0 arka planında 
daha güvenli bir veri alanı yaratma, çeşitli sektörlerdeki ve büyüklüklerdeki 
şirketlerin verilerini daha hakim şekilde yönetmesini sağlama hedefiyle Eğitim 
ve Araştırma Bakanlığı tarafından destekleniyor.
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NOTLAR
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NOTLAR
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BIR BAKIŞTA SICK
SICK firması endüstriyel uygulamalar için akıllı sensörlerin ve sensör çözümlerinin lider bir üreticisidir. 
8.800’ün üzerinde çalışan ve 50’nin üzerinde iştirak ve özsermaye yatırımının yanında dünya genelindeki 
sayısız temsilciliği ile SICK her zaman müşterilerinin yanındadır. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi insanları 
kazalara karşı korumak ve çevreye hasar vermeyi önlemek için kullanılan proseslerin güvenli ve verimli 
kumandası için kusursuz bir baz teşkil eder. 

SICK, çeşitli branşlarda geniş kapsamlı deneyimlere sahiptir ve proseslerinizi ve taleplerinizi iyi bilir. SICK; 
akıllı sensörlerle tam olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılar. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’daki uygu-
lama merkezlerinde, sistem çözümleri müşteriye özel olarak test ve optimize ediliyor. Bütün bunlar, SICK’i 
güvenilir bir sunucu ve gelişme ortağı yapar.

Teklifimiz, geniş kapsamlı hizmetlerle tamamlanır: SICK LifeTime Services, makineye tüm yaşamı boyunca 
güvenlik ve verimlilik sağlar. 

Bu, “Sensör zekasıdır.”

Dünya genelinde hemen yakınınızda:

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Büyük Britanya, Çek 
Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, Hong 
Kong, Ispanya, Israil, Isveç, Isviçre, Italya, Japonya, Kanada, Macaristan, Malezya, Meksika, Norveç, 
Polonya, Romanya, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Tayland, Tayvan, Türkiye, Vietnam, Yeni 
Zelanda. 

Müşteri temsilcileri ve diğer merkezler - www.sick.com


