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Bij SICK zijn we er niet zo van om bedrijfsmijlpalen aan de grote klok  
te hangen. We doen ons werk liever goed – daar heeft u als klant het 
meeste aan. Toch is er dit jaar een gebeurtenis waar ik graag, heel kort, 
uw aandacht voor vraag. In Bilthoven vieren we dit jaar namelijk een 
dubbel jubileum. Onze moederorganisatie SICK AG bestaat maar liefst 
70 jaar en als Nederlandse organisatie begonnen we 40 jaar geleden. 

Terugkijkend op al die jaren valt op dat het SICK-DNA nog steeds  
hetzelfde is: alles staat elke dag weer in het teken van de klant én 
innovatie. We blijven investeren in nieuwe producten, systemen en 
oplossingen, zodat u als klant nooit achterloopt. Sterker nog, regelmatig 
brengen wij klanten op nieuwe ideeën – bijvoorbeeld tijdens een bezoek 
aan ons Test & Training Centrum – en bieden wij hun nieuwe inzichten, 
zodat zij een voorsprong kunnen nemen in de markt. 

Op één belangrijk punt is SICK wel veranderd: we zoeken meer dan ooit 
de verbinding. We bieden niet alleen componenten en complete syste-
men, maar zorgen ervoor dat ze moeiteloos geïntegreerd kunnen worden 
binnen uw werkomgeving. Dat doen we enerzijds door onze producten 
uit te breiden met extra intelligentie voor Smart Industry en met vele 
aansluitmogelijkheden. Anderzijds zijn we onlangs met drie vooraan-
staande Nederlandse systemintegrators een intensieve samenwerking 
aangegaan. Zij kunnen u voortaan uitstekend bijstaan voor die oplos-
singen die om extra kennis vragen (zie pag. 22).

Misschien vormt dit jubileumjaar een mooie gelegenheid om eens 
nader kennis te maken met wat SICK allemaal voor uw organisatie  
kan betekenen. Nodig een van onze rayonmanagers gerust eens uit 
voor een nieuwe of hernieuwde kennismaking. Ook als u snel een 
vraag beantwoord wilt hebben, is de Technisch Advies Groep  
(030 - 225 56 97) u graag van dienst. Hoe u ook met SICK in contact 
treedt, wij zorgen ervoor dat het een feest is om met ons samen te 
werken. Dat doen we al 70 en 40 jaar lang!
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: Productnieuws

KERNINFORMATIE
 Laserlijncameratechnologie  
voor 3D-vision

 Betrouwbare 3D-inspectie; ook  
bij objecten met variërende kleur, 
positie en hoogte

 Embedded systeem: geïntegreerde 
beeldanalyse voor outputs recht-
streeks vanaf de TriSpector zonder 
externe verwerkingsunit

 Drie typen met een field of view  
van 8, 30 en 60 cm breedte

 Eenvoudig te configureren met 
SOPAS-software

 Robuuste IP67-behuizing
 Uitvoeringen met glazen vensters en 
uitvoeringen met kunststof vensters 
voor de voedingsmiddelenindustrie

 Directe aansluiting voor encoder met 
geïntegreerde voeding voor encoder

 Af-fabriek gekalibreerd
 Snel en intuïtief in bedrijf te nemen 
 Toepassingsmogelijkheden: controle 
vulniveau van potjes of blikken 
(crème, vloeistof, voedsel); aanwezig-
heidsdetectie van juiste aantallen in 
verpakking; controle juiste positie in 
verpakking; controle juiste positie op 
transportband (om producten goed te 
kunnen verpakken); kwaliteitscontrole 
van producten; controle van oppervlak 
en hoogte (staat er bijvoorbeeld nog 
een dopje omhoog?)

nog programmeerskills vereisen, daar is 
de TriSpector makkelijk te configureren 
met de SICK SOPAS-software.

GEBRUIKSGEMAK
Dankzij het gegarandeerde field of view, 
de af-fabriek kalibratie van laser en camera, 
en de mogelijkheid om bestaande instel-
lingen eenvoudig over te zetten, is het 
uitrollen van eenzelfde applicatie over 
meerdere opstellingen snel geregeld. 
In combinatie met de intuïtieve gebrui-
kersinterface maakt dit dat 3D-vision  
nu ook binnen handbereik komt voor eind-
gebruikers in bijvoorbeeld de verpakkings-
industrie, zonder dat er een machine-
bouwer of systemintegrator aan te pas 
hoeft te komen. 

De TriSpector is de nieuwe configureer-
bare standalone sensor voor kosten-
efficiënte 3D-inspecties van bewegende 
verpakkingen en producten. Ongeacht 
vorm, kleur of uitlijning van het product 
– de 3D-visionsensor met laser en camera 
in één behuizing kan iedere uitdaging 
aan. Is de inhoud compleet? Klopt de 
inhoud met het ingeleerde object? Zijn 
het vulniveau en de vorm akkoord? De 
TriSpector geeft alle antwoorden voor 
kwaliteitscontroles in de voedingsmid-
delen- en verpakkingsindustrie. 

>> Dankzij de unieke en intuïtieve gebrui-
kersinterface staat de TriSpector voor een 
absoluut eenvoudige inbedrijfstelling en 
bediening. Waar andere 3D-oplossingen 

TRISPECTOR:  
3D-VISION ZONDER PROGRAMMEREN
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: Toepassingen

>> Ondanks het feit dat Senefelder Mis-
set het samen met de andere bedrijven 
van de Roto Smeets Group nog goed doet 
– “samen vormen we de grootste drukker 
van Nederland” – geeft Peters toe dat  
er sprake is van een teruggang in de 
gra fische industrie. “Ook wij merken dat. 
Sommige bladen bestaan niet meer, 
weer andere klanten kiezen bijvoorbeeld 
voor het uitbesteden van het drukwerk 
aan Oost-Europese drukkers. Daar staat 
tegenover dat er nog steeds genoeg 
werk is om hier dag en nacht de persen 
te laten draaien.”

ALLROUND PLATFORMPROVIDER 
Om de positie binnen de grafische markt 
juist nu te verstevigen en uit te bouwen, 
zet Senefelder Misset meer en meer in 
op een klantgerichte en crossmediale 
aanpak: “We verzorgen niet alleen het 
drukwerk in rotatie- en vellenoffset, maar 
kunnen juist het hele traject van prepress 
tot afterpress voor de klant invullen. Zo 
helpen we onze klanten bijvoorbeeld ook 
met de logistiek en de distributie.”

Het crossmediale aspect in de nieuwe 
positionering komt met name naar voren 
in de oplossingen voor online-, mobile- en 
tabletpublishing. “We bieden bijvoorbeeld 
apps aan waarmee lezers hun tijdschrift 
of magazine ook op hun smartphone of 
tablet kunnen bekijken. Nieuw is ook dat 
we videocontent kunnen genereren voor 
digitale uitingen. Daarvoor is hier onlangs 
een studio ingericht. Zo kunnen we onze 
rol als allround platformprovider nog 
beter invullen.”

AANDACHT VOOR KWALITEIT
Hoe goed de aanvullende dienstver-
lening ook mag zijn, zonder kwalitatieve 
basis – het drukwerk in rotatie- en vellen-
offset – kun je klanten niet aan je binden. 
Dat hebben ze meer dan goed begrepen 
bij Senefelder Misset. Daarom wordt  
er binnen de verschillende processen 
naast het kritisch oog van de grafische 
medewerkers ook vertrouwd op de tech-
nologie van SICK. Binnen verschillende 
processen houdt de Inspector, de vision-
sensor voor intelligente beeldverwerking, 
een oogje in het zeil.

Met zo’n zeshonderd tijdschrifttitels die verschijnen in oplages van vijftienhonderd 
tot zo’n miljoen exemplaren, is Senefelder Misset een drukker van betekenis voor 
Nederland. Naast bekende titels als Esquire, Mens Health en Voetbal International 
rollen er in Doetinchem vooral veel non-profit- en vakbladen van de (rotatie- en vellen)
drukpersen. SICK-sensoren helpen daarbij de kwaliteit van het afgewerkte grafisch 
product te bewaken. Machine-operator Paul Peters leidt ons rond.

PERFECTIE VAN PREPRESS TOT AFTERPRESS 

SENEFELDER MISSET ZET SICK-BLAUW  
IN VOOR KWALITEITSINSPECTIE



NOG MEER SICK BIJ 
SENEFELDER MISSET
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: Toepassingen

Peters: “De klant, en indirect de lezer, 
betaalt voor een perfect eindproduct. 
Daar mogen geen fouten in voorkomen. 
Bij veel tijdschriften komt het voor dat we 
het binnenwerk in rotatieoffset drukken 
en dat we voor de cover gebruikmaken 
van vellendruk. Wanneer die twee moeten 
worden samengebracht, kan een cover 
wel eens verkeerd om komen te liggen, 
of nog erger, ontbreken. De SICK Inspector 
in deze afwerklijn houdt precies in de 
gaten of de juiste cover aanwezig is of 
niet. Foute exemplaren worden meteen 
uitgestoten.”

BUNDELSCHEIDING
Ook op een andere afwerklijn, waar bladen 
met een enveloppe wordt ingeseald, 
wordt de Inspector van SICK ingezet: 
“Hier gebruiken we de 2D-visioncamera 
niet alleen om te bepalen of de cover 
juist is, hij helpt ons ook bij de bundel-
scheiding. Wij leveren de bladen namelijk 
op postcode gesorteerd en gebundeld 

aan bij Sandd en/of PostNL. Dat verge-
makkelijkt de verspreiding. Op de adres-
drager van de enveloppe staan iedere 
keer één of twee blokjes geprint. Komen 
er twee blokjes voorbij, dan houdt dat in 
dat het laatste product voor dat post-
codegebied is voorbijgekomen. De stapel 
tijdschriften kan dan worden gebundeld 
en in de karren van Sandd en/of PostNL 
worden gelegd.”

Peters is erg trots op deze oplossing: 
“Aanvankelijk hadden we voor een con-
currerende camera gekozen, maar die 
werkte niet naar behoren. Toen SICK met 
de Inspector kwam, was ik aanvankelijk 
wel sceptisch, maar toen ik het resultaat 
zag, was ik meteen overtuigd van de 
snelheid en de accuratesse van deze 
visioncamera. Hij is gemakkelijk in gebruik 
en je kunt ‘m heel makkelijk instellen. 
Laptop aansluiten en klaar ben je. Opera-
tors kunnen er prima mee uit de voeten. 
Ook de ondersteuning van SICK is perfect. 

Je kunt altijd bellen met de Technisch 
Advies Groep. En regelmatig vraag ik ook 
aan de rayonmanager om mee te denken.“

BETROUWBAAR
“Als het aan mij ligt, gaan we nog meer 
vision inzetten. Er zijn nog genoeg toe-
passingen waarbij we de kwaliteit naar 
een nog hoger plan kunnen tillen. De 
keuze voor de Inspector ligt dan voor de 
hand, want die is absoluut betrouwbaar.”

>> Naast inspectietaken vervult SICK 
ook vele detectie- en beveiligingstaken 
bij Senefelder Misset. Zo houdt de S3000 
veiligheidscanner de wacht bij deze 
belichter die de drukwerkplaten belicht. 
Op het moment dat de machine in werking 
treedt en de trommel naar voren komt, 
wordt het geelzwart afgebakende veld 
op de vloer constant gescand. Wie per 
ongeluk het geelzwarte terrein betreedt, 
hoeft niet bang te zijn dat hij door de 
uitstekende trommel wordt geraakt. De 
S3000 geeft meteen een signaal af op 
basis waarvan de besturing de belichter 
onmiddellijk stilzet.

Senefelder Misset is gevestigd in Doetinchem.
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pakkingsindustrie om te bepalen of een 
zakje is geseald. Verder is ‘gap-bepaling’ 
voor PCB’s en chipkaartjes een mogelijke 
toepassing. Daarbij wordt niet alleen de 
tussenafstand bepaald; ook op elkaar 
liggende PCB’s of chipkaartjes worden 
gedetecteerd.

Met de teach-infunctie is het mogelijk 
om veel verschillende materialen met 
variatie in dikte te detecteren. De UD-18-2 
kan overigens ook zonder inleren van 
start: in de af-fabriekconfiguratie zijn 
drie detectie-instellingen opgenomen. 

KERNINFORMATIE
 Ultrasoon sensor voor het bepalen 
van geen laag, één laag of twee lagen 
(dus ook voor dubbelvel- en 
sealdetectie)

 Dankzij ultrasoontechnologie 
ongevoelig voor stof, vuil, vocht  
en kleur en materiaalonafhankelijk

 Verwerking in de ontvanger;  
geen aparte verwerkingsunit

 Drie typen: één voor 20-60 mm, één 
voor 20-60 mm met haakse ontvanger 
en één voor 30-70 mm

 4 vrij instelbare detectie-instellingen, 
waartussen tijdens bedrijf kan 
worden geschakeld

 Variabele montageafstand door 
lange schroefdraad

 Status -LED’s van alle kanten 
zichtbaar

 Snelle responsetijd van 2,5 ms  
of 5,5 ms (type-afhankelijk)

 UD-18-2 is de opvolger van de 
doublesheetdetector-versie van  
de UM-18

>> De UD-18-2 is uniek in zijn soort, 
omdat hij over maar liefst vier detectie-
instellingen beschikt, die alle vier afzon-
derlijk in te leren zijn. Eenmaal in bedrijf 
kan eenvoudig tussen de vier detectie-
instellingen worden geschakeld. Zo is 
het tijdverlies bij een productwissel in 
het productieproces minimaal.

De nieuwe ultrasoon sensor is een ver-
rijking voor die productieprocessen waar 
papier, metaal of andere dunne mate-
rialen worden ingevoerd. Ook kan de 
UD-18-2 worden ingezet binnen de ver-

UD-18-2: DE ULTRASOON SENSOR VOOR 
LAAG-, DUBBELVEL- EN SPLICEDETECTIE MET 
MAAR LIEFST VIER DETECTIE-INSTELLINGEN

Gaan er geen dubbele vellen papier de pers in? Is er wel een plastic kaartje aanwezig en liggen er geen twee op elkaar? 
Geeft de geldautomaat geen dubbele bankbiljetten uit? Zit er wel een label op de folieverpakking? Op al deze en andere 
vragen biedt de nieuwe ultrasoon sensor UD-18-2 antwoord. Deze zender-ontvangercombinatie vormt de ideale oplossing 
voor het bepalen van geen laag, één laag of twee lagen van dunne materialen.

: Productnieuws
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Tijd is geld in fabrieken, magazijnen, distributiecentra en andere productieom-
gevingen. Zeker als het gaat om het vervangen van een sensor moet de stilstand 
tot een minimum worden beperkt. Daarom heeft SICK nu de IQ40 serie ontwik-
keld: een complete lijn inductieve sensoren die zich stuk voor stuk in slechts 
één seconde laten plaatsen dankzij het unieke push-locksysteem.

: Productnieuws

KERNINFORMATIE
 Inductieve sensor voor het zwaardere 
werk in de conveyorindustrie, 
automotive, staalindustrie, logistiek, 
liften industrie, (lucht)havens en out  - 
dooromgevingen zoals attractieparken

 Behuizing: 40 mm x 40 mm
 Uniek en robuust push-locksysteem 
voor montage in één seconde

 Ook makkelijk te plaatsen in de 
beugels van uw bestaande vierkante 
inductieve sensoren (40x40)

 Vergroot detectiebereik: 20 mm 
flush en 40 mm non-flush

 4 status-LEDs, op elke hoek één, 
dus goed te zien vanaf verschillende 
posities

 Sensorkop in 5 richtingen draaibaar
 Elektrische configuratie:  
DC 3-draads, DC 4-draads

 Temperatuurbereik: -25 °C tot 85 °C
 Isolatieklasse: IP 68, IP 69K

>> Prettig om te weten: de IQ40-sen-
soren passen zelfs in de beugels van 
bestaande sensoren. Wie wil overstappen 
op het montagegemak en de betrouw-
baarheid van SICK, hoeft daarvoor geen 
grote aanpassingen te doen.

BREED INZETBAAR
Met een sensorkop die in vijf richtingen 
kan worden gedraaid, is de IQ40 op vele 
manieren inzetbaar. Dankzij de vier 
status -LEDs – op elke hoek één – is de 
status van de sensor altijd inzichtelijk, 
vanaf welke hoek ook wordt gekeken.

ROBUUST TOT EN MET
De IQ40-serie laat wat robuustheid 
betreft niets te wensen over. De sensor 
laat zich dan ook prima inzetten voor 
detectietaken in productieomgevingen 
(bijv. conveyortoepassingen), in havens 
en luchthavens (bijv. vrachtcontainer-
handling), in de staalindustrie en in out-

doortoepassingen (bijv. aanwezigheids-
detectie bij pretparkattracties). Dankzij 
een robuuste uitvoering is een lange 
levensduur verzekerd, ongeacht weers-
omstandigheden.

Ook typisch SICK: dankzij het vergrote 
detectiebereik zijn stabiele meetwaar-
den gegarandeerd. Daarmee vormen de 
sensoren uit de IQ40-serie tegelijk een 
betrouwbare keuze.

SICK IQ40: VERVANGEN VAN EEN INDUCTIEVE 
SENSOR WAS NOG NOOIT ZO GEMAKKELIJK



VAN 20-KILOVERPAKKING NAAR 500-KILOBAAL GEMALEN STRO 

VERTICALE BALENPERS APOLLO ISC HELPT NNSI 
AAN GEWIJZIGDE KLANTVRAAG TE VOLDOEN 

Wat doe je als je klanten willen over-
stappen van een 20-kiloverpakking naar 
een grote bulklevering? Dan speel je 
daarop in. Althans, zo denken ze er bij de 
Noord-Nederlandse Strovezel Industrie 
over. De bedenkers van het gemalen stro 
als alternatief bodemstrooisel in de stal 
investeerden in een balenpers van Apollo 
ISC en leveren hun klanten nu makkelijk 
transporteerbare balen van 500 kilo. 
SICK waakt over de veiligheid in het 
productieproces.

>> Bij de Noord-Nederlandse Strovezel 
Industrie B.V. (NNSI) in het Groningse 
Uithuizen staat alles al jaren in het 
teken van de vernieuwing. Ooit begon-
nen als foeragehandelaar, kwam direc-
teur-eigenaar Koos Terpstra in 1982 
voor het punt te staan dat hij zijn klanten 
nee moest gaan verkopen: “Ik verkocht 
toentertijd onder meer het zaagsel dat 
veehouders als bodemstrooisel in hun 
stallen gebruiken. Echter, op een gegeven 
moment ontstond daar een gebrek aan. 
Op dat moment ben ik een alternatief 
gaan ontwikkelen. En zo kwam ik op het 
idee om gemalen stro in te zetten.”

Terpstra gaat verder: “Toegegeven, het 
duurde even voordat we het proces van 
het versnipperen van stro onder de knie 
hadden, maar uiteindelijk konden we 
de veehouders een goed alternatief 
voor zaagsel bieden.” Volgens Terpstra 
moesten de veehouders aanvankelijk 
wel even wennen aan het idee van gema-
len stro, maar successievelijk groeide 
de afzetmarkt. Aanvankelijk verkocht 
Terpstra zijn eigen innovatie alleen in 
Nederland, inmiddels vinden de pro-
ducten van NNSI ook gretig aftrek in 
Duitsland en Denemarken. “We moeten 
het daarbij vooral van mond-tot-mond-
reclame hebben. Veehouders delen 
hun enthousiasme over ons product 
graag met hun collega’s.”

: Toepassingen
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terug naar boven en tegelijkertijd wordt 
de rest van de baal ook omwikkeld met 
plastic folie. Eenmaal bovenaan wordt 
de foliewikkel dichtgedrukt en doorge-
sneden. Tegelijkertijd wordt boven en 
onder de snede een seal gemaakt, waar-
door meteen de nieuwe onderzijde voor 
de volgende baal ontstaat. De baal 
wordt via een rollenbaan afgevoerd, 
waarna de schacht weer naar beneden 
zakt voor de volgende baal.”

“De balenpers die hier in Uithuizen staat, 
is een light-uitvoering”, legt Wobben uit. 
“Hij is goed voor zo’n 17 balen per uur. 
Mocht NNSI door groei in de toekomst 
nog verder willen opschalen, dan kunnen 
we de light-uitvoering eenvoudig uitbrei-
den naar de heavy-duty-uitvoering. Die 
kan tot wel 35 balen per uur aan!”

INLOOPBEVEILIGING
Voor sensorspecialist SICK is een belang-
rijke rol weggelegd in de beveiliging van 
de balenpers. Wobben: “We hebben een 
SICK-veiligheidslichtscherm geplaatst 
aan die zijde waar de balen de pers 
verlaten. Deze is zo ingeregeld dat de 
balenpers moeiteloos blijft functioneren 
als de balen voorbijkomen. Echter, zodra 
een persoon de lichtschermen passeert, 
dan wordt er meteen een signaal afge-
geven richting de SICK Flexi Soft safety 
controller en wordt het proces onmid-
dellijk stilgezet. Zo is absolute veilig-
heid gegarandeerd. Ook op de plek waar 
beschadigde pallets door het systeem 
worden uitgestoten, en waar de lege 
pallets worden bijgevuld, zorgt SICK 
voor de veiligheid aan de hand van 
twee lichtschermen.”  >>
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: Toepassingen

LIEVER LOS
Tot voor kort bracht NNSI het gemalen 
stro alleen in verpakkingen van twintig 
kilo op de markt: “Dat was eerst dertig 
kilo, maar door arbobepalingen zijn we 
door de jaren heen teruggegaan naar 
de twintig kilo.” Doordat een groeiend 
aantal veehouders de overstap maakt 
van het handmatig naar het machinaal 
aanbrengen van bodemstrooisel in de 
ligboxen, is ook de vraag van de klant 
veranderd. Mede-eigenaar Jeroen Terp-
stra en zoon van Koos legt uit: “Veehou-
ders werken steeds vaker met speciale 
robots die al rijdend door de stallen in 
iedere ligbox de juiste hoeveelheid 
bodemstrooisel afgeven. Voor die vee-
houders werken die verpakkingen van 
twintig kilo niet meer. Daarom vroegen 
ze ons of we ons product ook los zouden 
kunnen aanleveren. Maar dan heb je 
het over zulke grote volumes.”

Ook nu waren Koos en Jeroen Terpstra 
niet voor één gat te vangen. Samen 
gingen zij op zoek naar mogelijkheden 
om grote balen van zo’n vijfhonderd 
kilo te produceren. Jeroen Terpstra: 
“Veel persoplossingen werken horizon-
taal, maar dat werkt niet bij gemalen 

stro. Wij zochten dan ook naar een 
oplossing waar we van bovenaf het stro 
in een grote plastic zak konden stor-
ten, om het vervolgens van bovenaf te 
laten aanstampen door een pers.” De 
zoektocht nam ruim anderhalf jaar in 
beslag, totdat Koos Terpstra op You-
Tube een filmpje van Apollo ISC uit 
Coevorden tegenkwam: “Zij hebben 
een prachtige verticale pers voor turf 
en potgrond.” Terpstra hoefde niet lang 
na te denken. Met één telefoontje naar 
Coevorden kwam alles in een stroom-

versnelling. “Ze konden ons snel een 
zo goed als pasklare oplossing bieden.” 

MEER MOGELIJKHEDEN
De balenpers van Apollo ISC wordt vrij-
wel over heel het noordelijk halfrond 
ingezet voor het samenpersen van turf 
en potgrond. “Dit soort bodemproducten 
vragen normaal gesproken om heel 
veel ruimte. Door turf of potgrond samen 
te persen in een baal van plastic folie, 
breng je het volume flink terug en 
maak je het transport met een heftruck 
bijvoorbeeld stukken makkelijker. Je 
schuift de baal zo de vrachtwagen in”, 
aldus Klaas Wobben, besturingstech-
nicus bij Apollo. 

Omdat de markt van turf en potgrond 
wereldwijd niet zo groot is – “het is 
echt een nichemarkt, waarin we weinig 
concurrentie ondervinden” – zoekt 
Apollo ISC nu naar nog meer nieuwe 
toepassingsgebieden voor de balen-
pers. “Neem bijvoorbeeld de landbouw. 
Ik denk dat we voor veel volumineuze 
producten een goede oplossing bieden. 
Je kunt er de transportkosten zo enorm 
mee drukken. Zeker als je overzees gaat, 
praten we toch over serieus veel geld.”

IN ACTIE
Met gepaste trots laten Wobben en 
beide Terpstra’s de productiehal met 
de balenpers zien. Strobalen verdwijnen 
eerst in de vermaler, waarna het gemalen 
stro via schroefvijzels en transportbanden 
naar de balenpers van Apollo ISC wordt 
vervoerd. Wobben: “Het strooisel wordt 
gestort in een schacht die met plastic 
folie is omwikkeld. Zo gauw er voldoende 
strooisel is gestort, zorgt de stempel 
voor het aandrukken ervan. Indien de 
baal geperst is, trekt de schacht zich 



Daarnaast zorgt SICK ook voor proces-
bewaking. “Optische sensoren geven 
precies aan waar de geproduceerde 
balen op de rollenbanen staan. Mochten 
de rollenbanen vol zijn, dan worden er 
geen nieuwe balen meer geproduceerd.”

ROBUUST
Dat Apollo ISC graag met de producten 
en expertise van SICK werkt, is niet zo 
verwonderlijk. Beide bedrijven zijn uit 
hetzelfde hout gesneden. Wobben: “We 
staan voor robuuste systemen en oplos-
singen en denken serieus na over veilig-
heid: onze systemen moeten 100% 

hermetisch dicht zijn voor personen. 
Daarnaast houden we graag rekening 
met klantwensen: vaak kunnen we met 
kleine aanpassingen een systeem al 
helemaal op maat maken voor de klant.”
 
Bij de keuze voor SICK speelt volgens 
Wobben ook de kwaliteit een belang-
rijke rol. “We hebben goede ervaring met 
de kwaliteit van de producten, met de 
wereldwijde beschikbaarheid van de 
componenten en met de expertise van 
de medewerkers. We gaan nu in overleg 
met de rayonmanager van SICK over hoe 
we de hoogte van het gestorte materi-
aal nog makkelijker kunnen meten. Je 
belt ze en ze zijn er voor je.”
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: Toepassingen

UPGRADE  

UPDATE

Niet voor elke toepassing met zelfrijdende voertuigen is een positionerings- en 
navigatiesysteem nodig dat aan de hoogste standaarden voldoet wat betreft 
detectiebereik en nauwkeurigheid. Daarentegen zijn hogere IP-waarden en een 
groter voedingsspanningsbereik in bepaalde gevallen wel vereist. Speciaal daar-
voor heeft SICK de NAV245 ontwikkeld.

NAV245: positionerings- en navigatie-
systeem voor zelfrijdende voertuigen

systeem inzetbaar voor warehousing-
applicaties, in distributiecentra en voor 
andere toepassingen met zelfrijdende 
voertuigen. Dankzij zijn IP67-isolatie-
klasse is de NAV245 een goede positio-
nerings- en navigatieoplossing voor (semi)
outdoor gebruik.

>> De nieuwe NAV245 van SICK is een 
compact en lichtgewicht positionerings- 
en navigatiesysteem dat opvalt door zijn 
hoge temperatuurbereik van -30˚ C tot 
+50˚ C – mede mogelijk gemaakt door de 
ingebouwde verwarming – en zijn grote 
voedingsspanningsbereik. Daarmee is het 

APOLLO GROUP
>> De balenpers, zoals geplaatst 
bij NNSI, vormt slechts een van 
de vele oplossingen die de Apollo 
Group te bieden heeft. De onder-
neming met het hoofdkantoor in 
het Drentse Coevorden en diverse 
internationale verkoop- en produc-
tievestigingen in onder meer China 
en de VS staat wereldwijd bekend 
als producent van onder meer 
logistieke systemen en verticaal-
transportsystemen. Ontwerp, pro-
ductie, installatie, service en onder-
houd – de Apollo Group bestrijkt 
het hele palet. Meer weten? Kijk 
op www.apollobv.com.

Zien hoe de 
balenpers werkt? Scan 
de QR-code of ga naar 
http://www.apollobv.com/
products-services/
baling-debaling/

http://www.apollobv.com/
http://www.apollobv.com/
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: Informatie

Een deugdelijke RI&E of een plan van aanpak om de machineveiligheid te ver-
beteren? Als specialist in safety levert SICK u graag de benodigde consultancy.

Volgens de richtlijn arbeidsmiddelen is 
elke werkgever verplicht om de appara-
tuur waarmee de medewerkers werken, 
regelmatig te controleren op veiligheid. 
Is bijvoorbeeld de machine nog geschikt 
om veilig te gebruiken? Helaas wordt bij 
een Risico-Inventarisatie en Evaluatie 
(RI&E) te vaak gefocust op ergonomische 
risico’s, zoals gladde vloeren, weinig licht 
en/of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

Gaat het om de machineveiligheid dan 
wordt er maar al te vaak verwezen naar 
de CE-verklaring. Maar daarmee is de 
vraag of de mechanisch bewegende delen 
van de machine goed zijn afgeschermd, 
onvoldoende beantwoord. Wie machine-
ongelukken wil voorkomen en in gesprek 
met de arbeidsinspectie stevig in de 

schoenen wil staan, kan maar beter goed 
voorbereid zijn met een stevig onder-
bouwde RI&E of een slim plan van aanpak. 

JARENLANGE ERVARING
Als specialist in het beveiligen van de 
bewegende delen van een machine 
be schikt SICK over een jarenlange erva-
ring. De SICK-consultants zijn bij vele 
ondernemingen een graag geziene gast, 
niet alleen aan de ontwerptafel, maar ook 
op de werkvloer bij retrofitprojecten. SICK 
stelt hun brede kennis ook graag beschik-
baar voor het opstellen van uw RI&E of 
plan van aanpak. Met één telefoontje 
naar 030 – 229 25 44 of een e-mail naar 
info@sick.nl schuift één van onze consul-
tants graag bij u aan. 

CONSULTANCY BIJ RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE 

RI&E? MAAK GEBRUIK VAN DE KENNIS VAN SICK

De MLG-2 PRO van SICK staat inmiddels in de markt bekend als hét lichtscherm voor 
het detecteren en meten van kleine objecten die op hoge snelheid voorbijkomen. 
Dankzij de AutoAdapt-functie is zelfs de detectie van (semi)transparante objecten 
mogelijk, denk bijvoorbeeld aan de plastic wikkel om een pakje sigaretten.

MLG-2 PRO: nu ook met  
2,5 mm straalafstand

de drank- en voedingsmiddelenindustrie, 
aan hoogtemeting in een verticaal lift-
systeem, aan objectgroottebepaling in 
de verpakkingsindustrie, aan het scheiden 
en classificeren van voertuigen, maar 
ook aan hoogteclassificatie, patroonher-
kenning, breedtemeting, contourmeting 
en de detectie van uitstekende delen op 
een transportband.

>> Met de onlangs aangekondigde 
update heeft SICK de straalafstand weten 
terug te brengen van 5 naar 2,5 mm. 
Daarmee ontkomen ook zéér kleine en 
snel voorbijkomende objecten niet 
meer aan het oog van de MLG-2 PRO. 

De MLG-2 PRO is breed inzetbaar voor 
verschillende toepassingen. Denk aan 
volumemeting en objectherkenning in 

mailto:info@sick.nl
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>> Denk bijvoorbeeld aan het bepalen 
van de interfacekeuze (HTL, TTL), de 
resolutie, de 0-puls teach, de richting, 
de presetwaarden, een reset naar de 
fabrieksinstellingen en aan cloning. Met 
mobiele programmeerunits op zakfor-
maat, tools die aan de pc hangen, inter-
faces voor integratie in de besturing, en 
web-based interfaces is er altijd een 
oplossing binnen handbereik om de 
functies van de SICK-encoders makkelijk 
in te regelen.

PGT-10-Pro
Mobiele programmeerunit op  
zakformaat voor het standalone 
programmeren op de werkvloer  
of outdoorlocatie, als opvolger  
van de PGT-10-S, geschikt voor 
zowel incrementele (HTL/TTL)  
als absolute SSI encoders.

PGT-08-S
Pc-gestuurde programmeerunit met software 
voor uw pc of laptop. Eenvoudig programmeren 
op de werkplek of in de productieomgeving.

RS-485
Programmeren via een RS-485 
interface; hierbij wordt gebruikge-
maakt van een pc of gebruikers-
specifieke besturingseenheden.

Ethernet/veldbus
Programmeren met gebruikers-
specifieke besturingseenheden en 
engineeringsoftware van de producent 
van de PLC; hierbij wordt gebruikge-
maakt van Ethernet/veldbussystemen.

Ethernet via webserver
Programmeren via een geïntegreerde  
webserver.

PGT-12-Pro
Mobiele programmeerunit op  
zakformaat, vergelijkbaar met de 
PGT-10-Pro, maar dan speciaal  
ontwikkeld voor absolute encoders 
en inclinometers (zie rechterpagina) 
met een CANopen-interface.

NIEUW!

NIEUW!

Steeds vaker moeten encoders kunnen worden aangepast aan de 
gebruikerswensen en applicatiespecifieke omstandigheden. Speciaal 
daarvoor biedt SICK een scala aan programmeertools waarmee de 
functies in de encoder kunnen worden geparametreerd.

ENCODERS  
PROGRAMMEREN?  
FLEXIBEL, EENVOUDIG  
EN SNEL MET DE SICK-
PROGRAMMEERTOOLS

DE ENCODERPROGRAMMEERTOOLS VAN SICK OP EEN RIJ
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Eén handzame programmeertool 
voor zowel incrementele (HTL/TTL) 
als absolute encoders (SSI). SICK 
maakt het mogelijk met de nieuwe 
PGT-10-Pro. De unit op zakformaat 
valt onder meer op door:

 Een groot display (4 regels)
 Eenduidige menustructuur
 Intuïtief in gebruik dankzij 
handige selectietoetsen

 Beveiliging van functies  
via password

 Cloningfunctionaliteit
 Compatibel met PGT-08-S
 Toekomstbestendig door 
firmware-updatemogelijkheid  
via SD-card

 Geschikt voor onder meer de 
AHS36 SSI, AHM36 SSI, AFS60 
SSI, AFM60 SSI, DFS60, DFV60 
en DFS20 series

Tot nu toe was er nog geen mobiele 
programmeertool voor encoders met 
een CANopen-interface. Met de PGT-
12-Pro komt SICK aan die wens tege-
moet. De handzame unit is geschikt 
voor zowel absolute encoders als  
inclinometers (zie rechts).

 Een groot display (4 regels)
 Eenduidige menustructuur
 Intuïtief in gebruik dankzij 
handige selectietoetsen

 Beveiliging van functies via 
password

 Cloningfunctionaliteit
 Toekomstbestendig door 
firmware-updatemogelijkheid  
via SD-card

 Geschikt voor onder meer de AHS/
AHM36 CANopen en/of TMS/
TMM inclinometers

>> Alle inclinometers uit de TMS/TMM-
serie zijn gebaseerd op de capacitieve 
MEMS-technologie (Micro -Electro -
Mechanical Systems). Daarbij worden 
capacitieve verschillen omgezet in een 
sinusvormige analoge spanning. Deze 
spanning kan worden omgerekend tot 
een hoek. Met de inclinometers uit de 
TMS/TMM-serie is een stabiele en accu-
rate hoekmeting gegarandeerd. Daar-
voor zorgt onder andere de instelbare 
trillingsonderdrukking. Het volledig inge-
goten sensorgedeelte tilt de bedrijfs-
zekerheid van de inclinometers naar een 
ongekend hoog niveau. 

EEN INCLINOMETER VOOR ELKE  
TOEPASSING
De inclinometers van SICK zijn in vele 
uitvoeringen beschikbaar: eendimensio-
naal (één as 360˚) of tweedimensionaal 
(twee assen 90˚ tegelijkertijd), program-
meerbaar of met vaste waarde, met 
kunststof of aluminium behuizing en met 
compacte of extra robuuste behuizing. 
Daar mee is er altijd een inclinometer 
voor elke toepassing. Bijvoorbeeld op 
landbouwvoertuigen, bouwmachines en 
kranen.

Als meest complete sensorspecialist is SICK nu nog completer. Want aan het 
productportfolio van sensoren en encoders voegt SICK nu inclinometers toe, ook wel 
hoekmeters genoemd. Met de nieuwe TMS/TMM-serie is er nu altijd een oplossing 
voor elke situatie waarin contactloos de hoek ten opzichte van de zwaartekracht 
moet worden bepaald of bewaakt.

KERNINFORMATIE
 Inclinometer voor contactloze 
hoekmeting

 In vele uitvoeringen verkrijgbaar
 Met vaste waardes of  
programmeerbaar

 Kunststof of aluminium behuizing
 Een- of tweedimensionaal
 Interfaces: CANopen, 4..20 mA  
of 0..10 V

 Sinusvormig uitgangssignaal  
of ‘linearized’

 Van compacte behuizing tot extra 
robuuste uitvoeringen voor inzet 
onder zware omstandigheden

 Programmeerbare digitale filtering
 Volledig ingegoten sensor
 Makkelijk te parametreren met  
de programmeertool PGT-12-Pro  
(zie hiernaast)

NIEUW BIJ SICK! 

INCLINOMETERS  
TMS/TMM VOOR CONTACT- 
LOZE HOEKMETING

NIEUW VAN SICK:

de PGT-10-Pro voor 
incrementele én  
absolute encoders

PGT-12-PRO: 

de eerste mobiele 
programmeertool voor 
CANopen-encoders
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NIEUWE INVULLING MUTING 
MET NIEUWE NORM IEC 62046

>> Dit vraagt om speciale maatregelen 
qua automatisering van de beveiliging. 
Een lichtscherm voor inloopbeveiliging 
met een al dan niet ingebouwde muting-
functie biedt hiervoor een oplossing. 
Hiermee kan door middel van aanwezig-
heidsherkenning onderscheid worden 
gemaakt tussen personen en materialen. 
Hoe je muting moet toepassen, wordt 
tot nu toe maar summier beschreven in 
de normen. De nieuwe norm IEC 62046 
moet voor meer duidelijkheid zorgen. 
Maar vergeet daarbij ook het gezonde 
verstand niet.

TIJDELIJKE ONDERBREKING
Muting is het tijdelijk onderbreken van 
een veiligheidsfunctie. Deze onderbreking 
wordt automatisch geactiveerd door de 
veiligheidsgerelateerde onderdelen van 
een besturingssysteem. Muting van een 
veiligheidslichtscherm wordt onder meer 
toegepast om producten in of uit machi-
nes te kunnen transporteren, zonder dat 
de machine een veiligheidsstop maakt. 

De mutingfunctie moet daarbij aan 
strenge voorwaarden voldoen.

Om ervoor te zorgen dat tijdens muting 
geen personen toegang krijgen tot de 
gevaarlijke machineomgeving, moet een 
situatie worden gecreëerd waarbij de 
veiligheidsbesturing onderscheid maakt 
tussen personen en producten. Hierbij 
spelen de mutingsensoren een doorslag-
gevende rol. Mutingsensoren moeten het 
materiaal detecteren en hoeven dus 
niet aan een speciale veiligheidseis, 
zoals de IEC 61496-1, te voldoen. Muting-
  sensoren kunnen zijn: be nade rings-
schakelaars, ultrasoon sensoren, foto-
cellen, tasters, afstandmeetsensoren, 
contrasttasters, kleursensoren, lumines-
centiesensoren, detectielussen of...

De volgorde en tijdsspanne waarin deze 
sensoren worden geactiveerd bepaalt of 
de output van het veiligheidslichtscherm 
wel of niet wordt overbrugd. Bij de invoer 
van bijvoorbeeld een gestapelde pallet 

over een rollenbaan zorgen de muting-
sensoren ervoor dat het veilig heids-
lichtscherm in mutingconditie gaat, 
indien aan alle mutingvoorwaarden is 
voldaan. Dus ondanks dat de pallet 
door het veiligheidslichtscherm wordt 
gevoerd, leidt dit niet tot een veiligheids-
stop. Dit gebeurt echter wel als een 
persoon via dezelfde rollenbaan door 
het veiligheidslichtscherm probeert te 
kruipen. Dit komt omdat de muting-
sensoren dan niet in de juiste volgorde 
worden geactiveerd (afb. 1).

Toegang voor personen tot machines is vooral nodig voor onderhoud en reparatie 
of het oplossen van problemen. Doorgaans is toegang alleen mogelijk via met 
veiligheidsschakelaars beveiligde hekwerken of licht schermen, die ervoor zorgen 
dat gevaarlijke functies van machines worden gestopt als personen het beveiligde 
gebied betreden. De machine moet echter, om te kunnen produceren, wel van 
materialen kunnen worden voorzien en gereed product moet kunnen worden 
afgevoerd, zonder dat de machine hiervoor moet worden gestopt.

Afbeelding 1.
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: Onder de loep

4 SENSOREN- / PARALLELMUTING VOLGENS IEC 62046
S1 = Afstand tussen A2 (B1) en  
  het AOPD-veld (mm)
S2 = Afstand tussen A1 en B2 (mm)
S3 = Lengte van het object (mm)
S4 = Afstand tussen A1 (B2) en  
  A2 (B1) (mm)
V = Baansnelheid (mm/s)
a  =  Afstand tussen de transport-

goederen en de fysieke  
afscherming (mm)

Treactie = Reactietijd van het lichtscherm 
  (sec)

Additionele optimalisatie maatregelen
 mutingeinde verzorgd door  
lichtscherm (ESPE)

 bandstopfunctionaliteit
 tijdbewaking (4 sec)
 richting en volgorde bewaking 

Sensor afstanden:
S1 > V • Treactie   < 200 mm
S2 < S3
S2 > 500 mm (lichaamsafmeting)
S4 > 250 mm (beenafmeting)
a  > 500 mm.  

Voorkom klemgevaar tussen de transport-
goederen en de fysieke delen van de instal-
latie. Zorg er tevens voor dat een persoon 
niet ongemerkt met de transportgoederen 
kan meelopen. Extra beveiligingsmaatrege-
len, zoals ‘bewaakte’ klapdeuren, vormen 
een optie. Afwijken van deze waarden kan 
mits de risicobeoordeling dit toestaat en  
de veiligheid gewaarborgd blijft.

M4000-S

M4000-E + UE403

beladen pallet transportbaan

a

v

A1 A2

S4 S1 S1 S4

S2

S3

B1 B2

afscherming

BETROUWBAARHEID
Belangrijk bij muting is, uiteraard, dat 
het veilig is, dat het niet per ongeluk 
kan worden geactiveerd en dat het 
moeilijk te manipuleren is. Met andere 
woorden: muting moet zorgen voor een 
betrouwbare overbrugging van de veilig-
heidssensoren, als het om materiaal-
transport gaat, maar mag niet toestaan 
dat ook personen kunnen passeren. 

Om een veiligheidsniveau te kunnen 
realiseren is een bewaakt overbrug-
gingsysteem nodig met tenminste twee 
onafhankelijke signalen. Als dit wordt 
gedaan met maar twee sensoren, is 
het raadzaam om een extra signaal te 
gebruiken dat aangeeft dat de muting 
mag plaatsvinden. Een voorbeeld van 
zo’n oplossing is het toepassen van 
twee fotocellen en een PLC-signaal.
 
JUISTE OVERBRUGGINGSCYCLUS
Om opzettelijke overbrugging of mani-
pulatie te vermijden, worden de signalen 
(sensoren) bewaakt door bijvoorbeeld 

een mutingmodule in/aan het licht-
scherm zelf of een veiligheidsrelais met 
mutingfuctionaliteit of een veiligheids-
PLC. Dit veiligheidscomponent contro-
leert of de sensoren wel worden geac-
tiveerd en gedeactiveerd in de juiste 
overbruggingscyclus. 

Al deze zaken zijn vastgelegd in de IEC 
62046 (Safety of Machinery – Applica-
tion of Protective Equipment to detect 
the Presence of Persons). Deze norm 
geeft praktische oplossingen voor appli-
caties met ESPE’s (Electro Sensitive 
Protective Equipment) en behandelt 
naast muting tevens:

 beveiligingskarakteristieken  
van zowel ESPE’s als drukmatten 
en -vloeren;

 PSDI (takten; de machine starten 
met behulp van een lichtscherm);

 start/restart interlock;
 blanking (blinderen);
 EDM (‘relaiscontrole’);
 inspecties.

IEC 62046
Muting wordt summier beschreven in 
bijvoorbeeld de normen IEC 61496-1 
en de ISO 13849-1. Veel uitvoeriger 
wordt muting echter in de technische 
beschrijving IEC/TS 62046 beschreven. 
Deze technische beschrijving wordt  
binnenkort omgezet in een norm: de 
IEC 62046. 

Deze norm behandelt onder meer de 
plaatsing van mutingsensoren, de volg-
orde voor activatie van de mutingfunctie 
en hoe om te gaan met bijvoorbeeld een 
override van de mutingfunctie. De nieuwe 
norm IEC 62046 is hier behoorlijk uit-
gesproken over: 
 Muting mag enkel en alleen plaats-

vinden als dit nodig is voor het proces 
en bovendien alleen op het daarvoor 
geschikte moment in de bedrijfscyclus. 
Maak hierbij gebruik van tijdslimieten 
en volgordebewaking 
 Tijdens muting moet de veiligheid 

gewaarborgd blijven, bijvoorbeeld bij de 
toegangsblokkade door een beladen >> 
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2 SENSOREN- / KRUISMUTING VOLGENS IEC 62046
S1 =  Afstand tussen het object-

detectiepunt en de optische 
as van het AOPD-veld (mm)

S2 = Lengte van het object (mm)
d =  Afstand tussen de optische as 

van het AOPD-veld en het snijpunt 
van de twee fotocellen (mm)

V = Baansnelheid (mm/s)
x  =  Afstand tussen de transport-

goederen en het 1e punt van 
de fysieke afscherming (mm) 
net nog in muting

Treactie = Reactietijd van het lichtscherm 
  (sec)

Additionele optimalisatiemaatregelen:
 mutingeinde verzorgd door 
lichtscherm (ESPE)

 bandstopfunctionaliteit
 tijdbewaking (4 sec) 

Sensorafstanden:
Het snijpunt van de twee fotocellen ligt 
hoger of gelijk aan de onderste straal van 
het AOPD, achter de optische as van het 
veiligheidsveld in het gevaarlijke gebied, of 
idealiter exact op het snijpunt van de AOPD.
S1 > V • Treactie   < 200 mm
d < 200 mm
x  < 200 mm; 

Zorg ervoor dat een persoon niet ongemerkt 
met de transportgoederen kan meelopen. 
Extra beveiligingsmaatregelen, zoals 
‘bewaakte’ klapdeuren, vormen een optie. 
Afwijken van deze waarden kan mits de risico-
beoordeling dit toestaat en de veiligheid 
gewaarborgd blijft.

PSD01-2501

M40Z-0250 + UE403

beladen pallet transportbaan

d

V

X

S1

A1

A2

S2

afscherming

ø 500 mm

d

A1

A2

pallet. Let op misbruik bij gebruik van 
een muting-indicatie.
 Muting moet automatisch worden 

gestart en beëindigd door gebruik te 
maken van juist gekozen en geplaatste 
sensoren en/of eventueel door gebruik 
van signalen uit de besturing. Verkeerde 
signalen, volgorde en/of tijdsovertreding 
kunnen en mogen niet tot muting leiden.

MUTINGVOORWAARDEN
Indien sensoren en/of besturingssignalen 
worden gebruikt voor muting moeten ze 
aan de volgende voorwaarden voldoen:
 Voor muting zijn minimaal twee signalen 

van verschillende onafhankelijke (hard-
ware)bronnen nodig.
 Een signaal van een enkele sensor 

mag niet twee keer worden gebruikt 
(direct en doorgelust via de PLC).
 Mutingsignalen mogen niet worden 

gegenereerd door hetzelfde eenkanaals 
besturingssysteem.
 Signalen op basis van een aanname 

mogen niet voor muting worden gebruikt 
(voorbeeld: transportband zou moeten 
lopen via een terugkoppelingscontact).
 Alleen geschikte signalen mogen voor 

muting worden gebruikt (bijvoorbeeld 
niet: “machine loopt”).
 Muting moet minimaal hetzelfde veilig-

heidsniveau (SIL/PL) hebben als de 
afschermende veiligheidsfunctie die hij 
tijdelijk onderbreekt.

Overige do’s en don’ts die in de norm 
worden genoemd:

 Muting mag niet worden geactiveerd 
door spanningsonderbrekingen, aard-
fouten en/of kabelbreuken.
 Muting mag niet geactiveerd worden 

wanneer het beveiligingsapparaat in 
lock-out staat of is afgeschakeld.
 Neem maatregelen tegen mechanische 

beschadigingen, uitlijnproblemen en mis-
bruik.
 Aanpassingen van de bedrijfsmodus 

met muting of het handmatig verstellen 
van de positie of timing van de muting-
functie mag alleen plaatsvinden met 
behulp van een sleutel, password of 
gereedschap.
 Muting moet worden beëindigd zodra 

één van de mutingsignalen die de muting-
functie in stand moet houden, wordt 
gedeactiveerd.
 Alle beveiligingsapparatuur moet vóór 

ingebruikname en daarna periodiek 
(<12 maanden) worden geïnspecteerd 
door ter zake kundige personen. Daar-
naast moeten, afhankelijk van de risico’s, 
bijvoorbeeld dagelijks functionele testen 
worden uitgevoerd door ‘getrainde’ ope-
rators.
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: Onder de loep

MUTINGCONFIGURATIES
Er bestaan drie soorten mutingconfigu-
raties: kruislingse muting met 2 sensoren 
(cross-beam muting), parallel muting 
met 4 sensoren (parallel-beam muting) 
en exit-only muting met 2 sensoren 
(L-configuratie). Bij kruislingse muting 
zijn de stralen gekruist geconfigureerd, 
zodat het kruis zich bevindt in het midden 
van het lichtscherm. Alleen als beide 
stralen gelijktijdig worden verbroken, 
gaat het scherm in mutingconditie. Bij 
parallelle muting (afb. 2) lopen de stralen 
evenwijdig aan het lichtscherm. Pas als 
de volgorde van verbreken van de stralen 
juist is, gaat het lichtscherm in muting-
conditie. 

De configuratie die het meest geschikt 
is voor de toepassing, is afhankelijk van 
de producten, de productrichting en de 
mutingcondities. Bij al deze configura-
ties staat uiteraard de veiligheid van de 
mens voorop. Maar de mens blijkt nogal 
wispelturig en onvoorspelbaar en als die 
nog ergens een gaatje ziet om zich door-
heen te wurmen, zal hij dat proberen.  >> 

2 SENSOREN / EXIT-ONLY MUTING VOLGENS IEC 62046
M4000-S

M4000-E + UE403

beladen pallet transportbaan

a

S1

V

S2

S3

A2 A1

afschermingS1 = Afstand tussen A2 en het  
  AOPD veld (mm)
S2 = Afstand tussen A1 en A2 (mm)
S3 =  Extra afschermingsafstand 

indien muting alleen door een 
timerfunctie wordt beëindigd

V = Baansnelheid (mm/s)
a  =  Afstand tussen de transport-

goederen en de fysieke  
afscherming (mm)

Treactie = Reactietijd van het lichtscherm  
  (sec)

Additionele optimalisatiemaatregelen:
 exit-only monitoring
 mutingeinde verzorgd door lichtscherm 
(ESPE)

 bandstopfunctionaliteit
 tijdbewaking (4 sec) nadat één van de 
fotocellen wordt gedeactiveerd 

Sensorafstanden:
S1 > V • Treactie   < 200 mm
S2 > 250 mm (beenafmeting)
S3 > V • 4 sec – 200 mm
a  > 500 mm.  

Voorkom klemgevaar tussen de transport-
goederen en de fysieke delen van de instal-
latie. Zorg er tevens voor dat een persoon 
niet ongemerkt met de transportgoederen 
kan meelopen. Extra beveiligingsmaatrege-
len, zoals ‘bewaakte’ klapdeuren, zijn 
mogelijk. Afwijken van deze waarden kan 
mits de risicobeoordeling dit toestaat en de 
veiligheid gewaarborgd blijft.

Afbeelding 2.
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Ook ongemerkt meelopen met de trans-
portgoederen op de rollenband is een 
‘geliefde’ bezigheid. Daarom schrijft de 
norm als extra beveiliging minimumaf-
standen voor ter voorkoming van beknel-
ling of erger, verplettering van mense-
lijke lichaamsdelen. 

Zo zijn er minimale openingsafmetingen 
voorgeschreven voor bovenlichaam, 
hoofd, been en voet, alsmede voor teen, 
arm, hand en vinger. De mutingconfigu-
raties zijn er daarbij op gericht om met 
de sensoren de doorgang c.q. de over-
blijvende openingen tussen transportpallet 
en hekwerk zo slim mogelijk te beveiligen, 
zodat er geen vinger tussen te krijgen 
is. Een uitgebreide, vooraf gemaakte 
risicobeoordeling moet bepalen welke 
mutingconfiguratie in een bepaalde situ-
atie het beste werkt.  

VOORBEELDEN
In de afbeeldingen 3, 4 en 5 wordt een 
aantal voorbeelden van muting getoond. 
In afbeelding 3 gaat het om car bodies 
die op skids door de fabriek worden 
getransporteerd. Daarbij is gezorgd voor 

juiste gebiedsbeveiliging en voor de 
juiste veiligheidsafstanden. Er is beperkte 
toegang door afschermingen en een vloer-
verhoging. Interessant is dat manipulatie 
niet mogelijk is, doordat gebruik is 
gemaakt van verborgen mutingsensoren 
in de vorm van inductieve schakelaars. 

In afbeelding 4 gaat het om het transport 
van car body parts, ook weer op skids. 
Hier zijn bewaakte klapdeuren toegepast 
om klemgevaar te voorkomen. Verder is 
gebruik gemaakt van verschillende typen 
mutingsensoren, zoals inductieve schake-
laars en fotocellen, om manipulatie te 
voorkomen. Het lichtscherm wordt perio-
diek gekeurd volgens Arbo en IEC 62046. 

Door afbeelding 5 staat een groot kruis. 
Het is een voorbeeld van hoe het niet 
moet. De minimale afstanden voor 
beknelling tussen afscherming en pallet 
zijn niet opgevolgd. Weliswaar gaf de 
risicobeoordeling aan dat het gevaar 
voor beknelling klein is omdat er geen 

Afbeelding 3.

Afbeelding 5.

Afbeelding 4.

personen in dit gebied aanwezig kunnen 
zijn. Echter, de foto vertelt een ander 
verhaal. Het lijkt er op het eerste oog 
inderdaad op dat toegang tot het gevaren-
gebied niet te verwachten is tijdens 
productie. Maar wat doen die loopplaten 
over de kettingbaan daar dan? 

GEZOND VERSTAND
De nieuwe norm IEC 62046 is streng. 
In de praktijk zal blijken dat er soms niet 
volledig aan voldaan kan worden. Het is 
belangrijk zich daarbij te realiseren dat 
de nieuwe norm de ideale situatie 
beschrijft. In de praktijk zal het daarom 
in bepaalde gevallen niet lukken om voor 
de volle 100% aan de norm te voldoen. 

Gezond verstand komt daarbij goed van 
pas en biedt vaak uitkomst. Bekijk daarom 
elke mutingtoepassing vanaf scratch, 
maak een risicobeoordeling, bepaal in 
hoeverre muting nodig is en volg de norm 
zoveel mogelijk - zónder de realiteit uit 
het oog te verliezen.
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Met de deTec4 Core bracht SICK al een 
gewild veiligheidslichtscherm op de 
markt, het succes van de deTec4 Prime 
wordt zo mogelijk nog groter. Want dit 
nieuwe lichtscherm voor vinger- en hand-
beveiliging biedt nu extra functionaliteit 
in dezelfde behuizing. Bovendien reikt 
de Prime stukken verder dan de Core. 
Hij heeft een detectiebereik tot wel 21 
meter. Daarmee is hij voor nog meer 
toepassingen inzetbaar. 

>> Voor het parametreren is geen pc en 
software nodig. De deTec4 Prime beschikt 
namelijk over een unieke connector met 
geheugenfunctie. De standaard inge-
bouwde uitlijnlaser zorgt voor een moeite-
loze inbedrijfstelling van het lichtscherm. 

RUWE OMSTANDIGHEDEN
De deTec4 Prime komt helemaal tot zijn 
recht onder zware omstandigheden. Het 
scherm kan bedrijfsomgevingstempera-
turen aan van -30 °C tot +55 °C en wordt 
geleverd met zowel isolatieklasse IP65 
als IP67. Ook prettig: de Prime kent geen 
blinde zones.

SICK zou SICK niet zijn als ook de 
compatibiliteit met andere veiligheids-
systemen niet geborgd zou zijn. Dankzij 

de M12-connectoren is de Prime een-
voudig aan te sluiten op uw veiligheids-
besturing of relais, maar ook compati-
bel met bijvoorbeeld SICK FlexiLoop.

KERNINFORMATIE
 Veiligheidslichtscherm, vergelijkbaar 
met deTec4 Core, maar extra 
functionaliteit in zelfde behuizing

 Type 4 (IEC 61496), SILCL3  
(EN 62061), PLe (EN ISO 13849), 
14 en 30 mm resolutie

 Detectiebereik tot 21 meter
 Parametreren zonder software  
via unieke connector met  
geheugenfunctie

 Ingebouwde uitlijnlaser 
 Temperatuurbereik van -30 °C  
tot +55 °C

 Geen blinde zones
 Cascadering tot 3 schermen 
 Relaisterugkoppeling (EDM)  
en resetfunctionaliteit 

 Beamcoding
 Duidelijke statusindicatie;  
over gehele scherm zichtbaar

 Standaard M12-connectoren
 Verkrijgbaar in verschillende  
hoogten tot 2100 mm 

 Isolatieklassen IP65 en IP67 
 Compatibel met SICK FlexiLoop

DETEC4 PRIME: 

VEILIGHEIDSLICHTSCHERM  
MET MEER FUNCTIONALITEIT EN 
EEN GROTER DETECTIEBEREIK



Met de microScan3 zet SICK de nieuwe 
standaard in veiligheidslaserscanners. 
Dankzij toepassing van de safeHDDM™- 
scantechnologie beschikt de laserscan-
ner over een ongekende functionaliteit 
en buitengewoon detectiebereik. 

>> Zijn robuuste ontwerp zorgt ervoor 
dat de microScan3 ook in verontreini-
gende omstandigheden met bijvoor-
beeld stof en vuil uiterst betrouwbaar 

heid van terreinen, toegangen en andere 
gevaarlijke zones te evalueren.

MAKKELIJK IN BEDRIJF
Bij de ontwikkeling van de microScan3 
is SICK uitgegaan van gestandaardi-
seerde interfaces. Daarmee besparen 
machinebouwers en eindgebruikers heel 
wat kosten op de bekabeling. De veilig-
heidsscanner is makkelijk in gebruik 
te nemen. Door de scanhoek van 275˚ 
is plaatsing op een hoek verregaand 
vereenvoudigd: de uitlijning luistert niet 
meer niet zo nauw.

Ook de Safety Designer-software zorgt 
ervoor dat de microScan3 intuïtief kan 
worden geconfigureerd. Eenmaal in 
bedrijf geeft de kleurendisplay precies 
aan wat de status van de scanner is. 

KERNINFORMATIE
 Veiligheidslaserscanner met 
safeHDDM™-technologie

 Kleine behuizing (110 x 135 x 110 mm), 
groot detectiebereik (4 en 5,5 m) 

 Cat 3, PLd, SIL2, SILCL2
 275˚ scanhoek voor makkelijke 
plaatsing op een hoek (uitlijning 
luistert niet zo nauw)

 Nieuwe, toekomstbestendige 
configuratiesoftware met totaal 
nieuwe functionaliteiten

 Multifunctioneel tekstdisplay en 
bedieningsinterface op de scanner

zijn werk doet. Ook extreem omgevings-
licht kan daar niets aan veranderen.

safeHDDM™ is gebaseerd op SICK’s 
bestaande scantechnologie HDDM (high 
definition distance measurement). Een 
onophoudelijke stroom van pulsen wordt 
per 0,4˚ resolutie intern geëvalueerd tot 
meerdere ‘gemiddelde’ waardes. Uit 
deze ‘gemiddelde’ waardes wordt de 
kleinste waarde gebruikt om de veilig-

: Productnieuws

 Voorzien van sabotagemelding
 Inleren van velden: één veld zonder 
pc (op uitvoeringen Core en Prime); 
gepreconfigureerde mastervelden 
(alleen op de Prime)

 Grote immuniteit voor weersomstan-
digheden door dubbelpulstechnologie 

 Past zich aan een veranderende 
achtergrond aan (bijvoorbeeld 
ophoping van sneeuw)

 Groot temperatuurbereik:  
van -40˚ C tot +60˚ C

 Data-interfacemogelijkheden: 
serieel, ethernet, CAN

>> De nieuwe laserscanners creëren 
een bewakingsveld door middel van een 
scannende laser. Ze realiseren een 
scangebied van 270 graden rondom, en 
een detectiebereik van 40 meter. Het 
bewakingsveld kan bijvoorbeeld langs 
de gevel van een gebouw worden gepro-
jecteerd of over een terrein. Komt er 
een object of persoon in het veld, dan 
wordt dat meteen gedetecteerd.  

De laserscanners uit de LMS14X-serie 
zijn zeer compact en lichtgewicht. 
Bovendien zijn ze – dankzij de dubbel-

LMS14X: DE LASERSCANNER VOOR  
OBJECT- EN GEBOUWBEVEILIGING

SICK LEGT LAT NOG HOGER MET MICROSCAN3: 

DE NIEUWE GENERATIE  
VEILIGHEIDSLASERSCANNERS MET 
SAFEHDDM™-SCANTECHNOLOGIE

pulstechnologie – zo goed als immuun 
voor de weersomstandigheden. Daar 
zorgt ook het temperatuurbereik van 
-40˚ C tot +60˚ C voor.

KERNINFORMATIE
 Compact en lichtgewicht laserscanner 
voor object- en gebouwbeveiliging 
(bijvoorbeeld gevelbewaking, 
terreinbewaking en indoorbeveiliging)

 Scannende laser, laserklasse 1
 Groot meetbereik van 40 m (30 m 
op oppervlakken met 10% remissie)

 Real-time output

Goed nieuws voor installateurs en integrators in de beveiligingswereld: met de 
nieuwste SICK-laserscanners uit de LMS14X-serie is er nu een krachtige oplossing 
voor met name object- en gebouwbeveiliging.

20
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In veel productieomgevingen worden 
materialen die nodig zijn voor het eind-
product, handmatig aan de draaiende 
productielijn toegevoegd. Vaak schuilt 
daarin geen gevaar, omdat er nog een 
buffer aan materiaal in de daarvoor 
bestemde toevoermagazijnen aanwezig 
is. Kritischer wordt het echter, als die buf-
fer opraakt en de operator verder met zijn 
hand in het toevoermagazijn kan reiken. 

>> Om handbeknelling te voorkomen, 
heeft SICK de Safeguard Detector ont-
wikkeld. Een compleet veiligheids-
systeem dat detecteert of een object 
fysiek aanwezig is. Ontbreekt het mate-
riaal of is de buffer onder een bepaald 

niveau dan zorgt het systeem ervoor 
dat de gevaarlijke machinebeweging 
wordt gestopt.

MANIPULATIE NIET MOGELIJK
Ooit ontwikkeld als een oplossing voor 
verpakkingsmachines, wordt de SICK 
Safeguard Detector inmiddels in tal van 
branches ingezet. Het kant-en-klare veilig-
heidssysteem is gecertificeerd tot PLd 
en SILCL2, en bestaat uit twee robuuste 
MultiPulse-sensoren en een uiterst be - 
trouwbare FlexiSoft-veiligheidsbesturing. 
De MultiPulse-sensoren beschikken over 
zowel voor- als achtergrondonderdruk-
king. Daarmee wordt handmatige mani-
pulatie voorkomen.

KERNINFORMATIE:
 Compleet en tegelijk uiterst  
compact veiligheidssysteem

 Gecertificeerd tot PLd, SILCL2
 MultiPulse-sensoren met voor-  
en achtergrondonderdrukking; 
voorkomt manipulatie

 Gepulsde uitgang van de  
MultiPulse-sensor wordt in de 
FlexiSoft-veiligheidsbesturing 
gecontroleerd

 Detectieafstand 30 tot 100 mm
 Makkelijk te integreren en  
te installeren

 Veilige investering: veelal voordeliger 
dan mechanische veiligheids-
oplossingen en toekomstbestendig 
door uitbreidingsmogelijkheden in 
functionaliteit

: Productnieuws

SAFEGUARD DETECTOR:

HET COMPLETE VEILIGHEIDSSYSTEEM VOOR  
HET VEILIG VULLEN VAN TOEVOERMAGAZIJNEN

De LMS14X 
is ideaal voor 
de bewaking 
van reservoirs. 
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: Toepassingen

Directeur Paul Weling: “Bij SAC Neder-
land hebben we ons als engineering-
partij volledig toegelegd op de beeld-
verwerking. Soms doen we dat als 
integratieproject dan weer bieden we 
complete oplossingen.” De kennis en 
ervaring van SAC Nederland reikt ver: 
“We zitten aan tafel bij fabrikanten van 
inspectie- en verpakkingsmachines, zijn 
thuis in de automotive, de farmacie, de 
grafi sche sector, de vleesverwerkende 
en voedingsmiddelenindustrie en de 
connectorwereld. Met name op het 
gebied van de rubber- en oppervlakte-
inspectie hebben we een goede repu-
tatie opgebouwd.” 

>> Pilleninspectie, afdichtingscontrole 
van insulineflesjes, printkopchecks, 3D- 

positionering, pallet- en krattenidentifi-
catie, zuigercontroles – de lijst aan pro-
jecten, waarvoor SAC Nederland sinds de 
oprichting in 2004 tekende, is lang. De 
engineers ontwikkelden zelfs een oplos-
sing voor het meten van stofdeeltjes bij 
bijvoorbeeld de chipproductie. “Deze is 
nu te vinden in de cleanrooms van onder 
andere ASML, Canon en Philips.” 

Vanaf het moment dat de klantvraag in 
Heerlen wordt neergelegd, gaan de engi-
neers stapsgewijs en zorgvuldig te werk. 
“Samen met de klant leggen we eerst 
duidelijk vast wat de specificaties zijn. 
Zo nodig doen we ook een haalbaarheids-
onderzoek: is het technisch mogelijk en 
kan het binnen budget? Na een officiële 
go volgen integratie, installatie en opbouw. 

ALTIJD DE JUISTE ONDERSTEUNING IN VISION
MET SICK’S PREFERRED VISIONINTEGRATORS

plplplpliianananantttt
partner in technical solutionspartner in technical solutionspartner in technical solutionspartner in technical solutionspartner in technical solutionspartner in technical solutionspartner in technical solutionspartner in technical solutions

SAC NEDERLAND: STERK IN BEELDVERWERKING

De mogelijkheden van SICK’s vision-
sensoren, -camera’s en -systemen 
zijn schier oneindig. Voor wie niet 
direct thuis is in deze technologie, 
kan het een behoorlijke opgave zijn 
om tot een optimale inzet ervan te 
komen. Daarom is SICK een inten-
sieve samenwerking aangegaan met 
drie Nederlandse visionintegrators. 
Deze visionspecialisten helpen u graag 
om het maximale uit onze visionpro-
ducten te halen. We stellen ze graag 
aan u voor.
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: Toepassingen

Ook wanneer de oplossing in bedrijf is 
genomen, zijn we er voor de klant. We zor-
gen voor een goede service en zo nodig 
voor scholing.” 

SAC werkt bij de uitvoering graag met de 
SICK-sensoren en -systemen: “Hun hard-
ware is robuust, stabiel en met de welbe-
kende ‘deutsche Gründlichkeit’ gemaakt. 
De laatste tijd werken we bijvoorbeeld 
veel met hun time-of-flight-technologie. 
Daarmee kunnen we onze klanten waan-
zinnige oplossingen bieden.” De zes 
engineers in huis gaan elke uitdaging 
aan. “En als dat nodig is, kunnen we ook 
gebruikmaken van de kennis van ons 
Duitse zusterbedrijf. Daar zitten nog 
eens veertig engineers. Daarmee beho-
ren we tot een van de grotere beeldver-
werkingsclubs in Europa.”

>> De technische oplossingen van het 
Bredase Pliant vinden hun weg naar vele 
sectoren: “We zitten in de recycling, 
doen grote projecten in de offshore en 
voor de visserij ontwikkelden we een 
sorteersysteem waarmee garnalen wor-
den herkend en de bijvangst weer levend 
overboord kan. We leveren ook oplos-
singen in de automotive-industrie. Zo heb-
ben we besturingssoftware ontwikkeld 
voor een lasmachine van autovelgen.” 
Pliant is met name ook in de tuin bouw 
sterk vertegenwoordigd: “Misschien 
wel de helft van de orchideeën die je in 
Nederland op de markt tegenkomt, is 
op aantal knoppen, bloemen en stokken 
beoordeeld door visionsystemen ontwik-
keld voor onze klanten.” 

Pliant en SICK werken nauw met elkaar 
samen: “SICK ondersteunt ons door hun 
componenten ter beschikking te stellen 
als we bepaalde toepassingen willen 
testen. Zo hebben we hier de meest uit-
gebreide versie van de ColorRanger in 
huis. Ook prettig is dat we onderling altijd 
goed en snel met elkaar kunnen schake-
len.” Pliant past graag de hardware van 
SICK toe in zijn projecten: “Helemaal 
nu SICK ook camera’s met geïntegreerde 
HALCON-software gaat leveren die we 
direct aan de machine kunnen koppelen, 
hopen we dat we nog meer klanten 
enthousiast kunnen maken voor Pliant.”

Kennismaken of meer weten?  
(045) 541 00 93 
info@sac-nederland.nl

Kennismaken of meer weten?  
(076) 581 6588 
of info@pliant.nu

PLIANT: PARTNER IN COMPLETE 
TECHNISCHE OPLOSSINGEN
Walter Kleijweg, technisch directeur van Pliant: “Wij ondersteunen bedrijven bij 
het ontwikkelen van technische oplossingen. We bouwen zelf geen machines, 
maar werken voor machinebouwers. Met onze ontwikkelingen zorgen we ervoor 
dat hun machines aan de klantvraag en -eisen kunnen voldoen. Dankzij ons 
multidisciplinaire team met onder meer werktuigbouwers, elektrotechnici, na-
tuurkundigen en mechatronische specialisten kunnen we elk vraagstuk breed 
benaderen. Soms kiezen we voor visiontechnologie, maar we zijn ook thuis in de 
besturingstechniek, de robotisering, de signaalverwerking en in HMI-toepassin-
gen (Human Machine Interface – red.).” 

mailto:info@sac-nederland.nl
mailto:info@pliant.nu


SICK-sensoren  
online bestellen?

Bezoek de webshop op

  www.sick.nl 
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>> Vanuit de vestigingen in Oosterwolde 
en Oldenzaal gaat JB Besturingstechniek 
de hele wereld over om de besturings-
panelen en de visionapplicaties te instal-
leren. Met een 24/7 service- en storings-
dienst wordt ervoor gezorgd dat de klant 
ook na de inbedrijfstelling van de appli-
catie tevreden blijft. En die klanttevre-
denheid ligt hoog, zo weet projectleider 
Jeroen Dijkmeijer: “We ontwikkelen bijna 
nooit dezelfde besturingen. Meestal 
maken we ze klantspecifiek en eenmalig. 
Het kan best voorkomen dat we een 
klant jaren niet meer zien, maar als er 
dan een nieuwe machine moet worden 
gebouwd, kloppen ze voor de besturing 
toch weer bij ons aan.”

De klantenkring van JB Besturingstech-
niek is uiterst divers. Van der Heide: “We 
hebben onze sporen onder meer verdiend 
met toepassingen in de machinebouw, 
in de automotive-industrie, in de zuivel-
industrie bij melk- en poedermelkfabrie-
ken, in de farmacie, in de offshore en in 
de scheepsbouw.”

Hoewel JB Besturingstechniek al jaren 
met SICK optrekt in het oplossen van 
besturings- en visionvraagstukken, 
hopen beide partijen elkaar de komende 
tijd nog verder te versterken. Van der 
Heide: “Door elkaar nog beter op de 
hoogte te stellen van je kennis, kunde 
en producten, kom je nog beter beslagen 
ten ijs bij je klanten. Wij zijn in ieder 
geval altijd weer prettig verrast door de 
noviteiten die SICK ons te bieden heeft.”  

: Toepassingen

JB BESTURINGSTECHNIEK: INDUSTRIËLE  
AUTOMATISERING VAN IDEE TOT UITVOERING

Kennismaken of meer weten?  
(0516) 52 09 48 
of info@jbbesturingstechniek.nl

Hoofd bedrijfsbureau Niels van der Heide van JB Besturingstechniek: “We zitten met onze onderneming in de hoek van de 
industriële automatisering. We ontwerpen, tekenen en bouwen besturingspanelen voor oude en nieuwe productiemachines, 
bewerkingsmachines, as  sem blagemachines, procesinstallaties en robotsystemen, en schrijven zelf de software. Daarnaast 
zijn we ook verregaand gespecialiseerd in vision – of het nu om een eenvoudige of zeer complexe visionapplicatie gaat.”

http://www.sick.nl/
mailto:info@jbbesturingstechniek.nl
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IO-LINK MASTER BRENGT  
INDUSTRY 4.0 WEL HEEL DICHTBIJ

>> Met de ontwikkeling van de IO-Link 
Master geeft SICK opnieuw invulling aan 
zijn concept Smart Sensor Solutions. 
Door integratie van de modernste sensor-
technologie in het bedrijfsautomatise-
ringsnetwerk is extra functie-informatie 
beschikbaar, hetgeen van directe invloed 
is op de productiviteit. Door een razend-
snelle en foutloze gegevensuitwisseling 
via de IO-Link Master is altijd een snelle 
diagnostiek mogelijk. De operator ziet 
meteen wat er in de machine of installatie 
aan de hand is, en kan direct actie onder-
nemen. Dat voorkomt onnodig lange stil-
stand later.

SNELLE DIAGNOSTIEK 
Die snelle diagnostiek is overigens ook 
mogelijk dankzij het geïntegreerde display 
op de IO-Link Master. Zonder extra hard- 
en software is te zien wat de status van 
de intelligente sensoren is.

EENVOUD IN PARAMETREREN  
EN INSTALLEREN
Nog zo’n productiviteitsbevorderend 
voordeel: de IO-Link Master kan IO-Link 
sensoren die erop worden aangesloten, 
direct automatisch parametreren. Zo 
wordt de continuïteit van het proces of 
de machine gegarandeerd en kan zelfs 
iemand zonder al te veel voorkennis de 
sensor vervangen. Installeren is sowieso 
een peulenschil: de standaardkabel met 
connector zorgt voor een eenvoudige 
montage.

De IO-Link Master biedt ook een uitkomst 
voor die omgevingen waarin vereenvoudi-
ging van de bedrading gewenst is. Bij-
voorbeeld in de robotisering: door een 
IO-Link Master op een gripper te plaatsen 
is voortaan nog maar één kabel nodig 
naar de controller/PLC. De kans op draad-
breuk is kleiner, het kabelgewicht ligt lager 

en grippers en tools kunnen makkelijker 
worden vervangen.

ROBUUST
Een keuze voor IO-Link Master is een 
keuze voor robuuste kwaliteit. Niet alleen 
de draden maar ook de behuizing en het 
technische gedeelte zijn zo stevig uitge-
voerd dat de IO-Link Master zich uiter-
mate thuis voelt in ruwere industriële 
omstandigheden.

KERNINFORMATIE
 Input-/outputmodule voor maximaal 
8 intelligente IO-Link sensoren

 Voor snelle diagnostiek en efficiënte 
procescommunicatie

 Verkrijgbaar in uitvoeringen voor 
PROFINET, EtherCAT en EtherNet/
IP-veldbus

 Acht poorten, individueel te confi-
gureren als digitale ingang, digitale 
uitgang of IO-Link (IO-Link V1.1)

 Automatisch parametreren
 Transfertype: COM1, COM2, COM3
 Robuuste IP 67-behuizing
 Eenvoudige tweeschroefs montage 
 Configureerbaar via de geïntegreerde 
webserver

Met de nieuwe IO-Link Master heeft SICK nu een input-/outputmodule in zijn 
programma, waarmee tot wel acht intelligente IO-Link sensoren eenvoudig met 
een controller/PLC kunnen communiceren. Sensormeetwaarden, calamiteiten 
en parameters kunnen eenvoudig worden uitgewisseld via een PROFINET-, 
EtherCAT- of EtherNet/IP-veldbus, al naar gelang de uitvoering. Daarmee komt 
Industry 4.0 wel heel dichtbij.



John Beerens, marketing & sales director
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FILLOMATIC GLOBAL INDUSTRIES ROBOTISEERT  
CONVENTIONELE PRODUCTIEPROCESSEN, SICK BEWAAKT 

“PRODUCTWISSELS BINNEN VERPAKKINGS-
LIJNEN IN SLECHTS ÉÉN MINUUT”

: Toepassingen

>> Sinds september 2015 is Nederland 
een nieuwe speler in de robotics rijker: 
Fillomatic Global Industries is neerge-
streken in het Gelderse Veenendaal. 
“We zitten met onze robotsystemen echt 
in een nichemarkt”, vertelt John Beerens, 
marketing & sales director voor Europa, 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika. “Nu 
is het nog zo dat veel productiebedrijven 
óf werken met conventionele verpakkings-
machines óf gigantisch hebben geïnves-
teerd in robotoplossingen met een output 
van meer dan 20.000 flesjes per minuut. 

Met de Robo-Smartfeeder, Robo-Smart-
filler en Robo-Smartcapper bewandelen 
wij de gulden middenweg.”

ZIEN IS VERKOPEN
“Wie snel kan inspelen op de vraag, 
heeft tegenwoordig een voorsprong”, 
gaat Beerens verder. “Met onze robots 
bieden we fabrikanten de mogelijkheid 
om heel snel, heel veel productwissels 
te doen. Tegelijkertijd bieden we daarbij 
ook nog een aardige output van rond 200 
verpakkingen per minuut. Neem bijvoor-
beeld onze Smartfiller. In iets meer dan 
een minuut – geoefende operators lukt 
het zelfs binnen een minuut – stel je 
ons robotsysteem in op de nieuwe fles. 
Alleen als je de machine nog schoon wilt 
maken, ben je iets langer kwijt. Maar dat 
duurt ook nooit langer dan noodzakelijk 

Met de Robo-Smartfeeder, Robo-Smartfiller en Robo-Smartcapper weet Fillomatic 
Global Industries B.V. bij steeds meer producenten voet aan de grond te krijgen. De 
drie robotsystemen voor het snel aanvoeren, vullen en afdoppen van verpakkingen 
vallen met name op door hun groot aanpassend vermogen. In slechts één minuut 
zijn de robotsystemen in te stellen op een andere fles, pot of welke verpakking dan 
ook. SICK zorgt er daarbij voor dat de robots nooit misgrijpen.



SICK zorgt ook voor de beveiliging van  
de Robo-Smartfiller. 

Een SICK-sensor draagt eraan bij dat de juiste afstand tussen de flessen ontstaat.
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: Toepassingen

dankzij de geïntegreerde CIP-ready faci-
liteit (cleaning in place – red.).”

Overal waar Beerens en zijn verkoop-
team aanschuiven, ontmoeten ze een 
groot enthousiasme. “De grote FMCG-
bedrijven (fast moving consumer goods 
– red.) zien meteen dat hier geld mee 
te verdienen is. Als je alleen al de instel-
tijd van een machine fors kunt terug-
brengen, betekent dat onmiddellijk een 
aanzienlijke reductie van de operationele 
kosten. Zo kun je bijvoorbeeld besparen 
op personeel. Dat roept soms weerstand 
op, maar ik zie het zo: door besparing 
op personeel, kunnen bedrijven gezonder 
worden, waardoor ze meer volume kun-
nen maken en uiteindelijk weer mensen 
aannemen.”  

SICK BEWAAKT
In de productiehal van de Veenendaalse 
vestiging laat Beerens de nieuwste vul-
robot zien die weldra naar Griekenland 
wordt verscheept. Naast de strakke 
vormgeving valt onmiddellijk op hoeveel 
SICK-componenten worden toegepast. 
Een LFP-sensor voor niveaumeting geeft 
precies aan of er nog voldoende product 
(bijvoorbeeld shampoo) in de opslagtank 

zit, drie glassensoren houden de toevoer 
en afvoer van (transparante en semi-door-
zichtige) flessen in de gaten, en induc-
tieve benaderingsschakelaars checken of 
het mondstuk van de vulrobots wel goed 
aansluit op de te vullen fles. Machine-
operators kunnen overigens niet zomaar 
in de machine grijpen: veiligheidsdeur-
schakelaars geven meteen een signaal 
door aan de PLC, waarna de machine 
onmiddellijk stil komt te staan.

Beerens: “Onze R&D werkt graag met 
SICK, omdat de componenten robuust 
zijn, verschillende aansluitmogelijkheden 
kennen en overal ter wereld verkrijgbaar 
zijn. En dat is precies wat voor onze klan-
ten ook belangrijk is.” 

FULLSPEED VOORUIT
Beerens is ook bijzonder trots op de 
nieuwste aanwinst van Fillomatic Global 
Industries: “Met onze Robo-Smartfeeder 
S5 introduceren we een plug & play-
oplossing die vóór het begin van de ver-
pakkingslijn kan worden geplaatst. De 
oplossing telt één tot vijf robots die fles-
jes uit een ongesorteerde bak pakt en 
rechtop zet. Softwarematig is het systeem 
zo ingeregeld dat de robots met elkaar in 
een parallelversie kunnen communiceren. 
Het is dus niet zo dat, wanneer de ene 
robot sneller is, dat de ander dan toekijkt. 
Integendeel, ze gaan allebei fullspeed 
aan het werk. Daarin zijn we echt uniek 
in de wereld.” 

De vestiging van Fillomatic Global Indu-
stries in Nederland is slechts een van de 
eerste stappen om wereldwijd voet aan 
de grond te krijgen: “Wat we hier in Vee-
nendaal neerzetten, vormt een soort van 
pilot voor andere landen en continenten. 
We willen onder meer uitbreiden naar 
Noord- en Zuid-Amerika en Australië. 
Maar voorlopig zijn we nog wel even druk 
in Europa. Polen is bijvoorbeeld een inte-
ressante groeimarkt voor ons, waar veel 
huishoudelijke producten zoals wasmid-
delen en wasverzachters, en cosmetische 
producten van de band rollen. Tegelijker-
tijd willen we ons ook meer richten op 
de farmaceutische industrie en de food.”

VOLLEDIG MANUALFREE
Behalve in de uitbreiding van de afzet-
markt investeert Fillomatic Global Indu-
stries aanzienlijk in Research & Deve-
lopment. “Doel is om uiteindelijk in alle 
conventionele productieprocessen robo-
tics te implementeren, bijvoorbeeld ook 
voor het labelen van flessen. Samen met 
onze klanten werken we toe naar ‘manu-
alfree’ productieprocessen waar geen 
hand meer aan te pas komt.”



>> De verende arm heeft een lange 
veerweg van 14 mm en een hoge aan-
drukkracht van 21 N. Daarmee worden 
oneffenheden in het meetoppervlak goed 
overbrugd. De veervoorspanning kan 
eenvoudig worden ingesteld, wat handig 
is wanneer de voorspanning regelmatig 
opnieuw moet worden ingesteld. Een 
speciale beveiligingsfunctie zorgt ervoor 
dat de arm nooit overbelast kan raken.

FLEXIBILITEIT
De encoder kan worden gedraaid en op 
beide zijden van de verende arm worden 
gemonteerd, waarbij de bedrading aan 
de toepassing kan worden aangepast. 
Het meetwielsysteem is leverbaar met 
verschillende elektrische interfaces, 
aansluitmogelijkheden en resoluties. 

KERNINFORMATIE
 Compact, plaatsbesparend  
meetwielsysteem met een lage 
inbouwdiepte

 Eenvoudige en herhaalbare  
instelling van de veervoorspanning

 Overbelastingsbeveiliging  
voorkomt systeemuitval 

 Encoder kan aan beide zijden van  
de veerarm worden gemonteerd; 
wielcontact boven en onder

 Betrouwbare werking door robuuste 
encoder met hoge radiale belasting

 Talrijke elektrische interfaces, 
aansluitmogelijkheden en resoluties

 Asafstand: 63,5 mm;  
omtrek meetwiel: 200 mm

 Resolutie: 0,08 mm per puls,  
12,5 pulsen per mm

 Max. veerweg: 14 mm, mechanisch 
begrenst, max. veerkracht: 21 N

 Encoder draaibaar in stappen van 30°

: Productnieuws

DBV50 CORE: HET FLEXIBELE EN  
COMPACTE MEETWIELSYSTEEM

De nieuwe DBV50 Core is hét meetwielsysteem voor het meten van lineaire ver-
plaatsingen of het meten van lengte. Daarvoor moet het meetwiel tegen bijvoor-
beeld de transportband of het materiaal worden geplaatst. Het systeem bestaat 
uit een incrementele encoder (de DBS50 Core), een aluminium meetwiel met 
O-ring (200 mm doorsnee) en een verende arm. 

SICK innoveert en optimaliseert. De 
encoders DBS36 Core en DBS50 Core 
zijn nu nog beter geschikt voor hun 
taak dankzij deze 8 verbeteringen:

  De inbouwdiepte is korter.  
 De statorkoppeling is verbeterd.
 De onderlinge lageringsafstand 

is vergroot, waardoor de encoders 
beter bestand zijn tegen over-
belasting.

 UL-keur is nu ook mogelijk.
 Het temperatuurbereik is groter: 

van -35˚ C tot +95˚ C.
 Per omwenteling is een lager  

aantal pulsen mogelijk. 
 Indien gewenst, behoort een 

3-kanaals HTL en/of open 
collector tot de mogelijkheden.

 Het gatenpatroon is uitgebreid, 
dus meer montagemogelijkheden.

ENCODERS DBS36 CORE EN DBS50 CORE: 8X BETER

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

3.
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De nieuwe multitasksensor PowerProx 
combineert alle voordelen van lichtloop-
tijdtechnologie met de kleinste behui-
zing ter wereld en hoge detectiesnel-
heden. Kleine en platte objecten en zelfs 
diepzwarte of glanzende objecten – de 
sensor detecteert ze allemaal en dat 
binnen een groot detectiebereik: tussen 
de 5 cm en 3,8 m! Zelfs wanneer het 
object onder een schuine hoek wordt 
aangeboden, is de detectie uiterst be-
trouwbaar.

>> Dankzij de lichtlooptechnologie is  
de PowerProx zo goed als immuun voor 
achtergrondreflecties. En door de kleine 
hysterese kunnen zelfs de kleinste 

KERNINFORMATIE
 Multitasksensor met  
lichtloop tijdtechnologie

 Schakelfrequentie tot 1000 Hz
 Detectiebereik: 5 cm tot 3,8 m
 Kleine minimale afstand tussen 
object en achtergrond: 15 mm

 Eenvoudig afstellen van de reflex-
taster met goed zichtbare lichtvlek

 Precies en eenvoudig instellen  
met potentiometer of teach-in-toets

 Veilig voor de ogen dankzij  
laserklasse 1

 Hoge bedrijfszekerheid  
en duurzaamheid

 Dankzij VISTAL®-behuizing ook 
robuust bij hoge mechanische 
belasting

 Grote flexibiliteit bij machinedesign 
door kleinste behuizing ter wereld

 Standaard 1 of 2 gescheiden van 
elkaar instelbare schakelpunten

 Tot 8 schakelpunten in te stellen 
met IO-Link (PowerProx Distance, 
Speed en Precision)

 Afstandmeetwaarden uitlezen 
via IO-Link

objecten en uitsparingen op afstand  
worden gelezen. Omdat de ‘black/white 
shift’ minimaal is, kunnen materialen 
met een verscheidenheid aan kleuren 
betrouwbaar worden gedetecteerd – dus 
ideaal voor kwaliteitscontrole.

VOOR VELE TOEPASSINGEN
De vier varianten ‘Distance’, ‘Speed’, 
‘Precision’ en ‘Small’ zijn ontworpen voor 
uiteenlopende toepassingen. Daardoor 
biedt PowerProx de beste en best pas-
sende oplossing voor onder andere con-
trole op gevulde en lege vakken, snel 
tellen, precieze randdetectie en de inzet 
in de handlings- en montagetechniek. 

DE NIEUWE MULTITASKSENSOR POWERPROX: 

GROOT DETECTIEBEREIK,  
KLEINSTE BEHUIZING TER WERELD
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>> Een SureSense-fotocel kan worden 
uitgerust met een signaalsterkte-indi-
cator. Deze nieuwe SICK-feature maakt een 
snelle en eenvoudige uitlijning mogelijk 
en verlaagt de insteltijd. Ook in gebruik 
geeft de indicator continu de signaal-
sterkte weer. Bij een eventuele onbetrouw-
bare detectie kan er meteen actie worden 
ondernomen.

BREED INZETBAAR
Naast de signaalsterkte-indicator valt 
het hele SureSense-portfolio ook op 

Van eenvoudige tot uitdagende detectietaken – met de SureSense-serie biedt SICK 
het meest flexibele en complete programma aan hybride fotocellen ooit. Daarmee 
heeft iedereen nu altijd een antwoord op welke detectievraag dan ook. De keuze 
voor één enkel sensorplatform is tegelijkertijd een zekere keus: niemand grijpt meer 
mis en de montage, assemblage en inkoop nemen minder tijd en geld in beslag.

SURESENSE: HET MEEST FLEXIBELE EN  
COMPLETE PROGRAMMA IN HYBRIDE FOTOCELLEN

DIT MAAKT DE SURESENSE  
HYBRIDE FOTOCELLEN ZO UNIEK:
 Hybride fotocellen met ronde én 
rechthoekige bouwvorm in één –  
voor flexibele montage

 Voorzien van signaalsterkte-indicator 
en krachtige achtergrondonder-
drukking – LED en laser

 Met AutoAdapt-technologie voor 
detectie van transparante materialen

 AC/DC in zelfde behuizing; beschik-
baar voor het hele SureSense-portfolio

 Schakelindicatoren zijn zowel vóór 
als bovenop zichtbaar

 Lichtbron: PinPoint-LED, laser of LED
 Variabele connectiemogelijkheden: 
kabels, pigtails en geïntegreerde 
connector 

 Verschillende uitvoeringen:  
reflex taster met achtergrondonder-
drukking, voorgrondonderdrukking  
en energetisch; reflector-fotocel en 
zender-ontvanger

 In VISTAL™ behuizing: 9 keer sterker 
dan ABS-behuizing

door zijn krachtige achtergrondonder-
drukking – de krachtigste in de markt! 
Daarmee is betrouwbare detectie altijd 
gegarandeerd ongeacht achtergrond.  

De SureSense-fotocellen zijn breed inzet-
baar: of het nu gaat om applicaties met 
verschillende kleuren, om detectie van 
donkere, lichte en zelfs transparante 
materialen – met het SureSense-pro-
gramma van SICK is er altijd een optimale 
oplossing voorhanden. 

: Productnieuws
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Wie een inductieve sensor zoekt, maar wordt beperkt door de ruimte of een vast-
staand machinedesign, kan nu overstappen op de IMM-serie van SICK. Met een 
doorsnee van 3 millimeter en een lengte van slechts 12mm (in de M4-uitvoering) 
passen deze kleinste en kortste inductieve sensoren ter wereld in vrijwel elke 
applicatie. Zelfs de elektronica is volledig geïntegreerd. Daarmee is een externe 
versterker niet meer nodig.

KERNINFORMATIE
 Zeer kleine en lichtgewicht inductieve 
miniatuursensoren voor toepassingen 
met weinig inbouwruimte

 Betrouwbare detectie, ook binnen 
snelle handlings- en montage-
processen

 Hoge positioneringsnauwkeurigheid 
en precies schakelgedrag

 Grote vrijheid in machineontwerp
 Modellen: M4 en M5 en cilinder-
diameter van 3 mm, 4 mm en 6,5 mm

 Grote schakelafstanden:  
0,6 mm tot 4 mm

 Elektrische uitvoering: DC 3-draads
 Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
 Robuuste roestvaststalen behuizing, 
actief oppervlak van kunststof

 Gemakkelijke toegang tot data  
vanaf PLC via IO-Link

 Snelle diagnostiek, vervanging en 
identificatie mogelijk dankzij IO-Link

>> Met een 8kHz schakelfrequentie zet 
de IMM-serie een nieuw wereldrecord  
in detectiesnelheid. Hierdoor zijn deze 
inductieve miniatuursensoren uitermate 
geschikt voor applicaties waarbij op hoge 
snelheid kleine onderdelen worden gehan-
teerd. Hierbij is een hoge detectiebetrouw-
baarheid gegarandeerd: dankzij de SICK 
ASIC-technologie hebben de sensoren een 
uiterst nauwkeurig en dubbel detectie-
bereik van 1 mm.

Klein maakt ook licht in gewicht. Mede 
hierdoor zijn de sensoren uit de IMM-
serie uitstekend inzetbaar voor die appli-
caties waarbij een snelle acceleratie 
gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan pick-
and-place-machines. Andere applicaties 
zijn bijvoorbeeld: snelheidsbewaking en 
positioneren van gereedschapsspindels, 
detectie van open en gesloten grippers, 
detectie van eindpositie in lineaire posi-
tioneringssystemen, detectie van zeer 
kleine componenten in toevoerprocessen 
en de slijtagecontrole en bewaking van 
industriële remmen.

: Productnieuws

IMM: DE KLEINSTE EN KORTSTE  
INDUCTIEVE SENSOREN TER WERELD

SICK-sensoren 
online bestellen?

Bezoek de webshop op

  www.sick.nl 

http://www.sick.nl/


: Veilige voedselketen
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>> Met onze sensortechnologie onder-
steunen we de processen in de indu-
striële productie en de verpakking van 
levensmiddelen. Onze sensoren bewa-
ken de voortgang en leveren die infor-
matie om de processen van nu en 
morgen nog scherper en efficiënter in 
te richten. Tegelijkertijd zorgt SICK voor 
flexibiliteit. Onze robuuste sensoren, die 
uiteraard aan de strengste hygiënische 
eisen voldoen en eenvoudig te integre-
ren zijn in bestaande netwerken, facili-
teren een soepele product- of formaat-
wissel en maken kortere doorlooptijden 
mogelijk.

Ook op het gebied van tracking & tracing 
speelt SICK internationaal een belang-
rijke rol. Onze sensoren garanderen 
overal ter wereld een betrouwbare 
gegevensverzameling binnen de voe-
dingsmiddelenketen. Zo is informatie 
over de herkomst, kwaliteit en veiligheid 
altijd binnen handbereik. Ook binnen alle 
fasen van het voedingproductietraject 
moet lokalisatie te allen tijde mogelijk 
zijn. De SICK-technologie staat daarvoor 
garant en draagt bij aan een volwaardige 
transparantie in de voedselketen die niet 
alleen voor de voedingsmiddelindustrie 
maar ook voor de consument uiterst 
belangrijk is.

: Veilige voedselketen

DE KRACHT VAN SICK-SENSOREN VOOR  
DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE:

 Ze zijn robuust en voldoen aan de strengste hygiënische vereisten.
 Ze leveren betrouwbare procesdata.
 Ze geven informatie over product en herkomst, en maken lokalisatie  

binnen alle fasen van het productietraject mogelijk.
 Ze waarborgen de productkwaliteit.
 Ze staan voor extra flexibiliteit bij een product- en formaatwissel.
 Ze faciliteren kortere doorlooptijden.
 Ze zijn makkelijk te integreren binnen bestaande netwerken.

ALLE SENSORTECHNOLOGIE VOOR  
DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

Of het nu gaat om de industriële productie van voeding of over de verpakking ervan, 
SICK tilt wereldwijd de veiligheid, kwaliteit, flexibiliteit en transparantie in de voedsel-
keten naar een nog hoger niveau.



34

Bij het transporteren, mengen en vullen 
van melk of bier wordt vaak nat, compact 
schuim gevormd. Vele niveaumeetsyste-
men falen op dit punt: capacitieve syste-
men en geleidbare sondes leveren door 
het schuim geen betrouwbare meetwaar-
den. En vlotterschakelaars voldoen in 
de regel niet aan de hygiënische eisen 
wat de reiniging en sterilisatie betreft. 
De LFP Inox vormt voor deze applicaties 
de ideale oplossing.

Dankzij het meetprincipe van de ‘geleide 
microgolf’ (Time Domain Reflectometry, 

Hoe meer informatie over een proces beschikbaar is, hoe beter het proces in zijn geheel bestuurd en bewaakt kan wor-
den. SICK biedt een breed assortiment aan oplossingen voor het meten van druk, niveau en temperatuur, voor detectie- 
en positioneringstaken, voor kwaliteitsbewaking, voor Auto ID-toepassingen en voor machineveiligheidstoepassingen.

TDR) is de LFP Inox in staat om betrouw-
baar een onderscheid te maken tussen 
vloeistoffen en schuim of aankoeksel. 
De meetsonde is geschikt voor CIP en 
SIP en kan, uitgaande van het maximale 
meetbereik van 4.000 mm tot 200 mm, 
naar wens worden ingekort. De niveau-
sensor is eenvoudig in bedrijf te nemen, 
is onderhoudsvrij en werkt onafhankelijk 
van de eigenschappen van de te meten 
vloei stoffen. Daardoor hoeft de sensor 
niet telkens opnieuw te worden gekali-
breerd. Dat bespaart tijd en kosten. 

Slacht- en verwerkingsmachines in de 
vleesindustrie moeten regelmatig worden 
gereinigd en ontsmet om zo het hygië-
nische risico op verontreinigde vlees-
producten te vermijden. Deze reinigings-
processen stellen hoge eisen aan de 
sensoren die worden toegepast. De SICK-
miniatuursensor W8 Inox voelt zich als 
een vis in het water binnen de vleesver-
werkende industrie en heeft onlangs de 
praktijktests van het Danish Meat Insti-
tute met glans doorstaan. 

Bij het reinigen en ontsmetten worden 
agressieve reinigingsmiddelen toege-
past en daarbij worden vaak ook hoge-
drukreinigers ingezet. De miniatuur-
sensor W8 Inox is speciaal voor deze 
zware beproevingen ontwikkeld. De sen-
sorbehuizing van roestvast staal 1.4404 
(316L) biedt een hoge mate van cor-
rosieresistentie. Ook de kunststoffen 
voor de bedieningselementen en het 
frontglas staan voor een hoge materiaal-
resistentie. Behuizing, bedieningsele-
menten en frontglas vormen ten opzichte 
van elkaar een vaste en IP69K-water-
dichte verbinding.

1. Sensortechnologie voor industriële productieprocessen

TOEPASSINGSVOORBEELD 1

NIVEAUMETING IN BROUWERIJEN EN ZUIVELFABRIEKEN: 
DE LFP INOX TREKT ZICH NIETS AAN VAN SCHUIM

TOEPASSINGSVOORBEELD 2

W8 INOX: EEN ‘SLACHT-
VASTE’ FOTOCEL VOOR  
DE VLEESVERWERKENDE 
INDUSTRIE
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Binnen het primaire en secundaire ver-
pakkingsproces neemt de automatisering 
een hoge vlucht. Om de mogelijkheden 
van pickingapplicaties te vergroten en 
de hoeveelheid afgekeurde producten 
te reduceren, biedt SICK de 3D-vision-
technologie. Deze wordt bijvoorbeeld 
toegepast in de IVC-3D-camera.

2D-visionsystemen detecteren weliswaar 
objecten aan de hand van contrast en 

Om de kwaliteit en efficiency van verpakkingsmachines aanzienlijk te verhogen, 
worden binnen steeds meer productieomgevingen wereldwijd de intelligente en 
flexibel instelbare, hygiënische sensoren van SICK ingezet.

Hoe tel je nauwkeurig het aantal pakken 
vruchtensap dat zonder tussenruimte 
op de transportband voorbijkomt, als je 
ook nog eens te maken hebt met veel-
kleurige en in formaat wisselende verpak-
kingen? Een vruchtensapproducent pro-
beerde deze vraag op te lossen met de 
conventionele optische sensoren van de 
oude verpakkingsinstallatie, maar bij de 
herkenning van zeer donkere of heldere, 
glanzende of bonte oppervlakken vond 
er deels een te grote of helemaal geen 
reflectie plaats. Dit veroorzaakte meer-
voudige schakelingen en onjuiste signa-
len, waardoor de pakken niet juist werden 
geteld en waardoor er botsingen in de 
bufferstraat en onjuiste aantallen in de 
trays ontstonden. 

De traypakker van Meurer (zie afb. hier-
boven) met de geïntegreerde MultiTask-
sensor DeltaPac van SICK laat zelf uiteen-
lopende verpakkingskleuren en -formaten 
eenvoudig doorlopen. Met de Meurer-
software en PLC kunnen verbindings-
snelheid en verpakkingsformaten worden 
ingesteld waaraan de DeltaPac-sensor 
zich zonder problemen aanpast. Dankzij 
de hoge detectiebetrouwbaarheid en 
het gelijkmatig doorlopen van de verpak-
kingen bij telling en scheiding zijn de 
tijdrovende onderhouds- en instelwerk-
zaamheden overbodig. De machine staat 
minder vaak stil en het extra wegen van 
de trays aan het einde van de lijn is niet 
meer nodig.

2. Sensortechnologie voor het primaire en secundaire verpakkingsproces

De MultiTask-sensor DeltaPac detecteert  
en telt verpakkingen zonder tussenruimte  
op de transportband.

TOEPASSINGSVOORBEELD 1

PRECIEZE BESTURING VAN EEN PICKINGROBOT, 
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE SICK IVC-3D CAMERA

TOEPASSINGSVOORBEELD 2

DELTAPAC: DETECTIE VAN VERPAKKINGEN OP DE TRANSPORTBAND ZONDER TUSSENRUIMTE

kleur, maar 3D-visionsystemen leveren 
daarnaast ook extra informatie over de 
hoogte en het volume van het object. 
Met die driedimensionale gegevens en 
de timinginformatie die de IVC-3D camera 
van SICK levert, kan een robot objecten 
zeer snel en zeker picken zonder dat er 
botsingen ontstaan. Dit verhoogt niet 
alleen de doorvoersnelheid, maar verlaagt 
ook het risico op beschadigingen. 
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>> Machines en installaties voor de verwerking van levensmiddelen worden 
ingedeeld in verschillende zones – afhankelijk van de hygiënische eisen: 

 Zone B: wet area (reinigingszone, washdown). Washdown betekent dat de 
vochtige reiniging van het spatbereik van een machine goed en snel kan worden 
uitgevoerd, en dat bij de reiniging (vrijwel) geen resten (levensmiddelen, reini-
gingsmiddelen of water) op de oppervlakken achterblijven. Sensoren in de wet 
area moeten daarom bestand zijn tegen reinigingsmiddelen en hogedrukreiniging.

 Zone A: levensmiddelenzone (hygiënische zone). Voor machines met een 
hygiënisch design en de daarin gebruikte sensoren gelden aanvullende, speciale 
normen: een machine heeft een hygiënisch design, zodat de machine ook 
tijdens het gebruik vrij blijft van productresten. Bij de vormgeving van de com-
ponenten moeten daarom randen en naden worden vermeden. 

SENSOREN IN HYGIËNISCHE OMGEVINGEN –  
SICK KAN DE DRUK MEER DAN AAN

Zone A: 
levensmiddelenzone (hygiënische zone)
Zone B:
wet area (reinigingszone, washdown)
Zone C:
niet-levensmiddelenzone (machineframe)

Zones van een machine: alleen sensoren 
met hygiënisch design mogen direct in de 
levensmiddelenzone worden gebruikt.

Zone C
Zone B

Zone A

Betrouwbaarheid – ook onder moeilijke omstandigheden – is bijzonder belang-
rijk bij de productie en verwerking van levensmiddelen. Want wie beschadigde 
of bedorven levensmiddelen aflevert, loopt een ernstig risico op economische en 
imagoschade. Een gangbare methode om te voldoen aan de strenge hygiënische 
normen, is de dagelijkse hogedrukreiniging van de installaties. Dit betekent een 
extreme uitdaging voor de sensoren. SICK gaat die graag aan met een breed 
portfolio aan oplossingen die wereldwijd getest en gecertificeerd zijn door organisa-
ties als EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) of de Amerikaanse 
3-A Sanitary Standards, Inc.

Zones van een machine
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SENSOREN IN IEDERE GEWENSTE  
BEHUIZING
Om de betrouwbaarheid van de sensoren 
ook binnen de bijzondere omstandig-
heden van de voedingsmiddelenindustrie 
te garanderen, biedt SICK speciale vari-
anten in uiteenlopende behuizingsma-
terialen.

 Roestvast staal (inox). Sensoren in 
roestvaststalen behuizingen zijn 
extreem sterk, roestvast en duur-
zaam. Ze garanderen een chemische 
materiaalresistentie en absolute 
dichtheid bij intensieve reiniging en 
ontsmetting. SICK heeft inox-senso-
ren met hygiënisch washdowndesign.

 VISTAL®. De supersterke, glasvezel-
versterkte kunststof VISTAL beschikt 
over betere mechanische eigen-
schappen dan conventionele kunst-

stoffen. De VISTAL®-behuizing, bij-
voorbeeld rond de compacte sensor 
W9-3, bereikt een tot dusver voor 
kunststofbehuizingen nog niet 
bereikte mechanische sterkte en 
dichtheid. En dat blijkt ook wel uit 
de hoge isolatieklasse IP 69K.

 PTFE. Een PTFE-laag zorgt bij sen-
soren en kabels voor een totale 
bescherming. Oplosmiddelen en 
andere agressieve chemicaliën tas-
ten de PTFE-kunststof niet aan. Het 
oppervlak is zo glad en geleidbaar 
dat vrijwel geen enkele substantie 
eraan blijft plakken: ideale voorwaar-
den voor gebruik in hygiënische en 
vochtige omgevingen.

 Behuizingen isolatieklasse IP 69K. 
Met een hogedrukstraal tot 100 bar 
of een watertemperatuur tot 80 °C: >>  

INVESTEREN IN HYGIËNISCHE  
SENSOREN: ZO TERUGVERDIEND
De op basis van hygiënische normen 
ontworpen SICK-sensoren zijn zo 
gemaakt dat ze direct in de levensmid-
delenzone van een machine kunnen 
worden ingezet. Een investering die snel 
is terugverdiend: machines en instal-
laties met hygiënisch design hebben 
geen oppervlakken waaraan het product 
zich kan hechten. Minder aangekoekt 
product betekent ook minder schoon-
maakwerk en minder verbruik van reini-
gingsmiddelen, water en energie. De 
beschikbaarheid van de installatie 
wordt hoger dankzij kortere reinigings-
intervallen.
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Meten
Bewaken
Positioneren

Niveaumeetsystemen x x x x x

Druksensoren x x x x

Temperatuursensoren x x x x

Incrementele encoders x

3D-Vision-sensoren x

Detecteren

Reflextasters en sensoren x x x*)

Reflextasters en sensoren,
hygiënisch design x x x x*)

Inductieve benaderingsscha-
kelaars x x x*)

Contrastsensoren x x x*)

Identificeren Barcodescanners **) x

Beveiligen

Veiligheidslichtschermen **) x x x

Meerstralige veiligheidslicht-
schermen **) x x x

Accessoires

Chemisch bestendige reflecto-
ren x*)

Reflectoren, isolatieklasse 
IP 69K x x*)

Montage **) x x*)

Montage, hygiënisch design x x*)

Stekkers en kabels x x
*)  Coating van het frontglas en gebruikte lijm zijn niet door de FDA gecertificeerde materialen
**) Met IP 69K-behuizing.
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Omdat terugroepacties niet alleen ern-
stige economische schade veroorza-
ken, maar ook de reputatie van het 
merk aantasten, moeten ondernemin-
gen beschikken over een snel en doel-
treffend traceersysteem. Alleen zo kan 
de impact van een terugroepactie wor-
den beperkt. Identificatieoplossingen 
zoals RFID-technologie, barcodescan-
ners met lasertechnologie en camera-
codelezers van SICK leveren alle gege-
vens die nodig zijn voor een 
betrouwbare tracering van voedings-
middelen.

>> De barcodetechnologie is een veel-
gebruikte standaardidentificatieoplos-
sing. Voedingsmiddelen worden op hun 
traject door het productieproces met 
behulp van een unieke code geïdentifi-
ceerd: op containers in het proces, op 
de verpakking bij het eindproduct, op 
dozen en pallets tijdens het transport 
en in de schappen van de detailhandel.

Meer en meer wordt ook de RFID-tech-
nologie (Radio Frequency Identification) 
ingezet voor het traceren van voedings-
middelen. Deze technologie wordt niet 
alleen steeds beter, maar ook voordeli-
ger. Met RFID kan de precieze herkomst 
en de identificatie van de producten real-
time worden vastgesteld. Tegelijkertijd 
neemt de efficiency toe doordat er aan 

ONONTBEERLIJK BINNEN DE VOEDINGSINDUSTRIE: 
TRACEERSYSTEMEN

VISIONSENSOREN  
GARANDEREN  
VOEDSELVEILIGHEID

>> Het aantal mensen met een 
levensmiddelenallergie groeit. Om 
hen te kunnen garanderen dat in 
iedere verpakking ook alleen maar 
zit wat er op de verpakking staat, 
onderwerpt de Inspector 2D-vision-
sensor van SICK elk product aan 
een visuele controle. Zo kunnen 
voedingsmiddelenproducenten 
garanderen dat consumenten met 
bepaalde levensmiddelenaller-
gieën altijd beschikken over de 
juiste informatie.

een behuizing in de isolatieklasse 
IP 69K garandeert de resistentie 
van sensoren en accessoires bij 
intensieve reinigingsprocessen.  
Criteria waaraan het veiligheidslicht-
scherm C4000 Micro in de uitvoering 
‘IP 69K Housing’ voldoet. Dit licht-
scherm wordt dan ook gebruikt in 
gevarenzones met vochtige omge-
vingen. Een membraan voor perma-
nente drukregeling voorkomt dat de 
kunststofbuis beslaat of dat er vocht 
in het apparaat dringt. Naast het 
lichtscherm voldoet ook de PVC-
kabel aan de hoge isolatieklasse 
IP 69K.

SICK-ACCESSOIRES:  
UITERAARD OOK HYGIËNE-PROOF
Wat is het nut van hygiënische sensoren 
als de montageaccessoires vatbaar zijn 
voor de vorming van ziektekiemen? Het 
SICK-montagesysteem ‘Hygienic Design’ 
voldoet helemaal aan de aanbevelingen 
van de EHEDG. Afhankelijk van de vereis-
ten zijn voor de sensormontage rechte of 
compact haakse telescoopbuizen – 
ieder met geïntegreerde bajonetaan-
sluiting – en een lasergelaste roestvast-
stalen flens beschikbaar. 

Voor de inzet in de voedingsmiddelen- 
en drankenindustrie heeft SICK speciale 

aansluitkabels van pvc met M12-stek-
kers ontwikkeld. De innovatieve afdich-
tingstechniek zorgt ervoor dat de kabels 
niet door een onjuiste schroefverbinding 
worden beschadigd of los kunnen raken. 
In plaats van een conventionele afdicht-
ring gebruikt SICK een profielafdichting 
die bij de schroefverbinding over de 
schroefdraad van de sensor wordt aan-
gebracht. Bij toepassing van een gedefi-
nieerd aanhaalmoment van 0,6 Nm wordt 
bovendien een mechanische trilbescher-
ming geactiveerd, die bij trillingen voor 
een stabiele mechanische verbinding 
van sensor en kabel zorgt. 

de identificatie geen papier te pas komt. 
De robuuste RFID-tags bieden overigens 
meer functionaliteit dan de barcodetech-
nologie, omdat ze zowel gelezen als 
beschreven kunnen worden zonder dat 
er optisch contact is. Daarmee zijn ze 
ook inzetbaar onder ruwe omgevingsom-
standigheden, zoals bij hoge tempera-
turen, vuil en vocht.
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Omdat de consument steeds hogere eisen stelt, is het garanderen van de juiste 
kwaliteit voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie essentieel. Om die kwa-
liteit te controleren moet een groot aantal procesparameters worden bewaakt. 
Bovendien moeten onregelmatigheden en fouten onmiddellijk worden ontdekt 
om zo onnodige stilstand van machines te voorkomen. SICK heeft alle sensor-
technologie in huis om de kwaliteitscontroles – zelfs bij hoge snelheden – 
compleet en uiterst betrouwbaar vorm te geven.

 Hoge beschikbaarheid van de 
installatie en minimalisatie van de 
hygiënische risico's: beschermbuis 
die tot in proces komt, zorgt dat 
sensor ‘droog’ kan worden 
verwisseld

PBS Hygienic: compacte druk-
schakelaar voor hygiënische  
toepassingen
 Ideaal voor hygiënische drukmeting 

en drukbewaking in vulsystemen 
voor dranken en in verpakkings-
machines; zeer geschikt voor 
hydrostatische niveaumeting van 
vloeistoffen in hoge tanks

 Maximale beschikbaarheid van  
de installatie: IO-Link voor snelle 
en veilige parametrering bij 
productwissel

 Hoge beschikbaarheid van de 
installatie dankzij geschiktheid 
voor CIP en SIP

PHT: robuuste precieze drukmeet-
omvormer 
 Ideaal voor drukmeting in buffer-

tanks van vulmachines
 Veilig gebruik in hygiënische 

toepassingen door EHEDG- en 
3-A-certificeringen

 Perfect geschikt voor veeleisende 
hygiënische toepassingen in de 
voedingsmiddelenindustrie

>> Processensoren van SICK vormen de 
ideale bewakers van de procesparame-
ters. Zij bewaken de druk, het niveau en 
de temperatuur in bijvoorbeeld aanvoer 
en- opslagtanks en leidingen. 

LFP Inox: niveaumeting in hygiënische 
toepassingen
 Ideaal voor niveaucontrole in 

buffertanks van vulinstallaties  
en vulmachines

 Hoge flexibiliteit door in te korten 
sonde en verwisselbaar aansluit-
concept

 Tijd- en kostenbesparing door 
eenvoudige inbedrijfname zonder 
kalibratie en onderhoudsvrije 
installatie 

LFV: niveausensor voor vrijwel  
alle vloeistoffen
 Ideaal voor niveaumeting op 

vaststaand punt in opslagtanks 
 Universele technologie voor  

vrijwel alle vloeistoffen
 Zuinige oplossing voor verticale 

montage

THTE: temperatuursensor met 
beschermbuis
 Ideaal inzetbaar voor onder meer 

hygiënische temperatuurmeting  
in vaten en leidingen

 Hoge stabiliteit op lange termijn, 
meetnauwkeurigheid en lineariteit

KWALITEIT GARANDEREN IS  
PRODUCTIE-, VERWERKINGS- EN  
VERPAKKINGSFOUTEN VERMIJDEN

De visiontechnologie van SICK wordt in 
de voedingsmiddelen- en drankenindustrie 
ingezet om de positie van goederen en 
verpakkingen te herkennen, om afme-
tingen, volume en contouren te meten, 
maar ook om de kwaliteit te controleren. 
Voedingsmiddelenproducent Crop’s 
maakt in zijn verpakkingslijn onder meer 
gebruik van twee visionsensoren van 
SICK. Eén camera controleert de verpak-
king als geheel en de correcte plaatsing 
van de sleeve rond het product (zie afb. 
hierboven). 

De tweede camera kijkt in detail naar 
de plaats waar het lotnummer en de 
houdbaarheidsdatum worden geprint. 
Voor de controle van het lotnummer 
wordt het aantal pixels in het codeven-
ster geteld. Als het resultaat te laag is, 
wordt het product automatisch uit de 
productlijn gestoten. Het camerasy-
steem krijgt tot 100 producten per 
minuut voor de lens en moet direct 
beoordelen of alles in orde is. Voor de 
SICK Inspector is dat geen probleem.

Meer weten?
Benieuwd naar de oplossingen van 
SICK voor uw onderneming in de 
voedingsmiddelen- en dranken-
industrie? Kijk op www.sick.nl, 

neem contact op met uw rayon-
manager of bel rechtstreeks met 
de Technisch Advies Groep van 

SICK via 030 225 56 97.

: Veilige voedselketen
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VERDER KIJKEN, VERDER KOMEN 
MET DE ONDERSTEUNING EN KENNIS VAN SICK.

Detecteren, positioneren, identificeren? Voor de beste oplossingen moet je soms verder kijken, weten  
we bij SICK. Vanuit onze brede kennis en wereldwijde ervaring helpen we u alle mogelijk heden te overzien 
en bieden we u ondersteuning en begeleiding op elke gewenste locatie. In ons Test & Training Centrum 
in Bilthoven kunt u nu zelfs uw nieuwste applicaties testen zonder uw processen te moeten stilleggen. 
Maak ook kennis met de wereld van SICK en ontdek hoe we u graag verder helpen. www.sick.nl

Sensor Intelligence.
THIS IS

http://www.sick.nl/
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