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Soms overkomt het je. Je stapt ergens op een argeloze zaterdag een 
winkel binnen en vanaf het eerste moment weet je dat je goed zit. 
Dat ze je alleen kwalitatief goede spullen verkopen, dat je echt een 
eerlijk advies krijgt en dat ze je ook na aanschaf van dienst zullen. 
Precies dat gevoel van kwaliteit en ontzorgen streven we bij SICK 
meer dan ooit na. 

Dat ontzorgen begint wat ons betreft met deugdelijk informeren en 
uitgebreid inspireren. Dat doen we bijvoorbeeld met deze SICK insight. 
We laten u kennismaken met bijzondere toepassingen bij verschillende 
relaties, laten u zien wat u met onze innovaties kunt bereiken, en 
voorzien u van veel technische en achtergrondinformatie die u helpt 
doordachte beslissingen te nemen.

In dat inspireren gaan we nu een stapje verder, met LinkedIn. Volg ons en 
blijf op de hoogte van nieuwe producten, toepassingen en technieken. 
En leg ook gerust uw vragen aan ons voor. Wilt u liever gewoon met ons 
van gedachten wisselen over oplossingen voor een detectieprobleem? 
Onze rayonmanagers komen graag bij u langs.

En mocht uw keuze opnieuw op een SICK-sensor, -systeem, -oplossing 
of -service vallen dan is het uiteraard ook weer aan u hoe u de bestel-
ling plaatst. Naast onze vertrouwde verkoopkanalen hebben we nu 
ook een handige webshop. Daar is een bestelling zo geplaatst. En ook 
prijzen opvragen of levertijden checken gaat razendsnel en makkelijk 
via www.sick.nl. Daar kan geen telefoontje of e-mail tegenop.

En als u dan toch www.sick.nl bezoekt, ontdek dan ook de vele informatie 
die we u bieden om het gebruik van onze oplossingen moeiteloos te 
laten verlopen. Zo vindt u er gebruikshandleidingen, CAD-modellen en 
instructie- en toepassingsvideo’s. Komt u er niet uit? Geen probleem. 
Onze Inside Sales Engineers staan altijd voor u klaar.

U ziet het: SICK doet er alles aan, zodat u met een goed gevoel aan ons 
terugdenkt. Kunnen we het op bepaalde onderdelen nog beter doen? 
Dan hoor ik dat graag van u via directie@sick.nl. Want ook daarvoor 
staan we open.
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>> De Master Data Analyzer kan overweg 
met objecten tot wel 800x600x600 mm 
en een gewicht tot 30 kg. Dat doet nie-
mand deze analyzer na. Zijn performance 
is onafhankelijk van de vorm van het object 
of het type oppervlak, en de objectpositi-
onering is volledig flexibel. Na elke meting 
zijn de objectgegevens meteen beschik-
baar. Ook handig: de MDA verricht metin-
gen in beide richtingen. Dankzij het grote 
touchscreen is de bediening eenvoudig.

MAATWERK
De MDA is leverbaar in vier uitvoeringen: 
voor twee verschillende afmetingen en 
met of zonder IP-camera. Op aanvraag 
is maatwerk mogelijk: bijvoorbeeld zonder 
auto-ID of touchscreen.

KERNINFORMATIE:
 Meet afmetingen en gewicht van 
objecten tot 30 kg en levert optioneel 
auto-ID info en objectafbeelding

 MDA650 voor objecten met 
afmetingen tot 650x600x600 mm; 
MDA800 tot 800x600x600 mm

 Doorvoer van 900 objecten per uur 
in beide richtingen 

 Flexibel in objectpositionering; 
performance onafhankelijk van 
objectvorm en type oppervlak

 Gebruiksvriendelijk touchscreen  
(ook zonder touchscreen leverbaar)

 Meetnauwkeurigheid: 5 mm in alle 
dimensies

 Weegnauwkeurigheid: 0,005 kg  
(tot 15 kg), 0,01 kg (tot 30 kg)

 Isolatieklasse IP20
 Elektrische beschermingsklasse III
 Voeding 24 V, adapter 230 VAC/24 V 
DC leverbaar

 Energieverbruik 36 W
 Ethernetaansluiting voor configuratie 
via SOPAS

Hoe kunnen producten het beste op een pallet worden gestapeld? Hoe kan een 
transportvliegtuig optimaal beladen worden? Om dat te bepalen zijn van elk object 
in de database basisgegevens nodig. De Master Data Analyzer (MDA) van SICK 
genereert die basisinformatie waarmee logistieke handlingssystemen dit soort 
vragen kunnen oplossen. De Master Data Analyzer bepaalt het bounding-box-
volume, de afmetingen en het gewicht van een object en zorgt optioneel voor auto-ID 
info en een afbeelding van het object. Kortom, een complete oplossing voor het 
genereren van basisdata voor warehousing, transport en logistiek.

MASTER DATA ANALYZER:

DE TOTAALOPLOSSING VOOR  
WAREHOUSING, TRANSPORT EN LOGISTIEK

De MDA is een uitkomst  
binnen de logistiek.

: Productnieuws



KEUZE VOOR SICK VANWEGE BETROUWBAARHEID, SUPPORT EN WERELDWIJDE BESCHIKBAARHEID  

SECUNDAIRE VERPAKKINGSOPLOSSING  
JONGERIUS HANCO VEROVERT AZIATISCHE 
EN ZUID-AMERIKAANSE SNACKMARKT 

“Bij Jongerius Hanco zijn we eigenlijk per ongeluk in de snackindustrie terecht-
gekomen. Een klant in Saoedi-Arabië zag onze verpakkingsmachine voor bakke-
rijen en wilde op basis daarvan een oplossing voor de omverpakking van zakjes 
chips ontwikkeld hebben. Nu vormt de snackmarkt ons grootste afzetkanaal.” 
Aan het woord is directeur-eigenaar Richard van der Meer die de afgelopen jaren 
de omzet zag verdriedubbelen. Zijn machines, alle uitgerust met SICK-sensoren, 
brengen een efficiency-, kwaliteits- en capaciteitsimpuls bij chips- en popcorn-
producenten wereldwijd.

>> In de spiksplinternieuwe assemblage-
hal in Amersfoort – “In Soesterberg waren 
we uit ons jasje gegroeid” – toont Van 
der Meer de semi-automatische Speed-
pack II voor secundaire verpakkingen. 
“Onze verpakkingsmachines zie je met 
name in Azië, Zuid-Amerika en het Mid-
den-Oosten. Daar worden zakjes chips 
in veelvouden van twaalf, strak op een 
rij, in een zak verpakt. Deze zakken gaan 
in een kartonnen doos die bij de groot-
handel komt te staan. De detailhande-
laar koopt vervolgens een of meerdere 
zakken uit zo’n doos.”

“In Europa kennen we deze manier van 
verpakken en verkoop niet”, weet Van 
der Meer. “Wat er in de buurt komt, zijn 
misschien onze uitdeelzakken, maar 
daar liggen de zakjes allemaal los in. 
Bovendien werken ze in Azië, het Midden-
Oosten en Zuid-Amerika met pillow-ver-
pakkingen. Aan de zakjes wordt dan 
lucht toegevoegd, zodat een kussentje 
ontstaat en het product minder snel 
beschadigd raakt. Ik verwacht dat het niet 
lang meer duurt voordat we hier in Europa 
ook naar toegaan.”

50% BESPARING 
Bij zijn bezoeken aan verschillende 
fabrieken in Azië verbaasde Van der 
Meer zich er telkens weer over: “Het 
hele proces van zakjes op een rij zetten 
en ze in een omverpakking doen gebeurde 
allemaal nog handmatig. Met onze 
semi-automatische oplossing hebben 
we dat laatste geautomatiseerd. De 
zakjes worden alleen nog handmatig op 
een rij gezet, waarna onze machine ze in 

: Toepassingen

4



KEUZE VOOR SICK VANWEGE BETROUWBAARHEID, SUPPORT EN WERELDWIJDE BESCHIKBAARHEID  

SECUNDAIRE VERPAKKINGSOPLOSSING  
JONGERIUS HANCO VEROVERT AZIATISCHE 
EN ZUID-AMERIKAANSE SNACKMARKT 

5

: Toepassingen

een zak schuift en voor het afsealen 
zorgt. Zo weten we voor onze klanten 
een besparing van 50% op arbeid te 
realiseren. Sterker nog, de semi-auto-
matische Speedpack II weet zich in nog 
geen jaar terug te verdienen.”

Jongerius Hanco biedt daarnaast ook 
een volautomatische oplossing. “Elk 
zakje chips of popcorn komt dan eerst 
in onze Bag Inspector terecht. Die con-
troleert of er voldoende lucht in elke 
pouch zit en of het zakje niet leeg is. 
Een fout zakje wordt uit de machine 
geblazen, elk goedgekeurd zakje gaat de 
ACM "Aligning Collating Multipacking" 
machine in. Deze machine telt het juiste 
aantal zakjes en zet ze op een rij. Afhan-
kelijk van de benodigde grootte van de 
verpakking schuift een ‘pusher’ één of 
meerdere rijen zakjes chips in de omver-
pakking. Die wordt afgeseald en vindt 
via de lopende band zijn weg naar de 
kartonnen doos.”

WERELDWIJD VERKRIJGBAAR
Binnen de Jongerius Hanco-verpak-
kingsoplossingen is een mooie rol voor 
SICK-sensoren weggelegd. Van der 
Meer: “Zo’n vijf jaar terug zijn we over-
gestapt op SICK. Die keuze was vooral 
gebaseerd op een klik met de rayon-
manager, maar uiteraard hebben we ze 
ook uitvoerig getest. Nu kiezen we stan-
daard voor de cilindersensoren en 
inductieve sensoren om de positie van 
de pushers en servomotoren te bepalen. 

De fotocellen van SICK doen de recht-
toe rechtaan productdetectie.”

“Prettige van SICK-sensoren: ze zijn 
betrouwbaar, doen gewoon hun werk en 
zijn ook nog eens overal verkrijgbaar. 
Dat is belangrijk als je over de hele 
wereld je machines verkoopt. Bovendien 
vind ik een goede support ook belangrijk: 
snel schakelen en een vlotte reactie bij 
technische hobbels is essentieel.”

TOEKOMSTMUZIEK
Met een turbulent jaar achter de rug – 
“we hadden te maken met een verhui-
zing, een grote productie en tal van 
inbedrijfstellingen wereldwijd” – durft 
Van der Meer weer voorzichtig naar de 
toekomst te kijken. “We denken na over 
een volautomatische machine waarmee 
we verschillende varianten zakjes chips 
in een omverpakking kunnen samen-
brengen. Op dit moment worden in Azië 
voor handmatige verwerking nog hele 
hallen met meterslange lijnen neerge-
zet. Dus daar is best vraag naar.”

“Maar voorlopig is dat nog even toe-
komstmuziek. Eerst focussen we ons 
op de huidige orders. Want tot nu toe 
zijn wij de enige machineproducent in 
de markt die zo’n oplossing voor de 
snackindustrie kan leveren. Niet verder 
vertellen dus”, stelt Van der Meer trots.
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>> De afstandmeetsystemen uit de 
OD1000-serie beschikken over IO-Link 
en zijn makkelijk en snel in te stellen 
dankzij het OLED-display. Ook de grafische 
userinterface, benaderbaar via pc of lap-
top met SOPAS-software, is zeer gebruiks-
vriendelijk.

VEELZIJDIG INZETBAAR
De optische korteafstandmeetsystemen 
van de OD1000-serie zijn inzetbaar voor 

Met de OD1000-serie presenteert SICK een nieuwe range aan optische afstandmeetsystemen, speciaal bedoeld voor de 
korte afstanden tot 1000 mm. Ze blinken uit dankzij hun hoge nauwkeurigheid en hun robuuste uitvoering – hun behuizing 
is van metaal.

KERNINFORMATIE
 Optische korteafstandmeetsystemen 
met een hoge nauwkeurigheid

 Afstandsmeetbereik 200 tot 1000 mm
 Tot 450μm resolutie bij 1 m afstand
 Hoge reproduceerbaarheid: 2 mm 
(3000 Hz, Avg 1, 90%, ±3δ)

 Lineariteit ± 3,5 mm
 Meetsnelheid 3 kHz / 2 kHz /  
1 kHz / 200 Hz / 100 Hz

 IO-Link
 Robuuste metalen behuizing
 Snel instelbaar via OLED-display
 Gebruikersvriendelijke grafische  
userinterface via pc of laptop met 
SOPAS software

 Zeer kleine lichtspot: doorsnee  
1,5 mm (full range)

tal van toepassingen. Denk aan: diame-
terchecks op spoelen; houtplaatdikte- 
en randmetingen in de houtindustrie; 
precisiepositionering in robotgestuurde 
processen, bewerkings- en montagepro-
cessen; detectie van verspringingen in 
randhoogtes voor tellingen; dubbellaags-
detectie in de verwerking van metaal en 
papier; vulniveaubepaling en empty-bag-
detectie binnen intralogistieke applicaties. 

: Productnieuws

OD1000: 

HOOG ACCURATE AFSTANDSMETING TOT 1000 MM

AFSTANDSMETING VAN MICROMETER  TOT KILOMETER: ALTIJD SICK

Of het nu gaat om korte afstanden of de langere afstand, bij afstandsmeting moet het meetresultaat absoluut nauw-
keurig zijn. SICK begrijpt dat en brengt met de OD1000 en Dx1000 twee nieuwe series op de markt die in performance 
alle verwachtingen overtreffen. Zowel in het micrometer- als het kilometerbereik.
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De Dx1000-serie is SICK’s nieuwe vlaggenschip voor langeafstandsmeting met 
een hoge nauwkeurigheid. De DT1000 meet afstanden tot wel 460 meter op 
objecten, de DL1000 afstanden tot 1500 meter op reflector.

KERNINFORMATIE
 Langeafstandssensor met infrarood-
laser en HDDM+-technologie voor 
betrouwbare afstandsmeting binnen 
en buiten

 DT1000 meet op objecten,  
DL1000 op reflector

 Afstandsmeetbereik op objecten 
0,2 tot 460 m, op reflector 0,2  
tot 1500 m

 Stof- en waterdichte behuizing 
(IP65 en IP67) van roestvaste 
aluminiumlegering

 Configureerbare digitale in- en 
outputs, analoge output,  
RS-422/SSI

 Meting op hete oppervlakken 
(DT1000)

 Temperatuurbereik –40°C tot +55°C 
 Meetnauwkeurigheid  ± 10 mm (0,2 m 
... 50 m); ± 20 mm (50 m ... 100 m); 
± 24 mm (100 m ... 200 m)

 Voedingsspanning: 18 tot 30 V DC
 Ethernetaansluiting voor configuratie 
via SOPAS

 Twee typen softwarefilters voor 
afstandsmeting beschikbaar: 
Kalmann-filter of ‘moving average 
filter’ (instelbaar); hardwarematig 
filter beschikbaar voor meten op 
gloeiend heet staal (hot steel slabs)

 Veilig voor de ogen dankzij laser-
klasse 1

>> Dankzij hun robuuste, stof- en water-
dichte behuizing en de HDDM+-techno-
logie zijn deze langeafstandssensoren 
uitermate geschikt voor outdoorapplica-
ties en industriële omgevingen. Zo zijn ze 
inzetbaar bij havenkranen, maar ook in 
de metaal- en staalindustrie. Uiteraard 
komen de sensoren uit de Dx1000-serie 
ook in indoortoepassingen uitstekend 
tot hun recht.

GEBRUIKSGEMAK
Met het zeer gebruiksvriendelijke grafi-
sche touchscreen, de makkelijk configu-
reerbare digitale inputs en outputs, de 
geïntegreerde uitlijnlaser en de overzich-
telijke grafische userinterface via pc of 
laptop staat buiten kijf dat installatiege-
mak bij de Dx1000-serie voorop staat. 
Met zoveel unieke eigenschappen is 
SICK de eerste die zoveel voordelen in 
één langeafstandssensor samenbrengt.

: Productnieuws

SICK-sensoren 
online bestellen?

Bezoek de webshop op

  www.sick.nl 

Dx1000 voor kraan-tot-kraan-botspreventie

DX1000:

SUBLIEME MEETPRESTATIES  
OP DE LANGE AFSTAND

AFSTANDSMETING VAN MICROMETER  TOT KILOMETER: ALTIJD SICK

http://www.sick.nl/


8

SICK-FOTOCELLEN:  
NAUWKEURIGE DETECTIE VOLGENS  
DE HOOGSTE STANDAARDEN
Geen high-tech-automatiseringsomgeving zonder intelligente objectdetectie. 
Daarom zorgt SICK voor continue innovatie binnen zijn complete portfolio foto-
cellen. Voor welke uitdagende toepassing machinebouwers, producenten of distri-
buteurs ook staan, met SICK vinden zij altijd een betrouwbare oplossing. Dank-
zij hun kwalitatief zeer hoogwaardige uitvoering dragen SICK-fotocellen wereldwijd 
bij aan een hogere productiviteit en een betere proces- en productkwaliteit.

: Productnieuws
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>> Met een ongekend breed assortiment 
fotocellen garandeert SICK een oplossing 
voor tal van toepassingen. De fotocellen 
zijn standaard beschikbaar in verschil-
lende uitvoeringen en materialen, en 
laten zich ook nog eens efficiënt en 
effectief installeren. Dankzij de toepas-
sing van SIRIC®, SICK’s eigen ASIC, en 
de modernste optische technologieën 
staan ze voor absolute bedrijfszekerheid, 
ongeacht omgevingsinvloeden. Via IO-
Link leveren ze ook nog eens waarde-
volle informatie, waarmee de complexi-
teit van moderne productieomgevingen 
verder kan worden teruggebracht.

UITGEBREIDE DETECTIE-
MOGELIJKHEDEN
Mede door SIRIC® kunnen SICK-fotocel-
len ieder object – ongeacht kwaliteit of 
materiaalkeuze – detecteren. Dankzij 
deze digitale signaalverwerkingstech-
nologie voegt SICK extra detectiekracht 
toe aan zijn fotocellen. Uitgerust met 
SIRIC® zijn ze bestand tegen vrijwel alle 
bekende optische en elektromagnetische 
invloeden. Moderne communicatietech-
nologie zorgt er daarnaast voor dat 
SICK-fotocellen moeiteloos in bedrijfs-
netwerken kunnen worden geïntegreerd.

De sensoren van SICK kunnen overweg 
met elk type object. Of het nu transpa-
rant of ondoorzichtig is, een perforatie 
bevat, glimt of in folie verpakt is, lang-
zaam of snel voorbijkomt, een SICK-
fotocel gaat niets te ver. 

ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN,  
VOLGENS DE STRENGSTE NORMEN
Onder welke omstandigheden de SICK-
fotocellen hun werk ook moeten doen, 
ze zijn altijd betrouwbaar. Zelfs in situa-
ties met sterk omgevingslicht of storende 
achtergronden. Hun robuuste vormgeving 
maakt dat trillingen, schokken of elektro-
magnetische interferentie geen vat op ze 
krijgen. Ook stof, extreme temperaturen, 
sterke temperatuurschommelingen, 
vochtige omstandigheden, chemicaliën 
en schoonmaakmiddelen zijn niet van 
invloed op SICK-fotocellen.

Ze voldoen aan alle relevante normen en 
standaarden die binnen de hedendaagse 
industrie gelden. Denk aan EU-confor-
miteit, UL en RoHS. Veilige gedachte: de 
standaard die SICK hanteert in de test-
fase, ligt doorgaans hoger dan de regu-
liere industrienormen.

VOOR ELK TYPE MACHINE
Van miniatuur tot groot – dankzij een 
ruime keuze in behuizingen en tal van 
gebruiksopties passen de fotocellen in 
elk type machine. Daarbij staat SICK-
blauw ook nog eens voor montage- en 
installatiegemak. 

SICK-fotocellen zijn verkrijgbaar met 
een kunststof, metalen, RVS-, VISTAL™ 
- of Teflon®-behuizing. Al net zo breed 
is de keuze in gebruiks- en communi-
catieopties. 

INTELLIGENTE COMMUNICATIE
SICK kijkt graag verder dan alleen naar 
het schakelsignaal. Daarom zijn steeds 
meer van onze fotocellen voorzien van 
SMART-functies die integratie binnen 
de automatiseringsomgeving mogelijk 
maken. Daarmee geven ze een extra 
impuls aan de productiviteit van welke 
machine dan ook. Benieuwd naar de 
functies waarmee SICK extra intelligen-
tie toevoegt aan fotocellen? Lees ver-
der op pagina 26.

UITERST COMPLEET 
SICK’s uitgebreide portfolio fotocellen 
covert het hele spectrum aan wensen en 
eisen die de verschillende industrieën 
stellen. Zo biedt SICK een ruime keuze 
aan lichtbronnen – van PinPoint tot 
laser, van infrarood tot UV-licht – even-
als tal van detectiemethodes – van 
voorgrond- of achtergrondonderdruk-
king tot autocollimatie waarmee blinde 
zones worden voorkomen. Typische 
SICK-innovaties zijn onder meer Clear-
Sense en AutoAdapt waarmee trans-
parante objecten worden gespot. 

ALTIJD OP MAAT
Omdat SICK de volledige engineering 
in eigen hand heeft – van chipontwerp 
tot implementatie in de fotocel – is 
maatwerk altijd mogelijk. Of het nu gaat 
om een speciale applicatie of bijzondere 
klantwens, SICK kan snel een fotocel 
ontwikkelen die volledig aan de vraag 
van de klant voldoet. Een andere uit-
voering, een aparte bouwvorm, een 
ander type behuizing, extra functie-
opties? Geef het door aan SICK en we 
bedenken samen met u een sensorop-
lossing die zit als gegoten.

: Productnieuws
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Vorig jaar introduceerde SICK de TMS/
TMM-serie inclometers. Dé oplossing 
voor elke situatie waarin contactloos de 
hoek ten opzichte van de zwaartekracht 
moet worden bepaald of bewaakt – bij-
voorbeeld op landbouwvoertuigen, bouw-
machines en kranen. Alle inclinometers 
uit de TMS/TMM-serie werken volgens 
de capacitieve MEMS-technologie 
(Micro-Electro-Mechanical Systems). 
Dankzij de instelbare trillingsonderdruk-
king is een stabiele en accurate hoek-
meting altijd gegarandeerd. Ook het 
volledig ingegoten sensorgedeelte tilt de 
bedrijfszekerheid naar een hoog niveau. 

KERNINFORMATIE
 Motorfeedbacksysteem met 
HIPERFACE DSL®-interface

 Compact en robuust ontwerp:  
36 mm doorsnee

 SIL2-certificatie (optioneel)
 Leverbaar in single- en multiturn-
varianten

 20 bit resolutie per omwenteling;  
tot 4.096 omwentelingen mogelijk

 Aansluitmogelijkheid voor externe 
sensoren, zoals temperatuursensor

 Volledige digitale communicatie  
ge  synchroniseerd met de controller-
cyclus

 Geen extra encoderkabels meer nodig

KERNINFORMATIE
 Inclinometers voor contactloze 
hoekmeting

 In vele uitvoeringen verkrijgbaar: 
vaste waardes of programmeerbaar; 
kunststof of aluminium behuizing; 
een- of tweedimensionaal; van 
compacte behuizing tot extra 
robuuste uitvoering

 Interfaces: CANopen, 4..20 mA  
of 0..10 V

 Sinusvormig uitgangssignaal  
of ‘linearized’

 Programmeerbare digitale filtering
 Makkelijk te parametreren met de 
SICK programmeertool PGT-12-Pro

EKS/EKM36: 

MOTORFEEDBACKSYSTEEM  
MÉT HIPERFACE DSL®-INTERFACE

INCLINOMETERS TMS/TMM:

VOOR CONTACTLOZE HOEKMETING

>> SICK maakt motorproducenten en -leveranciers de keus van het juiste motor-
feedbacksysteem nu wel heel makkelijk. De compacte EKS/EKM36 met een 
doorsnee van 36 mm is namelijk voorzien van HIPERFACE DSL®-interface. Bij deze 
één-kabel-oplossing verloopt de (volledig digitale) communicatie gewoon via de 
motorkabel. Daarmee behoren extra encoderkabels tot de verleden tijd.

ZO COMPLEET IS SICK IN ENCODERS, MOTOR-
FEEDBACKSYSTEMEN EN INCLINOMETERS

Als het op encoders, motorfeedback-
systemen of inclinometers aankomt, 
kiezen steeds meer engineers voor 
de expertise van SICK. Een terechte 
keus, want naast een uiterst compleet 
portfolio investeert SICK ook continu 
in innovatie. Getuige deze drie voor-
beelden.
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: Productnieuws

>> Dankzij hun robuuste design, grote 
temperatuurbereik en isolatieklasse 
IP67 zijn de nieuwe RVS -uitvoeringen 
ideaal voor toepassing in ruwe omge-
vingscondities. Bijvoorbeeld in de voe-
dingsmiddelen- en verpakkingsindustrie 
en in de machinebouw.

EERSTE PROGRAMMEERBARE  
RVS-ENCODERS IN DE MARKT
De DFS60 Inox en AFS/AFM60 Inox zijn 
uniek in hun soort. Als eerste program-
meerbare RVS-encoders bieden ze tal 
van mogelijkheden om elektrische para-
meters te programmeren. Er kan worden 
gestuurd op spanningsniveau van het 
outputsignaal, op het aantal pulsen per 
omwenteling of op de nulpulspositie en 
-breedte.

KERNINFORMATIE
 DFS60 Inox: incrementele encoder; 
AFS60 Inox: absolute singleturn-
encoder; AFM60 Inox; absolute 
multiturnencoder

 Hoge bestendigheid tegen omgevings-
invloeden dankzij roestvaststalen 
behuizing, flens en as

 Hoge dichtheid door isolatieklasse 
IP67 (ook op de as door asafdichtring)

 Eenvoudige montage dankzij 
compacte afmetingen, ook bij 
geringe inbouwruimte

 Grote keuze uit mechanische 
interfaces voor optimale aanpassing 
van de encoder aan de inbouwsituatie

 Hoge resolutie mogelijk; voor 
toepassingen met hoge nauwkeurig-
heidseisen

De SICK DFS60 incrementele encoder en de SICK AFS/AFM60 absolute encoders 
(single- en multiturn) genieten sowieso al een enorme populariteit. En dat is niet 
voor niets: naast een hoge resolutie, kleine inbouwdiepte, flexibele aansluit- en 
bevestigingsmogelijkheden en verschillende interfaces bieden ze ook tal van 
programmeeropties. De verwachting is dat met de introductie van de nieuwe 
RVS304-uitvoeringen die populariteit alleen maar verder zal groeien.

DFS60 INOX EN AFS/AFM60 INOX:

DE IDEALE ENCODERS VOOR  
RUWE OMGEVINGSCONDITIES

 Reductie opslagkosten en stilstand-
tijden door variabele pulsen per 
omwenteling; encoder is program-
meerbaar met de programmeertools 
PGT-08-S en PGT-10-Pro

 Programmeerbare nulpulspositie 
voor eenvoudige installatie

 Temperatuurbereik -40˚C tot +100˚C
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: Productnieuws

>> Ook de universele voeding en rote-
rende connector zorgen voor een maxi-
male flexibiliteit en een minimale voor-
raad van verschillende typen incrementele 
encoders en/of meetwielsystemen. De 
heldere status- en signaal-LED’s maken 
werking, functie en fouten direct inzich-
telijk. Daarmee wordt de installatietijd 
beperkt en kunnen storingen snel worden 
verholpen.

KERNINFORMATIE  
DUS60 INCREMENTELE ENCODER
 Incrementele encoder met  
massieve of holle as

 DIP-switches voor het instellen van 
resolutie, signaaloutput en telrichting

 Universele voedingsspanning  
4,5 V tot 30 V

 LED’s voor indicatie van encoder-
status en outputsignaal

 4- of 8-pins draaibare  
M12-connector of universele kabel

 Storingsoutput optioneel direct  
door de encoder

KERNINFORMATIE  
DUV60 MEETWIELSYSTEEM
 Meetwielsysteem met één of  
twee meetwielen

 Leverbaar met verende beugels, 
scharnier- of tegengewichtbevestiging 
voor tal van toepassingen

 Verkrijgbaar met zowel metrische  
als inchwielen

 Overige specificaties als DUS60 
incrementele encoder

TRILLINGSBESTENDIG
De optionele anti-dither-functionaliteit 
waarborgt een hoge productiviteit, ook 
bij applicaties met extreme trillingen 
(anti-dither vergroot de pulshysterese 
namelijk tot een halve puls.) Ook handig: 
dankzij de DIP-switches en de universele 
voeding zijn de DUS60 incrementele 
encoder en het DUV60 meetwielsysteem 
compatibel met de meeste, bestaande 
(ook low-cost) inputkaarten van de PLC. 

DUS60 ENCODER EN DUV60 MEETWIELSYSTEEM: 

MAKKELIJK TE PARAMETRISEREN  
VIA DIP-SWITCHES EN BREED INZETBAAR

Voor iedere toepassing een aparte incrementele encoder of een ander type meetwielsysteem? Met de introductie van de 
DUS60 incrementele encoder en het DUV60 meetwielsysteem (met daarin diezelfde DUS60 incrementele encoder) maakt 
SICK daar een eind aan. Dankzij de ingebouwde DIP-switches zijn de resolutie, signaaloutput en telrichting van de DUS60 
snel in te stellen en aan te passen aan de applicatie. Daar komt geen programmeertool, software of laptop aan te pas.
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: Productnieuws

>> Nu de patternsensor een einde 
maakt aan de voorheen noodzakelijke 
contrastmarkeringen, heeft de verpak-
kingsindustrie meer vrijheid bij het ont-
werp van labels. Dat bespaart ook nog 
eens labelmateriaal. De PS30 staat 
daarnaast voor gebruiksgemak. Hij is 
makkelijk in te regelen via het display 
van de sensor of via de webbrowser 
(webserver in de sensor). Groot voor-
deel voor machinebouwers is dat de 
PS30 zich makkelijk laat integreren in de 
HMI (human machine interface) van de 
machine (OPC- of PLC-functieblokken).

KERNINFORMATIE:
 Patternsensor in robuuste  
behuizing met draaibare stekker

 Geïntegreerde zichtbare  
objectverlichting

 Scansnelheid tot wel 10 m/s
 Objectlengte van 15 tot 1000 mm
 Hoge reproduceerbaarheid tot  
0,15 mm (2 sigma)

 Ethernet TCP/IP voor eenvoudige 
integratie in machinecontroller

 Eenvoudige webserver voor  
visualisatie, configuratie en  
sensordiagnostiek

 OPC DA server
 Pulsinput van PLC of encoder

>> Het niveau in een krat of laadbak 
monitoren? Of bijvoorbeeld deuren en 
gates bewaken? Voor sommige taken 
komt een 2D-laserscanner als geroepen, 
maar vaak hoeft dat niet meteen een 
high-end oplossing te zijn. Speciaal 
voor korte afstanden van 1 tot 1,5 meter 
(bij 10% remissie) heeft SICK daarom 
de TIM100 ontwikkeld. Deze kostenef-
ficiënte 2D-laserscanner is compact 
van formaat, heeft een openingshoek 
van 200 graden en beschikt over één 
veld voor horizontaal scannen.

KERNINFORMATIE
 2D-laserscanner van kleine afmeting
 200 graden openingshoek
 Goed bestand tegen omgevingslicht
 Meetbereik van 0,05 tot 3 m; 1,5 m 
tegen 10% remissie

 Isolatieklasse IP65
 1 veld (met veld teach-in)
 2 schakeluitgangen, 1 schakelingang
 Instelbaar via SOPAS-interface op pc 
of laptop via koppeling IO-Link 

 Laag energieverbruik (2,5 W)
 Temperatuurbereik –10°C tot +50°C
 Voedingsspanning 10-28 V DC

TIM100:

DE KOSTENEFFICIËNTE 2D-LASERSCANNER

DE UNIEKE PS30 PATTERNSENSOR: 

VAN PATROONHERKENNING  
TOT SNELLE POSITIEBEPALING

Goed nieuws voor de verpakkingsindustrie en producenten van verpakkings-
machines. Nu de trend in verpakkingsontwerp verschuift naar gecompliceerdere 
labels met een kleiner contrastverschil tussen label en afdrukmarkering, 
komt SICK met de PS30. Deze unieke patternsensor herkent zelfs de lastigste 
contrastpatronen van labels of gelabelde producten. Sterker nog, voor positio-
nerings- en detectietoepassingen zijn geen afdrukmarkeringen meer nodig. 
Zelfs niet als er glanzende of transparante labels worden gebruikt. Dat doet 
geen enkele sensor ter wereld de PS30 na.
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: Toepassingen

>> Al sinds de oprichting in 1995 weet 
Manter met zijn machines in de roos te 
schieten. Elsinga: “We blijven maar 
groeien. We zitten nu op een team van 
zeventig medewerkers en vorig jaar is 
hier de derde fabriekshal neergezet.” 
De crisis heeft maar weinig invloed gehad 
op het succes van Manter. “We maken 
machines voor de voedingsindustrie; en 
mensen moeten ongeacht crisis toch 
eten en drinken.” Wel van invloed is het 

succes van de oogst. “Bij een goede 
oogst is het product maar weinig waard. 
Dan is er minder ruimte om te investe-
ren in machines. Valt die slechter uit, 
dan zijn het degenen die wel redelijk 
geoogst hebben, die bij ons aankloppen 
voor een machine.”

WERELDWIJD
De weeg- en verpakkingsmachines van 
Manter vinden hun weg naar alle uit-
hoeken in de wereld: “Zo’n tien procent 
van onze machines blijft in Nederland. 
De rest exporteren we. Onze dealer in 
Amerika is voor zo’n 50 procent verant-
woordelijk. Verder vind je onze machines 
in bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zee-
land, Israël en in diverse Oost-Europese 
landen.” 

Als het gaat om het wegen en verpakken van aardappelen, groenten en fruit, zijn 
er wereldwijd maar een vijftal machineproducenten van betekenis. Eén daarvan 
is Manter in Emmen. De intrinsieke motivatie om constant te innoveren, vormt 
het geheim achter het succes van de Drentse producent. Software engineer 
Hilbert Elsinga: “Vorig jaar hebben we al onze wegers geüpdatet. Nu zijn we 
bijvoorbeeld bezig met onze eerste pouchvuller, een machine voor het vullen 
van de steeds populairdere pouchzakken (staande zakken met bodem – red.).” 
Voor de sensoren kiest Manter voor SICK-blauw.

WERELDWIJD SUCCES VOOR DRENTSE MACHINEBOUWER DOOR CONTINUE INNOVATIE 

MANTER WEEGT EN VERPAKT, SICK DETECTEERT
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: Toepassingen

De naam Manter staat nationaal en 
internationaal voor kwaliteit: “We doen 
alles in eigen huis: zowel de software-
ontwikkeling als de hardwareontwikkeling. 
Zo weten we precies welke kwaliteit we 
leveren. Ook service doen we in eigen 
beheer. Hier in Emmen werken we met 
één servicecoördinator die anderhalf 
man in de buitendienst aanstuurt. Op 
twintig jaar machinebouw is dat toch 
vrij netjes. Zeker als je jaarlijks een 
paar honderd machines in de markt zet.”

EXPERTISE
Volgens Elsinga scoort Manter goed als 
het gaat om een minimumslijtage van de 
onderdelen. Tot die onderdelen behoren 
ook de SICK-sensoren. Fotocellen, cilin-
dersensoren, inductieve sensoren en 
ultrasoonsensoren helpen Manter om 
belangrijke detectietaken op te lossen; 
veiligheidssensoren garanderen een 
veilige werkomgeving voor de machine-
gebruiker. 

De keuze voor SICK is mede bepaald 
door kwaliteit (“heel robuust”) en de 
internationale verkrijgbaarheid. Maar 
ook de support speelt mee: “Voor de 
eenvoudige detectietaken kennen we 
onze weg in het SICK-assortiment. Maar 
voor sommige vraagstukken maken we 
graag gebruik van de SICK-experts. Die 
hebben ons bijvoorbeeld geholpen toen 
we een detectieoplossing zochten om 
het maximumniveau in onze aardappel-
wegers te bepalen. Omdat het een zeer 
stoffige en vervuilende omgeving is, 
stelde SICK voor om ultrasoonsensoren 
toe te passen.”

Onlangs zorgde een nieuw type verpak-
king voor een probleem in een uienver-
pakkingsmachine. “Een klant in Zuid-
Amerika belde met de melding dat zijn 
machine stilstond, omdat het touwtje, 
gebruikt voor het dichtnaaien van de zak, 
niet bij elke zak werd afgeknipt. Aan-
vankelijk kwamen we er niet uit, maar 
toen hij een filmpje van de situatie 
stuurde, zagen we het meteen: in plaats 
van de standaard rode en oranje zakken 
had de marketingafdeling een nieuwe 
paarse verpakking geïntroduceerd. En 
die worden niet makkelijk door een regu-
liere fotocel gedetecteerd. SICK stelde 
voor hun glassensor te gebruiken. Met 
de opkomst van al die nieuwe verpak-
kingsvormen – ook transparante – biedt 
die zeker uitkomst.”

VERNIEUWING
Wat Manter betreft is de groei er nog 
lang niet uit. Elsinga: “We zitten voor-
namelijk in de aardappelen, uien en 
wortelen. Naast deze AGF-producten zijn 
we groeiende in de fruitmarkt. In de 
appel- en kersenteelt beginnen we leuk 
mee te doen. Voor de verpakking van 
bijvoorbeeld kersen ontwikkelen we nu 
een pouchvuller, een kleinverpakker die 
speciaal bedoeld is voor staande pouch-
zakken met een bodem.” 

Ook bestaande machinetypen krijgen 
bij Manter regelmatig een update. Met 
trots toont Elsinga de MBP high-speed 
zakaanhanger: “Deze machine staat 
achter de aardappelweger die telkens 
de juiste hoeveelheid aardappelen 
afgeeft. De zakaanhanger zet de zak 
klaar, de weger stort de aardappelen in 
de zak, waarna de zak doorgaat naar 
de unit die de zak dichtnaait. Voordeel 
van onze high-speedoplossing is dat wij 
de zak al klaar kunnen zetten en kunnen 
opentrekken voordat hij bij de vulopening 
is. Reguliere machines kunnen dat pas 
doen als de eerste zak weg is. Daarmee 
halen we snelheden tot wel 19 zakken 
per minuut.”

“Voor de snelheidsbepaling van de 
servo in de MBP high-speed maken we 
uiteraard gebruik van een SICK-fotocel. 
Op het moment dat die sensor voorop 
de as de zakken detecteert, remt de 
machine netjes af om de zak langzaam 
op te pakken.” 

VERBREDING
Naast innovatie en vernieuwing van 
bestaande systemen gaat Manter ook 
voor verbreding. Elsinga: “Steeds meer 
klanten hebben de behoefte aan een 

complete oplossing. Daarom kijken we 
verder dan alleen de wegers en verpak-
kers. We leveren bijvoorbeeld nu ook 
de draaitafels en transportbanden. 
Daarbij zorgen we met Manter Control voor 
de complete lijnsturing, zodat klanten 
alles vanaf één plek kunnen controleren 
en bedienen. Die oplossing maakt het 
ook mogelijk dat wij op afstand kunnen 
meekijken als zich problemen voordoen.” 
Voor de detectietaken binnen de hele 
lijn kiest Manter opnieuw voor SICK-
sensoren: “Onze klanten verwachten 
kwaliteit van begin tot eind.”

Manters nieuwste 
zakaanhanger MBP HS 
aan het werk zien?  
Scan de QR-code of ga 
naar www.youtube.com/
watch?v=RvtoK1eWBn4.

IN ACTIE

http://www.youtube.com/
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: SICK & pneumatiek

>> Met de PAC50 is er nu een perfect 
alternatief voor het tijdsschema. Met 
deze druksensor van SICK is een drukval 
in een pneumatisch systeem makkelijk 
te monitoren. Meerdere hardware-uit-
gangen genereren een melding, zodra 
de luchtdruk in het systeem beneden 
een grenswaarde zakt. Zo komt een vol 
filter direct aan het licht.

DE DRUKVALINDICATOR DIE  
KLEUR BEKENT
De PAC50 heeft een groot tweekleuren-
display, waarop de waarden eenvoudig 
zijn af te lezen. Vallen ze buiten het inge-
stelde doelbereik dan verandert de dis-
play kleur van groen naar rood. Instellen 
en bedienen is kinderspel dankzij de drie 
grote functietoetsen en het intuïtieve 
menu. 

Ook opvallend aan de PAC50 is de com-
binatie van twee digitale schakeluitgan-
gen en één (optionele) analoge uitgang 
binnen één apparaat. Zo kunnen de 
uitgangssignalen altijd makkelijk worden 
aangepast aan de beschikbare besturing.

MET INTELLIGENTE FUNCTIES
Instellingen wijzigen? Sensor wisselen? 
Dankzij IO-Link (optioneel) in combinatie 
met een controller of PLC kunnen para-

meters eenvoudig en automatisch worden 
gewijzigd of hersteld. Dat scheelt heel 
wat stilstandtijd. De robuuste en water-
proof IP 65/IP 67-behuizing maakt de 
PAC50 uitermate geschikt voor gebruik 
in industriële omgevingen.

KERNINFORMATIE
 Elektronische drukschakelaar voor 
pneumatische toepassingen

 Groot display toont systeemdruk, 
outputstatus en ingestelde  
schakelpunten 

 Kleurwaarschuwing (van groen  
naar rood) bij druk buiten doelbereik

 Drie grote functietoetsen en 
intuïtieve menunavigatie

 Meetbereik -1 tot +10 bar,  
afhankelijk van uitvoering 

 Afzonderlijk programmeerbare 
schakeluitgangen en optionele 
analoge uitgang

 Installatie op een rail, aan de muur 
of in een bedieningspaneel

 Hoge betrouwbaarheid door robuust 
ontwerp (IP 65/IP 67-behuizing) en 
bewezen technologie 

 Lage voorraadkosten: PAC50 is 
breed inzetbaar voor verschillende 
toepassingen

PAC50: WAARBORG VOOR TIJDIGE  
VERVANGING PNEUMATISCHE FILTERS

Iedereen die met pneumatiek werkt, weet dat tijdige vervanging van filters essentieel is. Vaak wordt die vervanging nog 
geborgd op basis van een tijdschema. Echter, de kans is dan groot dat het filter niet op tijd wordt vervangen. Dat leidt tot 
kosten. Immers, door te vroege vervanging worden tijdens de levenscyclus van de installatie meer filters verbruikt dan 
nodig. En een te late vervanging kan leiden tot schade aan de componenten.

Wist u dat...
...bij pneumatiek  
het filter van de  

luchtverzorgingsset 
moet worden 

vervangen als de 
druk in het systeem 
0,6 tot 0,9 bar zakt?

Enhanced sensing

Efficient communication

Diagnostics

11011001001
01101011010
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: SICK & pneumatiek

>> Door middel van IO-Link kunnen – 
afhankelijk van de variant – de sensor-
instellingen worden aangepast. Via 
analoge outputs, schakeloutputs of  
IO-Link leveren de MPA positiesensoren 
continu gegevens aan voor flexibele 
machineconcepten. Daarmee bieden 
ze ook oplossingen voor kwaliteitsbe-
waking en sturing in die processen 
waar gebruik wordt gemaakt van pneu-
matische cilinders en aandrijvingen.

SMART UPGRADE
Omdat de sensoren continu gegevens 
doorgeven, krijgt de pneumatische 
cilinder een functionele smart upgrade 
waardoor deze intelligenter en daarmee 
ook veelzijdiger inzetbaar wordt.

KERNINFORMATIE
 Positiesensor voor gebruik  
op pneumatische cilinders

 Sensorvariant met meetbereiken 
van 107 tot 1.007 mm

 Analoge outputs (voor stroom en 
spanning), schakeloutput en IO-Link

 Montage met adapters op vele 
cilindermodellen (trekstangcilinders, 
ronde cilinders, profielcilinders)

 Eenvoudige installatie, omdat er 
geen extra positiesensoren of extra 
mechaniek voor de koppeling met 
de zuigerstang nodig zijn

 Eenvoudige aanpassing van 
sensorinstellingen en parameters 
tijdens het gebruik via teachveld  
of IO-Link

 Meer flexibiliteit dan bij conven-
tionele cilindersensoren, omdat 
meerdere schakelpunten in een 
kleine ruimte kunnen worden 
gedefinieerd

 Hoogste betrouwbaarheid door 
robuuste aluminium behuizing  
en contactloos meetprincipe

 Geavanceerde diagnosemogelijk-
heden door datatransmissie via 
IO-Link

MPA: DE INTELLIGENTE POSITIESENSOR  
VOOR PNEUMATISCHE CILINDERS

De MPA positiesensoren van SICK zijn speciaal ontworpen voor pneumatische cilinders. Ze detecteren continu, direct en 
contactloos de zuigerstand van pneumatische aandrijvingen, en zijn ideaal voor grote zuigerdiameters en lange slagen. 
Dankzij verschillende outputmogelijkheden komen ze goed tot hun recht in Industrie 4.0-omgevingen.

Enhanced sensing

Efficient communication

Diagnostics

11011001001
01101011010

Wist u dat...
...u extra informatie 

voor processturing en 
kwaliteitsbewaking 

uit uw pneumatische 
cilinders kunt halen?
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MPS-C: POSITIESENSOR VOOR C-SLOTS DIE  
PNEUMATISCHE CILINDERS SMART MAAKT

: SICK & pneumatiek

>> De MPS-C positiesensoren zijn zo 
toegerust dat ze van elke pneumatische 
cilinder een SMART actuator maken. 
Daarmee komen vele toepassingen bin-
nen handbereik. Zo zijn ze inzetbaar voor 
een betrouwbare sturing van processen 
en – dankzij continue monitoring van de 
zuigerpositie – voor kwaliteitscontroles 
bij bijvoorbeeld lassen, schroeven en 

polijsten. Ook helpen ze de positie en 
oriëntatie van objecten te bepalen of 
de dikte en lengte te meten. Vergeleken 
met de traditionele cilindersensoren 
bieden de MPS-C positiesensoren veel 
meer flexibiliteit, omdat binnen een 
kleine ruimte meerdere schakelpunten 
kunnen worden gedefinieerd.

Met de slimme MPS-C biedt SICK een positiesensor die direct in C-slots op pneumatische cilinders en grijpers kan worden 
aangebracht. Integratie binnen de installatie is op ieder moment mogelijk, omdat de sensor buiten de cilinder wordt 
aangebracht. Het is slechts een kwestie van twee schroeven aandraaien en de MPS-C is gepositioneerd. Dankzij IO-Link is 
de positiesensor makkelijk instelbaar – ook handig voor het razendsnel omstellen of veranderen van de machinetools. Met 
zoveel montage- en instelgemak kan de zuigerstand van pneumatische aandrijvingen vrijwel direct worden gemeten.

Enhanced sensing

Efficient communication

Diagnostics

11011001001
01101011010
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: SICK & pneumatiek

Oplossing 
voor T-slots

Naast de MPS-C 
voor C-slots is  

er ook de MPS-T 
voor T-slots. 
Meer weten? 

Kijk op www.sick.nl.

BETROUWBAAR IN VELE OMGEVINGEN
Dankzij hun robuuste uitvoering en het 
contactloos-meetprincipe doen de 
MPS-C positiesensoren hun werk in vrij-
wel iedere omgeving: van automotive 
tot verpakkingsindustrie, van voedings-
middelen- en genotsmiddelenindustrie 
tot de elektro- en solarindustrie.

KERNINFORMATIE
 Positiesensor voor directe montage 
in C-slots op pneumatische 
cilinders en grijpers

 Sensorvariant met meetbereiken 
van 25 mm tot 200 mm

 Analoge outputs (voor stroom en 
spanning), schakeloutput en IO-Link

 Montage met adapters op andere 
cilindermodellen (bijvoorbeeld 
ronde cilinders) mogelijk

 Snelle montage en vervanging  
van de sensor met drop-in

 Eenvoudige installatie, omdat er 
geen extra mechaniek of positie-
sensoren nodig zijn

 Hoge betrouwbaarheid door  
robuust sensordesign (IP 67) en 
contactloos-meetprincipe

 Geavanceerde diagnosemogelijk-
heden door datatransmissie via 
IO-Link

http://www.sick.nl/
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: Productnieuws

>> Naast de standaardfunctionaliteit 
die de markt van inductieve sensoren 
verwacht, bieden de IMC- en IQC-sen-
soren onder meer deze SMART-functies:

1. Binnen het detectiebereik van de IMC 
en IQC kunnen vier schakelpunten of 
vensters worden geprogrammeerd. Zo 
kunnen twee standaardsensoren worden 
vervangen door één smartsensor. Ook is 
extra diagnostiek mogelijk: de induc-
tieve sensoren kunnen bijvoorbeeld een 
outputsignaal geven, wanneer een object 
te dicht of te ver van de sensor beweegt.

2. Met de ingebouwde temperatuur
monitoring kan ongewenste warmte-
ontwikkeling in bijvoorbeeld versnel-
lingsunits, koppelstukken of andere 
machinedelen worden getraceerd. Dat 
voorkomt schade.

3. Tijdsvertraging op de uitgang helpt 
valse schakelingen te onderdrukken. 
Een uitkomst voor lastige applicaties 
waarbij ongewenste schakelingen nu 
nog door de machinebesturing zelf 
onderdrukt moeten worden.

4. Met ‘oneshotpulse’ kan de operator 
zelf een uitgangspuls van 1ms…30 sec 
selecteren.

Ook op inductief gebied komt ‘Industrie 4.0’ nu een flinke stap dichterbij. Met de IMC en IQC tilt SICK de rechttoe 
rechtaan inductieve sensoren naar een hoger intelligentieniveau. Dankzij geïntegreerde SMART-functies kunnen ze nu 
veel meer taken uitvoeren. Daarmee zijn ze ook geschikt voor die applicaties die eerst alleen mogelijk waren met aan-
vullende sensoroplossingen.

5. Dankzij een logische schakeling kunnen 
IMC en IQC een extern ingangssignaal 
combineren met hun eigen detectiesig-
naal. Zo kunnen snelle procestriggers 
worden gecreëerd en gaat er slechts 
één enkel signaal naar de PLC.

6. Via IOLink 1.1. kunnen de smartfunc-
ties worden ingesteld en uitgelezen. Ook 
het automatische laden van de instel-
lingen is mogelijk. Daarmee verloopt het 
installatieproces soepel en foutloos.

7. Dankzij de telfunctie kunnen de IMC en 
IQC op- en aftellen. De uitgang wordt pas 
geactiveerd als een bepaalde waarde 
is bereikt.

SICK IMC EN IQC: 

DE NIEUWE GENERATIE  
INDUCTIEVE SMART-SENSOREN

8. Met de tijdmeetfunctie kan zowel de 
grootte als positie van een object worden 
bepaald. Daarvoor meten de IMC en IQC 
de tijd tussen twee voorbijkomende 
objecten.

GESCHIKT VOOR VELE TOEPASSINGEN
Dankzij hun extra intelligentie zijn de IMC 
en IQC inzetbaar voor vele applicaties. 
Denk aan de controle van industriële 
remmen, slijtagecontrole van machine-
onderdelen (zoals kettingen), materiaal-
herkenning in productiemachines voor 
machineonderdelen en object identificatie.

KERNINFORMATIE
 Inductieve sensoren met extra 
intelligentie

 Verkrijgbaar in de behuizingen M8 
tot M30 (IMC) en IQ10 en IQ12 (IQC)

 Vier programmeerbare schakelpunten 
of vensters bij een Sn (nominal 
sensing range) tot 20 mm

 Vrij programmeerbare outputfunctie
 Isolatieklasse: IP68 en IP69K (IMC), 
en IP67 en IP68 (IQC)

 Temperatuurbereik: –40 °C tot +75 
°C (IMC) en –25 °C tot +75 °C (IQC)

 Robuuste RVS- of Vistal-behuizing
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: Productnieuws

IMF: 
INDUCTIEF VOOR DE VOEDINGS INDUSTRIE 

Van brouwerijen tot bakkerijen – met de inductieve benaderingsschakelaars uit de 
IMF-serie tilt SICK de betrouwbaarheid van processen in de voedingsindustrie naar 
een nog hoger niveau. De roestvaststalen behuizing (V4A) en het actief oppervlak 
van kunststof (LCP) zorgen ervoor dat de benaderingsschakelaars met ECOLAB- en 
FDA-certificaat veelvuldig industrieel schoonmaken goed doorstaan. Dankzij SICK 
ASIC-technologie kunnen ze de grootste temperatuurwisselingen tussen -40 en 
100˚ C makkelijk aan. Daarmee is een betrouwbare detectie altijd gewaarborgd.

IMB:
DE MEEST ROBUUSTE INDUCTIEVE SENSOR 
De roestvaststalen IMB is de ideale inductieve sensor voor zware industriële toe-
passingen en ruwe omgevingscondities. Hij is mechanisch zo robuust dat hij zich 
niet van de wijs laat brengen door zware schokken en trillingen (tot 150 g) of door 
hoge en lage temperaturen (van -40 ̊ C tot +100 ̊ C). Ook oliën, snij- en koelvloei-
stoffen doen ‘m niets. De sensor is tevens corrosiebestendig, waardoor de IMB ook 
onder water uitstekend inzetbaar is.

De inductieve veiligheidsschakelaars van SICK zijn ideaal voor positiedetectie. 
Dankzij de verschillende bouwvormen passen ze naadloos in elk machinedesign. 
Omdat ze contactloos werken, is de slijtage minimaal. Ook is er geen speciaal contra-
element nodig, waardoor ze vrijwel overal zijn in te passen. Dankzij het grote respons-
bereik en de hoge isolatieklasse tegen omgevingsinvloeden zijn de inductieve veilig-
heidsschakelaars van SICK ook te gebruiken onder extreme omstandigheden.

Precisie, een hoge bedrijfszekerheid en een lange levensduur zijn de belangrijkste 
eisen die de industrie stelt aan inductieve sensoren. De IME staat voor hightech 
op het kleinste oppervlak en herbergt al deze eigenschappen. De ‘hotmelt-verlijming’ 
in het binnenste zorgt voor een zeer hoge schok- en trilbestendigheid. Voor de 
gebruiker resulteert dit alles in een hoge positioneringsnauwkeurigheid in de machine 
en een betrouwbaar werkende sensor.

Naast de IMC en IQC heeft SICK nog veel meer typen inductieve benaderings-
schakelaars te bieden. Daarmee is SICK thuis in elke branche en in elke situatie.

De IN4000 & IN3000: 
VEILIGHEIDSINDUCTIEF  
VOOR CONTACTLOZE POSITIEBEWAKING

IME: 
DE KOSTENEFFICIËNTE STANDAARD  
VOOR INDUSTRIËLE OMGEVINGEN

INDUCTIEF VOOR ELKE SITUATIE
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Wie één keer met de vorksensoren van SICK heeft gewerkt, kent hun gemak en 
betrouwbaarheid. Dankzij de combinatie van zender en ontvanger in één behuizing 
zijn ze snel en makkelijk te installeren. Bovendien zorgt de precies gebundelde 
lichtstraal voor een hoge detectienauwkeurigheid. Zelfs het kleinste verschil in 
lichtdemping ontgaat ze niet. Met de nieuwste generatie vorksensoren voegt 
SICK er nog meer gemak en betrouwbaarheid aan toe.

: Productnieuws

1. Nieuw design voor installatiegemak 
De nieuwe generatie vorksensoren van 
SICK zijn dankzij het nieuwe design nog 
makkelijker te hanteren. 

2. Moeiteloos instellen met één knop
Met de nieuwe knop op alle vorksen-
soren zijn ze moeiteloos in te stellen. 

Denk aan licht-donker schakelen, lock en 
teach-in (dynamisch, 1-punts of 2-punts).

3. Supersnel omschakelen
Omschakelen van productiebatch? 
Omdat de schakeluitgang gedurende 
het teach-inproces actief is, wordt er niet 
onnodig materiaal verspild. Zo verdient 
de vorksensor zichzelf  terug.

4. Snelle schakelfrequentie,  
korte responstijd

SICK’s nieuwe vorksensoren voelen 
zich meer dan thuis in snelle productie-
processen. Hun schakelfrequentie tot 
maar liefst 15 kHz zorgt voor een hoge 
betrouwbaarheid en een korte responstijd.

5. Eerste optische SMART 
vorksensoren ter wereld

Industrie 4.0? Internet of Things? De 
nieuwe vorksensoren zijn er klaar voor. 
Dankzij hun IO-Link en optionele SMART-
functies brengen ze extra kwaliteit en 

betrouwbaarheid in het productieproces. 
Naast bijvoorbeeld tijdmeting en counter-
functies maken ze ook proactief onder-
houd mogelijk. Dankzij procesvisualisatie 
en diagnostiek (quality-of-run- en quality-
of-teach-indicatie) staan machines minder 
vaak stil.

VEELZIJDIG INZETBAAR
De nieuwe generatie SICK-vorksensoren 
vormt een welkome aanvulling voor de 
voedings- en genotsmiddelenindustrie, 
de verpakkingsindustrie, de machinebouw 
en de elektronische en solarindustrie. 
De sensoren zijn onder meer inzetbaar 
voor etiketdetectie, voor het herkennen 
van markeringen of dubbele vellen en 
voor het detecteren van gaten, randen 
en kleine en vlakke objecten, ook als 
deze op hoge snelheid voorbijkomen. 
Zelfs transparante objecten kunnen 
moeiteloos worden gedetecteerd.

De oude en nieuwe generatie vorksensoren. 
(Links de nieuwe)

DE NIEUWE GENERATIE  
VORKSENSOREN VAN SICK: 5X BETER

Enhanced sensing

Efficient communication

Diagnostics

Smart tasks

11011001001
01101011010



: Productnieuws

>> De TR10 Lock is de perfecte keuze 
wanneer de hoogste veiligheid voor de 
bewaking van deuren en luiken vereist is. 
Dankzij de halfgeleideroutputs met zelf-
bewaking (OSSDs) kunnen tot wel dertig 
veiligheidsvergrendelingen in serie wor-
den geschakeld – zelfs met een licht-
scherm of scanner. Zo is PL e haalbaar 
en blijft tegelijkertijd de installatietijd 
tot een minimum beperkt.  

EENVOUDIG TE INTEGREREN
De uitvoering met robuuste IP69K-
behuizing maakt de TR10 Lock geschikt 
voor sterk verontreinigde omgevingen. 
De slanke vormgeving en flexibele mon-
tagemogelijkheden van de actuator 
maken een eenvoudige integratie in elke 
machine mogelijk.

Met de veiligheidsvergrendeling TR10 Lock brengt SICK het beste van twee 
werelden bij elkaar. Aan de ene kant zorgt RFID-technologie voor bewaking van 
de actuator, aan de andere kant is de TR10 Lock voorzien van een krachtige en 
uiterst betrouwbare mechanische vergrendeling tot 1690 N.

TR10 LOCK:

VEILIGHEIDS VERGRENDELING  
MET RFID-BEWAKING

KERNINFORMATIE
 Contactloze veiligheidsdeur-
schakelaar op basis van 
transponder technieken en  
mechanische vergrendeling

 PL e voor bewaking van deuren en 
vergrendelingen (EN ISO 13849)

 Vergrendeling tot 1690 N
 Veilige serieschakeling van  
veiligheidsoutputs (OSSDs)

 Verschillende uitvoeringen: universeel 
gecodeerd of uniek gecodeerd; 
power to release of power to lock

 Slanke bouwvorm en flexibele 
montagemogelijkheden

 Isolatieklasse IP 67, IP 69K
 Diagnose via goed zichtbare LED

>> Voor de toepassing van de STR1 vei-
ligheidsdeurschakelaar is geen externe 
verwerkingsunit nodig. Een simpel veilig-
heidsrelais is voldoende. Uiteraard past 
de STR1 ook uitstekend in omgevingen 
waar gebruik wordt gemaakt van Flexi 
Classic of Flexi Soft veiligheidscontrollers.

FLEXIBELE MONTAGE
De STR1 heeft bewaakte halfgeleider-
outputs (OSSD-uitgangen) en is ideaal 
inzetbaar voor die situaties waarin een 
hoge mate van manipulatiebeveiliging 
vereist is. De veiligheidsdeurschakelaar, 
gebaseerd op transpondertechnieken, is 
in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar 
(universeel gecodeerd, uniek gecodeerd 
en permanent gecodeerd) en met ver-
schillende actuatoren (standaard, extra 
plat en mini). Daarmee is flexibiliteit in 
de montage gegarandeerd.

KERNINFORMATIE:
 Veiligheidsschakelaar op basis  
van transpondertechniek voor 
beveiliging en bewaking van deuren, 
luiken etc.

 Zeer groot responsbereik: tot 14 mm
 Kleine Vistal®-behuizing (markt-
conforme bouwvorm en IP67) met 
flexibele montagemogelijkheden

 Sensor kan vanaf drie zijden  
worden geactiveerd

 PL e (EN ISO 13849), SIL3  
(IEC 61508)

 Veilige serieschakeling tot  
30 sensoren mogelijk – ook in  
serie met scanner of lichtscherm

 Foutdiagnose via opvallende LED

STR1 VEILIGHEIDSDEUR - 
SCHAKELAAR MET  
FLEXIBELE ACTUATOR: 

KLEIN, KLEINER, 
KLEINST
Met de STR1 transponder-veiligheids-
schakelaar breidt SICK opnieuw zijn 
programma contactloze deurschake-
laars uit. De nieuwste schakelaar valt 
niet alleen op door de verschillende 
actuatoren, maar kan ook nog eens – 
tot maar liefst dertig stuks – in serie 
worden geplaatst. En zelfs dan voldoet 
hij nog aan het hoogste veiligheids-
niveau (PL e).

23

COMPLEET PROGRAMMA  
VEILIGHEIDSSCHAKELAARS
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: Toepassingen

>> REMO vormt sinds 2007 de verbin-
dende schakel tussen school en bedrijfs-
leven – in West-Twente maar ook ver 
daarbuiten. “We begonnen met 18 lid-
bedrijven en 19 leerlingen. Nu zitten we 
op 58 lidbedrijven en maar liefst 218 
studenten”, vertelt directeur Gerrit Schalk 
met gepaste trots. “Van die leerlingen 
zijn er 118 bij ons in dienst. Daarnaast 
komt hier een honderdtal leerlingen van 
niet-lidbedrijven voor een opleiding.” 
Jan Bregman, praktijkopleider mecha-
tronica, vult aan: “De meeste jongens 
komen hier direct na hun VMBO. Alleen 
in de mechatronica leiden we ook oudere 
professionals op.”

PROFESSIONELE WERKGEVER
REMO verzorgt opleidingen op BBL-niveau 
2, 3 en 4. Schalk: “Leerlingen zijn twee 
dagen bij ons voor de theorie en praktijk, 
de andere drie dagen werken ze bij een 
bedrijf.” Het feit dat het praktijkcentrum 
zelf leerlingen in dienst neemt, maakt 
dat REMO ook als professionele werk-

gever kan handelen: “In het aanmel-
dingstraject kijken we echt naar hun 
motivatie en instelling. Op het moment 
dat ze dan binnen zijn, onderzoeken we 
gedurende vier weken welk lidbedrijf en 
welke functie het beste bij hen past.” 

Bregman licht toe: “Sommige bedrijven 
in de mechatronica zitten bijvoorbeeld 
meer aan grofstoffelijke kant, met zware 
machinedelen zoals grote assen, onder-
delen en hydrauliek. Terwijl bij andere 
ondernemingen de geautomatiseerde 
machinebouw op de voorgrond staat. Om 
te bepalen welke leerlingen binnen welk 
bedrijf kunnen worden geplaatst, is er 
regelmatig overleg tussen de praktijkop-
leiders en de ROC-docenten, die hier in 
huis de theorie verzorgen. Vaak kunnen 
we wel aanvoelen of iemand echt een 
machinebouwer is of dat hij beter tot zijn 
recht komt als onderhoudsmonteur.”

Dat werken in de techniek onder jon-
geren wel degelijk populair is, bewijst 
REMO West-Twente in Rijssen. Het 
praktijkcentrum voor werken en leren 
in de installatietechniek, mechatronica, 
elektrotechniek en metaal krijgt ieder 
jaar meer aanmeldingen dan de zestig 
VMBO-leerlingen die het kan plaatsen. 
Dit tot grote vreugde van de lidbedrijven 
die vaak vele vacatures te vervullen 
hebben – van lasser tot onderhouds-
monteur, van frezer tot elektromonteur. 
Als supporter van het delen van kennis 
en ervaring ondersteunt SICK het prak-
tijkcentrum op verschillende fronten.

SICK SPONSORT PRAKTIJKCENTRUM REMO WEST-TWENTE 

“NAAM REMO IS VOOR WERKGEVERS GARANTIE 
DAT LEERLINGEN OOK ECHT IETS KUNNEN”
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: Toepassingen

DIVERSITEIT
Tijdens een rondleiding over de afdeling 
Mechatronica valt één ding op: het machi-
nepark waarmee leerlingen hun skills 
trainen, is uiterst divers. Schalk legt 
uit: “Alles wat hier staat, is in bruikleen 
van diverse bedrijven. Leerlingen werken 
telkens op een andere machine. Samen 
met de deelnemende bedrijven vinden 
we namelijk dat leerlingen alle machine-
opstellingen moeten hebben gehad, zodat 
ze niet te specialistisch worden opgeleid.” 

“Heb je als leerling bij jouw bedrijf niet 
met hydrauliek te maken, maar krijg je 
vervolgens wel de theorie, dan is het vaak 
abracadabra. Hier kunnen de jongens 
direct na de les – met de theorie nog in 
het achterhoofd – oefenen in de praktijk.
We zijn hier echt goed toegerust. Bij welk 
bedrijf staat er nu een robot waarop je als 
leerling mag proberen te programmeren?”

SENSORSTORING
Naast lidbedrijven kent REMO ook spon-
sorbedrijven. Door producten en/of kennis 
ter beschikking te stellen, ondersteunen 
ze het praktijkcentrum en maken ze het 
onderwijs nog interessanter voor de leer-
lingen. SICK is een van die bedrijven. 
Bregman wijst in dat verband op de 
machines van Niverplast, Safan-Darley en 
Voortman in de hal: “Die zitten vol met 
SICK-sensoren. We zijn blij dat SICK ons 
van extra sensoren heeft voorzien, zodat 
we daarmee kunnen oefenen. Ter voorbe-

reiding op de lessen stel ik bijvoorbeeld 
een aantal sensoren bewust buiten wer-
king, zodat studenten tijdens de les het 
probleem boven water moeten krijgen.”

AFSTUDEEROPDRACHT
Pronkstuk midden op de afdeling 
Mechatronica is een robot met daarom-
heen een veiligheidshek. Hier is Saxion-
student Tieme Gotink druk aan het werk. 
Als afstudeeropdracht bouwt hij twee 
leermodules waarmee leerlingen later 
dit jaar aan de slag kunnen. Tieme legt 
uit: “Bedoeling is om leerlingen kennis 
te laten maken met visiontoepassingen. 
Voor een beter begrip maken ze in de 
eerste leermodule kennis met de tradi-
tionele manier van kleurherkenning, 
dieptebepaling en OCR-lezing. Dat doen 
we dan met drie aparte sensoren, waar-
van twee van SICK.”

“In de tweede module leren de leerlingen 
hoe ze alles in één keer kunnen oplossen 
met vision. Ze leren de visionsensor in 
te stellen, de robot aan te sturen en 
het beveiligingshek in te regelen.” Om tot 
de juiste visionsensor voor zijn project te 
komen, bezocht Tieme vorig jaar de beurs 
WoTS in Utrecht. Hij sprak daar met 
verschillende leveranciers van vision-
oplossingen. Na overleg met Bregman 
legde hij uiteindelijk bij SICK de vraag 
neer om een specifieke visioncamera te 
leveren. Tieme: “Groot pluspunt was dat 
die camera als enige op de EtherCAT-

modules kan worden aangesloten. Ook 
is positiebepaling mogelijk, deze combi-
natie, positiebepaling en EtherCat is bij 
veel visioncamera’s nog niet mogelijk.”

GASTLES
Naast het leveren van sensoren voor 
verschillende leerdoeleinden onder-
steunde SICK het praktijkcentrum ook 
met een gastles over sensoren. Bregman: 
“Die les ging met name over fotocellen en 
benaderingsschakelaars.” Dat hij tevreden 
is over de eerste sessie, bewijst wel zijn 
uitnodiging voor een volgende: “Nu we 
hier een visioncamera van SICK hebben 
hangen, lijkt een gastles over vision 
mij een logisch vervolg. We willen graag 
gebruik maken van de expertise uit het 
bedrijfsleven, de studenten komen hier-
door in aanraking met een breed pakket 
aan producten die ze ook in hun werk 
tegenkomen.”

Door de intensieve samenwerking met 
de lidbedrijven en sponsorbedrijven, en 
de focus op nieuwe technische ontwik-
kelingen zorgt REMO ervoor dat de kennis 
van de leerlingen uiterst actueel is. En 
dat weten ook steeds meer bedrijven 
in de omgeving. Schalk: “Bedrijven vragen 
gericht aan sollicitanten of ze een oplei-
ding bij REMO hebben gehad. Voor veel 
werkgevers is dat de garantie dat kandi-
daat-werknemers ook echt iets kunnen. 
En daar het gaat uiteindelijk om.”



: SMART-sensoren

BENT U AL KLAAR VOOR INDUSTRIE 4.0  
EN FLEXIBELE PRODUCTIE?
ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN SICK SMART-SENSOREN
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>> In de hedendaagse industrie is een 
hoge beschikbaarheid van machines 
essentieel. Stilstand moet te allen tijde 
worden voorkomen. Tegelijkertijd vraagt 
de consument steeds vaker om produc-
ten die op zijn wensen zijn afgestemd. 
En dat vergt juist regelmatige productwis-
sels met extra stilstandtijd tot gevolg. 
Hoe maak je – naast massaproductie 
– ook flexibele productie mogelijk? Hoe 
zorg je dat je een machine snel kunt 
omstellen zonder de beschikbaarheid in 
gevaar te brengen?

CONTINUÏTEIT EN PRODUCTIVITEIT
In verschillende productieomgevingen en 
tal van machines wereldwijd worden de 
SMART-sensoren van SICK al toegepast. 
Ze brengen meer flexibiliteit in proces-
sen waarin product- en formaatwissels 
aan de orde van de dag zijn en reduceren 
de tijd die daarmee gemoeid gaat. Ze 
helpen processen te optimaliseren door 
constant gegevens over het productie-
proces door te geven, en maken moni-
toring en configuratie op afstand moge-
lijk zónder dat een operator daarvoor de 
fabriek in moet. En – last but not least 
– SMART-sensoren helpen ook het onder-
houd voorspelbaar te maken. Daarmee 
is continuïteit in productiviteit gewaar-
borgd.

VAN DATA NAAR INFORMATIE 
Machinebouwers en producenten die 
flexibele en efficiënte productie- en con-
troleprocessen binnen hun machine- of 
productieomgevingen weten mogelijk te 
maken, zijn spekkoper. Zo’n omgeving 
vereist echter wel een hoge mate van 
automatisering. Cruciaal daarbij is data. 
SICK’s SMART-sensoren kunnen die data 
niet alleen eenvoudig leveren, maar 
beschikken ook over de SMART-functio-
naliteit om de data zo voor te bewerken, 
samen te voegen en te filteren dat alleen 
de relevante informatie wordt doorge-
speeld. Zo brengt SICK ook in kwaliteit 
de industriële toekomst een stuk dich-
terbij.

: SMART-sensoren

BENT U AL KLAAR VOOR INDUSTRIE 4.0  
EN FLEXIBELE PRODUCTIE?
ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN SICK SMART-SENSOREN

Met een uitgebreid portfolio SMART-sensoren ondersteunt SICK machinebou-
wers en producenten in de overstap naar Industrie 4.0 en een flexibele produc-
tie. Wat maakt onze SMART-sensoren zo geschikt daarvoor? Wat zijn hun toe-
passingsmogelijkheden? En welke techniek zit erachter? SICK laat u graag zien 
hoe u SMART-sensoren inzet om uw concurrentiekracht verder te vergroten en 
verspilling in tijd en geld te reduceren.
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Het hoogst mogelijke niveau van 
betrouwbaarheid tijdens de object-
detectie en registratie van gemeten 
waarden is de basis voor elke SMART-
sensor. De 'enhanced sensing' zorgt 
voor betrouwbare detectie- en meet-
resultaten. Dat heeft direct invloed op 
de beschikbaarheid van uw machine 
en/of productieomgeving. 

VOORBEELDEN:
 Storingscompensatie voor stabiele 

en betrouwbare sensorsignalen
 Vooraf gedefinieerde detectiemodi 

voor snelle inbedrijfstelling
 Geavanceerde instellingen  

voor betrouwbare detectie
 Handmatige aanpassing van 

detectieparameters voor individuele 
applicatieoplossingen

 Actieve installatie- en uitlijnings-
ondersteuning door de sensor

: SMART-sensoren

WAT ZIJN SMART-SENSOREN?
SMARTsensoren genereren informatie die verder gaat dan de traditionele 
schakel signalen of het ontvangen van gemeten procesparameters. Ze zorgen 
voor een aanzienlijke verhoging van de efficiency, dragen bij aan meer flexi
biliteit in het proces en voorzien in informatie die het installatieonderhoud 
voorspelbaar maakt.

11011001001
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11011001001
01101011010Afhankelijk van de toepassing bieden SICKsensoren tot wel 4 aspecten van 

SMARTsensortechnologie. Elke SMARTsensor van SICK beschikt over de 
onderdelen ‘enhanced sensing’ (verbeterde detectie) en ‘efficient communi
cation’. De aanvullingen ‘diagnostics’ en ‘SMART tasks’ zijn optioneel en 
applicatieafhankelijk.

ENHANCED SENSING
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: SMART-sensoren

De SMART-sensoren van SICK commu-
niceren met bovenliggende besturings-
systemen via IO-Link: een betrouwbare 
point-to-point verbinding, die wereldwijd 
wordt gebruikt voor sensoren en actua-
toren in het veld. IO-link biedt veel prak-
tische voordelen voor industriële toe-
passing van sensoren. 

SMART-sensoren zijn ijverige dataver-
zamelaars en intelligente analisten 
tegelijk. Zij delen deze proceskennis 
realtime met hun omgeving via een 
IO-Link-interface. Binnen enkele secon-
den kunnen ze nieuwe instellingen ont-
vangen – handig voor flexibele productie 
tot seriegrootte 1. 

Zelfs bij defecten in de sensor kan de 
meest recente sensorinstelling automa-
tisch via IO-Link worden overgezet naar 
de nieuwe. Gewoon plug-and-play.

VOORDELEN:
 Dynamische receptverandering 

voor zeer flexibele productie-
systemen met seriegrootte 1-eisen

 Plug-and-play vervanging van 
sensoren met automatische 
download van de geldende  
parameters in de oude sensor

 Geïntegreerde digitale communi-
catie voor signaaloverdracht 
zonder verlies

 Kosteneffectieve bedrading  
door IO-Link

 Elektronische stuklijsten voor 
handige elektronische fabrieks-
documentatie

Afhankelijk van uw wensen kunnen de 
SMART-sensoren van SICK nog meer 
doen. De optionele diagnostische func-
ties omvatten automatische zelfcontrole 
van de sensor of procesparameterbe-
waking. Bij zelfcontrole kunnen ze bijvoor-
beeld een melding sturen, wanneer een 
optimale en veilige werking in gevaar is. 

Procesparameterbewaking maakt onder 
meer voorspelbaar onderhoud mogelijk. 
Doen zich onverhoopt problemen voor, 
dan kan de oorzaak makkelijk worden 
bepaald dankzij uitgebreide visualisatie-
mogelijkheden. Dat beperkt de stilstand-
tijd tot een minimum.

VOORDELEN:
 Sensorzelfcontrole tijdens  

installatie en bediening voor 
volledige transparantie en  
pre-failure meldingen

 Procesbewaking voor snelle 
weergave van fouten in de  
processtroom

 Voorspelbaar onderhoud voor 
lagere servicekosten en minder 
niet-geplande downtime

 Betrouwbare meetresultaten 
waarborgen de productiekwaliteit

WAT ZIJN SMART-SENSOREN? 11011001001
01101011010

11011001001
01101011010

Met ‘SMART tasks’ komen enerzijds 
extra intelligente sensorfuncties binnen 
handbereik. Anderzijds maakt de directe 
koppeling van meerdere sensoren het 
mogelijk om bepaalde onderdelen van 
de toepassing sneller en efficiënter in 
te vullen. 

‘SMART tasks’ dragen bij aan de 
efficien cy binnen uw processen. De sen-
soren leveren precies de juiste informatie 
op het juiste moment om uw productie-
proces te optimaliseren. 

‘SMART tasks’ verwerken de detectie 
en meetsignalen in de sensor. Dat ver-
eenvoudigt het maken van een bestu-
ringsprogramma en de besturing zelf. 
Resultaat:  tijdbesparing bij de gegevens-
evaluatie in de machinebesturing en 
snellere machineprocessen. Ook is er 
geen extra high-end hardware nodig.

VOORDELEN:
 Vereenvoudiging van de machine-

besturing door evaluatie van 
meetsignalen binnen de sensor

 Snellere signaaldetectie en 
verwerking in de sensor;  versturen 
van ruwe data naar het besturings-
systeem is niet meer nodig 

 Levert de procesinformatie die 
daadwerkelijk vereist is; geen 
aparte gegevensvoorbereiding 
nodig in de besturing

EFFICIENT COMMUNICATION DIAGNOSTICS SMART TASKS
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: SMART-sensoren
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Time measurement and  
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11011001001
01101011010

DIT ZIJN DE SMART-SENSOREN  
IN HET SICK-PORTFOLIO
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: SMART-sensoren
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SMART-sensoren zorgen voor de essentiële input binnen elke procesketen. Ze leveren de informatie voor de intelligente 
Industrie 4.0-productieomgeving. Alle sensoren zijn voorzien van ‘enhanced sensing’ en ‘efficiënte en slimme com-
municatie’. ‘Diagnostics’ en ‘SMART tasks’ zijn optioneel als SMART-sensortechnologie beschikbaar. 

In dit overzicht ziet u de belangrijkste SMART-sensorseries op een rij. De SMART-functies die hier als voorbeeld worden 
vermeld, kunnen veelal ook aanvullend worden toegepast op andere slimme sensoren. In opdracht kan SICK ze ook 
volgens uw applicatiespecifieke wens programmeren.
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IO-LINK – DE TECHNIEK VERKLAARD
SMARTsensoren bieden een extra potentieel dat tot ver buiten de eenvoudige 
binaire 0/1 schakelsignalen reikt. Een consistent communicatieconcept dat tot 
op het laagste niveau in de productieomgeving data weet op te halen, is hiervoor 
essentieel. IOLink is opgezet om een open interface tussen de sensoren en actu
atoren te definiëren. IOLink omvat een pointtopoint verbinding die zich laat 
embedden in bijvoorbeeld een veldbusnetwerk. Een SMARTsensor produceert 
en verwerkt signalen (binaire switching, analoog, input, output) die rechtstreeks 
worden uitgezonden via IOLink in een digitaal formaat.

: SMART-sensoren

CONFIGURATIE
Bij het ontwerp of de configuratie van de 
automatiseringsstructuur worden de ver-
eiste veldbusverbindingen gedefinieerd 
in de engineeringtool van de leverancier 
van de PLC-master. Vervolgens kan de 
onderlinge communicatie worden gecon-
figureerd.

De IODD (IO-apparaatbeschrijving) wordt 
gebruikt voor de specifieke configuratie 
van IO-Link apparaten. De beschrijving 
omvat onder meer identificatie-informatie, 
de apparaatparameters, diagnostische 
en procesdata en communicatie-eigen-
schappen.

PROGRAMMEREN
Om eenvoudig te kunnen programmeren, 
wordt gebruikgemaakt van een IO-Link-
apparaatspecifiek functieblok. Deze 
functieblokken maken de acyclische 
communicatie tussen de PLC en de IO-Link 
apparaten stukken eenvoudiger, evenals 
de onderhoudscommunicatie en de inter-
pretatie van de procesdata. 

PIN Signal Bemerkung

1

2

3

4

L+

OUT

L-

C/Q

24 Volt

Sensorabhängig

Masse

Kommunikation/
Schaltsignal

L-

C/Q

L+

4
3

2
1

PIN signaal bijzonderheden

1

2

3

4

L+

OUT

L-

C/Q

24 Volt

sensorafhankelijk

grond

communicatie-/
schakelsignaal

WAT IS IO-LINK?
IO-Link is de eerste, wereldwijd gestan-
daardiseerde IO-technologie (IEC 61131-9) 
om met zowel sensoren als actuatoren te 
communiceren.

WAT ZIJN DE TECHNISCHE  
KENMERKEN?
 Seriële bidirectionele point-to-point 

verbinding voor signaaltransmissie 
en stroomvoorziening 

 Achterwaarts compatibel met  
alle PNP-uitgangsensoren 

 Overdrachtssnelheid: 4.8 kBit/s 
(COM1), 38.4 kBit/s (COM2), 
230,4 kBits/s (COM3) 

 Maximale kabellengte: 20 meter 
 In standaard IO-modus (SIO)  

wordt procesdata (zoals schakel-
signaal of afstandwaarde) cyclisch 
verzonden 

 In IO-link-modus wordt additioneel 
proces-, parameter-, diagnostische 
en servicedata acyclisch verzonden

HOE IO-LINK TE INTEGREREN IN  
AUTOMATISERINGSCONCEPTEN?
IO-Link sensoren worden met een IO-
Link-master in het totale automatise-
ringssysteem geïntegreerd. De apparaat-
beschrijving (IODD) wordt gebruikt voor 
de specifieke configuratie; functieblokken 
vereenvoudigen de programmering. De 
functieblokken en IODD-files zijn (indien 
beschikbaar) te downloaden bij de 
betreffende sensorpagina op de SICK 
website.

IO-LINK MASTER (HARDWARE)
Voor de apparaatverbinding zijn drie 
typen PLC-master beschikbaar: de 
EtherCAT IO-Link master, de EtherNet/
IP IO-Link master en de PROFINET IO-
Link master. Elke master vormt zelf 
een veldbusverbinding of maakt deel 
uit van een modulair IO-systeem dat 
via een veldbus verbonden is. 
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: SMART-sensoren

KUNNEN APPARATEN MET IO-LINK 
VERSIE 1.1 EN 1.0 WORDEN  
GECOMBINEERD? 
IO-Link versie 1.0 werd als eerste gere-
leased. Door verdere ontwikkeling en het 
toevoegen van functies aan IO-Link werd 
versie 1.1 gecreëerd. De belangrijkste 
toevoegingen in versie 1.1. zijn: 

 Parametreerserverfunctie  
(dataopslag) 

 Dataoverdrachtssnelheid  
van 230,4 kBaud

 Procesdatabreedte per poort 
maximaal 32 bytes 

In principe kunnen masters en sensoren 
onderling worden gekoppeld. Toch moeten 
de begrenzingen van het betreffende 
systeem worden vastgesteld. Wilt u IO-Link 
apparaten met een verschillende IO-Link 
specificatie combineren? Houd dan 
rekening met het volgende: 

 Op de IO-Link-master V1.0 kunnen 
alleen sensoren met IO-link V1.0 
worden gebruikt. 

 IO-Link sensoren op basis van V1.0 
en V1.1 kunnen worden bediend op 
de IO-Link-master V1.1. 

 De parameterserverfunctie en de 
gegevensoverdrachtssnelheid van 
230,4 kBaud van de IO-Link-master 
V1.1 kunnen alleen worden gebruikt 
als deze functies ook worden 
ondersteund door de IO-Link 
sensor. Raadpleeg hiervoor  
de sensordocumentatie.

Sensor level

Control level

M
achine level

W4S-3 IMC KTM WFL Dx50-2 MPS PBS UC4

ONTDEK WAT SICK SMART-SENSOREN  
VOOR U KUNNEN DOEN 
NODIG ONS UIT VOOR EEN VERHELDEREND GESPREK

De SMART-sensortechnologie biedt zoveel mogelijkheden dat de SICK-
experts u er graag persoonlijk over bijpraten. Deel uw toekomstvisie over 
uw machines of productieomgeving met ons en wij doen u gedetailleerd  
uit de doeken waar uw kansen liggen. 

Ook als u meteen wilt werken met een SMART-sensoroplossing of advies 
en begeleiding bij de integratie nodig heeft, staan we uiteraard graag voor  
u klaar. Bel 030 - 204 40 00 of mail naar info@sick.nl voor een afspraak 
bij u aan tafel.

mailto:info@sick.nl
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Voor sommige systemen en machines 
is het essentieel dat precies bekend is 
hoe snel de transportband zich beweegt. 
Dit om controletaken te kunnen uitvoeren 
of om de snelheid binnen gedefinieerde 
limieten te houden. 

In andere processen moeten producten 
worden geteld. Het embedden van een 

Om de productiviteit van systemen en 
machines te bewaken, is het belangrijk 
sensoren te gebruiken die het onder-
scheid kunnen maken tussen verstorin-
gen en het daadwerkelijk te detecteren 
product. In de houtverwerkende industrie 
bijvoorbeeld kan een standaardsensor 
foutieve schakelingen veroorzaken door 
rondvliegende houtspaanders. 

: SMART-sensoren

ZO VEELZIJDIG INZETBAAR ZIJN SMART-SENSOREN
4 TOEPASSINGSVOORBEELDEN

1. Snelheid monitoren & tellen

2. Onderdrukken van valse schakelingen (debouncing)

EEN SLIMME KEUZE: 
 Uitermate geschikt voor 

eenvoudige en accurate 
snelheidsmeting. Bijvoorbeeld: 
een inductieve sensor detecteert 
de tanden van een tandwiel om 
zodoende de snelheid van de 
rollerbaan te monitoren.

 Ideaal voor systemen en 
machines die op een mecha-
nisch bestendige en tegelijker-
tijd economisch aantrekkelijke 
manier een telfunctie moeten 
bieden. Ook een combinatie van 
precisiedetectie en tellen is 
mogelijk. Bijvoorbeeld: een 
optische sensor detecteert en 
telt de gaten in een geperfo-
reerde schijf. Deze informatie 
wordt omgezet in een snelheid. 
De snelheid per minuut wordt 
cyclisch doorgestuurd naar  
de PLC.

Met de SMART-sensoren van SICK is het 
mogelijk een signaalverandering van min-
der dan 5 ms als irrelevant te identificeren 
en betrouwbaar te onderdrukken. Dit 
voorkomt dat de besturing wordt belast 
met informatie die het proces verstoort. 

telfunctie in een sensor maakt het 
mogelijk om deze automatiseringstaken 
met maximale efficiency uit te voeren. 
De microcontroller van de sensor kan 
zijn maximale klokfrequentie gebruiken 
om het detectieproces te optimaliseren. 
Dit maakt het tellen op hoge snelheid 
binnen de sensor een alternatief voor 
de traditionele centrale telmodule.

EEN SOLIDE KEUZE:
 Inzetbaar voor systemen en 

machines waarvan de werking 
in gevaar komt door verstoringen 
uit het proces of de directe 
omgeving. 

 Solide oplossing voor  
vereenvoudiging van de 
machinebesturing.

 Ideaal voor detectie van 
ongedefinieerde voorranden 
(leading edge) van materialen, 
onverwachte onderbrekingen en 
gaten in PCB, en in omgevingen 
met veel spaanders, stof en vuil.



35

De 6 grootste  
pluspunten van SICK 
SMART-sensoren
1. Hogere machineproductiviteit
SICK SMART-sensoren zijn zeer geschikt 
voor het oplossen van tijdkritische 
applicaties. De trage cyclustijden van 
het besturingssysteem maken namelijk 
plaats voor snelle data-analyse in de 
sensor. Dat voorkomt vertraging. 

2. Hogere meetnauwkeurigheid
SICK SMART-sensoren maken een 
nauwkeurigere objectmeting mogelijk. 
Zo dragen ze bij aan een hogere proces- 
en productkwaliteit, minder materiaal-
verspilling en snellere processen.

3. Hogere betrouwbaarheid  
en kwaliteit
De betrouwbare SICK SMART-sensoren 
zorgen voor een hoge machinebeschik-
baarheid. Ze faciliteren voorspelbaar 
onderhoud en maken zo een veiligere 
en efficiëntere werking mogelijk. Sterker 
nog, met de aanvullende data die de 
sensoren leveren, kan het hele proces 
worden geoptimaliseerd.

4. Minder kosten
Vaak kunnen SMART-sensoren die 
taken overnemen die nu nog worden 
vervuld door complexe en dure auto-
matiseringssystemen. Daarmee kun-
nen de machinekosten flink omlaag.

5. Hogere dataefficiency  
en hogere efficiency van de  
machinebesturing
SMART-sensoren zijn ideaal voor effi-
ciën tere, applicatiegerichte oplossingen. 
Ze zijn veel sneller in te stellen verge-
leken met de tijd die nodig is voor het 
programmeren van een code in de PLC. 
Daarnaast ontlasten ze de machine-
besturing en veldbus, doordat ze alleen 
relevante informatie verzenden. Dit in 
tegenstelling tot oplossingen die bergen 
ruwe data doorsturen.

6. Hogere flexibiliteit
SMART-sensoren zijn plug-and-play te 
vervangen – handmatig instellen is niet 
nodig. Daarmee wordt de downtime 
tot een minimum beperkt. Ideaal voor 
omgevingen waarin receptveranderin-
gen vaak voorkomen.

Niet zelden worden sensoren toegepast 
in het hart van fabricageprocessen, waar 
ze onder veeleisende omstandigheden 
hun werk doen. Blootgesteld aan hoge 
temperaturen, heftige trillingen, mecha-
nische schokken of verontreiniging kunnen 
deze sensoren soms vervangen moeten 
werden. Met de toepassing van SMART-
sensoren kan de exacte locatie van een 
storing op de HMI van de machine worden 
weergegeven. Is de sensor eenmaal ver-
vangen, dan herkent het automatiserings-
systeem automatisch dat een nieuwe 
sensor is aangesloten. 

De snelle en nauwkeurige objectdetectie 
door SMART-sensoren kan worden gekop-
peld aan een tijdwaarde. Het resultaat 
is een zeer nauwkeurige methode waarbij 
de objectpositie wordt aangegeven met 
timestamps. Het tijdstip waarop het 
product wordt gedetecteerd, wordt nauw-
keurig gesynchroniseerd met het auto-
matiseringssysteem. Hierdoor heeft het 
systeem geen last van onnauwkeurig-
heden door jitter die optreden wanneer 
het schakelsignaal wordt verzonden 
naar de PLC (bijvoorbeeld op de bus), of 
ontstaan door de tijd die nodig is voor 
het uitvoeren van een programma in de 
besturing. 

Zo kan het systeem uiterst accuraat een 
aandrijving via timestamp aansturen. De 
aandrijving wordt vroegtijdig geïnfor-
meerd over de tijd waarop deze een 
gewenste actie moet uitvoeren. De actie, 
bijvoorbeeld voor het besturen van een 
klep, wordt samen met de bijbehorende 
timestamp verzonden naar de actuator. 
Hierdoor is een hogere mate van precisie 
mogelijk – zelfs bij beperkte PLC IO-snel-
heden.

: SMART-sensoren

ZO VEELZIJDIG INZETBAAR ZIJN SMART-SENSOREN
4 TOEPASSINGSVOORBEELDEN

3. Snel een sensor vervangen (plug and play)

4. Timestamp

11011001001
01101011010

11011001001
01101011010

EEN EFFICIËNTE KEUZE:
 Reductie van stilstandtijd  

bij productwissels.
 Vervanging van de sensoren is 

ook mogelijk door ongeschoold 
personeel. Extra hulpmiddelen 
en instructie zijn niet nodig. 

 Uitgebreide onderhouds-
contracten inclusief proces-
monitoring zijn mogelijk.

EEN SCHERPE KEUZE:
 Tijdsbepaling geschiedt in de 

sensor in plaats van de PLC; 
dus op die plaats waar zaken 
realtime worden ‘gezien’.

 Ideaal voor productielijnen met 
een hoge productiviteit en hoge 
productiesnelheden, en voor 
productie-installaties en 
machines waar het op precisie 
aankomt.

 Waarborgt een functionele 
synchronisatie met sensor- 
actuatoreenheden.

 Zorgt voor een uiterst precieze 
reactie van actuatoren.Meer voorbeelden van SMART-sensortoe-

passingen? Kijk op pag. 16, 17, 18 en 22.

sensor to the PLC

11:28 hours, 54 sec, 790 ms, 123 μs

11:28 hours, 54 sec, 790 ms, 123 μs

11011001001
01101011010

11011001001
01101011010

De applicatiespecifieke sensorparame-
ters worden snel en betrouwbaar terug-
geschreven naar de sensor. Dit maakt 
een supersnelle installatie mogelijk en 
voorkomt onjuiste instellingen. Het resul-
taat is een efficiënt, gedocumenteerd 
vervangingsproces waarbinnen gewaar-
borgd is dat een sensor met de laatst 
gebruikte instellingen aan de slag gaat. 



Processen in industriële omgevingen herbergen niet zelden een wereld aan actuele procesinformatie. 
Met de juiste visie kan veel waardevolle data uit de industriële omgeving beschikbaar worden gemaakt. 
Maar dat vraagt wel om een aanpak die verder reikt dan een eendimensionale benadering. Met SICK 
heeft u de keus. Wij benaderen uw vraagstuk altijd vanuit meerdere dimensies en vanuit één 
filosofie: uw wensen staan voorop. Zoekt u een oplossing voor positioneren, inspecteren, meten 
of lezen – of zelfs voor alle taken tegelijk? Ontdek samen met onze experts het SICK-universum 
aan intelligente sensoren, zoals 2D- en 3D-visionoplossingen. Er gaat een wereld voor u open. 
www.sick.com/morethanavision

MORE THAN A VISION

http://www.sick.com/more-than-a-vision
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