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Anno 2016 bepaalt het continue aanpassingsvermogen het succes 
van een onderneming. Hoe flexibeler u zich weet op te stellen, hoe 
groter de kans dat klanten (blijvend) met u in zee gaan. Bij SICK reali-
seren wij ons dat maar al te goed. Daarom hebben ook wij flexibiliteit 
hoog in het vaandel staan. 

Dankzij een bijzonder breed assortiment hebben we voor iedere toe-
passing wel de juiste oplossing. En hebben we die niet, dan passen 
we ons product zo nodig voor u aan. 

DIRECT OF INDIRECT
Flexibiliteit staat bij SICK ook voor keuzevrijheid in levering. Vanuit ons 
nieuwe state-of-the-art distributiecentrum in Buchholz verzorgen wij 
alle directe leveringen – ook die van onze webshop. 

Maar als u liever gebruikmaakt van onze indirecte verkoopkanalen, 
omdat u daar bijvoorbeeld ook andere elektronische componenten 
bestelt, dan kan dat uiteraard ook (zie ook pag. 29). 

KEUZEHULP IN BILTHOVEN
Kunt u überhaupt nog geen keuze maken, omdat u alle voorhanden 
oplossingen niet inzichtelijk hebt? In ons Test- en Trainingcentrum in 
Bilthoven zetten we graag alle mogelijkheden voor u op een rij. Maak 
gerust eens een afspraak voor een bezoek via uw rayonmanager.

INSPIREER ONS
En zo voegt SICK steeds meer mogelijkheden toe aan zijn product-, 
diensten- en serviceaanbod. Ziet u kansen voor ons om het nog beter 
te doen? Zou u op een bepaald terrein meer keuze willen hebben? 
Schroom niet en inspireer mij met een mail naar directie@sick.nl.
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: Productnieuws

>> De vernieuwde CM18 en CM30 blinken 
vooral uit in elektromagnetische compa-
tibiliteit. Zelfs in kritische applicaties, 
bijvoorbeeld bij gebruik in de buurt van 
frequentieomvormers, staan ze voor een 
betrouwbare detectie. Saillant detail: 
recente klanttesten tonen aan dat ze op 
dit vlak tot de meest stabiele sensoren 
in de markt horen. Dankzij het grotere 
temperatuurbereik van -30 tot 85 °C 
laten de CM18 en CM30 zich ook door 
temperatuurwisselingen niet van de wijs 
brengen.

WASHDOWN-DESIGN
SICK heeft een grote voorsprong gemaakt 
in de behuizing van de capacitieve sen-
soren. De IP69K-sensorbehuizing bestaat 
nu uit één geheel, waardoor de CM18 
en CM30 uitstekend inzetbaar zijn in 
hygiënische en washdownapplicaties. 
Zelfs hogedruk(stoom)reiniging vormt 
geen enkel probleem. Dat ze over het 
ECOLAB-certificaat beschikken spreekt 
dan ook voor zich.

MINIMALE DOWNTIME
In de huidige industriële processen draait 
alles om het minimaliseren van de down-
time van machines. SICK begrijpt dat. 
Dankzij een vergroot detectiebereik, een 
hoge schokbestendigheid en een geringe 
gevoeligheid voor stof en vocht garande-
ren de vernieuwde capacitieve sensoren 
een langdurige, betrouwbare object-
detectie. 

De CM18 en CM30 zijn ook snel correct 
te installeren dankzij de optische instel-
hulp: LED-indicator toont de signaalstabi-
liteit, zodat direct duidelijk wordt of de 
sensor goed is gepositioneerd.

KERNINFORMATIE:
 Sensoren voor objectherkenning  
en niveaumeting

 Cilindrische behuizing in de  
modellen M12, M18 en M30

 Detecteren poeder, granulaat, 
vloeistoffen en vaste stoffen

 Hoge elektromagnetische  
compatibiliteit

 Elektrische uitvoering:  
DC 4-draads en AC 2-draads

 Voedingsspanning: DC 10 V tot  
DC 36 V en AC 20 V tot AC 36 V

 Optische instelhulp
 Schakelafstanden tot 25 mm
 Isolatieklasse: IP 67, IP 68, IP 69K
 Toepassingsgebieden: verpakkings-
industrie voor voedingsmiddelen; 
voedingsindustrie (detectie van 
voedsel en dranken); farmaceutische 
en cosmetische industrie; elektronica- 
en solarindustrie (detectie van 
wafers en elektrische onderdelen); 
houtindustrie (detectie van hout, 
zaagsel en papier); constructie-
industrie (detectie van steen, glas 
etc.); rubber- en plasticindustrie 
(detectie van lijmen en plastic 
granulaat); diervoedingsindustrie 
(detectie van voeders binnen 
voedingssystemen); chemische 
industrie (detectie van water,  
zuren en alkanen).

De capacitieve benaderingsschakelaars CM18 en CM30 voor objectherkenning  
en niveaumeting werden altijd al veelvuldig ingezet voor de detectie van poeder, 
granulaat, vloeistoffen en vaste stoffen. Met een relaunch voegt SICK nog meer 
pluspunten aan deze twee succesnummers toe.

RELAUNCH CAPACITIEVE CM18 EN CM30:

GROTERE STABILITEIT EN FLEXIBILITEIT,  
ZELFS IN KRITISCHE APPLICATIES



SICK-ENCODERS BEWAKEN TOERENTAL, KOP- EN WIEKENPOSITIE WINDTURBINES LAGERWEY  

“MET 5000 VAN ONZE NIEUWSTE WINDTURBINES  
KUNNEN WE NEDERLAND VAN STROOM VOORZIEN” 

Op steeds meer locaties in Europa 
dragen ze bij aan de duurzame energie-
voorziening: de windturbines van Lager-
wey. Dankzij een continue focus op 
productinnovatie heeft de turbine-
producent met een R&D-afdeling in 
Barneveld en een productieafdeling in 
Wekerom zich inmiddels een solide 
positie weten te verwerven tussen alle 
internationale spelers. “Bij de ontwik-
keling van onze turbines kiezen we voor 
kwaliteit en eenvoud tegelijk”, aldus 
directeur Henk Lagerweij. Die kwaliteit 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
encoders van SICK.

>> De meeste windturbines van Lager-
wey staan momenteel in Nederland, 
maar ook in de rest van Europa krijgt 
de turbineproducent steeds meer voet 
aan de grond: “We doen goede zaken 
in Duitsland en ook Finland is nu een 
mooie markt voor ons. De windenergie 
wordt namelijk nog steeds vooral door 
overheden gedreven. In Finland hebben 
we nu politiek de wind mee, net als in 
Duitsland waar de ‘Energiewende’ 
gaande is. Met onze verkooppartners in 
verschillende Europese landen houden 
we continu de vinger aan de pols. Wat 
speelt er op het gebied van windenergie? 
Soms is het ene land aantrekkelijker, 
en dan weer hebben we in het andere 
land betere scoringskansen. We stem-
men onze verkoopactiviteiten daarop af.”

VOLWAARDIG MEDELEVERANCIER
Wat concurrentie betreft heeft Lagerwey 
niet alleen te maken met alle andere 
producenten van windturbines, maar 
ook met de aloude energiebronnen. 
Henk Lagerweij: “We concurreren ook 
tegen olie en gas. Nu de prijs daarvan 
laag is, vormen deze fossiele brand-
stoffen een geduchte tegenspeler.” 

: Toepassingen
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nog verder uit: “Ons nieuwste model 
wordt nog groter en levert straks 4,5 
megawatt met een rotor van 136 meter 
doorsnee. Met vijfduizend van deze 
windturbines zou je alle Nederlandse 
huishoudens van elektriciteit kunnen 
voorzien.”

Met het groeien van de omvang van de 
windturbine moet ook de mast mee-
groeien. Veel leveranciers van windtur-
bines zien zich daar toch voor een uit-
daging geplaatst, omdat de diameter 
van de ronde mastonderdelen maxi-
maal 4,30 meter mag zijn voor vervoer. 
Vrachtwagens moeten immers probleem-
loos onder viaducten kunnen doorrijden. 
Bij Lagerwey hebben de engineers een 
slimme oplossing bedacht: de modulaire 
stalen toren.

EFFICIENCY
Henk Lagerweij legt uit: “We delen de 
mast op in allemaal afzonderlijke gebo-
gen staalplaten die we op de bouw-
plaats in elkaar zetten. Zo kunnen we 
overal makkelijk komen. En het scheelt 
ook nog eens enorm in de transport-
kosten.” 

Een snelle berekening leert dat die 
kosten – vergeleken met het oude bui-
zenvervoer – wel eens tot een vierde 
kunnen worden teruggebracht. En dat 
past precies in het efficiencydenken 
van Lagerwey. “Als kleine jongen tussen 
de grote internationale spelers moeten 
we het net even beter doen. Met een 
betere efficiency op de bouwplaatsen, 
met een betere efficiency op de grote 
delen. Juist op die terreinen zoeken 
we naar besparingsmogelijkheden, 
want wat de kwaliteit van onze wind-
turbines betreft doen we geen enkele 
concessie.”
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Daar staat tegenover dat de leveran-
ciers van windenergie inmiddels een 
steeds serieuzere, solide positie in de 
markt innemen: “Bij een netfout moes-
ten we vroeger van de netbeheerder zo 
snel mogelijk van het elektriciteitsnet 
af om zo hoogspanning te voorkomen. 
Nu worden we juist gevraagd om zo 
lang mogelijk met de windmolens op het 
net te blijven. Vergeleken met de begin-
jaren van de windenergie is dat een 
hele omslag. We zijn nu een volwaardig 
medeleverancier van energie geworden 
die het net ondersteunt en voedt.”

DIRECT DRIVE
De naam Lagerwey is al jaren een begrip 
in de agrarische wereld. Bij menig boe-
renbedrijf verzorgt de tweebladige wind-
molen van Lagerwey de energievoor-
ziening. De onderneming plaatste door 
de jaren heen zo’n tweeduizend van deze 
‘Boerenmolens’. Inmiddels produceert 
Lagerwey vooral driebladige windturbines. 
“De meeste turbines in de markt zijn 
voorzien van drie wieken. Wil je dan jouw 
molens ook kunnen plaatsen binnen 
een windpark, dan zul je voor uniformi-
teit moeten kiezen.”

De turbines van Lagerwey kenmerken 
zich door een uitzonderlijk hoge 

beschikbaarheid: “We zitten nu op een 
gemiddelde van meer dan 99% over 
12 maanden. Dat succes is deels toe 
te wijzen aan het feit dat we direct-
drive bouwen. Dat betekent dat de 
rotor direct aan de generator vastzit. 
Er zit geen onderhoudsgevoelige tand-
wielkast meer tussen. Tegelijkertijd 

zorgt die direct-drive generator ook 
voor een hoge effectiviteit. Zo kan de 
turbine al energie produceren bij wind-
snelheden van slechts twee meter per 
seconde.”

KWALITEIT
Om het onderhoud tot een minimum 
te beperken, kiest Lagerwey voor zo 
min mogelijk componenten. Voor die 
onderdelen die wel noodzakelijk zijn, 
staat de keuze voor een hoge kwaliteit 
bovenaan. Zo past de turbineproducent 
standaard SICK-encoders toe: “We wil-
len degelijke en kwalitatief hoogwaar-
dige onderdelen in onze windturbines 
hebben van leveranciers die de betrouw-
baarheid net zo hoog in het vaandel 
hebben staan als wij. Daarom werken 
we bijvoorbeeld met SICK. Wij zetten 
hun encoders bijvoorbeeld in om het 
toerental van de turbine mee te bepalen. 
Ook monitoren we de stand van de wie-
ken en de stand van de kop op de mast. 
Zo komt de windturbine altijd in de 
meest gunstige positie te staan.”

Bijkomend voordeel voor Lagerwey is 
dat SICK over heel de wereld vertegen-
woordigd is. “Componenten zijn altijd 
snel leverbaar. Zo zijn onze windturbines 
nooit langer uit de running dan nodig.” 

MODULAIRE STALEN TOREN
De windmolens van Lagerwey zijn er in 
verschillende uitvoeringen. Ze leveren 
1,5, 2 of 2,5 megawatt en hebben een 
rotor van 82, 93 of 100 meter door-
snee. Daarbij geldt: hoe hoger de wind-
snelheden, hoe kleiner de rotor. Binnen-
kort breidt Lagerwey zijn productgamma 



TURNKEY BESTURINGSSPECIALIST  
BLACK BOX ENGINEERING GRIJPT  
DANKZIJ SICK MULTIPAC NOOIT MIS
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>> Over de naam Black Box Engineering 
hoefde Van Melis zo’n acht jaar geleden 
niet lang na te denken: “Klanten willen 
dat een machine draait. Er gaat iets in 
en er moet weer iets uitkomen. Wat er 
in de besturingskast allemaal aan auto-
matisering zit, interesseert de meeste 
klanten niet zoveel. Als het maar werkt. 

Eigenlijk is het een soort van blackbox 
voor klanten. Daar huur je dan een speci-
alist voor in, die elektrisch en software-
matig verstand van besturingen heeft.” 
En dat Van Melis verstand van zaken heeft, 
blijkt wel uit interessante namen als Nutri-
cia, Mars, VDL ETG, ASSET Rail en Bosch 
Transmission op zijn klantenlijst.

Jan van Melis is al sinds 2008 de drijvende kracht achter Black Box Engineering. 
Met zijn onderneming heeft hij zich bekwaamd in besturingen, waarmee hij een 
belangrijke bijdrage levert aan de automatisering van vele industriële processen. 
Inmiddels houdt Van Melis het allang niet meer bij alleen de besturing. Dankzij 
zijn brede netwerk met specialisten van metaalbewerkers tot softwareprogrammeurs 
levert Black Box Engineering nu ook complete turnkey-oplossingen voor onder meer 
de voedingsmiddelenindustrie. In de oplossingen zit veel sensortechniek van nog 
zo’n netwerkpartner, SICK: “Daar werken we graag mee: hun sensoren staan voor 
kwaliteit en ze zorgen voor een uitstekende ondersteuning.”

BREDE BLIK
Door zijn jarenlange ervaring reikt de 
kennis van Van Melis intussen verder dan 
alleen besturingstechniek. “Als je ergens 
aan de andere kant van de wereld zit om 
een besturing te plaatsen, en er is iets 
mis met de leidingen in een machine, dan 
kun je daarvoor moeilijk een monteur 
laten overkomen. Dan vind ik dat je dat 
ook zelf moet kunnen oppakken.” Die 
verbrede blik komt hem goed van pas bij 
de turnkey-oplossingen.

“Momenteel werken we hier in de assem-
blagehal aan een robot die verpakte rook-
worsten in dozen stopt. Ik werk hiervoor 
nauw samen met een constructeur-teke-
naar en metaalbewerker, waarbij onze 

disciplines elkaar echt overlappen. De 
constructeur heeft bijvoorbeeld ook ver-
stand van het programmeren van robots. 
Via zijn tekenwerk kan hij ervoor zorgen 
dat iets programmeertechnisch niet al 
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te lastig wordt. Hetzelfde geldt voor de 
metaalbewerker die zich dankzij zijn 
brede kennis ook bewust is van de bij-
komende elektrische en besturingstech-
nische aspecten.”

MULTIPAC
Met trots toont Van Melis de verpakkings-
machine in de assemblagehal: “Hoofd-
moot van de machine vormt de robot van 
Penta Robotics. Daaraan zit een speciale 
gripper bevestigd die twee verpakte rook-
worsten in één keer kan oppakken. 
Omdat de worsten in sommige dozen 
deels over elkaar moeten komen te lig-
gen, hebben we voor de gripper in eigen 
beheer een uniek scharnier ontwikkeld.” 
Verschillende verpakkingen vormen voor 
de verpakkingsrobot geen enkel probleem. 
“We hebben drie verschillende doosver-
pakkingen voorgeprogrammeerd. Met 
slechts een enkele machinewijziging en 
één juiste druk op de knop van de bestu-
ring kan de klant straks meteen weer 
verder. De omsteltijd is gering.”

Binnen de verpakkingsrobot worden 
SICK-sensoren ingezet voor de aanwezig-
heidsdetectie. “Het detecteren van een 
verpakte rookworst is best een moeilijke 
opgave. De verpakking is niet strak, 
maar zit vol met rondingen en heeft een 
soort van kuil in het midden. Een gewone 
sensor kan zo’n rookworstverpakking 
zomaar voor drie aanzien en dat wil je 
absoluut voorkomen. De rayonmanager 
van SICK stelde voor de reflextaster Multi-
Pac te gebruiken. Die is speciaal ontwor-
pen voor moeilijke detectietaken en 
heeft geen reflector en geen achtergrond 
nodig. De aanwezigheidsdetectie is zo 
nauwkeurig dankzij het dubbelsensor-
principe: de MultiPac werkt met twee 
compleet onafhankelijk van elkaar wer-
kende ontvangersystemen.”

VISION
Van Melis geeft aan graag te werken met 
SICK: “Als het kan, kiezen we daarvoor. 
Soms hebben klanten een voorkeur voor 
een eigen merk, maar ons huismerk is 
in principe SICK. Dat komt ook door de 
uitstekende support. We hebben hier wel 
eens een SICK-product gehad dat niet 
helemaal aan onze verwachtingen vol-
deed, maar dat werd snel opgepikt. 
Goede support vind ik enorm belangrijk, 
en dat geldt ook voor de website: ik wil 
niet uren zoeken, voordat ik het juiste 
onderdeel gevonden heb. Op www.sick.nl 
is het snel te vinden.”

Mede dankzij het samenwerkingsver-
band met Penta Robotics is het te ver-
wachten dat de business van Black Box 
Engineering nog meer richting de machine-
bouw en turnkey-oplossingen verschuift. 
“We hebben nu een offerteaanvraag 

liggen voor een verpakkingsrobot die 
driehoekige schuurpapiertjes moet ver-
zamelen en verpakken. Ons systeem zal 
daarvoor worden uitgebreid met vision. 
Gelukkig kunnen we ook daarvoor terecht 
bij de specialisten van SICK.”

BLACK BOX ENGINEERING  
MET SICK OP HET SPOOR

>> Een bijzondere tak van sport van 
Black Box Engineering vormen de oplos-
singen voor het spoor. Deze brengen 
het aantal verstoringen van het trein-
verkeer terug. Eén daarvan is ODAR, 
een monitoringsysteem dat de stroom-
omlopen van slagbomen in de gaten 
houdt. 

Van Melis: “Vroeger kon ASSET Rail, 
initiatief van Dura Vermeer, Arcadis en 
Imtech, alleen op basis van het feit 
dat de slagbomen niet meer omhoog 
gingen, vernemen dat er iets aan de 
hand was met een spoorwegovergang. 
Nu met ODAR, een maatwerkoplossing 
van ons, hebben ze als het ware de 
mogelijkheid om storingen te voor-
spellen. Het systeem meet continu de 
stromen en frequenties. Via een data-
logger, aangesloten op het GSM-net-
werk, wordt de data doorgegeven aan 
een webomgeving. Zo lang de stroom 
binnen een bepaalde waarde blijft, is 

er niets aan de hand. Is de stroom te 
laag of te hoog, dan wordt er vanuit 
de webomgeving automatisch een 
e-mail of sms naar de monteur 
gestuurd. Die kan dan direct preventief 
onderhoud plegen.”

Ook gebroken bovenleidingen kunnen 
een verstorende factor voor het spoor-
verkeer zijn. “Nu worden de leidingen 
nog aan de hand van een visuele 
inspectie gecontroleerd. Met de oplos-
sing die we met ondersteuning van 
SICK aan het ontwikkelen zijn, kunnen 
we op een snelheid van twintig tot 
dertig kilometer per uur toetsen of 
de bovenleiding nog de gewenste 
minimale dikte heeft”, vertelt Van 
Melis. De inspectietaken worden uit-
gevoerd door een SICK Ruler-E vision-
camera die zelfs bij ruwe omstandig-
heden voorziet in exacte 3D-metingen. 
Hij kan temperaturen tot -30 °C aan.

http://www.sick.nl/
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>> Althans, dat weten drive- en control-
specialist Bosch Rexroth, sensorenpro-
ducent SICK en kennispartner TMC uit 
de dagelijkse praktijk. Tijdens het druk-
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Sensor Intelligence.

BENIEUWD NAAR ONZE SMART SENSOR SOLUTIONS VOOR INDUSTRIE 4.0?
GA NAAR WWW.SICK.NL/INDUSTRY4.0

bezochte event ‘Flexibele productie 
binnen handbereik’ vertelden enkele 
van hun klanten hoe zij Industry 4.0 en/
of Smart Industry slim en efficiënt binnen 
hun productieprocessen hebben geïnte-
greerd. Zo inspireerde Jeroen Slobbe van 
de ITM Group, tijdens een interactieve 
sessie in samenwerking met SICK, met 
zijn visie over flexibel produceren. Hij liet 
zien dat door het nastreven van vier 
belangrijke voorwaarden, die overigens 
niet over techniek gaan, flexibel en suc-
cesvol produceren voor iedereen binnen 
handbereik is. Alle aanwezigen gingen 
naar huis met concrete inspiratie uit de 
praktijk, veel kennis en nieuwe inzichten.

ENKELE CONCLUSIES VAN HET EVENT:
> Industrie 4.0 blijkt een ruim begrip te 
zijn dat vraagt om concretisering. Dat 
het voor bedrijven nieuwe mogelijkheden 
biedt lijkt evident, maar zij worstelen nog 

wel met het juiste instapmoment. Het 
betekent immers het verlaten van een 
stukje historie en het afscheid nemen 
van (verouderde) businessmodellen. Wil 
een bedrijf goed op Industrie 4.0 inspelen, 
dan is de mindset net zo belangrijk als 
de techniek.

> Industrie 4.0 is geen bedreiging. Juist 
de sterke combinatie tussen mens en 
machine kan de maakindustrie een posi-
tieve boost geven. De schakel hiertussen 
wordt steeds meer gevormd door big 
data. De info uit vele sensoren wordt 
zinvol met elkaar gecombineerd om onder 
andere efficiënter te kunnen produceren. 
Een RFID-chip kan nu al bepalen welk 
proces een individuele operator gaat vol-
gen achter een machine. Hiermee wor-
den werkprocessen geoptimaliseerd en 
wordt ‘customization’ mogelijk gemaakt.

> Benieuwd hoe u Industrie 4.0 verder 
kunt integreren binnen uw productie? 
Praat er eens over met uw SICK rayon-
manager.

: Informatie

VEEL BELANGSTELLING  
VOOR EVENT ROND INDUSTRIE 4.0

Voor veel bedrijven in Nederland is Industry 4.0 of Smart Industry nog toekomst-
muziek. Maar hoe terecht is dat? Wie vanuit de juiste visie en met de juiste profes-
sionals de juiste innovatieve technologie inzet, kan morgen al over.

Jeroen Slobbe, 
Member of the Board ITM Group | TDC

http://www.sick.nl/INDUSTRY4.0
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ALLE RUIMTE VOOR IDEEËN EN OPLOSSINGEN
VOOR ONTWIKKELAARS, DOOR ONTWIKKELAARS

: Productnieuws

WAT HOUDT SICK APPSPACE IN?
SICK AppSpace combineert software en 
hardware, en bestaat uit twee elementen: 
de programmeerbare SICK-sensoren en 
de ontwikkelomgeving SICK AppStudio. 
Met de flexibele architectuur en de pro-
grammeerbare sensoren kan een sensor 
met specifieke functionaliteiten worden 
gecreëerd – ideaal voor Industrie 4.0-toe-
passingen. De software zit in de sensor 
en kan vandaaruit de informatie direct 
overdragen. Daarmee zijn de mogelijkhe-
den voor toepassingen op het gebied van 
kwaliteitscontrole, traceerbaarheid en 
voorspellend onderhoud vrijwel oneindig.

HOE WERKT SICK APPSTUDIO? 
SICK AppStudio is de omgeving waarbin-
nen ontwikkelaars (klantspecifieke) >> 

Visionary-T - zie pag. 11

PicoCam - zie pag. 13fotocel

Dx50 afstandsensor

InspectorP - zie pag. 11RFU 650 - zie pag. 10

Goed nieuws voor alle systeminte-
grators, machinebouwers en andere  
ontwikkelaars die nóg meer uit een 
SICK-sensor willen halen. Want met 
SICK AppSpace introduceert SICK een 
open platform voor zijn programmeer-
bare sensoren. Specifieke sensortaken 
kunnen voortaan toepassingsgericht 
worden geprogrammeerd, omdat het 
AppSpace-platform ontwikkelaars de 
vrijheid en flexibiliteit biedt om hun 
software direct op de programmeer-
bare SICK-sensoren te ontwikkelen. 
Zo kunnen zij hun klanten altijd een 
maat werkoplossing bieden die toege-
sneden is op de individuele klantwen-
sen en -eisen.

LMS 2D laserscanners

MLG metende lichtschermen

SIM4000 - zie pag. 12
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Programmable 
 sensors from SICK

Integrator

SICK AppStudio
Design and development

Sensor app

AppEngine
SICK software toolbox
Libraries

Hardware +   
operating system

Utilities

Documentation

Operator

Web server

1) Available on request.

Flows Lua Script C++ Native 1) Java Native 1)

Emulators Debugger

ViewBuilder PackageBuilder

AppManager

toepassingen op programmeerbare 
SICK-sensoren kunnen ontwikkelen. 
Naast vele programmeeropties en -ser-
vices biedt AppStudio hen ook toegang 
tot de SICK-softwaretoolbox en kunnen 
daarnaast beeldverwerkingsprocedures 
vanuit HALCON worden gebruikt. Dank-
zij het gebruik van Lua scripting, met 
veel geïntegreerde ontwikkelondersteu-
ning zoals auto-completion, is appont-
wikkeling voor programmeerbare sen-
soren eenvoudig in te passen binnen 
bestaande ontwikkelprocessen. Is de 
sensorapp uitontwikkeld, dan kan deze 
worden uitgerold over de verschillende 
programmeerbare sensoren van SICK. 
De app kan in één keer op meerdere 
SICK-sensoren worden gezet. 

Ook de afzonderlijke gebruikersinterface 
voor machineoperators kan met SICK 
AppStudio worden ontwikkeld. Met de 
grafische ViewBuilder bouwt de ontwik-
kelaar eenvoudig een web-GUI (Graphical 
User Interface). De PackageBuilder com-
bineert alle softwarecomponenten tot 
één enkel pakket, waarin ook de toegangs-
rechten veilig gedefinieerd zijn. Onder 
andere dankzij voorbeeldprogramma-
tuur kunnen sensorapps snel worden 
ontwikkeld en geïntegreerd.

WELKE VOORDELEN BIEDT DE SICK 
APPSPACE COMMUNITY? 
Naast het specifiek programmeren van 
sensoren biedt AppSpace de mogelijk-
heid apps uit te wisselen met andere 
AppSpace gebruikers en ontwikkelaars. 
Hiermee wordt het mogelijk sneller func-
tionaliteiten te ontwikkelen op basis van 
bestaande apps. Het uitwisselen zal 
gaan via de Cloud op basis van een model 
met mogelijkheden om (functionaliteit 
in) de apps tegen betaling te kunnen 
aanbieden. Daarbij geeft de SICK App-
Studio licentie toegang tot de SICK App-
Space Community. Leden van de  SICK 
AppSpace Community profiteren van 
speciale aanbiedingen voor demokits en 
labapparatuur. Ook is er een jaarlijkse 
Developers Conference. Leden kunnen 
hier niet alleen interessante lezingen, 
productdemo’s en trainingen volgen, 
maar krijgen ook alle gelegenheid om te 
netwerken en ervaringen uit te wisselen 
met andere leden van de AppSpace 
Community. 

NIEUWSGIERIG NAAR SICK APPSPACE?
Neem contact op met uw rayonmanager. 
Bijvoorbeeld voor een vrijblijvende 
demonstratie.

Met het nieuwste lid van de SICK 
RFID-familie, de RFU650, is het nu 
ook mogelijk om de richting van een 
RFID-tag te bepalen. Deze unieke 
functie creëert nieuwe mogelijkheden 
voor het toepassen van RFID. Denk 
aan het registreren van items bij pro-
cessen waarbij producten zowel in- 
als uitgaan, zoals warehousing. Maar 
ook in de finale assemblage en afle-
vering binnen de automotive of bij hef-
truckapplicaties in de logistiek heeft 
de RFU650 een aantoonbare meer-
waarde.

KERNINFORMATIE
 UHF RFID-interrogator voor het  
lezen en beschrijven van tags 
conform ISO/IEC 18000-63

 Kan met slechts één unit op  
basis van voorbijkomende tags 
richting bepalen

 Robuust industrieel design, IP67
 Verwerking vindt plaats in de  
sensor zelf; hierdoor is standalone 
bedrijf mogelijk

 Leesbereik: typisch 5 m (afhankelijk 
van transponder en omgeving)

 4 schakelingangen,  
4 schakeluitgangen

 12 … 30 V DC
 Afmeting: 400 x 252 x 70 mm
 Eenvoudig te combineren met 
andere SICK Auto-ID sensoren  
via 4D-Pro concept

 Directe communicatie vanuit device 
via EtherNet (10/100 MBit/s; 
Protocol TCP/IP, EtherNet/IP, 
PROFINET) of CANbus, andere 
veldbusoplossingen mogelijk via 
SICK veldbusinterfaces

 Compatible met AppSpace  
(zie pag. 9)

RFU650: NU OOK RICHTING BEPALEN  
MET ÉÉN ENKELE RFID-UNIT
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Voor veel 2D-beeldverwerkingsappli-
caties is SICK’s bestaande intelligente 
configureerbare visionsensor Inspector 
de ideale alles-in-één-oplossing. En dat 
is niet voor niets: hij positioneert, con-
troleert en meet op hoge snelheden, kent 
een krachtige objectzoekfunctie ongeacht 
positie, draaihoek en grootte, en staat 
voor een zeer gebruiksvriendelijke con-
figuratie. Met de nieuwe InspectorP gooit 
SICK opnieuw hoge ogen. Deze vision-
sensor is namelijk helemaal naar wens 
te programmeren via SICK AppSpace 
(zie pag. 9). 

Welke inspectie- of andere beeldverwer-
kingsfunctionaliteit ook nodig is, via de 
ontwikkelomgeving SICK AppStudio is 
deze eenvoudig te implementeren. De 
ontwikkelaar bepaalt zelf of hij de func-
tionaliteit volledig in eigen beheer pro-
grammeert of gebruikmaakt van de 
tools in de HALCON-beeldverwerkings-
bibliotheken die op de InspectorP gebruikt 
kunnen worden, omdat deze een runtime-
HALCON-licentie heeft. 

Dankzij de innovatieve 3D-Snapshot-
technologie is de Visionary-T de ideale 
vision camera voor een keur aan toepas-
singen in de bedrijfsomgeving. Op basis 
van lichtlooptijdmeting (time-of-flight) 
zorgt de Visionary-T voor realtime detail-
informatie van iedere pixel, zelfs wanneer 
hij wordt ingezet voor stationaire appli-
caties. De ruwe data wordt direct over-
gedragen of op maat in gereduceerde 
vorm aangeboden. De krachtige visua-
lisatietool en de betrouwbare 3D-data-
output maken de Visionary-T tot de ide-
ale oplossing voor verscheidene toepas-
singen binnen het intern transport, de 
robotica of industriële voertuigen.

VRIJHEID EN FLEXIBILITEIT
Omdat de functionaliteit geheel vrij pro-
grammeerbaar is, kan de ontwikkelaar 
meer dan alleen inspectiefuncties cre-
eren en combinaties van functies 
maken. Zo kunnen bijvoorbeeld ook 
functies voor barcodelezen worden 
geprogrammeerd. De verwerking van 
alle functies vindt plaats in de vision-
sensor; er is dan ook geen externe ver-
werkingsunit nodig.

KERNINFORMATIE
 Via AppSpace programmeerbare 
2D-visionsensor; biedt mogelijkheid 
om functionaliteit voor specifieke 
applicaties te ontwerpen

 Verwerking binnen visionsensor zelf; 
geen externe verwerkingsunit nodig

 Robuuste industriële behuizing
 Leverbaar in drie modellen: Inspec-
torP63x, InspectorP64x en Inspec-
torP65x

 Verschillende typen lenzen mogelijk 
afhankelijk van type InspectorP

 Lensadapter: InspectorP65x 
C-mount, InspectorP64x C-mount en 
S-mount, InspectorP63x C-mount en 
S-mount

KERNINFORMATIE
 One-shot 3D: neemt tot wel  
30 3D-beelden per seconde op  
(30 fps datastreaming)

 Resolutie: 144x176 pixels per opname
 Field of view (FOV): 69˚ x 56˚
 Reikwijdte: tot 7 m, afhankelijk van 
remissie van het te meten object

 Temperatuurbereik: 0 … 50˚C
 Leverbaar in 2 uitvoeringen:  
CX (geeft ruwe data uit) en AG 
(mogelijkheid tot datareductie)

 Lichtgevoeligheid < 50klux, zonlicht
 Robuust industrieel design
 3D-weergave in SOPAS- 
configuratiesoftware

 Eenvoudig te integreren dankzij 
goede protocolbeschrijvingen

 Toepassingsmogelijkheden: 
botsbeveiliging, inspectie,  
palletiseren en depalletiseren

 Te combineren met SIM4000

InspectorP: DE PROGRAMMEERBARE VISIONSENSOR

VISIONARY-T: DE TIME-OF-FLIGHT  
INFRAROODCAMERA MET 3D-SNAPSHOT
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Met de SIM4000 tilt SICK machinevision naar een nog hoger plan. Deze ‘Sensor 
Integration Machine’ – vandaar de afkorting SIM – bundelt namelijk de data 
van de aangesloten sensoren en camera’s. De data wordt verwerkt met een 
in AppSpace gecreëerd programma dat op de SIM zelf draait, en kan realtime 
gekoppeld worden. Omdat de SIM4000 alle mogelijke typen interfaces aan boord 
heeft, zijn er geen externe interface-units nodig die het realtime koppelen van 
gegevens kunnen verstoren. Daarmee is de SIM4000 een alles-in-één-systeem 
dat alle benodigde functionaliteit al in zich heeft.

SIM4000: 

DE FLEXIBELE EN INTELLIGENTE OPLOSSING 
DIE SENSOR- EN CAMERADATA BUNDELT EN 
REALTIME KOPPELT

: Productnieuws

Kwaliteitscontroles, procesanalyses en 
voorspellend onderhoud volgens de 
Industry 4.0 gedachte – met de SIM4000 
kan binnen de ontwikkelomgeving van 
SICK AppSpace (zie pag. 9) precies de 
gewenste functionaliteit worden gecre-
eerd. Prettig om te weten: de SIM4000 
is hardwarematig helemaal toegerust 
voor beeldverwerking.

APPSPACE EN HALCON
Naast de eigen te ontwikkelen applicaties 
kan er tevens gebruik worden gemaakt 
van de al beschikbare apps binnen het 
AppSpace-platform. Omdat bepaalde 
SICK AppSpace-sensoren, zoals de 
SIM4000, voorzien zijn van een HALCON 
runtime-licentie, kunnen voor het pro-
grammeren van de SIM4000 ook HAL-
CON-scripts worden toegepast.

De SIM4000 is zeer breed inzetbaar. 
Mede ook vanwege het feit dat zelfs 
sensoren van een ander merk gekoppeld 
kunnen worden. Enige voorwaarde is dat 
de hardware-interface van de sensor 
wordt ondersteund door de SIM4000. 
Een eventueel benodigde software-inter-
face kan zelf worden gebouwd.

KERNINFORMATIE
 ‘One-box system’: alles-in-één-
oplossing met alle benodigde 
functionaliteit aan boord

 Realtimekoppeling van gegevens
 Mogelijkheid om specifieke  
functionaliteit te creëren 

 Runtime-HALCON-licentie
 High-performance multicore-processor 
met hardwareondersteuning voor 
onder andere beeldverwerking

 25 aansluitingen met brede range 
aan interfaces, waaronder 10GigE 
interface (voor zeer snelle image 
transmission), veldbus-, seriële, 
encoder-, I/O en sensorinterfaces

 6 x GigE + 2 x 10-GigE
 PoE (Power over EtherNet)
 2 veldbusconnectoren
 2 seriële aansluitingen
 2 encoderaansluitingen  
(configureerbaar)

 8 sensoraansluitingen M12-5p  
(4 x high-power, 4 x configureerbaar 
als IO-Link-Master)

 1 x M12-17p – 4 ingangen  
(geïsoleerd); 7 I/O (configureerbaar)
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>> De PicoCam is de ultracompact uit-
gevoerde streamingcamera die zelfs bin-
nen de meest beperkte ruimte betrouw-
baar zijn werk doet. De MidiCam is zo 
robuust uitgevoerd – IP67 – dat hij zelfs 
onder de meest ruwe omstandigheden 
optimaal functioneert.

AANSLUIT- EN BEDIENINGSGEMAK
Dankzij PoE (Power over Ethernet) is voor 
het aansluiten van de camera’s slechts 
één kabel benodigd. Dat scheelt enorm 
in de bedrading. Ook is er de mogelijk-
heid de voeding via een andere kabel te 
laten lopen indien geen PoE beschikbaar 
is. In combinatie met de SIM4000 is het 
gebruiksgemak helemaal compleet: de 
kabels zijn zo voorbereid dat plug&play-
installatie mogelijk is. Al even makkelijk 
is de bediening, mede mogelijk gemaakt 
door SICK’s intuïtieve I2D Software Suite 
for Windows. Dankzij een uitgebreide 
range aan C-mount-lenzen zijn de came-
ra’s inzetbaar voor veel verschillende 
toepassingen op veel verschillende 
locaties. Ook zijn ze zeer geschikt voor 
multi-camera-applicaties, bijvoorbeeld 
in combinatie met de SIM4000.

Met de PicoCam en MidiCam biedt SICK nu twee interessante IP streamingcamera's die kunnen worden ingezet voor geauto-
matiseerde beeldverwerkingstoepassingen in bijvoorbeeld de automotive, robotica, de elektronica-, solar- en voedings-
industrie. Samen met een externe beeldverwerkingsunit, zoals de SIM4000 van SICK (zie hiernaast), vormen de camera’s 
in enkelvoudige of meervoudige cameraopstelling de perfecte combinatie voor complexe kwaliteitscontroles, trace-
ability- en objectdetectietaken.

PICOCAM EN MIDICAM: 

DE DIGITALE INDUSTRIËLE CAMERA’S  
MET GIGE INTERFACE

KERNINFORMATIE PicoCam MidiCam

Behuizing ultracompacte, industriële 
streamingcamera voor 
toepassingen met weinig 
ruimte

robuuste, industrieproof 
streamingcamera voor 
toepassing in ruwe 
omgevingen

Afmetingen 29 x 29 x 41 mm 41 x 53 x 45 mm

Isolatieklasse IP30 IP67

Resolutie (framerate) 1.3MP (50 fps), 1.9MP (35 
fps), 2.3MP (41 fps), 4.1MP 
(19 fps) 

1.3MP (50 fps), 1.9MP (35 
fps)

Sensortechnologie CMOS CMOS

Imagebuffer 60 MB 60 MB

Power over Ethernet ja ja

Voedingsspanning 12 V DC … 24 V DC 12 V DC … 24 V DC

Connectoren RJ45 connector voor  
GigE interface; 6-pin Hirose  
schroefconnector voor 
voeding en triggersignalen

M12 connector voor 
GigE interface (industry 
grade); M12 connector voor 
voeding en triggersignalen 
(industry grade)

Leverbare varianten kleur, monochroom, NIR kleur, monochroom, NIR

Lensadapter C-mount C-mount
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>> Het is een drukte van belang in de 
Rotterdamse vestiging van SEW-EURO-
DRIVE. Op de verschillende productie-
eilanden werken de medewerkers aan 
de assemblage van motorreductoren, 
frequentieregelaars, servosystemen, 
tandwielkasten en totaaloplossingen. 
Niels Maat, manager Drive Solutions & 
Drive Service, legt uit: “Hier in Rotterdam 
doen we de assemblage. De onderdelen 
daarvoor krijgen we vanuit onze productie-

locatie in Duitsland. We assembleren dicht 
bij de klant, zodat we extra flexibel zijn. 
Iedere klant heeft namelijk zo zijn eigen 
wensen. Vrijwel alles is hier customized, 
alles is dedicated voor de applicatie.” 

Op productie-eiland 3 wordt net een 
servo motor geassembleerd. Daarin een 
encoder van SICK: “Je ziet het nodige 
SICK-blauw in de producten die onze ves-
tiging verlaten. De keuze voor het merk 
wordt doorgaans bepaald door de ont-
wikkelafdeling in Duitsland, maar soms 
is het ook expliciet de klant die dat voor-
schrijft. Hoewel wij in Rotterdam die keuze 
niet bepalen, denk ik wel dat de kwaliteit, 
betrouwbaarheid en de wereldwijde ver-
krijgbaarheid van SICK een belangrijke 
rol daarin spelen.”

Met ruim 16.000 medewerkers, 15 productielocaties en meer dan 75 assemblage-
vestigingen wereldwijd is SEW-EURODRIVE al jaren marktleider in de aandrijf- en 
besturingstechniek. Om die positie te behouden, investeert het wereldconcern 
continu in een nog betere service aan de klant en in optimale productieprocessen. 
Ook op het gebied van producten en totaaloplossingen blijft SEW innoveren. De 
mobiele assistenten die binnen het eigen bedrijf ondersteuning bieden in de pro-
ductie, assemblage en transport, zijn nu ook voor klanten beschikbaar. Dankzij 
SICK-laserscanners kunnen deze AGV’s veilig hun werk doen.

SEW-EURODRIVE ONTWIKKELT MOBIELE ASSISTENT MET SICK-LASERSCANNERS: 

“CUSTOMIZING VRAAGT OM GROTERE  
FLEXIBILITEIT IN PRODUCTIEOMGEVING”
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LOGISTIEKE BEHOEFTE
Elbert Visser, salesmanager Motion Con-
trol: “In vrijwel alle gevallen komt onze 
klant eerst in aanraking met de afdeling 
Solutions. Daar zitten de mensen die 
klanten kunnen helpen met hun aandrijf-
vraagstuk. Natuurlijk is er vaak bij de 
klant ook al de nodige kennis aanwezig, 
maar samen kom je toch verder in zo’n 
R&D-traject. We krijgen van klanten terug 
dat we een goed en vooral compleet 
advies leveren. Dat heeft, denk ik, ook 
met onze Duitse roots te maken: gründ-
lich en betrouwbaar.” 

“Hebben we samen met de klant uitein-
delijk de juiste oplossing  geëngineerd, 
dan vullen we in overleg de logistieke 
behoefte in. Klanten weten wat ze kopen 
en waar ze het op welk moment, op welk 
tijdstip en in welke hoeveelheden willen 
hebben. Wij zorgen ervoor dat dat flexi-
bel en snel kan, en in de verpakking die 
de klant wenst.”

CALAMITEITENSERVICE
Dat snelheid een belangrijke succesfac-
tor van SEW-EURODRIVE is, bewijst wel 
de leveringstermijn, aldus Maat: “Neem 
bijvoorbeeld een aandrijving. De levertijd 
daarvan was zeven jaar geleden nog zo’n 
twee weken. Dankzij een optimalisatie 
van onze processen – we leveren nu just-
in-time – zitten we momenteel op drie 
dagen. Sterker nog, als het echt nodig is 
leveren we binnen drie uur.”

Service staat sowieso hoog in het vaan-
del voor SEW-EURODRIVE. “De producten 
en complete systemen die we hier 
assembleren, vinden hun weg naar 
ondernemingen door heel Nederland. 
Denk bijvoorbeeld aan de automotive 
sector, luchthavens, en met name aan 
de logistieke sector en de drank- en voe-
dingsmiddelenindustrie. Wij assisteren 
hen bij de inbedrijfname en doen predic-
tive maintenance.”

“Maar ook nadat we geleverd hebben, 
willen we dicht bij de klant zijn – mocht 
hij op een of andere manier vastlopen. 
Daarom hebben we naast Rotterdam ook 
vestigingen in Purmerend, Gorredijk, Zut-
phen en Grubbenvorst. Zo kunnen we 
snel bij onze klanten zijn, zonder dat we 
al te veel hinder ervaren van files.” Bij 
de keuze voor specifieke regionale ves-
tigingen speelt volgens Visser ook het 
ons-kent-ons-effect.

OPLEIDINGEN
Naast een werkplaats beschikt iedere 
vestiging over een eigen opleidingslokaal. 
Visser: “Met de ongekende ontwikkeling 
van het aantal technische mogelijkheden 
zien we dat de opleidingsbehoefte in 
Nederland enorm groeit. Met zo’n oplei-
dingslokaal in iedere vestiging kunnen 
we klanten centraal in de regio bedienen, 
zonder dat zij daarvoor ver hoeven te 
reizen.” 

Het aanbieden van opleidingen heeft voor 
SEW-EURODRIVE nog een groot voordeel: 
“We vinden het belangrijk dat klanten 
het product eigen worden. Dat geeft een 
borging. We kiezen bewust niet voor het 
overnemen van een project en het mak-
kelijk scoren van uren, maar we leiden 
klanten graag op, zodat zij zelf de kennis 
hebben om het project uit te voeren. Dat 
geeft over en weer vertrouwen. De drem-
pel om contact op te nemen bij vragen, 
blijkt na een training vaak een stuk lager.”

Om nog beter beslagen ten ijs te komen 
bij klanten, investeert SEW-EURODRIVE 
ook in de uitbreiding van de kennis van 
de eigen medewerkers. Maat: “We heb-
ben bijvoorbeeld een soort van kennis-
partnership met SICK. Onlangs hebben 
wij de rayonmanagers van SICK uitvoerig 
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen 
in de aandrijftechniek. En op zijn beurt 
draait SICK mee in ons opleidingstraject 
rond mechatronica, bedoeld voor onze 
medewerkers.”

TOEKOMST
SEW-EURODRIVE is zich zeer bewust van 
de markttrend waarbij klanten steeds 
meer om customized producten vragen. 
Tegelijkertijd moeten met de flexibilise-
ring van de processen ook de efficiency 
en productiviteit van de fabrieken omhoog 
om concurrerend te kunnen blijven: “Bij 
SEW-EURODRIVE hebben we daarom het 
lean-principe omarmd. Uitgangspunt 
daarbij is dat iedere stap in ons produc-
tieproces waarde moet toevoegen en 
verspilling moet uitbannen. Heb je dat 
eenmaal goed georganiseerd, dan pas kun 
je de vervolgstap zetten, namelijk: ver-
dere automatisering van je productie.”

In dat verband wijst Visser graag op de 
mobiele assistent – “een AGV, een auto-
matic guided vehicle” – die in de Rot-
terdamse assemblagehal wordt ingezet 
om zware aandrijvingen te vervoeren. 
“Deze logistieke assistent, met twee 
SEW-aandrijvingen, is in Duitsland in 
eigen beheer ontwikkeld. Langs een 
kabelnetwerk in de vloer vindt de assi-
stent – op basis van inductie – zijn eigen 
weg door de fabriek. Medewerkers heb-
ben hier zojuist een oude aandrijving van 
244 kilo geheel remanufactured. De 
assistent zorgt nu voor het vervoer naar 
het test- en spuitgedeelte van de 
fabriek.” 

Om de veiligheid van medewerkers te 
waarborgen, houden twee veiligheids-
laserscanners van SICK een oogje in >> 
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het zeil. Mocht een medewerker zich vlak 
in de buurt van de mobiele assistent 
begeven, dan komt deze onmiddellijk tot 
stilstand.

VERMARKTEN
Naast de logistieke assistent ontwik-
kelde SEW-EURODRIVE ook een assem-
blage- en een handlingsassistent. De 
inzet van de drie assistenten binnen de 
eigen Duitse productieomgeving was een 
dermate groot succes dat besloten werd 
om ze ook zelf te gaan vermarkten. 
Maat: “Op de Hannover Messe hebben 
we ze geïntroduceerd als nieuwe produc-
ten. Of beter gezegd als complete syste-
men, waarmee de klant zo goed als direct 
aan de slag kan. Uiteraard moeten ook 
de assistenten zorgvuldig worden afge-
stemd op de processen van onze klanten.” 

Met de introductie van de assistenten 
brengt SEW-EURODRIVE de fabriek van 
de toekomst een grote stap dichterbij. 
“In veel situaties worden nu nog trans-
portbanden toegepast. Met de inzet van 
mobiele assistenten zijn die straks niet 
meer nodig en ben je 100% flexibel in 
de lay-out van je processen.”

Als het gaat om het eenvoudig, nauwkeurig en rendabel uitvoeren van meettaken, 
biedt de displacementsensorreeks OD Mini al jaren een uitkomst binnen vele 
applicaties. Met de nieuwe OD Mini evaluatie-unit breidt SICK de inzetbaarheid 
van de compacte displacementsensorreeks uit. Op de evaluatie-unit kunnen 
namelijk twee OD Mini’s worden aangesloten.

KERNINFORMATIE
 Evaluatie-unit voor het koppelen van 
2 OD Mini-displacementsensoren

 Inzetbaar voor precisiemetingen in  
de automatisering; bijvoorbeeld in de 
mechanische precisie-industrie, de 
chipindustrie en de voedingsindustrie 

 Kostenefficiënte inbedrijfstelling 
dankzij eenvoudig bedieningsconcept

 Altijd inzicht in de actuele status 
dankzij goed leesbaar display en LED’s

 Compacte, robuuste behuizing
 Eenvoudige integratie in industriële 
netwerken dankzij groot scala aan 
be schikbare interfaces (optioneel); 
bijvoorbeeld via PROFIBUS-interface-
unit

>> Met de meetwaarden die de twee 
displacementsensoren leveren, kan de 
evaluatie-unit berekeningen uitvoeren 
voor precisiemeting. Nuttig bij bijvoor-
beeld de handling en positionering van 
kleine onderdelen of bij een dikte- of 
vlakheidsmeting. Via de evaluatie-unit 
kunnen ook de instellingen van de OD 
Mini’s worden geregeld.

De OD Mini evaluatie-unit is beschik-
baar in een master- en slave-uitvoering. 
Aan een master kunnen tot 15 slaves 
gekoppeld worden, waarmee in totaal 
dus 16 units op elkaar kunnen worden 
aangesloten. Optioneel kan een PRO-
FIBUS-master na de laatste slave-unit 
worden gekoppeld.

NIEUWE EVALUATIE-UNIT HAALT MEER  
UIT OD MINI-DISPLACEMENTSENSOR
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UPGRADE  

UPDATE
Met hun heldere PinPoint-LED, verschillende bouwvormen, ruimtebesparende montage, 
goed zichtbare LED-indicator en hun goede prijs-kwaliteitverhouding zijn de senso-
ren uit de GR18-serie uitgegroeid tot SICK’s bekendste ronde fotocellen. Die popu-
lariteit zou zo nog maar eens kunnen groeien. Want SICK biedt nu ook twee uitvoe-
ringen met achtergrondonderdrukking: de GRTB18 in lange bouwvorm en de 
GRTB18S in korte bouwvorm. Met de toevoeging van deze nieuwe telgen is de 
GR18-familie helemaal compleet. Wie wil kiezen voor een kwalitatief hoogwaardige 
basissensor met een hoge betrouwbaarheid en een ongekend gebruiksgemak 
grijpt nooit meer mis.

NU OOK ACHTERGRONDONDER-
DRUKKING BINNEN GR18-SERIE

EEN UITKOMST
De GRTB18 en GRTB18S zijn breed inzet-
baar voor tal van toepassingen. Zo komen 
ze bijvoorbeeld goed tot hun recht in ver-
pakkingsmachines, rollerbanen en trans-
portbanden waar ze worden gebruikt voor 
de detectie van producten of machine-
onderdelen.

>> Achtergrondonderdrukking is ideaal 
voor het nauwkeurig detecteren van ran-
den, voor het betrouwbaar detecteren van 
objecten met variërende kleuren en voor 
het detecteren van kleine objecten. Ook 
helpt de techniek glanzende objecten op 
de achtergrond te onderdrukken die bij 
andere technologieën kunnen zorgen 
voor foutief schakelen. 

Wie kleine objecten die op hoge snelheid 
voorbijkomen, wil detecteren en meten, 
kan niet zonder het MLG-2 PRO licht-
scherm van SICK. Dankzij de Auto-Adapt-
functie is zelfs detectie van (semi)
transparante objecten mogelijk. Met de 
nieuwste uitvoering, de MLG-2 ProNet, 
voegt SICK extra gebruiksgemak toe. 
Want dankzij de geïntegreerde veldbus-
interface nemen planning, installatie, in-
bedrijfstelling en onderhoud minder tijd 
in beslag en groeit de flexibiliteit.

>> De MLG-2 ProNet beschikt over de--
zelfde scansnelheid en dezelfde hoge 
resolutie als de MLG-2 PRO, maar voegt 
daar een geïntegreerde industriële bus-
interface zoals PROFINET, EtherCat, 
EtherNet/IPTM, CANopen en PROFIBUS, 
aan toe. Dat scheelt uiteindelijk heel wat 
bedrading.

Dankzij de beschikbare functieblokken 
verloopt de inbedrijfstelling snel en een-
voudig. Met de voorinstellingen binnen de 
SOPAS-configuratiesoftware kunnen zelfs 
complexe applicaties zoals de breedte-
meting van objecten eenvoudig gepara-
metreerd worden. Ook een automatische 
formaatwijziging via veldbus is mogelijk. 

BREED INZETBAAR
Met de nieuwe MLG-2 ProNet en de 
bestaande MLG-2 PRO biedt SICK een 
passende oplossing voor vele applicaties 
in de productie, logistiek en in de machine-
bouw. Denk bijvoorbeeld aan volume-
meting en objectherkenning in de voe-
dingsindustrie, hoogteclassificatie, 
patroon-herkenning, detectie van uitste-
kende delen op de transportbaan, 
breedtemeting, contourmeting, scheiden 
en classificeren van voertuigen, hoogte

meting in verticale liftsystemen, en het 
bepalen van de objectgrootte voor ver-
pakkingstoepassingen.

MLG-2 PRONET:

HET LICHTSCHERM MET  
GEÏNTEGREERDE VELDBUSINTERFACE
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>> Sneller kunnen werken is een van de 
redenen om een veiligheidsvoorziening 
te manipuleren. Dit valt onder het kopje 
‘Te voorzien misbruik’. Maar er zijn ook 
andere redenen, zoals ergonomische 
fouten, het verkeerd toepassen van 
beveiligingscomponenten, en ontwerp-
fouten.

MANIPULATIE MINIMALISEREN
BEDIENINGS- OF BEDRIJFSMODI ALS VEILIGHEIDSFUNCTIE

Machineveiligheid

De NEN-EN-ISO 14119:2013 wordt wel de anti-manipulatienorm genoemd. De 
norm behandelt specifiek ‘veiligheidsschakelaars’ en blokkeerinrichtingen. Ook 
voor andere veiligheidscomponenten is anti-manipulatie echter geen overbodige 
luxe, want wie kent de voorbeelden niet: noodstopknoppen die zijn afgeschermd, 
lichtschermen die achter de machine staan, en veiligheidsrelais die zijn overbrugd. 
Het gebruik van bedienings- of bedrijfsmodi kan helpen de behoefte tot manipula-
tie bij de machinebediener te verminderen. Maar zegt de NEN-EN-ISO 14119:2013 
daar iets over? SICK’s veiligheidsexpert Maarten Braadbaart legt uit.

Het gebruik van bedienings- of bedrijfsmodi kan helpen de behoefte tot manipulatie bij de 
machinebediener te verminderen

Juist in die ontwerpfase kan de machine-
bouwer ervoor zorgen dat de operator niet 
wordt gestimuleerd de veiligheidsvoor-
zieningen te saboteren of manipuleren. 
Het toepassen van bedienings- of bedrijfs-
modi kan daarbij helpen. Als je bijvoorbeeld 
de beveiliging met een keuzeschakelaar 
tijdelijk en onder bewaakte condities kunt 

uitschakelen, is het makkelijker om een 
storing te verhelpen. Via dezelfde keuze-
schakelaar kun je bijvoorbeeld ook zorgen 
dat de machine alleen maar langzaam kan 
draaien: het inregelen van de machine 
wordt nu veel makkelijker en manipulatie 
is niet meer nodig.

BLOKKEERINRICHTINGEN INTEGREREN
De EN 14119 definieert welke stappen in 
het engineeringsproces moeten worden 
genomen om veiligheidsvoorzieningen op 
blokkeerinrichtingen veilig te integreren. 
De norm behandelt niet alleen beweegbare 
blokkeerinrichtingen als deuren en kappen, 
maar ook vaste blokkeerinrichtingen zoals 
hekken die van schakelaars zijn voorzien. 

In de praktijk worden blokkeerinrichtingen 
vaak omzeild om meer rendement te beha-
len. Het snel oplossen van storingen, het 
alvast opstarten tijdens het inregelen van 
de machine of het geleiden van producten 
om storingen te voorkomen zijn veel 
geziene acties die gevaarlijke werkom-
standigheden opleveren. Machinebouwers 
worden volgens deze norm geacht  om 
maatregelen te nemen om manipulatie 
tegen te gaan.

SCHAKELAARS EN INSTALLATIE
De EN 14119 classificeert in hoofdstuk 
3 de verschillende werkingstechnologieën 
van de veiligheidsvoorzieningen – bijvoor-
beeld van mechanische schakelaars of 
contactloze schakelaars, gecodeerd of 
ongecodeerd – maar gaat ook dieper in 
op bijvoorbeeld elektrische en/of mecha-
nische vergrendelingen en de verschil-
lende activeringsprincipes.
Vervolgens beschrijft de norm de eisen 
voor installatie van de verschillende vor-
men van schakelaars:
 Hoe monteer je de verschillende 
schakelaars?

 Hoe worden ze geactiveerd?
 Welke vergrendeling gebruik je voor 
procesbewaking en/of welke 
krachten moet een vergrendeling 
kunnen weerstaan?



19

: Onder de loep

In dit deel van de norm worden ook de 
basismaatregelen om manipulatie te 
voorkomen beschreven. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld de plaatsing van de schake-
laar, de montagemethode, de bewaking 
van vergrendelingen, maar ook het intro-
duceren van een wachttijd indien een 
vergrendeling wordt gesaboteerd.

SCHAKELAAR EN APPLICATIE
In hoofdstuk 6 wordt de keuze van de 
schakelaar toegelicht ten opzichte van 
de applicatie:
 Waarop moet je letten bij de keuze  
van welk type schakelaar?

 Heb je eigenlijk vergrendeling  
nodig in je applicatie?

 Hoe ga je om met de omgevings-
variabelen?

Verder behandelt de norm natuurlijk ook 
de besturingseisen waaraan de integratie 
moet voldoen. “Hoe bewaak ik de veilig-
heid van de schakelaars?” – met verwijzing 
naar de EN 13849-1. Ook worden bijvoor-
beeld het voorkomen van ‘Common Cause 
Failures’ (CCF) en het toepassen van 
‘fault exclusions’ in de norm behandeld. 
Dit deel behandelt ook heel summier 
het in serie schakelen van schakelaars. 
Meer details hierover in de Engelstalige 
NPR-ISO/TR 24119:2015 Safety of 
machinery - Evaluation of fault masking 
serial connection of interlocking devices 
associated with guards with potential 
free contacts.

MANIPULATIE VOORKOMEN
Wat de preventie van manipulatie betreft 
is hoofdstuk 7 het belangrijkste hoofd-
stuk. De EN 14119 beschrijft hierin de 
maatregelen die je moet nemen om 
manipulatie van schakelaars te voorko-
men. De basisregel, eigenlijk toepasbaar 
voor alle beveiligingsmaatregelen op 
elke machine, luidt:

De machine moet zodanig ontworpen zijn 
dat manipulatie eigenlijk niet nodig is.

Dat bereik je door een eenduidige bedie-
ning, foutvrije werking en beveiligings-
middelen die de operator niet onnodig 
hinderen. Lezen we verder dan geeft 
figuur 9 uit de norm duidelijk weer waar 
een engineer aan moet denken bij het 
toepassen van schakelaars op blokkeer-
inrichtingen:

1 Implementeer eerst de basisveilig-
heidsmaatregelen, zoals onder 
andere ook al beschreven in de 
oude EN 1088:

 -  Installeer de schakelaars volgens 
gebruiksinstructie. 

 -  Voorkom het losraken van  
de schakelaar. 

 -  Gebruik de schakelaar niet  
als mechanische stop.

 -  Voorkom beschadiging tijdens 
gebruik.

 -  Houd rekening met de  
omgevingsomstandigheden.

2 Controleer of er een vermoeden 
van manipulatie is. Is er zo’n ver-
moeden? Dan schrijft de norm 
onder andere alternatieve bedie-
nings- of bedrijfsmodi voor om  
de motivatie tot manipuleren te 
verminderen. 

3 Als er nog steeds een vermoeden 
tot manipulatie bestaat, volg dan 
de additionele maatregelen voor 
schakelaars, zoals weergegeven  
in die inmiddels beruchte tabel 3.

VEEL VRAGEN
Deze maatregelen leiden tot veel vragen: 
“Wat moet nu wel en wat niet?”, “Welke 
schakelaar heb ik dan nodig?” en “Waar 
kan ik deze informatie vinden?”. Ook het 
toepassen van de aanbevolen extra 
schakelaar is een maatregel die de 
machinebouw niet graag toepast. Door 
gebruik te maken van hoog gecodeerde 
schakelaars kun je dit voorkomen. 
Nadeel hiervan is echter dat deze scha-
kelaars ook echt ‘hoog’ gecodeerd moeten 
zijn. In de praktijk zijn dit meestal alleen 
de ‘Unique Coded’ contactloze schake-
laars. Maar die schakelaars passen 
machinebouwers niet graag toe vanwege 
de vaak ingewikkelde inleerprocedures 
en/of vervangingsmogelijkheid.

BEDIENINGS- OF BEDRIJFSMODI
Wil je als engineer tabel 3 van de EN 
14119, en dan met name die extra scha-
kelaar, vermijden? Dan moet je zorgen 
dat de motivatie tot manipulatie al in het 
ontwerp is weggenomen. Het toepassen 
van bedienings- of bedrijfsmodi is hier 
een goed hulpmiddel bij. Bijlage H van de 
EN 14119 helpt je om het aantal >> 

De anti-manipulatienorm NEN-EN-ISO 14119:2013 behandelt specifiek  
‘veiligheidsschakelaars’ en blokkeerinrichtingen.
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Additionele maatregelen tegen manipulatie van schakelaars op basis van type – de beruchte tabel 3 uit de EN 14119.

bedieningsmodi vast te stellen. Via een 
invuloefening kun je bepalen of het aan-
tal bedieningsmodi inderdaad leidt tot 
een eliminatie of vermindering van de 
reden tot manipulatie.

MACHINERICHTLIJN
Indien we het aantal bedieningsmodi 
hebben bepaald, moeten we deze inte-
greren in het ontwerp. Volgens de EN 
13849-1 is ‘bedienings- of bedrijfsmodus-
keuze’ een veiligheidsfunctie. Zowel de 
EN 12100, hoofdstuk 6.2.11.9 Control 
mode for setting, teaching, process 
changeover, fault-finding, cleaning or 
maintenance en hoofdstuk 6.2.11.10 
Selection of control and operating modes 
als de EN 60204, hoofdstuk 9.2.3 Ope-
rating modes stellen eisen aan gebruik 
en integratie van de bedienings- of 
bedrijfsmoduskeuze. Basis voor deze 
eisen is echter gewoon de Machinerichtlijn 
zoals verwoord in de MR 2006/42/EG 
(zie pag. 21).

De basis voor de eisen aan gebruik en integratie van de bedienings- of bedrijfsmoduskeuze  
is gewoon de Machinerichtlijn.

Principes en maatregelen

Type 1 
schakelaars, 
behalve 
scharnierbare 
en type 3 
schakelaars

Type 1 
schakelaars, 
indien 
scharnierbaar

Type 2 en 4 
schakelaars, 
laag of medium 
gecodeerd, zoals 
vermeld onder 
7.2.b 1 en 7.2.b 2, 
met en zonder 
elektromagneti-
sche vergrendeling

Type 2 en 4  
schakelaars, hoog 
gecodeerd, zoals 
vermeld onder 
7.2.b 3, met en 
zonder elektro-
magnetische 
vergrendeling

Sleuteltransfer 
(trapped key) 
systemen, 
medium of hoog 
gecodeerd

Montage buiten bereik. Zie 7.2.a 1

minimaal 1 
maatregel

minimaal 1 
maatregel

Fysieke blokkering/afscherming.  
Zie 7.2.a 2

Verborgen montage. Zie 7.2.a 3

Statusbewaking of cyclische test.  
Zie 7.2.d i en ii

Niet los te maken bevestiging van 
positieschakelaar en actuator. Zie 7.2.c 

Niet los te maken bevestiging van 
positieschakelaar. Zie 7.2.c 

vereist vereist

Niet los te maken bevestiging van 
actuator. Zie 7.2.c 

vereist vereist vereist vereist

Extra schakelaar en bewaking  
op aannemelijkheid. Zie 7.2.d 2

aanbevolen aanbevolen
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De gekozen bedienings- of bedrijfs-
modus moet voorrang hebben op alle 
andere bedienings- of bedrijfsmodi, 
met uitzondering van de noodstopin-
richting. Als de machine is ontworpen 
en gebouwd om gebruikt te worden vol-
gens verschillende bedienings- of 
bedrijfsmodi, waarbij verschillende 
beschermingsmaatregelen en/of werk-
wijzen vereist zijn, moet de machine 
voorzien zijn van een in elke stand ver-
grendelbare functiekeuzeschakelaar. 
Elke positie van de functiekeuzescha-
kelaar moet duidelijk herkenbaar zijn 
en mag slechts met één bedienings- of 
bedrijfsmodus verbonden zijn.

Om het gebruik van bepaalde functies 
van de machine tot bepaalde catego-
rieën bedieners te beperken, mag de 
keuzeschakelaar door andere middelen

worden vervangen. Als de machine voor 
bepaalde handelingen moet kunnen 
functioneren met een verplaatste of 
verwijderde afscherming en/of een uit-
geschakelde beveiligingsinrichting, 
moet de functiekeuzeschakelaar voor 
de bedienings- of bedrijfsmodus tegelij-
kertijd:
 alle andere bedienings- of bedrijfs-
modi uitschakelen;

 de werking van gevaarlijke functies 
uitsluitend mogelijk maken door 
middel van bedieningsorganen die 
onafgebroken moeten worden 
bediend;

 de werking van gevaarlijke functies 
alleen mogelijk maken in omstandig-
heden met een verminderd risico 
en daarbij elk gevaar ingevolge aan 
elkaar geschakelde regelingen 
voorkomen;

 de werking van gevaarlijke functies 
door gewilde of ongewilde invloed 
op de sensoren van de machine, 
onmogelijk maken.

Indien aan deze vier voorwaarden niet 
gelijktijdig kan worden voldaan, moet 
de functiekeuzeschakelaar andere 
beschermingsvoorzieningen in werking 
stellen, die zijn ontworpen en gebouwd 
om een veilige werkruimte te garande-
ren. Verder moet de bediener vanaf de 
bedieningspost het functioneren van 
de onderdelen waarop hij invloed uit-
oefent, kunnen beheersen.

MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG
Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines

1.2.5. KEUZE VAN DE BEDIENINGS- OF BEDRIJFSMODUS

Implementatie van maatregelen en motief voor manipulatie – figuur 9 uit de EN 14119.

EINDE•bijvoorbeeld gedwongen contacten 
bevestiging met 'no return screws'

NEE NEE

JA JA

START

Doorvoeren basismaatregelen
tegen manipulatie•

Is de reden 
tot manipulatie te elimineren 

of te minimaliseren?

Implimentatie van de extra 
maat regelen tegen manipulatie 

volgens tabel 3 (7.1d) 
binnen redelijke grenzen

Eliminatie of minimalisatie van  
de reden om te manipuleren door  

ontwerpmaatregelen of het toepassen 
van alternatieve bedrijfsmodi

Is er een reden 
om te manipuleren?

(Annex H)
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>> Magazijnliftsystemen, zwenkkranen, 
heftafels, manipulators...  Sinds 1994 
staat de naam Habeload synoniem voor 
industriële tiloplossingen die de hand-
ling van platen, glas, baden, kratten en 
rollen papier mogelijk en makkelijk maken. 
De tiloplossingen vinden hun weg hoofd-
zakelijk naar de Nederlandse industrie, 
maar ook België, Duitsland, Frankrijk, Oos-

tenrijk en Engeland hebben inmiddels ken-
nisgemaakt met de oplossingen van het 
in Assen gevestigde Habeload: “We rich-
ten ons op het segment van de grote 
kilo’s. Zo leveren we bijvoorbeeld aan de 
glas-, folie- en metaalindustrie”, vertelt 
Renier Heerema, verantwoordelijk direc-
teur voor de engineering en productie. 
Vader en verkoopdirecteur Henk Heerema 
vult trots aan: “Wij pakken de projecten 
waar anderen voor weglopen.” 

GOUDEN ONDERSCHEIDING
Innoveren zit de directeuren in het bloed. 
Zo won Habeload tijdens de 21e Salon 
des inventions in Genève een gouden 
onderscheiding voor het gepatenteerde 
pneumatische drukbalgensysteem. Henk 
Heerema: “Onze pneumatiek zit in de 
kokers van het tilsysteem. Bij systemen 

In de fabriek van SCA in Hoogezand – een technologisch zeer vooraanstaande 
binnen het SCA-concern – draait alles om continuïteit en efficiency. Was het 
plaatsen van een rol nonwoven-materiaal op een productiemachine ooit een 
arbeidsintensieve en productievertragende bezigheid, met de komst van de 
(semi)automatische rollenlift van Habeload verloopt de bevoorrading van de 
machines aanmerkelijk sneller. Bij de keuze voor de Habeload-oplossing ging 
SCA niet over één nacht ijs. Want ook op veiligheidsgebied moest alles kloppen. 
Mede dankzij de veiligheidscomponenten van SICK en het advies van de SICK-
safetyconsultant kwam Habeload goed beslagen ten ijs.

HABELOAD ONTWIKKELT AUTOMATISCHE ROLLENLIFT VOOR SCA MET SICK-VEILIGHEID 

“WIJ PAKKEN DE PROJECTEN WAAR ANDEREN 
VOOR WEGLOPEN”
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van concullega’s zitten er vaak cilinders 
aan de buitenzijde.” Renier Heerema gaat 
verder: “Met onze Inner Power Systems, 
zoals we de manipulators met deze tech-
nologie noemen, kunnen we met gemak 
objecten van tussen de 50 en 350 kilo 
positioneren, tot op 1 centimeter nauw-
keurig. Dat gaat zo gemakkelijk en met 
zo weinig inspanning dat het object lijkt 
te zweven. Dat is bijvoorbeeld ideaal voor 
glas. Dat moet je niet met een kraantakel 
verplaatsen. Dat gaat veel te abrupt.”

Aan vrijwel elke tiloplossing die het pand 
van Habeload verlaat, komt maatwerk 
te pas. Renier Heerema: “Als je kijkt naar 
de standaardtiloplossingen bekleden we 
een tweede, derde plaats in de markt. 
In maatwerk staan we nog een trede 
hoger. Zo hebben we onlangs voor DAF 
PACCAR in Eindhoven een mobiele order-
picker ontwikkeld. Crown heeft daarvoor 
de orderpicker beschikbaar gesteld en 
wij hebben er een tilsysteem op gebouwd. 
Zo kunnen DAF-medewerkers nu op een 
ergonomische manier en just-in-time 
allerlei onderdelen picken. Dat systeem 
draait daar nu zo’n 16 uur per dag.”

WERELDCONCERN
Naast DAF prijken er nog meer fraaie 
namen op de klantenlijst van Habeload: 
Nefit, Villeroy & Boch, The Dow Chemical 
Company, General Motors, Technische 
Unie, Scania en – niet in de laatste plaats 
– SCA. Dit wereldwijd actieve concern 
ontwikkelt en produceert personal care-, 
tissue- en bosproducten. Bekende merken 
zijn TENA, Tempo, Tork, Libresse, Edet 
en Plenty. 

Henk Heerema: “Na het zien van de til-
oplossing die wij voor SCA in Gennep 
hadden ontwikkeld, raakten de technici 
van SCA Hoogezand er ook in geïnteres-
seerd. Alleen wilden ze wel dat het proces 
grotendeels automatisch zou verlopen.” 

Tot voor kort ging het nog als volgt bij 
SCA in Hoogezand: de rollen nonwoven-
materiaal moesten eerst tot bij de machine 
worden gebracht. Met een vaststaand 
tilsysteem werden deze vervolgens door 
de operator op de unwinder (afwikkelas) 
van de machine geplaatst. In de nieuwe 
situatie gebeurt dit vrijwel geheel auto-
matisch. Met een druk op de knop beves-
tigt de operator dat er een rol op de bok 
aanwezig is, waarna een tilarm richting 
de rol gaat. De oppakdoorn aan de tilarm 

schuift in de koker van de rol. De tilarm 
tilt de rol op en glijdt bovenlangs naar 
de betreffende machine binnen de pro-
ductielijn. Nadat de operator heeft beves-
tigd dat de lege koker van de vorige rol 
is verwijderd, wordt de rol op de unwinder 
geschoven. Renier Heerema: “De appli-
catie in Hoogezand komt grotendeels 
overeen met die in Gennep. Alleen moeten 
de operators daar de knoppen ingedrukt 
houden tijdens het verplaatsen van de 
rollen.”

VEILIGHEIDSENCODERS
De toevoeging van het automatische 
aspect aan de rollenlift voor SCA Hooge-
zand zorgde meteen voor een pittig veilig-
heidsvraagstuk. Want een zware rol non-
woven-materiaal die zich door de >> 

Renier en Henk Heerema

SICK veiligheidsencoder voor speedmonitoring
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pro ductieomgeving heen begeeft, mag 
niet botsen met medewerkers of met 
objecten in de omgeving. “Je hebt in zo’n 
situatie een veiligheidssysteem nodig 
dat over de schouders van je besturing 
meekijkt”, weet Henk Heerema. “Via JB 
Besturingstechniek die de besturing van 
het systeem voor ons verzorgt, zijn we 
bij SICK terechtgekomen.”

Links en rechts aan de tilarm van de rol-
lenlift zijn nu SICK-veiligheidsscanners 
aangebracht, een SICK Inspector-vision-
sensor ondersteunt bij de positionering 
van de oppakdoorn, en dankzij een vei-
ligheidsinductief weet de rollenlift nu 
precies in welke richting de tilarm staat. 
Ook voor het bepalen van de snelheid 
waarmee de tilarm zich beweegt, kon 
SICK een oplossing aandragen. Renier 
Heerema: “Kijk, het enkele feit dat je de 
motor kunt aansturen, geeft nog geen 
zekerheid over de snelheid waarmee de 
tilarm zich daadwerkelijk verplaatst. Dat 
moet je ook op een andere manier toet-
sen. Aanvankelijk dachten wij en JB 
Besturingstechniek aan allerlei ingewik-
kelde oplossingen met sensoren, totdat 
de SICK-adviseur langskwam en ons voor 
de speedmonitoring de SICK-veiligheids-
encoders en de bijbehorende Motion 
Control-veiligheidscontroller aanraadde.”

OOG VOOR OBJECTEN
De combinatie van veiligheidsscanners 
en -encoders heeft als groot voordeel 
dat de tilarm ook goed zijn werk kan 
doen in de buurt van obstakels. “In de 
productiestraten van SCA komen een 
aantal hekjes voor. We leren de besturing 
zo in dat de motor vaart vermindert wan-
neer de tilarm een hekje nadert. De veilig-
heidsencoders monitoren de teruggang 
in snelheid, waarna het scannerveld in 
omvang steeds verder kan worden terug-
gebracht. Zo kan de tilarm heel dicht bij 
het hekje komen en ook de naastgelegen 
productiemachine bevoorraden”, aldus 
Renier Heerema. 

SCA Hoogezand heeft als een vooraan-
staande technologische fabriek binnen 
het concern een naam hoog te houden. 
Daarom is het goed te begrijpen dat de 
betrokken projectleiders de voorgestelde 
veiligheidsconfiguratie kritisch benader-
den. Safetyconsultant Maarten Braad-
baart van SICK hielp niet alleen met  
de schriftelijke onderbouwing in onder 
meer een RI&E, maar zat ook samen met 
Habeload aan tafel bij de projectleiders. 
Henk Heerema: “Maarten kent de normen 

door en door en heeft ook een duidelijke 
visie op hoe je ze moet interpreteren.  
Op veel van de vragen en opmerkingen 
die de projectleiders stelden, had hij een 
goed antwoord paraat. Daarmee heeft 
hij de commissie uiteindelijk ook weten 
te overtuigen.”

VAN SEMI- NAAR VOLAUTOMATISCH
Zowel SCA als Habeload is tevreden over 
de tiloplossing zoals die er nu staat.  

Renier Heerema: “Met de komst van de 
semi-automatische rollenlift kon SCA 
overgaan op zwaardere rollen nonwoven-
materiaal.  Dat scheelt heel wat momen-
ten van stilstand en veel onderhoud.  
Zeker in zo’n productieomgeving waarin 
elke seconde telt, is er al snel sprake van 
een groot efficiencyvoordeel.”

Ondertussen blijft Habeload verder inno-
veren om hun tiloplossing te vervolmaken. 
Henk Heerema: “We onderzoeken nu hoe 
we de twee bevestigingsmomenten waar-
voor de operator nog op het touchscreen 
moet drukken, kunnen elimineren, zodat 
er straks sprake is van een volautoma-
tisch systeem.” En dat is precies waar 
Habeload de toekomst voor zichzelf ziet 
weggelegd. Renier Heerema: “We zien 
al een tijd een verschuiving van manueel 
bediende machines naar semi-automa-
tische oplossingen. Bij Habeload ligt 
onze focus alweer bij de volgende stap: 
intelligente systemen die je één keer iets 
voordoet en daarna alles volledig auto-
matisch nadoen. Door daarin te inves-
teren proberen we onze voorsprong te 
behouden.”

: Toepassingen
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Maar liefst 150 studenten van over de hele wereld – waaronder 11 van het 
Eindhovense Summa College – hebben begin dit jaar in Finland gewerkt aan de 
realisatie van een ijsbrug die de grootste ooit moest worden. Het internationale 
project werd geleid door een team van de TU Eindhoven. SICK sponsorde het 
project door een afstandsensor ter beschikking te stellen.

>> Voor de bouw van de brug werd 
gebruikgemaakt van water met daaraan 
toegevoegd twee procent papiervezel. 
De vezels in het water moesten ervoor 
zorgen dat het ijs drie keer zo sterk werd 
en tien keer zo taai als normaal ijs. Een 
ballon diende als mal voor de brug. Aan 
de 150 studenten de taak om hier dunne 
laagjes water op te spuiten. Dankzij de 
lage temperaturen zou het water dan snel 
moeten bevriezen. Met de ter beschikking 
gestelde SICK-lasersensor werd de hoogte 
van de ballon in de gaten gehouden. 

IJSFESTIVAL
De studenten van TU Eindhoven lieten 
zich voor de 65 meter lange en 5 meter 
brede ijsbrug, met een vrije overspanning 
van 35 meter, inspireren door een ontwerp 
van Leonardo da Vinci. Pijnlijke overeen-
komst: zowel Leonardo als de TU-studen-

ten zagen hun brug nooit gerealiseerd 
worden. Door dooi stortte het bouwwerk 
van de Nederlandse studenten gedurende 
het bouwproces in, zonder ongevallen 
overigens. Als het aan de bouwers ligt, 
doen zij volgend jaar opnieuw een poging.

Bellen met SICK? 

NIEUWE  
TELEFOON-
NUMMERS!
Even een bestelling plaatsen. Een 
snelle vraag aan onze Technisch 
Advies Groep. Met een telefoontje 
naar SICK is het zo geregeld. Sinds 
begin dit jaar hebben we nieuwe 
telefoonnummers. Zou u deze willen 
aanpassen in uw systemen?  
De oude nummers zijn nog wel een 
tijdje bereikbaar, maar dan heeft u 
de nieuwe nummers vast genoteerd.

Algemeen nummer SICK B.V.
Telefoon: 030 - 204 40 00

Order Administratie (bestellingen, 
opvragen prijzen en levertijd)
Telefoon: 030 - 204 40 96
E-mail: oa@sick.nl 

Technisch Advies Groep  
(technisch en/of applicatieadvies) 
Telefoon: 030 - 204 40 97
E-mail: tag@sick.nl 

Service  
(applicatieondersteuning/aftersales) 
Telefoon: 030 - 204 40 92
E-mail: service@sick.nl 

Financiële administratie/controlling
Telefoon: 030 - 204 40 95
E-mail: finadm@sick.nl 

Kwaliteitsmanagement  
(ISO 9001): Henk Hofstede
Telefoon: 030 - 204 40 40
E-mail: henk.hofstede@sick.nl 

Documentatie en algemene 
aanvragen
Telefoon: 030 - 204 40 00
E-mail: info@sick.nl 

Directie: Pieter Houthuijzen
Telefoon direct: 030 - 204 40 09
E-mail: pieter.houthuijzen@sick.nl

Klachten? Complimenten? 
Uw reactie aan het management
Telefoon: 030 - 204 40 00
E-mail: directie@sick.nl

SICK ONDERSTEUNT  
STUDENTEN BIJ BOUW IJSBRUG

mailto:oa@sick.nl
mailto:tag@sick.nl
mailto:service@sick.nl
mailto:finadm@sick.nl
mailto:henk.hofstede@sick.nl
mailto:info@sick.nl
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nectoraansluiting. Een geïntegreerd 
fixed-stopsysteem waarborgt het beno-
digde aandraaikoppel van 0,4 Nm (M8) 
en 0,6 Nm (M12). De connector kan nooit 
te strak worden aangedraaid, waardoor 
de afsluiting altijd optimaal is. Tegelijker-
tijd zorgt het unieke afdichtingssysteem 
van SICK voor een hoge schok- en tril-
lingsbestendigheid.

De F&B M8 en M12 PP-Line zijn uitge-
voerd in polypropyleen. Hierdoor zijn deze 
kabels uitermate bestand tegen melk-

zuur. De kabels uit de PP-Line zijn ook nog 
eens geschikt voor de kabelrups en ken-
nen een groot temperatuurbereik van -40 
tot 105˚C. Ook aan de hygiëne is gedacht: 
de grotere ruimte tussen de aandraai-
moer en de connectorkop zorgt ervoor 
dat er geen vieze resten achterblijven.

>> Dankzij het gebruik van kwalitatief 
hoogwaardige materialen gaan de spe-
ciale SICK-kabels een stuk langer mee 
– zelfs als er voor de schoonmaak chemi-
caliën worden ingezet. Dat de gebruikte 
materialen alleszins veilig zijn voor 
gebruik binnen de voedingsindustrie, 
blijkt wel uit het Ecolab-certificaat.

De F&B M8 en M12 PVC-line valt op door 
zijn innovatieve connectordesign. De 
speciale afdichtingstechnologie zorgt 
voor een perfecte afsluiting van de con-

F&B M8 EN M12: 

DE NIEUWE PVC- EN PP-SENSORKABELS 
VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE

Systemen en componenten die in de voedingsindustrie worden toegepast, moeten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. 
Wat SICK betreft gelden die eisen nu ook voor de aansluitkabels. Die moeten net zo robuust zijn, net zo bestand zijn tegen 
trillingen, en net zo goed agressieve schoonmaakmiddelen en -methoden kunnen weerstaan. De nieuwe F&B M8- en M12-
kabels in PVC- of PP-uitvoering voldoen aan deze eigenschappen. Zo zorgt SICK ervoor dat de beschikbaarheid van machines 
in de productieomgeving nog verder omhooggaat.

: Productnieuws

ONLINE KEUZEHULP
Snel een overzicht van 
alle pvc-kabels? Ga naar: 
www.sick.nl/F+B_Cables_M8+M12

http://www.sick.nl/F+B_Cables_M8+M12
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F&B PVC-Line F&B PP-Line

Kabelmateriaal (omhulsel) PVC PP

Kabelmateriaal (connector) PUR PP/IPE

Uitvoeringen M8 (3- en 4-pins) en M12 (4- en 5-pins) M8 (3- en 4-pins) en M12 (4- en 5-pins); 
beide ook verkrijgbaar met LED

Isolatieklasse IP65, IP68, IP69K IP67, IP69K

Temperatuurbereik -25˚C … +85˚ -40˚C … +105˚C

Speciale eigenschappen speciale afdichtingstechnologie, RVS 
wartelmoer (V4A)

trillingbestendig, hygiënisch design,  
RVS wartelmoer (V4A), geschikt voor 
kabelrups

Certificeringen CSA, ECOLAB ECOLAB, FDA

Andere eigenschappen vrij van siliconen en PWIS vrij van halogenen, siliconen en PWIS; 
bestand tegen melkzuur en waterstof-
peroxide

DE UNIEKE AFDICHTINGSTECHNOLOGIE 
VAN DE F&B M8 EN M12 PVC-LINE
 
 Dubbel actieve (axiaal en radiaal) 

afdichtingstechnologie garandeert 
perfecte afsluiting.

 Dubbelwerkend slot zorgt voor  
hoge schok- en trillingsbestendig-
heid (tot 50 G).

 Geïntegreerd stopsysteem 
voorkomt dat connector te strak 
wordt aangedraaid.

 Kwalitatief hoogwaardig materiaal: 
duurzaamheid en roestvastheid 
gecertificeerd door Ecolab.

1

2

3

4
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SICK-sensoren 
online bestellen?

Bezoek de webshop op

  www.sick.nl 

: Productnieuws

DE NIEUWE IMF: 

DE EERSTE VERNUFTIGE INDUCTIEVE 
BENADERINGSSCHAKELAAR VOOR DE 
VOEDINGSINDUSTRIE

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

>> Bij de ontwikkeling van de nieuwe 
IMF-serie heeft SICK volop rekening 
gehouden met de hedendaagse eisen 
van de voedingsmiddelenindustrie. Stil-
stand is uit den boze. Daarom staat de 
IMF-serie voor snel en maximaal instal-
latiegemak. De unieke, intelligente LED-
instelhulp op de IMF geeft precies aan, 
wanneer de benaderingsschakelaar cor-
rect is gemonteerd of gepositioneerd 
voor detectie. Eenmaal in bedrijf geeft 
de LED aan of de IMF correct werkt. 

Omdat de LED vanaf alle kanten makkelijk 
zichtbaar is, is controleren ook mogelijk 
wanneer de IMF op een moeilijk bereik-
bare plek zit. Behalve de slimme visuele 
instelhulp biedt de IMF ook de vernuftige 
mogelijkheid om nog meer flexibiliteit en 
meer automatiseringsfuncties toe te 
voegen. Via IO-Link laat de inductieve 
benaderingsschakelaar zich namelijk 
makkelijk integreren in het hoger gelegen 
besturingssysteem. 

http://www.sick.nl/
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KERNINFORMATIE
 Inductieve sensor voor de  
voedings- en drankenindustrie

 Verkrijgbaar in grootte  
M8, M12, M18 & M30

 Leverbaar in bondige en  
niet-bondige uitvoering

 Voorzien van 4 LED-openingen
 Verhoogde schakelafstanden:  
2 tot 20 mm (dankzij SICK  
ASIC-technologie)

BREED INZETBAAR
De IMF-serie is inzetbaar voor een veel-
voud aan detectietoepassingen binnen 
de voedingsindustrie. Ook worden de 
inductieve benaderingsschakelaars van 
SICK inmiddels veelvuldig ingezet in de 
drankenindustrie. Bijvoorbeeld op de 
mixpanelen die de toevoer van verschil-
lende vloeistoffen verzorgen. De IMF 
bewaakt daar de correcte positie van 
verbindingspijpen en koppelstukken. 
Ook elders in de fabriek, bij de detectie 
van de kleppenstand, komt de inductieve 
goed tot zijn recht. Ook is hij steeds vaker 
te vinden in verpakkingsmachines voor 
de voedingsindustrie: machineonderdelen 
worden betrouwbaar gedetecteerd. 

Breed temperatuurbereik
Digitale temperatuur-
compensatie dankzij  
SICK ASIC-technologie

Veilige voedselproductie
Gemaakt van FDA- 
gecer tificeerde  
materialen

Corrosiebestendig
Geen roestvorming  
door V4A/316L  
roestvast staal

Geschikt voor IO-Link 
Communicatie via  
IO-Link versie 1.0

Waterbestendig
Degelijke afdichting 

biedt hoge beschermings-
graad tegen vocht

Mechanisch 
robuuste uitvoering

Zelfborgende moeren 
zijn bestand tegen  

hoog aandraaikoppel

Bestand tegen  
reinigingsmiddelen

ECOLAB-gecertificeerd 
voor alle gangbare 

schoonmaakmiddelen

Visuele instelhulp 
LED geeft juiste  

montagepositie aan

SAMENWERKINGS-
OVEREENKOMST  
ITSME EN SICK
>> Als marktleider op het gebied van 
industriële sensoroplossingen biedt 
SICK zijn klanten graag alle flexibiliteit 
op gebied van supply chain. Klanten 
kunnen de logistieke dienst kiezen die 
het beste past: directe, indirecte en 
leveringen via e-commerce. Recht-
streekse leveringen worden sinds juni 
verzorgd vanuit het nieuwe state-of-the-
art distributiecentrum in Buchholz 
(Duitsland). 

SICK staat voor kwaliteit en straalt dit 
ook uit als het aankomt op leverperfor-
mance. Vandaar dat de sensorspecia-
list voor de indirecte leveringen graag 
samenwerkt met ITSME, de marktleider 
in Nederland op het gebied van dis-
tributie aan industrie, machinebouw, 
modulebouw en industrieel installa-
teurs. Beide marktleiders zijn daar-
voor een samenwerkingsovereen-
komst aangegaan.

V.l.n.r. Jacob Lemsom (Sales Manager Fac-
tory Automation SICK), Bert Kars (Directeur 
Purchasing ITSME Nederland) en Pieter 
Houthuijzen (General Manager SICK) tijdens 
de ondertekening van het Distributor 
Agreement tussen beide marktleiders.

: Productnieuws
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>> Zo’n dertig medewerkers van het 
Rosmalense Van den Akker Engineering 
zetten hun kennis en ervaring dagelijks 
in voor engineeringsopdrachten binnen 
onder meer de chemische, farmaceuti-
sche en voedingsindustrie. “Van Europa 
tot China, van het Midden-Oosten tot 
Australië – we zitten overal ter wereld”, 
zegt directeur-eigenaar Arno van den 
Akker. “We richten bakkerslijnen in, 
bouwen transportsystemen, ontwikke-
len robots, zetten afvullijnen voor cans 
neer en doen zelfs projecten voor pret-
parken. In het Efteling-theater Raveleijn 
zorgt onze techniek er bijvoorbeeld 
voor dat de gordijnen synchroon worden 
opgehesen en in één keer kunnen 
vallen.”

Het succes van Van den Akker Engineering 
wordt mede bepaald door de inzet van 
toolboxing. Managing director Michael 
Ruijs: “In nieuwe oplossingen werken we 
waar mogelijk met zogenaamde soft-
wareblokken die we eerder ontwikkeld 
hebben voor andere klanten. Vaak kunnen 
we negentig procent hergebruiken en 
moeten we tien procent op maat voor de 
klant schrijven. Zo kunnen we snel acte-
ren en een oplossing neerleggen, waar-
van we – op basis van ervaringen bij 
andere klanten – weten dat het werkt.”

VACUÜMKOELING
Naast complete productiestraten reali-
seert Van den Akker Engineering ook 
afzonderlijke machineconcepten. Voor 
een grote machinebouwer bouwden de 
engineers mee aan een vacuümkoeler 
voor bakkerijen. Managing director Michael 
Ruijs: “Een brood komt bij 90 tot 100 
graden uit de oven. De buitenkant koelt 
dan stap voor stap af, maar binnen blijft 
het brood nog lang heet. Van dat proces 
maken we gebruik. Door het vacuüm te 
trekken, gaat het bakproces nog even 
door. Dat scheelt zo’n twintig procent van 
de oventijd.” 

“Na vier minuten trekken we het brood 
helemaal terug van 100 naar 32 graden. 
In sommige bakkerslijnen is brood soms 
wel negentig minuten onderweg om af 
te koelen. Dat doen wij nu in een paar 
minuten. Zo zetten we meteen het ver-
ouderingsproces stil. Daarmee wordt de 
kwaliteit van het brood veel mooier.” 
Arno van den Akker vertelt trots: “Er zijn 
veel concullega’s die eenzelfde product 
op de markt willen zetten, maar het blijkt 
dat maar weinigen het proces onder con-
trole krijgen.”

METEN IS WETEN
De basis van de oplossingen van Van 
den Akker komt neer op het credo ‘meten 
is weten’. Directeur-eigenaar Arno van 
den Akker: “Alles begint in onze wereld 

met meten. Als je iedere paar honderd 
milliseconden alle waardes binnen het 
proces kunt registreren, dan heb je con-
trole. Dan kun je actie ondernemen. 
Neem die vacuümkoeler: op basis van 
de sensordata over een half jaar kunnen 
we de afstelling ervan steeds verder ver-
fijnen.”

In 2004 was Van den Akker Engineering 
betrokken bij de eerste volledig op PRO-
FINET gebouwde champignonfabriek. 
Arno van den Akker: “We hebben daar 
werkelijk alle sensoren aan hetzelfde 
netwerk gekoppeld. De data die daarmee 
gegeneerd werd, hebben we aanvankelijk 
vooral gebruikt om te zien of ons deel 
van het project naar behoren werkte. Op 
een gegeven moment werden we ontbo-
den, omdat ons systeem volgens de 
klant ’s nachts vier uur had stilgestaan. 

Ze stonden aan de wieg van een unieke vacuümkoeler voor de bakkerswereld, bouwden de eerste fabriek ter wereld die vol-
ledig op PROFINET draaide, en verrasten een broodfabrikant toen ze met een SICK 3D-camera in plaats van een eenvoudige 
aanwezigheidscontrole een compleet kwaliteitscontrole-instrument wisten te leveren. De mannen achter Van den Akker 
Engineering gaan ver in hun automatiseringsoplossingen die reiken “van het ERP-systeem tot aan het laatste boutje en 
moertje dat in het veld bekabeld en aangesloten moet worden”.

VAN DEN AKKER ENGINEERING SUCCESVOL MET 3D-DETECTIE- EN  
MEETOPLOSSING VOOR VOEDINGSINDUSTRIE 

“HOE SNEL KUN JE ER MEER BRENGEN?”

3D-weergave bakproducten
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Aan de hand van de data konden we 
aantonen dat er vier uur lang geen enkel 
blik was ingevoerd. ’s Nachts werd er 
blijkbaar niet gewerkt. Het tegenoverge-
stelde gebeurde ook: kijkend naar de 
data konden we precies zien wanneer de 
directeur in de fabriek liep. Dan haalden 
ze de maximale productie.”

3D-CAMERA IN DE BAKKERIJ
Gebaseerd op jaren ervaring weet Van 
den Akker Engineering klanten anno 
2016 te inspireren om veel meer met 
de beschikbare data te doen. Michael 
Ruijs vertelt over de oplossing die ze 
voor een Duitse bakkerij opleverden: 
“We werden aanvankelijk uitgenodigd om 
een oplossing te bedenken voor een in 
hun ogen moeilijk detectievraagstuk. Bin-
nen een bepaald station van de fabriek 
moest er controle worden gedaan op de 
inhoud van de trein: is het juiste aantal 
bakproducten wel aanwezig? Daar moest 
volledige zekerheid over bestaan, want 
een pallet zonder het juiste aantal pro-
ducten kan gewoon niet worden uitgele-
verd. Via een concullega hadden ze zelf 
al het nodige geïnvesteerd in een 2D- 
 camerasysteem. Gaandeweg bleek dat 
ze door de grillige vormen van de bak-
producten, de poedersuiker en de witte 
achtergrond van de tray de mist ingingen.”

“Samen met SICK heb ik toen naar een 
oplossing gezocht. In hun Test & Training 
Centrum in Bilthoven heb ik met een van 
hun visionexperts de verschillende 
oplossingen bekeken – die hangen daar 
allemaal. Uiteindelijk zijn we gekomen 
tot de IVC-3D-camera. Die vond ik met-
een al interessant, omdat er veel meer 
informatie uit kwam dan ik had verwacht. 
In een testopstelling hier in Rosmalen 
hebben we gedurende drie weken geke-
ken, wat er voor data werd gegenereerd 
en wat wij daar allemaal in onze appli-
catie tegenaan konden schrijven. Het 
simpelweg tellen van de bakproducten 
was eigenlijk niet zo’n hele grote uitda-
ging. Door een paar slimme filters toe 
te passen was wit-op-wit geen enkele 
issue voor de 3D-camera.”

DUIMEN OMHOOG
Michael Ruijs gaat verder: “Tijdens de 
presentatie van de detectieoplossing 
hebben we de klant meteen laten zien 
dat we niet alleen kunnen tellen met het 
systeem, maar dat we hun product ook 
kunnen meten en toetsen op allerlei 
aspecten. Lengte, hoogte, breedte, 
volume, alles is meetbaar met die SICK-

camera. Alle data die de camera levert, 
stoppen we in een database en leggen 
we vast in een virtuele tag. Die tag reist 
als het ware met het bakproduct mee. 
Zo weten we van elk product waar het 
ligt, en in hoeverre het aan de gewenste 
eigenschappen van de klant voldoet.”

Ruijs noemt als voorbeeld: “Het gemid-
delde bakproduct mag maximaal tien 
millimeter korter of langer zijn. Dat mid-
delen we uit over zo’n duizend meetwaar-
des. Blijken de producten vijf millimeter 
langer, dan geeft het systeem een waar-
schuwing af. Bij twintig millimeter of meer 
is het een no-go. Het systeem moet dan 
worden stilgelegd, omdat de bakproduc-
ten verderop in het proces vastlopen. 
Voor de operators hebben we het heel 
gemakkelijk gemaakt: op een groot 
scherm zien zij achter de betreffende 
productielijn een groen, geel of rood 
duimpje staan. Gaat er was mis, dan 
kunnen ze meteen ingrijpen.”

ENTHOUSIASME
Arno van den Akker weet nog goed hoe 
het systeem door de productiechefs ont-
vangen werd: “Toen we het systeem op 
donderdag – de eerste testdag - hadden 
geïnstalleerd, kregen we vrijdag al van 
alle andere productiechefs in de fabriek 
de reactie dat zij ook graag de oplossing 
met de IVC-3D-camera binnen hun lijn 
wilden hebben. Niet snel daarna kregen 
we een telefoontje met de vraag: ‘hoe 
snel kun je er nog meer brengen?’.”

Inmiddels profiteert de klant ten volle 
van de oplossing. Michael Ruijs: “We 

registreren letterlijk alles. Al die infor-
matie blijft meer dan een jaar op de ser-
vers staan. Zo kunnen ze niet alleen kij-
ken wat er vanochtend misging in de 
productie, maar ook bij klachten over 
een half jaar kunnen ze meteen zien: 
dat is die batch geweest.” Arno van den 
Akker: “De klant is zo enthousiast dat 
we het systeem blijven uitbreiden. Metaal-
detectie toevoegen? Geen probleem! 
Kom maar op met die data. Die hangen 
we zo aan de virtuele tag.”

ZELFRIJDEND VOERTUIG
Met de ontwikkeling van de 3D-oplossing 
voor de bakkerij beschikt Van den Akker 
Engineering over een grote voorsprong 
in de techniek. En die voorsprong behou-
den ze graag. Arno van den Akker: “We 
werken nauw samen met de universiteit 
in Eindhoven. Daardoor zijn we nog veel 
verder in wat je met broncodes en 
3D-camera’s kunt doen.”

Jongste ontwikkeling is een zelfrijdend 
voertuig voor intern transport. “Daarmee 
komen we volgend jaar op de markt. Dat 
apparaat rijdt rond, scant de omgeving 
en weet op welke positie, locatie, afstand 
hij is geweest. Vorig jaar hebben we een 
testcase gedaan met meerdere kleine 
testvoertuigen in een kleine omgeving. 
En nu gaan we groot bouwen: dat wordt 
een voertuig dat tot twee ton kan laden. 
Belangrijk daarbij is natuurlijk de veilig-
heid: daar moet 100% zekerheid over 
bestaan, want met twee ton houdt geen 
muur je nog tegen. Gelukkig heeft SICK 
ook hier de oplossing voor: we gaan tes-
ten met hun LMS-systemen.”
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>> Inspectie en controles worden steeds 
belangrijker in veel processen binnen 
de industrie, de logistiek, het vervoer 
en bij vele andere toepassingen. Dat kan 
zijn om de efficiency te maximaliseren, 
om de kwaliteit en veiligheid te waar-
borgen of om bijvoorbeeld de vervoers-
kosten te kunnen bepalen.  

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN
Of het nu over broodjes of over metalen 
onderdelen gaat, binnen elke industrie 
gelden er tegenwoordig strenge kwaliteits- 
en veiligheidseisen. Om het productie-
proces efficiënt te laten verlopen, moeten 
producten in-line getoetst worden. Met 
2D-vision kan veel worden gedaan, maar 
als diepte ook een benodigd toetsings-
aspect is, dan biedt 3D-vision uitkomst.

De toepassingsmogelijkheden van vision 
zijn ongekend. Een industriële applicatie 
die sterk in opkomst is en waar vision 
veelvuldig wordt toegepast, is het aan-

sturen van robots. Afhankelijk van de 
applicatie wordt met 2D- of 3D-vision 
gewerkt. Op de foto hieronder is een 
bin-picking-systeem te zien waarbij het 
SICK PLB-systeem wordt gebruikt om 
de coördinaten van statische objecten 
te bepalen.

Een ander toepassingsgebied: de logis-
tiek. Voor het bepalen van vervoerskosten 
en het optimaal laden is het van belang 
dat de volumes van de pakketten wor-
den bepaald. Dit kan met 3D-vision. Op 
basis van de gemeten volumes kunnen 
de kosten worden doorbelast en kan 
het voertuig optimaal worden geladen.

Naast deze applicaties zijn er ook toe-
passingen op heel andere vlakken moge-
lijk, zoals het inspecteren van spoorrails, 
het inscannen van een gebouw of de 
openbare ruimte, en het monitoren en 
registreren van voertuigen in het verkeer.

: 3D-SPECIAL

DRIEDIMENSIONAAL  
INSPECTEREN EN CONTROLEREN: 
EEN WERELD AAN MOGELIJKHEDEN

De populariteit van 3D-vision groeit al net zo hard als het aantal 3D-technieken. 
Voor welke applicaties is 3D-vision eigenlijk geschikt? Wat zijn de bekendste 3D-
technieken? En hoe komt u uiteindelijk tot de beste keus voor uw applicatie? 
SICK insight verschaft helderheid. 

SICK's PLB-systeem bepaalt coördinaten statische objecten voor bin-pickingrobot.
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VIJF 3D-TECHNIEKEN NADER TOEGELICHT

Met een lichtscherm kan een doorsnede 
van de vorm van een object worden ver-
kregen. Dat is op zich nog geen 3D, 
maar door het object langs het licht-
scherm te laten bewegen en de snelheid 
te meten kan een 3D-weergave van het 
object worden gecreëerd. 

Deze techniek kan in verschillende appli-
caties worden toegepast, waaronder 
bounding-box-bepaling van pakketten, 
in de houtindustrie, in de verpakkings-
industrie en in het verkeer. SICK heeft 
een range van metende lichtschermen 
en voor elke applicatie een passende 
oplossing.

Er zijn verschillende technieken om een 3D-beeld te creëren. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.
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Bepalen breedte van een pakket door toepassing lichtscherm.

Bepalen hoogte van een boomstam door 
toepassing lichtscherm.

Bepalen bounding-box-volume van een 
lading door toepassing lichtscherm.

Bepalen van het profiel van een voertuig door toepassing lichtscherm.

Metend lichtscherm
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Het kenmerk van 3D is dat naast lengte 
en breedte ook de derde dimensie, 
hoogte of diepte, wordt bepaald. Met een 
3D-time-of-flightcamera (TOF-camera) 
kan dat voor een stilstaand object worden 
gedaan. Het principe is dat infraroodlicht 
wordt uitgestuurd en weer wordt ontvan-
gen door een camerasensor die een 
aantal pixels heeft (bijv. 144x176). Van 
elk pixel is een afstandscomponent 
bekend en daarmee kan een 3D-weer-
gave van een object worden gecreëerd. 
De SICK Visionary-T is zo’n TOF-camera 
(zie pag. 11).

De 3D-TOF-techniek heeft tot op heden 
een beperkte resolutie, maar de ver-
wachting is dat met het doorontwikkelen 
van de technologie de resolutie in de toe-
komst toeneemt. Vooralsnog kan 3D-TOF 
worden toegepast voor botsbeveiliging, 
palletiseren, depalletiseren en bij die 
inspectietaken waar 3D nodig is, maar 
waar op dit moment geen hoge resolutie 
vereist is.

3D TOF
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Antibotssysteem op een heftruck.  
Het 3D-veld zorgt ervoor dat obstakels  
op elke hoogte worden gedetecteerd.

Bepalen van de hoogte en positie van een 
pakket dat zich statisch op een pallet bevindt.

Visionary-T: SICK's time-of-flight camera.
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Stereovisioncamera’s maken gebruik van 
twee camera’s, meestal in één behuizing. 
Dat geeft de mogelijkheid om, vergelijk-
baar met de twee ogen van de mens, 
diepte te bepalen in het beeld. In de con-
sumentenmarkt wordt stereovision al 
langer toegepast, bijvoorbeeld in de 
PS4Eye camera die gebruikt wordt voor 
Sony Playstation. Inmiddels raakt stereo-
vision ook binnen de industrie in zwang. 

Met stereovision kan van een stilstaand 
object een 3D-afbeelding worden gemaakt. 
Deze techniek kan worden toegepast 
bij palletiseren, depalletiseren, antibots-
systeem en robotbegeleiding, maar kan 
ook worden toegepast voor inspectie-
doeleinden. SICK heeft een stereovision-
camera, de Visionary-B, die geleverd 
wordt in een antibotssysteem.

Stereovision

Stap 1: 2 beelden uit verschillende perspec-
tief standpunten.

Stap 2: De beide beelden worden over el-
kaar gelegd.

Stap 3: Er ontstaat een beeld met diepte-
informatie.

Bepalen van de positie van een pakket, zodat de robot het kan oppakken om het op de pallet 
te zetten.

Antibotssysteem op een containerheftruck.
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Met laserscanners kan het profiel van 
een object worden bepaald. Door het 
object te laten bewegen, wordt een pro-
fiel van het gehele object verkregen en 
kan een 3D-weergave worden gecreëerd.

Deze technologie kan worden toegepast 
in de verpakkingsindustrie, de proces-
industrie en in het verkeer. Maar ook 
voor het scannen van de openbare 
ruimte of gebouwen is de laserscanner 
uitstekend inzetbaar.

Bij het gebruik van een laserscanner 
voor het scannen van gebouwen (binnen) 
en van de openbare ruimte wordt een 
andere representatie van gegevens 
gebruikt. In de industriële toepassingen 
worden de gegevens gebruikt om andere 
apparaten zoals robots aan te sturen. 

De gegevens worden daarvoor niet gevi-
sualiseerd. Het andere apparaat heeft 
voldoende aan de datastroom van de 
gegevens en berekent daarmee wat het 
volume is of wat de posities zijn. Bij het 
scannen van gebouwen of de openbare 
ruimte geven de beelden architecten en 
engineers inzicht in een situatie. Daar-
toe moeten de gegevens dan wel worden 
gevisualiseerd, bijvoorbeeld met point 
clouds. Een weergave hiervan is te zien 
in de beelden van het centraal station 
van Amsterdam.

SICK heeft een scala aan laserscanners. 
Er zijn scannertypen voor korte afstanden, 
voor korte afstanden met hoge frequentie 
(hogere resolutie), voor middellange 
afstanden en voor lange afstanden.

Laserscanner

Bepalen profiel van een doos op een tray  
in een transportsysteem.

Nachtelijke scanwerkzaamheden bij Amsterdam Centraal.

Bepalen volume van bulkgoederen op een 
transportsysteem.

Scan met SICK LMS laserscanner van station Amsterdam Centraal.

Bepalen snelheid en profiel van een voertuig 
aan de hand van twee scanners; elk in een 
andere oriëntatie ten opzichte van het voertuig.

Bepalen profiel van een cilinderblok  
op een tray in een transportsysteem.
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Wie met meer nauwkeurigheid wil meten 
dan eerder genoemde technieken bieden, 
kan gebruikmaken van lasertriangulatie. 
Het principe maakt gebruik van een laser-
lijn die op een object wordt geprojecteerd. 
Er wordt een camera gebruikt die alleen 
gevoelig is in het golflengtegebied van de 
laser. De camera kijkt onder een hoek naar 
de projectie van de laserlijn op het object. 
Door het object te laten bewegen zal de 
laserlijn in hoogte variëren als het object 
ook in hoogte varieert. De variatie wordt 
door de camera vastgelegd. Op basis 
van de snelheid waarmee het object 
beweegt – moet ook worden gemeten 
– en de beeldinformatie kan vervolgens 
de 3D-weergave worden bepaald.

Het field of view (zichtveld) bij lasertrian-
gulatie is over het algemeen beperkter. 
Het type applicatie, waarvoor de techniek 
kan worden ingezet, verschilt daarmee 
ook deels van de eerder genoemde tech-
nieken. Typische applicaties voor deze 

Lasertriangulatie

SICK IVC-3D lasertriangulatiesysteem in RVS-behuizing.

Inspectie spoorrails en hun bevestiging met 
SICK Ruler 3D-triangulatiesystemen.

systemen zijn inspectie van inhoud en 
oriëntatie van verpakkingen, inspectie 
van onderdelen, of voedingswaren op 
aspecten als volume en onregelmatig-
heden. Een applicatie die minder alle-
daags is, is het scannen van spoorrails 
en de bevestigingspunten daarvan, maar 
ook dit is een mogelijke applicatie van 
lasertriangulatie. 

Voor het instellen en het steekproefs-
gewijs monitoren en verbeteren van het 
systeem wordt ook hier de data gevisu-
aliseerd, omdat dit handelingen zijn die 
door mensen worden verricht. Als het 
proces loopt, wordt door het systeem 
zelf geen visualisatie gebruikt. De soft-
ware bepaalt op basis van parameters 
of een product goed is of niet.

Weergave van gevisualiseerde beelden voor optimalisatie en configuratie.

Door gebruik van hogeresolutiecamera’s 
gecombineerd met een beperkt field of 
view kunnen met het principe van laser-
triangulatie hoge nauwkeurigheden worden 
behaald. SICK heeft een aantal lasertri-
angulatiecomponenten in het product-
programma. De basis in de reeks is de 
TriSpector, een configureerbare vision-
sensor voor 3D-triangulatie. Bij de TriSpec-
tor zitten de camera en laser in één behui-
zing, waardoor kalibratie af fabriek is. 
Wie een programmeerbare oplossing 
zoekt, komt uit bij de IVC-3D, eveneens 
met laser en camera in één behuizing. 
De Ruler en de Ranger vormen SICK’s 
high-endoplossingen. Deze systemen 
doen geen processing in de camera, maar 
streamen gegevens die door een extern 
systeem verwerkt worden. De Ranger 
camera is een camera waarbij apart een 
laser moet worden geplaatst.
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Bij sommige applicaties zijn er meerdere 
technieken mogelijk. Het hangt dan van 
bepaalde aspecten in de applicatie af 
wat de techniek is die het beste past. 
SICK heeft de experts in huis die over 
de toepassingskennis van de 3D-tech-
nieken beschikken. Zij helpen u graag 
bij het maken van de juiste keuze. 

Welke techniek past bij uw applicatie?

Inspectie van koekjes in een verpakking op een transportband. Inspectie van printplaten met SICK Ranger.

Inspectie van bulkgoederen met SICK Ruler.

Inspectie broodjes op transportband.

Inspectie remblokken op transportband; met visualisatieweergave, zodat met het  
menselijk oog te zien is waarop wordt geïnspecteerd en goed- of afgekeurd.

Kom bijvoorbeeld eens langs in ons Test 
& Training Centrum (TTC) in Bilthoven. 
Hier kunnen onze experts een quickscan 
voor u doen. Daarnaast kunnen zij u de 
verschillende technieken tonen. Bel van-
daag nog met uw rayonmanager voor een 
bezoek aan het TTC.

SICK-sensoren  
online bestellen?

Bezoek de webshop op

  www.sick.nl 

http://www.sick.nl/


HOE VEILIG IS EEN MACHINE MET ALLEEN CE-MARKERING? 
KIJK VERDER MET DE SAFETY-EXPERTS VAN SICK

Een CE-markering betekent niet zomaar dat uw machine veilig is. De producent geeft er weliswaar mee 
aan dat hij alles in het werk heeft gesteld om een veilige machine te bouwen. Maar het zegt niets over 
de veiligheid in uw bedrijfssituatie. Kijk daarom bij uw RI&E verder dan de CE-verklaring. Bijvoorbeeld 
samen met de safety -experts van SICK. Met hun jarenlange ervaring en kennis van de gevaren in de 
praktijk ondersteunen zij u zowel in de ontwerpfase als bij retrofitprojecten. Toe aan ondersteuning bij 
het thema machineveiligheid in uw RI&E of een plan van aanpak? We helpen u graag. www.sick.nl

Sensor Intelligence.
THIS IS

http://www.sick.nl/
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