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PERSBERICHT     
 
SICK AOS: geavanceerde objectdetectie voor outdoorsituaties 
 
In havens, op rangeerterreinen, bij sluizen, op spoortrajecten en in andere outdooromgevingen 
kan een botsing of verstoring alles zomaar stilleggen. Daar zit niemand op te wachten, want 
stilstand kost tijd en schade kost geld – ook wat hogere verzekeringspremies betreft. Daarom 
komt SICK nu met een geavanceerd totaalsysteem voor objectdetectie in de buitenlucht: AOS. 
 
De combinatie van LiDAR-outdoorscanner(s), Flexi Soft-veiligheidscontroller(s) en slimme 
software geeft toegang tot een systeem dat een veel hogere detectiebetrouwbaarheid voor 
buitentoepassingen garandeert, dan bijvoorbeeld losse 2D-laserscanners kunnen waarmaken. 
De AOS is makkelijk en snel in te stellen: alle sensoren en controlefuncties zijn 
voorgeconfigureerd.  
 
Eenmaal in actie wil men erop kunnen vertrouwen dat de AOS zijn werk betrouwbaar doet. 
Daarom voert het systeem cyclische zelftests uit. Detecteert de LiDAR-scanner nog wel op de 
juiste manier? Reageert de scanner op inputcommando’s? En schakelen de outputsignalen wel 
correct? Dankzij deze zelftests en de robuuste uitvoering van de LiDAR-scanners weet u zeker 
dat u kiest voor een systeem met een hoge bedrijfszekerheid.  
 
Kerninformatie: 

• Geavanceerd objectdetectiesysteem voor buitentoepassingen, bestaande uit LiDAR-
outdoorscanner(s), Flexi Soft-veiligheidscontroller(s) en slimme software 

• Cyclische zelftests zorgen voor hoge diagnosebetrouwbaarheid: niet alleen de werking 
van de LiDAR-outdoorscanners wordt getoetst, ook de kabels worden bewaakt 

• Uitgevoerd met robuuste 2D-LiDAR-sensoren die staan voor een hoge bedrijfszekerheid 
in outdoortoepassingen 

• Dankzij variabele bewakingsvelden inzetbaar voor vele toepassingen 
• Modulair van opbouw: makkelijk uit te breiden in hardware (extra sensoren en 

veiligheidscontrollers) en software (configureerbare logica-opties) om aan nieuwe 
vereisten te voldoen 

• Optionele gateways voor aansluiting op bussystemen of voor afstandsdiagnose 
• Af fabriek met controllerfuncties voor randapparatuur, ook voor veiligheidstechnische 

signalen 
• Eenvoudige ingebruikname dankzij voorgeconfigureerde sensoren en controllerfuncties 
• Toepassingsmogelijkheden: botspreventie in containeroverslag, bewaking van 

tunnelportalen en toegangen op bijvoorbeeld rangeersystemen, spoorbewaking in 
metrostations, botspreventie bij mobiele machines en outdoorinstallaties 

 
 
Voor meer informatie: 
SICK B.V., Leijenseweg 111, 3721 BC Bilthoven  
Tel: 030-2044000 / info@sick.nl. / www.sick.nl 
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