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PERSBERICHT     

 

Met de SICK EventCam beter inzicht in verstoringen van het logistieke 
of productieproces dankzij foto- en videobeelden 

 
Wat ging er mis in het productieproces? Wat triggerde de veiligheidsscanner, fotocel of PLC? 
Voortaan hoeft men niet meer te gissen naar het antwoord, want de EventCam zorgt voor foto’s 
en video. Of het nu gaat om productiefouten, storingen of inbreuk op een beveiligd veld, dankzij 
heldere beelden kan men zich een goed beeld vormen, processen optimaliseren en de 
downtime terugbrengen. De EventCam maakt tevens een betere uitlijning van sensoren of 
machineonderdelen mogelijk. Machines zijn zo sneller en eenvoudiger instelbaar.  
 
Vergeleken met permanente camera’s slaat de EventCam alleen data op wanneer er een 
trigger is. Deze manier van opnemen zorgt niet alleen voor minder gigabytes, ook de privacy 
van medewerkers wordt in acht genomen. De EventCam kan al een paar seconden vóór de 
trigger beelden opslaan. Omdat de camera alle hard- en software al aan boord heeft, is instellen 
gemakkelijk. Alle aansluitingen en bekabeling zitten in één product. En er is geen dure 
integratie- en analysesoftware nodig. 
 
Kerninformatie: 

 Camera die backtracking van verstoringen mogelijk maakt 
 Duidelijke foutanalyse en diagnose van inbreuk op beveiligde velden door objecten of 

personen draagt bij aan procestransparantie, -optimalisatie en verlaging downtime 
machines 

 Senller en eenvoudiger instellen van machines door betere uitlijning van sensoren of 
machineonderdelen 

 Kwalitatief hoogwaardige documentatie dankzij registratie op basis van concreet beeld 
 Geen overbodige gegevensopslag: alleen opname vlak voor en na verstoring 
 Snelle installatie en analyse op afstand via SOPAS Air 
 Brede detectie (hoek van ca. 44°) op hoogst mogelijke resolutie 
 Minder bekabeling: een externe trigger, zoals een sensor, is direct op de camera aan te 

sluiten 
 
 
Voor meer informatie: 
SICK B.V. 
Leijenseweg 111, 3721 BC Bilthoven 
Postbus 186, 3720 AD Bilthoven 
Tel: 030-2044000 / Fax: 030-2293994 
E-mail: info@sick.nl / Internet: www.sick.nl 


