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PERSBERICHT     

 

SICK SLG-2: zeer compacte lichtschermen voor vele detectie- en 
meettaken   
 
Met de SLG-2 tilt SICK het prestatieniveau van zijn compacte schakelende modulaire lichtschermen naar 
een nog hoger niveau. De nieuwe SLG-2 is inzetbaar voor diverse detectie- en meettaken en is er in twee 
optische varianten: met lichtemissie aan de korte zijde (slim-variant) en aan de lange zijde (flat-variant). 
Dankzij hun uiterst compacte behuizing komen de lichtschermen goed tot hun recht op die plekken waar 
elke millimeter telt.  
 
De SLG-2 is verkrijgbaar met detectiehoogten van 100 mm tot 2.400 mm en kent geen blinde zone: 
dankzij de kabelaansluiting aan de achterkant van de behuizing is de afstand van de rand tot de eerste 
lichtstraal slechts 4,6 mm. 
 
Verschillende eigenschappen van de compacte SLG-2 zorgen voor bijzonder goede detectieprestaties. 
Naast een minimale straalafstand van slechts 10 mm dragen ook de kruisende stralen – maximaal 9 
lichtstralen – bij aan een hoge resolutie. Daardoor worden ook zeer dunne objecten, zoals metalen en 
houten platen, betrouwbaar gedetecteerd.  
 
Dankzij Smart Task-functies en de krachtige IO-Link COM3-interface kunnen de meetgegevens direct in 
het lichtscherm worden verwerkt. De SLG-2 biedt ook gedetailleerde diagnose-informatie. Zo kan er 
gericht onderhoud worden gepleegd en gaat de beschikbaarheid van het lichtscherm omhoog. 
 
Kerninformatie 
 Schakelende modulaire lichtschermen voor vele detectie- en meettaken 
 Eenvoudige integratie bij beperkte installatieruimte dankzij smalle behuizing (12 x 24 mm) en 

ontbrekende blinde zone 
 Detectie van de dunste objecten zoals enveloppen of metalen platen dankzij kruisende stralen (tot 9 

stralen) 
 Nieuwe optische technieken ter voorkoming van cross-talk 
 Detectiehoogten van 100 mm tot 2.400 mm 
 Precieze detectie van voorrand dankzij hoge resolutie en korte responstijd (door eigen lichtscherm-

ASIC) 
 Geïntegreerde meet-, classificatie- en Smart Task-functies voor eenvoudige implementatie en 

dataevaluatie 
 Maximale flexibiliteit voor individuele evaluatie van meetdata dankzij enkelstraals evaluatie 
 Maximale controle en procesveiligheid door gedetailleerde diagnosefuncties 
 Snelle en eenvoudige configuratie via IO-Link en SOPAS ET (IO-Link COM3-interface) 
 Toepassingsvoorbeelden: uitsteekcontrole en voorraaddetectie binnen de transporttechniek, 

hoogtemeting van opslaggoederen in verticale opslagsystemen, parkeerhulp bij automatische 
parkeersystemen, detectie van lengte van personen bij douane, detectie van te lange bagage 

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


