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HIZLI BAŞLANGIÇ

Visionary-B CV
Çarpışma uyarısı için 3D 
sürücü asistan sistemi

TR

Sorumluluk reddi

SICK, ürünlerinizde endüstriyel standartlardan faydalanmaktadır. Odaklandığımız 
ana konu, ürünlerin ve servislerin kullanılabilirliğidir. SICK, daha önce belirtilen 
ürünlerin kullanımıyla ilişkili verilerin ve hakların her entegrasyonu ve gizli tutulma-
sının her zaman müşterinin kendisi tarafından sağlandığını varsayıyoruz.

Güvenlik

 ▸ Bu ürün, makine direktifi kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir.
 ▸ Visionary-B, çarpışma uyarısı için kullanılan bir sürücü asistan sistemidir. 

Kullanımı, sürücüyü destekler. Bir sürücü asistan sistemi, dikkatli ve tedbirli 
sürüşün yerine geçmez!

 ▸ Cihazın montajı, elektrik kurulumu ve konfigürasyonu işlemleri sadece teknik 
olarak kalifiye ve eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

 ▸ Montajdan önce, makinenin kullanma kılavuzuna mutlaka dikkat edin ve gere-
kirse üreticiyle birlikte önceden montaj yeri üzerinde mutabakat sağlayın.

 ▸ Montaj ve elektrik kurulum sırasında her zaman geçerli iş güvenliği, sağlık ve 
çevre yönetmeliklerine dikkat edin.

 ▸ Asistan sistemi, yanıcı/patlayıcı atmosfer içeren bölgelerde kullanılmamalıdır!
 ▸ Kurulum sırasında elektriksel bağlantı değerlerine mutlaka dikkat edin.
 ▸ Kurulum için sadece birlikte verilen kabloları kullanın.
 ▸ Arızalı veya hasarlı kabloları ve fişleri hemen değiştirin.
 ▸ Hasarlı veya arızalı bileşenleri, SICK AG ile mutabık kalarak hemen değiştirin.
 ▸ Montaj sırasında uygun sabitleme araçlarına ve bu araçların belirli sıkma tork-

larına mutlaka dikkat edin. Sabitleme araçları kendinden kilitli olmalı ve uygun 
şekilde kontra sıkılmalıdır.

 ▸ Cihazın belirtilen parametreler dahilinde sabit bir güç kaynağına sahip olması-
nı sağlayın.

 ▸ Asistan sistemini sadece belirtilen çalışma parametreleri dahilinde çalıştırın.
 ▸ Örn. iş gününün sonunda olmak üzere asistan sisteminin işlevselliğini düzenli 

aralıklarla kontrol edin.
 ▸ Değerlendirme ünitesinin üzerini örtmeyin ve montaj yerinde iyi bir ısı tahliyesi-

nin olmasını sağlayın.
 ▸ Sistemde yapısal değişiklikler yapılmasına izin verilmez!

Teslimat kapsamı

Ürün No. Açıklama

1072939 Visionary-B CV, Kit A

1x sensör kafası, 1x değerlendirme ünitesi, 
1x 7" ekran, montaj aksesuarları

1074001 Visionary-B CV, Kit B

2x sensör kafası, 1x değerlendirme ünitesi, 
1x 7" ekran, 1x Switchbox, montaj aksesuarları

1074002 Visionary-B CV, Kit C

2x sensör kafası, 2x değerlendirme ünitesi, 
2x 7" ekran, montaj aksesuarları

8020801 Hızlı başlangıç

Gerekli aksesuarlar

Ürün No. Açıklama

2078941 Sensör kafasının/değerlendirme ünitesinin  
bağlanması için kablo seti (2x 10 m)

2078943 veya Sensör kafasının/değerlendirme ünitesinin 
bağlanması için kablo seti (2x 20 m)

2086211 İki ayrı çıkış için alarm hattı, 0/12 V (5 m)

Not: Sistemi doğru şekilde bağlamak için bu iki kablo setinden biri mutlaka gerek-
lidir! Kit B ve Kit C için ikişer sete ihtiyaç duyulur.

Diğer bilgiler

Asistan sistemi hakkında diğer bilgileri kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz. Destek 
sorularınız için yerel satış ofisinize başvurun. Konfigürasyon için gerekli şifreleri de 
üretici servisinden alabilirsiniz.
Ürünler ve siparişler hakkında diğer bilgileri bulabileceğiniz internet adresi:

www.sick.com

8020801/COMAT46 (2016-12-07) 
Tüm hakları saklıdır. Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır.

Visionary-B

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
D-79183 Waldkirch

Australia
Phone +61 3 9457 0600
Austria
Phone +43 22 36 62 28 8-0
Belgium/Luxembourg
Phone  +32 2 466 55 66
Brazil
Phone +55 11 3215-4900
Canada
Phone +1 905 771 14 44
Czech Republic
Phone +420 2 57 91 18 50
Chile
Phone +56 2 2274 7430
China
Phone +86 20 2882 3600
Denmark
Phone +45 45 82 64 00
Finland
Phone +358-9-2515 800
France
Phone +33 1 64 62 35 00
Germany
Phone +49 211 5301-301
Hong Kong
Phone +852 2153 6300
Hungary
Phone +36 1 371 2680
India
Phone +91 22 4033 8333
Israel
Phone +972 4 6881000
Italy
Phone +39 02 274341
Japan
Phone +81 3 5309 2112
Malaysia
Phone +6 03 8080 7425
Mexico
Phone +52 472 748 9451
Netherlands
Phone +31 30 2044 000
New Zealand 
Phone +64 9 415 0459

Norway 
Phone +47 67 81 50 00
Poland
Phone +48 22 539 41 00
Romania
Phone +40 356 171 120 
Russia
Phone +7 495 775 05 30
Singapore
Phone +65 6744 3732
Slovakia
Phone +421 482 901201
Slovenia
Phone +386 591 788 49
South Africa
Phone +27 11 472 3733
South Korea
Phone +82 2 786 6321
Spain
Phone +34 93 480 31 00
Sweden
Phone +46 10 110 10 00
Switzerland
Phone +41 41 619 29 39
Taiwan
Phone +886 2 2375-6288
Thailand
Phone +66 2645 0009
Turkey
Phone +90 216 528 50 00
United Arab Emirates
Phone +971 4 88 65 878
United Kingdom
Phone +44 1727 831121
USA
Phone +1 800 325 7425 
Vietnam
Phone +84 945452999

Please find detailed addresses and further 
locations in all major industrial nations at 
www.sick.com
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Ürün özellikleri

 ▸ Çarpışma uyarısı için sürücü asistan sistemi.
 ▸ Dış alandaki Offroad ağır yük araçları için mükemmel düzeyde uygundur.
 ▸ İkisi bir arada: aktif 3D sensör ve entegre 2D kamera.
 ▸ Sensör kafasının sıcaklık aralığı: –40 °C ... +75 °C.
 ▸ Dış alanda kullanım için çok sağlam gövde: Sensör kafası için IP 69K.
 ▸ İlgili nesnelere 6 metrelik bir algılama mesafesine kadar izin verilir ve nesneler, 

güçlü güneş ışığı veya yağmur altında da çevre etkilerinden bağımsız olarak 
geniş kapsamda algılanır.

 ▸ 3D sensör, görsel ve sesli çarpışma uyarılı bir gerçek görüntü sunar.
 ▸ Sensör kafası, optimum algılama için 1 m ile 2,4 m arasındaki yüksekliğe 

kurulmalıdır.
 ▸ Birlilkte verilen monitör(ler) üzerinden direkt konfigürasyon ve veri çıkışı.

Genel bakış

Visionary-B, dış alanda çarpışma uyarısı için kullanılan bir 3D sürücü asistan 
sistemidir. Stereoskopi prensibini temel alır ve saniyede maksimum 10 görüntüyle 
birlikte gerçek zamanlı 3D veriler gönderir.
Asistan sistemi, HMI ve USB klavye/fare üzerinden (bkz. Not) yapılandırılır ve 
yapılan ayar, ekranda gerçek zamanlı olarak görselleştirilir.
Konfigürasyon tamamlandıktan sonra bağımsız modda çalışır ve kontak açıkken 
sürekli olarak sonuçlar gönderir. Canlı görüntüler ekranda gösterilir ve 3D algılama 
alanındaki ihlaller görsel ve sesli olarak bildirilir.
Asistan sistemini kullanabilmek için aşağıdaki işlem adımları gereklidir:

1. Mekanik ve elektriksel ayarlama

2. HMI konfigürasyonu

3. Algılama alanlarının belirlenmesi  

Not:  Sistemin yapılandırılması için bir USB klavye/fare kombinasyonunun 
kullanılması gerekir. Bağlantı, bir USB portu üzerinden gerçekleşir. 
Konfigürasyon, sadece eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Normal 
modda klavye ve fare bağlanmasına izin verilmez.

Montaj hazırlığı

Not:  Kit B ve Kit C'de ikişer sensör kafası, Kit B'de ek olarak bir Switchbox ve 
Kit C'de ise başka bir değerlendirme ünitesi monte edilir. Ek yer ihtiyacına 
ve gerekirse tekrarlanan montaj adımlarına dikkat edin.

1. Sağlam bir tutma düzeneği takarak sensör kafasının (3) montaj yerini hazır-
layın. Bu sırada, algılama alanının değerlerine ve sensör kafasının izin verilen 
ortam parametrelerine dikkat edin.

2. Sensör kafasının bağlantı kablosunu sensör kafasının montaj yeri ile sürücü 
kabini arasına döşeyin (gerekli aksesuar). Kabloyu mümkün olduğunca aracın 
korumalı bölgeleri boyunca döşeyin (örn. girintiler, kanallar).

Not: Kabloların ezilmemesine, çekilmemesine veya bükülmemesine dikkat 
edin. Mümkün olduğunca dayanıklı kablo kanalları kullanın.

Not: Değerlendirme ünitesinin üzerini örtmeyin ve montaj yerinde iyi bir ısı 
tahliyesinin olmasını sağlayın. Değerlendirme ünitesinin direkt güneş 
ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edin.

3. Sürücü kabini içindeki montaj yerinde gerekli bağlantıları hazırlayarak değer-
lendirme ünitesinin (2) montaj yerini hazırlayın. Bu sırada da mümkün olduğun-
ca kablo kanalları kullanın veya kabloları iç kaplamaların altına döşeyin.    

Not: Değerlendirme ünitesinin bakım amaçları için USB bağlantısına ulaşılabil-
mesine dikkat edin. 

Mekanik ve elektriksel ayarlama


 

Not: Montaj ve elektrik kurulumu işlemleri, Kit C'de her iki değerlendirme ünitesi 
be sensör kafası için yapılmalıdır. 

1. Sürücü her zaman zahmetsizce görebilecek şekilde ekranı tutucuyla sürücü 
kabinine (1) monte edin (örn. kontrol paneline).

2. Değerlendirme ünitesini öngörülen montaj yerine takın. Bunun için birlikte 
verilen montaj vidalarını veya uygun başka montaj malzemesi kullanın.

 ▸ Switchbox'u takın (sadece Kit B'de).

Not: Değerlendirme ünitesi sadece kapalı durumda çevre sistemlerine bağlan-
malıdır, aksi taktirde bileşen zarar görebilir.
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3. Ekranı ve değerlendirme ünitesini bağlayın.
 ▸ Switchbox'u değerlendirme ünitesine bağlayın (Kit B).

4. Birlikte verilen tutucuyu sensör kafasına takın.

5. Sensör kafasını araçtaki hazırlanan tutucuya takın.

6. Sensör kafası tutucusunu öngörülen eğim açısına ayarlayın.

7. Bağlantı kablosunu sensör kafasına/sensör kafalarına ve değerlendirme ünite-
sine/Switchbox'a bağlayın (Kit B).

8. Aracın kontağını kapatın.
 ▸ Her iki değerlendirme ünitesini bağlayın (sadece Kit C).

9. Değerlendirme ünitesini(lerini) araç elektrik sisteminin hazırlanan bağlantıları-
na bağlayın.

10. İlk çalıştırma işlemini yapmak için USB klavyeyi ve fareyi değerlendirme ünite-
sine bağlayın.

 ▸ Kit C'de, bu işlem her iki değerlendirme ünitesinde yapılmalıdır.

HMI konfigürasyonu

1. Aracın kontağını açın ve bir uyarı notu görüntülenene kadar bekleyin.

2. CTRL+ALT+F2 tuşlarına basın. Bir komut satırı görüntülenir.

Not:  Standart olarak Alman klavye düzeni aktiftir (QWERTZ). Bu düzen, konfi-
gürasyon menüsünde değiştirilebilir.

3. Kullanıcı adı olarak “admin” ve ilgili şifreyi girin. Şifreyi, üretici servisinden 
alabilirsiniz.

4. “product_permanent” komutunu çalıştırın ve ilgili şifreyi girin. Bu, değerlendir-
me ünitesinin sonraki konfigürasyonunu kaydeder.

5. “product_configure” komutunu çalıştırın. Konfigürasyon ekranı görüntülenir.

Visionary-B

Visionary-B

Visionary-B

6. Sol taraftaki Please click here (Lütfen buraya tıklayın) düğmesine tıklayarak 
bilgiyi onaylayın.

7. Üstte soldaki açılır menüden dili ayarlayın.

8. Quick settings (Hızlı ayarlar) açılır menü öğesini kullanarak ön konfigüras-
yonlar arasından seçim yapın (harsh: (sert) dış alanda kullanım için önerilir; 
moderate: (yumuşak) gerçek koşullar, optimum çevre koşulları altında kulla-
nım için önerilmez).

Not: Bu ayar, Kit B'de ikinci alarm bölgesine erişime olanak sağlar. Kit C'de, bu 
şekilde Master/Slave konfigürasyonu belirlenir.

9. Sensör kafasının yüksekliğini ve montaj açısını belirtin.
 ▸ Advanced settings açılır menü öğesi üzerinden diğer parametreler belirlene-

bilir.

10. Aracın boyutlarını girin.

11. Ayarları daha iyi görselleştirmek için araç modelleri listesini görmek için turun-
cu renkli araç sembolüne tıklayın (standart: oklu kare).

12. Aracın görsellerinden birini seçin (üstten görünüm).

13. Sensör kafasının ayarlarını almak için grafikteki sensör kafasına (mavi) tıklayın.
Sensör kafasının pozisyonunu araca oranla kaydırmak veya döndürmek için iki 
noktadan birini hareket ettirin.

14. Sensör pozisyonu ve yönünün değerlerini girin. Koordinatların orijini, aracın üst 
sol köşesidir.
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Parametre Açıklama

Flipped view (ters 
görünüm)

Sensör kafasını
HMI ekranda aynalı görüntüleme

Angle (Açı) Yatay eksen temelinde sensör kafasının montaj açısı

Height (Yükseklik) Yatay eksen temelinde sensör kafasının montaj açısı

Location and posi-
tioning 
(Konum ve pozis-
yon)

Aracın sol/ön kenarına X/Y mesafesi Kontrol sürgü-
sü = Sensör kafasının derece cinsinden hizası  
(0°: öne doğru, 90°: sola doğru)

Alarm (Alarm)
Geçilen vitese bağlı alarm tutumu. Aktif: Algılama 
bölgesinde bir ihlal olması durumunda, bu vitese 
geçilmişse bir alarm yayınlanır.

Sharp slopes (Sert 
eğimler)

Dik eğimlere bağlı alarm tutumu. Aktif: Arazideki 
eğimlerde algılamayı iyileştirir.

15. Alarm bölgelerinin değerlerini ayarlamak için kırmızı bölgelerden birine tıklayın 
(bkz. B). Değerler, sensör pozisyonuna göreli olarak belirlenir. Bu sırada, teknik 
verilerdeki yükseklik, mesafe gibi çerçeve koşullara dikkat edin 
(bkz. D). Diğer konfigürasyon seçenekleri için HMI ve kullanma kılavuzuna 
bakın.

 ▸ Kit B'de, yapılandırılacak sensör kafasını  ve  sembolleri ile seçin.

16. Konfigürasyonu sonlandırmak için sağ üstteki kırmızı çarpı simgesine tıklayın.

17. Sistemi yeniden başlatmak ve "Operatör moduna" geçmek için komut satırına 
“exit” yazın.

Konfigürasyonun kontrol edilmesi

1. Henüz açmadıysanız sistemi kontakla açın.

2. Kamera görüntüsünün ekranda görülmesini bekleyin.

3. Kamera görüntüsünün hizasını kontrol edin (normal/aynalı).

4. “i” tuşuna basın. Mavi ve sarı satırlarda gösterilen yükseklik ve açı değerleri 
benzer olmalıdır.

Not: Yaklaşık ve baştaki yükseklik/açı değerleri en azından çok az farklı ol-
malıdır. Bu iki değer aynıysa, sensör kafası doğru takılmamıştır ve alarm 
bölgesi ihlal edildiğinde güvenilir bir alarm tetiklenmez!

5. Araç gösterimi, sensör kafası pozisyonu ve algılama alanının (ekranın sağ tara-
fında gösterilen) yapılan ayarlara uygun olup olmadığını kontrol edin. Kit B'de, 
“g” tuşuyla iki sensör kafası arasında geçiş yapabilirsiniz.

6. Algılama alanı ihlal edildiğinde bir alarmın tetiklenip tetiklenmediğini kontrol 
edin.

Kontrollerden biri negatif sonuç verirse (ayrıca nota da bakın), bu parametreleri 
açıklandığı gibi tekrar yapılandırmanız gerekir.
Tuş kısaltmaları hakkında diğer bilgileri kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.

 A  mm cinsinden ölçülü çizimler
  262    122,4  

  1
33

,2
  

  80  

  1
22

,4
  

  262  

  8
5 

 

� � � �
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  2
60

  

  221  
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26
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2
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 B  Algılama bölgesi
Algılama performansı aşağıdakilere bağlıdır:

 ▸ Zemin, tavan, duvar, vb. gibi düz bir referans yüzeye mesafe.
 ▸ Zemin temelinde montaj açısı.
 ▸ Ortam koşulları.

Maksimum algılama mesafesi, 6 m olarak belirtilmiştir. Çevre etikleri veya montaj 
parametreleri nedeniyle bu değer farklılık gösterebilir veya fiziksel olarak sınırla-
nabilir.
Tanımlanabilen maksimum alarm alanı, ilgili nesne sınıfına bağlıdır; en iyi du-
rumda 4 m x 6 m'ye (∆x x ∆y, zemin üzerinde 3D projeksiyon) ulaşır. Daha büyük 
değerler ayarlanabilir fakat sadece daha düşük güvenirlikle algılanabilir. Ayrıntılı 
bilgiler için HMI ve kullanma kılavuzuna bakın.
Algılama bölgesi

Δy

x,y(0,0)
z

90°

Δx

h

maks. algılama mesafesi

∆y

Montaj açısı

Montaj yüksekliği 
(m) 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

Montaj açısı (°) 0 –6 –11 –17 –23 –29 –31 –33

 C  Bağlantı şeması

Kit A Kit B

Kit C

EE

EE

SB

 D  Teknik veriler
Visionary-B

Çalışma mesafesi 0,5 m ... 6 m

Tanımlanabilir algılama 
bölgesi (∆x x ∆y)

4 m x 6 m

Maksimum algılama 
açısı

105° x 90°

Maksimum montaj açısı 
(yatay eksen temelinde)

Bkz. Algılama bölgesi tablosu

Algılanabilir obje şekli HMI ve kullanma kılavuzuna bakın

Tepki süresi < 200 ms tipik

Açılma gecikmesi < 50 s

Montaj 1 m ... 2,4 m

Montaj konumu Algılama bölgesine göre (zeminle sınırlanmalıdır)

Sensör kafasının ağırlığı 1,3 kg

Değerlendirme ünitesi-
nin ağırlığı

5 kg

Ölçüler Ölçülü çizimlere bakın

Koruma sınıfı IP 69K (sensör kafası), IP 67 (değerlendirme ünitesi)

Switchbox 0 °C ... 50 °C

2,6 kg

IP 67

Besleme gerilimi 12/24 V DC (± %30)

Bağlantılar (değerlendir-
me ünitesi)

1 x USB (fare ve klavye)

2 x sensör kafası, erkek / dişi

Monitör (VGA/ ses)

İlave alarm çıkışı, iki ayrı çıkış

Makine-Makine arayüzü (Kit C)

Harici güç kaynağı (rezerve, uygulanmıyor)

Değerlendirme ünitesi beslemesi

Güç tüketimi 40 W maks. (Kit A)
50 W maks. (Kit B)
80 W maks. (Kit C)

1 W kontak

Bekleme modundayken 24 V'ta 0,8 mA

Işığa karşı hassasiyet > 200 Lux, < 80.000 Lux

Ortam sıcaklığı (çalışma) –40 °C ... +75 °C (sensör kafası), –20 °C ... +40 °C 
(değerlendirme ünitesi)

Ortam sıcaklığı (depo-
lama)

–40 °C ... +75 °C (sensör kafası), –20 °C ... +75 °C 
(değerlendirme ünitesi)

Darbe dayanımı (kısa 
süreli)

EN 60068-2-27:1994-01'e göre (sensör kafası)

Titreşim yükü ISO 16750-3'e göre (değerlendirme ünitesi ve sensör 
kafası)

Elektromanyetik uyumlu-
luk (EMV)

EN 61000-6-2:2005-08'e göre

EN 61000-6-3:2007-01+A1:2011-03'e göre yaşam 
alanı

Araç alanı: DIN EN 12895:2000-10, 
DIN EN 13309:2010-09, ISO 13766:2006-05, 
ISO 14982:2014-12

DIN EN 55022:2012-06, FCC PART 15:2006-08
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 E  Güç kaynağı bağlantısı (değerlendirme ünitesi)

Pin Renk Açıklama

1 Beyaz GND

2 Kahve-
rengi +Akü

3 Gri +Kontak

4 Yeşil +Ayrı sinyal girişi (geri vites)

5 Sarı +Ayrı sinyal girişi (rezerve)

6 Pembe +Ayrı sinyal girişi (rezerve)

Servis ve bakım

Asistan sistemi, kullanıcının servis işlemi yapması gereken hiçbir iç parça içermez.

 ▸ Vidalı bağlantıları ve bağlantıları düzenli olarak kontrol edin.
 ▸ Sensör kafasının optik bölgelerini her gün ve kirlenme durumunda temizleyin.
 ▸ Gövdeyi yumuşak bir bezle temizleyin. Bezi kuru olarak kullanın veya ışık su ve 

az miktarda yumuşak temizlik maddesiyle nemlendirin.
 ▸ Değerlendirme ünitesinin soğutma kanatları arasındaki bölümleri kirlenme 

durumunda temizleyin.

KEEP LENSES CLEAN

SICK

 F  Bağlantılar (değerlendirme ünitesi)
   



Poz. Bağlantı/Pinler Açıklama

1 M20 USB

2 M14, 6 pin Değerlendirme ünitesinin güç kaynağı, 12/24 V

3 M14, 9 pin Makine-Makine arayüzü, rezerve, Kit C bağlantısı

4 M14, 2 pin Harici güç kaynağı, rezerve, uygulanmıyor

5 M14, 4 pin Alarm çıkışı, iki ayrı çıkış

6 Bayonet, 10 pin Sensör kafası, dişi

7 Bayonet, 10 pin Sensör kafası, erkek

8 M14, 9 pin VGA/ses


