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Pääkirjoituksen alkuun pitää ottaa ehdottomasti mielenkiintoisin uutuutemme, 
nimittäin:

Teknologia 2019 messut 
Messukeskus täyttyy marraskuussa (5-7.11) uudesta teknologiasta ja SICK on myös 
isolla osastolla edustettuna, osaston no 6B48. Uuden anturiteknologian lisäksi tuom-
me standille vuorovaikutteisen peliseinän (OiOi Oy) sekä pari antureitamme hyödyntä-
vää peliä – pituushyppy sekä hernepussinheitto (Fantasia Works Oy). Joystickit ja oh-
jaimet ovat historiaa, pelejä ohjataan kädellä tai pelataan kokonaan omalla vartalolla. 
Tule testaamaan pelien toimivuutta ja hyppynaru-simulaattoria.

Innovaatioiden oivalluspäivä 2019
Kolmas SICK Innovaatiokisa on takana ja toukokuussa järjestettiin Innovaatioiden 
oivalluspäivä, jossa opiskelijoiden tekemät sovellukset olivat esillä. Innovaatioissa 
käytettiin SICK MRS6000 laserskanneria, joten datan käsittelyn haastetta oli ollut tii-
meillä riittävästi.

Kannattaa vilkaista sivua 6, jossa artikkeli oivalluspäivästä sekä Innovaatiokisan pal-
kituista opiskelijatiimeistä. On superhienoa nähdä osaavia ja motivoituneita opiskeli-
joita kehittämässä uusia ratkaisuja.  

Kanoja takapihalla?
Aluemyyntipäällikkömme ovat paljon työn päällä, Järvisen Vesalle on tullut kilometrejä 
SICK-uran aikana melkein miljoona. Työn vastapainoksi tarvitaan erilaisia harrastuk-
sia, joista kanat ovat yksi – sivulla 14 kerrotaan muista lisää.

Palautetta kotisivuistamme?
Kotisivuillemme on ilmestynyt palautekysely, jossa voi ottaa kantaa etsityn tiedon tai 
tuotteen löydettävyyteen. Olisi hienoa, jos ehtisitte antaa palautetta ja parannuseh-
dotuksia:

ARVOISA LUKIJA,

PÄÄKIRJOITUS

Hyvää loppuvuotta 2019!

Ari Rämö
SICK Oy
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Päivi Skaffari
09 2515 8034
Toimistoassistentti

Nanna Tikkanen
09 2515 8036     
Asiakaspalvelu- 
päällikkö

Tuotteiden varastointia ilmaisevat merkinnät 
 
   = tuote valmiina lähetettäväksi  
   yhdessä viikossa  
   = tarkoittaa, että tuote on varastoitava  
   tuote ja sitä on normaalisti varastossa. 

                          = Varastoitava tyyppi, normaalisti  
   saatavissa varastosta.   
  
   = Valmiina lähetettäväksi 2-3 viikossa

                         = Kysy saatavuus

Uusia Työntekijöitä

Tuotteiden varastoitavuus-status www.sick.fi-sivuilla 
Kotisivuillamme tuotteiden kohdalla on Saatavuus-merkintä.  
Kysymyksessä on tuotteen varastoitavuutta osoittava merkintä.  
Se on vain suuntaa-antava merkintä toiminta-ajasta.  
 
Arvioidun toimitusajan sekä hinnan näet kirjautumalla sivulle  
ja viemällä tuotteen ostoskoriin. 

HUOLTO- / PALAUTUSPYYNTÖ
Kotisivujemme kautta voit tehdä tuotteelle huolto- tai  
palautuspyynnön. Kirjautumalla sivulle löydät Oma tili- 
valikosta Palautuspyyntöni. 

Lisätietoja joko asiakaspalvelusta puh. 09-2515 800  
tai sähköpostitse sick@sick.fi tai huolto@sick.fi.

UUTISIA

Hannu Seppälä on  
aloittanut analysaattori-  
ja prosessi-anturi- 
myynnissä 16.9. Myynti- 
alueena Etelä-Suomi ja Viro.  
 
Hannun tavoittaa  
numerosta 09-2515 8071.

Syksyn koulutukset
Marras-joulukuussa vielä  
koulutuksia eri puolilla 
Suomea.  
 
Katso koulutus- 
kalenteri s. 40.

Asiakaspalvelumme auttaa mielellään toimitusaikoihin liittyvissä kysymyksissä.

SICKin BLOGI
Nyt myös Suomessa SICK blogi. Englanninkielisiä artikkeleita ajan-
kohtaisista mielenkiintoisista aiheista. Uusimpia kirjoituksia mm. 

• The new mobility: How sensors control the cobots of the future
• Innovative intralogistics
• Visionary-B 3D assistance system prevents accidents when 

driving backwards

ASIAKASPALVELU

ASIAKASPALVELUN YHTEYSTIEDOT

Paula Lipponen
09 2515 8035
Koko suomi

 

TEKNINEN-/ SISÄMYYNTI

Kasper Kuusisto
09 2515 8062 
Tekninen myynti/
sisämyynti
 

Saatavuus:

Saatavuus: +

Saatavuus:

Saatavuus:

Heikki Penttilä 
09 2515 8038 
Varasto/logistiikka

SICK Oy
Myllynkivenkuja 1
01620 VANTAA
Puhelin +358 9 2515 800
E-mail: sick@sick.fi

Henkilökohtaiset: 
etunimi.sukunimi@sick.fi

Hanna Streng on  
aloittanut 17.4. huolto-
koordinaattorina.  
 
Hanna vastaa  
numerosta  
09-2515 8070.

https://www.sick.com/fi/fi/palvelut-/w/service-rma-info/
https://www.sick.com/fi/fi/palvelut-/w/service-rma-info/
https://www.sick.com/fi/fi/blog
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OiOin SICK-peliseinää pelaamalla voi tutustua SICKin teknologian hyödyntämi-
seen immersiivisissä ja vuorovaikutteisissa installaatioissa. OiOi on toteuttanut 
peliseiniä mm. kauppakeskuksiin ja aktiviteettipuistoihin. Kokeile osastolla 
maalausseinää ja hauskaa reaktiopeliä.

OiOi.fi - SMART SPACE

PITUUSHYPPYÄ JA HERNEPUSSINHEITTOA
Tule ja koe SICKin teknologia käytännössä. 
 
FantasiaWorksin valmistamat hauskat pelit osastollamme.  
Voit kokeilla miten SICKin tekniikka toimii muuallakin kuin  
tehtaissa - mukana vauhditon pituus, hernepussin heitto ja  
hyppynaru-simulaattori. 

VUOROVAIKUTTEINEN PELISEINÄ

Teknologia 19 -tapahtuman aftereita vietetään tänä vuonna rennoissa merkeissä.  
Vuoden kovimpiin teknologia-bileisiin ovat tervetulleet kaikki tapahtuman kävijät ja  
näytteilleasettajat. Illan kulusta vastaavat juontajina Kari Ketonen ja Antti Luusuaniemi. 
Musiikista vastaavat Suomen ehdottomasti svengaavin artisti Osmo Ikonen ja illan  
päätteeksi lavalla nähdään hehkeä Jannika B.

Ennen Teknologia Partyn alkua osastoilla on jatkoaika. Tuttuun tapaan osastollamme  
Kössin hodareita, olutta ja hyvää seuraa. Tervetuloa osastollemme myös klo 16-19!

Lisätietoja: 
http://teknologia.messukeskus.com

NÄHDÄÄN 
OSASTOLLA 

6B48!

TEKNOLOGIA PARTY KE 6.11 KLO 19-23
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KOE SICKin TEKNOLOGIA MESSUILLA!

Teknologia 2019-messut Helsingin Messukeskuksessa 5.-7.11.2019

http://teknologia.messukeskus.com
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Kuinka tekoäly valjastetaan yritysten ja ihmisten avuksi? Miten suomalaiset yritykset voisivat hyötyä opiske-
lijoiden innovatiivisuudesta ja uusista oivalluksista?

>> Parhaat ideat syntyvät, kun mahdol-
lisimman erilaiset ja erilaisista asemista 
lähteneet ihmiset kohtaavat innostavas-
sa ympäristössä. Tätä ideaa hyödynnet-
tiin myös Innovaatioiden oivalluspäiväs-
sä, joka järjestettiin nyt toista kertaa. 
Lämminhenkinen tapahtuma keräsi tou-
kokuussa Helsinkiin reilut sata osallistu-
jaa: SICKin asiakkaita, teknologiavaikut-
tajia, opiskelijoita ja median edustajia.

Oivalluspäivän tavoitteena oli herättää 
keskustelua tekoälyn ja innovaatioiden 
mahdollisuuksista – sekä nostaa esille 
lahjakkaita tekniikan opiskelijoita, tule-
vaisuuden tekijöitä. 

Muutokset tulevat yllättävistä suunnista
Innovaatioiden oivalluspäivän käynnisti 
Reaktorin datatieteilijä Jaakko Särelän 
puheenvuoro tekoälyn myyteistä. Hänen 

mukaansa tekoälyn kehittyminen on ollut 
ennustettua hitaampaa monilla aloilla. 
Esimerkiksi täysin autonomisia autoja 
voidaan joutua odottamaan vielä kym-
meniä vuosia. 

”Nykytilanne on, että ihmisen pitää puut-
tua ajamiseen keskimäärin 7–8 kilomet-
rin välein joko etänä tai livenä. Kehitystyö-
tä vaikeuttaa se, että olosuhteet vaihtele-
vat niin paljon. Tiet ovat erilaisia ja säät.”

Rajatuilla alueilla ajavien tai muuten rajoi-
tetusti toimivien autonomisten autojen ja 
muiden kulkuneuvojen tilanne on toinen. 
Turkuun suunnitellaan älyföriä ja New 
Yorkiin autonomista lauttaa. Robottitaksit 
voivat olla arkipäivää nopeastikin.

Särelän mukaan haasteena on se, että 
oikean elämän asioita ei voi suoraan pa-

ketoida valmiiksi vaihtoehdoiksi ja toimin-
tamalleiksi. Pitkällä aikavälillä muutokset 
tulevat usein yllättävistä suunnista.

”Ajattelen, että siihen menee pikemmin-
kin sata kuin kaksikymmentä vuotta, että 
meillä on sellainen tekoäly, jonka voi buu-
tata ratkaisemaan mitä vaan ongelmia”, 
Särelä sanoo.

”Suomen kannalta on arvokasta, että 
täällä osataan hyvin sovelluksia ja ym-
märretään bisnestä. Kyllä me ollaan 
valmiita tekemään maailmanvalloitusta 
tekoälyn kanssa.”

Tekniikka jo poskettoman halpaa 
Särelän puheenvuoron jälkeen oivallus-
päivän yleisö pääsi tutustumaan erilai-
siin teollisuudessa ja muillakin aloilla 
käytettäviin tekoälysovelluksiin. 

INNOVAATIOIDEN OIVALLUSPÄIVÄ 2019

OPISKELIJOIDEN IDEOISTA  
TULEVAISUUDEN INNOVAATIOITA

Innovaatiokisan palkinnot jaettiin Innovaatioiden Oivalluspäivänä, joka järjestettiin Hotelli Kämpin Kansallissalissa.
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Niitä esitteli IBM:n kokenut tekoälyasian-
tuntija Timo Rastas.

Rastas näkee, että joissakin yrityksissä on 
päällä kova teknologiadraivi. Ne menevät 
niiden yritysten ohi, joissa on pelkkä bis-
nesdraivi. Teknologia ja bisnes eivät kui-
tenkaan sulje pois toisiaan.

”Muutosvaiheessa Kelan botti vastasi  
9 000 asiakkaalle ja yhden kontaktin hin-
naksi tuli sentti. Vastaavasti esimerkiksi 
OP:n Viljo pystyy hoitamaan jo puolet va-
hinkoilmoituksista.”

Tekniikka on Rastaan mukaan nykyisin jo 
poskettoman halpaa. Tieto on ilmaista, ja 
moniin asioihin on jo olemassa valmiita 
ratkaisuja. Esimerkiksi IBM:llä on 110 
erilaista valmista AI-sovellusta vapaasti 
käytettävissä.

Kysymys tekoälyn herännäisindeksistä 
suomalaisissa yrityksissä sai Timo Ras-
taan valikoimaan sanojaan huolella.

”Tärkeintä on, että me ollaan tässäkin 
Ruotsia edellä.”

Tulevaisuuden osalta Timo Rastas heitti 
pallon paikalla oleville opiskelijoille.

”Paras tapa ennakoida tulevaisuutta on 
inspiroida opiskelijoita rakentamaan se 
paremmin, aiempaa paremmilla työka-
luilla.” 

Tekoälytöntä menoa
Innovaatioiden oivalluspäivän juonsivat 
taloustoimittaja Terho Puustinen ja imi-
taattori Jarkko Tamminen. 

Innovaatiokilpailun palkintojenjaon jäl-
keen tilaisuus huipentui Jarkko Tammi-
sen tekoälyttömään show’hun. Asiantun-
tijoiden puheenvuoroja ja opiskelijoiden 
esityksiä mestarimaisesti hyödyntänyt 
imitaattori Tamminen toi paikalle muun 
muassa Sauli Niinistön ja Tarja Halosen, 
Kimi Räikkösen ja Hjallis Harkimon. Muu-
sikoista ääneen pääsivät Paula Koivunie-
men lisäksi Cheek, Jukka Poika, Lauri 
Tähkä ja Andy McCoy.

Yleisö hytkyi naurusta. Esitys sai kehuja 
yleisöltä myös tilaisuuden jälkeen. 

”Aivan huikeaa menoa ja osaamista!”

Kokonaisuudessaan Innovaatioiden oival-
luspäivä sai kiitosta tunnelmasta, asian-
tuntijapuheenvuoroista ja opiskelijoiden 
nostamisesta keskiöön.

SICKin toimitusjohtaja Ari Rämö uskoo, 
että nuorilla on enemmän annettavaa 
kuin yleensä uskotaan. 

”Liian usein firmoissa unohdetaan, että 
nykynuoret ovat tosi innovatiivisia ja digi- 
ajassa. Jos heihin panostettaisiin enem-

män, tuloksena voi olla mitä vain”, Rämö 
sanoo.

”On kiinnostava pohtia, miten maailmaa 
voisi katsoa eri silmin. Miten me voidaan 
ajatella nykyistä luovemmin tai lähteä ha-
kemaan poikkitieteellisiä innovaatioita? 

Reaktorin datatieteilijä Jaakko Särelä

Tilaisuuden juontaja Terho Puustinen ja IBM:n Timo Rastas

Pitäisikö innovaatiot nostaa korkeakoului-
hin omaksi oppiaineekseen?”

Teksti: Marika Javanainen
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TEKOÄLY TEKEE NOSTURISTA ROBOTIN JA NELJÄ MUUTA OIVALLUSTA  
TURVALLISUUS KOROSTUI OPISKELIJOIDEN  
INNOVAATIOKILPAILUSSA

>> Aalto-yliopiston opiskelijoiden suun-
nittelema autonominen hallinosturi kar-
toittaa LiDAR-skannerin avulla ympäris-
tönsä, muodostaa siitä kartan, suunnit-
telee siihen parhaan mahdollisen reitin 
ja nostaa halutun esineen määränpää-
hän ilman törmäyksiä. Käytännössä opis-
kelijat tekivät siis tavallisesta hallinostu-
rista robotin.

”Se oli minusta hienoa, miten me saa-
tiin luotua ohjelmistoon älyä niin, että 
nosturi pystyy väistelemään kaikkia es-
teitä”, kertoo voittajatiimin jäsen Janne 

Salovaara. Salovaara opiskelee viidettä 
vuotta Aalto-yliopiston insinööritieteiden 
korkeakoulussa.

”Meillä oli loppujen lopuksi aika monimut-
kainen idea, joka me saatiin toimimaan 
hyvin. Ja vielä aika lyhyessä ajassa.”

Aalto-yliopiston työ voitti ylivoimaisesti 
tämänvuotisen SICK-innovaatiokilpailun. 
Voittajatiimiä ohjannut vanhempi yliopis-
tonlehtori Panu Kiviluoma on ylpeä opis-
kelijoistaan.

”Tiimi lähti projektiin ilman osaamista 
lidareista, ja lopputulos on huikea. Tiimi 
oli tosi hyvä. Osaamisprofiilit kohtasivat 
hyvin ja kaikki olivat motivoituneita teke-
mään töitä yhdessä.”

Anturiteknologiaan erikoistuneen SICK 
Oy:n toimitusjohtaja Ari Rämö on samaa 
mieltä, että voittajatiimin tuotos on poik-
keuksellisen hieno. Innovaatiossa oli käy-
tetty hyvin kilpailijoille annettua tuotetta, 
ja laitettu se liikkumaan ja pyörimään.

Suomalaisille tekniikan opiskelijoille järjestetty innovaatiokilpailu avasi näköalan mullistaviin ideoihin, jotka 
voivat parantaa ihmisten turvallisuutta jo lähitulevaisuudessa.

Sovellus tekee hallinosturista esteitä väistelevän robotin, avustin puolestaan mahdollistaa helikopterin las-
keutumisen turvallisesti myös vaikeissa olosuhteissa tai varoittaa tunnelinsuulla olevasta vaarasta. Turval-
lisuus nousi yhdistäväksi teemaksi tekniikan opiskelijoille suunnatun innovaatiokilpailun töissä. Se osoit-
taa, että nuoret haluavat tehdä innovaatioita, joilla on merkitystä.

Aalto-yliopiston joukkue: Janne Salovaara, Kaarle Patomäki ja Sampo Simolin.

https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g91899
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”Annoimme opiskelijoille käyttöön mei-
dän kaikkein vaikeimman tuotteen. Tek-
nologia kehittyy niin hurjaa vauhtia, että 
tällaisella vähän monimutkaisemmalla 
tuotteella saadaan myös ihan toisen ta-
son sovelluksia”, Ari Rämö kertoo.

Toisen palkinnon sai Metropolia Ammatti- 
korkeakoulun opiskelijoiden kehittämä 
sovellus, jonka avulla voidaan valvoa 
tunnelinsuun liikettä ja parantaa sen 
turvallisuutta. Kolmanneksi sijoittui oulu-
laisopiskelijoiden kehittämä helikopterin 
laskeutumisavustin.

Innovaatiokilpailun isä Ari Rämö toivoo, 
että yritykset etsisivät tuoreita ideoita 
entistäkin rohkeammin. Rämön mukaan 
parhaat innovaatiot perustuvat vaikeiden 
mutta arkisten ongelmien ratkaisuihin.

”Me tarvitsemme ideoita, joista syntyy 
vallankumouksia.”

Se on syy, miksi SICK järjestää vuosittain 
tekniikan opiskelijoille innovaatiokilpai-
lun. Kilpailun idea on yksinkertainen. Yri-
tys antaa opiskelijaryhmille viimeistä tek-
nologiaa sisältäviä sensoreita, antureita, 
laserkeilaimia ja älykameroita, joiden 
pohjalta ryhmät innovoivat sovelluksia 
johonkin havaitsemaansa ongelmaan. 
Tulokset ovat olleet innostavia.

Tuomarit arvioivat muun muassa uuden 
sovellusten kekseliäisyyttä, kaupallisia 
mahdollisuuksia, käytännöllisyyttä ja hyö- 
tyä asiakkaille, tuotannollista toteutetta-

vuutta sekä ideaan liittyviä muita käyttö-
mahdollisuuksia.

Opiskelijoiden arvaamaton potentiaali 
Ari Rämö, Janne Salovaara ja Panu Ki-
viluoma uskovat, että nuorilla on enem-
män annettavaa kuin yleensä uskotaan. 
”Liian usein firmoissa unohdetaan, että 
nykynuoret ovat tosi innovatiivisia ja di-
giajassa. Jos heihin panostettaisiin enem-
män, tuloksena voi olla mitä vain”, Rämö 
sanoo.

Aalto-yliopistossa opiskeleva 26-vuoti-
as Salovaara ottaa haasteen mielellään 
vastaan.

”Hienoja ideoita syntyy, kun meille anne-
taan mahdollisuus tehdä asioita vapaasti.” 

Innovaatiokilpailua varten kootussa Aalto- 
yliopiston tiimissä oli mukana sekä insi-
nööritieteen että sähkötekniikan opiskeli-
joita. Erilaiset taustat ja vahvuudet toivat 
ryhmän työhön uusia näkökulmia.

Aalto-yliopiston joukkue: Janne Salovaara, Kaarle Patomäki ja Sampo Simolin.

Toisen palkinnon saanut  Metropolia Ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan joukkue Eino Huomo, Sakari Harjun-
pää, Juho Kuusisto, Amanda Laakkonen.

Oulun ammattikorkeakoulun joukkueen Matias Riihinen(vas.), Joel Soukkio ja oikeal-
la ohjaava opettaja Juha Junttila.
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IBM:n Timo Rastas.

”Hyvässä tiimissä on erilaisia ihmisiä. Joku voi olla enem-
män ideoija ja loput sellaisia, jotka pystyvät ratkaisemaan 
eteen tulevat ongelmat”, Salovaara sanoo.

Ari Rämö haastaa ajattelemaan vieläkin laajemmin.

”Mitä syntyisi, jos näihin tiimeihin saataisiin mukaan vaik-
ka hoiva-alan tai taidealan opiskelijoita? Lopputuloksena 
voisi tulla vielä jännempiä ajatuksia ja innovaatioita.”

”On kiinnostava pohtia, miten maailmaa voisi katsoa eri 
silmin. Miten me voidaan ajatella nykyistä luovemmin tai 
lähteä hakemaan poikkitieteellisiä innovaatioita? Pitäisikö 
innovaatiot nostaa korkeakouluihin omaksi oppiaineek-
seen?”

Tavoitteet korkealla
Aalto-yliopiston tiimi arvostaa yhteistä innovointia yritysten 
kanssa. Erityisen arvokasta on saada uusinta teknologiaa 
koulun labraan ja opiskelijoiden käyttöön. 

”Oli tosi mielenkiintoista päästä tekemään oikeasti töitä 
ihan uuden teknologian kanssa ja oppia uutta. Kouluilla ei 
ole resursseja hankkia itse aivan uusimpia skannereita”, 
Janne Salovaara kertoo.

Hänen opettajansa on samaa mieltä.

”Tällaisen teollisuustasoisen huippuvehkeen kanssa työs-
kentely kiinnostaa aina opiskelijoita. Mahtavaa, että tällai-
sia kilpailuja järjestetään.”

Salovaaran mukaan kiinnostavaa on päästä tekemään 
käytännössä oikeita asioita ja saada uutta näkökulmaa 
omaan tekemiseen.

”Koulussa tulee aika paljon teoriaa ja mallitehtäviä. Tässä 
kilpailussa me päästiin tekemään alusta alkaen jotain uutta 
ihan valmiiksi saakka. Se tuo opiskeluun uutta käytännölli-
syyttä ja innovatiivisuutta, mistä on hyötyä myös tulevaisuu-
dessa.”

SICKin tavoitteena on nimenomaan tuoda kouluille uusinta 
tekniikkaa opetukseen sekä nostaa esille opiskelijoita ja 
heidän innovointikykyään. 

Näin voidaan saada aikaan innovaatioita, joilla voi olla suu-
ri merkitys Suomen menestyksen kannalta – tai jotka voi-
vat parantaa isojen ihmisjoukkojen turvallisuutta.

Suomessa kolmatta kertaa järjestetty innovaatiokilpailu 
on levinnyt jo maailmalle. SICK-innovaatiokilpailuja on nyt 
nähty myös Yhdysvalloissa, Saksassa ja Japanissa.

”Suomalaisten opiskelijoiden innovaatiot pärjäävät var-
masti myös maailmalla. Olisi hienoa, jos tästä tulisi joskus 
globaali innovaatiokilpailu”, Rämö kertoo. 

Kilpailun aikana SICK lahjoitti oppilaitoksille uusimpia antu-
reita noin 140 000 euron edestä. Oppilaitokset saavat pitää 
kilpailua varten saamansa anturit, minkä lisäksi voittanut 
oppilaitos palkitaan antureilla ja anturiteknologialla. 

Voittajajoukkue saa valita opetuskäyttöön antureita 10 000 
eurolla ja pääsee tutustumaan SICKin tehtaaseen Saksaan. 
Toiseksi tullut joukkue saa antureita 5 000 eurolla ja kol-
manneksi sijoittunut joukkue 3 000 eurolla. Lisäksi kun-
niamaininnan saavat oppilaitokset saavat antureita 1 000 
euron edestä.

Imitaattori jarkko Tamminen seuraa esitystä.

Paikalla nähtiin esiintymässä myös Lauri Tähkä.

Jukka Poika vauhdissa.
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Autonominen hallinosturi
AALTO-YLIOPISTO 

Autonominen nosturi suunnittelee parhaimman reitin, jota 
pitkin se siirtää suuria esineitä halutulta alueelta toiselle. 
Anturin avulla nosturi havaitsee ja väistää varastossa ylei-
set esteet, kuten ihmiset, ajoneuvot, isot koneet, seinät ja 
varastohyllyt.

Tekijät: Arnab Chattopadhyay, Joakim Högnäsbacka, Mikko 
Lähteenmäki, Kaarle Patomäki, Joonas Pulkkinen, Janne 
Salovaara, Sampo Simolin ja ohjaavat opettajat Panu Kivi-
luoma ja Timo Oksanen

Tunnelinsuun valvonta
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU

Valvontaohjelma parantaa auto- ja metrotunnelien turval-
lisuutta. Ohjelma hälyttää, kun tunnelinsuuhun on tulossa 
juna, auto tai esimerkiksi ihminen. Ohjelmaa voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi myös kiellettyjen työmaa-alueiden, kuop-
pien, tehtaiden nostopaikkojen tai maanpinnan vajoamisen 
valvontaan

Tekijät: Eino Huomo, Juho Kuusisto, Sakari Harjunpää, 
Amanda Laakkonen ja ohjaavat opettajat Timo Tuominen ja 
Raisa Kallio

Helikopterin laskeutumisavustin
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Avustin antaa helikopterin kuljettajalle selkeän kuvan alla 
olevasta maastosta ja esteistä, mikä auttaa laskeutumi-
sessa. Lidar-tekniikka mahdollistaa muotojen ja tasojen 
näkemisen pölyävän lumen, hiekan ja jopa veden läpi. 

Tekijät: Matias Riihinen, Jani Pellikka, Janne Törmänen, 
Joel Soukkio, Roman Ängeslevä ja ohjaava opettaja Juha 
Junttila

KUNNIAMAININTA: Helikopterin laskeutumisavustin
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Avustin varmistaa helikopterin laskeutumispaikan tasaisuu-
den. Anturi näyttää myös mahdolliset heinien alla olevat ojat 
ja muut epätasaisuudet. Laskeutumisalustan tasaisuus voi-
daan esittää ohjaamossa olevilla merkkivaloilla. 

Tekijät:Tommi Ansio, Thomas Holm, Joni Metsälä, Jussi Puus-
tinen, Ulla Tammisalo ja ohjaava opettaja Ville Jouppila

KUNNIAMAININTA: Metron odotusalueen valvonta
VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Valvontajärjestelmä pysäyttää metron kulun, jos matkustaja 
on vaarallisella alueella ja varoittaa merkkiäänellä, jos mat-
kustaja ylittää sovitun turva-alueen rajan. Lisäksi se kerää 
tietoa metrolaiturilla olevien matkustajien määrästä, liikkeis-
tä ja sijainnista.

Tekijät: Jan Van de Ven, Mario Montero Garrido, Annike Prehn, 
Carla Laborde, Silke Debie ja ohjaava opettaja Mika Billing

SICK-INNOVAATIO- 
KILPAILUN TULOKSET

1.

2.

3.

Tilaisuuden juontaja Terho Puustinen, Puremedia.

Kunniamaininna saanut Tampereen Ammattikorkeakoulun joukkue.

Kunniamaininnan saanut Vaasan Ammattikorkeakoulun joukkue.

Osa Aalto-yliopiston voittajajoukkueesta.
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>> Tänä päivänä vahvan kokemuksen ja 
tietotaidon omaava Satmatic on yksi Suo-
men johtavista sähkö- ja automaatiotek-
niikan rakentajista. Yrityksestä löytyvät 
ratkaisut myös uusiutuvaan energiaan, 
energiantuotantoon, sähkönjakeluun, 
teollisuuteen, infrarakentamiseen sekä 
meriteollisuuteen. Sähköautojen yleis-
tyessä Satmaticin valmistamia lataus- 
rasioita voi nähdä yhä enenevässä mää-
rin, mm. pian avattavassa Tripla-kauppa-
keskuksessa. 

Miten kaikki alkoi
Onneksi pikkupoikana rekkakuskin am-
matista haaveilleen Simo Puustellin 
kiinnostus tekniikkaan vei voiton ja hän 
päätti perustaa kahden työkuvioista tu-
tun kaverin, Matti Tuomisen ja Jarmo Ja-
losen,  kanssa automaatioalan yrityksen. 

Yritys perustettiin Ulvilaan vuonna 1988 
ja viime vuonna yritys juhlikin jo 30-vuo-
tista taivalta. Tärkeä panos yrityksen pe-
rustamisessa oli Satakunnnan Ammatti- 
korkeakoulun Yrityshautomolla, joka haki 
yrittäjiä toiminnan aloittamiseen. 

SAMKilta saatu panos uuden yrityksen 
alkutaipaleella oli erityisen tärkeää. Yh-
teistyö SAMKin kanssa jatkuu tänäkin 
päivänä, kun monet ammattikorkea-
koulun uudet insinöörit tulevat harjoitte-
lun kautta Satmaticiin oikeisiin töihin.

Tänä päivänä Satmaticin palkkalistoilla 
työskentelee 120 henkeä Suomessa. 
Vuonna 2002 virolainen AS Harju Elekter 
osti koko Satmaticin osakekannan ja täl-
lä hetkellä konserni työllistää yhteensä 
noin 700 ammattilaista Suomessa, Vi-
rossa, Liettuassa ja Ruotsissa. 

Harju Elekter oli jo aiemmilta vuosilta 
tuttu Satmaticin alihankkijana ja yhteis-
työ on aina sujunut loistavasti virolaisten 
kanssa. Satmatic 30-vuotta –kirjassa  
Simo Puustelli hehkuttaa yhteistyötä 
Harju Elekterin kanssa: ” Yhteistyöhön 
Harjun kanssa ryhtyminen oli vähän kuin 
takaisin tuttuun perheeseen menemis-
tä”. Tätä nykyä Satmaticin toimitusjohta-
jana toimii virolainen Jan Osa. 

Komponenttimyynti kasvussa
Erityisesti komponenttimyyntiin on panos-
tettu viime aikoina. Myyntipäällikkö Juuso 
Aho on jo useamman vuoden ajan tehnyt 
yhteistyötä SICKin Vesa Järvisen kanssa 
mm. käymällä yhteisillä asiakaskäynneillä 
sekä hoitaen yhteisiä asiakasprojekteja.  
Nyt Juuso on saanut vahvistusta tiimiin, 
kun siihen ovat liittyneet myynti-insinööri 
Jyri Yliahtela sekä tilaustenkäsittelyyn 
Noora Kari, jotka huolehtivat siitä, että 
tilaukset saadaan sujuvasti eteenpäin. 
Satmatic on ollut SICKin virallinen tekni-
nen partneri vuodesta 2019 alkaen; kom-
ponenttimyynnin yhteistyötä on tehty jo 
vuodesta 2018 lähtien.

AnturiKaffeet – rento tuoteinfo 
SICK ja Satmatic ovat jatkaneet menes-
tyksekkäästi aamukahvin lomassa jär-
jestettäviä tuoteinfoja. Tarkoitus on ren-
nossa ilmapiirissä kertoa ajankohtaisista 
uusista tuotteista ja antaa kävijöille mah-
dollisuus keskustella SICKin asiantun-
tijan kanssa. AnturiKaffeet-tilaisuuden 
järjestäminen on jo vakiintunut tilaisuus 

HARJU ELEKTER GROUPIN OMISTUKSESSA OLEVA  
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN RAKENTAJA

SATMATIC ON SICKin TEKNINEN  
PARTNERI SATAKUNNASSA

Satmaticin valmistamien keskusten aukotukset työstetään automaattisella työstökoneella ja laatu hakee vertaistaan.
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ja asiakkaat tietävät milloin kannattaa 
tulla kuulemaan itselle mielenkiintoisista 
aiheista. 

Myös yhdessä järjestetyt aamupäivän pi-
tuiset maksuttomat infotilaisuudet pitkin 
vuotta ovat olleet hyvä tapa kertoa asiak-
kaille SICKin tuotteista. Hyvää palautetta 
on tullut kouluttajien ammattitaidosta ja 
hyvästä ulosannista. Tuoteinfoja järjes-
tään pari kertaa syksyllä ja pari keväällä 
aiheita vaihdellen. 

Sekä Satmatic  että SICK panostavat mo-
lemmat henkilökunnan ammattitaidon 
kehittämiseen ja työviihtyvyyteen. Tämä 
varmaan näkyy molempien asiakkaille 
positiivisella tavalla. Asiat saadaan hoi-
dettua aina asiakkaan etua kuunnellen, 
kun yhteistyökumppaneiden kemiat toi-
mivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekstilainauksia ”Uraauurtava ulvilalai-
nen” Satmaticin 30-vuotisjuhlakirjasta.

SICKin Auvo Kuitunen ja Vesa Järvinen sekä Satmaticin Juuso Aho ja Jyri Yliahtela.

Juuso Aho ihastelee työn jälkeä sähkökaapin valmistuksessa.

Lisätietoja:
www.satmatic.fi

SICKin Mikko Irrin pitämä koneturvainfo keräsi luokan täyteen kiinnostuneita kuulijoita.

http://www.satmatic.fi
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URA SICKillä

LÄHES  
MILJOONA  
KILOMETRIÄ  
JA 18 VUOTTA

>> Vesa Järvinen on pisimpään SICKillä 
työskennellyt aluemyyntipäällikkö. Myyn-
tialueena Varsinais-Suomi ja Satakunta, 
josta Vesa vastaa yksin ja yhdessä tekni-
sen partnerin Satmaticin kanssa. 

Vesan ura SICKillä alkoi 2000-luvun alus-
sa, kun Rantasen Markku oli kuullut Ve-
san katselevan uutta työpaikkaa ja pyysi 
Vesaa SICKille. Aiempi työura oli kulunut 
teollisuusautomaation, mittaus- ja tes-
tijärjestelmien myynnin sekä teknisenä 
tukena toimimisen parissa, joten ala oli 
jo entuudestaan tuttu. Silti hyppy SICKil-
le oli hyppy tuntemattomaan, kun hän sai 
aloittaa uransa kesälomakauden alkaes-
sa jääden yksin toimistolle. Firman juhlis-
sa kerrotaan vieläkin legendaa siitä miten 
uusi mies pantiin testiin monenlaisten ku-
jeiden saattelemana. 

Työkaverit ja hyvä työilmapiiri ovat edel-
leen kaiken a ja o, ja ne ovat varmasti yk-
si tärkeä syy pitkään uraan. Vaikka Vesan 
työalueelta ei käydä Vantaalla  päivittäin, 
on pääkonttorilaisten tuki arkiselle työlle 
merkittävä. Samoin tunnetusti laaduk-
kaat tuotteet ja hyvämaineinen yritys 
ovat omalle työnteolle tärkeitä asioita. 

Turussa on SICKin oma konttori, joka 
toimii Vesan ja Pentti Rantasen työpaik-
kana. Pitkämäenkadulla sijaitsevalla 
konttorilla järjestetään myös asiakasta-

paamisia ja palavereita tarpeen mukaan. 
Jatkuvaa miehitystä konttorilla ei ole. 

Vesan lapsuuden haaveena oli aina ollut 
hankkia oma Porsche. Tämä unelma on-
kin toteutunut jo 10 vuotta sitten. Auton 
hankinnan jälkeen Vesa osallistui viiden 
vuoden ajan Porsche slalom-cupiin, jossa 
harjoiteltiin auton hallintaa. Tämä tekni-
sesti haastava harrasteauto täyttää suu-
ren osan vapaista illoista ja viikonlopuista. 

Auton kanssa puuhastelu ja ajaminen 
ovatkin sopivaa vastapainoa työlle. Onnek-
si harrastukseen voi ottaa mukaan myös 
vaimon ja lapset; yhdessä on vierailtu au-
tokerhon koko perheen tapahtumissa. 

Autoharrastuksen lisäksi hiljaisempina 
hetkinä voi vetäytyä omaan rauhaan ja 

Viimeiset kuusi vuotta työn alla ollut teos: Joutsenen pesä.Tässä se unelma on – Porsche 928S4. Auto on jo saavuttanut 30 
vuoden iän ja tavoitteena on saada autolle museokatsastus.

Vesan tytär Amelie käy ranskalaista koulua, jonka toiminnassa myös vanhemmat ovat 
mukana. Nuorempi tytär Isla on vielä eskarissa, mutta haluaa myös Ranska-luokalle.

jatkaa kesken jäänyttä maalausta. Öljy-
värimaalaus on kulkenut mukana vuo-
sia, mutta viime vuosien hektisyyden ja 
lapsiperhearjen takia maalaus on jäänyt 
taka-alalle. Ehkä sitten ruuhkavuosien 
jälkeen jää taas enemmän aikaa maa-
laamiseen. 

Tällä hetkellä Vesa kuitenkin nauttii kii-
reisestä arjesta, johon kuuluvat tyttäret 
ja heidän harrastuksensa sekä niihin 
kuljettaminen. Hankittiinpa kesäksi tyt-
tärien iloksi ja vähän omaksi hyödyksikin 
kotipihalle kanoja. Munia tulee päivittäin 
sen verran, että on harva se päivä päästy 
kokeilemaan erilaisia leivontareseptejä. 
Ja jotta tällainen pakka pysyy kasassa, 
pitää Vesan päästä välillä salille ja sulka-
palloa pelaamaan. 
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Fuksit ja tutorit tutustumassa kiltahuoneeseen, jonka käyttö on yhteistyön myötä huomattavasti lisääntynyt.

SICK AALTO YLIOPISTON AUTOMAATIO- JA SYSTEEMIKILLAN  
KAHVISPONSORINA

SICK MESSUILLA 
MESSUTUNNELMIA ALKUVUODEN MESSUISTA

outdoorScan 3-turvalaserskanneri oli esillä messuilla. Laite 
tulee olemaan myös yksi Teknologia-messujen vetonauloista 

Verkotettu tehdas on teollisen internetin edellytys. Proses-
sitason datankeräyksen keskiössä SICKin TDC -laitesarja 
(Telemetric Data Collector). 

Messujen tärkeimmät tuotteet olivat LiDAR, Radar ja Visionary-T. 
Kuvassa SICKin tuotehallintapäällikkö Kari Kautsalo

Alihankinta

Alihankinta FinnSec

Osastolla esiteltiin mm.kiinteiden aineiden virtauksen  
mittauslaite Bulkscan sekä Dusthunter SP30-pölymittari.

Puumessut
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>> Kun hihnalla kulkeva paketti estää va-
lon kulkemisen valokennolla toteutetussa 
valoportissa, tietää automaatiojärjestel-
mä paketin sijainnin ja voi tiedon perus-
teella esimerkiksi ohjata paketin oikealle 
linjalle tai pysäyttää hihnan. Luotettava 
valoportti onkin teollisen automaation eh-
doton edellytys.

Valokennoja voidaan toteuttaa käyttö-
kohteesta riippuen hyvin erilaisin tavoin. 
Esimerkiksi valokennon valonlähde voi 
olla edullisempi LED-valo tai paremman 
kantaman laser. Myös erilaisia lämpötilo-
ja ja kosteusolosuhteita sietäviä valoken-
noja on saatavilla. 

POLARISOITU VALO PARANTAA  
VALOKENNON LUOTETTAVUUTTA

Riippumatta toteutustavasta SICKin valo-
kennot ovat kuitenkin kaikki luotettavia. 
Tämä ei ole sattumaa. 

Valon polarisaatio valokennon perustana
Valon polarisaatio on ilmiö, jota ei en-
simmäisenä liittäisi valokennoon. Au-
toillessa tai veneillessä polarisoidut 
aurinkolasit vähentävät auringonvalon 
heijastuksia vedestä tai lumesta parhai-
ten. Kolmiuloitteinen elokuvakokemus 
perustuu valon polarisaatioon, oikean ja 
vasemman silmän nähdessä hieman eri 
kuvaa polarisaatiosuotimien ansiosta. 
Tietokoneiden näyttöjenkin toiminta no-
jaa polarisoituun valoon.

Valokenno on optinen sensori jota käytetään laajasti erilaisissa teollisen automaation kohteissa kuten kulje-
tushihnoilla. Se on jopa niin tavallinen, että harvemmin tulee mietittyä mitä kaikkea sen kuoriin on laitettu.

SICKin valokennot perustavat luotetta-
vuutensa osaltaan samaan luonnonil-
miöön. Kenno lähettää polarisoitua va-
loa joka heijastetaan takaisin erityisestä 
prismaheijastimesta. Tällainen heijastin 
kääntää valon polarisaatiota 90 astetta 
ja lähettää sen takaisin kohti valoken-
noa. Heijastunut valo mitataan ja vain oi-
kealla tavalla polarisoitunut valo kelpaa 
valokennon anturille. 

Jos valokennon valonsäteen peittää siis 
mikä tahansa esine, vaikka peilaavakin, 
tunnistetaan se oikein polarisoituneen 
valon perusteella. Tämä on SICKin valo-
kennon käyttövarmuuden perusta.

https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/c/g172752?q=:Def_Type:Product
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– Polarisoituneen valon lisäksi valoken-
no mittaa myös valon taajuutta ja voi-
makkuutta, kertoo SICKin tuotepäällikkö 
Markku Rantanen. Näin ulkopuoliset 
valonlähteet kuten esimerkiksi sopivasti 
paistava aurinko tai tehdashallin valaisu 
ei pääse hämäämään valokennoja. 

Kelmutetut lavat – valokennon tulikoe
Yksi vaikeimmista valokennolla mitat-
tavista esineistä on kuplamuovilla tai 
kelmulla kääritty kuormalava. Niitä rah-
dataan Suomessakin valtava määrä joka 
päivä. Muovikääre sopivasti laskostues-
saan muodostaa prismaheijastimen, mi-
kä kääntää valon polarisaation samalla 
tavalla kuin SICKin tätä tarkoitusta var-
ten valmistamat heijastimet. Tämä voi 
hämätä valokennon antureita.

– Kelmutettuja kuormalavoja varten 
teimme erikoisanturin, Rantanen paljas-
taa. Näissä kohteissa anturi on säädetty 
mittaamaan erityisesti heijastusten mää-
rää ja voimakkuutta. Lisäksi valokennon 
valaisuteho on säädetty toimipaikan mu-
kaan. 

Sensori on siis säädetty toimimaan oi-
kein muovikelmulavojen erityistapauk-
sessa. Luotettava mittaaminen perustuu 
älykkäiden antureiden ominaisuuksiin, 
eli mahdollisuuteen ohjelmoida anturin 
toiminta- ja mittausperiaatteita asennus-
kohtaisesti.

Tällainen ohjelmistollinen säätäminen on 
tarpeen myös juomateollisuudessa. Esi-
merkiksi läpinäkyvä muovipullo saattaa 
sopivasti valokennon säteen läpi kulkies-
saan laukaista valokennon kolmeen ker-
taan: ensin pullon etureunan kohdalta, 
sitten keskeltä leveimmästä kohdasta  ja 
lopulta pullon toisesta reunasta. Oikealla 
tavalla ohjelmoitu sensori kuitenkin ym-
märtää, että juuri tällainen heijastuskuvio 
tarkoittaa yhtä pulloa, ei kolmea. 

Älykkyys parantaa sensorin 
käyttökelpoisuutta eri kohteissa
Älykkään anturin voi ajatella olevan kuin 
pieni tietokoneen ja sensorin yhdistelmä. 
Sensori sinänsä ei tiedä mittaamalleen 
signaalille mitään merkitystä. Teollisuu-
sautomaatiossa valoportin heijastuksen 
voimakkuus on lopulta yhdentekevää, 
oleellista on tietää onko valoportissa 
estettä. Ja jos on, niin minkälainen. Täs-
sä kohtaa tietotekniikka astuu kuvaan. 
Sensorin sisällä asustava pieni tietoko-
ne ohjelmoidaan tulkitsemaan anturin 
signaaleja ja välittämään oleellinen tie-
to eteenpäin. Oleellinen tieto vaihtelee 
käyttökohteittain. Jossain se on pullojen 
lukumäärä, toisaalla pahvipaketin sijain-
ti. Jossain se voi olla vaikka ilmoitus vain 
joka kymmenennen tuotteen kohdalla. 

Älykkyys kasvattaa sensorien arvoa mo-
nella tapaa. Sen lisäksi että valokenno 
tietää onko valoportissa estettä, se voi 
tietää yhtä ja toista esteen laadusta ja 

koosta. Se voi myös kertoa jos valokenno 
tai heijastin alkaa likaantumaan tai huol-
to olisi muuten tarpeen. 

Sensorin sisälle ohjelmoitu elektroninen 
tyyppikilpi voi kertoa sensorin sijainnin 
jolloin sen vaihtaminen suurilla auto-
maatiolinjoilla on nopeampaa. Ja jos 
sensori pitää korvata uudella, voi järjes-
telmä ohjelmoida uuden valokennon heti 
asennuksen jälkeen, ilman ihmistyötä. 
Älykkyys siis parantaa automaatiolinjo-
jen laatua ja käyttövarmuutta ja lyhentää 
huoltojen vaatimia seisokkiaikoja. 

Älykkäät sensorit ovat tällä hetkellä ak-
tiivisen tutkimuksen kohteena. Erityisesti 
eri sensoritekniikoita yhdistävä sensori-
fuusio avaa kokonaan uudenlaisia mah-
dollisuuksia mitata ympäristöä ja olosuh-
teita.

SICKin valokennojen tuotesarja on uu-
distunut kokonaan. Uudet W16/26 -sar-
jat korvaavat mittavan joukon vanhoja 
valokennoja. Tuotevalikoima pienenee, 
mutta valokennojen ominaisuudet para-
nevat ja laajenevat. Keskeinen uudistus 
on valokennon sisällä olevan mikropiirin 
vaihto, joka parantaa sensorien älyä ja 
ohjelmoitavuutta, eli soveltuvuutta erilai-
siin käyttökohteisiin. Asiakas saa siis jat-
kossa monipuolisemman tuotteen suun-
nilleen samaan hintaan kuin ennenkin.

Teksti: Tuomas Sauliala

https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/c/g172752?q=:Def_Type:Product
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/c/g172752?q=:Def_Type:Product
https://www.sick.com/fi/fi/w16-w26-kohteen-tunnistuksessa-vain-taivas-rajana/w/highflier/
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SICK TULEE KÄYTTÄMÄÄN TEKOÄLYÄ,  
KONEOPPIMISTA JA DEEP LEARNING - 
KONSEPTIA LAAJASTI
Deep learning – koneoppimisen osa-alue – on yksi ehkä kaikkein merkittävimmistä teknologioista tekoälyn 
alueella. Sillä on valtava potentiaali erilaisten anturisovellusten ja Teollisuus 4.0-konseptin -konseptin ym-
pärillä, kun oikeat sovellukset löydetään.

>> SICKin lähtökohta on antaa älykkyys 
periaatteessa kaikille erilaisille antureil-
leen. Aluksi keskitytään yritykselle tut-
tuihin sovelluksiin ja uuden teknologian 
hyödyntämiseen näillä osa-alueilla kai-
kissa antureissa.

SICK esittelee uusia ohjelmistosovelluksia
Logistiika-automaation alueella toimivat 
käyttäjät voivat nyt hyödyntää uutta tek-
nologiaa. Deep learning -älykkyyttä hyö-
dyntäen anturit voivat toimia älykkäästi 
tehtävissä, jotka aikaisemmin edellytti-
vät ihmisen toimintaa. Teknologia antaa 
mahdollisuuden esimerkiksi kohteiden 
tai niiden ominaisuuksien automaatti-
seen tunnistamiseen, testaamiseen ja 
luokitteluun.

SICK julkisti ensimmäisen toimivan deep 
learning -algoritminsa ensimmäisissä pi-
lottihankkeissa tammikuussa 2019. Sen 
jälkeen julkistettiin Hannoverin messuilla 
huhtikuun alussa uuden ohjelmistosovel-
luksen logistiikka-automaation. Messuil-
la esitelty sovellus tunnisti, onko logistiik-
kakeskuksessa lajittelualustalla esine ja 
vain yksi esine. Tämä tekee tavaravirras-
ta tehokkaamman.

– Vielä muutamia vuosia sitten valmis-
tajat yrittivät kehittää antureita, jotka 
soveltuvat kaikkiin tarpeisiin, sanoi  
Bernhard Müller, SICK AG:n Teollisuus 

4.0 -osaston varapääjohtaja. – Tänään 
yhä yksilöllisemmät tehtavät ratkaistaan 
antureiden uusilla ohjelmistokonsepteil-
la. SICK on jo kehittänyt SICK AppSpace 
-ekosysteemiin kuuluvan alustan, joka 
tekee mahdolliseksi automaatiojärjes-
telmien joustavien sovellusten toteutta-
misen.

Yksitoikkoisia tehtäviä 
ja hahmontunnistusta
SICK järjesti tammikuun lopussa 2019 
pääkonttorillaan Waldkirchissa lehdistö-
päivät, joiden yhtenä teemana oli deep 
learning. Esitellyt sovellukset perustui-
vat ennen muuta itse oppivan konenäön 
hyödyntämiseen.

Kaikki rakentamisen kanssa tekemisissä 
olevat meistä tietävät luonnollisesti, että 
ulkoseinän puinen paneeli pitää asentaa 
sydänlape ulospäin. Tämän johdosta lau-
dat pitää jo sahalla pakata nippuihin oi-
kein päin. SICKin sovellus tunnisti kame-
ralla laudan päästä, miten päin kyseinen 
lauta oli kuljetusradalla.

Järjestelmä teki päätöksensä 200 milli-
sekunnissa ja ohjasi tarvittaessa mekaa-
nista laitetta kääntämään laudan oikein 
päin. Aikaisemmin tähän tehtävään on 
tarvittu ihmistä ja jokainen voi kuvitella, 
miten yksitoikkoista ja uuvuttavaa jatku-
van lautavirran seuraaminen voi olla.

Toisessa sovelluksessa kameralle näytet-
tiin piirroksia. Näyttelyvierasta pyydettiin 
piirtämään muutamalla viivalla esimer-
kiksi talo, juomalasi tai kala. Tekoäly arvi-
oi mitä kuva esittää ja antoi myös tarkan 
prosenttiluvun, kuinka suurella todennä-
köisyydellä pitää tulkintaansa oikeana.

Tänne SICK haluaa mennä
– Käytämme järjestelmän opettamises-
sa hyvin tehokasta tietokonetta, selitti 
sovellusta esitellyt SICK AG:n tuotepääl-
likkö Max Sirkin. – Näytämme järjestel-
mälle pari tuhatta erilaista kuvaa opetet-
tavasta asiasta, minkä jälkeen siirrämme 
osaamisen anturille.

– Älykkäissä antureissa osaaminen voi 
olla antureissa sisällä ja yksinkertaisem-
missa ulkopuolisella tietokoneella. Eikä 
kysymys ole pelkästään kuvasta. Tämä 
on älykkyyttä, jota voidaan hyödyntää 
periaatteessa kaikissa antureissa – olo-
suhteet tunnistaen ja ilman kalibrointia.

– Tässä on valtava potentiaali ja alkuvai-
heessa haemme nyt parhaita ensimmäi-
siä sovellusalueita. Teknologiaa tullaan 
käyttämään laajasti – tänne SICK haluaa 
mennä. Avaamme uusia mahdollisuuk-
sia mennä uusille alueille, kuin ”Kolum-
bus Amerikkaan”.

SICKin lehdistöpäivillä konenäkö tulkitsi etualalla näkyvän laudankappaleen asentoa. Näytöllä on kameran ottama kuva laudan päästä ja 
tulkinta, että se on 97% luotettavuudella oikein päin. Näytöllä näkyy myös yksi tulkinta aiheesta ”talo”.

https://www.sick.com/fi/fi/teollisuus-40-on-yksiloellisten-sovellusten-aikakausi/w/industry40-application/
https://www.sick.com/fi/fi/teollisuus-40-on-yksiloellisten-sovellusten-aikakausi/w/industry40-application/
https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace-vapaata-tilaa-ideoillesi-ja-ratkaisuillesi/w/sick_appspace/
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g114858
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Tekoäly
Koneoppiminen

Keinotekoiset neuroverkot
Deep learning

DEEP LEARNING ON OSA LAAJEMPAA  
TEKOÄLYN KOKONAISUUTTA
>> Termejä deep learning (syvä oppimi-
nen), koneoppiminen ja tekoäly (AI) käyte-
tään usein sekaisin ja toistensa synonyy-
meinä, mutta niillä on selkeät erot. Yksi 
ajatusmalli on, että tekoäly on laajempi 
kokonaisuus, johon kuuluu koneoppimi-
nen, keinotekoiset neuroverkot ja edel-
leen deep learning.

Tekoäly vaikuttaa älykkäältä
Tekoälyllä voidaan tarkoittaa älykkäil-
tä vaikuttavia koneita, jotka toimivat ja 
reagoivat ihmisten tapaan. Ne käyttävät 
algoritmeja, jotka antavat niille mahdol-
lisuuden toimia suhteellisen itsenäisesti 
ja kehittää omaa toimintaansa. 

Nykyisin tietokoneiden suorituskyky on 
erittäin suuri ja niillä on mahdollisuus 
käsitellä valtavia tietomassoja (big da-
ta). Näin niillä on mahdollisuus tehdä 
nopeasti hyödyllisiä päätöksiä. Tekoälyä 
pidetään yhtenä tämän päivän lupaavim-
mista teknologioista, joka antaa mahdol-
lisuuden käyttää tietokoneita todellisen 
maailman ongelmien ratkomiseen.

Kone oppii käsittelemästään tiedosta
Perinteisestä ohjelmoinnista poiketen 
koneoppiminen ei tarvitse täsmällisiä 
ohjelmoijan määrittelemiä rutiineja tie-

tyn tehtävän suorittamiseen. Koneoppi-
minen on koneiden kyky oppia toimin-
toja käsittelemänsä tiedon perusteella 
ja perustuu suhteellisen pelkistettyihin 
algoritmeihin. Käsitellyn tietomäärän li-
sääntyessä myös oppiminen tarkentuu.

Deep learning käyttää monta tasoa
Deep learning on koneoppimisen alala-
ji, joka keskittyy monitasoisiin keinote-
koisiin neuroverkkoihin (Artificial Neu-
ral Networks, ANN). Tietoa käsitellään 
kerroksittain, ANN-tasoilla joissa aluksi 
määritellään laajempia kokonaisuuksia 

ja sitten pureudutaan niiden sisällä yk-
sityiskohtaisemmilla tasoilla yhä tarkem-
piin yksityiskohtiin.

Deep learning on on nykyään tärkeässä 
roolissa pitkälle automatisoitujen järjes-
telmien – kuten itsenäisesti ajavien auto-
jen – kehittämisessä. Järjestelmän kyky 
laajentaa käsittelemänsä tiedon määrää 
on hyvin joustava. Uuden ANN-tason li-
sääminen tai sen laajentaminen on suh-
teellisen yksinkertaista. 

GOOGLE QUICKDRAW NÄYTTÄÄ 
MITEN TEKOÄLY VOI TOIMIA
Verkossa toimiva leikki tai peli on sovellus, joka antaa kenelle tahan-
sa mahdollisuuden leikkiä tekoälyn kanssa ja havainnoida sen tapaa 
toimia.

>> Osoitteessa quickdraw.withgoogle.
com on koneoppimiseen perustuva so-
vellus, joka pyytää käyttäjää piirtämään 
20 sekunnissa erilaisia kuvia. Jokainen 
tietysti piirtää aiheet eri tavalla ja neu-
roverkko pyrkii tunnistamaan piirretyn 
hahmotelman. Jokainen kuva opettaa 
konetta lisää.

Googlen suunnittelijat ovat opettaneet 
järjestelmälleen tähän mennessä muu-
tamia satoja aiheita ja käyttäjät ovat piir-
täneet niistä miljoonia versioita. Paitsi 
piirrettyjä viivoja, verkko analysoi myös 
viivojen piirtosuuntaa ja -järjestystä ja 
pyrkii löytämään niistä johdonmukai-
suutta ja yhtäläisyyksiä.

Kolme erilaista 
esitystä kissasta. 
Koneelle saattaa 
olla vaikeaa yhdis-
tää nämä samaan 
asiaa, vaikka pieni 
lapsikin tunnistaa 
ne helposti.

Kissa vai koira? Useimmat lapset arvaa-
vat oikean tarkoituksen, mutta ilman 
tuhansien kuvien harjoitusta kone saat-
taa olla vaikeuksissa.

Sama aihe saattaa näyttää koneen sil-
min kovin erilaiselta, vaikka lapsikin ym-
märtää erilaiset hahmotelmat kissasta 
tai esittääkö kuva kissaa vai koiraa. Ko-
ne oppii tunnistamaan aiheen avainpiir-
teet nähtyään tuhansia erilaisia versioita 
samasta aiheesta.

Teksti: Jouko Lampila
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NYT TIEDÄT MIHIN SUUNTAAN TUULI  
PUHALTAA TUNNELIN LÄPI JOPA  
TULIPALON SATTUESSA
FLOWSIC200-VIRTAUSMITTARIN TOIMINNALLISTA TESTAUSTA  
TUNNELIPALOJEN ARVIOINNEISSA ITÄVALLASSA A9-MOOTTORITIEN 
KLAUS-TUNNELIJÄRJESTELMÄSSÄ

Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa tehdään tunnelijärjestelmien paloarviointeja, joilla varmistetaan tun-
nelikohtaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminnallisuus. Se on osa kunnostusten ja muutostöiden jälkeen 
tehtävää hyväksyntämenettelyä. 

https://www.sick.com/fi/fi/virtausmittaustekniikka/kaasun-virtausmittarit/flowsic200/c/g57487


21

valla alueella ja savukaasun virtausalu-
een välittömässä läheisyydessä. 

Testi osoitti, että SICKin FLOWSIC200-vir-
tausmittari mittaa vakuuttavan tarkasti 
tunnelin virtauksille ominaisen dynamii-
kan. Sen toimivuus tulipalon sattuessa 
saatiin todistettua ilman mitään rajoituk-
sia. Virtauksen mittaus toimi luotettavas-
ti ja ilman merkittäviä tehon menetyksiä. 
Mittausten käytettävyys oli kaikissa ko-
keissa 100 prosenttia. 

Lisätietoja:
Timo Välikangas 
timo.valikangas@sick.fi 
puh. 040-900 8052

>> Ilmanvaihtojärjestelmän reagoin-
nin arviointi on toiminnallisen testin 
olennainen osa. Puhaltimien on toimit-
tava määrättyyn suuntaan ja tietyllä 
nopeudella, jotta tulipalossa syntyvä 
savu voidaan poistaa hallitusti ja tun-
neli saadaan evakuoitua. Tämän vuok-
si virtauksen nopeuden ja suunnan 
tunnistaminen on erityisen tärkeää.

SICK on toimittanut tunneleihin tar-
koitettua anturiteknologiaa jo vuosien 
ajan. Saasteiden ja näkyvyyden mit-
taamisen lisäksi on tärkeää mitata 
myös ilman virtausta. FLOWSIC200 
mittaa luotettavasti ilman virtausno-
peutta tunnelissa. Ultraäänellä toi-
mivassa mittausjärjestelmässä on 
kestävät titaanianturit ja se mittaa 
sekä virtausnopeuden että virtauk-
sen suunnan. 

Käytetyn mittaustekniikan pitää toimia 
poikkeuksellisen luotettavasti äärim-
mäisissä olosuhteissa, erityisesti tuli-
palon sattuessa. Tunnelissa syttyvän 
tulipalon yhteydessä käytettävään mit-
tausteknologiaan kohdistuu aivan eri-
tyislaatuisia vaatimuksia. Olosuhteet 
sekä palon välittömässä läheisyydes-
sä olevalla alueella että savukaasun 
virtausalueen ympäristössä ovat hyvin 
erilaiset kuin tunnelin normaalitilan 
aikana. 

Savukaasun lämpötila, savukaasun 
koostumus ja kaasun leviäminen ovat 
virtausnopeuden mittauksessa tär-
keässä osassa.

Yhdessä Itävallan sisäisten poltto-
moottoreiden ja termodynamiikan 
tutkimusyhteisön (FVT – Forschun-
gsgesellschaft für Verbrennungs-
kraftmaschinen und Thermodynamik 
mbH) kanssa tehtiin yhteensä neljä 
paloarviointia Klaus-tunnelijärjestel-
mässä marraskuussa 2018. Tulokset 
kirjattiin rekisteriin. Arvioinneissa oli 
käytössä kaksi FLOWSIC200-mittaus-
järjestelmää, jotka oli asennettu vir-
tausalueelle lähelle palonlähdettä. 

Paloarvioinnit tehtiin paikassa, jossa 
ilmanvaihdon olosuhteet olivat hei-
kot. Ilmastoinnin suunnittelijan teke-
mien laskelmien mukaan tulipalon 
pahimmaksi paikaksi arvioitiin noin 
1960 m:n päässä tunnelin pohjoi-
sesta sisääntuloaukosta oleva kohta. 
Virtausnopeuksien arvioitiin olevan 
hitaimpia tässä paikassa tunnelin 
eteläpäässä olevan korkean paineen 
vuoksi.

Kun saatuja tietoja arvioitiin, havait-
tiin, että kaasun koostumus, lämpö-
tila ja virtausdynamiikka muuttuivat 
huomattavasti tulipalon ympärillä ole-

 Mittadatan tallentaminen testin aikana.

Palotesti menossa.

https://www.sick.com/fi/fi/virtausmittaustekniikka/kaasun-virtausmittarit/flowsic200/c/g57487
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>> Aikaisemmin suurin osa teollisuusro-
botiikasta tarkoitti robotteja, jotka toimi-
vat kiinteästi suojatuilla alueilla. Nämä 
ajat ovat ohi. Pienemmät ja joustavam-
mat järjestelmät laajentavat käyttökoh-
detarjontaa huomattavasti.  Huomion 
keskipisteenä ovat erityisesti liikutelta-
vat, vihivaunuihin integroitavat yhteistoi-
mintarobotit, jotka painavat korkeintaan 
vain n. 15 kg. SICKin koko anturirat-
kaisumallistoa robotiikalle ja liikkuville 
alustoille käytetään seuraavissa käyttö-
kohteissa: Robot Vision, Safe Robotics, 
End-of-Arm Tooling, paikoitus, ympäris-
tön havainnointi ja turvallisuus.

Pienten, tehokkaiden, joustavasti sijoitettavien ja ihmisten kanssa yhdessä toimivien robottien kehittämi-
nen jatkuu huimaavaa vauhtia. SICKin antureilla on tässä tärkeä merkitys. Myös älykkäillä antureilla on 
suuri rooli mobiilien yhteistoimintarobottien suuntaamisessa ja sijoittamisessa sekä robottien työskente-
lykentän turvallisessa valvonnassa. Vihivaunut siirtävät kevyet yhteistoimintarobotit näiden työskentely-
alueelle ja sijoittavat itsensä tarkasti oikeaan paikkaan. Näin eristämätön ja joustava työskentely on yhä 
enenevässä määrin standardi myös robotiikassa, ja lisäksi uusi perusta toimivalle automatisoinnille.

Yhteistoimintarobotit ja liikkuvat 
alustat yhtenä järjestelmänä
Yhteistoimintarobottien edut ovat käsin 
kosketeltavissa. Ne sopivat erityisen hy-
vin joustaviin sovelluksiin, joita voidaan 
käyttää myös väliaikaisesti tuotantolin-
joilla. Yhteistoimintarobotit voidaan siis 
integroida kiinteästi tuotantolinjaan tai 
asentaa liikuteltaviin alustoihin. Tämä 
lisää jälleen kerran tuottavuutta, koska 
yhteistoimintarobottien työskentelypaik-
kaan asentamiseen kuluva aika vähe-
nee merkittävästi. SICKin anturiratkaisut 
ovat työskentelypaikassa jo yhteistoimin-
tarobotin sisäänajon yhteydessä, ja ne 

auttavat myös robotin turvallisessa si-
joittamisessa. Yhdessä automatisoitujen 
kuljetusjärjestelmien kanssa muodostuu 
näin liikkuvia yksiköitä, jotka löytävät 
turvallisen paikkansa automaattisesti ja 
suorittavat itsenäisesti robottiohjausjär-
jestelmän avulla peruskorjaukset sää-
töihinsä. Tähän tarkoitukseen sopivat 
erityisen hyvin robottiohjausjärjestelmät, 
kuten SICKin PLR ja muut robotti-kone-
näköjärjestelmät.

Matkalla käyttöpaikkoihinsa alustojen 
ja yhteistoimintarobottien on kuljettava 
osittain ahtaita tuotantokäytäviä pitkin 

YHTEISTOIMINTAROBOTIT:  
UUTTA LIIKKUVUUTTA  
ANTURIT OHJAAVAT YHTEISTOIMINTAROBOTTIEN TULEVAISUUTTA

https://www.sick.com/fi/fi/robotiikan-anturiratkaisut/w/robotics/
https://www.sick.com/fi/fi/robotiikan-anturiratkaisut/w/robotics/
https://www.sick.com/fi/fi/robotiikan-anturiratkaisut/w/robotics/
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/robottiohjausjaerjestelmaet/plr/c/g265752
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/robottiohjausjaerjestelmaet/c/g316751
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/robottiohjausjaerjestelmaet/c/g316751
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aiheuttamatta vaaratilanteita ihmisille 
tai koneille. SICKin vastaavat anturi- ja 
järjestelmäratkaisut auttavat suojaa-
maan ihmisiä ja esineitä törmäyksiltä. 
Samalla ne keräävät kaikki tarvittavat 
tiedot vihivaunujen luotettavaa ja jous-
tavaa ohjaamista varten. Turvakenttiä 
vaihtamalla nämä vaunut suoriutuvat 
suurista nopeuksista myös kaarreajossa. 

Yhteistyö alkaa yhteisöstä
Yhteistoimintarobottien tehokasta imple-
mentointia varten voidaan käyttää myös 
niin sanottua ROS-ohjelmistoa (Robot 
Operating System). ROS on yliopistoym-
päristössä kehitetty Open Source Fra-
mework. Erittäin aktiivinen yhteisö on 
viime vuosien aikana pitänyt sen maail-
malaajuisessa teollisuuskäytössä. Myös 
tällä alueella SICK työskentelee tasaver-
taisesti kumppaneidensa kanssa herät-
tääkseen ROS-ohjelmiston avulla yhteis-
toimintarobotit henkiin. Erityisesti pienet 
ja keskisuuret yritykset hyötyvät tästä 
huomattavasti, koska ne voivat säästää 
kehittelykustannuksissa ja -resursseissa.

Robotit ilman aitoja, antureita tai rajoja
Yhteistyörobotit ovat tavallisesti erittäin 
joustavaliikkeisiä niiden vapausasteen 
ansiosta. Robottien käyttö edellyttää sik-
si laajaa anturiratkaisuvalikoimaa, jotta 
koko työskentelyalue voitaisiin turvata. 

SICKin kattavasta mallistosta löytyy rat-
kaisu joka alueelle: laserskannerit turvaa-
vat sekä yhteistoimintarobottien turval-
lisen paikoituksen että robottien lähellä 
olevat työntekijät. Tähän kuuluvat myös 
turvalaserskannerit, joilla valvotaan ym-
päristöä. Robotit vähentävät nopeuttaan 
niiden lähestyessä ihmistä.  Pysähtymistä 

seuraava automaattinen uudelleenkäyn-
nistys on osa ratkaisua, eikä edellytä, että 
työntekijän on manuaalisesti suoritettava 
mitään operaatioita. 

Lisäksi yhteistoimintarobotteihin asen-
netut Motor Feedback -järjestelmät kom-
munikoivat robottivarren sijainnin luotet-
tavasti ja turvallisesti ohjauslaitteeseen. 
Näiden tietojen pohjalta koko suorakai-
teen muotoista työskentelyaluetta aina 
varrenpääasennuksiin saakka voidaan 
valvoa turvallisesti. 

Viimeiset metrit näkyvissä
Aivan kuten logistiikan alueella myös ro-
botiikassa käytetään kuvausta “viimeiset 
metrit”. Logistiikassa tällä tarkoitetaan 
viimeisiä, täysin automaattisesti tapah-
tuvia vaiheita ennen tuotteen toimitta-

mista asiakkaalle. Robotiikassa “viimei-
set metrit” kuvaavat suurta haastetta 
tehdä robotista turvallinen ja hyvin hal-
littavissa oleva aina viimeisiin käyttövai-
heisiin saakka. Erityisesti hienosäädön 
yhteydessä ja yhteistoimintarobottien 
työskennellessä ilman suoja-aitoja näi-
hin haasteisiin vastaaminen edellyttää 
mestarin taitoja. Turvalliset ja vaivatto-
mat varrenpääasennukset tarttujassa 
voidaan mahdollistaa vain lukuisten 
antureiden, erityisesti Motor Feedback 
-järjestelmien, saumattomalla yhteistyöl-
lä. Uudet ratkaisut pystyvät todennäköi-
sesti pian estämään täydellisesti varren 
päässä tapahtuvat työntekijöiden käsi-
vammat. Tätä varten robottikonenäössä 
käytetään kamerapohjaisia 2D- ja 3D-rat-
kaisuja – eli niin sanottua “Cobot Vision” 
-ratkaisua, jonka avulla SICK hallitsee 
myös viimeiset metrit. 
 

Käyttötavan vaihtuminen liikkuvasta vihivaunusta kiinteäksi 
robotiksi varmistetaan syöttökaapelin tunnistuksella.

Kahdella turvalaserskannerilla on mahdolista valvoa kattavasti 
ja esteettömästi koko robotin lähiympäristö (360°).

https://www.sick.com/fi/fi/robot-operating-system-ros-with-sick-and-keba-diversity-and-simplification/w/blog-robot-operating-system-keba-robotics/
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g204351
https://www.sick.com/fi/fi/vision-technology-for-cobots/w/blog-vision-technology-for-cobots/
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TERVETULOA 
TULEVAISUUTEEN
SICKin Freiburgin toimipisteessä verkotettu tehdas ja sen autonomi-
set digitaaliset tuotanto- ja ohjausprosessit ovat jo todellisuutta. Siellä 
käytetty Teollisuus 4.0-projekti avaa yritykselle ratkaisevia etuja. 

>> Teollisuus 4.0 on nyt kaikkien huulil-
la, neljäs teollinen vallankumous täydes-
sä vauhdissa: koneiden ja prosessien 
verkottaminen ja ohjaus informaatio- ja 
viestintäteknologioiden avulla muuttavat 
tuotantoprosesseja merkittävästi. 

Kun tulevaisuuden valmistustekniikka 
muualla vasta keräilee muotojaan, se on 
SICKillä Freiburgissa jo todellisuutta: jäyk-
kien linjojen sijaan halliin on sijoitettu saa-
rekkeiden tapaan kaksitoista täysin auto-
maattista tuotantoteknologista moduulia, 
yhdeksän manuaalista työpistettä ja yksi 
hybridityöpiste. Vaikka SICKin Freiburg 
Hochdorfin hallissa onkin hiljaista, niin 
siellä täällä voi kuulla keskustelunpätkiä. 

Anturivalmistus reseptin mukaan
Tuotantoprosessissa moduulien käyttö-
järjestys voi vaihdella tarpeen mukaan. 
Valmistustehtävä käynnistetään määrit-
tämällä haluttu tuoteominaisuus SICKin 
kehittämässä online-tuotannonohjaus-
järjestelmässä – asiakkaan toiveiden 
mukaan. Tätä varten haetaan ERP-järjes-
telmästä kaikki asiakkaan tilauksen si-
sältämät tiedot, jotka tarvitaan anturien 
määrittämiseen. Tuotteen ominaisuuk-
sien tai kappalemäärien lisäksi haetaan 
tietoja myös siitä, mitä valmistusvaiheita 
missäkin moduulissa tarvitaan. Tämä 
tunnusmerkillisten ominaisuuksien yh-
distelmä, niin sanottu resepti, laaditaan 
SICKin omassa järjestelmässä, minkä 
jälkeen sitä käytetään tuotantoproses-
sien ohjauksessa. Järjestelmä lähettää 
tiedot koneille ja saa niiltä jatkuvasti 
ilmoituksia. Vaikka kaikki toimijat – an-
turit, koneet ja ihmiset – on sijoitettu 

hajautetusti ja verkotettu keskenään, ne 
kommunikoivat jatkuvasti keskenään. 

Joustava, skaalattava 
ja räätälöity tuotanto
Tämä ei ole testivaihe, vaan anturiteh-
das, joka tarjoaa SICKille jo nyt ratkaise-
via etuja yhä dynaamisemmiksi muuttu-
villa markkinoilla. ”Valmistamme täällä 
tällä hetkellä viittä tuoteperhettä, suun-
nitelmissa on 12. Jopa 500.000 tuote-
versiota on madollista”, sanoo Joachim 
Schultis, Photoelectric Sensors & Fibers 

-osaston Head of Operations. ”Tällaises-
sa valmistuksessa vaihtoehtoja on lähes 
loputtomasti. Siksi voimme loistavasti to-
teuttaa asiakkaiden yhä monipuolisempia 
ja yksilöllisempiä toiveita. Valmistamme 
jopa pieniäkin kappalemääriä ’tilaukses-
ta’ – ja toimeksiantajillemme kohtuullisin 
hinnoin.” 

Myös uusia tuotteita ajatellen järjes-
telmällä on selkeä etu: ”Uudet tuotteet 
pystytään implementoimaan ja tuomaan 
markkinoille selvästi nopeammin. Perus-
tus on luotu, ja teemme nyt töitä järjes-
telmän laajentamiseksi edelleen.” Jous-
tavuuden lisäksi resurssien käyttö on 
valtavan tehokasta: ohjelmiston avulla 
tehtäviä saadaan priorisoitua ja moduu-
lien ja työntekijöiden käyttö optimoitua. 
Näin pystytään myös ajoittamaan tuotan-
to oikein, ”just in time”.

Laadunvalvonnan 
ja ohjauksen automatisointi
Jokaiseen moduuliin sisältyy oma laadun-
valvonta prosessitietojen ja määritettyjen 
raja-arvojen pohjalta. Järjestelmään inte-
groitu automaattinen optinen tarkastus 
(AOI) tarkistaa kamerajärjestelmän työ-
vaiheen ja poistaa vialliset moduulit – siis 
sellaiset, jotka eivät ole määritettyjen 
raja-arvojen mukaisia.  Kun koko proses-
si on valmis, moduuli välittää tiedon tuo-
tannonohjausjärjestelmään ja ohjaa osan 
seuraavaan asemaan 4.0 NOW Factory 
-tehtaassa. 

Materiaalien kuljetuksesta huolehtivat 
automatisoidut kuljetusjärjestelmät (au-
tomated guided carts – AGC). Ne saavat 
kuljetustehtävänsä verkon välityksellä ja 
tukevat siten joustavaa tuotantoa yhdistä-
mällä tuotteen valmistuksen vaiheet op-

SICKin 4.0 NOW Factory -tehdas Freiburgissa: Jäykkien linjojen sijaan halliin on sijoi-
tettu saarekkeiden tapaan kaksitoista täysin automaattista tuotanto-teknistä moduu-
lia, yhdeksän manuaalista työpistettä ja yksi hybridityöpiste

https://www.sick.com/fi/fi/teollisuus-40-on-yksiloellisten-sovellusten-aikakausi/w/industry40-application/
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timaalisella tavalla. Taksijärjestelmän ta-
voin kutsuun reagoi lähin tyhjä AGC-kärry. 

Aina ajan tasalla ja valmiina
Teknologiamoduulien, tuotannon ja eri 
tunnuslukujen nykytila voidaan nähdä 
reaaliajassa valvontataulun kautta. Pro-
sessien ja anturien tiedot ladataan pilvi-
palveluun, ja ne mahdollistavat ennalta-
ehkäisevän huollon ja takaavat koneiden 
hyvän käytettävyyden. 

Kaikki SICK-anturien tuotannon yhtey-
dessä saatava tieto tallennetaan Big Da-
ta -pilvipalveluun, dokumentoidaan koko-
naisuudessaan ja liitetään tuotteen sar-
janumeroon. Näin tietyn tuotteen sijainti 
ja tiedot sen materiaalikoostumuksesta 
ovat aina näppäimen painalluksen pääs-
sä. Jos tuote on viallinen, sarjanumeroon 
liitetty valmistushistoria auttaa saamaan 
selville, oliko tuotannon aikana ongel-
mia. Tähän tarvittavan tiedon toimittavat 
tehtaaseen asennetut SICK-anturit. 

Ihminen ja kone käsi kädessä
Taloustieteilijä Warren G. Bennis vitsaili 
aikoinaan: ”Tulevaisuuden tehtaalla tar-
vitaan enää kaksi työntekijää: ihminen 
ja koira. Ihmisen tehtävänä on koiran 
ruokkiminen. Koiran tehtävänä taas on 
estää ihmistä koskemasta koneisiin.” 
Tämä ei pidä paikkaansa SICKin Freibur-
gin tehtaalla. Ja jos Joachim Schultisilta 
kysytään, tämä visio myös pysyy visiona: 
”Tulevaisuuden tehdas on minulle paik-
ka, jossa ihmiset ja koneet toimivat sa-
massa työtilassa ja edistävät toistensa 
työtä – oppivasta organisaatiosta tulee 
kattavampi ja se ottaa koneet vahvem-
min mukaan.” 

Siitä huolimatta, että 4.0 NOW -tehtaalla 
pistää silmiin erityinen rauhallisuus – tä-
män päivän näkökulmasta ei voida aja-
tella, että ihmiset puuttuisivat tehtaalta. 
Prosessien automatisointi on tosin arvo-
kas tavoite, mutta monimutkaiset työvai-
heet vaativat edelleen ihmisten älyä ja 
taitoja. ”Tuotannossamme Freiburgissa 
työntekijät suorittavat sellaiset prosessit, 
joissa on kyse herkkien osien monimut-
kaisista liitoksista. Esimerkiksi herkkien 
lasilinssien sijoittaminen anturin kote-
loon vaatii näppituntumaa. Tämän työ-
vaiheen automatisoinnissa ei suurten 
kehityskustannusten taustaa vasten ole 
tällä hetkellä järkeä”, Joachim Schultis 
selittää. Kuitenkin tänäänkin on havait-
tavissa muutoksia yksittäisissä työpro-
fiileissa: esimerkiksi tehtaanjohtajan 
tehtävät ovat muuttuneet. Hän ei enää 
suunnittele koneiden käyttöä, vaan hä-
nen tehtävänsä tulevaisuuden tehtaassa 
on tehtaan toiminnan tehostaminen.

Investointeja tulevaisuuteen
SICK on jo varhain havainnut Teollisuus 
4.0:n valtavat mahdollisuudet ja on 
päättänyt hyödyntää niitä tuotannossa 
Freiburgissa. Tämä suurhanke, joka on 
vaatinut kahden vuoden suunnittelun ja 
toteutuksen ja suuria investointeja, nos-
taa SICKin jälleen kerran edelläkävijän 
rooliin: ”Rohkeus testata uusia asioita eri 
alojen asiantuntijoista koostuvana tiimi-
nä ja vahva keskittymisemme innovoin-
tiin ovat juuri sitä, mistä SICK muodostuu 
– ja joka on jo usein tuonut meille rat-
kaisevan kilpailuedun”, Joachim Schultis 
toteaa. Niinpä SICK on jo harkinnut toi-
mipisteen jatkokehittämistäkin: ”Olem-
me suunnitelleet asioita hyvin pitkälle. 
Tuotantojärjestelmämme pystyy valmis-
tamaan tuotteita, joita ei ole vielä edes 
kehitetty”, Joachim Schultis lisää. 

SICK on luonut Freiburgiin ihanteelli-
set olosuhteet kasvulle Teollisuus 4.0:n 

 Välilataus: Jos kuljetustehtävää 
ei ole käynnissä, vihivaunut 

 käyttävät ajan akkujensa lataamiseen.

kanssa ja siihen: ”Keräämme täällä 
joka päivä arvokasta tietotaitoa, jotta 
pystymme laajentamaan ja paranta-
maan tätä tuotantotapaa entisestään”, 
Joachim Schultis selittää. Sillä ei tarkoi-
teta ainoastaan digitaalisesti verkotetun 
tehtaan työnkulkuja ja prosesseja vaan 
myös omien tuotteiden, ratkaisujen ja 
palvelujen jatkuvaa optimointia ja niiden 
markkinointia – anturithan ovat ohjaus-
järjestelmien tiedonvälittäjinä jokaisen 
Teollisuus 4.0-ympäristön kulmakivi.

”Laitoksiin on asennettu ainoastaan 
meidän valmistamiamme antureita ja 
anturijärjestelmiä. Niiden on näytettävä 
täällä realistisissa olosuhteissa, mihin 
ne pystyvät. Näin saamme tärkeää tietoa 
niiden toimintatavoista, näemme, mitä 
voimme vielä parantaa, sekä saamme 
ideoita uuteen kehitystyöhön.”

Yhteistyötä: Työntekijät jakavat kuljetustehtävät vihivaunujen kanssa. 

https://www.sick.com/fi/fi/teollisuus-40-on-yksiloellisten-sovellusten-aikakausi/w/industry40-application/
https://www.sick.com/fi/fi/teollisuus-40-on-yksiloellisten-sovellusten-aikakausi/w/industry40-application/
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3D-tekniikka tarttumiseen
Taipuisien ja ei-tiiviiden pintojen kohdal-
la suoritettavat pick-and-place -tehtävät, 
eli käytännössä pakattujen palapelipa-
lojen poiminta ja asettaminen on usein 
todellinen haaste. Näin hankalien ja 
monimutkaisten käyttökohteiden luotet-
tava toteuttaminen edellyttää erittäin 
pienissä vaiheissa toimimista. Vasta, 
kun kaikki nämä palaset on yhdistetty 
oikein, menestyksekkään yhteistyön ko-
konaiskuva on nähtävissä. fpt Robotik ja 
SICK ovat kykyjään ja ammattitaitoaan 
hyödyntäen saavuttaneet uuden virstan-
pylvään yhteistyössään. Visionary-T AG:n 
integrointi Subito Connect A -kennoon 

HANKALASTA PALAPELISTÄKIN VOIDAAN 
LUODA KONKREETTINEN MENESTYSTARINA 
 
TÄYDELLISTÄ YHTEISTYÖTÄ FPT ROBOTIKIN JA SICKin  
VÄLILLÄ ROBOT VISION -JÄRJESTELMISSÄ

>> Erimuotoisten ja eri tuotteita sisältävi-
en pussipakkausten automatisoitu kerä-
ysprosessi on aina ollut erityinen haaste. 
fpt Robotik -yhtiön ratkaisu pussipakka-
usten luotettavaan tunnistukseen, poimi-
miseen ja asettamiseen on Subito Con-
nect A -kenno yhdessä SICKin Visionary-T 
AG 3D -kameran kanssa. Robottikenno, 
joka esiteltiin yleisölle Automatica 2018 
-messuilla Münchenissä, on kompakti, 
joustava ja mobiili, ja se voidaan helposti 
asentaa sekä manuaaliseen työskentely-
pisteeseen että logistiikka- ja keräilypaik-
kaan. Ei myöskään ole yllättävää, että 
ratkaisu on otettu myönteisesti vastaan 
markkinoilla ja tunnetut yhtiöt, näiden 

joukossa esim. suuri saksalainen pelival-
mistaja, ovat jo osoittaneet mielenkiin-
toaan järjestelmää kohtaan.

Kun etsittiin pätevää, kamerapohjaisen 
tarttumistekniikan tuntevaa kumppania, 
valinta oli helppo: SICK ja sen robotti-ko-
nenäkötuotteet. Eri Visionary-T-versiot 
tuovat markkinoille säänkestävät ka-
merajärjestelmät “Sensor Intelligence” 
-ratkaisuja varten. 3D-kamera on verrat-
tavissa kilpailijoiden 3D-Snapshot-ratkai-
suihin, mutta se on huomattavasti edulli-
sempi. Erittäin hyvä hinta-laatusuhde oli 
siis myös ratkaiseva päätöksen kannalta.
 

Kaikkia yksittäisiä palasia tarvitaan täydellisen kuvan muodostamiseksi. Todellisuudessa kyseessä ei kui-
tenkaan ole peli vaan ammattitason yhteistyö uuden, patentoidun tarttujajärjestelmän kehittäneen ftb Ro-
botik -yhtiön ja Visionary-T 3D-kameran kehittäjän SICKin välillä. Menestyksekäs automatisoija ftp Robotik 
on kehittänyt Subito Connect A -kennon; täysin uudenlaisen robottikennon pick-and-place -käyttökohteisiin. 
Se mahdollistaa vihdoin myös taipuisien ja hankalanmuotoisten tuotteiden, erityisesti pakkauspussien ro-
bottipohjaisen keräämisen. Teknisesti vaativan tarttumistekniikan avulla myös muut kuin tiiviit, ja tähän 
saakka ei automatisoitavat tuotteet voidaan erotella ja laskea alas hellävaraisesti. Näiden tuotteiden luo-
tettavaan sijainnin tunnistamiseen tarvitaan soveltuva ja “näkevä” järjestelmä. Robotiikkatuotteiden val-
mistajan ratkaisu tähän on Visionary-T AG -järjestelmä. Vuoden menestyksekkään kehittämistyön ja SICKin 
kennon implementointia varten tarjoaman intensiivisen tuen jälkeen tulos ei pelkästään ole nähtävissä.

https://www.sick.com/fi/fi/robotiikan-anturiratkaisut/w/robotics/
https://www.sick.com/fi/fi/solving-the-puzzle-of-success-fpt-robotik-and-sick-work-in-perfect-harmony-in-robot-vision-application/w/blog-visionary-t-robot-vision-fpt-robotik/
https://www.sick.com/fi/fi/solving-the-puzzle-of-success-fpt-robotik-and-sick-work-in-perfect-harmony-in-robot-vision-application/w/blog-visionary-t-robot-vision-fpt-robotik/
https://www.sick.com/fi/fi/keeping-an-eye-on-everything-around-the-reach-stacker/w/blog-keeping-an-eye-on-everything-around-the-reach-stacker/
https://www.sick.com/fi/fi/konenaekoe/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152
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matisoidussa käsittelyssä on ollut tähän 
saakka käytännössä katsoen mahdoton-
ta ja pakkauspussien tunnistus on on-
nistunut vain tietyin ehdoin. Täydellinen 
yhteistyö tarttujajärjestelmän ja kame-
ran välillä teki tähän saakka kategori-
sesti pois suljetusta robottisovelluksesta 
tuotteen.“ Tämä kuvaa melko hyvin sitä, 
kuinka onnistunutta sovellusta ja hyvää 
tulosta varten, kuten nopeaa tarttumis-
ta ja asettamista varten robottikennossa 
(esim. Subito Connect) valtavan määrän 
pieniä palasia on loksahdettava kohdal-
leen. SICKin työntekijät ovat pystyneet 
tässä projektissa antamaan oman tär-
keän panoksensa älykkään järjestelmän 
luomiseen integroidun kameratekniikan 
muodossa. Menestys heijastuu ennen 
kaikkea kuitenkin uudenlaisesta ajatte-
lusta ja yhteistyöstä ftb Robotik -yhtiön 
työntekijöiden kanssa. Tähän haluamme 
yhdessä panostaa. Nyt voidaan myös lä-
hitulevaisuudessa kehittää innovatiivisia 
ratkaisuja ja luoda konkreettisia menes-
tystarinoita.

onnistui molempien osapuolten järkäh-
tämättömyyden ja taidon, sisukkuuden 
ja erinomaisen ammattitaidon ansios-
ta. Lähes vuoden kestäneen yhteistyön 
seurauksena osapuolet ovat onnistuneet 
luomaan edellä kuvatun tarttujajärjestel-
män ja kameran yhdistelmän luotettavan 
sarjatuotannon toteuttamista varten.

Kennojen sisällä tapahtuva yhteistyö
Itse kennon menestyksekäs toiminta 
perustuu yksittäisten komponenttien 
onnistuneeseen yhteistyöhön. Kameran 
keräämät 3D-tiedot valmistellaan välittö-
mästi niiden tunnistuspaikassa, ja niiden 
pohjalta suoritetaan tarpeelliset laskel-
mat. Tätä varten Visionary-T-järjestelmä 
sisältää erittäin tehokkaan laitteiston ja 
erilaisia erikoiskuvankäsittelysuodatti-
mia, joiden avulla tummien, läpinäkyvien 

tai heijastavien kohteiden sijainti voi-
daan tunnistaa luotettavasti. Nämä tar-
kasti lasketut kohteen sijainnit siirretään 
välittömästi yksinkertaisina 3D-koordi-
naatteina, jopa 50 kuvaa sekunnissa, 
koneen ohjauslaitteeseen. 

Näin tiedot valmistellaan niin, että ka-
meran suora liittäminen PLC:hen on 
mahdollista. Patentoitu tarttujajärjestel-
mä voi hyödyntää koko toimintatehonsa. 
Tuotteiden erottelu onnistuneen imple-
mentoinnin jälkeen on nyt lasten leikkiä.

Älykäs implementointi
ftp Robotik -yhtiön projektipäällikkö ja 
yhtiön strategiajohtaja kuvaa omaa lii-
ketoimialaansa seuraavasti: ”Robotit 
pystyvät hyvin moneen. Tästä huolimatta 
robottien käyttö taipuisien osien auto-

Palapelin palat pakattu pusseihin ja haasteena oli löytää päällimmäinen pussi.

 Height map-kuva palapelistä.

Lisätietoja:
Sami Lehtonen, 
sami.lehtonen@sick.fi,  
Puh. 09 2515 8041

https://www.sick.com/fi/fi/konenaekoe/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152
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>> Kolme suurta toimintopainiketta, in-
tuitiivinen valikko ja laajat näyttötoimin-
not yksinkertaistavat säätämistä ja käyt-
töä. Myös näytössä näytettävän painear-
von voi muuttaa: baarin sijaan yksiköksi 
voidaan valita psi, MPa, kPa tai inHg. 

Digitaaliset ja analogiset lähdöt 
PAC50-anturissa on erityistä kahden di-
gitaalisen kytkentälähdön ja yhden (va-
linnaisen) analogisen lähdön yhdistämi-
nen yhteen laitteeseen. Lähtösignaaleja 
voi mukauttaa helposti hallintalaitteiden 
avulla. Kytkentälähtöjen tila ilmaistaan 
värillisillä täplillä. 

Teollisuusympäristöt
Haluatko muuttaa asetuksia? Täytyykö 
anturi vaihtaa? Valinnaisen IO-Linkin 
avulla parametreja voidaan muuttaa tai 
palauttaa ohjaimen tai PLC:n kautta, 
mikä lyhentää seisonta-aikaa huomatta-
vasti. PAC50 soveltuu kestävän, vesitii-
viin IP65/IP67-kotelonsa ansiosta erin-
omaisesti käytettäväksi teollisuusympä-
ristöissä. 

PAINEANTURI PAC50 NÄYTTÄÄ PAINEET

Yhdellä silmäyksellä

   Elektroninen painekytkin  
     pneumatiikkasovelluksiin 

  Suuri näyttö näyttää järjestelmä- 
    paineen, kytkentätilat ja asetetut  
    kytkentäpisteet  

  Värivaroitus (vihreästä punaiseen),  
    jos paine ei ole ohjealueella  

  Kolme suurta painiketta ja helppo  
    liikkuminen valikoissa  

  Mittausalue -1...+10 bar versiosta  
    riippuen  

  Toisistaan riippumattomasti  
    ohjelmoitavat kytkentäpisteet ja  
    valinnainen analogialähtö 

  Valinnainen: asennus kiskolle,  
    seinälle tai kytkentätauluun  

  Erittäin luotettava: kestävä rakenne  
    (IP65/IP67-kotelo) ja käyttövarmaksi  
    osoitettu tekniikka 

  Matalat varastointikustannukset:  
     PAC50-anturia voi käyttää laajalti  
     erilaisissa käyttökohteissa  

  Voidaan yhdistää IO-Link Masteriin  
    Industry 4.0:aa varten (hyvä ratkaisu  
    PAC50:n vaihtotilanteessa) 

  Käyttöalueita: robotiikka,  
    pneumatiikka (tarttujat),  
    pakkauskoneet ja lajittelukoneet

PAC50-paineanturi tarjoaa fiksun ratkaisun kohteisiin, joissa pneumatiikkaratkaisujen paineilma halutaan 
saada näkyviin paremmin – kuten robotteja käytettäessä. Arvot voi lukea helposti suuresta kaksivärinäytös-
tä. Jos ne ovat ohjealueen ulkopuolella, näytön väri vaihtuu vihreästä punaiseen.

Lisätietoja:
Sami Lehtonen, 
sami.lehtonen@sick.fi,  
Puh. 09 2515 8041

https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/paineanturit/pac50/c/g299863
https://www.sick.com/fi/fi/teollisuus-40-on-yksiloellisten-sovellusten-aikakausi/w/industry40-application/
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VIRTAUSANTURI  
T-EASIC® FTS SUOJAA  
KUIVANAKÄYMISELTÄ
Virtaako neste? Mikä sen lämpötila on? SICKin uudessa T-Easic®-virtausanturissa virtauksen valvonta ja läm-
pötilan mittaus yhdistyvät samassa anturissa. Tämä yhdistelmä pienentää kustannuksia ja hygieniariskiä.

>> Terminen virtauskytkin T-Easic® FTS 
mittaa virtauksen ja lämpötilan kalori-
metrisen periaatteen mukaan. Se valvoo 
kahden digitaalilähdön avulla mitta-arvoja 
ja luovuttaa ne ylemmälle ohjaimelle ase-
tetun raja-arvon ylittyessä tai alittuessa. 

T-Easic® FTS:n parametrointi voidaan 
tehdä IO-Linkin kautta. Teollisuusversi-
ossa on lisäksi OLED-näyttö ja ohjauspai-
nikkeet. 

Nopea käyttöönotto
Tehtaalla esiasetetut arvot aineille, kuten 
vedelle ja öljylle, nopeuttavat ja helpotta-
vat virtausanturin käyttöönottoa. Lisäksi 
lähes kaikkien nesteiden kalibrointi on-
nistuu kätevästi ja nopeasti.

T-Easic® FTS:n teollisuusmallin äärim-
mäisen kestävä VISTAL®-kotelo suojaa 
anturia puhdistusprosessien aikana, 
ja saatavilla oleva hygieniamalli kestää 
myös CIP-/SIP-olosuhteet.

Yhdellä silmäyksellä

  Virtauksen valvonta ja lämpötilan  
    mittaus samassa anturissa –  
    pienentää kustannuksia ja hygienia- 
    riskiä yhden ainoan asennuskohdan  
    ansiosta 

  Optimoitu vedelle ja öljylle; opetus- 
    mahdollisuus muita nesteitä varten 
 

  Nopea asennus säästää  
    kustannuksissa  

  Aikaa säästyy helpon käyttöönoton  
    ansiosta ilman kalibrointia opetettuja  
    aineita varten  

  Käyttäjäystävällinen näyttö ja  
    intuitiivinen valikko-ohjaus nopeaa  
    käyttöönottoa varten

 
 
 

  Helpompi johdotus IO-Link 1.1:n  
    avulla, jossa on kätevät säätö- 
    mahdollisuudet ja kloonaustoiminnot  

  Vähän seisokkeja vähäisen  
    huoltotarpeen ansiosta  

  Kotelointiluokka IP67/IP69

  Teollisuusmalli VISTAL®-kotelossa,  
    180° käännettävä OLED-näyttö  

  Hygieeninen versio ruostumatonta  
    terästä, täysin CIP-/SIP-kestävä,  
    prosessin lämpötila enintään 150 °C  

  Käyttöalueita: virtauksen valvonta  
    leikkausnestekierroissa ja puhdistus- 
    koneissa, virtauksen ja lämpötilan  
    tunnistus elintarviketeollisuudessa  
    ja CIP-puhdistuslaitoksissa,  
    pumppujen suojaus ja valvonta,  
    suodatinten valvonta, huuhtelu- ja  
    ruiskutusprosessien tehokkuusmittaus
 

Lisätietoja:
Sami Lehtonen, 
sami.lehtonen@sick.fi,  
Puh. 09 2515 8041

https://www.sick.com/fi/fi/virtausmittaustekniikka/nestevirtauksen-mittauslaitteet/t-easic-fts/c/g543958
https://www.sick.com/fi/fi/io-link-perusteet-ja-tekniikka/w/io-link-basics-and-technology/
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Kestää auringon ja sateen
Skanneri sietää ympäristön auringonvaloa 
40 000 luksiin saakka. Skannerin etulins-
sin erikoismateriaali ja erityiset ulkotilaan 
tarkoitetut safeHDDM®-algoritmit varmis-
tavat skannerin toimivuuden, vaikka sa-
detta tulisi jopa 10 mm tunnissa.

Yhdellä silmäyksellä

   Ensimmäinen IEC TS 62998-1   
     mukainen ulkoskanneri  

  safeHDDM®-turvatekniikka,  
    sumuntunnistus (kun näkyvyys on  
    enintään 50 metriä), hyvä auringon  
    sietokyky (enintään 40 000 lx)  

  Sietää iskuja, pölyä, likaa, lunta  
    ja sadetta optimaalisesti  

  Jopa 8 samanaikaista suojauskenttää  
    yksilöllisin asetuksin  

  4 m:n suojakenttä, 49 m:n  
    mittaussäde 
 

  275 asteen skannauskulma – helppo  
    sijoittaa nurkkaan (tasaus ei ole yhtä  
    tarkka)  

  Pienin tunnistettu heijastusarvo/ 
    remissio = 1,8 %  

  PLd (EN13849), SILCL2 (IEC62061)  

  Saatavana kaksi versiota: Core  
    (integrointi: I/O) ja Pro (integrointi:  
    Ethernet IPTM CIP SafetyTM tai EFI  
    Pro via FlexiSoft)OUTDOORSCAN3

ENSIMMÄINEN ULKO- 
ALUEILLE TARKOITETTU  
TURVALASERSKANNERI

>> Itseliikkuvien ajoneuvojen suojaami-
nen on jo pitkään ollut turvaskannerien 
ominaista käyttöaluetta. Mobiilisovel-
lusten kysynnän lisääntyminen ja yhä 
monimutkaisempi automatisointi kasvat-
tavat skannereille asetettavia vaatimuk-
sia. SICK kehitti jo aiemmin safeHDD-
M®-skannaustekniikkaan perustuvien 
turvalaserskannerien menestyksekkään 
microScan3-sarjan. IEC TS 62998-1  
standardin uuden version myötä tämä 
teknologia saadaan nyt käyttöön myös 
ulkoalueilla.

Suunniteltu ihmisten turvaksi
Ulkoalueille tarkoitetun outdoorScan3-tur-
valaserskannerin PLd-suoritustaso osoit-
taa arvonsa erinomaisesti esimerkiksi 
vihivaunuympäristössä. Se on suunniteltu 
suojaamaan ihmisiä tyypillisissä ääriolo-
suhteissa ja etenkin ulkona, ja etenkin 
sen sumuntunnistustoiminto herättää 
huomiota. Jos sumu on hyvin sankka – 
näkyvyys enintään 50 metriä – skanneri 
mukauttaa turvallista aluetta ja hidastaa 
vihivaunua.

SICK osoittaa innovatiivisuutensa jälleen kerran: outdoorScan3 on 
ensimmäinen ulkoalueille tarkoitettu turvalaserskanneri. Tärkeimmät 
ominaisuudet: safeHDDM®-teknologia, sumuntunnistus ja hyvä suori-
tuskyky auringonvalossa.

Lisätietoja:
Mika Andersson, 
mika.andersson@sick.fi,  
Puh. 09-2515 8023

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g18722
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SAFE EFI-PRO  JÄRJESTELMÄ:  

TURVALLINEN VERKOTUS  
TUOTTOISASSA YHTEISTYÖSSÄ
SICKin Safe-EFI-pro  järjestelmä tarjoaa kokonaisratkaisun Ethernet/IPTM 
CIP SafetyTM:n kautta liitettyjen turva-anturien, turvaohjainten ja toimilait-
teiden luotettavaan verkottamiseen. Safe EFI-pro  järjestelmä on menestyk-
sekkään EFI-liitännän seuraaja, joka mahdollistaa vihivaunujen, robottien ja 
muiden vaativien sovellusten älykkään suojaamisen. Teolliseen Ethernetiin 
perustuva EFI-pro-verkkotekniikka mahdollistaa suojattujen ja suojaamatto-
mien tietojen nopean vaihdon ja siirron kaikilla tiedonsiirtotasoilla.

>> Keskeinen komponentti on EFI-pro 
Gateway. Nopea ja turvallinen verkot-
taminen taataan SICKin innovatiivisten 
anturiratkaisujen avulla, ja robottiohjaus-
laitteet voidaan liittää Ethernet/IPTM CIP 
SafetyTM  ohjelmiston avulla suoraan 
Flexi Soft  turvaohjaimeen.

Ennennäkemättömän toiminnallinen
Yhdyskäytävä tarjoaa ennennäkemätön-
tä toiminnallisuutta yhdessä SICK-turva-
komponenttien, microScan3 EFI-pro  jär-
jestelmän kanssa. Esimerkiksi useiden 
laitteiden aikasynkronointi on mahdollis-
ta, jolloin päästään käyttämään edisty-
neitä diagnostiikkatoimintoja ja tietojen-
käsittelyä. Järjestelmä tuottaa näin tie-
toa myös esimerkiksi navigointitehtäville. 

Safe EFI-pro  järjestelmän käyttöönotto 
on nopeaa. Intuitiivinen kaikille kom-
ponenteille soveltuva tekniikkatyökalu 
ja Ethernet-vakiojohdotus helpottavat 
asennusta ja säästävät aikaa. Järjestel-
män käyttömahdollisuuksia on erittäin 
helppo laajentaa, ja myös järjestelmän 
joustavuus helpottaa mukauttamista. 
Jopa kuusi microScan3-turvalaserskan-
neria voidaan liittää järjestelmään.

Valmis Teollisuus 4.0:aa varten 
Safe EFI-pro  järjestelmä on tulevaisuu-
teen tähtäävä valinta. EFI-pro on tulevai-
suuden kestävän Ethernet-teknologian 
ansiosta täysin valmis Teollisuus 4.0:aa 
varten.

Yhdellä silmäyksellä

  Teolliseen Ethernetiin perustuva,  
    turvallinen verkkotekniikka  

  Nopea ja intuitiivinen käyttöönotto:  
    Safety Designer -ohjelmisto SICK- 
    järjestelmäkomponenttien ja älykkään  
    liitäntätekniikan konfigurointiin 

  Jopa 6 turvalaserskannerin  
    turvallinen integrointi 

  Robottiohjauslaitteiden turvallinen  
    integrointi Ethernet/IPTM CIP  
    SafetyTM:n kautta  

  Turvallista tuottavuutta: turvallisen  
    liikevalvonnan, samanaikaisen suoja 
    kentän valvonnan (enintään 48  
    kenttää) ja laajennetun verkko- 
    integroinnin yhdistelmä  

  Optimoidut prosessit: kattavat  
    diagnostiikkamahdollisuudet Safety  
    Designer  ohjelmistolla ja tietojen  
    siirto Ethernetin kautta kenttätasolta  
    pilvitasolle  
 

  Industrial Ethernet  teknologian  
    ansiosta turvallinen sijoitus  
    (Valmis Teollisuus 4.0:aa varten)

Lisätietoja:
Mika Andersson, 
mika.andersson@sick.fi,  
Puh. 09-2515 8023

https://www.sick.com/fi/fi/turvajaerjestelmaet-ja-ratkaisut/turvajaerjestelmaet/safe-efi-pro-system/c/g502860
https://www.sick.com/fi/fi/senscontrol-turvalliset-ohjausratkaisut/turvaohjaimet/c/g186154
https://www.sick.com/fi/fi/senscontrol-turvalliset-ohjausratkaisut/turvaohjaimet/flexi-soft/c/g186176
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225
https://www.sick.com/fi/fi/teollisuus-40-on-yksiloellisten-sovellusten-aikakausi/w/industry40-application/
https://www.sick.com/fi/fi/safety-designer/p/p444968
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MEKAANINEN SALPALUKKO MB1: 

MEKAANINEN SALPALUKKO 
OVEN TEHOKKAASEEN  
VALVONTAAN – KONEEN  
KORKEA KÄYTETTÄVYYS

>> Uusi salpalukko, jonka voi asentaa sekä 
vasemmalta että oikealta saranoituihin oviin, 
suojaa mekaanista ohjainosaa särkymiseltä. 
MB1:n virheiden poissulkemisominaisuus kas-
vattaa suoritustasoa. Lisäksi ohjainosan tarkka 
ohjaus kasvattaa oven välysten toleranssia ja 
varmistaa, että asennettu turvarajakytkin toimii 
aina oikein.

Lisää suojaa
SICKin MB1-turvakytkimessä kaiken perustana 
on työntekijöiden suojeleminen. Riippulukko 
suojaa työntekijöitä tahattomalta vaaravyöhyk-
keelle joutumiselta. Saatavana on myös malle-
ja, joissa on pikavapautin ja/tai hätävapautin.

Yhdellä silmäyksellä

  Edullinen ovenkahvasta ja salpalukosta  
    koostuva ratkaisu, johon voidaan helposti  
    liittää enintään kaksi turvakytkintä  

  Kestävä malli ja mahdollisuus yhdistää  
    useita turvakytkimiä tarjoavat parhaan  
    mahdollisen suojan 

SICK yhdistää uudessa mekaanisessa MB1-salpalukossa mekaanisen salpalu-
kon, ovenkahvan ja enintään kahden turva-anturin rungon yhdeksi kustannuste-
hokkaaksi ratkaisuksi. Kytkimien yhdistelymahdollisuuden lisäksi myös kestävä 
rakenne ja anturin/anturien tarjoama erityissuoja auttavat estämään tahatto-
man käytön mahdollisimman hyvin, mikä kasvattaa tuottavuutta.

  Salpalukko suojaa mekaanista ohjainosaa  
    särkymiseltä: korkea suorituskyky 
    mahdollinen  

  Joustava asennus: salpalukkoja voidaan  
    käyttää sekä ovissa, joissa saranat ovat  
    oikealla, että ovissa, joissa saranat ovat  
    vasemmalla  

  Vaakasuora asennustoleranssi 27 mm 

  Pystysuoran oven välyksen tasaus  
    enint. ± 7 mm 
 

  Versio taitettavalla lukolla suojaa lukon  
    tahattomalta sulkemiselta 
 

  Vaihtoehdot, joissa ANSI-yhteensopiva  
    lukitusmekanismi, pikavapautin ja/tai  
    hätävapautin  

  Sopii seuraaville SICK-turvalukituslaitteille:  
     TR110-lock, TR10 lock, STR1, RE1,  
   I10-lock, I110-lock, I12
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https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/turvarajakytkimen-mekaaniset-salpalukot/mb1/c/g478958
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/turvalukot/tr110-lock/c/g461653
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/turvalukot/tr10-lock/c/g381551
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/kosketuksettomat-turvarajakytkimet/str1/c/g353451
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/kosketuksettomat-turvarajakytkimet/re1/c/g274652
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/turvalukot/i10-lock/c/g211151
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/turvalukot/i110-lock/c/g195501
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/saehkoemekaaniset-turvarajakytkimet/i12s/c/g195491
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UUSI TURVAVALOVERHO deTEC4 

OTTAA HUOMIOON  
TULEVAISUUDEN VAATIMUKSET
>> Koska kyse on työympäristön turvalli-
suudesta, monet yritykset luottavat SICK 
deTec4 Core’n käyttöturvallisuuteen. Uusi 
älykäs turvavaloverho deTec4 tuo SICK’iin 
lisäulottuvuutta.  Lisättyjen turva- ja diag-
noositoimintojensa ansiosta tämä valo-
verho on valmis tulevaisuutta ajatellen 
(Teollisuuden 4.0, IOT ja Big Data) ja edis-
tää maksimi saatavuutta, tuottavuutta ja 
turvaa tehdas- ja logistiikkaympäristöön.

Uudessa deTec4:ssa on mm: mittaustoi-
mintoja ja mahdollisuudet ennakoivaan 
kunnossapitoon IO-linkin kautta, visuali-
sointi NFC:n kautta, suuntausapuvälinei-
tä, dynaaminen turva-alue, älykäs inte-
groitu isäntä-vieras-kytkin ja säädettävä 
rajoitettu lähetinteho.

Pääominaisuudet

   Lisättyä turva- ja diagnoosi- 
     toiminnallisuutta omaava  
     käyttöturvallinen turvavaloverho
 

   Havaintoalue jopa 30 m 

   Lämpötila-alue -30 … +55 ˚C 

   Suojausluokka IP65, IP67 

   8 monivärilediä diagnoosia varten 

   Lisävarusteena päätykansi,  
     jossa integroitu ledi 

   ADO (application diagnostic output):  
     ilmoitus mm. likaisuudesta,  
     nollausvaatimuksesta, mykistys- 
     tilasta ja kentässä olevista esineistä 

   Älykäs integroitu isäntä-vieras-kytkin 

   Mykistys 

   Integroitu resoluutiomahdollisuus 

   Dynaaminen turva-alue 

   Säädettävä rajoitettu lähetinteho 

   Konfiguraatio ilman ohjelmistoa  

   Visualisointi ja diagnoosi NFC:n kautta 
 

   IO-linkki esim. kentässä olevien  
     esineiden korkeuden mittaamiseen    
     mutta myös diagnoosimahdollisuuteen   
     Sopas ET:n kautta

Säädettävissä ilman ohjelmistoa Diagnoosi IO-linkin kautta

Diagnoosi NFC:n kautta Leveyden ja korkeuden mittaaminen 
IO-LINK -liittimen kautta

Lisätietoja:
Mika Andersson, 
mika.andersson@sick.fi,  
Puh. 09-2515 8023

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/teollisuus-40-on-yksiloellisten-sovellusten-aikakausi/w/industry40-application/
https://www.sick.com/fi/fi/io-link-perusteet-ja-tekniikka/w/io-link-basics-and-technology/
https://www.sick.com/fi/fi/quick-diagnostics-via-app-detec4-safety-light-curtains/w/blog-quick-diagnostics-via-app-detec4-safety-light-curtains/
https://www.sick.com/fi/fi/sopas-engineering-tool-2018/p/p367244
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LiDAR-anturi LMS511

YHTIÖN SISÄINEN LOGISTIIKKA 4.0

>> IdentPro on kehittänyt uuden refe-
renssittömän paikannusjärjestelmän te- 
ollisuustrukkeihin joka käyttää SICKin  
LiDAR-anturia (FFZ). Laserpaikantami-
nen on edellytys kuormalavojen ja kul-
jetuslaatikoiden automaattiseen tunnis-
tukseen 3D-koordinaattien avulla, jolloin 
viivakoodien lukeminen ei enää ole vält-
tämätöntä.

”Laserpaikantaminen on uusi teolli-
suusstandardi. Se voittaa kaikki tähänas-
tiset paikoitusratkaisut“, sanoo Michael 
Wack, IdentPro:n perustaja ja toimitus-
johtaja, digitaalisten ratkaisujen tarjoaja 
tuotannossa, varastossa ja inventaario-
tehtävissä tarvittavaan automatisoituun 
materiaalinseurantaan. Tämän tekevät 
mahdolliseksi myös SICKin kestävät la-
serit, joita voidaan käyttää säästä riippu-
matta ja ankarissa olosuhteissa eri ajo-
neuvoissa. Nämä ovat vaatimuksia, jotka 
Wack on asettanut identplus®-trukkioh-
jausjärjestelmissä käytettäville lasereille.

”Valitsimme intensiivisen tutkimustyön 
tuloksena SICKin 2D-LiDAR-anturin 
LMS511. Käytämme nyt jo identplus® 
-järjestelmissämme SICKin antureita ja 

olemme saaneet erittäin hyvän kuvan 
SICK-tuotteiden laadusta”, Wack perus-
telee valintaansa käyttää SICKin 2D- 
LiDAR-antureita.

Näin trukkipaikantaminen tapahtuu
Trukin katolla oleva 2D-LiDAR-anturi skan-
naa 190°:een avautumiskulmalla jatku-
vasti trukin senhetkistä ympäristöä. Iden-
tPro laskee (pistepilven) heijastuvasta 
lasersäteestä itse kehittämillään algorit-
meilla trukin X- ja Y-sijainnit. Tarkkuus on 
tällöin ± 10 cm. Tämä riittää kuormalavo-
jen, kuljetuslaatikoiden tai rullatuotteiden 
automaattiseen tunnistukseen varastos-
sa näiden 3D-koordinaattien avulla.
 
”Koska identplus-järjestelmässä ei käyte-
tä keinotekoisia viitereferenssipisteitä, se 
voidaan helposti integroida rakenteisiin. 
Näin on ensimmäistä kertaa mahdollista 
jäljittää trukkeja ja tuotteita yhden teknii-
kan avulla kattavasti ja (toisto-) tarkasti 
halleissa ja ulkoalueilla. Laserpaikanta-
minen ei myöskään vaadi huoltoa”, sanoo 
Wack luetteloidessaan laserpaikantami-
sen suurimpia etuja.

Digitaalinen, automatisoitu ja verkotettu – standardi Teollisuus 4.0:ssa. Matkalla määränpäähän on mu-
kautettava useita prosesseja. Manuaaliset skannaukset varastoissa ja tuotannossa jäävät esimerkiksi his-
toriaan. Auto-ID spesialisti IdentPro tarjoaa nyt trukkien avulla hoidettaviin varastoihin ratkaisun: maailman 
ensi-ilta, jonka perustana on SICKin 2D-LiDAR-anturi LMS511.
 

Tähänastiset trukkipaikannusjärjestelmät 
ovat vaatineet säännöllisin etäisyyksin 
mitattuja viitereferenssipisteitä uudel-
leen kalibrointia varten, jotta ajettaessa 
syntyvät poikkeamat olisi voitu tasata ja 
paikantamisvirheitä vähentää. Viiterefe-
renssipisteitä ovat esim. lattiamerkinnät, 
jotka on säännöllisin väliajoin uusittava, 
koska ne kuluvat tai tuhoutuvat ajettaes-
sa niiden yli trukeilla.

Laseria käytettäessä identplus®-järjes-
telmän käyttöönotto on helppoa: kaik-
kien alueiden kautta ajetaan kerran ja 
näin luodaan perusvarastokartta. Tähän 
heijastetaan sitten kaikki varastopaikat 
(pinovarastot, hyllyvarastot jne.). “Tämän 
jälkeen ei enää yksikään kuormalava ka-
toa”, lupaa Wack.

IdentPro-järjestelmän erikoisohjelmoi-
duissa algoritmeissa huomioidaan myös 
dynaamiset, muun muassa muuttuneis-
ta varastojärjestelyistä (esim. pinovaras-
tot), muista ajoneuvoista tai auki/kiinni 
olevista hallin ovista johtuvat muutokset 
ympäristön muodossa. Alussa laadittua 
varastokarttaa päivitetään säännöllisesti.
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Tarkka ja tarkasti toistettavissa oleva 
trukkipaikannus on välttämätöntä Teolli-
suus 4.0 -aikana, kun manuaalisista tun-
nistustehtävistä halutaan luopua. Kun-
kin trukin paikka on välttämätöntä tietää 
kuorman (kuormalavat, kuljetuslaatikot, 
rullatavarat, kelat jne.) paikkojen määri-
tykselle. Vain jos trukin paikkaan voidaan 
koska tahansa ja kuinka pitkän ajan jäl-
keen tahansa ajaa aina yhtä tarkasti, 
kuormien automaattinen tunnistus va-
rastossa koordinaattien perusteella on 
mahdollista. Tällöin koordinaatit korvaa-
vat viivakoodit.

Kuormien automaattinen tunnistus
Näin kuormien automaattinen tunnistus 
toimii identplus®-trukkiohjausjärjestelmäl-
lä: järjestelmä havaitsee uuden kuorman 
ensimmäisen vastaanoton yhteydessä. 
Tätä varten voidaan käyttää eri prosesseja 
asiakaskohtaisesti. 

Kuormaa laskettaessa alas laserin avulla 
laskettu trukin X- ja Y-sijainti sekä masto-
korkeus Z (laskettu niin ikään SICKin an-
turilla) tallennetaan yhdessä kuormatun-
nuksen (HU) kanssa keskustietokantaan. 
Kun sama kuorma jälleen poimitaan, tie-
tokannasta pyydetään tallennettua HU:-
ta tarkkoja X-, Y- ja Z-koordinaatteja var-
ten. Näin kuorma voidaan tunnistaa au-
tomaattisesti ilman viivakoodien lukua.

”Olemme erityisen ylpeitä siitä, että au-
tomaattinen kuormantunnistus toimii 
myös useamman kuorman kanssa sa-
manaikaisesti”, selittää WACK ja lisää: 
”Tuotteet voidaan kuljettaa peräkkäin, 
päällekkäin ja vierekkäin, kaikenlaisis-
sa muodostelmissa. Jokaisen liikutetun 
kuorman uusi sijainti päivitetään auto-
maattisesti tietokannassa. Todelliset ja 
digitaaliset varastot vastaavat aina toi-
siaan ilman, että trukin kuljettajan on 
puututtava asiaan, koska kaikki kuorma-
tiedot kulkevat aina digitaalisina varjoina 
mukana.”

Vuodesta 2015 alkaen LMS511 on 
ollut menestyksekkäästi käytössä pai-
kannuksessa eri asiakasprojekteissa. 
”Monet yritykset haluavat siirtyä Teolli-
suus 4.0:aan. Vastaavan henkilön pää-
painipiste ei aina ole yhtiön sisäisessä 
logistiikassa. Kuitenkin vasta kun kaikki 
prosessit kommunikoivat automaattises-
ti keskenään, tavoite voidaan saavuttaa. 
Edellytys on yhtiön sisäinen logistiikka 
4.0. Kehittämämme identplus®-trukki-
ohjausjärjestelmä on tähän heti käyttö-
valmis ratkaisu”, Wack kiteyttää.

Lisätietoja:
Sami Lehtonen, 
sami.lehtonen@sick.fi,  
Puh. 09 2515 8041

”Ja parasta on, että SICKin antureiden avulla nyt voidaan ensimmäistä kertaa tarkasti 
ja luotettavasti seurata ja tunnistaa tuotteita ulkovarastoissa skannaamatta niitä”, 
iloitsee Wack ja jatkaa: ”Tämä on vallankumous yhtiön sisäisessä logistiikassa.” 
LMS511-LiDAR-anturin Multi-Echo-tekniikka ja sumukorjaus takaavat erinomaisen 
suorituskyvyn myös epäedullisissa sääolosuhteissa.
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PARHAAT MENETELMÄT  
VISIONARY-ANTURIEN KÄYTTÄMISEEN 
KUORMALAVOJEN LASTAUKSEEN  
JA PURKAMISEEN
Toimintatapojen optimointi kuormalavojen lastauksessa ja purkamisessa edellyttää huolellista suunnitte-
lua ja ehkä jopa tietynlaista taitoa pelata Tetristä. Siinä erimuotoisia ja -kokoisia laatikoita pinotaan pääl-
lekkäin, mikä tekee sopivan sommittelun aikaansaamisesta haasteellista. 

>> Useimmissa, ellei jopa kaikissa, toi-
mitusketjun prosesseissa käytetään 
kuormalavoja, jotta useampia tavaroita 
voidaan kuljettaa tehokkaasti yhdestä 
paikasta toiseen. Siitä ei kuitenkaan 
olla yksimielisiä, mitä tarkoitetaan op-
timaalisella kuormalavan lastauksella; 
osa valmistajista käyttää manuaalisia 

kuormalavan lastausmenetelmiä, toiset 
käyttävät robotteja tai automaattisia me-
netelmiä. 

Käytetystä lastausstrategiasta huolimat-
ta kaikkien toimitusketjun prosessien ta-
voitteena on toimittaa mahdollisimman 
paljon tuotteita kerralla. Tämä voidaan 

saavuttaa hyödyntämällä jokaisella yk-
sittäisellä kuormalavalla käytettävissä 
oleva tila – ja lastaamalla vielä yksi yli-
määräinen pakkaus. 

SICK tarjoaa ratkaisun, joka optimoi 
kuormalavojen lastaus- ja purkamisme-
netelmät. Sen avulla voit lisätä tuotan-

https://www.sick.com/media/docs/8/08/408/Special_information_More_than_a_vision_en_IM0062408.PDF
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tomäärää ilman ylimääräisiä rahtikuluja. 
Visionary-T on 3D-kamera, joka ottaa 
kuormalavasta tilannekuvan. Sen avulla 
näet, onko jossain tilaa tai onko esineet 
suunnattu väärin, ja voit tarkistaa, että 
kuormalava on oikeassa sijainnissa. Vi-
sionary-T-kameralla optimoit kuormala-
van lastaustavat käden käänteessä.  

Staattiset 3D-tiedot kuormalavan 
lastauksen optimoimiseksi
Koska kamera on kiinnitetty kuormala-
van yläpuolelle, voit tarkistaa lintupers-
pektiivistä, onko kuormalavalla aukkoja 
tai onko kuormalava lastattu täyteen ja 
valmis kuormattavaksi kuorma-autoon. 
Visionary-T-kameran avulla voit tarkas-
taa, onko kuormalavalla vielä tilaa. Sen 
jälkeen voit viedä robotin tarkalleen ky-
seiseen kohtaan, jossa se voi asettaa 
pahvilaatikon paikalleen. 

Aiemmin kamera täytyi asentaa hihna-
kuljettimeen tai robottiin, missä anturi 
suurella todennäköisyydellä saattoi vau-
rioitua. Visionary-T-kamera voidaan kui-
tenkin asentaa kiinteästi suoraan kuor-

malavan yläpuolelle. Se tarvitsee lisäksi 
vähemmän tilaa ja siihen on helpompi 
asettaa parametrit, kun se on kuorma-
lavan yläpuolella. Koska saat kuormala-
vasta staattisen kuvan, sinun ei tarvitse 
asentaa ylimääräisiä antureita (esim. en-
koodereita tai turva-antureita) liikkeiden 
valvomiseksi. 

Kun olet havainnut mahdolliset aukot 
kuormalavalla, voit suorittaa tarkkoja 
Pick-and-Place-toimenpiteitä ja sijoittaa 
lisää tavaroita vapaisiin kohtiin. Voit sa-
noa robotille 3D-tilannekuvan ansiosta 
tarkasti, mihin haluat sen sijoittavan 
pakkauksen. Näin säästät aikaa ja ra-
haa, koska robotin ei tarvitse skannata 
kuormalavaa enää kokonaan ylhäältä 
alas aukkojen varalta.  

Kuormien optimointi ja tarkastus
Kuten edellä on jo mainittu, toimitusket-
jun prosesseissa on kyse siitä, että kuor-
malavoille lastataan mahdollisimman 
paljon tavaroita, jolloin päivässä voidaan 
toimittaa suurempi kappalemäärä ilman 
ylimääräisiä rahtikuluja. Visionary-T tu-
kee toimitusketjun prosesseja kuorma-
lavan lastauksen aikana, jolloin kuorma-
lavalla käytettävissä oleva tila voidaan 
hyödyntää optimaalisesti. Kuormalavat 

lastataan ja puretaan nopeammin, mikä 
lisää tuotantomäärää ja laskee kustan-
nuksia. 

Sen lisäksi, että Visionary-T nopeuttaa 
kuormalavojen lastausta ja purkua, se 
voi myös havaita käytettävissä olevia 
kuormalavoja. 3D-kamera havaitsee ti-
lanteet, joissa yhtään kuormalavaa ei ole 
käytettävissä, yksi kuormalava on kyllä 
saatavilla, mutta se on tyhjä, enemmän 
kuin yksi kuormalava on pinottu päällek-
käin ja myös sen, miten kuormalava on 
suunnattu. Tämä tarkoittaa, että sinulta 
kuluu vähemmän aikaa tehtaalla näiden 
pienten yksityiskohtien tarkastamiseen. 

SICKin 3D-kamera Visionary-T on rat-
kaisu, jolla optimoidaan kuormalavojen 
lastaus/purku logistiikkatoimintaasi var-
ten, eikä sinun tarvitse sitä varten osata 
enää pelata Tetristä. 

Lisätietoja:
Sami Lehtonen, 
sami.lehtonen@sick.fi,  
Puh. 09 2515 8041

Kamerat on kiinnitetty kuormalavan yläpuolelle, josta ne näkevät kuormalavan lintu-
perspektiivistä.

https://www.sick.com/fi/fi/konenaekoe/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g228452
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g228452
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TÄYDELLISET ANTURIRATKAISUT 
AGC-JÄRJESTELMIIN KEP- 
JAKELUKESKUKSISSA
Teollisuus 4.0 ja sen synnyttämät vaatimukset räätälöidyistä ja joustavista, yhtiön sisäisen logistiikan rat-
kaisuista ovat kasvavassa määrin osa kuriiri-, express-, paketti- ja postipalveluita (KEP). Automated Guided 
Carts (AGC) -vaunut ja vaunujunat toimivat tehokkaana täydennyksenä ja vaihtoehtona tavallisille materi-
aalivirta- ja lajittelujärjestelmille. SICK tarjoaa tähän tarkoitukseen Eco-järjestelmän. Siihen kuuluvilla antu-
riratkaisuilla voidaan turvata itsenäiset ajoneuvot ja luoda tehokkaat työkalut tuottavaan yhtiön sisäiseen 
logistiikkaan.
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Lokalisaatiodata mahdollistaa AGC-vaunun joustavan navigoinnin (ja 
adaptiiviset reittimuutokset).

Joustavaa tuottavuutta ja turvallisuutta turvalaser- 
skannereidemme avulla.

>> Joustavat logistiikkaprosessit KEP-ja-
kelukeskuksissa edellyttävät kuljetus-
tekniikoita, jotka voidaan mukauttaa 
kulloiseenkin tehtävään. Tällöin avain-
asemassa ovat anturit ja ohjaustekniik-
ka. Tavoitteena on käyttää älykkäitä, itse 
itsensä organisoivia ajoneuvokantoja, 
jotka vastaavat yhä suurempaan jousta-
vuuden tarpeeseen ja joiden avulla yhti-
ön sisäinen materiaalivirta tuotanto- ja 
logistiikkaprosesseissa voidaan tehok-
kaasti verkottaa. 

Olipa kyseessä sitten lokalisointi, henki-
löturvallisuus, törmäyssuoja tai kuorman 
käsittely, SICKin modulaarinen Eco-Sys-
teemi mahdollistaa täydelliset anturirat-
kaisut kaikenlaisille mobiileille alustoille 
taaten näin parhaimman mahdollisen 
taloudellisuuden, toimintavarmuuden ja 
tulevaisuudessa turvalliset sijoitukset.

Kaikkia paketteja ei voida 
kuljettaa hihnoilla
Kuljetus- ja lajittelujärjestelmät KEP-pis-
teissä on tarkoitettu pääsääntöisesti 
kohteille, joiden mitat on selkeästi mää-
ritettävissä. Verkkokaupankäynnin räjäh-
dysmäinen kasvu on johtanut kuitenkin 
muodoltaan huomattavasti moninaisim-
piin pakkauksiin. 

Huonekalut, renkaat, polkupyörät ja 
muut tuotteet ovat muodoltaan epäsään-
nöllisiä ja niin suuria, että niitä on yhtiön 
sisäisessä logistiikassa käsiteltävä erityi-
sellä tavalla. Itsenäiset vaunujunat, jotka 
hiljattain otettiin käyttöön yhdysvaltalai-
sessa jakelukeskuksessa, ovat älykäs 
ratkaisu tällaisten tuotteiden automaat-
tiseen käsittelyyn. Jakelukeskuksen koko 
tuotteiden pakkaamisjärjestelmän teho 
paranee huomattavasti, koska työnte-
kijöiden ei tarvitse suorittaa raskaita ja 
yksitoikkoisia kuljetustehtäviä vaan he 
voivat keskittyä tärkeämpiin tehtäviin.

Modulaarinen Eco-Systeemi älykkäille
siirtovaunuille varastologistiikassa
Koska itsenäiset vaunujunat ja työnteki-
jät työskentelevät varastossa yhdessä, 
AGC-vaunuissa käytetään SICKin mo-
derneinta turvatekniikkaa. Myös paikan-
nustekniikka on “made by SICK” – kaikki 
valmiina ratkaisuna, joka voidaan mu-
kauttaa joustavasti yksittäisten lajitte-
lujärjestelmien asettamiin, nykyisiin ja 
tulevaisuuden vaatimuksiin. Mukautetta-
villa antureilla ja ohjauslaitteilla voidaan 
toteuttaa asiakas- ja käyttäjäkohtaiset 
ratkaisut mobiilille materiaalivirtateknii-
kalle. Eco-Systeemi tarjoaa monipuolisia 
ratkaisumalleja eri tehtäviin, kuten hen-
kilöiden turvaamiseen, paikantamiseen 
ja törmäyksenestoon, samoin kuin kulje-
tettavien tuotteiden käsittelyyn ja tunnis-
tukseen.

AGC-, anturi- ja KEP-kompetenssia 
optimaalista tehokkuutta 
ja tuottavuutta varten
SICKin älykästä, mobiilia automatisointia 
varten tarkoitetussa mallistossa yhdis-
tyvät vihivaunu (AGV, Automated Guided 
Vehicles) - ja AGC-valmistajien monivuo-
tinen kokemus, älykäs anturitekniikka ja 
kattava KEP-prosessien tuntemus. Moni-
puoliset ratkaisut ajoneuvon liikkumiseen 
(esim. optinen ja magneettinen linjantun-
nistus tai rasteripaikannus datamatriisi-
koodeilla) yhdessä kattavan, 2D-, 3D- ja 
360°-ajoneuvoturvaamiseen tarkoitettu-
jen turvallisuussertifioitujen skannerei-
den, antureiden ja ohjauskomponenttien 
valikoiman kanssa ovat todiste SICKin 
anturiratkaisupakettien joustavuudesta. 

Muut anturiratkaisut mahdollistavat 
kuormalavojen, häkkien ja muiden kuor-
mausapuvälineiden automaattisen kä-
sittelyn ja tunnistuksen. Näin tuotteet 
pysyvät vaunujunissa tai AGC-vaunuissa 
suljetussa IT-käyttöpiirissä, ja ne voidaan 

koska tahansa jäljittää. Älykkäät anturit 
tarjoavat myös diagnostiikkatoimintoja 
optimoituja huoltorutiineja ja käytös-
täpoissaoloaikojen välttämistä varten. 
Näin jakelukeskusten ajoneuvojen käy-
tettävyys sekä tuottavuus kasvavat.

SICKin Eco-Systeemi mahdollistaa jous-
tavat ja yksilölliset ratkaisut ja minimoi 
monimutkaisuuden. Kaikki komponentit 
on koordinoitu toisiinsa nähden, liittymät 
sopivat yhteen ja kaikki on saatavissa sa-
malta valmistajalta. Tällä voidaan luotet-
tavasti minimoida integrointiin ja toimin-
taan liittyvät riskit. 

Tämän lisäksi eri antureiden keräämät 
tiedot voidaan esikäsitellyn raakadatan 
muodossa siirtää ylemmän tason ohjaus-
laitteeseen, mikä helpottaa integrointia 
asiakaskohtaiseen ohjauslaiteympäris-
töön. Eco-Systeemiä voidaan myös käyt-
tää KEP-varaston mobiilin materiaalivir-
taratkaisun pilveen integrointiin.

SICKin modulaarinen ja yksilöllisesti kon-
figuroitava Eco-Systeemi sekä mobiileille 
alustoille ja itsenäisille vaunujunille tar-
koitetut täydelliset anturiratkaisut ovat 
merkki yhtiön kompentenssista koko 
prosessiketjun aikana sisäisissä KEP-la-
jittelujärjestelmän kuljetustehtävissä, ja-
kelukeskuksissa ja tuotantologistiikassa. 

Lisätietoja:
Sami Lehtonen, 
sami.lehtonen@sick.fi,  
Puh. 09 2515 8041
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SYKSY 2019

KOULUTUKSET

Päivämäärä Kellonaika Kaupunki Tapahtuma Hinta

11. – 12.12.2019 8:30 - 16:00 Tampere Koneturvallisuuden 
peruskoulutus

950€ / 
800€

Koneturvallisuuden peruskoulutus
Koneturvallisuuskoulutuksessa käydään läpi koneturvallisuuden perusteet alkaen riskin arvioinnista aina koneen tur-
vallistamiseen ja dokumentaation laatimiseen. Koulutuksessa opitaan, miten kone suunnitellaan, tuodaan markki-
noille ja käyttöönotetaan konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti. Koulutuksessa käydään myös läpi käytössä olevan 
koneen turvallisuusvaatimuksia ja uusien vaatimusten soveltamista vanhoihin koneisiin modernisaation yhteydessä. 
Koulutuksessa myös esitellään koneille tyypillisiä turvallistamisratkaisuja havainnollisten esimerkkien avulla ja kerro-
taan toiminnallisen turvallisuuden perusperiaatteet. Koulutus kestää kaksi päivää.

Koulutuksen hinta on 950€ henkilöltä, samasta yrityksestä lisähenkilöt hintaan 800€.

Ylläolevan koulutustarjonnan lisäksi järjestämme koulutusta myös 
asiakakaskohtaisesti räätälöitynä. Koulutuksen sisältö sovitetaan aina 
asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Koulutus voidaan järjestää joko asi-
akkaan omissa tiloissa tai toimistollamme Vantaalla, Nokialla tai Tu-
russa.

Koulutuksen aiheena voi olla joko koneturvallisuus riskien arvioinnista 
lähtien aina laitteiden käyttöönoton yhteydessä tehtävään käyttöönotto-
koulutukseen asti, tai mikä tahansa tuotevalikoimassamme oleva laite.

Lisätietoa räätälöidyistä palveluistamme myynniltämme tai 
asiakaspalvelusta osoitteesta sick@sick.fi sekä puhelimitse 
numerosta 09 25 15 800.

ASIAKASKOHTAISESTI  
RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET
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Päivämäärä Kellonaika Kaupunki Tapahtuma

17.9.2019 08:30 - 12:00 Lahti Koneiden turvallisuuden uudet ulottuvuudet

18.9.2019 08:30 - 12:00 Kauhajoki Koneiden turvallisuuden uudet ulottuvuudet

2.10.2019 08:30 - 12:00 Mikkeli Päästömittauksen infotilaisuus

9.10.2019 08:30 - 12:00 Pori Päästömittauksen infotilaisuus

11.10.2019 08:30 - 12:00 Vantaa Skanneri on LiDAR! - Mukana myös Radar!

16.10.2019 08:30 - 12:00 Oulu Skanneri on LiDAR! - Mukana myös Radar!

23.10.2019 08:30 - 12:00 Tampere Koneiden turvallisuuden uudet ulottuvuudet

31.10.2019 08:30 - 12:00 Pori Skanneri on LiDAR! - Mukana myös Radar!

12.11.2019 08:30 - 12:00 Kouvola Koneturvallisuus on aina ajankohtainen asia

20.11.2019 08:30 - 12:00 Tampere Skanneri on LiDAR! - Mukana myös Radar!

4.12.2019 08:30 - 12:00 Kuopio Koneiden turvallisuuden uudet ulottuvuudet

10.12.2019 08:30 - 12:00 Vantaa SICK paineessa ja nesteessä!

SYKSY 2019

MAKSUTTOMAT TUOTEINFOTILAISUUDET

Tarkemmat kuvaukset tuoteinfoista seuraavalla sivulla.



42

SICK paineessa ja nesteessä!
Useilla toimialoilla on käytössä pneumaattisia ja hydraulisia järjestelmiä. 
SICKin älykkäät anturit ovat mukana koneistoissa. Smart Fluid Power-anturit 
mittaavat sekä pneumatiikassa että hydrauliikassa – älykkäästi, joustavasti 
ja luotettavasti. Lisäksi esillä ovat SICKin ratkaisut lämpötilan ja pinnakor-
keuden mittaamiseksi.

Tilaisuus on maksuton

Päästömittauksen infotilaisuus
Tule paikalle, kuulemaan ajankohtaista infoa savukaasujen päästömit-
tauksesta ja prosessin ohjauksesta mittaustietojen perusteella. Tietoisku 
sisältää tietoa sekä pienten että suurten polttolaitosten mittausvelvoitteis-
ta kuten myös jätteenpolttolaitosten päästömittauksiin liittyvistä vaatimuk-
sista.

Tilaisuus on maksuton.

Koneiden turvalaitteiden uudet ulottuvuudet 
Turvavaloverho, turvavalopuomi, turvalaserskanneri, turvakamera, turvara-
jakytkin, turvarele ja turvaohjain. Mihin sovelluksiin ne parhaiten soveltu-
vat? Tilaisuudessa on esillä turvalaitteita ja niiden konfigurointia on mahdol-
lisuus myös itse kokeilla. Mukana myös outdoorScan3-turvalaserskanneri 
ulkotiloihin.

Tilaisuus on maksuton.

Skanneri on LiDAR! - Mukana myös Radar!
Tilaisuudesssa esitellään LiDAR- ja Radar- tekniikoilla toteutettujen laittei-
den toimintaperiaatteet sekä käydään läpi SICK tuotevalikoima. Tilaisuu-
dessa myös esitellään sovelluksia aluevalvontaan, koneiden turvallistami-
seen sekä massavirtojen mittaukseen.

Tilaisuus on maksuton.

Koneturvallisuus on aina ajankohtainen asia
Direktiivit, säädökset, standardit - vastuut ja velvollisuudet. 
Tule kuulemaan ajankohtaista asiaa koneturvallisuudesta ja tutustumaan 
SICK tuoteuutuuksiin koneiden ja tuotantolinjojen turvallistamiseksi.

Tilaisuus on maksuton.
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 SYKSY 2019 
MAKSUTTOMAT TUOTEINFOTILAISUUDET

Internetsivuiltamme osoitteesta www.sick.fi löydät tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet.

Jokaisen tilaisuuden aluksi on tarjolla aamukahvit ja tilaisuuden jälkeen tarjotaan lounas osallistuneille. Tilaisuuden jälkeen, 
lounaalla ja taukojen aikana on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun.

Lisätietoja nettikaupastamme:
Nanna Tikkanen 
puh. 09 2515 8036  
nanna.tikkanen@sick.fi

TUOTTEET  
NETTIKAUPASTA 24/7

TILAA 
TUOTTEET 
HELPOSTI 
NETISTÄ!

Rekisteröidy
 osoitteessa
 www.sick.fi
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http://www.sick.fi
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TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAA
PÄÄSTÖNVALVONTAA

Kymmenien vuosien kokemuksen ansiosta SICK on maailman ainoa laitevalmistaja, jolla on täydellinen 
tuotevalikoima päästönvalvontaa varten. Innovatiivista teknologiaa ja hyväksi todettuja mittausperiaatteita 
käyttäen SICK tarjoaa tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja jopa ympäristöön ja turvallisuuteen kohdistuvien 
vaatimusten jatkuvasti tiukentuessa. Olipa kyseessä yksittäinen laite tai kokonainen analysaattorijärjestelmä, 
mitatut arvot ja parametrit ovat käytettävissä prosessin ohjausta ja päästöraportointia varten ja niiden 
tarkastelu on kätevää. SICK tarjoaa sopivat palvelut mittausjärjestelmien ja tehtaiden tarpeisiin. 
We think that‘s intelligent. www.sick.com/

SICK_Emission_Ad_en_2019-03-05_3PMS_DINA4.indd   1 06.03.2019   11:31:58
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MIKSI SICK TOIMITTAJANA?

Aidosti oikeat ratkaisut
Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 
oikeat tuotteet erilaisiin sovelluksiin, kos-
ka tunnemme teollisuuden eri toimialat 
ja laajan tuotevalikoimamme tarjoamat 
vaihtoehdot. Näiden asioiden yhdistämi-
sen asiakkaamme todelliseen tilantee-
seen me osaamme. Emme tarjoa asiak-
kaillemme kompromisseja, vaan oikeat 
ratkaisut eri tilanteisiin.

Lisäarvoa kustannustehokkuudella
Tuotekehitys on meille tärkeä asia, koska 
haluamme tarjota asiakkaillemme hei-
dän arkeaan ja liiketoimintaa helpottavia 
innovatiivisia ratkaisuja. Tuotteidemme 
käytön tulee olla helppoa, huollon tarve 
vähäistä ja käytettävyys korkea. Tuot-
teidemme  elinkaaren aikana tämä tar-
koittaa sitä, että asiakkaamme saavat 
ratkaisuistamme lisäarvoa omiin proses-
seihinsa ja tulokseensa. 

Aina apua projekteihin
”Aina apua!” on palvelumme motto.  
SICKin palvelevat asiantuntijat tukevat 
asiakasta hankinnan ja projektin jokai-
sessa vaiheessa. Olipa kysymys pieni 
tai iso, me autamme vastauksen ja rat-
kaisun löytämisessä. Luota meihin – an-
namme apua automaatioon silloin kun 
sitä tarvitaan. Olemme paikalla palvele-
massa myyntihetken lisäksi myös tulevai-
suudessa.

Paikallinen tuki tuotteiden            
elinkaaren aikana
SICKillä on yli 50 tytäryhtiötä eri puolil-
la maailmaa ja SICK löytyy edustettuna 
yhteensä jopa yli 100:sta maasta. Kan-
sainvälisenä yrityksenä tarjoamme kaik-
ki tuotteiden ja järjestelmien elinkaari-
palvelut paikallisen henkilöstömme tai 
toimijoidemme kautta – siis myös siellä, 
missä asiakkaidemme ulkomaiset pro-
jektit sijaitsevat usein myös paikallisella 
kielellä ja maan kulttuurin mukaisesti.

Kilpailukykyä maailman  
johtavalla brändillä
Olemme maailman johtava anturival-
mistaja toimialallamme ja konsernimme 
tuotteineen tunnetaan ympäri maailmaa. 
SICK mielletään korkealaatuiseksi tuote-
merkiksi ja osaamistamme arvostetaan 
korkealle, siksi tuotteitamme sisältävät 
ratkaisut on helppo myydä missä päin 
maailmaa tahansa. Käyttämällä SICKin 
ratkaisuja asiakkaamme voi olla varma 
omien tuotteidensa kilpailukyvystä ja 
teknologisesta etumatkasta.

Avoimesti tietoa milloin tahansa
Kaikki tuotteisiin liittyvät tietomme ovat 
saatavana kotisivuillamme usealla eri 
kielellä. Haluamme helpottaa käyttäjien 
arkea eri puolilla maailmaa erilaisissa 
käyttötilanteissa, siksi esimerkiksi kaikki 
käyttöohjeet, kytkentäkaaviot ja monet 
muut tuotetiedot löytyvät sähköisesti ko-
tisivujemme tuotehaun kautta.  
 
www.sick.fi  aina apua 24h / 7 vrk.
 

http://www.sick.fi
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SICKIN JÄLLEENMYYJÄT SUOMESSA

1. Auser Oy 
    Jylpyntie 35, 48230 Kotka
    Puh. 05 3410 400

2. Hormel OY
    Pajatie 8, 40630 Jyväskylä
    Puh. 014 3388 900

3. Instele Oy
    Kullervonkatu 2 C, 70500 Kuopio
    Puh. 017 266 2200

4. Kokkolan Sähkö- ja Automaatio Oy
    Indolantie 8 , 67600 Kokkola
    Puh. 010 422 5540

5. LSK Technology Oy
    Puhelinkatu 1, 15230 Lahti 
    Puh. 020 781 4200

6. OuKoTa Oy
    Haaransuontie 10, 90240 Oulu
    Puh. 0207 280 430

7. PJ Control Oy
    Koivuvaarankuja 2 C, 01640 Vantaa
    Puh. 010 5915 330

8. Satmatic Oy
    Sammontie 9, 28400 Ulvila
    Puh. 02 5379 800

9. Sitek-Palvelu Oy
    Hatanpäänvaltatie 34 A 
    33100 Tampere
    Puh. (03) 265 4069

JÄLLEENMYYJÄ VIROSSA

10. Simatec Automaatika Oü
       Tartu mnt. 83-307
       10115 Tallinn
       Estonia
       Puh. +372 6414 810

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.

9.
10.

45
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TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTUKI

SICK tukee asiakkaitaan tuotteiden 
valinnassa, käyttöönotossa ja vian-
määrityksessä. Kokeneet asiantun-
tijat ovat asiakkaiden käytettävissä 
maailmanlaajuisesti – puhelimitse, 
verkon välityksellä tai suoraan pai-
kan päällä. Ongelmat ratkaistaan 
viipymättä joko korjaustoimenpitein 
tai nopeasti toimitettavien vaihtolait-
teiden avulla.

Jo 70 vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden 
toteuttamiseen. SICK LifeTime Services -palvelut tarjoavat korkealaatuisia ratkaisuja järjestelmäsuunnittelusta modernisointiin. 
SICK LifeTime Services -palvelut parantavat henkilöturvallisuutta, lisäävät koneiden ja laitosten tuottavuutta ja luovat perustan 
kustannustehokkaalle suunnittelulle.

KONSULTOINTI, 
NEUVONTA JA SUUNNITTELU

KOULUTUS 
JA TÄYDENNYSKOULUTUS

TARKASTUSPALVELUT MODERNISOINTI JA PÄIVITYS

SICK LifeTime Services konsultointi, 
neuvonta- ja suunnittelupalvelut tar-
joavat toimivia ja kustannustehokkai-
ta ratkaisuja, jotka täyttävät voimas-
saolevien säädösten ja standardien 
vaatimukset. SICK tukee asiakasta 
tuotteiden valinnassa, riskien arvi-
oinnissa, suunnittelussa ja käyttöön-
otossa sekä konekohtaisten analyy-
sien ja konseptien laadinnassa.

Toiminnanharjoittajan on varmistet-
tava laitteiston käyttöturvallisuus ja 
tuottavuus. Keskeistä on määräys-
ten noudattaminen ja ihmisten ter-
veyden ja ympäristön suojaaminen. 
Järjestelmien turvallisuus ja käytet-
tävyys voidaan varmistaa kestävästi 
SICK LifeTime -tarkastuspalvelujen 
avulla.

SICK LifeTime -palveluihin kuuluvat 
koulutukset parantavat työntekijöi-
den osaamista. Laaja seminaari- ja 
koulutustarjontamme antaa arvokas-
ta ja kohdennettua tietoa erilaisista 
aihealueista. Yleisten koulutusten ja 
seminaarien päivämäärät ja ohjelmat 
on esitetty internetsivuillamme www.
sick.fi. Järjestämme myös räätälöityjä 
koulutuksia asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti.

SICK LifeTime -palvelujen modernisointi- ja päivitystoimenpiteissä koneiden käy-
tettävyys varmistetaan helposti ja nopeasti integroimalla niihin uusimpia tekno-
logiaratkaisuja. Toiminnanharjoittajat hyötyvät järjestelmiensä käyttöiän lisään-
tymisestä ja suorituskyvyn paranemisesta. SICK, jolla on pitkäaikainen kokemus 
voimassaolevat määräykset täyttävien muutostoimenpiteiden suunnittelusta ja 
toteutuksesta, tarjoaa asiakkaille taloudellisen vaihtoehdon uuden järjestelmän 
hankinnalle.

Aaro Törmänen
09 2515 8028 
Vantaa 
Huoltoteknikko
 

LifeTimeService -PALVELUT, TEHDASAUTOMAATIO JA LOGISTIIKKA

ANALYSAATTORIT JA PROSESSIANTURIT

Pentti Rantanen
040 900 8022
Turku 
Palveluliiketoiminta 
Turva-asiantuntija

Jyrki Sarvanko 
040 900 8053
Tampere 
Huoltoinsinööri

 

Jarno Virta 
040 900 8029
Oulu 
Huoltoinsinööri
 

Dimi  
Ruotsalainen 
09 2515 8046
Vantaa  
Huoltoteknikko

Janne Rissanen
09 2515 8047 
Vantaa 
Huoltoinsinööri

 

Mikko Irri 
050 4499 861
Tampere
Turva-asiantuntija

 

Jani Hokkanen 
09 2515 8051
Vantaa  
Huolto / Myynti

LifeTime Services -palvelut

Hanna Streng 
09 2515 8070

HUOLTO JA PALVELUT

SICK Oy
Myllynkivenkuja 1
01620 VANTAA
Puhelin +358 9 2515 800
E-mail: sick@sick.fi
www.sick.fi

Henkilökohtaiset:  
etunimi.sukunimi@sick.fi
 
Huollon yleinen sähköposti  
on huolto@sick.fi
Huollon puh. 09 2515 8070
 
Analysaattori- ja prosessi- 
antureita koskevat  
huoltoasiat: 
pa-huolto@sick.fi

HUOLTO- 
KOORDINAATTORI

https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/neuvonta-ja-suunnittelu/c/g300860
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/c/services#g300859
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/neuvonta-ja-suunnittelu/c/g300860
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/neuvonta-ja-suunnittelu/c/g300860
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/koulutus-ja-taeydennyskoulutus/c/g300887
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/koulutus-ja-taeydennyskoulutus/c/g300887
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/tarkastuspalvelut/c/g300878
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/modernisointi-ja-paeivitys/c/g300884
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/neuvonta-ja-suunnittelu/c/g300860
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/neuvonta-ja-suunnittelu/c/g300860
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Päivi Skaffari
09 2515 8034
Toimistoassistentti

Nanna Tikkanen
09 2515 8036  
Asiakaspalvelu- 
päällikkö

Heikki Kangas
040 900 8033 
Analysaattorit ja 
prosessianturi 

 

Juha Liinamaa 
040 900 8039
Pohjanmaa

Kari Karhula
09 2515 8024

 

Vesa Järvinen 
040 900 8026
Varsinais-Suomi

Heikki 
Karhuniemi 
040 900 8044
Tampere,Pohjanmaa 
ja Keski-Suomi 

 

Ville Sarviaho 
040 900 8056 
Pohjois-Suomi 

YHTEYSTIEDOT

ANALYSAATTORIT JA PROSESSIANTURIT

ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖT

Auvo Kuitunen 
040 900 8054
Itä-Suomi ja Häme

Milla Jyvä
09 2515 8048
Laskenta-asiantuntija

Kati Ahveninen
09 2515 8050
Talous- ja henkilös-
töasiantuntija 

 

Ari Rämö
09 2515 8030
Toimitusjohtaja

HALLINTO

Matti Kleemola 
040 900 8043
Etelä-Suomi

Arttu Honkala 
040 900 8055
Tampere 

ALUEMYYNTI

PARTNERIT 

Jari Koponen 
040 900 8049 
Itä-Suomi

Hannu Seppälä
050 4499 871 
Etelä-Suomi ja Viro

 

Kari Kautsalo
09 2515 8027
SICK-tuotevalikoima, 
tunnistus ja mittaus

TUOTEHALLINTA-
PÄÄLLIKKÖ

Markku  
Rantanen 
09 2515 8025 
Teollisuusanturit

Mika Andersson
09 2515 8023
Turvalaitteet,
Turva-asiantuntija

Sami Lehtonen
09 2515 8041
Tunnistus, mittaus, 
konenäkö

TUOTEPÄÄLLIKÖT

Timo Välikangas 
040 900 8052
Analysaattorit ja 
prosessianturit

Jukka Barinoff
09 2515 8057

 

SOVELLUS- 
INSINÖÖRI

Annukka Sirenne
09 2515 8063 
Talouspäällikkö

 

Pekka Lampela 
040 900 8045
Asiakasprojektit
 

Jari Nikander
09 2515 8021
Toimiala-  
asiakkuudet
 

Juri Varis
09 2515 8042 
Logistiikka- 
automaatio
Nosturit / satamat

LEAD ACCOUNT MANAGER
PROJEKTI-
PÄÄLLIKKÖ

Pekka Hirviniemi
09 2515 8040
Koko suomi

 

MYYNTI- 
PÄÄLLIKKÖ

Terhi Tiikkainen
09 2515 8037

MYYNTI-
PÄÄLLIKKÖ

MARKKINOINTI-
PÄÄLLIKKÖ

SICK Oy | Myllynkivenkuja 1 | 01620 VANTAA | Puhelin +358 9 2515 800 | E-mail: sick@sick.fi
Henkilökohtaiset: etunimi.sukunimi@sick.fi

ASIAKASPALVELU 

Heikki Penttilä 
09 2515 8038 
Varasto/logistiikka

Paula Lipponen
09 2515 8035
Koko suomi

 

Kasper Kuusisto
09 2515 8062 
Tekninen myynti/
sisämyynti
 

TEKNINEN-/ 
SISÄMYYNTI

Heikki Penttilä 
09 2515 8038 
Varasto/logistiikka

HUOLTO- 
KOORDINAATTORI
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Valokennot

 • Valokuituanturit ja valokuidut
 • Läpinäkyvien kohteiden tunnstus
 • Valokennot
 • Erikoisvalokennot

Valosähköiset turvalaitteet
 • Turvalaserskannerit
 • Turvakamerajärjestelmät
 • Yksisäteiset turvavalokennot
 • Valosähköisten turvalaitteiden päivityspaketit
 • Turvavaloverhot
 • Monisäteiset turvavalopuomit
 • Peili- ja laitepylväät

Automaatiovaloverhot
 • Mittaavat valoverhot
 • Kytkevät valoverhot

Lähestymiskytkimet
 • Induktiiviset lähestymiskytkimet
 • Magneettiset lähestymiskytkimet
 • Kapasitiiviset lähestymiskytkimet

Merkinlukijat

 • Värianturit
 • Haarukka-anturit
 • Kohdistusanturit
 • Kuvaan perustuva tahdistusanturi
 • Luminenssianturit
 • Leveäkeilaiset valokennot
 • Kontrastianturit
 • Kiiltopinta-anturit

Magneettiset sylilnterianturit
 • Analogiset paikoitusanturit
 • Anturit C-ura -sylintereille
 • Anturit T-ura -sylintereille

SICK TUOTEVALIKOIMA

Turvarajakytkimet
 • Sähkömekaaniset turvarajakytkimet
 • Kosketuksettomat turvarajakytkimet
 • Turvalukot
 • Turvaohjaimet
 • Turvarajakytkimen mekaaniset salpalukot

https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g172752
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/valokuituanturit-ja-valokuidut/c/g188251
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/laepinaekyvien-kohteiden-tunnistus/c/g349651
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/valokennot/c/g172752xp2
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g184853
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvakamerajaerjestelmaet/c/g192052
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/yksisaeteiset-turvavalokennot/c/g192055
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/valosaehkoeisten-turvalaitteiden-paeivityspaketit/c/g355651
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/c/g185751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/monisaeteiset-turvavalopuomit/c/g187272
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/peili-ja-laitepylvaeaet/c/g288553
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g176262
https://www.sick.com/fi/fi/automaatiovaloverhot/mittaavat-valoverhot/c/g186351
https://www.sick.com/fi/fi/automaatiovaloverhot/kytkevaet-valoverhot/c/g187985
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g253054
https://www.sick.com/fi/fi/laehestymiskytkimet/induktiiviset-laehestymiskytkimet/c/g190731
https://www.sick.com/fi/fi/laehestymiskytkimet/magneettiset-laehestymiskytkimet/c/g201656
https://www.sick.com/fi/fi/laehestymiskytkimet/kapasitiiviset-laehestymiskytkimet/c/g201659
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g113665
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/vaerianturit/c/g113666
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/haarukka-anturit/c/g127488
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/kohdistusanturit/c/g262856
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/luminenssianturit/c/g115863
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/leveaekeilaiset-valokennot/c/g130174
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/kontrastianturit/c/g141103
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/kiiltopinta-anturit/c/g323051
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g192663
https://www.sick.com/fi/fi/magneettiset-sylinterianturit/paikoitusanturit/c/g253259
https://www.sick.com/fi/fi/magneettiset-sylinterianturit/anturit-c-ura-sylintereille/c/g192664
https://www.sick.com/fi/fi/magneettiset-sylinterianturit/anturit-t-ura-sylintereille/c/g192970
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g191551
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/saehkoemekaaniset-turvarajakytkimet/c/g195488
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/kosketuksettomat-turvarajakytkimet/c/g195511
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/turvalukot/c/g352551
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/turvaohjaimet/c/g195525
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sens:Control – turvalliset ohjausratkaisut

 • Turvallinen sarjaankytkentä
 • Turvarele
 • Turvaohjaimet

Kaasuanalysaattorit
 • Kaasuanturit
 • Näytettäottavat kaasuanalysaattorit
 • In-situ-kaasuanalysaattorit

Analysaattoriratkaisut

 • CEMS-ratkaisut
 • Prosessiratkaisut

Pölymittarit

 • Valon sirontaan perustuvat pölymittarit
 • Valon läpäisyyn perustuvat pölymittarit
 • Gravimetriset pölypitoisuuden mittalaitteet

Liikenneanturit
 • Tunnelianturit
 • Näkyvyyden mittalaitteet
 • Ylikorkeuden havaitsimet

SICK TUOTEVALIKOIMA

Ultraääneen perustuvat kaasunvirtausmittarit
 • Tilavuusvirtauksen mittalaitteet
 • Massavirtauksen mittalaitteet
 • Virtausnopeuden mittalaitteet
 • Kaasumittarit
 • Virtauslaskurit

Tunnistusratkaisut
 • Kamerapohjaiset koodinlukijat
 • Viivakoodinlukijat
 • RFID
 • Käsilukijat
 • Liitäntätekniikka

https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g186152
https://www.sick.com/fi/fi/senscontrol-turvalliset-ohjausratkaisut/turvarele/c/g186153
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g54724
https://www.sick.com/fi/fi/kaasuanalysaattorit/kaasuanturit/c/g284252
https://www.sick.com/fi/fi/kaasuanalysaattorit/naeytettaeottavat-kaasuanalysaattorit/c/g284254
https://www.sick.com/fi/fi/kaasuanalysaattorit/in-situ-kaasuanalysaattorit/c/g284253
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g284256
https://www.sick.com/fi/fi/analysaattoriratkaisut/cems-ratkaisut/c/g284257
https://www.sick.com/fi/fi/analysaattoriratkaisut/prosessiratkaisut/c/g284258
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g54727
https://www.sick.com/fi/fi/poelymittarit/valon-sirontaan-perustuvat-poelymittarit/c/g283714
https://www.sick.com/fi/fi/poelymittarit/valon-laepaeisyyn-perustuvat-poelymittarit/c/g283715
https://www.sick.com/fi/fi/poelymittarit/gravimetriset-poelypitoisuuden-mittalaitteet/c/g283716
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g284259
https://www.sick.com/fi/fi/liikenneanturit/tunnelianturit/c/g284260
https://www.sick.com/fi/fi/liikenneanturit/naekyvyyden-mittalaitteet/c/g284262
https://www.sick.com/fi/fi/liikenneanturit/ylikorkeuden-havaitsimet/c/g284261
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g54734
https://www.sick.com/fi/fi/ultraaeaeneen-perustuvat-kaasunvirtausmittarit/tilavuusvirtauksen-mittalaitteet/c/g288751
https://www.sick.com/fi/fi/ultraaeaeneen-perustuvat-kaasunvirtausmittarit/massavirtauksen-mittalaitteet/c/g288752
https://www.sick.com/fi/fi/ultraaeaeneen-perustuvat-kaasunvirtausmittarit/virtausnopeuden-mittalaitteet/c/g288755
https://www.sick.com/fi/fi/ultraaeaeneen-perustuvat-kaasunvirtausmittarit/kaasumittarit/c/g288756
https://www.sick.com/fi/fi/ultraaeaeneen-perustuvat-kaasunvirtausmittarit/virtauslaskurit/c/g300156
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g77989
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kamerapohjaiset-koodinlukijat/c/g78496
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/viivakoodinlukijat/c/g79766
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/rfid/c/g93063
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kaesilukijat/c/g77990
https://www.sick.com/fi/fi/4dpro-tarvitsemaasi-joustavuutta/w/4dpro/
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Konenäkö

 • 2D-konenäkö
 • 3D-konenäkö

Etäisyysanturit
 • Etäisyysanturit
 • Pitkän kantaman etäisyysanturit
 • Ultraäänianturit
 • Paikoitusanturit
 • Lineaarianturit
 • Optinen tiedon siirto

Havainnointi- ja mittausratkaisut
 • 2D-LiDAR-anturit
 • Tutka-anturit
 • 3D-LiDAR-anturit

Motor feedback-järjestelmät

 • Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE DSL®

 • Motor Feedback-järjestelmät lineaarinen HIPERFACE®

 • Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE®

 • Motor Feedback-järjestelmät kommutoinnilla
 • Motor Feedback-järjestelmät pulssianturilla

Enkooderit ja kaltevuusanturit
 • Pulssianturit
 • Turvapulssianturit
 • Lineaarianturit
 • Kaltevuusanturit
 • Absoluuttianturit
 • Vaijerivetoanturit
 • Mittapyöräanturit

Nesteanturit
 • Pinnankorkeusanturit
 • Paineanturit
 • Virtausanturit
 • Lämpötila-anturit

SICK TUOTEVALIKOIMA

Järjestelmäratkaisut
 • Asiakaskohtaiset analyysijärjestelmät
 • Kohteidentunnistusjärjestelmät
 • Laadunvalvontajärjestelmät
 • Robottiohjausjärjestelmät
 • Toiminnallisen turvallisuuden järjestelmät
 • Kuljettajaa avustava järjestelmä
 • Profilointijärjestelmät
 • Turvajärjestelmät
 • Seuranta- ja dimensointijärjestelmät

https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g114858
https://www.sick.com/fi/fi/konenaekoe/2d-konenaekoe/c/g114859
https://www.sick.com/fi/fi/konenaekoe/3d-konenaekoe/c/g138560
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g132151
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/etaeisyysanturit/c/g150251
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/pitkaen-kantaman-etaeisyysanturit/c/g168297
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/ultraaeaenianturit/c/g185671
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/paikoitusanturit/c/g182754
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/lineaarianturit/c/g132553
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/optinen-tiedonsiirto/c/g145465
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g91899
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/c/g91900
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/tutka-anturit/c/g349453
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/c/g282752
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g204351
https://www.sick.com/fi/fi/motor-feedback-jaerjestelmaet/motor-feedback-jaerjestelmaet-hiperface-dsl/c/g213956
https://www.sick.com/fi/fi/motor-feedback-jaerjestelmaet/motor-feedback-jaerjestelmaet-lineaarinen-hiperface/c/g204358
https://www.sick.com/fi/fi/motor-feedback-jaerjestelmaet/motor-feedback-jaerjestelmaet-hiperface/c/g213955
https://www.sick.com/fi/fi/motor-feedback-jaerjestelmaet/motor-feedback-jaerjestelmaet-kommutoinnilla/c/g204352
https://www.sick.com/fi/fi/motor-feedback-jaerjestelmaet/motor-feedback-jaerjestelmaet-pulssianturilla/c/g204357
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g228452
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit-ja-kaltevuusanturit/pulssianturi/c/g244396
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit-ja-kaltevuusanturit/turvapulssianturit/c/g309663
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit-ja-kaltevuusanturit/lineaarianturit/c/g244397
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit-ja-kaltevuusanturit/kaltevuusanturit/c/g361551
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit-ja-kaltevuusanturit/absoluuttianturit/c/g244395
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit-ja-kaltevuusanturit/vaijerivetoanturit/c/g286652
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit-ja-kaltevuusanturit/mittapyoeraeanturit/c/g365351
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g192951
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/pinnankorkeusanturit/c/g98155
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/paineanturit/c/g138251
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/virtausanturit/c/g173251
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/laempoetila-anturit/c/g173252
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g286351
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/asiakaskohtaiset-analyysijaerjestelmaet/c/g286316
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/kohteidentunnistusjaerjestelmaet/c/g288253
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/laadunvalvontajaerjestelmaet/c/g288255
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/robottiohjausjaerjestelmaet/c/g316751
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/toiminnallisen-turvallisuuden-jaerjestelmaet/c/g288256
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/kuljettajaa-avustava-jaerjestelmae/c/g286562
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/profilointijaerjestelmaet/c/g288254
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/turvajaerjestelmaet/c/g288257
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/seuranta-ja-dimensiointijaerjestelmaet/c/g91874
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Ohjelmistotuotteet
 • Sick AppSpace
 • Intefrated Managing Solutions
 • Analytics Solutions
 • Integration Solutions

SICK TUOTEVALIKOIMA

Integroitavat tuotteet
 • Sensor Integration Machine
 • Sensor Integration Gateway
 • 4Dpro-liitäntätekniikka

Kaltevuusanturit
 • Kaltevuusanturit
 • Dynaamiset kaltevuusanturit

Linjanseuranta-anturi
 • Optinen linjanseuranta-anturi
 •  Magneettinen reittinavigointianturi

Turvajärjestelmät ja -ratkaisut
 • Turvajärjestelmät
 • Turvallisuusratkaisut

Virtausmittaustekniikka
 • Kaasun virtausmittarit
 • Nestevirtauksen mittauslaitteet
 • Kiinteiden aineiden virtauksen mittauslaitteet
 • Digitaaliset virtausratkaisut
 • Kaasuvirtauslaskurit
 •  Nestevirtauslasurit
 • Virtausmittausjärjestelmät 

Valokuituanturit ja valokuidut

SICK AppSpace

https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g333752
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g443851
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g504451
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g286351
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
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LOGISTIIKKAA ÄLYKKÄÄMMIN.

Materiaalivarastot, jotka keräävät reaaliajassa tietoja. Kuljettimet, jotka päättävät 
tehtävistä. Kuljetusjärjestelmät, jotka organisoivat reitit itsenäisesti. SICKin 
älykkäät anturiratkaisut parantavat valmistus- ja logistiikkaprosessien 
verkottamista. Ne valvovat kohteita, analysoivat tietoja ja tarjoavat tiedot 
käytettäviksi reaaliajassa – koko toimitusketjun ajan. Tämä tekee prosesseista 
läpinäkyviä, tehokkaita – ja ennen kaikkea järkeviä. We think that´s intelligent. 
www.sick.com/smart-logistics
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