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Oma matkani jatkuu uutta kohti

Aikoinaan kun aloitin SICK Oy:n toimitusjohtajana en arvannut, että matka kestäisi yli 16 vuot-
ta. Aika on mennyt tosi nopeasti. Perheyhtiön arvostava johtamiskulttuuri ja vapaus päättää 
maakohtaisesti liiketoimintaan liittyvistä asioista on pitänyt omaa motivaatiota yllä koko tämän 
ajan. Työtä on tehty upeassa kehittävässä hengessä hienon henkilökunnan kanssa ja Saksan 
tuella – siitä suuri kiitos kaikille myös tätä kautta. Kasvu on ollut huikeaa, en olisi ikinä uskonut 
liikevaihdon kasvavan kuusinkertaiseksi tänä aikana. Nyt on aika siirtyä uusiin haasteisiin.

Mikä parasta, hieno matka SICKillä ei kuitenkaan lopu, vaan siirryn heinäkuun alussa konsernin 
palvelukseen muutamaksi vuodeksi. Toimenkuva on räätälöity vahvuuksiini sopivaksi ja pääsen 
mukaan globaaleihin tiimeihin kehittämään mm. uusia liiketoimintoja, johtamista ja markki-
nointia. On tosi hienoa jatkaa omaa uraa maailman johtavalla anturitoimittajalla täysin uusissa 
haasteissa (Senior Sales and Service Consultant). Minut löytää edelleen Vantaalta – vaikka osa 
työpäivistä tuleekin kulumaan pääkonttorissa ja muissa tytäryhtiöissä. Yhteystietoihin ei tule 
muutoksia.

Arvostan aivan valtavasti tätä mahdollisuutta ja luottamusta ja tosi innoissani sekä motivoinee-
na tartun uusiin haasteisiin SICK konsernissa.

SICK Oy – uusi toimitusjohtaja

Uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.7.2020 monelle tuttu mies,  MBA Juri Varis, joka on toimi-
nut SICKillä Ports & Cranes business-alueen Lead Account Managerina sekä Traffic-sovellusten 
tuotepäällikkönä jo vuodesta 2013 lähtien. 

Juri itse kommentoi asiaa näin:

"Olen todella nauttinut työskentelystäni SICKillä nimettyjen asiakkaideni kanssa. Nämä vuo-
det Lead Account Managerina ovat olleet hyvin antoisia ja tarjonneet sopivasti mielenkiintoisia 
haasteita. Otan SICKin toimitusjohtajan tehtävät vastaan kiitollisena ja ylpeydellä 1.7.2020 al-
kaen. SICK on vastuullinen ja menestynyt yhtiö, ja meillä työskentelee rautaisten ammattilaisten 
tiimi. Odotan uudessa roolissani menestyksekkään yhteistyömme jatkumista sitoutuneen SICK 
-tiimin, asiakkaiden, partnereiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa."

 
 
Joko palaamme normaaliin asiakaspalveluun?
Olemme eläneet poikkeuksellista aikaa muutaman kuukauden ja tätä kirjoittaessani huhtikuun 
kolmannella viikolla koko asiakaspalvelumme ja kaikki tiimimme ovat käytettävissäsi tavalli-
seen tapaan, osittain toimistosta ja suurelta osin kotoa käsin. Olemme tavoitettavissa etäyhtey-
den kautta, puhelimitse ja sähköpostitse vakioaikoina tuttujen yhteystietojen kautta.

Toivottavasti tätä lukiessasi tilanne on jo koko Suomen osalta positiivinen ja Presidenttimme 
Sauli Niinistön oli oikeassa sanoessaan ”Tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme 
sen”. Ollaan siis yhteydessä tilanteen sallimalla tavalla.

Luet tätä sitten paperilla tai sähköisesti, edessäsi on uusin lehtemme, joka sisältää paljon uusia 
ihmisiä, uutta teknologiaa, uusia sovelluksia ja muuta infoa. Seuraavien lukemattomien sivujen 
kautta toivotan

PÄÄKIRJOITUS

Oikein hyvää kesää ja loppuvuotta 2020!

Ari Rämö
SICK Oy
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Asiakaspalvelun yhteystiedot
 

Vuoden 2020 messut 

POHJANMAAN TEOLLISUUS 13.5. Seinäjoki => 4.11 

POHJOINEN TEOLLISUUS / NORRKAMA 6.-7.5. Oulu => 30.9.-1.10. 

ALIHANKINTA 22.-24.9. TAMPEREELLA 

ENERGIA 20.-22.10. TAMPEREELLA 

 

UUTISIA

Janna Ajanto
09 2515 8034
Toimistoassistentti

Nanna Tikkanen
09 2515 8036  
Asiakaspalvelu- 
päällikkö

ASIAKASPALVELU

Paula Lipponen
09 2515 8035

 

TEKNINEN-/ SISÄMYYNTI KOKO SUOMI

Juuso Pusa 
09 2515 8065 

 

SICK OY | Myllynkivenkuja 1 |
01620 | Vantaa  | Puh. 09 2515 800 | 
S-posti: sick@sick.fi

Henkilökohtaiset: 
etunimi.sukunimi@sick.fi.

Heikki Penttilä 
09 2515 8038 
Varasto/logistiikka

Juuso Pusa on  
aloittanut teknisenä 
myyjänä sisä- 
myynnissä 1.3.  

Hän vastaa numerosta  
09-2515 8065.

Kasper Kuusisto 
siirtyy Etelä-Suomen 
aluemyyntipäälliköksi 
1.5. alkaen.

Hän vastaa numerosta  
09-2515 8062.

Janna Ajanto tuli 
virallisesti SICKin tiimiin 
1.3. alkaen. Hän toimii 
asiakaspalvelussa 
toimistoassistenttina 
ja vastaa vaihteeseen 
sekä numeroon 
09-2515 8034.

Matti Kleemola on 1.5. 
alkaen New Business  
Explorer. Hänen vastuullaan 
ovat start upit, new business 
ja oppilaitokset. Lisäksi hän 
vastaa tuotepäällikkönä  
järjestelmistä. Hän vastaa 
numerosta 040-900 8043

Osaamisen päivittäminen on ikkuna tulevaisuuteen - SICKin digitaaliset kanavat
 
Itsensä kehittäminen on tänä päivänä helppoa, monipuolista ja tapoja on tarjolla 
enemmän kuin koskaan. Koska tietoa on saatavilla paljon, muodostuu nykyään on-
gelmaksi se, mikä osaamisen kehittämisessä on tärkeää ja oleellista. Tästä syystä 
kannattaa tämän kaiken tietotulvan keskellä miettiä hetki mitkä asiat ovat lähitule-
vaisuudessa oman työn kannalta tärkeitä. Voisiko oman osaamisen päivittämisellä 
tuottaa paremman asiakaskokemuksen tai saada lisämyyntiä?

Kotisivujemme lisäksi myös digitaalisista kanavistamme löydät tietoa uusista ja 
vanhoista tuotteista, erilaisista sovelluksista, tutorial-videoita sekä paljon muuta. 

Klikkaa sisään digitaaliseen maailmaan.

@ SICK_Oy

@ SICK Sensor Intelligence

@ SICK Finland

@ sick_sensor_intelligence

@ sicksensorintelligence

Juri Varis aloittaa 
uutena toimitus- 
johtajana 
1.7.2020. 

Hän vastaa  
numerosta 
09-2515 8042.

Poikkeustilanteesta huolimatta asiakaspalvelumme ja koko tiimimme on käytettävissä arkisin klo 8-16.

Henkilöuutisia 

 

https://www.pohjanmaanteollisuus.fi/
https://pohjoinenteollisuus.expomark.fi/
https://www.alihankinta.fi/fi/
https://www.energiamessut.fi/
https://twitter.com/sick_oy?lang=fi
https://www.youtube.com/channel/UCwa-5Rs8nbqvcNeS5IH0S8g
https://www.linkedin.com/company/sicksensorintelligence
https://www.instagram.com/sick_sensor_intelligence/v
https://www.facebook.com/sicksensorintelligence/


5

SICKin anturisalkku

Hyvin varusteltu anturisalkku, joka on käyttövalmis ja toimiva.  
Salkku sopii erinomaisesti esimerkiksi opetuskäyttöön. 

Salkku sisältää:

   Valokennoja
   Lähestymiskytkimiä
   Sylinterirajoja
   Merkinlukijoita
   Valoverhoja
   IO-Link-antureita ja oheislaitteita
   Sekä muita tarvikkeita kuten peilejä sekä Testbox 18V:n

Hinta 1950€.

OPETUSKÄYTTÖÖN!

Lisätietoja:
Markku Rantanen, 
markku.rantanen@sick.fi,  
Puh. 09-2515 8025

Lue SICKin suomenkielinen blogi verkkosivuiltamme

Olemme aloittaneet suomenkielisen blogin julkaisemi-
sen kotisivuillamme. Julkaisemme viikoittain artikkelei-
ta alamme ajankohtaisista asioista sekä uusimmista 
tuotteista ja sovelluksista.

Käy klikkaamassa: www.sick.fi

Kevään tuoteinfot- ja koulutukset siirtyvät myöhempään ajankohtaan

Kevään tuoteinfot ja -koulutukset on jouduttu vallitsevan tilanteen 
vuoksi perumaan. Tuoteinfot tullaan järjestämään ilmoitetuilla 
paikkakunnilla mahdollisesti syksyllä, kun tilanne sen sallii.

Voit tutustua kuitenkin suunnitelmissa oleviin tuoteinfoihin 
ja -koulutuksiin SICKin koulutuskalenterissa sivulla 36.

Muistattehan, että järjestämme räätälöityjä koulutuksia. 
Pyynnöstä järjestämme koulutuksia myös etäkoulutuksina.

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

27.5. Konenäköinfo webinaari klo 10-11.30.

Tilaisuudessa esitellään konenäkötekniikan perusteet 
ja SICKin konenäkölaitteiden tuotevalikoima sekä 
tutustutaan konenäön käyttömahdollisuuksiin esittele-
mällä konenäöllä toteutettavissa olevia sovelluksia.

Ilmoittautumiset: sick@sick.fi tai puh. 09-2515 800.

https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/c/g172752?q=:Def_Type:Product
https://www.sick.com/fi/fi/induktiiviset-laehestymiskytkimet/c/g253054?q=:Def_Type:Product
https://www.sick.com/fi/fi/magneettiset-sylinterianturit/c/g192663?q=:Def_Type:Product
http://www.sick.fi
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Simuloidulla mallilla eli digitaalisella kaksosella voidaan testata automaatiojärjestelmää jo ennen kuin  
ensimmäistäkään anturia on asennettu. Laserskannerit kuitenkin haastavat simulointiohjelmistot.

>> Metropolian opiskelijat Jaakko Pa-
karinen ja Jarmo Immonen tekivät au-
tomaation harjoitustyönään pienen au-
tonomisen UGV-ajoneuvon. Laite kulkee 
renkailla ja painaa noin 20 kiloa. Se mit-
taa ympäristöään muun muassa SICKin 
yksitasoisella laserskannerilla ja pystyi-
kin testissä suunnistamaan itsekseen 
läpi sokkeloradan. 

Harjoitustyön kiinnostavin kulma ei kui-
tenkaan ole ajoneuvon toteutus, vaan 
sen digitaalinen kaksonen, joka toimii 
kokonaan tietokoneen virtuaalisessa ym-
päristössä.

Digitaalisella kaksosella (Digital Twin) 
tarkoitetaan fyysisessä maailmassa toi-
mivan laitteen simuloitua kopiota, joka 
toimii tietokoneessa, laskennallisessa 

mallissa. Mitä paremmin simulointi on 
tehty, sitä paremmin digitaalisen kak-
sosen toiminta vastaa reaalimaailman 
mallia. 

– UGV-laitteen fysiikkamallinnus on tehty 
Mevean ohjelmalla. Siihen on liitetty an-
turimallinnus käyttäen Unity -sovellusta, 
Jaakko Pakarinen kertoo. 

Harjoitustyössä todellinen UGV ja sen di-
gitaalinen kaksonen toimivat käytännös-
sä yhtenevästi, eli simulaatiomalli vasta-
si todellisuutta liki täydellisesti. 

Simulointi edistää 
tuotekehitystä ja koulutusta
Mevea on suomalainen simulointiohjel-
mistoja kehittävä yhtiö. Sen liiketoiminta 

rakentuu isojen työkoneiden mallintami-
sen ja käyttökoulutuksen ympärille. 

Mevean myyntijohtaja Raimo Nikkilä ja-
kaa raskaan työkoneen anturoinnin kah-
teen ryhmään: koneen sisällä tapahtuvien 
toimintojen mittaamiseen, sekä työkoneen 
ympäristön mittaamiseen. Jälkimmäiseen 
ryhmään kuuluu esimerkiksi SICKin sen-
sorit, jotka estävät konetta törmäämästä 
ihmisiin tai asioihin koneen ympärillä.

– Esimerkiksi tietyt Sandvikin kaivosko-
neet ovat jo lähes kokonaan autonomisia, 
Nikkilä kertoo. Niiden toiminta perustuu 
pitkälti kehittyneisiin sensoreihin ja ko-
neet simuloidaan Mevean ohjelmistoilla. 

Toinen suomalainen yritys, Etteplan, on 
tehnyt teollisuuden ja automaation si-

SIMULOI AUTOMAATIOSTA  
NOPEAMPI JA EDULLISEMPI 
DIGITAALINEN KAKSONEN – SICKin LASERSKANNEREILLA

https://www.sick.com/fi/fi/from-micron-to-mile-sickin-etaeisyys-ja-lidar-anturit/w/micron-to-mile/


7

mulointia vuosikausia. Koneiden ja au-
tomaatiolinjojen rakennetta kuvaavien 
CAD-tietokonemallien ja automaatiojär-
jestelmien yhdistämistä on tehty virtu-
aalisesti nelisen vuotta. Nykyään yhä 
useammat järjestelmät keskustelevat 
keskenään ja järjestelmien mallinnuk-
sessa tähdätään systeemitason kokonai-
suuden simulointiin.

Etteplanin liiketoimintayksikön johta-
ja Iiro Aalto listaa kolme keskeisintä 
perustetta simuloinnille: Suunnittelun 
riskinhallinta, viestintä ja koulutus. Kun 
järjestelmiä voidaan ottaa virtuaalisesti 
käyttöön pitkin projektia, ovat riskit todel-
lisessa käyttöönottotilanteessa pienem-
mät. Viestintä automaatiojärjestelmän 
suunnittelijan ja asiakkaan välillä sujuu 
paremmin, kun apuna on lopputuotetta 
esittävät mallit, joiden toimintaa voi-
daan esitellä ja testailla. Ja lopulta kun 
järjestelmä on rakennettu, voidaan sen 
käyttäjiä kouluttaa simulointimallia hyö-
dyntäen. 

Hyvät digitaaliset kaksoset siis tekevät 
tuotekehityksestä nopeampaa ja edulli-
sempaa ja helpottavat myöhemmin jär-
jestelmien käyttöä ja ylläpitoa. Niillä voi-
daan myös kokeilla turvallisesti asioita, 
joiden seurauksista ei ole kokemuksia ja 
jotka voisivat olla käyttäjille tai ympäris-
tölle vaarallisia. Tietokoneilla tehtävän si-
muloinnin ja mallinnuksen perimmäinen 
tarkoitus on siis säästää aikaa ja rahaa 
ja välttää vaaratilanteita. 

Erilaiset välineet järjestelmien simuloin-
tiin paranevat koko ajan. Mevean ohjel-
mistojen lisäksi Aalto listaa esimerkiksi 
Visual Componentsin ja Robot Studion 
osaksi työkalupakkia, jolla järjestelmiä 
mallinnetaan. 

– Käytettävät ohjelmistot valitaan sitten 
tapauskohtaisesti, Aalto jatkaa.

Laserskannerin mittaustapa 
haastaa simulaattorit
Anturien mallinnuksessa erityisesti la-
serskannerit haastavat simulointijär-
jestelmiä. Aiemmin käytössä oli enim-
mäkseen melko yksinkertaisia senso-
reita, kuten valokennoja tai viivakoodin 
lukijoita. Tuolloin anturin voitiin olettaa 
toimivan aina oikein. Laserskannerien 
mittaustulos on kuitenkin yksinkertai-
sen päälle-pois -arvon tai merkkijonon 
sijaan pistepilvi joka koostuu erilaisista 
laser-valon heijastuksen intensiteettiar-
voista. On käyttökohteesta ja ympäristön 
olosuhteista kiinni, miten mittaustulosta 
tulkitaan ja miten sillä ohjataan auto-
maatiojärjestelmää.

– Erityisen vaikeaa on autonomisten ko-
neiden simulointi, koska silloin usein pi-

Autonominen SICK laserskannerilla navigoiva ajoneuvo, josta tehtiin digitaalinen kaksonen.

tää ottaa huomioon sään vaihtelut kuten 
vesisade tai sumu. Onneksi perinteiset 
automaatiojärjestelmät ovat yleensä si-
sätiloissa, Nikkilä kertoo. 

Laserskannereita ja muitakin antureita 
käytetään kuitenkin yhä erilaisemmissa 
kokonaisuuksissa ja koneissa, kuten kai-
voksissa ja Metropolian UGV-laitteiden 
kaltaisissa ajoneuvoissa. Siksi simuloin-
tijärjestelmiäkin kehitetään jatkuvasti 
paremmaksi.

SICKin anturit ovat yhteensopivia In-
dustry 4.0 -toimintojen kanssa. Anturit 
antavat niin haluttaessa mittaustulok-
sensa ja tietoja toiminnastaan digitaali-
sille ohjausjärjestelmille, mikä avaa uu-
sia mahdollisuuksia automaatiolle. 

Luonteva seuraava askel onkin anturien 
simuloinnin kehittäminen, jotta digitaa-
listen ohjausjärjestelmien ja kaksosten 
simulointia voidaan viedä jatkossa yhä 
pidemmälle. 

– Laserskannerien simulointi on vaikeaa, 
varsinkin ulkotiloissa. Siksi teemme yh-
teistyötä SICKin kanssa, Mevean Nikkilä 
kertoo.

Myös SICKillä yhteistyö simulointiohjel-
mistojen kehittäjien kanssa nähdään 
tärkeäksi.

– Emme halua kehittää omia simuloin-
tiohjelmistoja, vaan teemme mieluum-
min yhteistyötä olemassa olevien toi-
mijoiden, kuten Mevean kanssa, kom-
mentoi Integraatioratkaisujen johtaja 
Manfred Haberer SICK:n pääkonttorilta 
Saksan Waldkirchistä. 

Kun Jaakko ja Jarmo joskus siirtyvät työ-
elämään ja kenties suunnittelevat siellä 
teollista automaatiota, on heillä yhä pa-
remmat simulointityökalut käden ulottu-
villa. 

Teksti: Tuomas Sauliala

Mevean 
ohjelmisto, jossa 
voidaan myös 
visualisoida 
mallinnetun 
ajoneuvon 
kulkemista.

https://mevea.com/
https://mevea.com/
https://www.sick.com/fi/fi/topics-and-knowledge/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/https://www.sick.com/fi/fi/topics-and-knowledge/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
https://www.sick.com/fi/fi/topics-and-knowledge/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/https://www.sick.com/fi/fi/topics-and-knowledge/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
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SICKin Tampereen konttorilla ei 
voi välttyä hevosjutuilta. Sekä Art-
tu Honkalalta että Heikki Karhu-
niemeltä harrastuksia kysyttäessä 
vastaus on molemmilla perhe ja 
lasten harrastukset. Molemmissa 
perheissä hevosharrastus on niin 
läsnä, että tähän pyöritykseen jou-
tuvat myös molemmat miehet va-
paa-aikanaan osallistumaan. Tai 
pääsevät osallistumaan. 

>> Työasioita Tampereen alueen myyn-
timiehet hoitavat puhelimitse päivittäin, 
mutta konttorille pyritään kokoontu-
maan vähintään kerran viikossa; yleen-
sä perjantaisin yhteisen aamiaisen 
merkeissä. Silloin paikalla ovat usein 
myös turva-asiantuntija Mikko Irri sekä 
prosessipuolen huolloista ja myynnistä 
Keski-Suomen alueella vastaava Jyrki 
Sarvanko.

Tampereen konttorilla eniten työaikaansa 
käyttää Mikko, joka muuten kiertää asiak-
kaiden luona tekemässä turvakartoituk-
sia, -koulutuksia sekä muita turva-asian-
tuntijan työhön kuuluvia keikkoja. Kont-
torilla ei ole vakituista päivystystä, mutta 
sinne sovitaan asiakastapaamisia ja on 
siellä ehditty ensimmäisen vuoden aikana 
pitää jo yksi tuoteinfokin. Tilat mahdollis-
tavat sen, että normaalisti kotikonttoreilla 
säilytetyt tuotteet ja testilaitteet voidaan 
säilyttää yhteisissä tiloissa, eikä niitä tar-
vitse kotona varastoida. 

HEVOSJUTTUJA TAMPEREELLA

Toimiston isolla 
pöydällä mahtuu 
rakentamaan
 vaikka 
messudemoja.

Heikki ja Arttu 
konttorin sohva-
nurkkauksessa.
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Karhuniemen Heikillä tulee tänä kevää-
nä jo yhdeksäs vuosi täyteen SICKillä. Vä-
lillä on ihan pitänyt pysähtyä miettimään, 
että onko siitä jo niin pitkä aika, miettii 
Heikki. Kaikki päivät ovat erilaisia ja aika 
kuluu nopeasti. 

Aluemyyjän työ voi vaikuttaa yksinäiseltä, 
joten on mukavaa tavata alueella asiak-
kaita, jotka ovat tuttuja jo vuosien takaa. 
Kauimmaiset asiakkaat ovat puolentois-
ta tunnin päässä, joten yöksi ehtii aina 
kotiin. 

Lisäksi koulutukset ja myyntikokoukset 
vievät tämän sähkövoimatekniikan insi-
nöörin säännöllisesti pääkonttorille Van-
taalle, josta muutenkin saa apua aina 
tarvittaessa. Myös Artun tulo Tampereen 
alueen myyntiin on helpottanut huomat-
tavasti alueen hoitoa ja tietysti vahvista-
nut Tampereen tiimiä.

Toimiston isolla 
pöydällä mahtuu 
rakentamaan
 vaikka 
messudemoja.

YLÖJÄRVEN KARHEN KYLÄN HEIKKI
Heikki elää Artun tavoin paljon puhuttu-
ja ruuhkavuosia ja lasten harrastuksiin 
vieminen täyttää vapaa-ajan, joka tosin 
koko perheeltä kuluu enimmäkseen jal-
kapallon merkeissä. Heikki on joukku-
eenjohtaja D-junnuille ja vaimo valmen-
taa tyttöjen joukkuetta.  Kirsi-vaimon 
hevosharrastus on saanut mukaan myös 
Heikin, koska myös hevoset kuuluvat per-
hepiiriin. Lumisina talvina on tullut oltua 
suksilla mm. Pirkan hiihdon ja Finlandia- 
hiihdon merkeissä.

ARTUN HARRASTUKSENA PERHE

Heikki ja Arttu 
konttorin sohva-
nurkkauksessa.

Lisätietoja:
Heikki Karhuniemi, 
heikki.karhuniemi@sick.fi,  
Puh. 040 900 8044

Lisätietoja:
Arttu Honkala, 
arttu.honkala@sick.fi,  
Puh. 040 900 8055

Parasta on se, kun mennään kovaa.

Tyttäret ja suosikkiponi Jagge. Arttu ja lapset Näsinneulassa.

Kaksi vuotta sitten Arttu Honkala kuuli 
vapaasta myyntimiehen paikasta Pir-
kanmaalla. Kun paikka oli auki myös 
SICKin kotisivuilla, Arttu päätti tarttua 
toimeen ja lähetti hakemuksen. Varsin 
pian tulikin kutsu työpaikkahaastatte-
luun, ja kun työ ja sen hakija kohtasivat, 
paikka oli täytetty. Artulla on 10 vuoden 
kokemus automaatioinsinöörin työstä 
ja  kokemusta teollisuusautomaatiosta, 
joten SICKin tuotteet olivat tuttuja jo en-
tuudestaan. 

Aiemmassa työssään hän oli mukana 
mm. käyttöönotoissa, projekteissa ja ko-
neiden modernisoinneissa. Uuden työn 
myötä työnkuva on muuttunut, kun enää 
ei ole työyhteisöä, jonka kanssa oltaisiin 
päivittäin tekemisissä. Heikin kanssa 
tulee kuitenkin soiteltua päivittäin ja 
konttorin viikkotapaamisissa on mah-
dollisuus tavata myös muita Tampereen 
alueella työskenteleviä kollegoita.

Viikonloppumatkat pari kertaa vuodes-
sa ovat sitä laatuaikaa Artulle vaimon 
kanssa, muu aika meneekin sitten suur-
perheen arjen pyörityksessä. Kun per-
heessä on neljä alle 11-vuotiasta lasta, 
ei vapaa-ajan ongelmia juuri pääse syn-
tymään. Onneksi lasten harrastukset 
ovat myös Artulle mieluisia harrastuksia. 

Esimerkiksi suunnistusta harrastavat se-
kä lapset että Arttu. Kerran viikossa eh-
tii sentään vaimon kanssa kahdestaan 
kahvakuulatunnille. Ja hevoset – niiden 
parissa Artun tulee vietettyä aikaa vii-
koittain, kun se sattuu olemaan tyttärien 
harrastus. 
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OiOiN PELISEINÄLLÄ  PIIRRELTIIN  
JA TAVOITELTIIN ANIMOITUJA  
ANTUREITA

Teknologialla voidaan muuttaa lähes mikä tahansa tila älykkääksi. Älykäs tila on kuin älypuhelin, mutta käyt-
töliittymänä toimii fyysinen tila. Älykkäät tilat ovat nousemassa isoksi ilmiöksi maailmalla. Kansainvälinen 
ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys nosti analyysissään älykkäät tilat ja immersiiviset teknologiat vuoden 
2019 suurimpien teknologiatrendien joukkoon.

>> Älypuhelimet ja niissä olevat sovelluk-
set mullistivat käsityksemme kuluttami-
sesta ja arjen viihteestä. Samankaltaiset   
sovellukset ja   äly   on   siirtymässä  jul-
kisiin  tiloihin. Suomalainen yritys OiOi 
Collective Oy on toiminut tällä uudella 
digitaalisella toimialalla jo vuodesta 
2010 lähtien. -Muutamme seinät, katot 
ja lattiat elämyksiksi. Tämä on seuraava 
digitaalinen vallankumous älypuhelimien 
jälkeen, havainnollistaa OiOin toimitus-
johtaja Sami Kämppi.

Sovelluskohteita ja älykkään tilan mah-
dollisuuksia löytyy kiihtyvällä vauhdilla. 
Markkinapotentiaalin huomaa myös kas-
vavasta kiinnostuksesta kotimaassa ja 
kansainvälisillä markkinoilla.

-Älykkään tilan suunnittelussa ja toteu-
tuksissa vain mielikuvitus on rajana. 
Ratkaisuillamme mikä tahansa seinä 
saadaan reagoimaan kosketukseen. Toi-
saalta myös kokonainen tunturi ja hiihto-
keskus voidaan muuttaa immersiiviseksi 
peliympäristöksi, toteaa Kämppi.

OiOin merkittävin taidonnäyte 
Helsinki-Vantaalla
Helsinki-Vantaan lentoaseman uuteen 
terminaaliosaan ns. kutsuttuun non- 
Schengen lentojen osaan on valmistunut 
keskusaukio, joka on kaukolennoilla mat-
kustaville henkilöille yksi mieleenpainu-
vimmista kokemuksista lentoasemalla. 
Tilasta matkustaja voi löytää suomalaisen 
älytilaratkaisuja toteuttavan OiOin Suo-
men luontoa imitoivan immersiivisen tila-
elämyksen.

https://oioi.fi/
https://oioi.fi/
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- Tarkoitus on, että matkustajat ylläte-
tään unohtumattoman kauniilla suoma-
laisella luonnolla - visuaalisuudella ja 
äänimaisemalla, jonka muovautumiseen 
ihmiset itse pääsevät vaikuttamaan, ker-
too Kämppi.

Matkustaja uppoutuu keskelle suoma-
laista maisemaa. Aukio muuntuu vuo-
denaikojen mukaan seuraten samalla 
eri vuorokauden aikoja. Tilassa kiertää 
74 metrinen muotoiltu led- näyttö. Näy-
töllä näkyy kuvamateriaalia Suomen 
luonnosta. Materiaali on tarkkuudeltaan 
4x8K-tasoista. Kuvat näkyvät 360 as-
teen näkymänä. Myös äänimaisema on 
suunniteltu jokaista tilannetta varten ja 
ääni onkin tärkeässä osassa elämysten 
luomisessa.  OiOin toteuttamilla elämys-
seinillä matkustajilla on mahdollisuus 
luoda käsin koskettamalla esimerkiksi 
revontulia.

OiOi.fi - SMART SPACE

Peliseinällä kerättiin pisteitä tavoittelemalla sekä ylhäältä va-
luvia antureita että kyykkimällä välillä alareunaan ilmestyviä 
antureita, sieniä ja pulloja kohti. Jos halusi päästä hyvään piste-
määrään, pääsi kunnolla hikoilemaan.

Piirrosseinällä on mahdollista piirtää ja kirjoittaa mitä vain. 
Mikä sattuu sen hetken fiilis olemaan.

-Tämä on yrityksellemme merkittävin 
kohde koko toimintamme aikana. Odo-
tamme tästä avautuvan uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia erityisesti kan-
sainvälisillä kentillä, kommentoi myynti- 
ja markkinointijohtaja Olli Marjalaakso.

OiOi Teknologia-messuilla
OiOi oli mukana myös viime vuoden Tek-
nologia-messuilla Helsingissä SICKin 
osastolla. Osaston takaseinällä oli kaksi 
kaksiosaista seinää, joissa molemmissa 
oli sekä piirustus- että peliseinä. SICKin 
LMS511 oli kiinnitetty näyttöseinän 
yläpuolelle siten, että laserkeila kulki 
seinän suuntaisena noin 50 mm etäi-
syydellä seinästä. Laserkeilassa näkyi 
pelaajan/piirtäjän käsi, kun se kosketti 
seinää. LMS511 antaa 190 asteen sek-
torissa esim. 0,25 asteen välein tiedon 
säteen kulkemasta matkasta esteeseen. 

Lentokentän uuden terminaalin non- 
Schengen alueella oleva Plaza, jota ym-
päröi OiOin tilaelämys.

https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/virtausanturit/bulkscan/c/g253553
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/virtausanturit/bulkscan/c/g253553
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>> Fantasia Works on 17 vuotta sitten 
perustettu kuopiolainen yritys, joka suun-
nittelee ja valmistaa huvi- ja teemapuis-
toihin pelejä ja laitteita. Yritys on tänä 
päivänä osa Lappset Grouppia. Pelien 
suunnittelussa ja valmistuksessa käy-
tetään mm. SICKin antureita. Fantasia 
Worksin suunnittelemista peleistä kaksi 

HUVI-JA TEEMAPUISTOISSA SICKin TEKNIIKKAA 

Pallonheittopeli, jossa W180-kennot

Päivien ennätyksen pituushypyssä 
teki Business Collegen Marco Kam-
mer, joka hyppäsi yli 3 metriä. Mou-
karinheittoa harrastavalle Marcolle 
ei saatu tulosta, koska hän hyppäsi 
mitta-alueen yli! Messuille tehdyn 
hyppypaikan mittausalue oli kolme 
metriä.

Messukävijät ottivat mielellään 
mittaa itsestään.

MLG2-valoverho

Huvi- ja teemapuistoihin erikoistunut Fantasia Works käyttää laitteissaan SICKin tekniikkaa. Tämä nähtiin 
myös Teknologia-messuilla Helsingissä, jonne Fantasia Works toi kaksi kehittämäänsä peliä.

nähtiin myös viime vuoden Teknologia- 
messuilla. 

Toinen peleistä mittasi pituushyppyä. Hyp-
pylaudan reunoille oli asennettu SICKin 
MLG2-valoverhot, jotka siis mittasivat se-
kä hypyn pituutta, että sitä ettei hyppyä 
yliastuttu. Toisessa pelissä tavoiteltiin 

mahdollisimman korkeaa pistemäärää 
puolen minuutin ajan. Pelin sisäreunoille 
oli tehty tunnistuskenttä SICKin W180- 
valokennoilla, jotka tunnistivat heitettä-
vän kappaleen, joka tässä tapauksessa 
oli pehmeä pallo. Maalitaulussa oli eri vä-
risiä alueita, joilta sai eri pistemääriä.

https://www.fantasiaworks.com/
https://www.lappset.fi/
https://www.sick.com/fi/fi/automaatiovaloverhot/mittaavat-valoverhot/mlg-2/c/g543486
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>> Pari vuotta sitten tuli 30 vuotta täy-
teen siitä, kun Kalevi Horttonen perusti 
kotipaikalleen Muurameen teollisuuden 
automaatioon suunnattujen tuotteiden 
myymälän. Nykyisellä paikallaan Jyväs-
kylässä Hormelin toimitilat ovat olleet jo 
vuodesta 1991 lähtien. Yrityksen johto-
vastuu tänä päivänä on Kalevin pojalla 
Antilla. Reilun 80 vuoden iästä huoli-
matta Kalevi on vielä viikoittain tuttu nä-
ky konttorilla. 

Tällä hetkellä Hormelin myyntitiimiin 
kuuluvat Antin lisäksi Vesa Kivelä, Ville 
Minkkinen ja Satu Laine. 

SICK on Hormelille tuttu jo vuosien yhteis-
työn takaa. SICKin viralliseksi tekniseksi 
partneriksi Hormel tuli kuitenkin vuonna 
2015. Hormel haluaa olla nimenomaan 
tekninen partneri, jolta löytyy osaamista 
tehdä asioita asiakkaan kanssa myös 
itsenäisesti. Innostunut suhtautuminen 

asiakkaan ratkaisujen selvittämiseen 
näkyy ja kuuluu Antin puheesta. Horme-
lilla osataan etsiä ratkaisuja asiakkaiden 
pulmiin ja vaativampiinkin sovelluksiin 
ilman, että joka kerta pitää konsultoida 
SICKin asiantuntijoita. Asiakkaille näy-
tetään asioita kädestä pitäen, jos se 
on tarpeellista. Usein ollaan mukana jo 
suunnitteluvaiheessa. Kun asiantuntijaa 
tarvitaan, pitkä yhteistyö ja hyvät suhteet 
SICKin henkilökuntaan takaavat sen, et-
tä asiakkaan pulmat saadaan pikaisesti 
selvitettyä. 

Hormel on käytännössä myyntiorganisaa-
tio, vaikka robotiikan myötä saatetaankin 
tehdä jonkin tasoista käyttöönottoa tai 
huoltoa. Hormelilla on varsin kattava va-
rasto SICKin tuotteita kuten alueellisella 
partnerilla kuuluukin olla. Toimitiloista 
löytyy myymälän puoli, jossa asiakkaat 
voivat piipahtaa pikaisestikin hakemas-
sa tarvitsemansa tuotteen. 

TEKNISTÄ OSAAMISTA KESKI-SUOMESSA

HORMEL ON SICKin PARTNERI JYVÄSKYLÄSSÄ

Antin koira Vertti on 
aina aamuisin valmiina 
lähtemään mukaan töi-
hin. Metsästys on myös 
parivaljakon yhteinen 
harrastus. Antilla riittää 
harrastuksia työn lisäksi; 
kaikenlainen urheilu käy 
ja ehtiipä hän vielä len-
tääkin muutaman tunnin 
vuodessa.

Vesa Kivelä on ollut osa Hormelin myynnissä jo yli 10 
vuotta. 

Uudet nettisivut  
on avattu!
www.hormel.fi

HUVI-JA TEEMAPUISTOISSA SICKin TEKNIIKKAA 

Seuraa myös Facebook-sivujamme!

https://hormel.fi/
http://www.hormel.fi
https://www.facebook.com/hormel/
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1. Asennus ja liittäminen: 
turvallisuus viimeisenä
Jos et pysty muistamaan kuin yhden koh-
dan, muista tämä! Olen liiankin usein 
tullut “melkein valmiin” koneen luo ja 
minulta on kysytty: “Mihin tämä skanneri 
voidaan liittää?” Kuolleita kulmia (estei-
den aiheuttamia varjoja) havaitaan yht-
äkkiä kaikkialla. Tämän korjaamiseksi 
on välttämätöntä tehdä mekaanisia “ky-
häelmiä” ja jopa asentaa lisäskannereita 
koko alueen kattamiseksi, mikä olisi voi-

Turvalaserskannerit ovat tehokkaita laitteita monimutkaisiin käyttökohteisiin. Markkinoilla on tarjolla laaja 
valikoima järjestelmiä, jotka poikkeavat toisistaan mallin, liitäntätekniikan, koon ja käytettävyyden osalta. 
Siksi skannereilla toteutettavia turvaratkaisuja suunniteltaessa on huomioitava useita eri tekijöitä. SICK 
(UK) Ltd.:n koneturvallisuusasiantuntija Martin Kidmanin mukaan turvalaserskannereiden käytön yhtey-
dessä tehdään usein kuusi tavallista virhettä.

tu välttää, jos järjestelmä olisi alusta asti 
huolella suunniteltu.

Turvallisuuden kannalta järjestelmän 
perusteellinen suunnittelu on kulutehok-
kain ja kestävin ratkaisu. Jos tiedetään, 
että järjestelmässä aiotaan käyttää tur-
valaserskanneria, se on otettava huo-
mioon suunnittelun alkuvaiheista läh-
tien; näin säästytään uskomattomalta 
vaivalta. Ota huomioon sokeat alueet, 
kattavuus ja vaarapaikkojen sijainti. 

Tämä koskee myös vihivaunuja ja mui-
ta kuljettimia. Esimerkiksi sopivin rat-
kaisu koko vihivaunun / automaattisen 
siirtovaunun kattamiseksi on asentaa 
kaksi skanneria vierekkäin ajoneuvoon  
integroituihin kulmiin.

2. Useamman skannauksen 
väärä konfigurointi
Usein väärin ymmärretty konsepti – 
useamman skannauksen lukumäärä 

KUUSI YLEISTÄ VIRHETTÄ TURVALASER-
SKANNERIN ASENNUKSESSA

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225
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– tarkoittaa, kuinka usein kohde on 
skannattava onnistuneesti ennen kuin 
turvalaserskanneri reagoi. Oletuksena 
tämä arvo on tavallisesti x2 skannausta, 
mikä on myös vähimmäisarvo. Tämä ar-
vo voi kuitenkin vaihdella eri valmistajien 
järjestelmissä. Mitä suurempi arvo, sitä 
paremmin voidaan välttää tilanne, jossa 
hyönteiset, kipinät, säätilat (ulkoskanne-
reiden kohdalla) tai mitkä tahansa hiuk-
kaset aiheuttavat koneen sammumisen. 
Arvon kasvattaminen saattaa parantaa 
koneen käytettävyyttä, mutta sillä voi 
myös olla haittavaikutuksia. 

Näytteiden määrän kasvattaminen lisää 
järjestelmään turvapysäytyksen viivettä 
eli suojakentän on mahdollisesti oltava 
suurempi kokonaisvasteajan pidentyes-
sä. Jos skannerin tunnistusalgoritmi on 
vakaa, arvoa ei saisi kasvattaa liikaa. 
Jos tätä arvoa kuitenkin muutetaan, tur-
valaitteen havainnointikyvyn puute saat-
taa synnyttää vaaratilanteen. Jos arvoa 
muutetaan, turvalaserskannerin uusi 
vasteaika on huomioitava ja vähimmäis- 
etäisyyttä vaarapaikasta on säädettävä 
vastaavasti turvallisuuden takaamiseksi. 
Lisäksi jos pystysuorissa valvontasovel-
luksissa näytteenottoarvo on asetettu 

liian korkeaksi, henkilö pystyy kävele-
mään suojakentän poikki ilman, että 
häntä tunnistetaan. Siksi tässä tilantees-
sa on oltava varovainen! 

3. Väärän turvalaserskannerin valinta
Skannerin kattama suurin suojakenttä on 
tärkeä ominaisuus. Tämä arvo ei saisi kui-
tenkaan pelkästään olla ratkaiseva tekijä 
siinä, soveltuuko skanneri käyttökohtee-
seen vai ei. Turvalaserskanneri on tyypin 
3 laite standardin IEC 61496 mukaan 
sekä hajaheijastuksen havaitseva aktiivi-
nen valosähköinen turvalaite (AOPDDR). 
Se siis toimii kohteiden lähettämien ha-
jaheijastuksien pohjalta. Siksi pidempien 
alueiden saavuttamiseksi skannereiden 
on oltava herkempiä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että joskus on tehtävä komp-
romisseja tunnistusvakaudessa sekä  
skannauskulmassa. 

Tämä saattaa johtaa siihen, että näytteitä 
on otettava määrällisesti enemmän ja et-
tä kulmaresoluutio mahdollisesti laskee. 
Kasvaneet vasteajat ja kulmaresoluution 
heikentyminen edellyttävät suurempia 
suojakenttiä ja jopa lisäskannereita – 
vaikka olisi hankittu pidemmän alueen 

kattava laite! Suojakentän pitäisi olla riit-
tävän suuri mutta samalla mahdollisim-
man pieni. Lyhyen tunnistusalueen katta-
va skanneri on vakaampi kuin pidemmän 
alueen skanneri, jolloin sen vasteaika jää 
lyhyeksi, pinta-ala on pienempi ja kustan-
nukset vähäisemmät, ja ikävät virheelliset 
laukeamiset voidaan välttää.
 

4. Valittu väärä resoluutio
Harmonisoitua standardia EN ISO 13855 
voidaan käyttää turvalaitteiden sijoitta-
miseen huomioiden ihmiskehon lähesty-
misnopeudet. Suojattavia henkilöitä tai 
kehonosia ei välttämättä tunnisteta tai ne 
tunnistetaan liian myöhään, jos sijoitus/
konfiguraatio on vääränlainen. 

Turvalaserskanneri on sijoitettava niin, 
että suojakentän alueelle ei voida ryömiä 
eikä kiivetä tai sen takana seistä. Vaa-
rallinen tilanne syntyy, jos suojakenttä-
alueelle on mahdollista ryömiä skannerin 
tunnistussäteen alitse. Siksi turvalaser- 
skannerin saa sijoittaa korkeintaan 300 
mm:n korkeudelle; tällä korkeudella voi-
daan valita korkeintaan 70 mm:n resoluu-
tio, jotta varmistetaan esim. ihmisen jalan 
tunnistus. Joskus turvalaserskanneria ei 

Tyypillinen skannerin asennus ja integrointi vihivaunuun.

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
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Suositeltu 
monikäyttö  Käyttökohde

2x
Kiinteä käyttökohde: esim. vaakasuorien vaarapaikkojen 
turvaaminen tai pystysuorien vaarapaikkojen turvaami-
nen selkeissä olosuhteissa

2x
Kiinteä käyttökohde: esim. pystysuora pääsysuojaus 
(pystysuoraan pääsysuojaukseen voidaan käyttää vain 
2-kertaista näytteenottoa)

4x Mobiilit käyttökohteet

8x Kiinteä käyttökohde: esim. vaakasuorien vaarapaikkojen 
turvaaminen pölyisissä olosuhteissa

Ohjeita yhden uusimmista turvalaserskannereistamme – microScan3-skannerin 
käyttöön

kuitenkaan ole mahdollista asentaa täl-
le korkeudelle. Jos skanneri asennetaan 
matalammalle kuin 300 mm, on käytettä-
vä 50 mm:n resoluutiota. Yleinen virhe on, 
että skanneri asennetaan alle 300 mm:n 
korkeudelle mutta resoluutio jätetään ar-
voon 70 mm. Resoluution alentaminen 
saattaa pienentää turvalaserskannerin 
suurinta suojakenttää, joten myös tämä 
on tarkistettava.
 

5. Ympäristössä vallitsevia 
olosuhteita ei huomioida
Turvalaserskannerit eivät aina sovi tiet-
tyyn käyttökohteeseen. Skannereita myy-
vät yritykset eivät mielellään puhu tästä! 
Skannerit ovat sähköherkkiä suojalaittei-
ta, ja infrapunavalon kanssa työskentely 
saattaa olla haastavaa. Skannereista on 
viime vuosikymmenen aikana tullut erit-
täin kestäviä laitteita, joiden tunnistustek-
niikat ovat aikaisempaa kehittyneempiä 
(SICKin safeHDDM®). 

Lisäksi markkinoille on tullut ulkokäyttöön 
sertifioituja turvalaserskannereita (out-
doorScan3 by SICK). TURVALLISUUDEN ja 
KÄYTETTÄVYYDEN välillä on kuitenkin suu-
ri ero, ja odotusten on oltava realistisia 
alusta alkaen. Skannerin 100-prosenttis-
ta käytettävyyttä ei välttämättä saavuteta 
johtuen runsaasta pölymäärästä, paksus-
ta höyrystä, suuresta lastumäärästä tai 
vaikka voikukan siemenistä näkökentän 
edessä. 

Vaikka skanneri on edelleen turvallinen 
ja reagoi tällaisiin tilanteisiin, ympäristö-
olosuhteista johtuvat laukeamiset eivät 
välttämättä sovi käyttäjälle. Erittäin anka-
rissa ympäristöolosuhteissa on esitettävä 
kysymys: ”Mitä tapahtuu, jos skanneri ei 
äärimmäisistä olosuhteista johtuen ole 
käytettävissä? ”Tämä tilanne saattaa syn-
tyä erityisesti ulkokäyttökohteissa rank-
kasateen, lumisateen tai sumun aikana. 
Ympäristöolosuhteet on arvioitava perus-
teellisesti, ja lisäksi tarpeen vaatiessa on 

suoritettava testejä. Tämä ongelma saat-
taa muodostua erittäin vaikeaksi (joskus 
jopa mahdottomaksi ratkaista) ja kalliiksi.
 

6. Kenttäsarjojen ei-turvallinen kytkentä
Turvalaserskannerin kenttäsarja voi muo-
dostua monesta eri kenttätyypistä. Kent-
täsarja saattaa esimerkiksi sisältää neljä 
turvallista suojakenttää (kenttäsarja 1) 
tai yhden turvallisen suojakentän, kaksi 
ei-turvallista varoituskenttää ja turvallisen 
tunnistuskentän (kenttäsarja 2).

Skanneri pystyy tallentamaan useita eri 
kenttiä, jotka voidaan valita joko johdol-
listen tulojen tai turvallisten turvaväylien 
kautta (CIP Safety™, PROFIsafe, EFI-pro 
jne.). Tämä on erittäin hyödyllinen omi-
naisuus I4.0-tyypin käyttökohteissa, sekä 
turvallisuuden että tuottavuuden kannal-
ta. Kenttäsarjan valintaan käytettävän tur-
vatoiminnon (standardin EN ISO 13849 
/ EN 62061 mukaan) pitäisi jokaisena 
ajankohtana olla yhtä turvallinen (PL/
SIL-taso) kuin mitä itse skanneri on. 

Turvalaserskanneria voidaan käyttää 
korkeintaan PLd/SIL2-tason turvatoimin-
noissa. Esimerkiksi vihivaunujen kohdalla 
käytetään tavallisesti kahta pyörivää en-
kooderia kenttien välillä, jolloin voidaan 
saavuttaa jopa tason PLe/SIL3 kenttäkyt-
kentä. Nykyään on myös saatavissa tur-
vallisuusluokiteltuja, pyöriviä enkooderei-
ta, joita voidaan käyttää yksinään tason 
PLd/SIL2 kenttäkytkentöjen saavuttami-
seksi. Joskus mallin valinnasta riippuvaa 
turvallisuutta ei kuitenkaan huomioida. 

Jos esimerkiksi kenttäsarjan valintaan 
käytetään vakiomallista ohjelmoitavaa 
logiikkaa tai yksikanavaista rajakytkintä, 
koko järjestelmän PL/SIL-taso laskee ta-
solle PLc tai jopa alemmalle suoritusta-
solle! Virheellinen kenttäsarja saattaa 
johtaa siihen, että vihivaunu toimii pienel-
lä suojakentällä mutta liikkuu suurella no-
peudella, jolloin pidempi pysähtymisaika 
aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

Turvalaserskannerin kenttäsarjat.

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

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/microscan3/c/g295657https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/microscan3/c/g295657
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/microscan3/c/g295657#benefit
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
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SICKin HYGIENIARATKAISUT: 

PROSESSIN VARMUUTTA  
ILMAN HEIKKOJA LENKKEJÄ

 

 

ERIKOIS-
ARTIKKELI: 

SICKin HYGIENIA- 
RATKAISUT

HYGIENIA-
RATKAISUT

tunnistus

turvallisuus

laadunvalvonta

joustava
automatisointi

suunnittelu 
ja materiaali

kemiallinen
kestävyys

hygienia 
standardit

lämmönkestävyys

vesitiiviys

RUOSTU-
MATON
TERÄS

SICKin laaja ruostumattomasta teräksestä val-
mistettujen anturien ja lisävarusteiden valikoi-
ma sisältää lukuisia hygieniaratkaisuja, jotka 
soveltuvat käytettäväksi joustavassa automaa-
tiossa, koneiden ja prosessien suojauksessa, 
laadunvalvonnassa ja tunnistuksessa.

Tuotteiden ja prosessien turvallisuuden pitkäaikainen takaaminen 
edellyttää kemialliseen kestävyyteen, lämmönkestävyyteen, vesi-
tiiviyteen ja kestävään suunnitteluun liittyvien vaatimusten täyttä-
misen lisäksi myös markkinoiden hygieniavaatimusten täyttämistä. 
Nämä vaatimukset liittyvät toisiinsa ketjumaisesti, ja ketjun heikoin 
lenkki määrittää anturin tai järjestelmän soveltuvuuden hygieniaa 
vaativiin käyttökohteisiin.

https://www.sick.com/fi/fi/hygienic-solutions/w/hygienic-solutions/
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HYGIEENINEN PESUJÄRJESTELMÄ: 

VAIVANSA ARVOINEN INVESTOINTI

lääketeollisuus

Hygieeniset vyöhykkeet

juoma- ja elintarviketeollisuus

tuotekontakti ei tuotekontaktia elintarvikevyöhyke roiskevesivyöhyke non-food-vyöhyke

Hygieenisiin käyttökohteisiin soveltuvien, 
ruostumattomasta teräksestä valmistet-
tujen SICK antureiden kanssa kilpaa lois-
tavat lukemattomat muut ominaisuudet 
jotka takaavat ihanteellisen vesitiiviyden 
ja kemiallisen kestävyyden sekä läm-
mönkestävyyden. Ruostumattomasta 
teräksestä valmistettujen anturien hy-
gieeninen muotoilu perustuu SICKin 
laajaan elintarvike- ja juoma-alan sekä 
lääketeollisuuden tuntemukseen ja ko-
kemukseen.

Näillä aloilla on erilaiset vaatimukset eri 
hygieniavyöhykkeille. Tuotekontaktiin ja 
roiskevesialueelle tulevien anturien täy-
tyykin täyttää tiukemmat hygieniavaati-
mukset kuin niiden, jotka eivät tule kos-
ketukseen tuotteiden tai elintarvikkeiden 
kanssa.

Tuotekontaktivyöhyke
Lääkealalla käytettävien anturien on täy-
tettävä erittäin tiukat hygieenisyyttä ja ra-
kennetta koskevat vaatimukset. Jäämät, 
jotka muodostavat kasvualustan bak-
teereille ja muille mikro-organismeille, 
voidaan poistaa luotettavasti ja pysyvästi 
vain, jos kotelo on saumaton, nurkat on 
pyöristetty, pinnat ovat kaltevia ja etula-
sin ja käyttö- sekä visualisointi- painik-
keiden pinnat ovat sileitä. Koneen osien 
puhdistukseen käytetään säännöllisesti 
voimakkaita kemikaaleja, kuten vety-
peroksidia.

Elintarvikevyöhyke (hygieeninen vyöhyke)
Hygieeniset anturit valmistetaan niin, et-
tä ne voivat tulla suoraan kosketukseen 
elintarvikkeiden kanssa, jos niitä käyte-
tään koneen hygieenisellä vyöhykkeellä. 
Koneissa ja järjestelmissä, joissa hygie-

nia on otettu huomioon, ei ole lainkaan 
tai juuri lainkaan pintoja, joille tuotejää-
miä voi kertyä. Mitä vähemmän tuotejää-
miä pääsee kertymään, sitä vähemmän 
tarvitaan puhdistusta, jolloin säästyy 
enemmän puhdistusaineita, vettä ja 
energiaa. Lyhyemmät puhdistusajat pa-
rantavat laitteiston käytettävyyttä, mikä 
on merkittävä etu, jos erilaisia prosessoi-
tavia tuotteita on paljon.

Roiskevesivyöhyke 
(Puhdistusvyöhyke, wash down)
Washdown tarkoittaa, että koneen rois-
kevesivyöhyke voidaan märkäpuhdistaa 
helposti ja nopeasti. Tätä puhdistusme-
netelmää käytettäessä pinnoille jää vain 
vähän tai ei lainkaan jäämiä (elintarvik-
keita, puhdistusaineita tai vettä). Roiske-
vesivyöhykkeen anturit altistuvat puhdis-
tusaineille ja painepesulle, joten niiden 
rakenteen täytyy olla kestävä.
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HYGIEENINEN PESUJÄRJESTELMÄ: 

VAIVANSA ARVOINEN INVESTOINTI

JOUSTAVAN AUTOMATISOINNIN RATKAISUT

LASTAUSVAUNUN SIJAINNIN KYSELY

Tuotteen siirtäminen juuri oikeaan kohtaan lastausvaunussa ja turvallisen, 
hygieenisen jatkokäsittelyn turvaaminen edellyttävät erittäin tarkkaa las-
tausvaunun sijoittelua. GR18 Inoxin kaltaiset pyöreät valokennot soveltuvat 
tähän tarkoitukseen erittäin hyvin. Tällaisia antureita voidaan niiden kom-
paktin muotoilun ansiosta integroida koneisiin, joissa käytettävissä oleva 
tila on rajallinen.

VARASTOTANKKIEN PINNAN TASON MITTAUS
Juomateollisuudessa käytetään paineantureita varastotankkien pinnan ta-
son mittaukseen. Koska paineanturit tulevat kosketukseen tuotteen kans-
sa, niiden on täytettävä tiukat hygieniavaatimukset. PBS Hygienic -anturin 
etupuolella on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kalvo sekä asep-
tiset prosessiliitännät. Anturi takaa täysin hygieenisen toiminnan ja pääsee 
oikeuksiinsa CIP- ja SIP-prosesseissa.

LIITOSMUTKAN SIJAINNIN KYSELY

Juomateollisuuden varastotankeissa käytetään kytkentäpaneeleja, joihin 
tuotteen syöttö ohjataan, ja liitokset toteutetaan letkuilla. Induktiivinen lä-
hestymiskytkin IMF tunnistaa liitosmutkan täsmällisen sijainnin. IMF kestää 
metallisen tunnistuspintansa ja yksiosaisen ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun kotelonsa ansiosta säännöllistä puhdistusta, lämpösokkeja, 
suuria mekaanisia kuormia ja voimakkaita puhdistusaineita.

VIRTAUSMITTAUS CIP-JÄRJESTELMÄSSÄ
CIP-järjestelmien virtausmittaukset ovat tärkeitä, jotta kemikaaleja voi-
daan annostella täsmälleen oikea määrä. Ultraäänitekniikkaan perustuva 
DOSIC®-virtausmittari on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sen 
muotoilu on EHEDG-sertifioitu. Se mittaa virtauksen johtavista ja johtamat-
tomista nesteistä luotettavasti 143 °C:een lämpötilaan saakka. Tämä pa-
rantaa koko CIP-prosessin luotettavuutta. Anturia voidaan käyttää helposti 
näytön ja näppäimien avulla.

TARKKA NOPEUDEN MITTAUS KULJETUSHIHNOILLA

Prosessinohjauksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että juustoleikkurin 
jälkeen tulevan kuljetushihnan nopeus on synkronoitu seuraavien koneiden 
nopeuteen. DFS60 Inox -pulssianturi mittaa todellista nopeutta jatkuvasti, 
jolloin prosessin seuraavia osia voidaan ohjata luotettavasti. Pulssianturin 
kotelointiluokka on IP67, joten se soveltuu erityisen hyvin hygieenisissä ja 
kosteissa käyttökohteissa käytettäviin koneisiin.

Elintarvikkeet, kuten salamiviipaleet, on sijoitettava kuljetushihnalle tarkas-
ti peräkkäin. Tyhjien kohtien luotettava tunnistaminen auttaa välttämään 
prosessin ongelmia. PinPoint-teknologiaa hyödyntävä WTB4S-3H-kohde-
heijasteinen valokenno on paras ratkaisu tähän tehtävään. Kestävä ruos-
tumattomasta teräksestä valmistettu kotelo ja steriloitava teach-in- painike 
täyttävät elintarviketeollisuuden puhdistettavuusvaatimukset.

LUOTETTAVA TUNNISTUS VAATIVISSA JA HYGIEENISISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ

https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/valokennot/gr18-inox/c/g431254
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/paineanturit/pbs-hygienic/c/g289687
https://www.sick.com/fi/fi/induktiiviset-laehestymiskytkimet/induktiiviset-laehestymiskytkimet/imf/c/g364452
https://www.sick.com/fi/fi/induktiiviset-laehestymiskytkimet/induktiiviset-laehestymiskytkimet/imf/c/g364452
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/virtausanturit/dosic/c/g409851
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit/pulssianturi/dfs60-inox/c/g354652
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/valokennot/w4s-3-inox-hygiene/c/g185534
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/valokennot/w4s-3-inox-hygiene/c/g185534
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JOUSTAVAN AUTOMATISOINNIN RATKAISUT

LAADUNVALVONTARATKAISUT

PAINOMERKINTÖJEN LUOTETTAVA TUNNISTAMINEN
Painomerkintöjä käytetään automatisoiduissa tuotantoprosesseissa pak-
kausmateriaalin oikeaan asemointiin. KTM-kontrastianturit tunnistavat 
nämä merkinnät luotettavasti ja auttavat ohjaamaan koneen toimintoja 
luotettavasti esimerkiksi kalvon sulkemisvaiheessa. Anturista on saatava-
na ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio käyttökohteisiin, joissa 
hygieniavaatimukset ovat hyvin tärkeitä. Hygieenisesti suunniteltu kiinnitys-
järjestelmä rajoittaa edelleen kontaminaation riskiä.

PUSKURITANKKIEN PINNAN TASON MITTAUS
Puskuritankeissa on oltava tietty määrä nestettä, jotta nestettä pystytään 
toimittamaan täyttökoneille. LFP Inox -pinnankorkeusanturit erottavat 
nestemäisen aineen vaahdosta luotettavasti. LFP Inox -anturit soveltuvat 
FDA-vaatimukset täyttävien materiaalien, EHEDG-sertifioidun suunnittelun 
ja CIP- sekä SIP-kestävyyden ansiosta käyttökohteisiin, joissa hygieniaa kos-
kevat vaatimukset ovat korkeat.

Höyrylämmönvaihtimen lämpötilaa valvotaan jatkuvasti, ja puhdistusläm-
pötilaa voidaan säätä lämpötila-anturien avulla. THTE-vastuslämpömittari 
integroidaan lämmönvaihtimen putkiin suojaputkien avulla, jolloin anturin 
voi vaihtaa jopa prosessin ollessa käynnissä.

LÄPIPAINOPAKKAUSTEN LAADUNVALVONTA
Erittäin pienet ja kevyet OD Mini -etäisyysanturit luovat mahdollisuuksia val-
voa tuotantoprosesseja aivan uusilla tavoilla. Puristettujen läpipainopakka-
usten valvonnassa OD Minillä voidaan mitata etäisyyksiä 250 mm:stä aina 
mikrometrialueelle saakka. Tämä anturi soveltuukin esimerkiksi virheelli-
sesti puristettujen pakkausten tarkkaan tunnistamiseen. OD Mini on näytön 
ansiosta helppo ja nopea ottaa käyttöön.

Lihan kaltaisten elintarvikkeiden viipalointiprosessi voidaan optimoida 
luotettavien muoto- ja tilavuusmittausten avulla, jolloin voidaan saavuttaa 
merkittäviä kustannussääntöjä. Kustannuksia säästää myös epäsäännölli-
sen muotoisten tuotteiden tarkka 3D-mittaus, joka vähentää leikkuujätteen 
määrää. 3D-konenäköanturi IVC-3D täyttää ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun kotelonsa ansiosta elintarviketeollisuuden tiukat hygieniavaati-
mukset. Voimakkaat puhdistusaineet eivät haittaa tätä anturia.

LEIKKAUSPROSESSIEN OPTIMOINTI 3D-KUVANKÄSITTELYLLÄ

CIP-JÄRJESTELMÄN LÄMMÖNVAIHTIMEN LÄMPÖTILAN MITTAUS

https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/kontrastianturit/ktm-prime/c/g323251
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/pinnankorkeusanturit/lfp-inox/c/g172951
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/laempoetila-anturit/thte/c/g218154
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/tarkkuus-etaeisyysanturit/od-mini/c/g276251
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ivc-3d/c/g125453
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CIP-VARASTOTANKKIEN PINNAN TASON VALVONTA
Pinnankorkeuden mittausjärjestelmät ovat täydellinen ratkaisu CIP-varasto-
tankkien pinnankorkeuden valvontaan. Ne ilmoittavat tarkasti, kun varasto-
tankki on tyhjä tai täysi. Värähtelykytkin LFV200 on tähän mainio ratkaisu. 
LFV200 on kestävä ja huoltovapaa, ja se sopii monenlaisten nesteiden mit-
taukseen. Kotelon pinnanlaatu on poikkeuksellisen hyvä ja prosessiliitän-
nät voidaan tehdä hygieenisesti.

TUNNISTUSRATKAISUT

HYGIEENISET TURVALLISUUSRATKAISUT

KULJETUSKORIEN VIIVAKOODIN LUKEMINEN
Lihateollisuudessa joudutaan lukemaan 1D-viivakoodeja vaikeissa ja vaati-
vissa olosuhteissa. SICKin viivakoodiskannerit hoitavat tehtävän erinomai-
sesti. Ne soveltuvat kestävän, ruostumattomasta teräksestä valmistetun 
IP69K-kotelonsa ansiosta erityisen hyvin jatkuvaan käyttöön ja intensiivisiin 
puhdistussykleihin. Integroitu polykarbonaatti-ikkuna poistaa lasin särky-
misen riskin, jolloin mahdollisten epäpuhtauksien estämiseen käytettävät 
kalliit HACCP-menettelyt tulevat tarpeettomiksi.

 
SICK on kehittänyt elintarvike- ja juomateollisuuden käyttökohteisiin erikois-
suunnitellut kiinnitysjärjestelmät, liittimet, kaapelit ja heijastimet. Niillä on 
Ecolab-sertifiointi, ne täyttävät kotelointiluokan IP69K vaatimukset ja nii-
den taataan kestävän testatut puhdistus- ja desinfiointiaineet.

HANSKA-AUKKOJEN SUOJAUS
Lääketeollisuuden tuotantojärjestelmissä on taattava tuotteiden maksi-
maalinen suojelu. Käyttäjän ja tuotteen erottamiseen käytetäänkin fyysisiä 
esteitä. Prosessissa voidaan toimia ilman kontaminaatioriskejä esimerkiksi 
hanska-aukkojen avulla. TWINOX4-turvavaloverho suojaa pääsyreittejä ja 
katkaisee prosessin, jos suojaus katkeaa. TWINOX4 soveltuu ruostumatto-
masta teräksestä valmistetun kotelonsa ansiosta ihanteellisesti käytettä-
väksi kaikkien tavanomaisten kontaminaatiotapojen yhteydessä.

Prosessin turvallinen toiminta edellyttää lihansyötön varastotankin vaara-
vyöhykkeiden suojaamista. IP69K-koteloitu deTec4 Core -turvavaloverho 
soveltuu tähän tarkoitukseen erinomaisesti. deTec4 Core suojaa prosessia 
luotettavasti. Sen kestävä ja tasainen materiaali kestää hygieenisten ympä-
ristöjen painepuhdistusta.

VARASTOTANKKIEN VAARAVYÖHYKKEIDEN SUOJAAMINEN

EI TILAA TAUDINAIHEUTTAJILLE EDES LISÄVARUSTEISSA

https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/pinnankorkeusanturit/lfv200/c/g105174
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kiinteaesti-asennettu-viivakoodinlukija/c/g79766
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/twinox4/c/g500951
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
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KUIVASSA, MÄRÄSSÄ TAI PAKKASESSA  
– VIIVAKOODINLUKIJAN JOUSTAVA  
KÄYTTÖ KAIKILLA ALUEILLA

>> Aina perus- ja raaka-aineiden toimi-
tuksesta tuotantoprosessiin ja lopulta 
yhtiön sisäiseen logiikkaan: kaikkialla 
käytetään viivakoodinlukijoita. Elintarvi-
kekäytössä lukijoiden on oltava äärim-
mäisen lujatekoisia. Niissä ei saa olla 
särkyviä lasiosia ja niiden on kestettävä 
puhdistusprosesseissa käytettäviä ag-
gressiivisia aineita ja vaativissa pakaste-
ympäristöissä vallitsevia, jopa -35 asteen 
lämpötiloja. Tärkeintä on aina luotettava 
kohteen tunnistus viivakoodien avulla. 
Viivakoodit ovat todistaneet arvonsa 

maailmalaajuisesti 70-luvulta lähtien 
teollisuudessa ja kaupankäynnissä. 

Erityisesti elintarvikkeiden kohdalla val-
mistajat, kauppiaat ja kuluttajat hyötyvät 
EAN-13-viivakoodeista, jotka sisältävät 
globaalisti standardisoidun GTIN-tuote-
numeron (Global Trade Item Number). 
Viivakoodin avulla jokainen elintarvike 
voidaan tunnistaa yksiselitteisesti, mikä 
takaa korkean turvallisuustason: kutakin 
monimutkaisen tuotantoprosessin yk-
sittäistä vaihetta voidaan näin valvoa ja 

tarkkailla. Näissä prosesseissa on nou-
datettava erityisen ankaria lakisääteisiä 
määräyksiä, direktiivejä ja standardeja, 
kuten HACCP-konsepti, sekä erilaisia 
kansallisia ja kansainvälisiä hygienia- ja 
turvallisuusstandardeja.

Kuluttajan ja yhtiön suoja
Jäljitettävyys on suurin tavoite, jotta voi-
taisiin tuottaa turvallisia tuotteita kulut-
tajalle. Elintarviketeollisuusyrityksen on 
pystyttävä koska tahansa määrittämään 
ja todistamaan aukottomasti, milloin, 

Viivakoodinlukijoiden käyttöalue elintarviketuotannossa on valtaisa. Jokaisen, kriittisen kuluttajan ruoka-
pöytään päätyvän elintarvikkeen seurannalle ja jäljitettävyydelle asetetut vaatimukset kasvavat jatkuvasti. 
Mitä enemmän käsittelyä tuote edellyttää – kuten erittäin herkät pakastetuotteet, – sitä suuremmat ovat 
turvallisuusvaatimukset. Samalla myös tekniikalta vaaditaan yhä parempaa kestävyyttä ja hygieniayhteen-
sopivuutta. Tällöin on tärkeää, että koko tuotantoprosessissa käytettävä viivakoodinlukijatekniikka voidaan 
hankkia samalta valmistajalta standardoituna.

https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kiinteaesti-asennettu-viivakoodinlukija/c/g79766
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missä ja kenen toimesta tuote on vas-
taanotettu, sitä on käsitelty, se on varas-
toitu ja kuljetettu tai käytetty ja hävitetty. 
Näihin vaatimuksiin olisi mahdotonta 
vastata ilman automaattisia tunnistus-
järjestelmiä, kuten viivakoodeja. 

Merkityt tuotteet on pystyttävä lukemaan 
ja vahvistamaan tuotantolinjalla ja kerä-
tyt tiedot on tallennettava. SICK tarjoaa 
tähän tehtävään älykkäitä anturiratkaisu-
ja kompakteista, helposti integroitavista 
antureista konfiguroitavien stand-alone- 
ratkaisujen kautta ohjelmoitaviin suurno-
peuskameroihin. 

Järjestelmätekniikka: yhteensopiva, 
yhtenäinen ja joustava
Kiinteästi asennettujen ja mobiilien lu-
kulaitteiden kohdalla SICK hyödyntää eri 
tekniikoita viivakoodien, 2D-koodien ja 
RFID-koodien tunnistamiseen. Kattava 
mallisto sisältää kaikkiin vaatimuksiin 
soveltuvia ratkaisuja, ja niissä käytetty 
4Dpro-konsepti mahdollistaa joustavan 
yhdistelemisen ja vaihtamisen. Tuotteis-
sa on nimittäin käytetty yhtenäistä liitän-
tätekniikkaa, yhtenäistä käyttöliittymää 
ja yhtenäistä lisävarustekonseptia. Tämä 
vähentää integrointiin kuluvaa aikaa ja 
vaivaa käyttöönoton ja huollon yhteydes-

sä sekä pienentää varastossa tarvittavaa 
tuotemäärää ja varastointikustannuksia. 

Inox ja IP69K takaavat kestävyyden
CLV6xx-sarjan laserpohjaiset viivakoo-
dinlukijat soveltuvat erityisen hyvin käy-
tettäviksi elintarvikealalla, jossa hygieni-
avaatimukset ovat korkeat. IP69K-suo-
jattu Inox-kotelo takaa kestävyyden myös 
ankarissa käyttöolosuhteissa. Laitteessa 
käytetyt materiaalit, laitteen rakenne ja 
sen toiminnot vakuuttavat integraattorit, 
koneenrakentajat ja käyttäjät elintarvike-
tuotannon märkäalueilla. 

Ruostumattomien teräsmallin kemial-
listen aineiden ja korroosion kestävyys 
sekä kotelon tiiviys ovat esimerkiksi rat-
kaisevia ominaisuuksia eurooppalaiselle 
markkinajohtajalle meijerituotteiden val-
mistuksessa: alumiinista valmistettujen 
jogurttipurkin kansien viivakoodien tun-
nistusta varten integroitiin SICKin CLV- 
lukijaratkaisu, jolloin ennen jogurtin täyt-
tämistä purkkiin ja kannen kiinnittämistä 
sekä purkki että kansi puhdistetaan tah-
tikäytössä. 

Kun kansi on kiinnitetty, viivakoodi luetaan 
koneen seisoessa. Jos tällaisia märkäpro-
sessiosia puhdistetaan painepesurin ja 
puhdistusaineiden avulla, viivakoodinluki-

jaa suojaavat parhaiten ruostumattomat 
teräskotelot sekä niiden rakenne: pinta 
on mahdollisimman sileä ja reunat pyö-
ristettyjä ja kotelon sekä kiinnityskompo-
nenttien mitat ovat juuri sopivat; näin ei 
myöskään pääse syntymään jäänneker-
tymiä. Jotta elintarviketuotannossa hen-
genvaarallinen lasituotteiden särkyminen 
voitaisiin turvallisesti sulkea pois, optiset 
rajapinnat on valmistettu polykarbonaat-
timateriaalista, jolle tunnusomaista on 
hyvä kestävyys ja kovuus ja joka lisäksi 
kestää hyvin vettä, kloorialkalisten desin-
fiointiaineiden ainesosia ja liuotusaineita, 
kuten öljyjä ja rasvoja. 

SICK on kiinnittänyt erityistä huomiota 
kosteuden sisäänpääsyn ja lämpötila-
vaihteluiden pois sulkemiseen: laitteen 
johdonsisäänviennit ja urosliittimet on 
suojattu kaksoislisäholkilla ja itse johdot 
ovat Ecolabin tälle käyttöalueelle ser-
tifioimia. Edes kylmäshokit eivät pysty 
vaurioittamaan laitteita.

Vapaa näkymä pakkaslukemissa
Elintarviketeollisuuden pakastealueet 
asettavat erityisiä vaatimuksia viiva-
koodinlukijoille. Ja tämä ala kasvaa 
uskomatonta vauhtia. Silmäys vuoden 
2019 myyntitilastoihin osoittaa, kuinka 
voimakkaasti pakastettujen tuotteiden  

SICKin tunnistus- 
ja konenäkö- 
ratkaisuissa on 
käytetty yhtenäistä 
liitäntätekniikkaa, 
yhtenäistä käyttö- 
liittymää ja  
yhtenäistä lisä- 
varustekonseptia.

CLV6xx-sarjan laserpohjaisissa
 viivakoodinlukijoissa on kestävä 

IP69K-suojattu Inox-kotelo, ja siksi  
ne soveltuvat erityisen hyvin  

käytettäviksi hygienian kannalta  
vaativalla elintarvikealalla.

https://www.sick.com/fi/fi/4dpro-tarvitsemaasi-joustavuutta/w/4dpro/
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kysyntä on kasvussa pelkästään Saksas-
sa: 2,5 prosentin määrällinen kasvu ja 
3,6 prosentin liikevaihdon kasvu puhu-
vat selkeää kieltään. 

Pakasteiden keskimääräinen kulutus 
henkilöä kohden oli 45,4 kiloa – kor-
keampi kuin koskaan aiemmin. Tätä 
kasvavaa tuotantoaluetta varten SICK 
on varustellut jo sellaisenaan kestävän 
viivakoodinlukijan entistä paremmin 
käyttötarkoitukseen sopivaksi. Tuote-
perheiden CLV61x, CLV63x ja CLV65x 
tuotteissa on lämmitys, perheen CLV69x 
malleissa jopa etulasin lämmitys. Keski-
määräiset -25 asteen lämpötilat ja vaih-
telut jopa -35 asteeseen saakka eivät 
ole ongelma laitteille. Jos lukija altistuu 
jatkuvasti vaihteleville ympäristöläm-
pötiloille, esimerkiksi jos sitä käytetään 
TK-logistiikkavaraston ja kuormausvyö-
hykkeen välille asennetussa pinoajassa, 
etulasin lämmitys estää lukuikkunan 
huurtumisen. 

Hyvä lukuteho tekee SICKin integroi-
dulla lämmittimellä varustetuista viiva-
koodinlukijoista ihanteellisia pakaste-
tuotantokäyttöön. Niiden fokusointi on 
hyvä – CLV65x- ja CLV69x-tuoteperheen 
tuotteissa, joissa on reaaliaikainen, au-
tomaattinen tarkennustoiminto, vielä en-
tistäkin parempi. CLV64x-tuoteperheen 
tuotteiden dynaaminen tarkennuksen 
säätö on erityisen sopiva tähän käyttö-
tarkoitukseen. Suuren avautumiskulman 
ansiosta jo yhdellä laitteella katetaan 
useimmat kuljetinhihnaleveydet. Erit-

täin hyvät lukuominaisuudet ja korkeat 
ja prosessiturvalliset lukunopeudet var-
mistavat tietojen luotettavan keräämisen 
myös silloin, kun viivakoodin laatu on 
heikko, koodi on vaurioitunut tai koodin 
ympärillä on kalvoja ja muita heijastavia 
pintoja. Lukijat toimivat ongelmitta myös 
suurilla lukuetäisyyksillä ja heikkokont-
rastisten koodien kohdalla, jollaiset ovat 
tavallisia kuormalavoja tunnistettaessa. 
Jopa 1.200 Hz:n skannaustaajuus mah-
dollistaa kaiken lisäksi suuret proses-
sinopeudet esimerkiksi säiliöiden tunnis-
tuksessa. 

SICK on vastannut kuljetuslaatikoiden 
kuljetustekniikan alan voimistuvaan ky-
syntään CLV61x Dual Port -mallistollaan. 
Tämän malliston tuotteissa on PROFINET- 
liitäntä ja integroitu kytkin linja- ja  
rengaspologioiden helppoon asennuk-
seen ja toteuttamiseen, ja siksi niiden 
johdotus on helppoa ja edullista. Tuote-
perheiden CLV63x ja CLV64x tuotteet on 
saatavissa myös oskilloivalla peilillä, ja 
näin se täyttää kaikki olennaiset käytän-
nön lukuvaatimukset.

Turvallinen prosessiketju 
jäätelötuotannossa 
Maitoteollisuuden yritysten on vastatta-
va lämpöherkkien tuotteiden käsittelyyn 
liittyville logistiikkaprosesseille asetettu-
ja korkeita teknisiä vaatimuksia. SICKin 
viivakoodinlukijatekniikka on mukana 
jo toimitusketjun alusta lähtien: maidon 
maitotilalta hakevissa säiliöautoissa 
on CLV6xx-sarjan Inox- ja IP69K-suoja-

tussa kotelossa oleva viivakoodinlukija. 
Lakisääteisesti määrätyt näytteet, jotka 
on otettava jokaisen yksittäisen mai-
dontoimittajan tuotteista, voidaan näin 
tunnistaa luotettavasti – myös talvikuu-
kausina, jolloin laitteet altistuvat pakka-
selle ja suurelle kosteudelle. Jos maitoa 
käytetään edelleen jäätelön tuotantoon, 
primääripakkaustuotevaiheessa käyte-
tään lasittomia CLV6xx-sarjan lukijoita, 
lasin särkymisen riski on eliminoitava 
elintarviketurvallisuuden takaamiseksi. 
Jäätelötuotannon varastologistiikassa 
CLV69x-sarjan etulasin lämmityksellä 
varustetut lukijat tunnistavat viivakoo-
dit luotettavasti kuormalavavarastoissa 
huolimatta pakkaslukemista. Korkea-
varastoissa voidaan käyttää kaikkia 
CLV6-tuoteperheen lukijatyyppejä. 

Elintarviketuotantoa koskevien moni-
naisten vaatimusten yhteydessä, olipa 
sitten kyse käytettävyydestä ja käärin-
tänopeudesta, kasvavista toimeksianto-
luvuista eräkokojen ollessa yhä pienem-
piä tai ympäristöystävällisen logistiikan 
takaamisesta, SICKin CLV6xx-tuoteper-
heen viivakoodinlukijat ovat luotettavia 
koko prosessiketjun aikana. 

Jäljitettävyyttä koskeviin vaatimuksiin olisi mahdotonta vastata ilman automaattisia tunnistusjärjestelmiä, kuten viivakoodeja.

Lisätietoja:
Kari Kautsalo, 
kari.kautsalo@sick.fi, 
Puh. 09-2515 8027

https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kiinteaesti-asennettu-viivakoodinlukija/clv61x/c/g271962
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kiinteaesti-asennettu-viivakoodinlukija/clv63x/c/g79846
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kiinteaesti-asennettu-viivakoodinlukija/clv65x/c/g79879
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kiinteaesti-asennettu-viivakoodinlukija/clv69x/c/g229472
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kiinteaesti-asennettu-viivakoodinlukija/clv64x/c/g79874
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kiinteaesti-asennettu-viivakoodinlukija/clv61x-dual-port/c/g329951
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>>  SICK on aiemmin vastannut asiakkai-
den yksilöllisiin tarpeisiin tuomalla mark-
kinoille säännöllisesti ainutlaatuisia tuot-
teita, joissa on oma laiteohjelmisto. Niitä 
ovat esimerkiksi 2D - ja 3D- kameroiden 
visuaaliset tarkastustyökalut, tilavuus-
mittaus, aluevalvonta LMS:llä tai vaik-
kapa RFID- tunnisteiden tarkistus RFU-
lukijalla. Nämä omalla laiteohjelmistolla 
varustetut anturit täyttivät SICKin asiak-
kaiden tarpeet niin hyvin, että erityiskoh-
teisiin tarkoitettujen ohjelmoitavien antu-
rien kysyntä on kasvussa.

SICK haluaakin vastata asiakkaiden tar-
peisiin. SICK asetti ratkaisun kehittämis-
vaiheessa itselleen neljä tavoitetta:

   Anturien valmistuksesta  
     erityiskäyttökohteisiin täytyy tulla 
     helpompaa ja saavutettavampaa.

  Erityiskäyttökohteissa täytyy pystyä 
    käyttämään nykyistä suurempaa 
    määrää anturiversioita.

  Erityiskäyttökohteisiin tarkoitettujen   
    antureiden mittatilausohjelmoinnin 
    hallinnointia täytyy yksinkertaistaa. 

   Ratkaisun täytyy antaa myös  
     asiakkaille mahdollisuus ohjelmoida  
     anturit omaan erityiskäyttö- 
     kohteeseensa. 
 

4.0 -RATKAISUJEN YHTENÄINEN 
TIEDONSIIRTOSTANDARDI
SICK AppSpacen kehittämiselle on vielä 
yksi lisäsyy: SICKillä on yhä enemmän 
älykkäitä laitteita, jotka käyttävät tiedon-
siirtoon IO- Linkin tai TCP/IP:n kaltaisia 
kehittyneitä protokollia. Tämä on kiinnos-
tavaa Industry 4.0 -ratkaisujen kannalta. 
Anturit voivat esimerkiksi lähettää tietoja 
pilveen analysoitavaksi paikallisista oh-
jaustiedoista riippumatta. 

Ne voivat myös vastaanottaa tietoja pil-
vestä esimerkiksi parametrien tai pro-
fiilien asennuksen yhteydessä. Vaikka 
anturit pystyvät tähän vallan mainiosti, 
aiemmin ei ole ollut yhtenäistä, kaikkien 
käyttöön sopivaa tiedonsiirtostandardia. 
SICK tarjoaa AppSpacella avulla yksin-
kertaisen rajapinnan nykyisten tai uusien 
tiedonsiirtostandardien liittämiseen. 

SICK AppSpace TARJOAA LISÄÄ  
TILAA IDEOILLE JA RATKAISUILLE
Miten löydät sataprosenttisesti käyttökohteeseensa sopivan anturiratkaisun? SICKin AppSpace-ekosysteemin ansios-
ta mikään ei ole enää mahdotonta. Älykkäät ohjelmistotyökalut, ohjelmoitavat komponentit ja dynaaminen kehit-
täjäyhteisö luovat perustan äärimmäisen yksilöllisille ja itseohjelmoitaville anturisovelluksille. Aivan uudenlaiset ja 
mukautuvat automaatioratkaisut ovat nyt mahdollisia myös Industry 4.0- käyttöä varten. Tämä SICK insight tarjoaa 
vastaukset yleisimpiin SICK AppSpacea koskeviin kysymyksiin.

1. MIKSI SICK ON KEHITTÄNYT AppSpace  ALUSTAN?

https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/c/g443856?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/topics-and-knowledge/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
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2. MITEN SICK AppSpace TOIMII?

APP-
ONTWIKKELAARS

SICK AppStudio
Applicatieontwikkel-software: 

ontwerp, development en 
verspreiding

SICK AppManager
Appmanagement voor 

componenten: installatie 
en back-up van apps

TOOLS

SOFTWARE

App-ontwikkelaars Applicatie-engineer

AS
AM

SICK Support Portal
Support vanuit de 

community met tutorials, 
voorbeeldapps, video’s en 

een ticketsysteem

Conferentie
Open innovatie en 
netwerken tijdens 

barcamps en workshops

COMMUNITY

Sensor

VISION
LiDAR ...

RFID

Maatwerkoplossing met 
standaard hardware en 

ruimte voor apps

Sensor Integration
Machines

Realtime sensordatafusie 
en industriële 

data-interfaces

HARDWARE

PROGRAMMEERBARE
APPARATEN

APP Operator

AppPool

AppSpacen tärkein peruskomponentti 
muodostaa SICK-anturien yhtenäisen 
hallintajärjestelmän, joka muistuttaa 
esimerkiksi Applen iOS-järjestelmää ja 
Googlen Androidia. Hallintajärjestelmä 
tekee itse perustehtävät ja huolehtii nii-
den hallinnasta. Jos tarvitaan lisätoimin-
toja, järjestelmää voi laajentaa erilaisilla 
sovelluksilla. Niitä voidaan käyttää eri 
antureille, jos se on laitteiston puolesta 
mahdollista – esimerkiksi anturiin, jossa 
ei ole kameraa, ei voi asentaa näkösovel-
luksia.

OMIEN SOVELLUSTEN LUOMINEN
Sovelluksia voivat luoda muutkin kuin 
vain SICK itse. SICK on kehittänyt täy-
dellisen ohjelmistokehityspaketin, jonka 
avulla ohjelmoijat voivat kirjoittaa sovel-
luksia itse. Tämä IDE (Integrated Deve-
lopers Environment) on nimeltään SICK 
AppStudio. Paketti on ohjelmistokehittä-
jäksi rekisteröitymisen jälkeen käytettä-
vissä tilauksella. Ohjelmoijat pääsevät 
näin käyttämään rajoituksetta kaikkia 
SICK-antureille kehitettyjä sovelluksia, 
jotka tukevat SICK AppSpacea.

AppSpace perustuu Lua pro  ohjelmointi-
kieleen, jota kokeneiden ohjelmoijien on 
helppo käyttää. Luan lisäksi AppSpaces-
sa on myös graafinen editori FPGA-piiriä 
varten ja työkalu, jolla voi luoda helposti 
käyttöliittymiä HTML5 -webrajapintoihin. 

Rekisteröityneet ohjelmistokehittäjät saa-
vat täydellisen ohjelmistokehityspaketin 
lisäksi käyttöönsä myös mallikoodeja, 
koulutuksia, kehittäjäyhteisön, kehittäjä-
konferensseja ja tukijärjestelmiä.

SOVELLUSTEN JAKELU
SICK AppSpacen sovelluksia voidaan 
levittää USB:n kautta, minkä lisäksi ne 
ovat saatavana kätevästi SICK AppPoo-
lista. Se on Applen App Storen ja Google 
Playn kaltainen pilvipohjainen alusta. 
Ohjelmoijat voivat esitellä SICK-antureil-
le kehittämänsä sovellukset sitä kautta 
potentiaalisille SICK-käyttäjille kaikkial-
la maailmassa. Ohjelmoija valitsee itse 
haluamansa levitystavan. Sovelluksen 
tai sen arviointiversion voi ladata App- 
Cloudiin, mutta se voidaan myös asentaa 
anturiin plug & play  toiminnolla. Jakelu-
tavan ja lisensointimallin voi siis valita 
täysin vapaasti.

HELPPO KÄYTTÄÄ
AppSpace -sovellusten loppukäyttäjiltä 
ei vaadita IT-asiantuntemusta. He vain 
asentavat ilmaisen SICK AppManager - 
ohjelmiston tietokoneeseensa, minkä 
jälkeen he voivat etsiä verkosta halua-
mansa SICK-anturit ja sopivat sovelluk-
set SICK AppPoolista (tai paikallisesti 
tietokoneesta). 

Kun sopiva sovellus löytyy, sen voi lisätä 
anturiin asennuspainiketta napsautta-
malla. Sovelluksen asetuksia voi mää-
rittää ja tarkastella helposti käyttäjän 
valitsemalla verkkoselaimella. Sovellus-
ten käyttäminen on helppoa jopa ilman 
ohjelmointitaitoja.

SICK AppSpacen SUURI ETU

SICK on maailman ainoa anturival-
mistaja, joka tarjoaa AppSpacen kal-
taisen ympäristön. Laaja käytettävyys 
kaikenlaisissa antureissa, ohjelmis-
ton avoin toteutustapa ja mahdol-
lisuudet ansaita rahaa AppSpace-
ohjelmoijana itse kehitetyillä sovelluk-
silla ovat aivan ainutlaatuisia.

AppSpace auttaa myös parantamaan 
kannattavuutta, sillä sovelluksia voi-
daan käyttää antureissa suoraan. 
Tietokoneiden tai ohjainten kaltaisia 
lisälaitteistoja ei siis tarvitse hank-
kia. Anturiin integroitu hallinta on 
myös edullisempi ja yksinkertaisem-
pi. AppSpace parantaakin osaltaan 
saavutettavuutta ja luotettavuutta, 
mutta edullisemmilla kustannuksilla.

AppPool

TYÖKALUT
SOVELLUS-  
KEHITTÄJÄT

OHJELMOITAVAT 
LAITTEET

SICK-tukiportaali

Yhteisön tuki: tutoriaalit, 
esimerkkisovellukset, videot 
ja palvelupyyntöjärjestelmä

Konferenssi
Avoin innovointi ja  

verkostoituminen Bar- 
Campeissa ja työpajoissa

YHTEISÖ

ke
hi

tt
äj

ät

SICK AppStudio
Sovelluskehitysohjelmisto: 

luominen, kehittäminen 
ja jakelu

SICK AppManager
Komponenttien sovellus- 

hallinta: sovellusten asennus 
ja varmuuskopiointi

SOVELLUS

Anturi
Mittatilausratkaisu:  

vakiolaitteisto ja  
sovellustila

Käyttäjä

App- kehittäjä         Aplikaatioinsinööri   
Reaaliaikainen sensori- 

fuusio ja teolliset  
rajapinnat

https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/sick-appstudio/c/g387652
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/sick-appstudio/c/g387652
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/sick-appmanager/c/g446551
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/sick-appmanager/c/g446551
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3. MITKÄ SICKIN ANTURIT OVAT JO VALMIINA AppSpacen KÄYTTÖÖN?

2D-konenäköanturit
Sensor Integration
Machine SIM4x00 RFID-luku-kirjoitusyksikkö

Ohjelmoitava
3D-kamera Visionary-T

SICK tuo uusia, SICK AppSpacea tukevia antureita markkinoille kuukausittain, minkä lisäksi nykyisiä tuotteita mukautetaan 
säännöllisesti. Tässä on valikoima AppSpacen kautta ohjelmoitavia SICK- komponentteja.

4. MIKSI SICK AppSpace ON TULEVAISUUDEN ALUSTA?

AppSpacen kaltainen innovatiivinen 
ekosysteemi ei ole tuote, joka vain tuo-
daan markkinoille, ja siinä kaikki. SICK 
suhtautuu AppSpaceen monivuotissuun-
nitelmana, jota kehitetään jatkuvasti. 
Seuraavat saavutukset osoittavat, että 
AppSpace on kehittymässä täysimittai-
seksi alustaksi:

  Yhä useammista uusista ja aiemmin  
    kehitetyistä antureista on saatavana  
    AppSpace- versio, joten kehittäjille on  
    tarjolla uusia mahdollisuuksia.  
    TiM:n, LMS:n ja 3D time of flight- 
    kameran kaltaisten anturien lisäksi  
    SICK tuo tänä vuonna markkinoille  
    myös uusia suurempia ja pienempiä  
    SIMejä, Sensor Integration Machine - 
   laitteita, joilla voidaan kytkeä useita  
   IO- Link -antureita samanaikaisesti.  
   Näin niitä voidaan käyttää Industry  
   4.0 - käyttökohteissa TCP/IP-yhteyden  
   avulla.

  SICK julkaisi vuoden 2019 alussa  
    AppPoolin julkisen version. 

  AppStudiossa on nyt käteviä  
    toimintoja, kuten koodin  
    täydentäminen ja esimerkiksi  
    Git-integraatio. Käytettävissä on myös  
    yhä enemmän mallikoodia, joten  
    räätälöidyt projektit pääsee  
    aloittamaan nopeasti valmiiden  
    koodilohkojen avulla. Ohjelmointia ei  
    tarvitse aloittaa nollasta, sillä SICK  
    helpottaa ohjelmoijien elämää  
    tarjoamalla malleja ja projekteja,  
    joiden pohjalta räätälöidyt sovellukset  
   voi suunnitella. 

   SICK ohjelmoi myös itse lukuisia  
    kehittyneitä sovelluksia

• labelchecker -sovellus: lukee ja  
validoi 1D - ja 2D- koodit sekä 
OCR-koodit 

• 3D -beltpicking -sovellus: tarjoaa 
kuljetushihnalla nopeasti liikkuvien 
kohteiden 3D -koordinaatit ihanteel-
lisessa muodossa ABB:n, Stäublin 
tai Universal Robotsin robotti- 
ohjaimille

• stacker crane fine positioning - 
sovellus: ilmoittaa salamanno-
peasti korjaukset, joita tarvitaan 
hyllystöhissin millimetrin tarkkaan 
paikoitukseen 

• presence inspection -sovellus: 2D-
kameralla tehtäviin suoriin  
kohdetarkastuksiin 

• aircraft docking -sovellus: auttaa 
lentokoneiden portaita ja siltoja 
löytämään lentokoneen oven  
automaattisesti – ihanteellinen  
täysautomaattiseen asemointiin.

OSOITUS JATKUVUUDESTA
Kaikki nämä virstanpylväät ja etenkin 
AppSpaceen soveltuvien anturien mää-
rän ja SICKin kehittämien sovellusten 
määrän kasvu osoittavat, ettei AppS-
pace-konseptia ole kehitetty vain tietty-
jä asiakkaita tai pientä innovaattorien 
ryhmää varten. AppSpace soveltuu hyvin 
SICKin ajattelutapaan: haluamme toimia 
asiakkaidemme kanssa kaikkialla maa-
ilmassa ja jakaa tietoa, jonka avulla he 
– ja SICK-anturit – pystyvät toimimaan 
aivan uudella tasolla

5. MISTÄ SAAN LISÄTIETOJA SICK AppSpacesta?

Löydät lisätiedot verkkosivustoltamme 
www.sick.fi. Lue lisää tukiportaalista, 
SICK AppStudiosta ja SICK AppMana-
gerista. Selvitä, mitä SICK-komponentte-
ja voi jo tällä hetkellä käyttää AppSpacen 
kanssa, ja tarkista, mitä SICK-sovelluksia 
on saatavana valmiina.
 
Onko sinulla SICK AppSpacea koskevia 
kysymyksiä? Soita myyntiimme 09 2515 

800. Työntekijämme kertovat lisää myös 
AppSpacen ilmasesta 90 päivän tutustu-
misjaksosta.

https://supportportal.sick.com/

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

https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/c/g114859
https://www.sick.com/fi/fi/eri-sovellustavat/yhdistaeminen-ja-integrointi/yhdistaeminen-ja-integrointi/sensor-integration-machine/sim4x00/c/g386452
https://www.sick.com/fi/fi/eri-sovellustavat/yhdistaeminen-ja-integrointi/yhdistaeminen-ja-integrointi/sensor-integration-machine/sim4x00/c/g386452
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/rfid/c/g93063
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/trispectorp1000/c/g453252
https://supportportal.sick.com/
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UUDET TiM7xx-TUOTEPERHEEN 2D-LIDAR-ANTURIT JA TURVASKANNERIT:

OHJELMOITAVAT HÄLYTYSKENTÄT  
JA MITTAUSDATA YHDELLÄ LAITTEELLA
SICK laajentaa suosittua 2D-LiDAR-anturivalikoimaansa yhä laajemmaksi. Siinä missä TiM3xx-anturit sovel-
tuvat erinomaisesti hälytyskenttäsovelluksiin ja TiM5xx-anturit mittadatan tuottamiseen, niiden molempien 
parhaat puolet yhdistyvät uudessa TiM7xx-sarjassa.
 

>> Nämä uudet anturit pystyvät se-
kä havaitsemaan kohteiden läsnäolon 
määritetyllä alueella että ilmoittamaan 
skannatun alueen tarkat mittaustiedot. 
TiM7xx-sarja soveltuukin ihanteellisesti 
mobiileihin käyttökohteisiin, kuten mobii-
leihin alustoihin, vihivaunuihin ja mobii-
leihin huoltorobotteihin. 

TiM7xx-anturit ovat pienikokoisia, hel-
posti integroitavia, ja niitä voidaan käyt-
tää lukemattomissa uusissa ratkaisuis-
sa, kuten paikannuksessa ja törmäys-
suojauksessa.

Turvallisuussovellukset
Normaalin TiM7xx-mallin lisäksi saata-
vana on TiM7xxS-versio käyttökohteisiin, 
joissa turvallisuus on ratkaisevaa. S-ver-
siolla on ISO 13849 -standardin mukai-
nen sertifiointi henkilöiden suojaukseen. 
Sen suoritustaso on PLb.

https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/tim7xx/c/g501853https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/tim7xx/c/g501853
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/c/g91900
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/tim3xx/c/g205751
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/tim5xx/c/g292754
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/tim7xx/tim781s-2174104/p/p594149?ff_data=JmZmX2lkPXA1OTQxNDkmZmZfbWFzdGVySWQ9cDU5NDE0OSZmZl90aXRsZT1USU03ODFTLTIxNzQxMDQmZmZfcXVlcnk9JmZmX3Bvcz0xJmZmX29yaWdQb3M9MSZmZl9wYWdlPTEmZmZfcGFnZVNpemU9MjQmZmZfb3JpZ1BhZ2VTaXplPTI0JmZmX3NpbWk9OTQuMA==
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TIM1XX: KUSTANNUSTEHOKAS 
RATKAISU ALUEVALVONTAAN

ohjelmoitavissa 
AppSpacen kautta

Yhdellä silmäyksellä

   Ihanteellisesti mobiilisovelluksiin  
     sopivat 2D-LiDAR-anturit –  
     ohjelmoitavat hälytyskentät ja  
     mittausdatan yhdellä laitteella

  Luotettava ja pinnasta riippumaton  
    kohteen tunnistus myös voimakkaassa  
    ympäristön valaistuksessa 

  Mittausdatan tarjoaminen  
    mahdollistaa tietojen keräämisen,  
    esim. kohteen koko, muoto jne. 

  Anturin pieni koko mahdollistaa  
    yksinkertaisen integroinnin  
    kompakteihin vihivaunuihin 

  Helppo asentaa: kääntyvät liittimet  
    ja räätälöidyt lisävarusteet 

  Helppo käyttöönotto käännettävien  
    liittimien ja täydellisesti anturiin
    sopivien lisävarusteiden avulla;  
    käyttöönottoon tarvitaan vain  
    muutamia määritettäviä SOPAS-  
    ohjelmistoparametreja

  HDDM+ takaa paremman  
    käyttäytymisen reunojen määrittelyssä 

  Suuri tunnistusalue: 0,05 metristä  
    jopa 25 metriin

  Vähäinen virrankulutus  
    (tyypillinen: 4 W) 

  Kompakti ja kestävä kotelo  
    (kotelointiluokka IP67) 

  Esimerkkejä käyttöalueista:
    vihivaunujen navigointi, vihivaunujen  
    ja riippuratojen törmäyssuojaus,  
    älykäs kohteen tunnistus mobiili- 
    sovelluksiin, paikallaolon varmistus  
    automaattisissa korkeahylly- 
    varastoissa, tarttumis-  ja korkeus- 
    valvonta, ylitysvalvonta kuorma- 
    lavoilla, aluevalvonta

SICK laajentaa huipputeknisen 
TiM7xx-tuoteperheen lisäksi 2D-Li-
DAR-valikoimaansa myös aloitusmal-
lilla: TiM1xx on pieni, yksinkertainen 
ja kustannustehokas anturi moninai-
siin sovelluksiin aluevalvonnassa.

HDDM+-teknologia huolehtii myös 
vaikeissa olosuhteissa luotettavas-
ta kohdetunnistuksesta ja tarjoaa 
näin koneen maksimaalisen käy-
tettävyyden. Ohjelmistolla voidaan 
parametroida yksinkertaisesti jopa 
15,7 m2:n tunnistuskentät. Integroi-
tu IO-Link-liitäntä varmistaa nopean 
käyttöönoton ja mahdollistaa jous-
tavuuden sovellusratkaisuissa sekä 
yksinkertaisen parametrien kloo-
nauksen. Sen ansiosta TiM1xx pystyy 
myös mukautumaan nopeasti uusiin 
käyttökohteisiin.

Yhdellä silmäyksellä

   Pieni, yksinkertainen ja  
     kustannustehokas anturi  
     aluevalvontaan

  Jopa 15,7 m2:n alueen valvonta  

  Painaa vain 90 g. 

  Kenttien analysointi integroiduilla  
    ohjelmistoalgoritmeilla  

  Vähäinen tehonkulutus, joten  
    soveltuu käytettäväksi vihi- 
    vaunujen kaltaisissa akku- 
    käyttöisissä ajoneuvoissa 

  200° avautumiskulma 
    valvoo laajan alueen

  Pienet asennuskustannukset  

  Kääntyvä liitospistoke ja  
    parametrointi sekä kloonaus  
    IO-Link-liitännällä varmistavat  
    nopean käyttöönoton  

  Teollisuuskäyttöön sopiva  
    kompakti rakenne 

  Käyttöalueet: läsnäolon  
    tarkastus varastoissa, ylityksen  
    ja korkeuden tunnistus,  
   sovellukset keräilypaikoissa,  
   vihivaunujen ja koneiden  
   törmäyksenesto, ovien ja  
   porttien valvonta

Lisätietoja:
Kari Kautsalo, 
kari.kautsalo@sick.fi,  
Puh. 09-2515 8027

https://www.sick.com/fi/fi/sopas-engineering-tool-2020/p/p367244
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/tim1xx/c/g413152
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KTS ja KTX poikkeavat toisistaan raken-
teensa osalta. KTX:ää käytetään teolli-
suudessa jo tällä hetkellä laajalti. KTS on 
kompaktimpi vaihtoehto käyttökohteisiin, 
joissa tilaa on rajoitetusti.

7 INNOVAATIOITA
KTS/KTX-tuoteperheen vahvuus 
perustuu seitsemään innovaatioon:

1. TwinEye®-tekniikka tarjoaa parempaa 
suorituskykyä kiiltävillä tai lepattavilla 
materiaaleilla ja pienillä kontrastieroilla.

2. SICKin kehittämä huipputarkka RGB-
LED tuottaa selvästi näkyvän ja tarkan 
valopisteen, jolla saavutetaan parempi 
tarkkuus, resoluutio ja lukusyvyys.

3. Integroitu väritila tunnistaa monimut-
kaiset merkinnät, joissa käytetään värejä 
tai pieniä kontrastieroja. Erillisiä väri- 
antureita ei enää tarvita.
 
4. KTS- ja KTX-antureita ohjataan intuitii-
visella 7-segmenttinäytöllä, joten ne on 
helppo asentaa kaikkiin käyttökohteisiin.

SICK on kontrastianturien markkinajohtaja ja näyttää mielellään suuntaa. Laajennammekin hiljattain 
markkinoille tuomaamme KTS/KTX-tuoteperhettä nyt edelleen. KTS- ja KTX-anturit tunnetaan korkea- 
luokkaisesta tunnistuksesta ja käyttömukavuudesta, ja nyt  ne ovat saatavana myös 70 mm:n ja 150 mm:n 
tunnistusetäisyyksillä.

KTS- JA KTX-KONTRASTIANTURIT 

- PAREMPAA LUKUSYVYYTTÄ JA  
TUNNISTUSETÄISYYDEN TOLERANSSIA

5. KTS- ja KTX-tuoteperheiden anturit 
ovat saatavana SMART-antureina. Etu-
käteen määritetyt parametrit voi ladata 
anturiin helposti IO-Linkin kautta. IO-Link 
tarjoaa myös käyttöön erilaisia diagno- 
sointi- ja visualisointitoimintoja.

6. Valinnaiseen integroituun tehtävä-
muistiin voi tallentaa enintään viisi teh-
tävämääritystä ilman IO-Linkiä, ja IO-Lin-
kiä käytettäessä määrää ei ole rajoitettu.

7. Mikä on kontrastianturin ihanteelli-
nen sijainti tuotteeseen nähden? Anturin 
asennusinformaatio ilmaisee sen suo-
raan asennuksen aikana.

Yhdellä silmäyksellä

   Kontrastiantureiden TwinEye®-
     tekniikka parempaa lukusyvyyttä ja 
     tunnistusetäisyyden toleranssia 

  Kytkentätaajuus: 50 kHz 40 mm:n 
    tunnistusetäisyydellä; 25 kHz 
    70 mm:n tunnistusetäisyydellä; 
    6,25 kHz 150 mm:n tunnistus-
    etäisyydellä

  Korkea dynaaminen tunnistusalue 
    mahdollistaa luotettavan kontrastin 
    tunnistuksen myös  kiiltävien 
    materiaalien kohdalla 

  7-segmenttinäyttö  

  Väritila: haastavien värierojen 
    vakaa tunnistus 

  Asennusapu / asennusinformaatio 

  Saatavana SMART-anturina: 
    diagnosointi, visualisointi ja 
    yksinkertainen asetuksen vaihto 
    IO-Linkin kautta  

  Erikoisversiot: ’high precision’ ja 
    ’high sensitivity’

  Käyttöalueet: painomerkin tunnistus 
    leikkuuprosessin ohjaamiseksi, 
    ohjaus painoteollisuudessa, 
    pakkauskoneet, putkiloiden täyttö, 
    etikettien leikkaus, rullan tai kelan 
    päädyn valvonta, tupakkateollisuuden 
    paikannussovellukset (esim. filtterin 
    sijainti) ja laadunvalvonta

https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/kontrastianturit/kts-prime/c/g418351
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/kontrastianturit/ktx-prime/c/g410153
https://www.sick.com/fi/fi/smart-sensors-aelykkaeaet-anturit/w/smart-sensors/
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AS30 Core -tuoteperheen vaihtoehdot 
sopivat peruskäyttökohteisiin ja AS30 
Prime -tuoteperhe puolestaan vaativam-
piin käyttökohteisiin, mutta hinta ja suo-
rituskyky ovat aina yrityskäyttöön sopi-
via. Sekä Core- että Prime-versioissa on 
IO-Link-liitäntä, jota voidaan käyttää an-
turien kunnossapitoon ja diagnosointiin 
sekä helppoon määritykseen.

PRIME-VERSIO: 
ENEMMÄN MAHDOLLISUUKSIA, 
PAREMPI KÄYTTÖMUKAVUUS
AS30 Prime takaa täydellisen käyttömu-
kavuuden. Käyttöönotto ja ongelmien 
diagnosointi on vieläkin helpompaa 
TFT-näytön ansiosta, ja SOPAS-ohjelmis-
to auttaa asennuksessa. Prime-version 
etuihin kuuluu myös se, että se sopii käy-
tettäväksi läpinäkyvien kalvojen kanssa 
entistäkin paremmin. Prime- versioon 
voidaan tallentaa useita eri töitä (resep-
tejä), jolloin tuotantoa voidaan muuttaa 
ilman anturien opettamista uudelleen.

SICKin uuden AS30-tuoteperheen leveäkei-
laiset valokennot ovat valmiina Industry 4.0:n 
haasteisiin. Ne tarjoavat Ax20- tuoteperhee-
seen verrattuna enemmän asennusvaihto-
ehtoja, suuremman näkökentän ja tunnistus- 
etäisyyden, enemmän käyttömukavuutta ja 
laajemman opetusmenettelyn erittäin suurta 
tarkkuutta vaativiin käyttökohteisiin.

UUDET  
PAIKOITTAVAT 
VALOKENNOT 
AS30:

AS30 CORE yhdellä silmäyksellä

   Reunan ohjaus ja kohteen  
     sijainnin määritys 

  Laaja valikoima eri opetuksia
    prosesseihin, joissa tarkkuus
    ratkaisee

  Palaute LED-merkkivaloilla  

   IO-Link-liitäntä valokennojen
     opetukseen, kunnossapitoon,
     diagnosointiin ja yksinkertaiseen
     konfigurointiin tai uudelleen-
     konfigurointiin 

  Tunnistusetäisyys 25 mm:
     näkökenttä 30 mm;
     tunnistusetäisyys 100 mm:
     näkökenttä 45 mm 

  Toistotarkkuus: 0,05 mm  

   Lähdöt: analoginen lähtö 3,5 mA
     – 20,5 mA ja 2 digitaalista
     kytkinlähtöä (IO-Link)

  Käyttöalueet: muotoilu-, täyttö-
    ja sulkukoneet (FMCG), muovikalvojen
    ja -arkkien ohjaus (koneenrakennus),
    renkaiden tuotanto (autoala), akkujen
    tuotanto (elektroniikka- ja aurinko-
    energia-ala) ja koneet, joissa on
    leveitä hihnahiontajärjestelmiä
    (puuteollisuus) 

AS30 PRIME yhdellä silmäyksellä

Prime-versio vastaa Core-versiota, mutta
tarjoaa enemmän mahdollisuuksia:

  Siihen voidaan tallentaa useita töitä
    (reseptejä) SOPAS- tai IO-Link-
     liitännän kautta’

   Soveltuu myös leveyden ja
     keskikohdan mittaukseen

  Palaute TFT-näytön kautta
    (ei LED-merkkivalojen): helpottaa
    kohdistusta ja ongelmien
    diagnosointia 

   Prime-versio voidaan opettaa
     IO-Link- liitännän lisäksi myös näytön
     kautta  

  SOPAS-ohjelmiston (ohjattu toiminto)
    ansiosta helposti säädettävä 

  Tunnistusetäisyys 25 mm:
    näkökenttä 30 mm;
    tunnistusetäisyys 100 mm:
    näkökenttä 50 mm

  Toistotarkkuus: 0,03 mm 

   Vieläkin parempi vaihtoehto
     käyttökohteisiin, joissa kalvo on
     läpinäkyvää

Lisätietoja:
Markku Rantanen, 
markku.rantanen@sick.fi,  
Puh. 09-2515 8025

https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/leveaekeilaiset-valokennot/as30/c/g478552
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/leveaekeilaiset-valokennot/ax20/c/g130175
https://www.sick.com/fi/fi/merkinlukijat/leveaekeilaiset-valokennot/ax20/c/g130175
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MZC1 Twin voidaan helposti vain asettaa 
sylinteriin, minkä jälkeen se kiristetään 
yhdistelmäruuvilla neljänneskierroksen 
kiertäen (uraruuvitaltalla tai kuusio- 
koloavaimella). MZC1 Twin asettuu uraan 
tiiviisti. MZC1 Twin -antureita on saatava-
na erilaisina vaihtoehtoina, muun muas-
sa kestävänä IP68-versiona.

Yhdellä silmäyksellä

   Männän asennon tunnistava  
     asentoanturi, jossa on kaksi anturi-
     päätä yhdessä liittimessä 

  Vähentää koneen kaapeleiden 
    määrää ja säästää tilaa 

  Parantaa koneen suorituskykyä 
    tarkalla kytkennällä   

  Saatavana erittäin kestävä kotelo 
    (IP68), joka pidentää käyttöikää  

  Nopea ja helppo asennus kuusio-
    koloavaimella tai uraruuvitaltalla 

  Aikaa säästyy ensimmäisen 
    asennuksen ja laitteen vaihdon
    yhteydessä, koska anturi voidaan 
    asettaa helposti yläkautta uraan. 

  Sylinterin suojusten irrottaminen 
    ei ole tarpeen 

  Alhaisemmat huoltokustannukset, 
    koska anturi kestää iskuja ja tärinöitä 
    eikä pääse liukumaan urassa

  Kytkennän LED-ilmaisin  

  Saatavana IP67-, IP68- ja IP69K- versiot

  Lämpötilan kesto jopa 80 °C 

  Voidaan käyttää kaikissa vakio-
    sylintereissä, lineaarisissa liukulevyissä 
    ja tarttujissa, joissa on C-ura, sekä 
    sovittimien avulla pyörötangollisissa, 
    vetotangollisissa ja profiilisylintereissä

C-uralla varustettuun sylinteriin tarkoitettu magneettinen sylinterianturi MZC1 on nyt saatavana myös 
Twin-versiona. MZC1 Twin on joustava ratkaisu männän asennon tunnistukseen. Anturissa on ainutlaatui-
nen kaapelointiratkaisu: kahdelle anturipäälle tarvitaan vain yksi kaapeli. Kaapelointikustannusten säästö 
on huomattava, eikä kaapeleille tarvita yhtä paljon tilaa kuin yleensä.

MZC1 TWIN -SYLINTERIANTURI:

KAKSI ANTURIA,  
YKSI LIITIN

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

MZC2:

LYHYT SYLINTERIANTURI  
PNEUMAATTISILLE TARTTUJILLE JA 
PIENOISSYLINTEREILLE

>> SICKin uusi magneettinen MZC2- 
sylinterianturi sopii lyhyytensä ansiosta 
erinomaisesti erittäin pienten pneu-
maattisten toimilaitteiden C-uriin  esi-
merkiksi käsittely- ja kokoonpanoteolli-
suudessa, robotiikassa ja elektroniikka- 
teollisuudessa.

Anturi voidaan asentaa helposti C- 
uraan ja kiinnittää nopeasti ja turval-
lisesti. MZC2 menee kokonaisuudes-
saan uran sisään. MZC2-anturista on 
saatavana kaksi koteloversiota, joiden 
ansiosta se sopii eri valmistajien (esim. 
SMC, Bimba, Schunk, Zimmer ja Festo) 
monenlaisiin C-uriin.

Yhdellä silmäyksellä

   Lyhyt kotelo (19,5 mm)  
     käytettäväksi pneumaattisissa  
     tarttujissa ja pienoissylintereissä 

  Sopii kaikkiin markkinoilla olevin 
    C-uriin, esim. SMC, Bimba, Schunk, 
    Zimmer ja Festo

  Anturi uppoaa kokonaan uraan 

  Lyhyt ja tarkka kytkentäpiste on 
    ihanteellinen pienen liikkeen
    käyttökohteisiin

  LED kytkentätilan näyttöön 

  Kotelointiluokka IP67

Lisätietoja:
Markku Rantanen, 
markku.rantanen@sick.fi,  
Puh. 09-2515 8025

https://www.sick.com/fi/fi/magneettiset-sylinterianturit/anturit-c-ura-sylintereille/mzc1-twin/c/g541243
https://www.sick.com/fi/fi/magneettiset-sylinterianturit/anturit-c-ura-sylintereille/mzc1/c/g269363
https://www.sick.com/fi/fi/magneettiset-sylinterianturit/anturit-c-ura-sylintereille/mzc2/c/g507559
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LAAJALTI ERI KÄYTTÖKOHTEISIIN  
SOVELTUVA KAASUANALYSAATTORI 
MERCEM300Z

MPR-ETÄYHTEYS:  
VARMISTA LAITTEIDEN  
KORKEA KÄYTETTÄVYYS
Laiteiden toimintavarmuus ja korkea käy-
tettävyys on tärkeää niin tuotannossa kuin 
päästöjen valvonnassa. SICK MPR (Mee-
tingPointRouter)-etäyhteyden avulla SICKin 
huolto voi olla yhteydessä asiakkaan lait-
teisiin tarjoten apua ongelmatilanteissa 
nopeasti ja kustannustehokkaasti. Laittei-
den diagnostiikka voidaan myös tarkastaa 
säännöllisesti, jolloin voidaan reagoida en-
nen kuin ongelmia ilmenee. Tällä varmiste-
taan tuotannon häiriötön toiminta. 
 
Suojattu yhteys takaa turvallisen yhtey-
den laitteisiin. Ratkaisu voidaan toteuttaa 
LAN-verkon avulla tai mobiiliverkossa (4 G).  
Hyödynnä MPR-etäyhteyden tuomat edut 
ja varmista tuotannon korkea käytettävyys.

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

Laajalti eri käyttökohteisiin 
soveltuva kaasuanalysaattori 
MERCEM300Z

Näytettäottava elohopeakaasuanalysaat-
tori MERCEM300Z valvoo savukaasujen 
Hg-päästöjä erittäin luotettavasti myös hy-
vin pienillä mittausalueilla. Eri versioiden 
ansiosta MERCEM300Z sopii käytettäväk-
si sekä ilmastoiduissa analysaattoritilois-
sa että ulkona vaativissa ympäristöolo-
suhteissa. 

Näytettäottava kokonaisjärjestelmä on 
suunniteltu täyttämään kansalliset ja 
kansainväliset viranomaisvaatimukset. 
Patentoidun kuumakonversion ansiosta 
mittauksessa ei tarvita liuoksia.

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

https://www.sick.com/fi/fi/sick-remote-service/mpr3an-konfigurointi-ja-parametrointi/p/p534765?ff_data=JmZmX2lkPXA1MzQ3NjUmZmZfbWFzdGVySWQ9cDUzNDc2NSZmZl90aXRsZT1NUFI6biBrb25maWd1cm9pbnRpIGphIHBhcmFtZXRyb2ludGkmZmZfcXVlcnk9bXByJmZmX3Bvcz0xJmZmX29yaWdQb3M9MSZmZl9wYWdlPTEmZmZfcGFnZVNpemU9MjQmZmZfb3JpZ1BhZ2VTaXplPTI0JmZmX3NpbWk9OTMuOTg=
https://www.sick.com/fi/fi/kaasuanalysaattorit/naeytettaeottavat-kaasuanalysaattorit/mercem300z/c/g175658
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KAASUANALYSAATTORI MCS200HW: 

PÄIVITETTYÄ JA TOIMIVAKSI  
HAVAITTUA TEKNOLOGIAA
SICK on jo yli 40 vuoden ajan valmistanut kaasunmittausjärjestelmiä teollisuuden päästömittauksiin. SICK on tämän 
alan markkinajohtaja pitkän kokemuksensa ja kaikille teollisuudenaloille soveltuvan sekä kansallisia ja kansainvälisiä 
säännöksiä noudattavan tuotevalikoimansa ansiosta. SICK kehittää jatkuvasti analyysijärjestelmiä, jotka vastaavat 
uusiin päästömittaukseen kohdistuviin vaatimuksiin ja lanseeraa nyt uuden MCS200HW-kaasuanalysaattorin, joka 
on 2000-luvun alusta lähtien suuressa suosiossa olleen MCS100E-mallin seuraaja. 

Päästöjen määrää on 
nyt vähennettävä voimakkaasti
On selvää, että teollisuuden kaasupääs-
töjä on nyt valvottava jatkuvasti ja pääs-
töjä on vähennettävä mahdollisimman 
tehokkaasti.  Koska kyseessä on koko 
planeetan terveys, sallittujen päästö-
määrien rajoja lasketaan jatkuvasti ja 
päästöjä valvotaan koko ajan tiukemmin. 
Euroopassa päästörajoja tarkistetaan 
säännöllisesti kaikilla teollisuuspäästödi-
rektiivin 2010/75/EU teollisuusaloilla ja 
ne määritetään BREF-asiakirjoissa. Näi-
den asiakirjojen julkaisemisen jälkeen 
jokaisella jäsenmaalla on neljän vuoden 
määräaika uusien vaatimuksien sovelta-
miseen kansallisilla asetuksilla.

Eri teollisuusaloihin kohdistuviin 
vaatimuksiin ja rajoituksiin vastaaminen
Teollisuudella on kova kiire mukautua 
vaatimuksiin. Useissa sovelluksissa jat-
kuva mittaaminen on pakollista ja sallitut 
mittaustauot ovat erittäin lyhyitä. Tämän 
vuoksi päästöjen valvonta on keskeinen 
teollisuusasennuksissa huomioitava 
tekijä. Järjestelmien toimittajien on siis 
todistettava, että heidän laitteensa suo-
rittavat mittaukset laadukkaasti ja luotet-
tavasti ja että laitteet ovat kestäviä, eikä 
laitevikoja tai mittauskatkoksia tapahdu. 
Laitteiden kyky päästöjen mittaamiseen 

arvioidaan eurooppalaisten standardien 
mukaisesti sertifioidussa laboratoriossa. 
Tämän arvioinnin edellyttämien ominai-
suuksien lisäksi käyttäjät vaativat lait-
teilta myös korkeaa käytettävyyttä, kes-
tävyyttä, helppoa operointia ja alhaisia 
huoltokustannuksia.

MCS200HW: päivitettyä 
ja toimivaksi havaittua teknologiaa
Edeltävää MCS100E-mallia on valmistet-
tu jo yli 3000 kappaletta. MCS200HW 
on sen seuraaja, jossa käytetään samaa 
hyväksi havaittua mittaustekniikkaa, eli 
infrapuna-absorptiospektrometriaa ja 
kuumamittausta. Korkeassa 180 °C:n 
lämpötilassa pidetyn mitattavan kaasun 
sisältöä ei siis muuteta ja laitteen huolto-
tarve on vähäinen. Hapen lisäksi voidaan 
mitata jopa 10 eri yhdistettä ja haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet (TOC) mitataan va-
linnaisesti liekki-ionisaatioon perustuval-
la FID-tekniikalla. Koska päästöjen jat-
kuva valvonta on Euroopassa pakollista, 
MCS200-analysaattorilla on sertifikaatit 
QAL1 TÜV ja MCERTS. Jotta myös tuleviin 
tiukentuviin vaatimuksiin voitaisiin vas-
tata, on sertifioidut mitta-alueet entistä 
tarkempia. Toinen tärkeä parannus on, 
että mitattava kaasu imetään ejektorin 
avulla, jolloin luotettavuus paranee ja 
huoltokustannukset alenevat. 

MCS100E-analysaattorissa käytetty näyt-
teenottojärjestelmä on säilytetty, sillä se 
on osoittanut toimivuutensa yli 20 vuo-
den ajan. Näytteenottimeen on kehitetty 
uusi pölynsuodatin, jotta puhdistusta ei 
tarvitse tehdä yhtä usein. Analyysikaappi 
on modulaarinen: siinä on optinen mit-
tausyksikkö, kuumamittauskenno, säh-
köinen liittymä tuloja ja lähtöjä varten, 
sekä ilmanjakojärjestelmä. Tavoitteena 
on yksinkertaistaa ennakoivaa ja kor-
jaavaa kunnossapitoa mahdollisimman 
paljon, jolloin yksittäisen moduulin vaih-
taminen on erittäin helppoa. Tämä vä-
hentää huoltotoimenpiteisiin käytettävää 
aikaa.

Ainutlaatuiset ominaisuudet 
tekevät käytöstä helppoa
MCS200HW-analysaattorissa on QAL3- 
tyypin tarkastuksiin sertifioitu sisäinen 
automaattinen kalibrointijärjestelmä, jo-
ten hankalia ja tilaa vieviä vertailukaasu-
pulloja ei enää tarvita. Näin käyttökus-
tannukset on saatu erittäin alhaisiksi. 
Uusi 12-tuumaisella kosketusnäytöllä 
varustettu käyttöliittymä tekee analysaat-
torin valikkojen käyttämisestä helppoa. 
MCS200HW-analysaattorin verkkopalve-
linkonsepti tarjoaa turvallisen yhteyden 
laitteeseen. Käyttöön tarvitaan ainoas-
taan verkkoselain eli erillistä ohjelmis-
toa ei tarvitse asentaa. Analysaattorin 
käytettävyys on huippuluokkaa ja sen 
käyttökustannukset ovat erittäin kilpai-
lukykyiset SICKin palvelusopimusten ja 
ennakoivien etädiagnostiikkamahdolli-
suuksien ansiosta.

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

15267
certified

https://www.sick.com/fi/fi/analysaattoriratkaisut/cems-ratkaisut/mcs200hw/c/g503352
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KEVÄT 2020

KOULUTUKSET
Päivämäärä Kellonaika Kaupunki Tapahtuma Hinta

8.4.2020 8:30 - 16:00 Tampere SISTEMA 470€ / 
350€ 

19. - 20.5.2020 8:30 - 16:00 Vantaa Koneturvallisuuden 
peruskoulutus

950€ / 
800€

SISTEMA-koulutus
SISTEMA on standardin SFS-EN ISO 13849-1 soveltamisen helpottamiseksi kehitetty Windows-käyttöjärjestelmissä 
toimiva apuohjelma, jonka avulla suunnittelijan on helppo osoittaa turvajärjestelmien vaatimustenmukaisuus. Koulu-
tuksessa käydään läpi koneiden turvajärjestelmien luotettavuuden osoittamiseksi käytettävien yhdenmukaistettujen 
standardien SFS-EN ISO 13849-1 sekä SFS-EN 62061 perusperiaatteet ja käydään läpi SISTEMAN toiminnot havain-
nollisten esimerkkien avulla. Koulutuksessa opitaan soveltamaan standardia SFS-EN ISO 13849-1 koneen turvalli-
suuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien suunnittelussa, mikä mahdollistaa turvatoimintojen monipuolisemman 
sekä kustannustehokkaamman suunnittelun. Koulutus on päivitetty vastaamaan SISTEMAN version 2 ominaisuuksia.

Koulutus kestää yhden päivän. Koulutuksen hinta on 470€ henkilöltä, samasta yrityksestä lisähenkilöt hintaan 350€.

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 asiakaskohtaisesti räätälöitynä. Koulutuksen si-
sältö sovitetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Koulutus voidaan järjestää joko asiakkaan omissa tiloissa tai 
toimistollamme Vantaalla, Nokialla tai Turussa.

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

Lisätietoa räätälöidyistä palveluistamme:
Pentti Rantanen, pentti.rantanen@sick.f, puh. 040 900 8022

ASIAKASKOHTAISESTI RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

PERUTTU

Pyydä tarjous räätälöidystä yrityskohtaisesta koulutuksesta, myös etäkoulutuksena.

https://www.sick.com/fi/fi/koulutukset-seminaarit-ja-infotilaisuudet/w/trainings/
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Päivämäärä Kellonaika Kaupunki Tapahtuma

25.3.2020 08:30 - 12:00 Turku Skanneri on LiDAR - Mukana myös Radar

26.3.2020 08:30 - 12:00 Vaasa Skanneri on LiDAR - Mukana myös Radar

7.4.2020 08:30 - 12:00 Vantaa Kokeile turvaskanneria

14.4.2020 08:30 - 12:00 Turku Kokeile turvaskanneria
21.4.2020 08:30 - 12:00 Mikkeli Kokeile turvaskanneria

5.5.2020 08:30 - 12:00 Joensuu Kokeile turvaskanneria

6.5.2020 08:30 - 12:00 Jyväskylä Skanneri on LiDAR - Mukana myös Radar

7.5.2020 08:30 - 12:00 Tampere Päästömittauksen infotilaisuus

20.5.2020 08:30 - 12:00 Lappeenranta Konenäkö - infotilaisuus

26.5.2020 08:30 - 12:00 Rovaniemi Koneiden turvalaitteiden uudet ulottuvuudet

27.5.2020 08:30 - 12:00 Seinäjoki Konenäkö - infotilaisuus

28.5.2020 08:30 - 12:00 Tornio Koneiden turvallisuuden uudet ulottuvuudet

3.6.2020 08:30 - 12:00 Turku Älykkäät anturit

10.6.2020 08:30 - 12:00 Tampere Älykkäät anturit

KEVÄT 2020

MAKSUTTOMAT TUOTEINFOTILAISUUDET

Kevään tuoteinfot ja -koulutukset on jouduttu vallitsevan tilanteen vuoksi perumaan. 
Tuoteinfot tullaan järjestämään ilmoitetuilla paikkakunnilla mahdollisesti syksyllä, 

kun tilanne sen sallii.

Muistattehan, että järjestämme räätälöityjä koulutuksia. 
Pyynnöstä järjestämme koulutuksia myös etäkoulutuksina.

PERUTTU

!
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Konenäkö - infotilaisuus
Tilaisuudessa esitellään konenäkötekniikan perusteet ja SICKin konenä-
kölaitteiden tuotevalikoima sekä tutustutaan konenäön käyttömahdolli-
suuksiin esittelemällä konenäöllä toteutettavissa olevia sovelluksia.

Tilaisuus on maksuton

Päästömittauksen infotilaisuus
Tule paikalle kuulemaan ajankohtaista infoa savukaasujen päästömit-
tauksesta ja prosessin ohjauksesta mittaustietojen perusteella. Tietoisku 
sisältää ajankohtaista tietoa suurten polttolaitosten LCP BREF:n ja jätteen-
polton WI BREF:n osalta sekä tietoa pienten polttolaitosten mittausvelvoit-
teista.

Tilaisuus on maksuton.

Koneiden turvalaitteiden uudet ulottuvuudet 
Turvavaloverho, turvavalopuomi, turvalaserskanneri, turvakamera, tur-
varajakytkin, turvarele ja turvaohjain. Mihin sovelluksiin ne parhaiten so-
veltuvat? Tilaisuudessa on esillä turvalaitteita ja niiden konfigurointia on 
mahdollisuus myös itse kokeilla. Mukana myös outdoorScan3-turvalasers-
kanneri ulkotiloihin.

Tilaisuus on maksuton.

Skanneri on LiDAR - Mukana myös Radar
Tilaisuudessa esitellään LiDAR- ja Radar- tekniikoilla toteutettujen laittei-
den toimintaperiaatteita sekä käydään läpi SICK- tuotevalikoimaa. Tilai-
suudessa esitellään sovelluksia törmäyksen havainnointiin, aluevalvon-
taan, massavirtojen mittaukseen sekä sivutaan koneiden turvallistamisen 
sovelluksia.

Tilaisuus on maksuton.

Kokeile turvaskanneria
Turvalaserskanneri tutuksi käytännön harjoitusten avulla. Mitä tulee huo-
mioida ja tietää sovelluksesta, kun parametroidaan turvalaitetta. Mitkä 
ovat vertikaalisen ja horisontaalisen kenttien eroavaisuudet käytännössä. 
Onko valvontakenttien vaihto tarpeen ja kuinka se tulisi tehdä. Sickin asi-
antuntijat ovat paikalla vastaamassa turvaskannereiden käyttöön liittyviin
kysymyksiin.

Tilaisuus on maksuton.
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KEVÄT 2020 
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

Pyydä tarjous yrityskohtaisesta etäkoulutuksesta!

http:// www.sick.fi
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Safety first – tehokkaat ratkaisut teolliseen suojaamiseen
Safety first – tehokkaat ratkaisut teolliseen suojaamiseen SICK-turvalaserskannereissa yhdistyvät tietotaito ja kokemus sekä maksimaa-
linen suorituskyky. Liikkuva tai kiinteä, aluevalvonta tai pääsynvalvonta sisällä tai ulkona – kattava tuotevalikoima tarjoaa taloudellisen 
ratkaisun kaikkiin tarpeisiin. Kompaktit järjestelmät tarkastelevat ympäristöään optisen tutkan tavoin ja mittaavat etäisyyksiä valon 
kulkuaikaan perustuvan periaatteen mukaisesti. Integroitu kääntöpeili valvoo vapaasti määritettävää kaksiulotteista suoja-aluetta.

SICK - TURVALASERSKANNERIT

OUTDOORSCAN 3: TURVALASERSKANNERI AUTOMATISOINTIIN ULKOALUEELLA
   Sertifioitu standardien ISO 13849 ja  

     IEC 62998 mukaiseksi henkilö- 
     suojaksi sisä- ja ulkotiloissa 

  SafeHDDM®-skannaustekniikka  
    ulkokäyttöön

  Anturi uppoaa kokonaan uraan 

  Yksilölliset kenttäasetukset

  Optimoitua tuotesuunnittelua  
ulkotiloihin

  Suojakentän kantama: 4 m

  Jopa 128 vapaasti konfiguroitavaa 
kenttää

  Turvallinen verkotus Flexi Soft - 
turvaohjaimen avulla

NANOSCAN3: MAAILMAN PIENIN TURVALASERSKANNERI

   Korkeus vain 80 mm

  Kestää erittäin hyvin valoa, pölyä ja  
    likaa safeHDDM®-skannaustekniikan 
    ansiosta

  Huipputarkat mittaustiedot 
    Ethernet-liitännän kautta 

  Suojakentän kantama: 3 m,  
    skannauskulma: 275°

  Jopa 128 vapaasti konfiguroitavaa 
    kenttää

  Turvallinen integrointi koneeseen 
     I/O:n kautta

  Järjestelmäliitin ja konfigurointimuisti

TIM-S: MOBIILI- JA KIINTEISIIN SOVELLUKSIIN

Aukottoman, skaalattavan 2D-LiDAR-anturiportfolion tarjoamiseksi asiakkaille SICK täy-
dentää TiM-sarjaa turvallisuuden takaavilla TiM-S-antureilla, jotka täyttävät suoritustason b 
vaatimukset. Ne on kehitetty mm. mobiilisovelluksille, kuten mobiileille alustoille, vihivau-
nuille (AGV) ja liikkuville huoltoroboteille. Anturit tukevat näiden sovellusten lokalisointia ja 
törmäyksenestoa

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

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225
https://www.sick.com/fi/fi/senscontrol-turvalliset-ohjausratkaisut/turvaohjaimet/flexi-soft/c/g186176
https://www.sick.com/fi/fi/senscontrol-turvalliset-ohjausratkaisut/turvaohjaimet/flexi-soft/c/g186176
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/nanoscan3/c/g507056
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/microscan3/c/g295657#benefit
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/tim7xx/tim781s-2174104/p/p594149?ff_data=JmZmX2lkPXA1OTQxNDkmZmZfbWFzdGVySWQ9cDU5NDE0OSZmZl90aXRsZT1USU03ODFTLTIxNzQxMDQmZmZfcXVlcnk9JmZmX3Bvcz0xJmZmX29yaWdQb3M9MSZmZl9wYWdlPTEmZmZfcGFnZVNpemU9MjQmZmZfb3JpZ1BhZ2VTaXplPTI0JmZmX3NpbWk9OTQuMA==
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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

JÄLLEENMYYJÄ VIROSSA

9. Simatec Automaatika Oü
       Tartu mnt. 83-307
       10115 Tallinn
       Estonia
       Puh. +372 6414 8100

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.

9.
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PROSESSIAUTOMAATIO

  Huolto ja palvelut

LifeTime Services -palvelut

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.

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

Pentti Rantanen
040 900 8022

Jarno Virta 
040 900 8029
Huoltoinsinööri
Oulu 

Dimi  
Ruotsalainen 
040 900 8046 
Huoltoteknikko
Vantaa

Jani Hokkanen 
040 900 8051 
Huoltoinsinööri
Vantaa

Hanna Streng 
09 2515 8070

Aaro Törmänen
040 900 8028
Huoltoteknikko
 

Janne Rissanen
040 900 8047
Huoltoinsinööri

 

Mikko Irri 
050 4499 861
Turva-asiantuntija

 

Jyrki Sarvanko 
040 900 8053
Huoltoinsinööri 
Tampere

TEOLLISUUS- JA LOGISTIIKAN AUTOMAATIO
HUOLTO-
PÄÄLLIKKÖ

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


43

  Hallinto

  Myynti-, projekti-, markkinointi- ja tuotehallintapäälliköt sekä Lead Account Managers

PROSESSIAUTOMAATIO

  Tekninen-/sisämyynti

YHTEYSTIEDOT

Paula Lipponen
09 2515 8035

Juuso Pusa
09 2515 8065 

 

Nanna Tikkanen
09 2515 8036 
Asiakaspalvelu- 
päällikkö

Janna Ajanto
09 2515 8034
Toimistoassistentti

Heikki Penttilä 
09 2515 8038 
Varasto/logistiikka

Vesa Järvinen 
040 900 8026
Aluemyyntipäällikkö
Varsinais-Suomi

Heikki 
Karhuniemi 
040 900 8044
Aluemyyntipäällikkö
Pirkanmaa, Pohjanmaa 

Arttu Honkala 
040 900 8055
Myynti-insinööri
Pirkanmaa

TEOLLISUUS- JA LOGISTIIKAN AUTOMAATIO

Juha Liinamaa 
040 900 8039
Myynti-insinööri
Pohjanmaa

Kasper Kuusisto 
050 4499 862
Aluemyyntipäällikkö
Etelä-Suomi ja Viro 

Ville Sarviaho 
040 900 8056
Aluemyyntipäällikkö 
Pohjois-Suomi 

Jari Koponen 
040 900 8049 
Myynti-insinööri
Itä-Suomi

Auvo Kuitunen 
040 900 8054
Aluemyyntipäällikkö
Partnerit, Keski- ja 
Itä-Suomi

Markku  
Rantanen 
09 2515 8025 
Tuotepäällikkö
Teollisuusanturit

Mika Andersson
09 2515 8023
Tuotepäällikkö
Turvalaitteet,
Turva-asiantuntija

Sami Lehtonen
09 2515 8041
Tuotepäällikkö
Tunnistus, mittaus, 
konenäkö

Kari Kautsalo
09 2515 8027
Tuotepäällikkö
Tunnistus ja mittaus

Matti Kleemola 
040 900 8043
New Business 
Explorer,
Tuotepäällikkö
Järjestelmät

Jukka Barinoff
09 2515 8057
Sovellusinsinööri

Hannu Seppälä
050 4499 871 
Aluemyyntipäällikkö
Etelä-Suomi ja Viro
 

Ville Sarviaho 
040 900 8056
Aluemyyntipäällikkö 
Pohjois-Suomi 

Jari Koponen 
040 900 8049 
Myynti-insinööri
Itä-Suomi

Timo Välikangas 
040 900 8052
Tuotepäällikkö

Kari Karhula
09 2515 8024
Myyntipäällikkö
Avainasiakkaat 

Pekka 
Hirviniemi
09 2515 8040
Myyntipäällikkö
Alue- ja sisämyynti

Jari Nikander
09 2515 8021
Myyntipäällikkö
Toimiala-asiakkuudet
 

Pekka Lampela 
040 900 8045
Projektipäällikkö
Asiakasprojektit

Terhi Tiikkainen
09 2515 8037
Markkinointi-
päällikkö

Kari Kautsalo
09 2515 8027
Tuotehallinta-
päällikkö

Juri Varis
09 2515 8042 
Lead Account 
Manager
Logistiikan automaatio
Nosturit ja Satamat

Heikki Kangas
040 900 8033
Lead Account 
Manager
Analysaattorit ja 
prosessianturi 

Ari Rämö
09 2515 8030
Toimitusjohtaja

Annukka 
Sirenne
09 2515 8063 
Talouspäällikkö

 

Kati Ahveninen
09 2515 8050
Talous- ja 
henkilöstö-
asiantuntija 

Milla Jyvä
09 2515 8048
Laskenta-asiantuntija

  Aluemyynti, tuotepäälliköt ja sovellusinsinööri  

  Asiakaspalvelu
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Valokennot

 • Valokuituanturit ja valokuidut
 • Läpinäkyvien kohteiden tunnistus
 • 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


45

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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Lue lisää tuotteistamme:

www.sick.fi/tuotteet 

Ohjelmistotuotteet
 • Sick AppSpace
 • Integrated Managing Solutions
 • Analytics Solutions
 • Integration Solutions

SICK TUOTEVALIKOIMA

SICK OY |Myllynkivenkuja 1 | 01620 VANTAA | Puh. 09 2515 800 | www.sick.fi

Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteista, soita 09-2515 800 tai meilaa sick@sick.fi. Autamme mielellämme.
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Integroitavat tuotteet
 • Sensor Integration Machine
 • Sensor Integration Gateway
 • 4Dpro-liitäntätekniikka

Kaltevuusanturit
 • Kaltevuusanturit
 • Dynaamiset kaltevuusanturit

Liikenneanturit
 • Tunnelianturit
 • Ylikorkeuden havaitsimet  
 • Näkyvyyden mittalaitteet

Turvajärjestelmät ja -ratkaisut
 • Turvajärjestelmät
 • Turvallisuusratkaisut

Tilaa tuotteet helposti netistä!
 • Rekisteröidy osoitteessa www.sick.fi

http://www.sick.fi/tuotteet 
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/c/products#g284259
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
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KONENÄKÖ KAIKKIEN ULOTTUVILLE.

Konenäkösovellukset tekevät valmistusprosesseista tehokkaampia. Mutta ottavatko ne aina huomioon sinun 
tarpeesi? SICK mahdollistaa muokattavissa olevat 2D- ja 3D-konenäköanturit – juuri sinun sovellukseen. 
Nämä ovat joko heti valmiita sovelluksia, jotka voidaan konfiguroida helposti ilman konenäköexperttiä tai ne 
voidaan uudistaa ratkaisemaan juuri sinun sovelluksesi. We think that´s intelligent. www. sick.fi/konenäkö


