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Ottaessani vastaan pestin toimitusjohtajana noin vuosi sitten, en arvannut, että ensimmäises-
sä pääkirjoituksessani joudun väistämättä kommentoimaan maailmalla vallitsevaa vakavaa 
tilannetta. Kukaan meistä ei tiedä kuinka kauan vielä joudumme tässä poikkeuksellisessa ti-
lanteessa elämään ja työskentelemään. Vaikka tilanne on vakava, SICK Oy:n liiketoiminta on 
pysynyt lähes ennallaan; tilauksia tulee sisään hyvällä vauhdilla ja olemme pystyneet toimitta-
maan tavarat asiakkaille toivotusti. Tehtaamme maailmalla ovat toiminnassa ja tavara kulkee, 
vaikka ihmiset eivät juuri pääse rajoja ylittämään. Työtapoja on jouduttu muuttamaan; etätyöt ja 
digiloikka ovat tätä päivää myös SICKillä. Asiakkaamme ovat olleet samojen haasteiden edessä 
ja monet asiakastapaamiset ovat olleet jopa kiellettyjä. Olemme kuitenkin pystyneet pitämään 
asiakassuhteita yllä perinteisten puhelujen lisäksi myös erilaisten videoneuvottelujen turvin. 
Toki me kaikki kaipaamme henkilökohtaisia kohtaamisia, messujen väenpaljoutta sekä pelkäs-
tään tuttavien tapaamista. Toivomme kaikki, että ensi vuosi tuo helpotusta asiaan, koronalle 
löydetään voittaja ja pääsemme taas jalkautumaan ihmisten ilmoille. Siihen saakka jatkamme 
digi- ja virtuaalimaailmassa.

SICK tarjoaa tätä nykyä kattavan valikoiman erilaisia webinaareja. Järjestämme tuote- ja sovel-
lusaiheisia webinaareja, jotka sopivat kaikenlaisille asiakkaille. Emme halua keksiä webinaare-
ja niiden itsensä vuoksi, vaan tietoiskuja, jotka oikeasti palvelevat asiakkaiden tarpeita. Tällä 
hetkellä joka puolella on pelottavan paljon tarjontaa virtuaalitapahtumista, joten jonkinlainen 
kyllästyminen näihin tilaisuuksiin voi olla uhkana. Pyrimme pitämään oman webinaaritarjontam-
me järkevällä tasolla ja teemme mielellämme räätälöityjä asiakaskohtaisia tilaisuuksia, jolloin 
puhutaan juuri siitä aiheesta, joka palvelee teidän yritystänne parhaiten. 

Digitaalisuus on tulevaisuutta joka tapauksessa. SICK on valmistautunut tähän jo pidemmän 
aikaa tuomalla markkinoille mm. AppSpace-ekosysteemin. AppSpacen avulla asiakkaat voivat 
itse tehdä erilaisia sovelluksia. Lisäksi AppSpace-sovellusten käyttö on niin helppoa, ettei loppu-
käyttäjiltä vaadita IT-asiantuntemusta tai AppSpace -erikoisosaamista. Myös Deep Learning ja 
erilaiset konenäkösovellukset auttavat muokkaamaan 2D- ja 3D-konenäköantureita yksilöllises-
ti jokaisen yrityksen tarpeisiin. SICKillä on myös muita digitaalisia innovaatiota, jotka helpottavat 
asiakkaan sovellusten käyttöönottoa. Olkaa yhteydessä, autamme mielellään sopivan ratkaisun 
löytämisessä. 

Tuotekehityksessä SICK on reagoinut nopeasti vallitsevaan tilanteeseen ja tuonut markkinoille 
kesän alussa People Counter-LiDARin. Tätä 3D-anturia voidaan käyttää henkilöiden anonyymiin 
laskentaan julkisissa tiloissa. Juuri nyt, kun on muistettava pitää turvavälejä, anturi auttaa las-
kemaan henkilöiden liikkumista ja näin ollen helpottaa tilojen valvontaa. People Counter-LiDAR 
on toteutettu AppSpacea soveltaen.

Oma alkuni SICKin toimitusjohtajana on ollut varsin vauhdikas. Yrityksessä on ollut ja on edel-
leen meneillään uusia projekteja ja kehitysohjelmia, joita otamme käyttöön ja toivomme tämän 
kaiken näkyvän positiivisesti myös sinne asiakkaiden suuntaan. Yrityksen henkilökunta on tuttu 
ja motivoitunut porukka, joka puhaltaa yhteiseen hiileen ja vie asioita eteenpäin. Toivon, että 
pääsen jossain vaiheessa ensi vuoden puolella tapaamaan vanhoja tuttuja sekä uusia asiakkai-
ta vaikkapa messuilla. Siihen saakka olemme yhteydessä digitaalisin keinoin.

PÄÄKIRJOITUS

Mukavaa loppuvuotta ja pysytään kaikki terveinä

Juri Varis
Toimitusjohtaja
SICK Oy

https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/c/g555725?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/sick-appspace-artificial-intelligence/deep-learning/c/g547657
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/peoplecounter/c/g552036
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Asiakaspalvelun yhteystiedot
 

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

Petri Kosonen on aloittanut 1.10.  
Lead Account Managerina.  
 
Hänen vastuullaan ovat kansainväliset 
Ports & Cranes asiakkaat.  
 
Petrin tavoittaa numerosta  
050 4499 875.

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

Henkilöuutisia 

 

Sanna Siirtola on aloittanut 20.4.  
huoltokoordinaattorina.  
 
Sannan tavoittaa numerosta  
09- 2515 8073.

Vuonna 2021 tulossa olevia messuja:

18.3.    Vaasa Gas Exchange, Vaasa

19.5.    Pohjanmaan Teollisuus, Seinäjoki

2.-3.6.    Norrkama, Oulu   
8.-10.9.      Puumessut, Jyväskylä 
 21.-23.9.   Alihankinta, Tampere

9.-11.11.   Teknologia, Helsinki

Messut 

 

Ensi vuonna panostamme vahvasti webinaareihin. Päivitetyn 
webinaarikalenterin löydätte kotisivuiltamme joulukuussa.

Järjestämme myös yrityskohtaisia räätälöityjä webinaareja. 

Webinaarit 

 

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

VIRTUAALIMESSUT 2020

Osallistumme Alihankinnan virtuaalimessuille 8.-10.12.2020.
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SICK somessa
 Sosiaalisen median kanavillamme tapahtuu koko ajan. Päivitämme aktiivisesti LinkedIn ja Twitter tilejämme. Postaamme so-
meen myös webinaarikutsuja, joissa on osallistumislinkki mukana. Kätevää ja helppoa. SICK konsernilla on kanava myös Insta-
grammissa nimellä sick_sensor_intelligence. SICKin YouTube-kanava julkaisee jatkuvasti uusia videoita; mukana myös paljon 
opetusvideoita. 

@ SICK_Oy@ SICK Sensor Intelligence @ SICK Finland

@ sick_sensor_intelligence @ sicksensorintelligence

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

SICKin laitteita opetuskäyttöön
SICK tarjoaa monipuolista materiaalia opetuskäyttöön. 
Saatavilla on mm. anturisalkku ja turvakuutio, jotka mo-
lemmat sisältävät tuotteita, joita voi hyödyntää opetuk-
sessa. Lisäksi tarjolla on muita opetuskokonaisuuksia, 
joilla voi luontevasti täydentää opetusta. Erilaisia mate-
riaaleja on sekä opettajille että oppilaille. 

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

TRUMPF ja SICK allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

SICK ja TRUMPF yhteistyöhön kvanttiantureiden kehittämisestä teollisuus-
käyttöön. Kvanttianturit mahdollistavat mittaukset tarkkuudella, joka ei tähän 
asti ole ollut teknisesti mahdollista. Sopimuksen allekirjoittamista edelsi maa-
ilman ensimmäisen sarjatuotannossa hyödynnettävän kvanttioptisen anturin 
onnistunut toimintatesti. Kvanttiantureiden tuotannon aloittamisen myötä 
SICK laajentaa maailmanlaajuista teknologiajohtajuuttaan anturialalla. Koko 
tiedote luettavissa sivulla 47.

Kuva: TRUM
PF.
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SICK TURVALLISTAA  
REKA KAAPELIN TUOTANTOA

>> Reka Kaapeli Oy on suomalainen 
perheyhtiö, jonka juuret ulottuvat aina 
1800-luvun loppuun. Yhtiö on suurin 
suomalaisomisteinen kaapelinvalmis-
taja ja sen tuotanto käsittää erilaiset 
kaapelit alkaen asennus- ja instrumen-
tointikaapeleista ja päätyen keski- ja 
korkeajännitekaapeleihin.

Yhtiöllä on toimipisteitä kuudessa eri 
maassa ja tuotantoa kolmella tehtaalla 
Suomessa. Vuonna 1961 perustetulla 

SICK teki Reka Kaapeli Oy:lle turvakartoituksen asiakaskelan kelauslinjan toimintaan liittyvistä riskitekijöistä ja 
mahdollisesti tarvittavista parannuksista. Lopputuloksena päädyttiin varustamaan kelauslinja tämän päivän 
vaatimusten mukaisilla suojalaitteilla, joiden ansiosta myös linjan käyttö tulee sujuvammaksi ja tuottavuus 
kasvaa.

yhtiöllä on 250 työntekijää ja liikevaih-
toa sata miljoonaa euroa.

Turvallista ja vastuullista toimintaa
Reka Kaapelilla menee lujaa. Vallitse-
vat megatrendit luovat kysyntää kaa-
peleille. Yhteiskunta sähköistyy hyvää 
vauhtia, digitalisaatio vaatii kaapeleita 
ja voimakkaasti lisääntyvässä hajau-
tetussa energiantuotannossa syntyvä 
sähkö pitää kuljettaa käyttäjien ulottu-
ville. Yhtenä merkittävistä tekijöistä on 

säänkestävän sähkönjakelun rakenta-
minen, jossa sähköverkkoyhtiöt siirtävät 
20 kilovoltin keskijännitekaapeleitaan 
pylväistä metsien keskeltä maan alle.

Yhtiön arvolupaus on valmistaa mark-
kinoiden parasta kaapelia, joka toimi-
tetaan asiakkaille nopeasti ja täsmälli-
sesti. Yhtiön strategiaan kuuluu vahvan 
markkina-aseman säilyttäminen Suo-
messa ja viennin kasvattaminen valikoi-
duilla markkinoilla. Kannattava kasvu 

https://www.reka.fi/
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pitää sisällään myös tehtaiden jousta-
vuuden parantamisen ja toiminnan te-
hostamisen.

Reka Kaapelin toiminnan vastuullisuus 
näkyy monella eri alueella. Sertifioitu 
laatujärjestelmä sekä omat koestamot 
ja testauslaboratoriot luovat pohjan 
korkeimpien laatuvaatimusten täyttämi-
selle. Ympäristö huomioidaan kaikessa 
toiminnassa ja turvallisuus ylläpidetään 
sertifioidun työterveyden ja -turvallisuu-
den hallintajärjestelmällä, johon kuuluu 
säännöllisten riskiarvioiden toteuttami-
nen yhtiön jokaisella tehtaalla ja osas-
tolla.

Ympäristötavoitteisiin kuuluu kaapelitoi-
mitusten lopettaminen fossiilisia poltto-
aineita käyttäviin voimalaitosprojekteihin 
vuodesta 2023 lähtien, 15 prosentin ko-
konaisparannus energiatehokkuudessa 
vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuo-
teen 2017 suhteessa tuotettuihin kaape-
litonneihin, sekä 100% vihreän energian 
käyttäminen tuotannossa viimeistään 
vuonna 2021.

Turvallisuutta voidaan parantaa
Vierailemme Reka Kaapelin Riihimäen 
tehtaalla, joka on Pohjois-Euroopan uu-
sin, modernein ja tehokkain keskijänni-
tekaapelitehdas. Tehtaalla valmistetaan 
keski- ja suurjännitekaapeleita, alumii-
niköysiä ja -johtimia. Tehdas on raken-
nettu vuonna 1999 ja laajennettu 2007 
ja 2008. Lattiapinta-alaa on yli kolme 
hehtaaria.

– Monien kaapelien valmistaminen on 
säilynyt periaatteessa samanlaisena 
vuosikymmeniä, vaikka kehitys onkin 
tuonut monia uudistuksia, kertoo Reka 
Kaapeli Oy:n tuotantojohtaja Anne  
Tillgren. – Tästä seuraa se, että monet 
tuotantokoneet ovat säilyneet muut-
tumattomina ja ovat tälläkin tehtaalla 
jo 20 vuotta vanhoja. Koneet täyttävät 
edelleen tehtävänsä moitteettomasti, 
mutta koneturvallisuuteen liittyvät vaati-
mukset ja toteutusmahdollisuudet ovat 
kehittyneet 20 vuodessa paljon.

– Turvallisuus on meillä perusedellytys 
ja aina aamupalaverien ensimmäinen 
aihe – sen kehittäminen ja parantami-
nen. Vaaratilanneilmoitus on meillä aina 
käytäntö, jos kohdataan riskitilanne. Iso 
osa turvallisuutta on puhua ja käydä läpi  
mahdollisia riskitekijöitä ja tunnistaa 
niitä. 

– Joskus tuntuu, että suurin työ on ”myy-
dä” operaattoreille uusi toimintatapa. Pa-
ri kuukautta toteutuksen jälkeen sitten 
huomataan, ettei asiaa olisi muuten voi-
nutkaan tehdä. Muutosvastarinta kuiten-
kin vältetään parhaiten sillä, että asiat 
suunnitellaan yhteistyössä operaattorei-
den kanssa. Heillä on paras käytännön 
käsitys laitteiden toiminnasta.

SICK teki kelauskoneen 
turvakartoituksen
Turvallisuuskoulutukset ja koneiden 
turva-arvioinnit ovat yksi osa SICKin 
neuvonta- ja suunnittelupalveluita. Asi-
akkaalle ulkopuolisen tahon tekemät 

Anne Tillgren esittelee kaapelin eristämisprosessin toimintakaavion.

https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/neuvonta-ja-suunnittelu/koneen-turva-arviointi/c/g430051
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/koulutus-ja-taeydennyskoulutus/c/g300887
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/neuvonta-ja-suunnittelu/koneen-turva-arviointi/c/g430051
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/neuvonta-ja-suunnittelu/koneen-turva-arviointi/c/g430051
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/neuvonta-ja-suunnittelu/c/g300860
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kartoitukset täydentävät sisäisen seu-
rannan antamaa tietoa. Jatkuvasti kar-
toituksia tekevillä asiantuntijoilla on laa-
jan kokemuksen lisäksi käytettävissään 
uusin tietotaito turvallistamiseen käytet-
tävissä olevasta tekniikasta ja laitteista.

Asia lähti liikkeelle PJ Control Oy:n kaut-
ta, joka on SICKin jälleenmyyjä ja tek-
ninen ratkaisukumppani. PJC toteuttaa 

erilaisia tehdasautomaatioon liittyviä 
projekteja ja toimittaa komponentteja. 
Turvallistaminen on yksi keskeinen alue 
ja siinä SICK on PJC:n pääkumppani.

– Pidimme viime vuoden keväällä Re-
ka Kaapelille turvallisuutta käsittelevän 
puolen päivän infotilaisuuden, johon 
osallistui Reka Kaapelin ihmiset tehtaan-
johtajasta alkaen, kertoo PJ Control Oy:n 

myyntipäällikkö Ville Kolehmainen. – Ar-
vioimme turvallistamisen kannalta kriitti-
simmät kohteet tehtaalla ja päädyimme 
ehdottamaan SICKin turvakartoitusta.

– Päätimme tilata SICKin tekemän tur-
vakartoituksen yhteen linjaan, kertoo 
Reka Kaapelin tekninen asiantuntija 
Teemu Koskelin. – Kartoitus oli tarve- 
lähtöinen ja SICKin asiantuntija oivalsi 

Teemu Koskelin selittää, miten kaapeli kelataan suurelta tuotantokelalta asiakaskelalle.

Kaapelin eristämis-
linja Pohjois-
Euroopan nykyaikai-
simmassa tehtaassa 
on suuri linja. Hallin 
katonrajassa 
sijaitsevasta 
valvomosta on hyvä 
näköala koko 
prosessiin.

https://www.pjc.fi/
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hyvin, miten linja toimii ja minkälaisia 
riskejä sen toimintaan liittyy. Koneen 
käytössä esiintyvät riskit ovat pääsään-
töisesti liikkuvista osista aiheutuvia pu-
ristumis-, takertumis- ja leikkautumis-
vaaroja, joille käyttäjä saattaa altistua.

– Saimme SICKiltä hyvän raportin ja kat-
tavan selvityksen sekä suositukset tar-
vittavista täydennyksistä turvalaitteisiin. 
Raportin havainnollinen SICK SCRAM 
-matriisi kuvaa selkeästi eri osatekijät, 
kuten vaarallisen tapahtuman toden-
näköisyyden, vaaran mahdollisesti ai-
heuttamien haittojen vakavuuden sekä 
vaaroille altistumisen asteen.

Asiakaskelan kelauslinjan riskit
Reka Kaapeli valmistaa kaapelit käy-
tännössä aina suurille – halkaisijaltaan 
kolmimetrisille – tuotantokeloille, joille 
kaapelia mahtuu jopa useita kilomet-
rejä. Tuotantolinjalla ei kannata teh-
dä vaihtoja, vaan yhtä laatua tehdään 
mahdollisimman pitkä pätkä kerralla 
varastoon. Asiakkaiden tilauksia varten 
tuotantokelalta sitten siirretään tilattu 
määrä kaapelia asiakaskelalle.

Operaattori tuo tuotantokelan kelauslin-
jalle, pujottaa kaapelin mittapään läpi 
ja kiinnittää sen asiakaskelalle. Kelauk-

sen käynnistyksessä operaattori pyörit-
tää keloja aluksi alhaisella nopeudella 
ja ohjaa kaapelin kelautumaan oikein 
asiakaskelalle. Tämän jälkeen hän siir-
tyy ohjauspöydän ääreen ja nostaa täy-
den kelausnopeuden.

Raskaat pyörivät kelat muodostavat pu-
ristumisvaaran kelan ja lattian väliin ja 
mittapään pyörivien rullien läpi kulkeva 
kaapeli muodostaa nielun, jossa on sor-
mien puristumisvaara. Alkujaan näitä 
riskejä on torjuttu mekaanisilla aidoilla 
ja ovilla, joissa on koneen turvapiiriin 
kytketyt rajakytkimet.

Lisää turvallisuutta 
ja tuottavuutta
– Kelauskone toimii meillä viidessä työ-
vuorossa, koska valtaosa toimituksis-
ta tapahtuu kelauksen kautta, jatkaa 
Koskelin. – Aidoilla aikoinaan toteutettu 
suojaus ei ole ollut kovin toimiva ja se 
on hankaloittanut linjan käyttöä. Uudel-
la tekniikalla toteutettu turvallistaminen 
helpottaa liikkumista koneen ääressä, 
tekee lastauksesta ja purusta sujuvam-
paa ja nostaa koko linjan nopeutta.

– Yksi kelaus kestää tyypillisesti 10–30 
minuuttia ja yhden työvuoron aikana 
kelataan 20–30 kelaa. Vaihtoja on siis 

Teemu Koskelin (oik), Anne Tillgren ja SICKin Matti Kleemola taustallaan erilaisia kaapeleita ja alumiiniköysiä sisältäviä tuotantokeloja.

paljon ja niiden sujuvuus keskeistä tuot-
tavuuden kannalta. Uusi tekniikka tekee 
linjasta paljon aikaisempaa turvallisem-
man ja parantaa sen tuottavuutta oleel-
lisesti. Investointi turvallistamiseen on 
viisinumeroinen ja takaisinmaksuaika 
lasketaan kuukausissa.

Teksti: Jouko Lampila

Lisätietoja:
Mikko Irri, 
Koneturva-asiantuntija 
Puh. 050 4499 861
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KIPPIS JA KULAUS 
JOHAN ON AIKOIHIN ELETTY,  
BAARIKÄRPÄSTEN JUOMAT SEKOITTAA  
TONI-ROBOTTI 
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SICKin turvalaserskannerit huo-
lehtivat asiakkaiden turvallisuu-
desta, kun Makr Shakrin kehit-
tämä Toni-baarirobotti sekoittaa 
juomia Milanolaisen TownHouse 
Duomo-hotellin kattoterassilla. 
KUKAn roboteilla on käytössä yli 
150 pulloa raaka-aineita baarin 
katossa, joista Toni osaa sekoit-
taa ja ravistaa tasalaatuisia juo-
mia asiakkaiden tilauksesta.

>> Baarirobotti Toni toimii tilauksen saa-
tuaan täysin itsenäisesti. Se valuttaa 
cocktail-shakeriin esimerkiksi tequilaa, 
sitruuna- ja appelsiinimehua, lisää jouk-
koon jääpaloja ja ravistaa sopivasti. Se 
jatkaa juoman valmistusta kippaamalla 
joukkoon varovasti grenadiinia, kaataa 
juoman lasiin ja viimeistelee Tequila Sun-
risen ehostamalla sen sitruunasiivulla.

Toni osaa tehdä kaikenlaisia juomia, 
klassisesta Gin Tonicista asiakkaiden 
omiin luomuksiin. Asiakas tilaa juoman 
tablettisovelluksella ja Toni valmistaa 
sekoitukset yksityiskohtaisten ohjeiden 
mukaisesti. Juomasekoitukset ovat 
roboteille tyypilliseen tapaan tasaista 
huippulaatua. 

SICKin turvalaserskanneri 
asiakkaiden turvana
Robottien työskentely ja juomien val-
mistus tapahtuu avonaisessa tilassa, 
jonka äärelle asiakkaat voivat tulla seu-

raamaan Tonin työskentelyä. Asiakkai-
den turvallisuus on varmistettu neljällä  
SICKin S300-turvalaserskannerilla, jois-
ta kaksi on robotin edessä ja yksi kum-
mallakin sivulla. 

Ihmisillä on asiaa robottien työsken-
telyalueelle vasta, kun robotit ovat py-
sähtyneet, juoma on valmis ja kaadettu 
lasiin. Jos asiakas sattuisi esimerkiksi 
käsillään lähestymään käynnissä olevia 
robotteja, turvalaserskannerit huomaa-
vat tämän ja pysäyttävät robotit heti. 

Toni-robotti ei korvaa baarimikkoa, mutta 
antaa oivallisen käsityksen siitä, miten 
KUKAn robotit, SICKin turvalaserskan-
nerit ja Makr Shakrin huipputeknologia 
voivat toimia arjessa, automatisoiden 
helposti toistettavia tehtäviä ja suojaten 
ihmisiä työkoneiden lähistöllä.

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

KIPPIS JA KULAUS 
JOHAN ON AIKOIHIN ELETTY,  
BAARIKÄRPÄSTEN JUOMAT SEKOITTAA  
TONI-ROBOTTI 

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/s300-standard/c/g187239
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225


12

LAVOJEN PURKAMINEN NOPEAMMIN:

ROBOTIT NÄKEVÄT YKSINKERTAISESTI 
ENEMMÄN 3D-SNAPSHOT-TEKNIIKAN 
AVULLA

Tavaroiden vastaanotto 
osana koko järjestelmää
Keskeinen osa ratkaisua on taittovarsi- 
robotti, joka on varustettu Visionary-T 
3D-konenäkökameralla. Robotin teh-
tävänä on ottaa toimitettu tavara kuor-
malavoilta ja siirtää se hihnalle, joka 
taas yhdistyy intralogistiseen varastoon. 
Ruuvit, peilit, venttiilien osat: ennen au-
tomaattisen vastaanottojärjestelmän 
käyttöönottoa osat otettiin rekasta pur-
kamisen jälkeen käsin kuormalavoilta 
ja lähetettiin edelleen ajoneuvotuotan-

Enemmän autonomiaa tavaroiden vastaanotossa: Alan uusimpien vaatimusten täyttämiseksi autovalmis-
tajat haastetaan panostamaan entistä vahvemmin tuotantoprosessiensa modernisointiin. Käyttämällä 
SICKin Visionary-T 3D-konenäkökameroita synergiassa Neadvancen älykkäiden algoritmien kanssa, eräs 
suuri tšekkiläinen autonvalmistaja on jo lisännyt panostustaan logistiikkaprosesseihinsa ja vahvistaa si-
ten tavaroiden vastaanoton kestävyyttä tulevaisuudessa. Yhdistämällä voimansa nämä yritykset ottivat 
uuden askeleen tavaroiden vastaanoton automatisoinnissa ja optimoivat siten asiakkaan prosessia.

toon. Nykyään konevalmistajalla on 
käytössä logistiikkaratkaisu, jossa yh-
distyvät kokonaisvaltaisesti tavaroiden 
vastaanotto, korkeavarasto ja tuotanto. 

Siksi lavojen purkurobotista on syytä teh-
dä niin autonominen, että se tunnistaa 
yksittäisten pakettien paikat kuormala-
valla itsenäisesti ja jokaisessa pakka-
usyksikössä toistuvasti, ja pystyy siten 
luotettavasti tarttumaan niihin. Tämä 
vaativa tehtävä ratkaistiin SICKin 3D-ko-
nenäkötuotteella: Visionary-T CX-kamera 

tuottaa robottiohjaukseen kolmiulotteisia 
pistepilviä 3D-Snapshot-tekniikan avulla. 

Valon kulkuaikamittaus muodon ja 
etäisyyden määrittämiseksi
Laite käyttää näiden kolmiulotteisten ku-
vien mittaukseen 3D-Time-of-Flight-tek-
niikkaa. Tekniikka perustuu valon kul-
kuaikamittauksen periaatteeseen: inte-
groitu valonlähde lähettää valoa, joka 
lopulta heijastuu kohteen pinnasta ta-
kaisin kameraan. Lähetetyn ja palaavan 
valon väliltä mitatun pienen aikaeron 

https://www.sick.com/fi/fi/search?text=3D-SNAPSHOT
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/v3s100-2aabaab/p/p551864
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/v3s100-2aabaab/p/p551864
https://www.sick.com/fi/fi/search?text=3D-SNAPSHOThttps://www.sick.com/fi/fi/search?text=3D-SNAPSHOT
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avulla voidaan määrittää kohteen etäi-
syys. Saatu data muunnetaan erityisten 
algoritmien avulla kolmiulotteiseksi ku-
vaksi. Kameran suuren kuvaustaajuu-
den ansiosta tämä prosessi voi toistua 
jopa 50 kertaa sekunnissa. Tehokkaan 
integroidun aktiivisen valonlähteen an-
siosta kamera soveltuu käyttöön jopa 
täysin pimeässä ja tunnistaa sellaiset-
kin kohteet, joiden heijastusominaisuu-
det ovat erittäin heikot.

Konevalmistajan vastaanottojärjestel-
mässä robotin käsivarteen sijoitettu 
Visionary-T CX kulkee jatkuvasti muka-
na valvovana silmänä. Kamera pystyy 
seuraamaan robotin dynaamisia kiih-
dytyksiä, suunnanvaihtoja sekä tärinää, 
ja toimittamaan konkreettista dataa ro-
botille. 3D-Snapshot-tekniikka oli tässä 
Neadvancelle tehdyssä sovelluksessa 
erityisen tärkeä, koska se pystyy mit-
taamaan jokaisen yksittäisen pikselin 
syvyys- ja intensiteettitiedot samanaikai-
sesti. Ja koska Visionary-T ei tarvitse liik-
kuvia osia syvyystietojen keräämiseen, 
kamera kestää erityisen hyvin ulkoista 
tärinää ja iskuja. Tämä ominaisuus on 
tärkeä juuri silloin, kun – kuten tyypilli-
sessä tavaroiden vastaanotossa – toi-
mitettujen tavaroiden automaattisen 
vastaanoton on tapahduttava nopeasti.

Visionary-T CX tuottaa edellä mainit-
tua 3D-pistepilveä, jota voidaan käyt-
tää sopivien Neadvancen kehittämien 
– 3D-muotoanalyyseihin perustuvien 
– algoritmien avulla laatikoiden paik-

kojen määrittämiseen. Sen jälkeen ro-
botti ajaa koordinaattien osoittamaan 
paikkaan erityisellä tartuntalaitteella, 
vastaanottaa tavarat luotettavasti ja 
asettaa ne hihnalle. Seuraavaa laatik-
koon tarttumista varten prosessi alkaa 
alusta. Robotti ajaa kuormalavan yli, 
Visionary-T CX ottaa tarvittavat kuvat 
ja tuottaa 3D-datan, jota ohjausyksikkö 
sitten analysoi seuraavia kohdekoordi-
naatteja varten.
 
Yhteinen tekniikka tuo menestystä
Ennen onnistuneen SICK-ratkaisun käyt-
töönottoa konevalmistajalla oli tavaroi-
den vastaanotossaan jo käytössä omia 
lisälaitteita autonomisen robottiaseman 
kehittämiseksi. Nämä lisälaitteet perus-
tuivat kuitenkin enimmäkseen 2D-ku-
vadataan eivätkä tuoneet toivottua me-
nestystä. 

Siirtyminen SICKin 3D-Snapshot-tek-
niikkaan ja tiivis yhteistyö Neadvancen 
kanssa teknisen suunnitteluprosessin 
aikana sen sijaan johtivat todelliseen 
tekniseen läpimurtoon. Tämän yhteis-
työn olennaisena tavoitteena on tehdä 
prosesseista mahdollisimman kitkatto-
mia ja vakaita – mikä on erityisen tär-
keä näkökulma, kun vaikeasti kuljetetta-
vat tavarat edellyttävät robotilta vaativia 
tartuntaprosesseja. 

Siksi projektitiimi keskittyi kehitystyössä 
ennen kaikkea monimutkaisempien tar-
tuntaprosessien parantamiseen entises-
tään. 3D-kuvat ja niitä vastaavat piste- 

Visionary-T tekee kohteesta 3D mallin määrittääkseen koordinaatit robotin tarttujalle.

pilvet tarjoavat erittäin hyviä mahdolli-
suuksia tapahtumien tarkempaan mit-
taamiseen ja mukautusten tekemiseen 
vielä käynnissä olevan projektin aikana. 
Joustavuus sisältyikin kehitysvaatimuk-
siin, sillä vaikuttavat tekijät konkretisoi-
tuivat vasta käyttöönoton yhteydessä 
paikan päällä.
 
Enemmän autonomiaa robotille
Uusi ratkaisu toimii niin luotettavasti, 
tarkasti ja tehokkaasti, että koneval-
mistaja suunnittelee sen käyttöönot-
toa muillakin tehtailla. 3D-Snapshot- 
tekniikka ja Visionary-T CX:n ToF-tekniik-
ka tekivät myös projektiin perehtyneisiin 
pääurakoitsijaan ja integraattoriin niin 
suuren vaikutuksen, että he haluavat 
ottaa ratkaisun vakiona käyttöön myös 
lavojen purkamisessa.

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

https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/v3s100-2aabaab/p/p551864
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:prem.g114858.Technologie%3C%40%3ETeknologiat:3D%20Snapshot:productsegmentcode:g114858&fs=9700
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FARMING 4.0

KOLMIULOTTEINEN YMPÄRISTÖN-
VALVONTA MAATALOUSKONEISIIN

Peruste ympäristönvalvontateknologioi-
den käyttöön liikkuvien maatalouskonei-
den tekniikassa on ensinnäkin toive aktii-
visesta avustinjärjestelmästä törmäysten 
ja esinevahinkojen välttämiseksi. Lisäksi 
tämänkaltaiset anturit ovat arvokkaita 
datan välittäjiä täysin itsenäisissä työp-
rosesseissa, joissa niitä käytetään tark-
kuusmaanviljelyn IoT-käyttökohteissa. 
Loppujen lopuksi anturit maatalousko-
neissa eivät ole enää mitenkään epäta-
vallisia!
 
Käyttäjille ja konevalmistajille: 
teknologialtaan samanarvoinen 
tuotevalikoima optimaalisiin sovel-
lusratkaisuihin

Törmäyksenesto käännösten, siirtojen 
ja peruutusten yhteydessä, itsenäisten 

Farming 4.0 -ajattelun tärkeä näkökohta – maatalouden digitalisointi – merkitsee liikuteltavien maatalous-
koneiden ja sadonkorjuurobottien varustamista näkevillä havainnointiratkaisuilla. SICKin 3D-ympäristön-
valvotaan käytettävät Visionary-snapshot -kamerat mahdollistavat esimerkiksi leikkuupuimurin ohjaamisen 
pellon reunaa pitkin, sen että poimintarobotit poimivat vain kypsiä hedelmiä, tai kuljetusvaunujen, aumojen, 
varastojen ja siilojen sisältämän sadon tarkan määrän mittaamisen.

maatalouskoneiden navigointi peltojen 
muokkauksen ja sadonkorjuun yhtey-
dessä, kypsyysasteen tunnistus ja tar-
tuntavarmuus sadonkorjuuroboteissa, 
tarkoituksenmukainen kasvinsuojeluai-
neiden annostelu, kun hyöty- ja rikka-
kasvit erotetaan visuaalisesti toisistaan, 
kuljetusvaunujen täyttötason valvonta 
tai satomäärän määritys aumoissa, va-
rastoissa ja siiloissa ovat yleisiä ja sa-
malla erilaisia käyttökohteita. Ne aset-
tavat kuitenkin erityisvaatimuksia antu-
reille 3D-ympäristönvalvonnassa.
 
SICKin 3D Snapshot -kameravali-
koimaan kuuluvat erittäin kestävä  
Visionary-B, lähialueella erittäin tarkka 
Visionary-S, sekä Visionary-T joka tuot-
taa tarkkaa mittadataa myös suurem-
milta etäisyyksiltä. Näiden erityinen etu 

on, että kaikki maatalouskoneissa ja sa-
donkorjuuroboteissa tällä hetkellä tun-
netut tunnistavat ja mittaavat sovelluk-
set voidaan toteuttaa saman valikoiman 
avulla. Teknologialtaan neutraali, tek-
nisesti ja taloudellisesti optimaalinen 
sovellusneuvonta mahdollistaa näiden 
kolmen erilaisen 3D Snapshot -tekno-
logian suoran vertailun ja takaa sitten, 
että asiakkaan sovelluksessa käytetään 
aina siihen sopivinta Visionary-tuotetta. 

Käytettävissä on myös Plug-and-play- 
ratkaisuja liikuteltavien koneiden al-
kuperäiseen asennukseen tai jälkia-
sennukseen, kuten integraattoreille ja 
ohjelmistoasiantuntijoille suunnatut rat-
kaisut, jotka kanavoivat Visionary-tuot-
teiden raakadatan omiin ohjelmistorat-
kaisuihin.

https://www.sick.com/fi/fi/kolmiulotteinen-ympaeristoenvalvonta-maatalouskoneisiin/w/blog-fi-farming/
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:prem.g114858.Technologie%3C%40%3ETeknologiat:3D%20Snapshot:productsegmentcode:g114858&fs=9700
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:prem.g114858.Technologie%3C%40%3ETeknologiat:3D%20Snapshot:productsegmentcode:g114858&fs=9700
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-b/c/g348851
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-s/c/g507251
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152
https://cdn.sick.com/media/docs/8/08/408/special_information_more_than_a_vision_en_im0062408.pdf
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Visionary-B: vankka ratkaisu
suurella näkökentällä

3D-avustinjärjestelmä Visionary-B -ka-
meralla on suunniteltu erityisesti käytet-
täväksi erittäin epätasaisilla ulkoalueilla. 
Tuoteversiosta riippuen sarja koostuu 
vähintään IP69k-kotelointiluokan mu-
kaisesta stereoanturipäästä, ohjausyksi-
köstä ja näytöstä asennettavaksi ohjaa-
moon. Stereonäössä kaksi synkronoitua 
kameraa ottavat kuvia 125° x 75° ku-
vakulmalla eri katselukulmista ja muo-
dostavat kolmiomittauksella saadusta 
poikkeamasta 3D-kuvan ympäristöstä. 
Kuvausetäisyys on tunnistussovelluksis-
sa enintään seitsemän metriä. Mittaa-
vissa sovelluksissa, joihin sisältyy raaka-
datan striimaus 3D-formaatissa, jopa 15 
metriä. Visionary-B visualisoi tunnistetut 
kohteet ohjaamon näytöllä ja antaa häly-
tyksen riippuen esteen olennaisuudesta 
konkreettisen työympäristön kannalta. 
Jos Visionary-B integroidaan suoraan 
ajoneuvon moninaiseen anturi- ja visuali-
sointijärjestelmään tai jos tarvitaan luo-
tettavaa raakadataa, esteitä ja varoituk-
sia voidaan analysoida ja esittää myös 
ajoneuvokeskuksessa.
 

Visionary-S: suuri tarkkuus 
lähialueella sekä samanaikainen 
värien havainnointi kaikissa 
valaisuolosuhteissa

Myös 3D-anturi Visionary-S käyttää ste-
reonäköä – kuitenkin aktiivisen, struk-
turoidun valaistuksen tukemana. Kame-
rassa yhdistyvät suuri tarkkuus ja hyvä 
suorituskyky: millimetrin osien tarkkuu-
della se ottaa sekunnissa jopa 30 kuvaa 
– vieläpä värillisinä! Visionary-S pystyy 
mittaamaan etäisyysdataa jopa 40 klx:n 
ympäristön valossa – ja integroidun va-
lonlähteen ansiosta se saa määritettyä 
etäisyydet yhtä luotettavasti pimeissä 
olosuhteissa. 3D-konenäön suuri ku-
vausnopeus takaa tällöin suuren tehok-
kuuden myös aikakriittisissä sovelluk-
sissa. Laitteiseen voidaan ohjelmoida 
sovelluksia esimerkiksi sadonkorjuu-
robotteja, hedelmä- ja viiniviljelmien 
traktoreita, kasviruiskuja tai siirreltäviä 
lajittelulaitteita varten, ja sovelluksia 
voidaan ajaa itsenäisesti ajoneuvon oh-
jausjärjestelmästä riippumatta.
 

Visionary-T: Time-of-Flight -mittaus 
antaa erittäin tarkkoja etäisyys- ja 
kokotietoja pitkän kantaman 
sovelluksissa

3D-anturi Visionary-T ei tuota 3D-tietoja 
optisen kolmiomittauksen avulla, vaan 
valon kulkuaikamittauksella (Time-of-
Flight, 3DToF), aina 60 metrin etäisyyk-
siin asti. Integroidun aktiivisen valais-
tuksen johdosta tämä – kuten myös 
Visionary-S – soveltuu käyttöön myös 
pimeissä ympäristöissä. Monipuolisuu-
tensa ansiosta Visionary-T sopii tarpees-
ta riippuen datan välittäjäksi itsenäisten 
maatalous- ja sadonkorjuukoneiden na-
vigointisovelluksiin sekä maataloustuot-
teiden robottiavusteiseen käsittelyyn 
ja varastointiin. Ratkaisualustana Far-
ming 4.0 -sovellusten hajautetun pro-
sessoinnin konseptissa (Edge Compu-
ting) esimerkiksi konfiguroitavat versiot  
Visionary-T DT tai Visionary-T AP tar-
joavat mahdollisuuden mitatun etäi-
syysdatan analysointiin jo kamerassa 
itsessään, ja saatujen tunnistustulosten 
lähettämiseen digitaalisina kytkentä- 
signaaleina suoraan esimerkiksi ajo-
neuvon ohjausjärjestelmään.

Kuljetusvaunujen täyttötason valvonta voidaan toteuttaa luotettavasti moniin  
liikuteltaviin maatalouskoneisiin ja sadonkorjuurobotteihin käyttäen apuna SICKin 
Visionary-snapshot-kameroita.

SICKin Visionary-B, Visionary-T sekä 
Visionary-S tarjoavat käyttöön kattavan 
valikoiman 3D-Snapshot-antureita,  
jotka mahdollistavat käyttäjille ja  
integraattoreille yleisratkaisuja  
siirrettävien maatalouskoneiden 
3D-ympäristönvalvontaan.
 

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

https://www.sick.com/fi/fi/kolmiulotteinen-ympaeristoenvalvonta-maatalouskoneisiin/w/blog-fi-farming/
https://www.sick.com/fi/fi/kolmiulotteinen-ympaeristoenvalvonta-maatalouskoneisiin/w/blog-fi-farming/
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-s/c/g507251
https://cdn.sick.com/media/docs/4/74/274/whitepaper_3d_snapshot_camera_data_in_industry_en_im0077274.pdf
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>> 1980-luvulla oli Kotkassa Aupal Oy 
niminen automaatioalan yritys, josta 
vuonna 1993 sai alkunsa Auser Oy Kot-
ka. Yrityksen perustajana ja omistaja-
johtajana on toiminut Markus Olsson, 
joka on omistanut yrityksen Tero Kirin 
kanssa vappuun 2020 saakka. Kevääl-
lä 2020 suoritettiin sukupolvenvaihdos 
liiketoimintakauppana. Uutena omista-
jajohtajana aloitti Ami Kumpulainen. 
Markus ja Tero jatkavat työntekijöinä ja 
hallituksen jäseninä. Amin aloitusta toi-
mitusjohtajana on helpottanut se, että 
entiset omistajat ovat edelleen tukena 
yrityksen toiminnassa. Amilla on myös 
historiaa vuodesta 2017 Auserissa, jon-
ka ajan hän on toiminut myynti-insinöö-
rinä. 

Pitkään hyvää ja tasaista tulosta tehnyt 
Auser Oy keskittyy teollisuuden palve-
luun asiantuntevana sähkö- ja auto-
maatiolaitetoimittajana. Myyntiohjelma 

koostuu kokemuksen kautta luotetta-
viksi koettujen tunnettujen valmistaji-
en laatutuotteista, jotka koostetaan ja 
ohjelmoidaan asiakkaan vaatimusten 
mukaisiksi. 

Tuotevalikoimasta löytyy myös monia 
ATEX-luokitukset täyttäviä ratkaisuja 
räjähdysvaarallisiin tiloihin. Asiantunte-
va ja konsultoiva henkilökunta auttaa 
asiakkaita löytämään uusimmat ja kus-
tannustehokkaimmat tekniset ratkaisut 
automaatioprosessien laitevalinnoissa. 
Henkilökuntaa Auserilla on tänä päivä-
nä seitsemän henkeä.  Kattava ja mo-
nipuolinen varasto takaa nopeat toimi-
tukset. 

SICKin kanssa yhteistyötä on tehty jo 
pitkään; teknisenä partnerina Auser on 
aloittanut vuonna 2012. Yhteistyöhön 
kuuluvat yhteiskäynnit asiakkaiden luo-
na ja yhdessä järjestetyt koulutukset 

Kotkassa ja Kaakkois-Suomen alueella. 
Nyt tosin tapaamisista paikan päällä on 
toistaiseksi luovuttu ja siirrytty seuraa-
maan SICKin tuote-esittelyjä webinaari-
en muodossa. 

TEOLLISUUDEN AUTOMAATIOPALVELUA  
LÄHES 30 VUODEN KOKEMUKSELLA KYMENLAAKSOSSA

AUSER ON SICKin  
PARTNERI KOTKASSA

Lisätietoja:
www.auser.fi

https://www.auser.fi/
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>> Raumalaislähtöinen Kasper Kuusisto 
muutti pääkaupunkiseudulle yhdeksän 
vuotta sitten opiskellakseen Aalto-yliopis-
tossa elektroniikkaa ja radiotekniikkaa. Ei 
varmaan Kasper siinä vaiheessa tiennyt 
mitä yhtymäkohtia hänellä tulee olemaan 
henkilöön Erwin Sick, joka jo vuonna 
1945 rakenteli radioita ja myi niitä elät-
tääkseen perheensä. Tänä päivänä me 
kaikki tiedämme mihin tuo radioiden ra-
kentelu Saksassa johti. Radiotekniikkaan 
suuntautuneiden diplomi-insinööriopinto-
jen aikana hän päätyi ohjelmistosuunnit-
telijaksi automaatioalalle ja vuosi valmis-
tumisen jälkeen siirtyi SICKille sisämyyjäk-
si vuonna 2019.

Sisämyyjänä olo oli tutustumista SICKin 
laajaan tuotevalikoimaan. Kasperin mu-
kaan asiakkaat ovat olleet parhaita opet-
tajia tuotteisiin tutustumisessa. Asiakkai-
den auttaminen ja ratkaisujen etsiminen 
heidän sovelluksiinsa on ollut paras tapa 
oppia tuntemaan SICKin laaja tuoteva-
likoima. Sisämyynti on paikka, jossa ei 
koskaan aamulla tiedä mitä päivä tuo 
mukanaan. Tosin sama asia pätee myös 
aluemyyntipäällikön tehtäviin, joihin Kas-
per siirtyi toukokuun alussa tänä vuon-
na. Päivät ovat mielenkiintoisia ja moni-
puolisia; tuotepäälliköiden avustuksella 
etsitään ja mietitään parhaat ratkaisut 
asiakkaiden sovelluksiin. Vastuualueena 
Kasperilla ovat Etelä-Suomi ja Viro. 

Työn aloittaminen aluemyyntipäällik-
könä on osunut hieman haastavaan 
aikaan, koska henkilökohtaiset käynnit 
asiakkaiden luona ovat olleet suurim-
malta osin tauolla. Yhteydenpito on ta-
pahtunut pääosin puhelimen ja video-
neuvottelujen välityksellä. Oman alueen 
asiakkaita olisi toki luontevinta tavata 
kasvokkain, jotta kaikki oman alueen 
asiakkaat tulisivat tutuksi. Tämäkin var-

RADIOTEKNIIKKAA JA  
SEINÄKIIPEILYÄ

masti tulee jollain aikavälillä taas onnis-
tumaan. Parasta työssä onkin se, että 
saa suunnitella ja päättää itse tekemi-
sensä ja aikataulunsa. 

Kasperin vapaa-aika kuluu tällä hetkellä 
vasta ostetun asunnon remontoimises-
sa. Illat saa mukavasti kulumaan re-
monttihommissa ja lopputulos varmasti 
palkitsee, kun näkee uutuutta kiiltävän 
asunnon.  Muuten vapaa-aikaan kuu-
luu boulderointi. Wikipedian mukaan 
boulderointi on kiipeilyä ilman varmis-
tusvälineitä matalilla korkeuksilla. Sitä 
harrastetaan enimmäkseen sisätiloissa 

ja korkeintaan viisi metriä korkeilla kii-
peilyseinillä. Kasper harrastaa kiipeilyä 
kavereiden kanssa kerran viikossa eri 
puolilla pääkaupunkiseutua sijaitse-
vissa kiipeilykeskuksissa. Mikäli aikaa 
vielä riittää, Kasper pistäytyy uimahallil-
la uimassa tai pelaamassa sulkapalloa 
kollegoiden kanssa SICKin vuorolla.

Lisätietoja:
Kasper Kuusisto 
kasper.kuusisto@sick.fi,  
Puh. 050 4499 862
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SICKin uusi safeRS-tutkajärjestelmä on koskettamatta tunnistava 3D-turvalaite henkilöiden turvalliseen 
tunnistamiseen koneen tuottavuuden ollessa erittäin korkea. Se mahdollistaa kiinteät sovellukset PL d:n 
ja SIL 2:n mukaan standardeja ISO 13849-1 ja IEC 62061 noudattaen. SICK lisää safeRS:n myötä myös 
tutkateknologian jo valmiiksi erittäin laajaan tuotevalikoimaansa.

>> Tutkajärjestelmä muodostuu evalu-
ointiyksiköstä ja korkeintaan kuudesta 
anturista, jotka mahdollistavat vaihtami-
sen  turvalliseen tilaan heti, jos henkilö 
astuu suojattavalle alueelle.

Kaikin puolin kestävä
safeRS kestää erittäin hyvin likaa, pöly-
pilviä, puulastuja, muovihiukkasia, kipi-
nöitä sekä ulkoisia valonlähteitä, kuten 
auringonpaistetta tai infrapuna-aaltoja, 
ja mahdollistaa siksi luotettavan käytön 
myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa. 
Lisäksi safeRS-yksikön anturikotelo on 
kestävä, ja sen käyttöönotto on nopeaa 
ja helppoa.

safeRS: 
TURVALLINEN TUTKAJÄRJESTELMÄ  
VAARA-ALUEIDEN VALVONTAAN  
ANKARISSA YMPÄRISTÖOLOSUHTEISSA

Yhdellä silmäyksellä

  Modulaarinen järjestelmä  
    mukautettavaksi turvaamistehtäviin      
    suoritustasolle d / luokka 2 / SIL 2,  
    standardien ISO 13849-1 ja  
    IEC 62061 mukaan 

  Laajennettu vaara-alueiden valvonta  
    kolmiulotteisella suojakentällä:  
    tunnistusetäisyys 4 m ja tunnistus- 
    kulma jopa 110˚ vaakasuoraan  
    ja 30˚ pystysuoraan 
 

  Kestävä ja luotettava tunnistus myös  
    vaikeissa ympäristöolosuhteissa –  
    kestää hyvin likaa, pölyä, kosteutta ja  
    äärilämpötiloja  

  Tutka-anturit, joiden puhdistusvälit          
    ovat pitkät
 

 Nopea ja helppo käyttöönotto
 
 

AI
KA

 V
AI

H
TA

A Näkemiin IN3000, tervetuloa IME2S

SICK hyvästelee tänä vuonna IN3000-sarjan induktiiviset 
turvakytkimensä. Niiden tilalle tulee uusi IME2S-sarja. 
SICK tuo markkinoille heti entistäkin paremman tuot-
teen, IME2S-sarjan turvarajakytkimet. SICK on panosta-
nut aiempaa paremman EMC-suojauksen ja suuremman 
kytkentätaajuuden (100 Hz aiemman 7 Hz:n sijaan) lisäk-
si myös turvallisuuteen, sillä PFHd-arvo on nyt aiempaa 
suurempi, ja turvalähtöjen viantunnistus on maksimoitu.

Uusi MQ10-kytkinsukupolvi

SICK vastaa lukuisten asiakkaiden toiveisiin uudis-
tamalla MQ10-sarjan magneettiset lähestymiskytki-
mensä. Valikoimasta poistuu useita nykyisistä lähesty-
miskytkimistä, ja tilalle tulee uusi, parannettu versio. 
Uusimmissa MQ10-antureissa on muun muassa kes-
tävä IP68-kotelo, 270 asteen tilanäyttö voimakkaalla 
LEDillä ja parannettu EMC-suojaus.

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

UUTTA
TEKNOLOGIAA!

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalliset-tutka-anturit/safers/c/g546518
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/kosketuksettomat-turvarajakytkimet/in3000-direct/c/g207151
https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/kosketuksettomat-turvarajakytkimet/ime2s/c/g478953
https://www.sick.com/fi/fi/eri-sovellustavat/tunnistus/magneetit/magneettiset-laehestymiskytkimet/mq/c/g208726
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Safe Robotics Area Protection: 
KÄYTTÖVALMIIT RATKAISUT  
TURVALLISELLE IHMISEN JA ROBOTIN 
VÄLISELLE VUOROVAIKUTUKSELLE

Hyvästi IML, tervetuloa IME

SICK kehittää jatkuvasti uutta, myös induktiivisten lähesty-
miskytkinten alalla. Hyvästelemme pian kolminkertaisella 
tunnistusetäisyydellä toimivat IML-anturit. IME-valikoimam-
me sisältää täydellisen vastineen monille IML-antureille. Et-
kö löydä suoraan korvaavaa tuotetta? Löydämme kyllä aina 
lähes vastaavan ratkaisun. Siirtymä IML:stä IME:hen tarjoaa 
myös lukuisia etuja, sillä kotelopituuksissa on nyt runsaasti 
vaihtoehtoja, ja myös lämpötila-alue on aiempaa laajempi.

SICK turvaa ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen Safe Robotics Area Protection  turvajärjestel-
mänsä sBot speed- ja sBot stop  tuotteilla, jotka mahdollistavat yhteistoiminnallisten robottien vapaan 
käytön. Safe Robotics  järjestelmän ratkaisut lisäävät tuottavuutta, lyhentävät seisokkeja ja optimoivat 
työprosessit.

>> SICK tarjoaa Safe Robotics Area Pro-
tection  järjestelmän yleisversioiden li-
säksi valmistajakohtaiset versiot Univer-
sal Robots-, FANUC- ja Yaskawa-yhtiöille. 
Kaikki Safe Robotics  turvajärjestelmät 
täyttävät kansainväliset turvallisuusvaa-
timukset.

Helppo integroida
Safe Robotics Area Protection  turvajär-
jestelmät ovat käyttövalmiita ratkaisuja: 
 
SICK huolehtii turvaohjauksen ja tur-
vaskannerin lisäksi myös ohjelmistos-
ta ja tarjoaa tukea asennukseen sekä 
integrointiin. SISTEMA-tiedosto auttaa 
suoritustason laskennassa. Kaikki jär-
jestelmät onkin helppo integroida robot-
tiohjauslaitteisiin.

Yhdellä silmäyksellä

  Turvajärjestelmät,yhteis- 
    toiminnallisten robottisovellusten  
    vapaaseen ja turvalliseen käyttöön  

  Erittäin joustava käyttö, koska  
    järjestelmä on helppo mukauttaa  
    robottisovellukseen ja valmistus- 
    ympäristöön  
 

  Yleisversiot tai valmistajakohtaiset  
    versiot Universal Robots-, FANUC- ja  
    Yaskawa-yhtiöille mahdollistavat  
    helpon integroinnin teollisuus- 
    robottiohjauslaitteisiin
 

  Luotettavaa turvaa laitteistollesi –  
    hyväksi todettu, SICKin asian- 
    tuntijoiden kehittämä ohjauslogiikka

 

  Kokonaisratkaisu, joka sisältää sekä      
    laitteiston että ohjauslogiikan 
 

  Yksityiskohtainen dokumentaatio  
    robottien integrointiin sovellettavien  
    standardien mukaisesti, mm.  
    kytkentäesimerkki, SISTEMA-tiedosto  
    ja käyttöohje
 

  Robotin automaattinen uudelleen- 
    käynnistys mahdollinen

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

https://www.sick.com/fi/fi/induktiiviset-laehestymiskytkimet/induktiiviset-laehestymiskytkimet/iml/c/g383257
https://www.sick.com/fi/fi/induktiiviset-laehestymiskytkimet/induktiiviset-laehestymiskytkimet/ime/c/g345451
https://www.sick.com/fi/fi/turvajaerjestelmaet-ja-ratkaisut/turvajaerjestelmaet/safe-robotics-area-protection/c/g463851
https://www.sick.com/fi/fi/turvajaerjestelmaet-ja-ratkaisut/turvajaerjestelmaet/safe-robotics-area-protection/c/g463851
https://www.sick.com/fi/fi/turvajaerjestelmaet-ja-ratkaisut/turvajaerjestelmaet/safe-robotics-area-protection/c/g463851
https://www.sick.com/fi/fi/tuote-jaerjestelmae-ja-ohjelmistokoulutus/sistema-e28093-en-iso-13849-1-sicher-umsetzen/p/p348311
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OUTDOORSKANNERIN  
LISÄVARUSTEKONSEPTI

>> PL d suoritustason outdoorScan3- 
skanneri pääsee todella oikeuksiinsa 
esimerkiksi vihivaunuissa. Se on suun-
niteltu takaamaan ihmisten turvallisuus 
tyypillisissä vaativissa ulko-olosuhteis-
sa. Laite erottuu muista etenkin sumun- 
tunnistusominaisuutensa ansiosta. 

Skanneri mukauttaa suojakenttää ja 
hidastaa vihivaunua tiheässä sumussa, 
jossa näkyvyys on enintään 50 metriä.

Lisäksi se pysyy suorituskykyisenä jopa 
40 000 luksin auringonpaisteessa. 
Skanneri pysyy suorituskykyisenä myös 
rankkasateessa (enintään 10 mm/h) 
erikoismateriaalista valmistetun etu-
linssinsä ja ulkotilaan sovitettujen safe- 
HDDM®-algoritmiensa ansiosta.

Ulkokäyttöön 
suunnitellut lisävarusteet
SICK teki outdoorScan3 -skannerin ke-
hityksessä huolellista työtä. Sama pätee 
myös uuteen lisävarustekonseptiin. Tur-
valaserskannerin UV-kestävillä erikois-
kaapeleilla onkin UL1581-sertifiointi. 
Myös pidikkeet ja suojukset on suunni-
teltu ulkokäyttöön.

SICK esitteli viime vuonna outdoorScan3 -laserit, maailman ensimmäiset ulkokäyttöön tarkoitetut turva-
laserskannerit. Sen tärkeimmät ominaisuudet ovat safeHDDM®-teknologia, sumuntunnistus ja uskoma-
ton suorituskyky auringonpaisteessa. SICK tarjoaa nyt lisävarustekonseptin, jonka ansiosta outdoorScan3- 
laserien ominaisuuksia voi hyödyntää ihanteellisesti. Sarjan kaikki tuotteet on tarkoitettu turvalaserskanne-
reille ja ulkokäyttöön.

Yhdellä silmäyksellä

  Ensimmäinen IEC TS 62998-1   
    vaatimukset täyttävä turvalaser- 
    skanneri ulkokäyttöön. 
 

  Mukana safeHDDM®-turvallisuus- 
    tekniikka, sumuntunnistustoiminto  
    (näkyvyys alle 50 metriä), korkea  
    suorituskyky auringonpaisteessa  
    (40 000 luksiin saakka)

  Optimaalisen iskun-, pölyn-, lian-,  
    lumen- ja sateenkestävä 

  Mahdollisuus konfiguroida  
    yksilöllisesti jopa 8 samanaikaista      
    suojakenttää 

  Suojakentän kantama 4 m,  
    mittausdatan kantama 49 m
 

  275°:een skannauskulma – helppo  
    sijoittaa nurkkaan (kohdistus  
    vähemmän tarkka)

  Havaittava heijastuskyky = 1,8 %  

  PLd (EN13849), SILCL2 (IEC62061) 

  
  Saatavana kaksi versiota:  

    I/O-liitäntään perustuva Core ja  
    Ethernet IPTM CIP SafetyTM:ään tai  
    FlexiSoftin kautta tarjottavaan  
    EFI Prohon perustuva Pro 
 

  Saatavana erityisesti ulkokäyttöön  
    tarkoitettuja lisävarusteita: pidikkeet,  
    suojukset ja UV-kestävät erikois- 
    kaapelit (UL1581-sertifioitu)

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

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
https://www.sick.com/fi/fi/meidaen-koneturvallisuuden-ammattitaito/safehddm/w/safe-hddm/
https://www.sick.com/fi/fi/meidaen-koneturvallisuuden-ammattitaito/safehddm/w/safe-hddm/
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/mics3-aauz40az1p01/p/p603544
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/mics3-cbuz40iz1p01/p/p617046
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/mics3-cbuz40iz1p01/p/p617046
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/mics3-cbuz40iz1p01/p/p617046
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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/g187225
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
https://www.sick.com/fi/fi/meidaen-koneturvallisuuden-ammattitaito/safehddm/w/safe-hddm/
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/tim-s/c/g502253
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1 Passiivisissa RFID-tunnisteissa ei ole 
omaa virtalähdettä, ja niiden lähetys 
ja vastaanotto perustuvat radioaaltojen 
energian muuntamiseen. Aktiivisten 
RFID-tunnisteiden kantama on huomat-
tavasti suurempi paljon pienemmällä 
lukijan teholla.

Teollisuudessa käytetään pääasiassa 
passiivisia RFID-tunnisteita. Lukijan 
kentän energia syöttää tunnisteeseen 
(tai transponderiin) energiaa hetken 
ajan. Tunniste pystyy silloin lähettämään 
tunnisteen tiedot sisältävän signaalin 
takaisin lukijalle. Tunnisteen muistiin on 
yleensä tallennettu yksilöivä satunnai-
nen tunnistusnumero.
 

3.MITÄ ETUJA RFID:LLÄ ON? 
RFID tarjoaa käyttöön paljon hyötyjä. 
Koska kunkin tunnisteen muistiin voi-
daan tallentaa yksilöivä koodi, jokaista 
yksittäistä kohdetta voidaan seurata ai-
na ja kaikkialla. Etäluenta ilman fyysistä 
kosketusta on suuri etu. Lisäksi yhdes-
sä tai parissa sekunnissa voidaan lukea 
paljon koodeja.

RFID tarjoaa viivakoodeihin nähden usei-
ta erityisiä etuja. Sen käyttö ei edellytä 
näköyhteyttä, huomattavasti suurempi 

Yhä useammat yritykset kaikkialla maailmassa ovat huomanneet, että RFID on kiinnostava teknologia au-
tomaattiseen tunnistukseen. RFID-ratkaisut ovat joskus ihanteellinen vaihtoehto viivakoodiskannereille ja 
2D-koodinlukijoille, ja toisinaan ne täydentävät niitä luotettavasti. SICK on toteuttanut RFID-teknologiaa jo 
pitkään ja kehittää alalle yhä uusia ratkaisuja. Miten RFID toimii? Miksi tämä teknologia on niin ainutlaa-
tuinen? Mihin käyttökohteisiin se soveltuu parhaiten? Entä mitä innovaatioita RFID-alalla on tehty? Näihin 
kysymyksiin vastauksia alla.

1. MITEN RFID ELI RADIO-
TAAJUINEN ETÄTUNNISTUS TOIMII?
Radiotaajuisessa etätunnistuksessa (Ra- 
dio Frequency Identification) tietoja tal-
lennetaan ja luetaan niin sanottujen 
RFID-tunnisteiden avulla. Tunnisteet ovat 
kohteiden päällä tai sisällä. RFID:n perus-
tuu tietojen vaihtamiseen radioaaltojen 
avulla ilman kosketusta ja näköyhteyttä.

 
2. MILLAISIA RFID-TUNNISTEITA 
ON OLEMASSA? 
RFID-tunnisteet voivat olla aktiivisia tai 
passiivisia. Aktiivisissa RFID-tunnisteis-
sa on oma virransyöttö, ja niitä voidaan 
lukea ja niihin voidaan kirjoittaa etä- 
lähetin-vastaanottimella, joka lähettää 
ja vastaanottaa radioaaltoja antennilla. 

Magneettikenttä H

trans- 
ponderi

siru

lukija

TUOTTEIDEN NOPEA TUNNISTUS 
RFID:LLÄ – JOPA SILLOIN KUN  
TUOTETTA EI NÄY

Työkalukappaleiden tunnistus RFID:llä.

Tavaroiden tunnistus vihivaunuun 
asennetulla RFID:llä.

https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/rfid/rfid-transponderi/c/g543848
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/rfid/rfid-transponderi/c/g543848
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etäisyys on yleensä mahdollinen, tun-
nisteen väärentäminen on vaikeampaa 
ja RFID-tunnisteet sietävät likaa ja vau-
rioitumista paremmin. RFID poikkeaa 
muista tunnistusteknologioista myös sil-
lä merkittävällä tavalla, että tunniste voi-
daan ohjelmoida uudelleen (uudelleen-
kirjoitettavia tunnisteita käytettäessä).

4. KUINKA KAUAS RFID ULOTTUU?
RFID-teknologiassa käytetään useita eri 
taajuuksia. Suurin mahdollinen lukijan 
ja transponderin välinen etäisyys vaihte-
lee käytetyn taajuuden mukaan.

  LF (Low Frequency)- ja HF 
    (High Frequency)  alueilla tunniste 
    täytyy lukea läheltä: lukijan ja 
    transponderin väli voi olla 10 cm 
    (LF) – 1 m (HF).

  UHF-taajuusalueella yhteys 
    muodostuu hieman pidemmälläkin
    matkalla, noin 5 metriin saakka.

  Lukuetäisyydet ovat vieläkin 
    suuremmat SUHF- tai mikro-
    aaltoalueella.

Taajuuden kasvaessa myös herkkyys hei-
jastuksille kasvaa. Suurempia taajuuksia 
käyttävissä RFID-järjestelmissä on sen 
vuoksi käytettävä suojausta. Lisäksi on 
otettava huomioon, että pidemmän lu-
kuetäisyyden ja heijastusten yhdistelmää 
valittaessa tehdään oikeat toimenpiteet, 
jotta vain skannattavaksi tarkoitetut koh-
teet skannataan.
 

5. MITÄ TAAJUUKSIA KÄYTETÄÄN 
ENITEN RFID-TEKNOLOGIASSA?
HF-RFID- ja UHF-RFID-alueita käytetään 
yleisimmin automaattisessa tuotteiden 
ja tuotekuljettimien tunnistuksessa. 
HF-teknologia lukee tunnisteen melko 
lyhyeltä etäisyydeltä ilman näköyhteyttä. 
UHF-teknologia lukee (näkymättömät) 
tunnisteet noin puolesta metristä muu-
tamaan metriin vaihtelevalta etäisyydel-
tä, pystyy lukemaan samanaikaisesti 
useita tunnisteita ja jopa ilmoittamaan 
liikkeen suunnan.

Varastotrukit tunnistavat tavarat RFID:n avulla.

Liikesuunnan tunnistuksesta on hyötyä 
etenkin saapuviin ja lähteviin tavaroihin 
liittyvässä käytössä.

6. MIKÄ EROTTAA SICKin UHF-
ALUEEN LUKU- JA/TAI 
KIRJOITUSYKSIKÖT MUISTA?
SICK tarjoaa UHF-lukuyksiköistä useita 
eri versioita eri käyttökohteisiin, jois-
sa UHF-RFID on sopiva ratkaisu. Uusi 
RFU610 on ainutlaatuinen tuote (ks. s. 
29). Tämä laite sopii pienen kokonsa 
ansiosta erityisesti tuotantoympäristön 
ja sitä seuraavan logistiikkakanavan rat-
kaisuihin. SICK on ensimmäinen näin 
pienen UHF-ratkaisun tarjoava toimittaja. 
Pieniä lukijoita on ollut jo aiemmin saata-
vana HF-alueelle, mutta niistä puuttuvat 
UHF:n edut.

Tavaravaunujen RFID-seuranta.

Puomien avaus RFID:llä ilman 
kosketusta.

https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/rfid/rfid-transponderi/c/g543848
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:common.Frequenzband%3C%40%3ETaajuuskaista:UHF%20%28860%20MHz%20...%20960%20MHz%29:Def_Type:ProductFamily:productsegmentcode:g77989
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:common.Frequenzband%3C%40%3ETaajuuskaista:UHF%20%28860%20MHz%20...%20960%20MHz%29:Def_Type:ProductFamily:productsegmentcode:g77989
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/rfid/rfu61x/c/g505651
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77. MILLÄ TOIMIALOILLA 
VOIDAAN KÄYTTÄÄ SICKin 
RFID-TEKNOLOGIAA?
SICKin RFID-tuotevalikoima on niin laa-
ja, että ratkaisuja löytyy kaikille toimi-
aloille.

 RFID tuotannossa
Uusi, pienikokoinen RFU610 sopii esi-
merkiksi OEM-valmistajille joustavan 
tuotannon ratkaisuihin, kun on tarpeen 
tarkistaa, syötetäänkö koneeseen oi-
keita raaka-aineita tai puolivalmisteita. 
Lisäksi sillä voidaan tarkistaa, että ko-
neeseen on asennettu oikeat tuotan-
nossa tarvittavat osat ja työkalut. SICK 
RFU610 auttaa varmistamaan nämä 
asiat.

 RFID logistiikassa
Logistiikka-ala tuntee jo RFID:n voiman. 
Erilaisia RFID-lukijoita yhdistelemäl-
lä voidaan seurata kohteita avoimesti 
koko logistiikkaketjussa. SICK tarjoaa 
laajan valikoiman RFID-tuotteita alkaen 
yksinkertaisesta lukijasta, jota käyte-
tään RFID-tunnisteiden lukemiseen 
lähietäisyydeltä, aina huippuluokan 
RFID-ratkaisuun, joka pystyy lukemaan 
kokoonpannun tuotteen eri osat ja jopa 
yhden päällyspakkauksen sisälle paka-
tut tuotteet.

RFID-skannaustunneli on ainutlaatuinen 
ratkaisu. Se pystyy ilmaisemaan tuot-
teiden suunnan – ovatko ne matkalla 
varastoon vai sieltä pois? Logistiikassa 
saadaan suurta etua siitä, että SICKin 
RFID-yksiköt voidaan integroida sekä 
PROFINETin kaltaisiin koneiden tiedon-
siirtoverkkoihin että tavallisiin Ethernetin 
kautta toimiviin toimisto- ja yritysverkkoi-
hin.

 RFID ajoneuvoissa, kulunvalvonta-
järjestelmissä, navigoinnissa
Tuotteiden, laatikkojen ja kuormala-
vojen seuraamisen lisäksi tunnisteilla 
voidaan seurata myös ajoneuvoja (py-
säköintialueella olevat autot, ratapihan 
junat, vihivaunut jne.) tai esimerkiksi 
karjaa ja riistaa. RFID:tä käytetään yhä 
useammin myös kulunvalvontajärjestel-
missä. RFID-tunnisteet toimivat myös 
majakoina navigointikonsepteissa, jol-
loin vihivaunu tai operaattori tietää si-
jainnin tarkalleen.

Työkappaleen tunnistusta UHF-RFID-
teknologialla asennuslinjassa.

Pakkausten automaattinen tunnistus 
RFID:llä.

Saapuvien ja lähtevien tuotteiden 
automaattinen RFID-tunnistus.

RFID:n avulla tapahtuva kulunvalvonta.

Navigointi: kiinnostavien kohteiden 
(Points-of-Interest, POI) tunnistus 
RFID:llä.

Automaattinen RFID-tunnistus 
poiminnassa ja lähetyksessä.

Solujen tunnistus 
RFID:llä.

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

https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/rfid/rfu61x/c/g505651
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/rfid/rfid-transponderi/c/g543848
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:common.Frequenzband%3C%40%3ETaajuuskaista:UHF%20%28860%20MHz%20...%20960%20MHz%29:Def_Type:ProductFamily:global.Kommunikationsschnittstelle%3C%40%3ETietoliikenneliit%C3%A4nt%C3%A4:PROFINET:productsegmentcode:g77989
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:common.Frequenzband%3C%40%3ETaajuuskaista:UHF%20%28860%20MHz%20...%20960%20MHz%29:Def_Type:ProductFamily:global.Kommunikationsschnittstelle%3C%40%3ETietoliikenneliit%C3%A4nt%C3%A4:PROFINET:productsegmentcode:g77989
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1

HYÖDYNNÄ SICK-ANTUREITASI  
TEHOKKAAMMIN NÄILLÄ VIIDELLÄ  
AppSpace-SOVELLUKSELLA
Yhä useammat järjestelmäintegraattorit ja koneenrakentajat ovat löytäneet SICK AppSpacen, ekosys-
teemin, jonka avulla he voivat muuttaa yleisanturin Smart Sensor -älyanturiksi. Monimutkaiset tehtävät 
voidaan hoitaa huomattavasti helpommin ja käyttäjäystävällisemmin kehittämällä omia sovelluksia SICK 
AppSpacessa. Miksi kuitenkaan kehittäisit itse, jos asian voi hoitaa helposti SICKin avulla? Olemme luo-
neet valmiiksi viisi SICK AppSpaceen perustuvaa sovellusta haastaviin anturien käyttökohteisiin.

SOVELLUS 1: PRESENCE INSPECTION –
SISÄLLÖN, MUODON JA TÄYTÖN TARKASTUS

Presence Inspection -sovellus muodos-
taa yhdessä SICK InspectorP -kameran 
kanssa ensiluokkaisen ratkaisun pak-
kausten, komponenttien, tuotteiden ja 
puolivalmisteiden laadunvalvontaan. 
Onko pakkauksessa oikea sisältö? Onko 
tuote täydellinen? Onko sen muoto oi-
kea? SICK AppSpace -sovelluksen ja ka-
meran ainutlaatuinen yhdistelmä pienen-
tää hylättyjen pakkausten ja tuotteiden 
määrää, vähentää seisokkeja ja poistaa 
yksitoikkoista työtä.

PRESENCE INSPECTIONIN HYÖDYT:
 Kestävä all-in-one-automatisointi-

   ratkaisu pakkausten sisällön-
   tarkastukseen, linjalla tapahtuvaan
   laadunvalvontaan ja valmistus- 
   sekä asennustarkastuksiin.

 Auttaa optimoimaan tuotanto-
   tulosta ja  nopeutta. 

 Parantaa tehokkuutta: alhaiset 
   investointikustannukset ja nopea
   käyttöönotto. 

 Helppokäyttöinen verkkokäyttöliittymä.
 

 Saatavana Tool-Plug-in-tuki, joka 
    tarjoaa pääsyn lähdekoodiin ja vieläkin
   enemmän laajennusmahdollisuuksia 
   AppSpace-kehittäjälle. 

 Huippuluokan suoritus kohtuuhintaan: 
   InspectorP6xx-sarjan 2D-kamerat 
   voidaan mukauttaa suorituskyky-
   vaatimuksiin nopeasti ja helposti.

https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/c/g555725?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/presence-inspection/c/g506756
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/presence-inspection/c/g506756https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/presence-inspection/c/g506756
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/inspector/c/g114860
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3SOVELLUS 3: 3D BELT PICK –
TUOTTEIDEN LUOTETTAVA POIMINTA 
LIIKKUVALTA HIHNALTA

Missä kohdassa hihnaa tuotteet ovat? 
SICK näyttää roboteille tietä tehokkaal-
la kohteiden paikannusratkaisulla, joka 
koostuu SICK TriSpectorP -kamerasta ja 
3D Belt Pick  sovelluksesta. Tuote tun-
nistetaan opetettujen tunnusmerkkien 
avulla.

Esineen korkeustietoa ja sijainnin hih-
nalla ilmaisevia koordinaatteja voidaan 
käyttää kätevästi suoraan roboteissa. 
TriSpectorP -kameran ja Belt Pick -so-
velluksen yhdistelmä soveltuu ihanteel-
lisesti esimerkiksi hihnalla olevien elin-
tarvikkeiden ja lääke- sekä kosmetiikka-
tuotteiden 3D-paikannukseen.

3D-tekniikka tuottaa luotettavat tiedot 
muodosta, joten robotti pystyy käsitte-
lemään tuotteita hellävaroin. Näin välte-
tään törmäykset ja tuotevauriot.

2SOVELLUS 2: LABEL CHECKER -
ETIKETTIEN TEHOKAS TARKASTAJA

Kun SICKin Label Checker -sovellus yh-
distetään InspectorP-kameraan, saavu-
tetaan tehokas ratkaisu etikettitarkas-
tuksiin. Työkalu tarkastaa etikettien pai-
kallaolon, testaa painettujen tekstien, 
kuvamerkkien, viivakoodien ja 2D-koo-
dien luettavuuden ja laadun sekä tar-
kastaa etiketin oikean sijainnin.

Label Checker  työkalu soveltuu erityi-
sesti pakkausteollisuuden pakkausten 
tarkastukseen, lääke- ja kosmetiikkateol-
lisuuden tuotantolinjoille, FMCG-teolli-
suuden pakkaus- ja lähetyslinjoille, elin-
tarvikealan painojäljen ja pakkausten 
tarkastukseen sekä elektroniikka- ja au-
rinkoenergia-alalla merkintään suoraan 
pakkaukseen (DPM).
 

LABEL CHECKERIN HYÖDYT:
 Kompakti ja monitoiminen, kaiken-

   kattava järjestelmä monenlaisiin 
   etikettitarkastuksiin.

 OCR, koodinluku ja 2D-tarkastukset 
   samassa ratkaisussa (suorituskyvyllä 
   ja luotettavuudella mitattuna 
   luokkansa paras OCR). 

 Suuri luotettavuus kestävien 
   Deep-Learning-pohjaisten algoritmien
   ansiosta. 

 Helppo asetusten määritys ja 
   parametrointi web-pohjaisen käyttö-
   liittymän kautta – asetukset voi 
   määrittää parissa minuutissa. 

  Joustavan optisen muotoilun ja 
    tehokkaan valaistuksen ansiosta sopii
    lähes kaikkiin sovelluksiin   

 
LABEL CHECKERIN HYÖDYT:

 Helppokäyttöinen hihnalla olevien
   tuotteiden paikannusanturi.

 Nopea vaihe vaiheelta  asennus 
   helppokäyttöisen verkkokäyttö-
   liittymän avulla ja yksinkertainen 
   käsi-silmäkalibrointi. 

 Helppo integroida ABB PickMaster™-, 
   Stäubli- tai URCap-liitännöille.

 Nopea muodon muuttaminen uusien 
   tuote-erien saapuessa – koska eri 
   tuotemallien tunnistus perustuu 
   korkeuteen, opettamista ei tarvita. 

 Luotettava myös vaihtelevan tai 
   heikon kontrastin kohdalla, jos esim.
   hihna ja tuote ovat samanväriset.

 Tuote voidaan vaihtaa jopa kesken
   käytön ilman, että koko järjestelmä
   joudutaan konfiguroimaan uudelleen. 

 Voidaan laajentaa lajittelu- tai 
   laaduntarkastustoiminnoilla.

 Erinomainen hinnan ja suorituskyvyn 
   suhde.

https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/sick-appspace-sensorapps/3d-belt-pick/c/g546056
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/laadunvalvontajaerjestelmaet/label-checker/c/g499551
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/inspector/c/g114860
https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/sick-appspace-artificial-intelligence/deep-learning/c/g547657
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4SOVELLUS 4: PINSPECTOR 2D -
PISTOLIITINTEN JA PIIRIKORTTIEN LAADUNVALVONTAAN

Käyttämällä tätä sovellusta SICK InspectorP 
-kameran kanssa saadaan tehokas työkalu, 
joka tarkastaa nastojen paikat. Sovelluksen 
ja InspectorP-kameran yhdistelmää voidaan 
käyttää myös pistoliitinten ja piirikorttien var-
mistukseen esimerkiksi elektroniikka-, auto- 
ja aurinkoenergiateollisuudessa.

PINSPECTOR 2D:N HYÖDYT:
 Kompakti all-in-one-järjestelmä 

   muun muassa nastojen paikan 
   tarkastukseen. 

 Paljon käyttömahdollisuuksia: 
   useita tarkastuksia voidaan yhdistää.

 Luotettavat algoritmit tekevät 
   järjestelmästä erittäin varman 
   (esim. OCR:ssa). 

 Helppo asettaa ja konfiguroida 
   verkkoliittymän kautta. 

  Joustavat käyttömahdollisuudet: 
    objektiivi valittavissa, integroitu 
    valaistus.

 Kestävä kotelo sopii myös ankariin 
    olosuhteisiin. 

 Useita ohjelmia ja työnvaihto-
   mahdollisuus. 

 Huippuluokan suoritus kohtuuhintaan

5APP 5: RACK FINE POSITIONING –
TEHOKAS TARKASTUSTYÖKALU HYLLYSTÖJEN HISSIN PAIKOITTAMISEEN

Rack Fine Positioning - sovellus takaa yh-
dessä SICK InspectorP -kameran kanssa 
erittäin tarkan hyllystöhissien paikoitta-
misen hyllystövarastossa. Se mahdol-
listaa kompaktit hyllymallit ja parhaan 
mahdollisen varastokapasiteetin.

RACK FINE POSITIONINGIN HYÖDYT:
 Lähi- ja etäalueen tuki kaksi-

   syvyyksisissä hyllyvarastoissa vain 
   yhdellä anturilla – heijastimia ei 
   tarvita.

  Kompakti, esikonfiguroitu ja 
    itsenäinen laite helppoon 
    mekaaniseen integrointiin ilman 
    laitemukautuksia. 

  Paikoittaminen hyllyprofiilin 
    reikien kautta. 

  Toimiva tunnistus jopa vaikeissa 
    olosuhteissa, kuten likaisissa tai   
    heijastavissa ympäristöissä – myös 
    jos merkeissä on vaurioita. 

  Kuvavalvonta ja  tallennus on 
    mahdollista myös vaikeasti 
    saavutettavissa laitteistoissa.
 

  Joustava järjestelmäintegraatio, 
    useita liitosmahdollisuuksia. 

  Helppo asennus laserin suuntaus-
    avun, palaute-LEDien ja parametrien
    automaattisen SD-muisti-
    varmennuksen kaltaisten SMART-
    ominaisuuksien avulla.

  Älykkäät laitetoiminnot ja 
    intuitiivinen graafinen verkkokäyttö-
    liittymä minimoivat koulutuksen 
    tarpeen.

  Huippuluokan suoritus kohtuuhintaan

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

https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/laadunvalvontajaerjestelmaet/pinspector-2d/c/g549146
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/inspector/c/g114860
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/inspectorp-rack-fine-positioning/c/g543982
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Ranger3-KAMERAT YHDELLÄ 
SILMÄYKSELLÄ:

  SICKin ROCC-arkkitehtuuriin 
    perustuva ainutlaatuinen CMOS-
    anturi mahdollistaa suuremman 
    tuotannon nopeiden 3D-mittausten 
    avulla.

  Luotettavat ja tarkat mittaukset 
    tummilla ja vaaleilla kohteilla edes-
    auttavat joustavaa tuotantoa ja 
    I4.0:n toteutusta. 

  Suuri valonherkkyys mahdollistaa 
    3D-tarkastuksen ilman suurempaa 
    lasertehoa.

  3D-profilointialgoritmi, global shutter- 
    suljin ja HDR- ja valon sironta-
    toiminnot.

  GigE Vision- ja GenlCam-standardien 
    mukainen ohjelmiston integrointi. 

  Yksinkertainen mekaaninen 
    integrointi kompaktin kotelon, ProFlex 
    Frontin, teollisuusliitinten ja 4Dpro-
    lisävarusteen ansiosta.
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Ranger3 oli SICKin ensimmäinen 3D-konenäkökamera, joka sopii äärimmäisen nopean 3D-profilointinsa 
ansiosta erityisesti vaativiin käyttökohteisiin. Kamera sai markkinoilla innostuneen vastaanoton. SICK esit-
telee nyt edullisemmat Ranger3-versiot, joita voi käyttää vähemmän nopeutta vaativiin sovelluksiin.

Ranger3-KAMERAT YHDELLÄ 
SILMÄYKSELLÄ:

  Ranger3-60 skannaa jopa 46 000 
    profiilia sekunnissa tai enintään 
    7 000 täysformaattiprofiilia (kuva-
    koko 2 560 x 832 px).

  Ranger3-40 skannaa jopa 20.000 
    profiilia sekunnissa tai enintään 
    2 500 täysformaattiprofiilia (kuva-
    koko 2 560 x 832 px).

UUTTA

3D-konenäkösovelluksiin suunniteltu 

Ranger3-SARJA LAAJENEE

  Myös Ranger3-30 skannaa jopa 
    20.000 profiilia sekunnissa tai 
    enintään 2 500 täysformaattiprofiilia, 
    resoluutiolla 1 536 x 832 px.

SICK on integroinut kaikkiin kolmeen 
malliin itse kehittämänsä 3D-profilointi- 
algoritmin. Kameroissa myös global shut-
ter  suljin ja HDR-kuvaustoiminto.

UUTTA

Kaikkiin Ranger3-kameroihin on nyt 
saatavana ilmainen laiteohjelmisto-
päivitys valon sironnan mittaukseen.

kilpailevat kamerat

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

https://www.sick.com/fi/fi/topics-and-knowledge/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fi/fi/4dpro-tarvitsemaasi-joustavuutta/w/4dpro/
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ranger3/v3dr3-60ne31111/p/p533947
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ranger3/v3dr3-40ne31111/p/p653427
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SICKin RFU610 on maailman pienikokoisin UHF-taajuuskaistaa käyttävä RFID-kirjoitus-/lukulaite. Se so-
pii pienen kokonsa ansiosta esimerkiksi asennettavaksi pienten komponenttien tuotantokoneisiin (esim. 
piirilevyt). RFU610:n ansiosta koko tuotantoketjun kattava täydellinen tunnistus onkin nyt mahdollista 
ensimmäisen kerran.

POWER OVER ETHERNET
Uutta on myös Power over Ethernet 
(PoE). RFU610 soveltuu kytkettäväksi 
sekä PLC-ohjaukseen tuotantoympäris-
tössä että yksittäisiin logistiikkasovel-
luksiin, joissa Power over Ethernet  tek-
niikkaa hyödynnetään.

MUKANA SICK AppSpace
Koska RFID on tuotetietojen vertikaalisen 
integraation avainteknologia Teollisuus 
4.0:ssa ja koska RFID mahdollistaa (teol-
lisen) esineiden internetin, SICK käyttää 
RFU610:ssa SICK AppSpacea, aivan ku-
ten muissakin RFID-lukijoissaan. 

Käyttäjät voivat valita vapaasti, halua-
vatko he käyttää standardisovellusta 
vai toteuttaa omia sovelluksiaan.

RFU610 YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ:

  UHF-taajuuskaistaa käyttävä RFID-
    lukulaite – lukualue alle 0,5 metriä.  
 

  Pieni koko (92 x 80 x 38 mm) ja 
    integroitu antenni tarjoavat paljon 
    käyttömahdollisuuksia myös pienissä 
    tiloissa.

 Kestävä rakenne (iskunkestävä  
   alumiinikotelo) varmistaa luotettavan 
   käytön – ankarissa teollisuusympäris
   töissäkin (kotelointiluokka IP67).
 

 Aiempaa nopeampi ja edullisempi 
   asennus, koska liipaisuanturit 
   voidaan liittää suoraan.

 Laitteen prosessointi ominaisuudet  
   vähentävät ohjelmoinnin tarvetta 
   logiikka ympäristössä. 
 

RFU610:

MARKKINOIDEN PIENIN 
UHF RFID -LAITE

  SOPAS ET:n tai integroidun web-
    palvelimen avulla toteutettu yksin- 
    kertainen kokoonpano säästää aikaa   
    ja käyttöönottokustannuksia. 

 Erittäin joustava ohjelmoitaessa 
   yksilöllisiä ohjelmistoratkaisuja 
   SICKin AppSpacella.

 Lämpötila-alue: -25 ˚C … +50 ˚C 

 PoE-liitäntä (Power over Ethernet) 

 RF-lisenssit: useita vaihtoehtoja 
   kaikille mantereille

  Liitännät: 3 x Q, IO-Link, RS-485  
    (kenttäväylä saatavana Q2/2020  
    alkaen)  

HF RFID

UHF RFID tarjoaa avoimuutta koko prosessissa

Lyhyt etäisyys
Rajallinen tila

Keskipitkä
etäisyys

Pitkä etäisyys Bulkkiluenta
Pitkä etäisyys

Suunnan tunnistus
Pitkä etäisyys

UHF RFID:N SUURI ETU
Ultrakorkean taajuuden (Ultra High 
Frequency, UHF) RFID-teknologia 
on pidempien lukuetäisyyksiensä ja 
bulkkiluvun kaltaisten toimintojensa 
ansiosta HF-taajuusalueen RFID:n 
ilmeinen seuraaja. UHF RFID tarjoaa 
mahdollisuuden kerätä tietoa yk-
sittäisistä tuotteista toimitusketjun 
kaikissa vaiheissa tuotannosta logis-
tiikkaan.

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

https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/rfid/rfu61x/c/g505651
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/sick-appspace/c/g555725?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/c/g77989?q=:common.Frequenzband%3C%40%3ETaajuuskaista:UHF%20%28860%20MHz%20...%20960%20MHz%29:Def_Type:ProductFamily:productsegmentcode:g77989
https://www.sick.com/fi/fi/sopas-engineering-tool-2020/p/p367244
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SICKin AppSpace on jo muutenkin ainutlaatuinen ratkaisu: se on ainoa ekosysteemi, jossa järjestelmä- 
integraattorit ja koneenrakentajat voivat kehittää omia Smart Sensor -älyantureitaan SICK tarjoaa nyt  
Sensor Integration Machine (SIM)  valikoimaansa laajentamalla vieläkin enemmän kehitysmahdollisuuksia.

Aivan kuten ensimmäinen SIM4000, 
myös uusimmilla SIM-laitteilla voidaan 
käyttää SICK AppSpacen sovelluksia an-
tureissa, joita ei ole oikeastaan varustel-
tu tällaiseen käyttöön. Valokennot, ult-
raäänianturit, tasoanturit ja esimerkiksi 
kamerat voidaan ottaa vaivattomasti 
mukaan muun muassa pilvikonseptei-
hin ja Teollisuus 4.0 -ratkaisuihin. Jopa 
anturien yhdistäminen on mahdollista 
siten, että useampi anturi hoitaa yhdes-
sä yhtä tehtävää.

SICK SIMin VOIMA
Järjestelmäintegraattorit ja koneenra-
kentajat saavat uusien perustasoisten 
ja high-end SIMien ansiosta vieläkin 
enemmän valintamahdollisuuksia. Tar-
vitseeko vain nopeutta valvoa toimin-
ta-aikaerojen perusteella? Vai onko 
kyseessä erittäin monimutkainen ko-
nenäköratkaisu? SIM-valikoima tarjoaa 
aina sopivan ratkaisun, olipa kyseessä 
sitten yksittäisen anturin kytkeminen 
pilviviestintään tai kokonainen kamera-
sarja, jonka kuvia täytyy analysoida ja 
käsitellä.

Yhdistämällä SIMin ja AppSpacen jär-
jestelmäintegraattorit saavat käyttöön-
sä monipuolisen ratkaisun, joka ei 
käyttöönoton jälkeen vaadi juurikaan 
kunnossapitoa ja päivityksiä. Sensor 

Integration Machine -laitteet pääsevät 
erityisen hyvin oikeuksiinsa teollisuusym-
päristössä, jossa ne toimivat luotettavas-
ti M12-liittimiensä ja korkean eristysluok-
kansa ansiosta.

MONIPUOLISET LIITÄNNÄT
SIM-laitteiden laajat käyttömahdollisuu-
det käyvät ilmi eri toteutusvaihtoehdois-
ta. Saatavana ovat CAN-, PROFINET-, 
EtherCat- ja Ethernet IP -kaksoissyöttö-
liitännät. Tyypistä riippuen enkooderit 
ovat saatavana vakio-ominaisuutena.

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ:

  Ratkaisu sellaisten anturien 
     integrointiin, joita ei voida ohjelmoida 
     SICK AppSpacen kautta.

  Laaja valikoima ratkaisuja yhden tai 
    useamman anturin tietojen 
    keräämiseen ja käsittelyyn.

  Soveltuu räätälöityyn anturien 
    yhdistämiseen, jossa useampi anturi 
    hoitaa yhtä tehtävää.

   Pakettiratkaisu: kokonaisvaltainen 
     laitteistojärjestelmä, jolla projektin  
     voi aloittaa nopeasti ilman 
     ohjelmistoajureiden, komponenttien 
     ja johtojen aikaavievää etsimistä.

NYT MYÖS PERUS- JA HIGH-END-RATKAISUIHIN

SIM MUUTTAA KAIKKI ANTURIT 
AppSpaceen JA PILVEEN SOPIVIKSI

  Uusimman sukupolven ARM CPU  
    arkkitehtuuri takaa korkean 
    suorituskyvyn. 

  Monipuoliset kuvien/skannausten 
    käsittelymahdollisuudet kaikille 
    teollisille käyttöalueille.
 

  IoT-yhdyskäytävä anturitietojen 
    vertikaaliseen integrointiin pilvessä. 

  Tarkoitettu teollisuuskäyttöön: 
     M12-liittimet ja korkea IP-luokka. 

  CAN-, PROFINET-, Ether-Cat- ja 
    Ethernet IP 

   Tyypistä riippuen enkooderit ovat 
     saatavana vakio-ominaisuutena. 

  Tulevaisuuden kestävä: ihanteellinen 
    pitkän aikavälin tuki.

  Erittäin vähäinen kunnossapito- ja 
     päivitystarve.

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/c/g386451
https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/c/g555725?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/c/g172752?q=:Def_Type:Product
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/ultraaeaenianturit/c/g185671https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/ultraaeaenianturit/c/g185671
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/ultraaeaenianturit/c/g185671https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/ultraaeaenianturit/c/g185671
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g504451https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g504451
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamilyhttps://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/topics-and-knowledge/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
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Ominaisuudet SIG100 SIG200 SIM1000 
FX

SIM1004 
PoE

SIM1012 SIM2000  
ST

SIM2000 1) SIM2500 1) SIM4000

Suoritin

ARM Cortex M7 2 x ARM Cortex A9 ja NEON Engine 
ARMv7-A-arkkitehtuuri, 32-bittinen

8 x ARM Cortex A72 ja NEON Engine 
ARMv8-A-arkkitehtuuri, 64-bittinen

8 x e6500;
PowerPC-arkkiteht-

uuri, 64-
bittinen

Muisti (RAM) / 
Flash 1 Gt / 256 Mt, 30 Mt käytettävissä 

sovelluksille
4 Gt RAM DDR4 / 7 Gt, 5 Gt sovelluksille 

(eMMC)

8 GB / 512 Mt, 
490 Mt sovelluks-

ille

FPGA-CoPro ei ei ei no ei ei kyllä kyllä

Konenäkö/HALCON ei/ei ei/ei kyllä/ei kyllä/ei ei/ei kyllä/ei kyllä/kyllä kyllä/kyllä

Ethernet-portit

0 2

2 x 1 Gt/s
+

2 x 100
Mt/s 3 x 1 Gt/s 2 x 1 Gt/s

4
ETH1 – 4: 0,1; 1;
2,5 Gb/s PoE:lla

8
-  ETH1–6:  ≤ 1 

Gt/s
-  ETH7–8:  10 

Gt/s
ETH1–6: PoE:lla

IO-Link-portit 
(master/slave) 0 / 1 4 / 0 1 / 0 1 /0 6 /0 4 / 0

Digitaaliset tulot/
lähdöt

6 x 
GPIO:ta 
max. 12 
I/O:lle

4 x 
GPIO:ta 
max. 52 
I/O:lle 2)

1 x GPIO + 
1 x tulo

1 x GPIO + 
1 x tulo

6 x GPIO:ta 
+ 6 x dig. 

tuloa

12 x dig. tuloa
+ 4 x dig. lähtöä

ANTURI: 8 x 
GPIO:ta + 

6 x dig. tuloa 
IO:

2 x GPIO:ta + 2 x 
dig. tuloa

ANTURI: 12 x 
GPIO:ta +

8 x dig. tuloa 
IO:

7 x GPIO:ta +
4 x dig. tuloa

CAN-portit ei 1 ei 1 1 1 2

Kenttäväyläportit ei 2 (PROFI-
NET, 

Ethernet/
IP, Ether-

CAT 
käytössä)

ei ei ei 2 
(PROFINET, Ethernet/IP, 

EtherCAT)  1)

2
(PROFINET, 
Ethernet/IP, 
EtherCAT) 1)

2 
(PROFINET,  
Ethernet/IP, 
EtherCAT) 1)

Sarja-/kooderiportit ei/ei 2 / ei ei/ei 1 / 1 2 / ei 1 / 1 2 / 2

IoT-tuki ei kyllä 
(REST-API) pilviprotokollat:  OPC-UA, MQTT

Tärkeimmät käyttö-
kohteet IO-Link-yhdyskäytävä AGC, AGV I4.0-data anturien tulosten kerääminen, tilavuusmittaus, NAV-paikannus, konenäkö (ei 

SIM2000), useiden anturien yhdistäminen, IoT-yhdyskäytävä / toimittaa I4.0-dataa

1) Saatavana pian    2) 4 x SIG100:n kanssa

>> UM18-tuoteperheen metallikoteloiset 
ultraäänianturit tunnetaan jo helppokäyt-
töisistä integrointimahdollisuuksistaan 
ja materiaalin väristä, läpinäkyvyydestä, 
kiillosta ja valosta riippumattomasta, luo-
tettavasta mittauksestaan.

UM18-2-anturin uusi Core-versio tarjoaa 
nämä ominaisuudet nyt myös muovira-
kenteisena ratkaisuna. UM18-2-anturia 
voi metalliversion tapaan käyttää jopa  
1 300 mm:n etäisyydelle asti.

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ:
  Luotettava ultraäänitekniikka. 

  Neljä toimintaetäisyyttä 1 300 
    mm:iin asti – lukemattomia käyttö-
    mahdollisuuksia.
 

  Luotettava mittaus materiaalin 
    väristä, läpinäkyvyydestä ja kiillosta 
    sekä ulkoisesta valonlähteestä 
    riippumatta. 
 

ULTRAÄÄNIANTURI UM18-2:

NYT SAATAVANA MYÖS CORE-VERSIO
  Lyhyen ja kevyen M18-kotelon 

    ansiosta yksinkertainen integrointi. 

  Saatavana suora tai kulmallinen 
    rakenne. 

  Immuuni lialle, pölylle, kosteudelle ja 
    sumulle.

  Analogialähtö tai PNP/NPN-
    kytkentälähtö.

  Kolme ohjausvaihtoehtoa: 
    DtO/Window/ObSB.

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

https://www.sick.com/fi/fi/integraatiotuotteet/sensor-integration-gateway/sig100/c/g470452https://www.sick.com/fi/fi/integraatiotuotteet/sensor-integration-gateway/sig100/c/g470452
https://www.sick.com/fi/fi/integraatiotuotteet/sensor-integration-gateway/sig200/c/g470451https://www.sick.com/fi/fi/integraatiotuotteet/sensor-integration-gateway/sig200/c/g470451
https://www.sick.com/fi/fi/sensor-integration-machine/sim10xx/sim1004-0p0g311/p/p601648
https://www.sick.com/fi/fi/sensor-integration-machine/sim10xx/sim1012-0p0g200/p/p601649
https://www.sick.com/fi/fi/sensor-integration-machine/sim2x00/sim2000-0a10a00/p/p650348
https://www.sick.com/fi/fi/sensor-integration-machine/sim2x00/sim2000-0a10a00/p/p650348
https://www.sick.com/fi/fi/eri-sovellustavat/yhdistaeminen-ja-integrointi/yhdistaeminen-ja-integrointi/sensor-integration-machine/sim2x00/c/g463251
https://www.sick.com/fi/fi/eri-sovellustavat/yhdistaeminen-ja-integrointi/yhdistaeminen-ja-integrointi/sensor-integration-machine/sim2x00/c/g463251
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/etaeisyysanturit/ultraaeaenianturit/um18/c/g185679
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/ultraaeaenianturit/um18/c/g185679https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/ultraaeaenianturit/um18/c/g185679
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2D-konenäköteknologia on hyvä ratkaisu, jos kohteen etäisyys-
vaihtelu ei ole merkittävä. SICK tarjoaa:

  Striimaavat kamerat. Tuottavat kuvia tietokoneella 
    käsiteltäviksi.

  Älykamerat. Kameran oma laskentakapasiteetti riittää 
    laatutarkastusten tekemiseen, mittaukseen tai kohteiden 
    paikantamiseen. Saatavana myös vapaasti ohjelmoitavia 
    malleja SICK AppSpace -ohjelmointiympäristöön. 
    Älykkäissä ja ohjelmoitavissa kameroissa on IP65-luokan 
    kotelo, valinnaisena integroitu valaistus sekä laaja objektiivi-
    valikoima. Ne sopivat siten teollisuuden ja elintarvikealan 
    tarpeisiin.

Mikä konenäkötekniikka sopii parhaiten teidän tarpeisiinne? SICKin konenäkötuotteiden valikoima on niin 
laaja ja monipuolinen, että fiksuin ja tehokkain ratkaisu löytyy varmasti.

KONENÄKÖÖN LIITTYVÄ HAASTE?

SICKiltä RATKAISUT KAIKKIIN  
SOVELLUKSIIN

2D-KONENÄKÖ

AppSpace –ohjelmoitavat älykkäät kamerat

Striimaavat kamerat.

https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:prem.g114858.Produktkategorie%3C%40%3ETuoteluokka:Suoratoisto%2C%20joustava:productsegmentcode:g114858&fs=9700
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/c/g555725?q=:Def_Type:ProductFamilyhttps://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/c/g555725?q=:Def_Type:ProductFamily
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Tarvitsetko myös syvyysnäköä? 3D-time-of-flight-kamera on ta-
loudellinen vaihtoehto yksinkertaiseen mittauskäyttöön. Tällä 
teknologialla varustetut kamerat mittaavat heijastuneen valon 
määrän lisäksi myös ajan, jonka valo kulkee kohteeseen. Ne so-
pivat erittäin hyvin staattisten tai hitaasti liikkuvien kohteiden 
kuvaukseen. SICKin ratkaisuja:

  Monikerroksiset LiDAR-skannerit. Sisä- ja ulkokäyttöön. ’  
    Saatavana erikoismalleja pidemmille etäisyyksille.

  Time-of-Flight-kamerat.  Sopivat ihanteellisesti lyhyille 
    matkoille ympäristöissä, joihin ei tule suoraa auringonvaloa.

SICK tarjoaa molemmista kameratyypeistä striimaavat mallit 
sekä AppSpace -ohjelmoitavia malleja.

   3D-KONENÄKÖ STAATTISILLE KOHTEILLE

Monikerroksiset LiDAR-skannerit

Stereonäkösovelluksissa kaksi kameraa tuottaa 3D-etäisyys-
dataa samaan tapaan kuin ihmisten syvyysnäkö. SICK tarjoaa:

  Stereonäkökamerat monokromiversiona. Robotti-
    poimintaan sopii PLB-kamera, joka lähettää robotille 
    kohteen koordinaatit ja poimintasuunnan.

  Stereonäkökamerat ulkokäyttöön (värikamerat).  
    SICK tarjoaa liikenteen erityiskohteisiin (ajoneuvot) 
    Visionary-B-kameran. Se tukee kuljettajia ajoneuvon 
    ohjauksessa ja pystyy seuraamaan liikkuvia esteitä.

3D-STEREONÄKÖ

  Strukturoitua valoa käyttävät stereonäkökamerat 
    (värikamerat). Esimerkiksi Visionary-S-kamera, jossa 
    yhdistyvät stereonäkö, strukturoitu valo ja värikuva. 
    Tuloksena syntyy korkealaatuinen, valmiiksi kalibroitu 
    kuva. Kuvaa voidaan analysoida yksinkertaisesti ulkoisella 
    ohjelmistolla tai AppSpace -ohjelmointiympäristössä.

Kolmiomittauskamerat: ylivoimainen suorituskyky kompaktissa 
kotelossa.

Strukturoitua valoa käyttävät 
stereonäkökamerat (värikamerat).

KONENÄKÖ LIIKKUVILLE KOHTEILLE

SICK tarjoaa seuraavia ratkaisuja logistiikka- ja tuotantojär-
jestelmiin, joissa tuotteet liikkuvat lineaarisesti:

  LiDAR-skannerit. Hyvä suorituskyky kohtuuhintaan. 
    SICKin LiDAR-skannereita käytetään runsaasti pakettien 
    ja matkalaukkujen 3D-dimensiointiin tai tilavuuden 
    mittaukseen.

  Kalibroidut kolmiomittauskamerajärjestelmät. 
    SICKin vieläkin tarkemmat Ruler ja TriSpector soveltuvat 
    integroidun laserinsa ja kätevien työkalujensa ansiosta 
    mainiosti laadunvarmistuksen kaltaisiin käyttökohteisiin. 
    Saatavana myös SICK AppSpace -ohjelmoitavia versioita 
    esimerkiksi robottipoimintaan hihnalta tai omien 
    räätälöityjen sovellusten tekemiseen.

  Kolmiomittauskamerat. SICKin ainutlaatuisella ROCC-
    kuvateknologialla varustettu Ranger3 soveltuu vaativiin  
    käyttökohteisiin, joissa tarvitaan huippuluokan mittaus
    tarkkuutta ja laserominaisuuksia. Sen suorituskyky on 
    ylivoimainen, ja lisäksi eri mekaaniset konfiguraatiot voi 
    toteuttaa hyvin joustavasti.

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

https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/mrs1000/c/g387152
https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/c/g555725?q=:Def_Type:ProductFamilyhttps://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/c/g555725?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:prem.g114858.Produktfamiliengruppe%3C%40%3ETuoteperheryhm%C3%A4:3D-konen%C3%A4k%C3%B6:productsegmentcode:g114858&fs=9700
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/robottiohjausjaerjestelmaet/plb/c/g259663
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-b/c/g348851
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-b/c/g348851
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:prem.g114858.Technologie%3C%40%3ETeknologiat:V%C3%A4ri:productsegmentcode:g114858&fs=9700https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:prem.g114858.Technologie%3C%40%3ETeknologiat:V%C3%A4ri:productsegmentcode:g114858&fs=9700
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:prem.g114858.Technologie%3C%40%3ETeknologiat:V%C3%A4ri:productsegmentcode:g114858&fs=9700https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:prem.g114858.Technologie%3C%40%3ETeknologiat:V%C3%A4ri:productsegmentcode:g114858&fs=9700
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-s/c/g507251
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/c/g91900
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/scanningruler/c/g294253
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/c/g114858?q=:Def_Type:ProductFamily:global.Produktfamilie%3C%40%3ETuoteperhe:TriSpectorP1000:productsegmentcode:g114858
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ranger3/c/g448354
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MidiCams PicoCams Inspector InspectorP Lector6xx LMS4000 4) TriSpector Ruler Ranger-3 MRS1000 LD-MRS MRS6000 Visionary-T PLB Visionary-B Visionary-S

Teknologia 2D 2D 2D 2D 2D LiDAR-
laserskanneri

laserkolmio- 
mittauskamera

laserkolmio- 
mittaus- 
kamera

laserkolmio- 
mittaus- 
kamera

moni- 
kerros-LiDAR

moni- 
kerros-LiDAR

moni- 
kerros-LiDAR 

time of flight stereonäkö 
tai laser- 
kolmio- 
mittaus

stereonäkö strukturoitua 
valoa käyttävä 

stereonäkö
(4 kerrosta) (8 kerrosta) (24 kerrosta)

Harmaasävy-/ 
värikamera

harmaasävy/väri harmaasävy/
väri

harmaasävy/
NIR/UV

harmaasävy/
NIR

harmaasävy/
NIR

harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy väri väri

Integroidut  
analysointifunktiot  

2)  

AppSpace- 
ohjelmoitavuus  

1)
 
1)

Ympäristön valon 
sietoisuus riippuu objektiivikokoonpanosta

riippuu  
objektiivi- 

kokoonpanosta

sisätilat  
(enint. 2 klux) sisätilat sisätilat sisätilat max. 80 klux ulkotilat ulkotilat max. 50 klux sisätilat ulkotilat max. 40 klux

Toimintaetäisyys

> 5 cm (riippuu objektiivikokoonpanosta ja valaistuksesta)

30–2 500 
mm (riippuu 
objektiivi- 

kokoonpanosta)

0,7–3m 56 mm–
1091mm3)

160mm–
1280mm 3)

riippuu  
objektiivi- 

kokoonpanosta 
ja valaistuk-

sesta

0,2-64 m 0,5m-300 m 0,5-200 m

0,5–60 m 0,5–7 m 0,5-2,5 m
30 m 90 %:n 
remissiolla

90 m 90 %:n 
remissiolla

75 m 90 %:n 
remissiolla

Ohjeellinen tarkkuus

mm–m (riippuu objektiivikokoonpanosta)
koodi- 

resoluutio  
0,1 mm

1,5 mm 20–80 µm  3) 50-400 µm

µm–m  
(riippuu 

objektiiviko-
koonpanosta)

60 mm 300 mm 125 mm 15 mm 0,5-1,0 mm
0,25 mm @

0,5 m
4 mm @ 2,5 m

Ohjeellinen nopeus 76/34/22/10 
fps5) 76/34/22 fps5) 40 fps 40 fps 40-70 fps 600 

skannausta/s
5 000 

3D-profiilia/s
10.000 

3D-profiilia/s
46.000 

3D-profiilia/s
50  

skannausta/s
50  

skannausta/s
10  

skannausta/s
10  

skannausta/s 0,1-0,3 fps 30 fps

Erotuskyky (max.) 4096x3000 px1) 2448x2048 
px1)

640x480 px 2048x2048 px 2048x2048 
px

0,0833˚ @ 
70˚

760 px jopa 1536 px jopa 2560 px vaakas. 
0,25˚ 

@ 275˚

vaakas. 
0,125˚

 @ 85–110˚

vaakas. 
0,13˚ @ 120˚

144x176 px 120˚ x 75˚ 640x512 px

7,5˚ / kerros pystys. 
3,2–6,4˚

pystys. 
0,625˚ @ 15˚

IP-luokka (max.) IP67 IP30 IP67 IP65 IP65 IP65 IP67 IP67 IP67 IP67 IP69K IP67 IP67 IP54 IP69K  
(anturipää) IP67

Tyypilliset  
käyttökohteet

laatutarkastukset, 
muoto- ja mittatarkastus

laatu- 
tarkastukset, 

muoto- ja 
mittatarkas-
tus, robotin 

ohjaus

laatu- 
tarkastukset, 
muototarkas-
tus, mittaus, 

koodien 
lukeminen, 

tekstintunnis-
tus, etiket-
titarkastus, 

robotin ohjaus

viivakoodien 
ja 2D-koodien 

lukeminen, 
tekstintunnis-
tus, mittaus, 

etikettien  
laadun- 
valvonta

tilavuus- 
mittaus,  
muodon 
mittaus

tilavuusmittaus, 
laatu- 

tarkastukset, 
pinta-alamittaus

tilavuus- 
mittaus, 

laatu- 
tarkastukset, 

pinta- 
alamittaus

(erittäin) 
nopea ja 
tarkka  

tilavuus- 
mittaus, 

laatu- 
tarkastukset, 

pinta-ala- 
mittaus

osien  
kohdistus, 

paikallaolon 
valvonta, 

vihivaunun 
ohjaus

kohteiden 
seuranta, 

paikallaolon 
valvonta

paikallaolon 
valvonta, 
muodon  

varmistus, 
osien  

kohdistus

paikallaolon 
valvonta, 
muodon  

varmistus, 
osien  

kohdistus

robotti- 
poiminta

ajamisen tuki, 
liikenteen 
tunnistus

laatu- 
tarkastukset, 

muoto- 
tarkastus, 
mittaus,  
robotti- 

poiminta

1) Saatavana kohta
2) Mukana toimitetaan robottipoimintasovellus
3) Valitusta versiosta riippuen

4) Ks. LMS-anturit (2D LiDAR) tarkemmin:www.sick.fi
5) Valitusta enimmäisresoluutiosta riippuen

KAIKKI SICKin KAMERAT JA LiDARit YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/midicam/c/g386352
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/picocam/c/g386351
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/inspector/c/g114860
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/inspectorp62x/c/g507066
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kamerapohjaiset-koodinlukijat/lector64x/c/g322851
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/lms4000/c/g474751
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/trispector1000/c/g389052
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ruler/c/g138562
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/mrs1000/c/g387152
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/ld-mrs/c/g91913
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/mrs6000/c/g448151
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/robottiohjausjaerjestelmaet/plb/c/g259663
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-b/c/g348851
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-s/c/g507251
http://www.sick.fi


35

MidiCams PicoCams Inspector InspectorP Lector6xx LMS4000 4) TriSpector Ruler Ranger-3 MRS1000 LD-MRS MRS6000 Visionary-T PLB Visionary-B Visionary-S

Teknologia 2D 2D 2D 2D 2D LiDAR-
laserskanneri

laserkolmio- 
mittauskamera

laserkolmio- 
mittaus- 
kamera

laserkolmio- 
mittaus- 
kamera

moni- 
kerros-LiDAR

moni- 
kerros-LiDAR

moni- 
kerros-LiDAR 

time of flight stereonäkö 
tai laser- 
kolmio- 
mittaus

stereonäkö strukturoitua 
valoa käyttävä 

stereonäkö
(4 kerrosta) (8 kerrosta) (24 kerrosta)

Harmaasävy-/ 
värikamera

harmaasävy/väri harmaasävy/
väri

harmaasävy/
NIR/UV

harmaasävy/
NIR

harmaasävy/
NIR

harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy harmaasävy väri väri

Integroidut  
analysointifunktiot  

2)  

AppSpace- 
ohjelmoitavuus  

1)
 
1)

Ympäristön valon 
sietoisuus riippuu objektiivikokoonpanosta

riippuu  
objektiivi- 

kokoonpanosta

sisätilat  
(enint. 2 klux) sisätilat sisätilat sisätilat max. 80 klux ulkotilat ulkotilat max. 50 klux sisätilat ulkotilat max. 40 klux

Toimintaetäisyys

> 5 cm (riippuu objektiivikokoonpanosta ja valaistuksesta)

30–2 500 
mm (riippuu 
objektiivi- 

kokoonpanosta)

0,7–3m 56 mm–
1091mm3)

160mm–
1280mm 3)

riippuu  
objektiivi- 

kokoonpanosta 
ja valaistuk-

sesta

0,2-64 m 0,5m-300 m 0,5-200 m

0,5–60 m 0,5–7 m 0,5-2,5 m
30 m 90 %:n 
remissiolla

90 m 90 %:n 
remissiolla

75 m 90 %:n 
remissiolla

Ohjeellinen tarkkuus

mm–m (riippuu objektiivikokoonpanosta)
koodi- 

resoluutio  
0,1 mm

1,5 mm 20–80 µm  3) 50-400 µm

µm–m  
(riippuu 

objektiiviko-
koonpanosta)

60 mm 300 mm 125 mm 15 mm 0,5-1,0 mm
0,25 mm @

0,5 m
4 mm @ 2,5 m

Ohjeellinen nopeus 76/34/22/10 
fps5) 76/34/22 fps5) 40 fps 40 fps 40-70 fps 600 

skannausta/s
5 000 

3D-profiilia/s
10.000 

3D-profiilia/s
46.000 

3D-profiilia/s
50  

skannausta/s
50  

skannausta/s
10  

skannausta/s
10  

skannausta/s 0,1-0,3 fps 30 fps

Erotuskyky (max.) 4096x3000 px1) 2448x2048 
px1)

640x480 px 2048x2048 px 2048x2048 
px

0,0833˚ @ 
70˚

760 px jopa 1536 px jopa 2560 px vaakas. 
0,25˚ 

@ 275˚

vaakas. 
0,125˚

 @ 85–110˚

vaakas. 
0,13˚ @ 120˚

144x176 px 120˚ x 75˚ 640x512 px

7,5˚ / kerros pystys. 
3,2–6,4˚

pystys. 
0,625˚ @ 15˚

IP-luokka (max.) IP67 IP30 IP67 IP65 IP65 IP65 IP67 IP67 IP67 IP67 IP69K IP67 IP67 IP54 IP69K  
(anturipää) IP67

Tyypilliset  
käyttökohteet

laatutarkastukset, 
muoto- ja mittatarkastus

laatu- 
tarkastukset, 

muoto- ja 
mittatarkas-
tus, robotin 

ohjaus

laatu- 
tarkastukset, 
muototarkas-
tus, mittaus, 

koodien 
lukeminen, 

tekstintunnis-
tus, etiket-
titarkastus, 

robotin ohjaus

viivakoodien 
ja 2D-koodien 

lukeminen, 
tekstintunnis-
tus, mittaus, 

etikettien  
laadun- 
valvonta

tilavuus- 
mittaus,  
muodon 
mittaus

tilavuusmittaus, 
laatu- 

tarkastukset, 
pinta-alamittaus

tilavuus- 
mittaus, 

laatu- 
tarkastukset, 

pinta- 
alamittaus

(erittäin) 
nopea ja 
tarkka  

tilavuus- 
mittaus, 

laatu- 
tarkastukset, 

pinta-ala- 
mittaus

osien  
kohdistus, 

paikallaolon 
valvonta, 

vihivaunun 
ohjaus

kohteiden 
seuranta, 

paikallaolon 
valvonta

paikallaolon 
valvonta, 
muodon  

varmistus, 
osien  

kohdistus

paikallaolon 
valvonta, 
muodon  

varmistus, 
osien  

kohdistus

robotti- 
poiminta

ajamisen tuki, 
liikenteen 
tunnistus

laatu- 
tarkastukset, 

muoto- 
tarkastus, 
mittaus,  
robotti- 

poiminta

https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/midicam/c/g386352
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/picocam/c/g386351
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/inspector/c/g114860
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/2d-konenaekoe/inspectorp62x/c/g507066
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/kamerapohjaiset-koodinlukijat/lector64x/c/g322851
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/lms4000/c/g474751
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/trispector1000/c/g389052
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ruler/c/g138562
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/mrs1000/c/g387152
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/ld-mrs/c/g91913
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/mrs6000/c/g448151
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-t/c/g358152
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/robottiohjausjaerjestelmaet/plb/c/g259663
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-b/c/g348851
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-s/c/g507251
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SLG-2 FOR FlexChain®: 
FlexChain-JÄRJESTELMÄÄN  
INTEGROITAVA KOMPAKTI VALOVERHO
SICK esitteli viime vuonna joustavan ja tehokkaan FlexChain-järjestelmän, jossa jopa 60 erillistä anturia 
enintään 40 metrin matkalla voidaan kytkeä sarjaan. FlexChainin ansiosta pitkiä yhdyskaapeleita ja moni-
mutkaisia johdotuksia ei enää tarvita. Uusi SLG-2 for FlexChain® -valoverho laajentaa järjestelmän käyttö-
mahdollisuuksia entisestään.

>> Tämän SICKin erityisesti FlexChain- 
järjestelmään kehittämän valoverhon 
etuja ovat:

 Joustavuus. FlexChainissa voidaan 
kytkeä useita SLG-2-antureita (ja  
mahdollisesti muita antureita) sarjaan 
yhdeksi valoverhoksi.

  Luotettavuus. Uusi valoverho  
tunnistaa ja mittaa luotettavasti. Sen 
tarkkuus on etenkin laitteen pieneen 
kokoon nähden hämmästyttävän hyvä.

  Helppo integroitavuus. Kompakti 
valoverho soveltuu käytettäväksi  
erityisesti kohteissa, joissa on niukasti 
tilaa.

 Kestävyys. SLG-2:n kestävä kotelo 
suojaa järjestelmää häiriöiltä ja pölyltä.
 

FlexChain varmistaa  
käyttömukavuuden
FlexChain® tunnistetaan ja opetetaan 
yksinkertaisesti FlexChain-masterin pai-
niketta painamalla. Järjestelmä onkin 
heti käyttövalmis, eikä mitään muita oh-
jelmistoja tarvita.

Yhdellä silmäyksellä

  Joustavasti laajennettava, sarjaan  
    kytkettävä tunnistusjärjestelmä: 40  
    metrin matkalle voidaan kytkeä jopa  
    60 anturia ja SLG-2 for FlexChain®   
    valoverhoa joita FlexChain-master  
    ohjaa keskitetysti.

  Heti käyttövalmis: anturit ja valo- 
    verhot tunnistetaan ja opetetaan  
    napin painalluksella. 

 Paras mahdollinen mittausvarmuus  
    ja antureiden/valoverhojen  
    peräkkäinen tahdistus ilman  
    keskinäishäirintää. 

  Lähetin-vastaanotinparien, peili- 
    valokennojen ja kohdevalokennojen  
    ja SLG-2 for FlexChain®  valoverhojen  
    erittäin joustava asennus mihin  
    tahansa vapaasti valittavin välein. 

  Kattavat diagnostiikkatoiminnot ja  
    siksi erittäin vakaat prosessit.  

  Masterissa suoritettavat logiikka- 
    funktiot (esimerkiksi lohkojen ja  
    AND/OR-logiikan avulla) ja eri  
    liitäntämahdollisuudet, kuten IO-Link,  
    CANopen ja RS-485, takaavat hyvän  
    joustavuuden.

FlexChain Host
Port A Port B

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

https://www.sick.com/fi/en/automation-light-grids/switching-automation-light-grids/flexchain/c/g452671
https://www.sick.com/fi/en/automation-light-grids/switching-automation-light-grids/flexchain/c/g452671
https://www.sick.com/fi/en/automation-light-grids/switching-automation-light-grids/flexchain/c/g452671
https://www.sick.com/fi/en/automation-light-grids/switching-automation-light-grids/flexchain/c/g452671
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Sensor Integration Gateway SIG200 on SICKin uusi IO-Link-Master-tekniikka, jonka tarjoaa IO-Link-tekniikan 
ja Teollisuus 4.0  sovellukset käyttöön varsin kohtuulliseen hintaan. SIG200 yhdistää IO-Link-anturit PLC-ym-
päristöön ja mahdollistaa lisäksi yrityksen tietojärjestelmien integroinnin pilvitasolla.

>> SIG200:aan kytkettyjen IO-Link-an-
turien parametrointiin ja konfigurointiin 
voidaan käyttää ainutlaatuista integroi-
tua web-selainta tai SICKin SOPAS ET  
konfigurointiohjelmistoa (parametrointi 
siinä tapauksessa USB:n tai Etherne-
tin kautta). Tehokkaan logiikkaeditorin 
kätevä drag & drop -toiminnon ansios-
ta jokaiseen käyttöön voidaan määrit-
tää yksinkertainen järjestelmätehtävä 
(enintään 20 logiikkalohkoa). Editori on 
helppokäyttöinen eikä vaadi erityistä oh-
jelmointitaitoa.

Dual Talk varmistaa 
Teollisuus 4.0 yhteensopivuuden 
SIG200:n Dual Talk tarjoaa käyttöön 
kaksi rinnakkaista tiedonsiirtokanavaa. 
Digitaalisia tuloja, digitaalisia lähtöjä tai 
IO-Link-signaaleja useammasta laittees-
ta voidaan mitata, yhdistää, analysoi-
da ja siirtää eri kenttäväyläprotokollien 

kautta. REST-API:a käytettäessä tarjolla 
on lisäksi toinen tietokanava pilveen tai 
haluttuun I4.0-sovellukseen. Näin reaa-
liaikainen tiedonsiirto samanaikaisesti 
PLC:n ja pilven kanssa on mahdollista, 
esim. tilanvalvontatehtävissä ja ennalta 
ehkäisevää huoltoa varten.
 

Yhdellä silmäyksellä

  Sensor Integration Gateway on  
    edullinen päivitys IO-Link-tekniikkaan  
    ja Teollisuus 4.0:aan.

  Neljä konfiguroitavaa IO-Link-Master- 
    porttia (tavallinen I/O tai IO-Link). 

  Yksinkertainen parametrointi web- 
    palvelimen kautta tai SICKin SOPAS  
    ET konfigurointiohjelmistolla (USB- tai  
    Ethernet-liittännän avulla). 

  Tehokas logiikkaeditori käytettävissä  
    web-palvelimen tai  SOPAS ET:n 
    kautta. 

  Dual Talk molemmissa verkko- 
    liittymissä: samanaikainen tiedon- 
    siirto ohjauslaitteeseen (PROFINET/ 
    EthernetIP/EtherCat) ja pilveen  
    (REST-API tarjoaa käyttöön SIG200:n  
    ja kytkettyjen anturien tiedot).  

  Sovellukset: esimerkiksi useiden  
    anturien yhdistäminen yhden  
    kaapelin kautta tai sillan  
    muodostaminen IO-Linkin ja kenttä- 
    väyläjärjestelmän välille.

 
SIG200:  

ANTURIEN INTEGROINTI JA  
ANTURITIETOJEN LÄPINÄKYVYYS 
MAHDOLLISTA IO-LINK-MASTER-TEKNIIKALLA

TEOLLISUUS 4.0:
MYÖS PILVI- 

INTEGROINTIIN

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

https://www.sick.com/fi/en/integration-products/sensor-integration-gateway/sig200/c/g470451
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/lisaetarvikkeet/lisaetarvikkeet/moduulit-ja-vaeylaeliitynnaet/c/g113392
https://www.sick.com/fi/fi/sopas-engineering-tool-2020/p/p367244
https://www.sick.com/fi/fi/sopas-engineering-tool-2020/p/p367244
https://www.sick.com/media/docs/4/24/724/operating_instructions_sig200_rest_api_en_im0084724.pdf
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Mittaava modulaarinen valoverho MLG-2 WebChecker on uusi ratkaisu huipputarkkaan ja tilaa säästävään 
rataleveyden mittaukseen. Valoverho perustuu vakiintuneeseen tekniikkaan, johon on yhdistetty modernein 
ohjelmisto, ja siksi se mittaa myös suuret rataleveydet ennennäkemättömän tarkasti. MLG-2 WebChecker 
suoriutuu erittäin leveiden muovi-, tekstiili-, kumi- tai teräsratojen mittauksesta ilman ongelmia.

>> Mittaava modulaarinen valoverho 
tunnistaa jopa 10 reunaa tai 5 rataa ja 
voi mitata näitä jatkuvasti. Puoliksi lä-
pinäkyvien materiaalien kohdalla myös 
määritetyt sisäpuolella olevat reunat 
voidaan tunnistaa ja mitata.

Modulaarisen luonteensa ansiosta 
MLG-2 WebChecker sopii käytettäväksi 
eri valvonta-alueilla, liitännöissä ja toi-
mintaetäisyyksillä. Mittauskentät voivat 
olla kooltaan 150 mm x 200 mm – 2 
500 mm x 3 150 mm. Mittaava modu-
laarinen valoverho MLG-2 WebChecker 
mittaa aukottomasti koko radan niin, 
että mitattavaa tuotetta voidaan vaihtaa 
ilman erillistä säätöä.

Yhdellä silmäyksellä

  Mittaava modulaarinen valoverho  
    reunan paikan tunnistukseen radoille,      
    joiden leveys on 145–3 200 mm. 
 

  Soveltuu erittäin suuren mittaus- 
    tarkkuutensa ansiosta huippu- 
    suorituskykyisille koneille (mittaus- 
    tarkkuus: 0,3 mm reunaa kohden,      
    resoluutio: 0,1 mm, vasteaika:  
    32 mikrosekuntia).

  Helppo formaatinvaihto joustavalla  
     rataleveyden mittauksella. 

  Mittaa 5 rataa ja 10 reunaa  
    samanaikaisesti ja vähentää näin  
    sovelluksessa vaadittujen antureiden  
    määrää. 

  Moderni Ethernet-liitäntä nopeaa  
    ja luotettavaa tiedonsiirtoa varten.
 

  Virheiden välttäminen ja lyhyemmät  
    seisakit tuotetta vaihdettaessa.

  Liitännät: 4 x Q, IO-Link, RS485,  
    analogia, EtherCat, Profinet,  
    EtherNet/IP 

MLG-2 WebChecker: 
ERITTÄIN TARKKA  
RATALEVEYKSIEN MITTAUS

  Toimintaetäisyys: 2 500 mm
  

  Käyttöliittymän ulostulot: 10 reunaa  
    5 leveydellä ja 5 keskiasennolla. 
 

  Saatavana pykälöityneiden  
    reunojen suodatin.
 

  Soveltuu puoliksi läpinäkyville  
    kohteille 20 %:n vaimennuksesta          
    alkaen. 
 

  Tyhjien ns. välimoduulien joustava  
    konfigurointi. 
 

  Mahdollisia sovelluksia: renkaiden  
    valmistus (autoteollisuus), kelan  
    käsittely (terästeollisuus), muovi- 
    ratojen valmistus, tekstiiliratojen  
    valmistus, pahvin valmistus ja  
    puulevyjen mittaus.

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

Jopa 5 metrin rataleveyden mittaus kahdella 
mittaavalla MLG-2 WebChecker  valoverholla.

https://www.sick.com/fi/en/automation-light-grids/measuring-automation-light-grids/mlg-2-webchecker/c/g503452
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>> SICK on laajentanut kenttäväy-
lämoduulien valikoimaansa. Uuden  
EtherCAT-moduulin WI180C-EC ansiosta 
AOD1-evaluointiyksikköä, WLL180-sar-
jan valokuituantureita ja KTL180-sarjan 
kontrastiantureita voi nyt käyttää myös 
EtherCATin välityksellä.
 

Yhdellä silmäyksellä

  EtherCAT-kenttäväylämoduuli. 

  Sopii käytettäväksi jopa 16  
    moduulissa. 
 

  2x 100 Mbit/s Ethernet-yhteys.

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

WI180C-EC:N AVULLA MYÖS ETHERCAT-KÄYTTÖ ON MAHDOLLISTA:

WLL180-valokuituanturit kohteen 
tunnistukseen 

  Pitkä toimintaetäisyys ja hyvä  
    suorituskyky.  

  Jopa nopeimmat prosessit  
    tunnistetaan varmasti.
 

  Kappaleet tunnistetaan  
    luotettavasti myös vaikeissa olo- 
    suhteissa, kuten pölyisessä tai  
    ruiskusumuisessa ympäristössä. 
 

  Väyläkommunikaation ansiosta  
    lähelle asennetut valokuitupäät  
    eivät häiritse toisiaan. 
 

  Yksinkertainen prosessi- 
    parametrien valvonta.
 

  Hystereesi voidaan sovittaa  
    sovellukseen, esim. erittäin pieniä  
    tai läpinäkyviä kohteita  
    tunnistettaessa. 

  Näyttö on hyvin luettavissa myös  
    vaikeissa asennusolosuhteissa.

AOD1-evaluointiyksikkö  
  Soveltuu enintään kahdelle  

    etäisyysanturille, tyyppi OD Mini  
Pro (RS485), OD5000 tai OL1. 

  Käytetään yhdessä kahden anturi- 
    pään kanssa korkeuserojen tai      
    paksuuden mittaukseen.
 

KTL180-sarjan kontrastimerkkien 
tunnistukseen

  Luotettava tunnistus suurilla  
    nopeuksilla.  

  Erittäin hyvä kytkentätarkkuus:  
    31,2 kHz:n kytkentätaajuus  
    nopeisiin koneprosesseihin.  

  Yksinkertainen anturin asettelu:  
    monitoiminäyttö mahdollistaa  
    joustavan ja käyttäjäystävällisen  
    antureiden asetuksen.  

  Pienimpienkin kontrastierojen ja  
    erittäin kiiltävien materiaalien  
    tunnistus suuren harmaasävy 
    resoluution ja manuaalisen  
    kytkentäraja-asetuksen ansiosta.  

  Eri opetusmenettelyt anturin  
    optimaaliseen asettamiseen eri  
    käyttökohteissa. 
 

  Kompakti rakenne sopii pieniin  
    tiloihin.

WI180C-EC: 
EtherCAT-KENTTÄVÄYLÄMODUULI

https://www.sick.com/fi/fi/wi180c-ec/p/p652797
https://www.sick.com/fi/fi/aod1-mr27c4/p/p402651
https://www.sick.com/fi/fi/valokuituanturit-ja-valokuidut/valokuituanturit/wll180t/c/g199780
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/tarkkuus-etaeisyysanturit/od-mini/c/g276251
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/tarkkuus-etaeisyysanturit/od-mini/c/g276251
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/tarkkuus-etaeisyysanturit/od5000/c/g413151
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/tarkkuus-etaeisyysanturit/ol1/c/g475552
https://www.sick.com/fi/fi/eri-sovellustavat/valvonta-ja-tarkastus/laatu/kontrastianturit/ktl180/c/g474051
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Norjalainen sementinvalmistaja Norcem, joka on osa kansainvälistä HeidelbergCement-konsernia, haluaa 
tehdä enemmän ympäristön hyväksi ja saastuttaa ympäristöä entistäkin vähemmän. Jotta kaikki tapah-
tuisi alhaisia raja-arvoja koskevan lainsäädännön mukaisesti, SICKin innovatiiviset pölymittarit vastaavat 
päästömittauksista kaasupesurin jälkeen. Tiukat vaatimukset täyttyvät vasta sitten, kun laitoksen omistaja 
Norcem Kjøpsvik on tyytyväinen.

INNOVATIIVISET PÖLYMITTARIT NORCEMIN SEMENTTITEHTAALLA

VÄHEMMÄN SAASTEITA  
- YMPÄRISTÖ KIITTÄÄ

>> Vesipisaroita vai pölyhiukkasia – nii-
den erottamiseen tarvitaan loistava nä-
kökyky. Mahdotonta ihmiselle? Siksi on 
olemassa mittareita, jotka on tehty eri-
tyisesti märän kaasun pölypitoisuuksien 
mittaamiseen. Kaikki pölymittarit eivät 

kuitenkaan mittaa riittävän luotettavas-
ti sen varmistamiseksi, että päästöjen 
raja-arvoja noudatetaan. Pesulaitteiden 
pakokaasu on enimmäkseen voimak-
kaasti jäähtynyttä ja vedellä kyllästettyä. 
Se on haaste mittaustekniikalle.

Napapiirillä tehdään suuria. Eristyksissä 
keskellä Norjan karua erämaata maa-
ilman pohjoisin sementtitehdas – ja 
ainoa 1.000 km:n säteellä – on otta-
nut hoidettavakseen tärkeän tehtävän. 
Norcem Kjøpsvik tuottaa sementtiä 

https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g54727
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kotimaan markkinoille. Se ei usein ole 
yksinkertaista. Matka 68. pohjoiselle 
leveyspiirille on vaivalloinen ja aikaa 
vievä. Jo etäisyyden vuoksi prosessiket-
jujen ja laitosten on toimittava moitteet-
tomasti. Lisäksi rikkipitoinen kalkkikivi 
aiheutti aiemmin ongelmia. Rikkipitoi-
suus oli liian korkea, ja laitos ylittää yhä 
useammin sallitut päästöjen raja-arvot. 
Sementin tuotantoon tarvittava kalkki 
louhittiin läheisestä kalkkilouhoksesta, 
sillä lyhyet välimatkat ovat taloudellises-
ti ehdottoman järkevä valinta. 

Aluksi Norcem muutti kaivostyösuun-
nitelmaansa ja toi vähärikkistä kalkkia 
muilta alueilta, jolloin kuljetusmatkat oli-
vat kuitenkin selvästi pidempiä. Pitkällä 
aikavälillä se ei kuitenkaan ympäristön 
kannalta ollut parannus, joten se oli vain 
väliaikaratkaisu. Pulmallinen tilanne kui-
tenkin muuttui hetkessä, kun Norcem 
pystyi kansallisen ympäristörahaston 
Miljøfondetin tuella investoimaan meri-
vesipesuriin perustuvaan savukaasujen 
rikinpoistolaitokseen. Tämän tekniikan 
avulla savukaasu saatiin suurella ero-
tusasteella puhdistettua SO2:sta. Tämä 
mahdollisti taas kalkin louhimisen lä-
heisestä kalkkilouhoksesta. Käytettävät 
SICKin pölyanturit mittaavat sen jälkeen 
pitoisuuksia märästä kaasusta ja vahvis-
tavat Norcem Kjøpsvikin päästöraja-ar-
vot, jotka siitä lähtien ovat pysytelleet 
vihreällä alueella.
 
Päästöjen raportointi
Puhdas pakokaasu ja päästöarvojen 
noudattaminen ovat menestyksen kul-
makiviä. Kaasujen puhdistuslaitteisto 
valmistui nopeasti. Sopimus laitoksen 
rakentajan kanssa allekirjoitettiin syk-
syllä 2017, asennustyöt alkoivat ke-
sällä 2018 ja toukokuussa 2019 oli 
vuorossa käyttöönotto. Samaan aikaan 
pakokaasusta pestään pois yli 95 % 
rikkidioksidista. Savupiipusta tulevan 
savun SO2-pitoisuuden maksimiarvoksi 
on asetettu < 50 mg/m³, joka on erin-
omainen arvo. Laitteistossa käytetään 
kemiallisen absorptioaineen sijaan yk-
sinomaan merivettä. Rannikon läheisyy-
dessä tällainen tekniikka on edullista. 
Tämä edellyttää kuitenkin jatkuvaa pö-
lypitoisuuden mittausta. 

Mikä on vesipisara? Mikä on pölyhiuk-
kanen? Märässä kaasukanavassa sitä 
ei normaaleissa laitteissa pysty erotta-
maan. Näin ollen sellaisten laitteiden 
epätarkat mitta-arvot eivät ole hyväksyt-
täviä myöskään päästöjen raportoinnis-
sa. SICKin pölymittarin mittausteho sen 
sijaan poikkeaa valovuosia normaalista, 
sillä FWE200DH on suunniteltu nimen-
omaan tällaisiin vaikeisiin mittausolo-
suhteisiin.
 

 
 

Pölymittausta parhaimmillaan
Optisen periaatteen mukaan siroavan 
valon intensiteetti määrittää pölypitoi-
suuden. Ennen mittausta on poistettava 
häiritsevät vesipisarat. Valon sirontaan 
perustuva pölymittari FWE200DH imee 
mitattavan kaasun savukaasusta. Mit-
tausjärjestelmässä vesipisarat höyrysty-
vät, niin että ne eivät enää estä tarkkaa 
mittausta. Savukaasu virtaa mittauk-
sen jälkeen takaisin kaasukanavaan. 
FWE200DH-mittareita käytetään ympäri 
maailmaa lukuisissa sovelluksissa ja lu-
kuisilla aloilla, mutta Norcem Kjøpsvikin 
erikoiset asennusolosuhteet olivat uusi 
haaste SICKin hiukkasanalysaattoritii-
mille. 

Asennuslaipan ahtaat geometriset olo-
suhteet tekivät tavallisten mittauskaasu-
anturien käytöstä savukaasun imemi-
sessä mahdotonta. Sillä jotta näyte- 

sondi toimisi oikein, se on suunnattava 
asennettaessa alaspäin, mikä ei olisi 
ollut mahdollista sondin vakioversiota 
käytettäessä. Tämä este pystyttiin ohit-
tamaan vain SICKin asiakaskohtaisen 
sondigeometrian avulla. Käyttöönoton 
yhteydessä kävi ilmi, että näytesondin 
asennus onnistui ongelmitta. Siten oli 
mahdollista saada toimintavaatimukset 
vastaamaan todellisia asennusolosuh-
teita. Mittaus on tähän asti toiminut 
moitteettomasti ja luotettavasti.
 

Jotkut pölyanturit pitävät siitä 
märkänä... tai myös kuivana
Raaka-aineesta vapautuvan runsaan 
rikin lisäksi myös vaihtoehtoisten poltto-
aineiden korkea kloorikuormitus aiheut-
taa ongelmia sementin valmistuksessa.
Ilmaston kannalta olennaisia eivät ole 
ainoastaan runsaasti rikkiä sisältävät 

https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g54727
https://www.sick.com/fi/fi/poelymittarit/valon-sirontaan-perustuvat-poelymittarit/fwe200dh/c/g268851
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kaasut. Raaka- ja polttoaineet sisältävät 
monia haitallisia aineita, jotka vapau-
tuvat pyroprosessissa. Raaka-aineesta 
vapautuvan runsaan rikin lisäksi myös 
vaihtoehtoisten polttoaineiden korkea 
kloorikuormitus aiheuttaa ongelmia 
sementin valmistuksessa. Siirtyminen 
biomassaa sisältäviin vaihtoehtoisiin 
polttoaineisiin vähentää tosin hiilidiok-
sidipäästöjä mutta lisää toisaalta kloori-
kuormitusta ja suppiloiden tukkeutumis-
riskiä. Lämmönvaihtajan häiriöttömän 
toiminnan takaamiseksi ohitusjärjes-
telmä poistaa jopa 60 % uunikaasusta. 
Näin esilämmittimestä poistuvat pro-
sessia häiritsevät kaasukomponentit. 
Tämä kaasuosuus palautetaan proses-
siin myöhemmin raakajauheen syötön 
yhteydessä. Normaalikäytössä Norcem 
käyttää ohitusta alle 10 %:lla pako-
kaasumäärästä.
 
Kangassuodattimet ovat erityisen teho-
kas ja usein käytetty suodatintekniik-
ka. Pölyä sisältävä savukaasu virtaa 
suodatinkammioon ja kulkee useiden 
suodatinletkujen läpi. Suuret hiukkaset 
putoavat painovoiman vaikutuksesta 
suppiloon. Hienot hiukkaset kerääntyvät 
läpäisevän suodatinmateriaalin pinnalle 
ja muodostavat pölykerroksen, jota kut-
sutaan usein suodatuskakuksi. Tämä 
suodatuskakku poistetaan säännöllisin 
väliajoin paineilman avulla. Ajan myötä 
suodatinkankaaseen voi syntyä tämän 
vuoksi pieniä reikiä. Sen vuoksi pölyä 

voi joutua suodattamattomana takaisin 
pakokaasun joukkoon, missä se aiheut-
taa korkeampia päästöarvoja.
 
  
Pölynmittaus – kätevää ja helppoa
Jotta näin ei pääsisi tapahtumaan, DUS-
THUNTER SB30 suorittaa mittauksen 
suodatinjärjestelmän jälkeen. Pölymit-
tari ilmoittaa reaaliajassa, jos suodat-
timissa on vuotoja. Valon sirontaan pe-
rustuva pölymittari – tässä tapauksessa 
takaisinsironnalla varustettuna – työs-
kentelee jatkuvasti eikä anna virtausno-
peuden tai pölyhiukkaskuormituksen 
hämätä. Tämä on tärkeä etu muihin 
mittaustapoihin, kuten tribosähköiseen 
periaatteeseen verrattuna. Etenkin lai-
teen omavalvontatoiminto on erityisen 
käyttäjäystävällinen. 

Automaattiset tarkastussyklit pienentä-
vät huollon tarvetta ja huolehtivat siitä, 
että prosessit etenevät tasaisesti. Myös 
asennus ja käyttöönotto sujuivat Nor-
cem Kjøpsvikillä vaivattomasti.

DUSTHUNTER pystyi aloittamaan työn-
sä muutamassa tunnissa. Pölymittari 
on kiinnitetty pakokaasukanavaan vain 
yhdeltä puolelta. Erikoissuuntausten 
vaatima lisätyö, jota tarvitaan kanavan 
poikki lähettäviä pölyanalysaattoreita 
käytettäessä, jäi kokonaan pois. Koska 
tässä laiteversiossa ei ole mitta-anturia 
kanavan sisäpuolella, laitteelle voidaan 

taata myös pitkä käyttöikä. Sillä syövyt-
tävät kaasut vahingoittaisivat kanavas-
sa olevaa anturia; seurauksena olisi kor-
roosiota ja mekaanista kulumista.
 
DUSTHUNTER SB30 -laitteen huomatta-
vasti parempi tunnistusherkkyys yhdis-
tettynä edulliseen asennukseen ja huol-
toon on menestysresepti joka alueella: 
suurempi suorituskyky pienemmillä ko-
konaiskustannuksilla pölymittarin koko 
elinkaaren ajaksi.
 
Kjøpsvikin laitoksen taloudellisuus on 
parantunut merkittävästi – ei ainoas-
taan lämmönvaihtajan vaan koko pako-
kaasujen puhdistuksen osalta. Jo vuosia 
aiemmin SICK toimitti kaasuanalysaat-
toreita Norcem Kjøpsvikin kiertouunia 
varten. Kokemuksistaan vakuuttuneena 
Norcem on siksi päätynyt käyttämään 
myös SICKin pölynmittaustekniikkaa. 
Erik Nilsen, Maintenance Manager NOR-
CEM AS: “Regarding the dust analyzers, 
there is not much to say. We oversee the 
equipment every fourth week and we ha-
ven’t had a single problem since we ins-
talled them.” (Pölyanalysaattoreista ei 
ole juurikaan sanottavaa. Tarkastamme 
laitteet neljän viikon välein, eikä meillä 
ole ollut lainkaan ongelmia niiden asen-
nuksen jälkeen.)

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

https://www.sick.com/fi/fi/poelymittarit/valon-sirontaan-perustuvat-poelymittarit/dusthunter-sb30/c/g288860
https://www.sick.com/fi/fi/poelymittarit/valon-sirontaan-perustuvat-poelymittarit/dusthunter-sb30/c/g288860
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VISIONARY-S CX:

3D- JA 2D-KUVAT SAMALLA KAMERALLA

SICKin uusi Visionary-S CX -kamera kokoaa lukuisia 
teknologioita yhteen 3D-kameraan. Päätoimisesti 
3D-stereonäkökamera, jossa lisäksi integroitu struk-
turoitu infrapunavalolähde ja RGB-kamera. Käytettä-
vissä ovat käytännössä kaikki 2D- ja 3D-kuvakanavat. 
Jopa kaikkein monimutkaisimmat tehtävät voidaan 
tehdä yksinkertaisesti, olipa kyse sitten kontrastista, 
väristä tai vaikkapa syvyydestä.

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ:

  Kestävä stereonäkökamera, jossa 
    integroitu strukturoitu infrapunavalo-
    lähde ja integroitu RGB-kamera.

  Ihanteellinen 0,50–2,50 metrin 
    kuvausetäisyys teollisuuskäyttöön.
 

  Yli 320 000 etäisyys- ja väripikseliä 
    yhdessä otoksessa.

  Suuri kuvausnopeus ja saman-
    aikaisesti erittäin suuri resoluutio: 
    jopa 30 värillistä syvyyskuvaa 
    sekunnissa 640 x 512 pikselin 
    resoluutiolla.

  Nopeammin tulokseen: väri- ja 
    etäisyysarvojen lähetys suoraan 
    kamerasta gigabit-Ethernet-liitännän 
    kautta. 

  Erittäin laadukas väri- ja etäisyysdata 
    luotettavaan käyttöön tehdas- ja 
    logistiikka-automaatiossa. 

  Joustavuus: kamera voidaan 
    integroida yleisten ohjelmointikielten 
    avulla, ja se on konfiguroitavissa 
    suoraan SOPAS ET:n avulla.
 

  Erittäin tehokas valaistus: luotettava 
    etäisyysdata myös ulkoisen valon-
    lähteen läsnäollessa; toimii myös 
    täysin pimeässä tai jopa 40 000 
    luksin päivänvalossa. 

  Lämpötila-alue: 0 °C ... 50 °C 
    (kotelosta riippuen) Kotelointiluokka 
    IP67

  HDR-tila 

   Käyttökohteet: automatisoitu  
     poiminta (bin-picking), navigointi, 
     robottivarren paikoitus, laadun-
     valvonta (esim. pakkaukset), 
     kuormalavojen lastaus ja purku, 
     tavaroiden mittaus.

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

Visionary-S CX -kamera sopii hyvin monenlaisiin sovelluksiin. 
Sen kuvausviive on tyypillisesti vain 50 ms, joten sillä voi esi-
merkiksi nopeuttaa poimintasykliä ja parantaa robotiikan auto-
matisoidun poiminnan tehokkuutta. CX soveltuu erinomaisesti 
laadunvalvontaan. Värinäkö ja erittäin tarkat etäisyysmittauk-
set tekevät tästä kamerasta luotettavan laadunvalvojan.

https://www.sick.com/fi/fi/sopas-engineering-tool-2020/p/p367244
https://www.sick.com/fi/fi/toimialat/robottijaerjestelmaet/tyoestoekoneet/muovaavat-koneet/automatisoitu-poiminta-bin-picking/c/p346586
https://www.sick.com/fi/fi/teollinen-kuvankaesittely/3d-konenaekoe/visionary-s/c/g507251
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Päästömittauksia koskevat vaatimukset ovat korkeita -  tärkeää on sekä mittauksen laatua koskevat vaa-
timukset, että tarkkojen laitteiden käytettävyys ja luotettava toiminta.  Tämä usein kuitenkin aiheuttaa iso-
ja investointeja tarvittavien varaosien hankkimiseksi. Sitoutuneen pääoman minimoimiseksi SICK tarjoaa 
Smart Parts -palvelua, jonka etuna on varaosakustannusten siirtäminen todellisen tarpeen ajankohdalle. 

VARAOSAKUSTANNUKSET HALLINTAAN

SMART PARTS-PALVELU VÄHENTÄÄ 
TEHOKKAASTI KUSTANNUKSIA

>> Mitä hyötyä on maailman parhaim-
masta ja nopeimmasta palvelusta, jos 
tarvittavia varaosia ei ole käytettävissä 
ratkaisevalla hetkellä? Jotta tämä nega-
tiivinen väittämä voitaisiin kumota, SICK 
on kehittänyt älykkään ratkaisun – SICK 
Smart Parts -varastointijärjestelmän 
asiakkaan luokse. Sen avulla voidaan 
varmistaa laitteiden ja mittausten käy-

tettävyys ja vähentää samalla varaosiin 
sitoutunutta pääomaa.

Hyvä esimerkki tästä on sementti-
tuotannon päästömittaukset. SICKin 
MCS100FT ja MERCEM300Z ovat serti-
fioituja näytettäottavia kaasuanalysaat-
toreita, joiden avulla voidaan täyttää 
päästömittauksen lakisääteiset vaati-

mukset. Laitteistot jätetään usein niiden 
monimutkaisuuden vuoksi laitetoimitta-
jan asiantuntijan huollettaviksi ja korjat-
taviksi. Asiakkaalle oman, kriittisiä osia 
sisältävän varaosavaraston perustami-
nen on perinteisesti ollut suuri rahal-
linen panostus - sidottu pääoma, joka 
ei kuulu päivittäiseen liiketoimintaan. 
Smart Parts -varaosajärjestelmä tarjoaa 

https://www.sick.com/fi/fi/smart-parts/smart-parts/p/p652813
https://www.sick.com/fi/fi/analysaattoriratkaisut/cems-ratkaisut/mcs100ft/c/g57456
https://www.sick.com/fi/fi/kaasuanalysaattorit/naeytettaeottavat-kaasuanalysaattorit/mercem300z/c/g175658
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mahdollisuuden pitkäaikaisten inves-
tointien minimoimiseen ja kustannusten 
muuttamisen laitteiston käyttökuluiksi.

Kahdentyyppinen kulujen siirto
Jotta voidaan mahdollistaa nopein mah-
dollinen pääsy kriittisiin varaosiin, SICK 
Smart Parts toimii seuraavalla tavalla: 
asiakkaan luokse perustetaan varaosa-
varasto, jonka sisältämät osat ovat SICKin 
omaisuutta siihen saakka, kunnes asia-
kas tai SICKin asiantuntija tarvitsee nii-
tä käyttöönsä. Niin kauan kuin mitään 
tarvetta ei ole, asiakas maksaa vain va-
raston ylläpitomaksun. Smart Parts-va-
raston sisältö suunnitellaan tapauskoh-
taisesti ja varastoon voidaan valita asia-
kaskohtainen varaosasarja, täydellinen 
varalaite tai molemmat. 

Erityisesti kalliiden ja monimutkaisesti 
rakennettujen laitteiden kohdalla vä-
littömästi käyttöön saatava vaihtolaite 
on järkevä ratkaisu. Sataprosenttinen 
käytettävyys on näin taattu, ilman että 
asiakkaan tarvitsisi ostaa varastoonsa 
omaa varalaitetta. 

Yksilöllinen varaosapaketti 
paikan päällä
SICK vastaa kaikkien sellaisten va-
raosien tarkastuksesta, jotka ovat kriit-
tisiä käyttökohteen kannalta. Tämä kos-
kee erityisesti erittäin kalliita ja herkkiä 
osia, joiden toimitusaika on pitkä. Sa-
malla asiakkaalle kootaan yksilöllinen, 
asiakkaan vaatimuksiin perustuva va-
raosapaketti ja varaosavarasto tarkas-
tetaan ja täydennetään tämän jälkeen 
säännöllisin väliajoin. Asiakkaan tarvit-
see vain osoittaa varaosille ja vaihtolait-
teille soveltuva varastotila ja varmistaa, 
että SICKin asiantuntijalla on siihen 
pääsy.

Hyvä käytettävyys 
päästömittausten kohdalla
Smart Parts tarkoittaa myös sitä, että lo-
pulta vain se varaosa pitää ostaa, mikä 
todella tarvitaan. Näin taataan sama va-
raosien saatavuus kuin jos tuotteet os-
taisi itse omaan varastoon, mutta kus-
tannukset ovat huomattavasti pienem-
mät. Näiden nopeiden reagointiaikojen 
ja asiakkaalle räätälöityjen ratkaisujen 
avulla sementtiteollisuudessa voidaan 

estää uhkaavat seisokit tai tuotanto-
laitosten alasajot ja mahdollisesti uh-
kaavat sopimusrikkomukset. Saksassa 
Smart Parts -järjestelmä on jo käytössä 
kahdella sementtitehtaalla ja hyvien ko-
kemusten pohjalta kolmas paikka on jo 
suunnitteilla. Smart Parts -palvelu sovel-
tuu yhtä hyvin myös voimalaitoksille, jät-
teenpolttolaitoksille, metsäteollisuuteen 
ja laivoille. 

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

https://www.sick.com/fi/fi/smart-parts/smart-parts/p/p652813
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Laadunvalvonta on yhä tärkeämpää ja tärkeämpää. Elintarviketeollisuudessa erityisesti säilyvyyden takaa-
minen on valmistajille hyvin tärkeää – tämä käy ilmi yhä uusista, elintarvikeskandaaleita koskevista ra-
porteista. Saksalainen luomutuotteiden tuottaja Midsona Deutschland on siksi valinnut käyttöönsä SICKin 
Label Checker -järjestelmän. Kompakti laadunvalvontajärjestelmä on asennettu varmistamaan pakkausten 
parasta ennen -päiväysten paikallaolo. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka teollisen kuvankäsittelyn avulla 
valmistusprosesseista tulee tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä. SICK tarjoaa tätä varten 2D- ja 3D-ku-
vankäsittelyratkaisuja, jotka on tarkasti räätälöity asiakkaan tarpeisiin ja jotka voidaan usein toteuttaa SICK 
AppSpace -ekosysteemin avulla.

PUHDASTA JA TUORETTA RUOKAA 
LAADUNVALVONTA TAKAA SÄILYVYYDEN

>> Midsona Deutschland -yhtiön luomu-
tuotteet ovat olleet markkinoilla jo 35 
vuoden ajan. Pääliiketoimialue on öljyn-
siementen, viljan ja riisin jalostus, täyttö 
ja myynti. Niistä valmistetaan lukuisia 
tuotteita, joihin on merkittävä parasta 
ennen -päiväys ennen niiden myyntiin 
tuomista. Jotta voitaisiin varmistaa, et-
tä jokaisessa pakkauksessa todellakin 
on tällainen etiketti, toimialuevastaava 
halusi löytää toimivan teollisen kuvan-
käsittelyn tekniikan. SICKin laadunval-
vontajärjestelmä oli paras ja vertaansa 
vailla oleva ratkaisu Midsonalle.

Yksinkertainen käyttöönotto
Midsonan valitsema Label Checker -jär-
jestelmä on monimutkainen etiketin tar-
kastusratkaisu, jossa on huipputehokas, 
optinen merkin tunnistus. Asiakkaalle 
ratkaiseva valintakriteeri oli helppo käy-
tettävyys. ”Tarvitsimme kamerajärjestel-
män, jonka koneen käyttäjä pystyy itse 
helposti ohjelmoimaan”, kertoo Erwin 
Tenbrink, Midsonan tekninen johtaja. 
SICKin Label Checker ja sen mukana 
toimitettu ohjelmisto mahdollisti tämän. 

Parametrointi ja suuntaus voidaan suo-
rittaa helposti verkkopohjaisen käyttöliit-
tymän kautta.

Näin myös uuden järjestelmän käyttöön-
otto sujui Midsonalta mutkattomasti ja 
ongelmitta. Käyttöliittymä on helppo-
tajuinen ja sen käyttö on intuitiivista. 
Työntekijät pystyivät lyhyen opastuksen 
jälkeen ottamaan Label Checker -järjes-
telmän itse käyttöön, ja käyttäjän mää-
rittämien kirjasinten opetus kävi myös 
vaivatta.

SICK AppSpace on  
ajan hengen mukainen
Label Checker on erinomainen esimerk-
ki, kuinka teolliset, SICK AppSpace -eko-
systeemiin pohjautuvat kuvankäsitte-
lyratkaisut toimivat. SICK AppSpace on 
tekninen kehys yksilöllisille anturisovel-
luksille. Tässä ekosysteemissä voidaan 
älykkäiden ohjelmistotyökalujen ja algo-
ritmien pohjalta kehittää erittäin helpos-
ti SensorApp-sovelluksia – joko itsenäi-
sesti tai SICKin asiantuntijoiden avulla. 

Kaikki tämä pohjautuu dynaamiseen 
kehittäjäyhteisöön. Laadunvalvontateh-
tävien lisäksi sovelluksia voidaan käyt-
tää paikoituksessa, robottiohjauksessa 
ja seurannassa. Tämä yhdistelmä avaa 
I4.0:n ovia entistä enemmän – järjestel-
mä, joka on täydellisesti ajan tasalla.

Midsonan Erwin Tenbrinkille kaikki ta-
pahtuu tässä ja nyt. Hänen tyytyväinen 
yhteenvetonsa on: “SICK takaa turvalli-
suutemme”.

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

https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/laadunvalvontajaerjestelmaet/label-checker/c/g499551
https://www.sick.com/fi/fi/sick-appspace/c/g555725?q=:Def_Type:ProductFamily
https://www.sick.com/fi/fi/topics-and-knowledge/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
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Kvanttianturin elektronisten 
signaalien käsittely:
Kvanttianturit mahdollistavat 
mittaukset tarkkuudella, joka 
ei tähän asti ole ollut teknisesti 
mahdollista. Tässä Q.ANTin 
työntekijä tarkistaa elektronis-
ten signaalien käsittelyä.
Kuva: TRUMPF.

SICK ja TRUMPF on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen kvanttiantureiden kehittämisestä teollisuuskäyt-
töön. Maailman ensimmäinen sarjatuotannossa käytettävä kvanttioptinen anturi läpäisi toimintatestin ja 
ensimmäiset anturit teollisuuskäytössä nähdään vuonna 2021. Asiantuntijat arvioivat kvanttianturimarkki-
noiden kokonaissuuruudeksi vuoteen 2023 mennessä noin 1,1 miljardia euroa. 

SICK JA TRUMPF ALLEKIRJOITTIVAT YHTEISTYÖSOPIMUKSEN

ENSIMMÄINEN TEOLLISUUS-
KÄYTTÖÖN SOPIVA KVANTTIANTURI

>> Ditzingen/Waldkirch, 5. marraskuuta 
2020 – TRUMPF-yhtiön kokonaan omista-
ma tytäryhtiö Q.ANT ja anturiasiantuntija 
SICK tekevät jatkossa yhteistyötä kvant-
tioptisten antureiden kehittämisen paris-
sa. Näiden korkeateknologisten yritysten 
edustajat ovat tänään allekirjoittaneet yh-
teistyösopimuksen kvanttitekniikan hyö-
dyntämiseksi teollisuudessa käytettävissä 
antureissa. Kvanttianturit mahdollistavat 
mittaukset tarkkuudella, joka ei tähän asti 
ole ollut teknisesti mahdollista. 

Sopimuksen allekirjoittamista edelsi maa-
ilman ensimmäisen sarjatuotannossa 
hyödynnettävän kvanttioptisen anturin on-
nistunut toimintatesti. Kvanttiantureiden 
tuotannon aloittamisen myötä SICK laa-
jentaa maailmanlaajuista teknologiajoh-
tajuuttaan anturialalla. Kvanttianturit ovat 
avaintekniikkaa teollisuuden tulevaisuu-
den kannalta”, sanoo SICK AG:n johtokun-
nan puheenjohtaja Robert Bauer. SICK 
ottaa teollisuusanturialan markkina- ja 
teknologiajohtajana vastuulleen sovellus-
kehityksen ja tuotteen myynnin. TRUMP-
Fin tytäryhtiö Q.ANT ottaa kvanttitekniikan 
asiantuntijana hoidettavakseen mittaus-
tekniikan valmistuksen ja siten anturin 
teknisen ytimen. 

Kvanttitekniikka on Saksan ja Euroopan 
teollisuudelle valtava mahdollisuus. Täl-
lä kahden korkeateknologisen yrityksen 
kumppanuusprojektilla siitä on nyt en-
simmäisen kerran määrä kehittää sar-
jatuotantokelpoinen tuote. Kvanttianturi 
mahdollistaa erittäin tarkat mittaukset 
ja havainnot, jotka johtavat teollisuu-
dessa täysin uusiin sovelluksiin”, sa-

noo TRUMPFin Chief Technology Officer 
Peter Leibinger. Ensimmäinen uusien 
kvanttiantureiden erä on suunnitelmis-
sa vuodelle 2021.

Erittäin pienten hiukkasten 
huipputarkkaa mittausta
Tähän asti kvanttiantureita on käytetty 
ennen kaikkea tutkimustyössä. Q.ANT 
ja SICK onnistuivat nyt ensimmäisen 
kerran kehittämään teollisuuden tar-
peisiin sovelluksen, joka läpäisi toimin-
tatestin. ”Kvanttitekniikka mahdollistaa 
esimerkiksi hiukkasten liikkeen ja ko-
kojakauman ultranopean mittaamisen. 
Näiden antureiden teollistamisen myötä 
meidän lisäksemme myös Saksan kor-
keatekninen tuotantolaitos ottaa suuren 
askeleen kvanttitekniikan kaupallista-
misen suuntaan”, sanoo Q.ANT-yhtiön 
toimitusjohtaja Michael Förtsch. Kvant-
tianturit mahdollistavat laservalon avul-
la erittäin tarkat mittaukset, jotka eivät 
nykymenetelmillä ole mahdollisia. 

Kvanttitekniikka on anturien seuraava 
vaihe, sillä se siirtää tähänastisia tiukkoja 
teknisiä rajoja. Sieltä, mistä tähän asti ei 
ole pystytty enää mittaamaan kunnollisia 
signaaleja, pystytään kvanttivaikutusten 
avulla tunnistamaan signaalikohinasta jo-
pa yksityiskohtia. Siten pystytään mittaa-
maan hiukkasia, joiden koko on noin kah-
dessadasosa ihmisen hiuksesta”, kertoo 
Niels Syassen, joka on SICKin tutkimus- ja 
kehitysosaston Senior Vice President ja 
vastaa projektista siellä. Kvanttiantureita 
tulee aluksi käyttää ilman sisältämien ai-
nesosien analysointiin.

Kasvua markkinamäärään 
teollistamalla
Kvanttianturit saattavat tulevaisuudes-
sa kuulua monien alojen arkeen: esi-
merkiksi pohja- ja maarakennustöissä 
ennen rakennustöiden alkamista voi-
taisiin teettää maanalaisia rakenteita; 
lääketeollisuudessa voitaisiin määrit-
tää helpommin tablettijauheen paras 
koostumus; elektroniikassa voitaisiin 
tarkastaa virtapiirejä pintojen läpi ja 
teollisuudessa tehdä äärimmäisen tark-
koja mittauksia. Teollistumisen myötä 
kvanttianturien markkinoiden pitäisi 
kasvaa jatkuvasti. Deutsche Akademie 
für Technikwissenschaften Acatechin 
asiantuntijat arvioivat teollisten kvant-
tiantureiden maailmanlaajuisten mark-
kinoiden arvoksi noin 1,1 miljardia eu-
roa vuoteen 2023 mennessä.

Q.ANT on TRUMP-yhtiön kokonaan omis-
tama tytäryhtiö, jonka kotipaikka on 
Stuttgartissa. Tällä startup-yrityksellä on 
noin 15 työntekijää, ja se tekee kvant-
titekniikasta arkipäiväistä uusien foto-
nisten tekniikoiden avulla. TFUMPF on 
jo vuosien ajan käyttänyt valmistus- ja 
logistiikkaprosesseissaan SICK-anturi-
ratkaisuja, joten uusi yhteistyö kvantti-
tekniikan alalla perustuu jo vakiintunee-
seen teknologiakumppanuuteen.
 

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

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

Sanna Siirtola 
09 2515 8073

HUOLTO-
KOORDINAATTORI

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

Heikki Kangas
040 900 8033
Lead Account 
Manager
Analysaattorit ja 
prosessianturi 

Juri Varis
09 2515 8042
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

Petri Kosonen
09 2515 8075
Lead Account 
Manager
Logistics Automation
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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 sylinterianturit
 • Analogiset paikoitusanturit
 • Anturit C-ura -sylintereille
 • Anturit T-ura -sylintereille

SICK TUOTEVALIKOIMA

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

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

 • Turvallinen sarjaankytkentä
 • Turvarele
 • Turvaohjaimet

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

Analysaattoriratkaisut

 • CEMS-ratkaisut
 • Prosessiratkaisut

Pölymittarit

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

Liikenneanturit
 • Tunnelianturit
 • Näkyvyyden mittalaitteet
 • Ylikorkeuden havaitsimet

SICK TUOTEVALIKOIMA

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

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

https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g186152
https://www.sick.com/fi/fi/senscontrol-turvalliset-ohjausratkaisut/turvallinen-sarjaankytkentae/c/g294451
https://www.sick.com/fi/fi/senscontrol-turvalliset-ohjausratkaisut/turvarele/c/g186153
https://www.sick.com/fi/fi/senscontrol-turvalliset-ohjausratkaisut/turvaohjaimet/c/g186154
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/kaltevuusanturit/kaltevuusanturit/c/g504452
https://www.sick.com/fi/fi/kaltevuusanturit/kaltevuusanturit/c/g504452
https://www.sick.com/fi/fi/kaltevuusanturit/dynaamiset-kaltevuusanturit/c/g504453
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


56

CREATING SAFE PRODUCTIVITY.

Lisää tuottavuutta turvallisuudesta tinkimättä. Kun kumppanisi on SICK, saavutamme yhdessä parhaimman 
lopputuloksen prosessien sujuvuudessa sekä ihmisen ja koneen yhteistyössä. Avaimet käteen-ratkaisut, 
turvalliset robotit, liikkuvat alustat ja ulkoalueiden turvallisuus muodostavat yhden kokonaisuuden. 
For sure. We think that’s intelligent. www.sick.com/safe-productivity
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