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KOULUTUKSET, SEMINAARIT JA INFOTILAISUUDET

Jo yli 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
SICK LifeTime Services konsultointi, neuvonta- ja suunnittelupalvelut tarjoavat toimivia ja kustannuste-
hokkaita ratkaisuja, jotka täyttävät voimassaolevien säädösten ja standardien vaatimukset. SICK tukee 
asiakasta tuotteiden valinnassa, riskien arvioinnissa, suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä konekohtais-
ten analyysien ja konseptien laadinnassa. 

Tuote- ja järjestelmätuki
SICK tukee asiakkaitaan tuotteiden valinnassa, käyttöönotossa ja vianmäärityksessä. Kokeneet asian-
tuntijat ovat asiakkaiden käytettävissä maailmanlaajuisesti – puhelimitse, verkon välityksellä tai suoraan 
paikan päällä. Ongelmat ratkaistaan viipymättä joko korjaustoimenpitein tai nopeasti toimitettavien vaihto-
laitteiden avulla. 

Tarkastuspalvelut
Toiminnanharjoittajan on varmistettava laitteiston käyttöturvallisuus ja tuottavuus. Keskeistä on määräys-
ten noudattaminen ja ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen. Järjestelmien turvallisuus ja käytet-
tävyys voidaan varmistaa kestävästi SICK LifeTime -tarkastuspalvelujen avulla.

Modernisointi ja päivitys
SICK LifeTime -palvelujen modernisointi- ja päivitystoimenpiteissä koneiden käytettävyys varmistetaan 
helposti ja nopeasti integroimalla niihin uusimpia teknologiaratkaisuja. Toiminnanharjoittajat hyötyvät 
järjestelmiensä käyttöiän lisääntymisestä ja suorituskyvyn paranemisesta. SICK, jolla on pitkäaikainen 
kokemus voimassaolevat määräykset täyttävien muutostoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, 
tarjoaa asiakkaille taloudellisen vaihtoehdon uuden järjestelmän hankinnalle.

Koulutus ja täydennyskoulutus
SICK LifeTime -palveluihin kuuluvat koulutukset parantavat työntekijöiden osaamista. Laaja seminaari- ja 
koulutustarjontamme antaa arvokasta 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 SERVICES –
PALVELUT JOKA TILANTEESEEN
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Aidosti oikeat ratkaisut
Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme oikeat tuotteet erilaisiin sovelluksiin, koska tunnemme teolli-
suuden eri toimialat ja laajan tuotevalikoimamme tarjoamat vaihtoehdot. Näiden asioiden yhdistämi-
sen me osaamme. Emme tarjoa asiakkaillemme kompromisseja, vaan oikeat ja asiakkaan tarpeen 
mukaiset ratkaisut tilanteeseen kuin tilanteeseen on sitten kyseessä teollisuuden-, logistiikan- tai 
prosessiautomaatio.

Paikallinen tuki tuotteiden elinkaaren aikana 
SICKillä on yli 50 tytäryhtiötä eri puolilla maailmaa. Lisäksi SICKin edustus löytyy yhteensä jopa yli 100 
maasta. Kansainvälisenä yrityksenä tarjoamme kaikki tuotteiden ja järjestelmien elinkaaripalvelut pai-
kallisen henkilöstömme tai toimijoidemme kautta – siis myös siellä, missä asiakkaidemme ulkomaiset 
projektit sijaitsevat. Kun esimerkiksi tuote- tai käyttökoulutukset voidaan järjestää loppuasiakkaan 
kielen sekä kulttuurin mukaisesti, asiakkaamme voi luottaa siihen, että heidän loppuasiakkaansa 
on tyytyväinen toimitettuihin ratkaisuihin. Olemme globaali toimija ja annamme tukea tuotteen koko 
elinkaaren aikana siellä missä asiakkaammekin ovat.

Kilpailukykyä maailman johtavalla brändillä 
SICK AG on perustettu vuonna 1946. Alusta alkaen olemme kehittäneet markkinoille edistyksellisiä 
tuotteita ja innovatiivisia ratkaisuja. SICK konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 1,6 Mrd. euroa ja 
tavoitteena on saavuttaa 2,0 Mrd. euroa vuoteen 2020 mennessä. Olemme maailman johtava anturi-
valmistaja toimialallamme ja yrityksemme tuotteineen tunnetaan ympäri maailmaa. SICK mielletään 
korkealaatuiseksi tuotemerkiksi ja osaamistamme arvostetaan korkealle, tuotteitamme sisältävät 
ratkaisut on helppo myydä missä päin maailmaa tahansa. Käyttämällä SICKin ratkaisuja asiakas voi 
olla varma tuotteidensa kilpailukyvystä ja teknologisesta etumatkasta. 

Aina apua projekteihin
”Aina apua!” on palvelumme motto. SICKin palvelevat asiantuntijat tukevat asiakasta hankinnan ja 
projektin jokaisessa vaiheessa. Olipa kysymyksesi pieni tai iso, me autamme vastauksen löytämises-
sä. Uskomme, että asiakassuhteille on hyötyä pitkistä työsuhteista, positiivisesta palveluasenteesta ja 
kokemuksesta ja siksi panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja motivaatioon. SICKin antureiden, 
anturisovellusten, ratkaisujen ja palvelujen parissa työskentelee globaalisti yli 8000 henkilöä. Vaativim-
matkin projektit toteutuvat meiltä luvatussa aikataulussa. Luota meihin – annamme apua automaa-
tioon silloin kun sitä tarvitaan. Olemme paikalla myös tulevaisuudessa.

Avoimesti tietoa milloin tahansa 
Tuotetietomme ovat saatavana kotisivuillamme usealla eri kielellä. Dokumentaatio helpottaa käyttä-
jien arkea eri puolilla maailmaa erilaisissa käyttötilanteissa, esimerkiksi kaikki käyttöohjeet löytyvät 
sähköisesti kotisivujemme tuotehaun kautta. Netistä aina apua 24/7.

MIKSI SICK TOIMITTAJANA?

Lisäarvoa kustannustehokkuudella
Tuotekehitys on meille tärkeä asia, koska haluamme tarjota asiakkaillemme heidän elämäänsä ja 
liiketoimintaansa helpottavia ratkaisuja. Tähtäämme kehityksessä aina asiakkaitamme hyödyttäviin 
ratkaisuihin. Tuotteidemme käytön tulee olla helppoa, huollon tarve vähäistä ja käytettävyys korkea. 
Tuotteen elinkaaren aikana tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaamme saavat ratkaisuistamme selvää lisä-
arvoa omiin prosesseihinsa ja tulokseensa. Teknologisen kehityksemme ansiosta asiakkaamme voivat 
saavuttaa kustannussäästöjä tai selkeitä lisätuottoja tuotteidemme elinkaaren aikana. Siksi panostam-
me vuosittain merkittävän osan liikevaihdostamme uusien innovatiivisten tuotteiden suunnitteluun.
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KEVÄT 2020 – MAKSUTTOMAT TUOTEINFOTILAISUUDET

Konenäkö - infotilaisuus
Tilaisuudessa esitellään konenäkötekniikan perusteet ja 
SICKin konenäkölaitteiden tuotevalikoima sekä tutustutaan 
konenäön käyttömahdollisuuksiin esittelemällä konenäöllä
toteutettavissa olevia sovelluksia. 

Tilaisuus on maksuton

Päästömittauksen infotilaisuus
Tule paikalle kuulemaan ajankohtaista infoa savukaasujen
päästömittauksesta ja prosessin ohjauksesta mittaustietojen
perusteella. Tietoisku sisältää ajankohtaista tietoa suurten 
polttolaitosten LCP BREF:n ja jätteenpolton WI BREF:n osalta 
sekä tietoa pienten polttolaitosten mittausvelvoitteista. 

Tilaisuus on maksuton

Koneiden turvalaitteiden uudet ulottuvuudet
Turvavaloverho, turvavalopuomi, turvalaserskanneri, tur-
vakamera,  turvarajakytkin, turvarele ja turvaohjain. Mihin 
sovelluksiin ne parhaiten soveltuvat? Tilaisuudessa on esillä 
turvalaitteita ja niiden konfigurointia on mahdollisuus myös 
itse kokeilla. Mukana myös outdoorScan3-turvalaserskanneri 
ulkotiloihin.

Tilaisuus on maksuton.

Skanneri on LiDAR - Mukana myös Radar
Tilaisuudessa esitellään LiDAR- ja Radar- tekniikoilla 
toteutettujen laitteiden toimintaperiaatteita sekä käydään 
läpi SICK- tuotevalikoimaa. Tilaisuudessa esitellään 
sovelluksia törmäyksen havainnointiin, aluevalvontaan, 
massavirtojen mittaukseen sekä sivutaan koneiden 
turvallistamisen sovelluksia.
 
Tilaisuus on maksuton.

Kokeile turvaskanneria
Turvalaserskanneri tutuksi käytännön harjoitusten avulla.
Mitä tulee huomioida ja tietää sovelluksesta, kun parametroi-
daan turvalaitetta. Mitkä ovat vertikaalisen ja horisontaalisen 
kenttien eroavaisuudet käytännössä. Onko valvontakenttien 
vaihto tarpeen ja kuinka se tulisi tehdä. Sickin asiantuntijat 
ovat paikalla vastaamassa turvaskannereiden käyttöön liitty-
viin kysymyksiin.

Tilaisuus on maksuton.
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Päivämäärä Kellonaika Kaupunki Tapahtuma

25.3.2020 8:30 - 12:00 Turku Skanneri on LiDAR - Mukana myös Radar
26.3.2020 8:30 - 12:00 Vaasa Skanneri on LiDAR - Mukana myös Radar

7.4.2020 8:30 - 12:00 Vantaa Kokeile turvaskanneria
14.4.2020 8:30 - 12:00 Turku Kokeile turvaskanneria
21.4.2020 8:30 - 12:00 Mikkeli Kokeile turvaskanneria

5.5.2020 8:30 - 12:00 Joensuu Kokeile turvaskanneria
6.5.2020 8:30 - 12:00 Jyväskylä Skanneri on LiDAR - Mukana myös Radar
7.5.2020 8:30 - 12:00 Tampere Päästömittauksen infotilaisuus
20.5.2020 8:30 - 12:00 Lappeenranta Konenäkö - infotilaisuus
26.5.2020 8:30 - 12:00 Rovaniemi Koneiden turvalaitteiden uudet ulottuvuudet
27.5.2020 8:30 - 12:00 Seinäjoki Konenäkö - infotilaisuus
28.5.2020 8:30 - 12:00 Tornio Koneiden turvalaitteiden uudet ulottuvuudet

3.6.2020 8:30 - 12:00 Turku Älykkäät anturit
10.6.2020 8:30 - 12:00 Tampere Älykkäät anturit

Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ja koulutuksista edellisellä aukeamalla. Voit aina myös soittaa meille ja kysyä 
lisätietoja. Puhelimella meidät tavoitat numerosta 09 25 15 800.
Internetsivuiltamme osoitteesta www.sick.fi löydät tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet. 

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

KEVÄT 2020 – MAKSUTTOMAT TILAISUUDET
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KEVÄT 2020 – KOULUTUKSET

Koneturvallisuuden peruskoulutus
Vantaa 19.-20.5.2020

Koneturvallisuuskoulutuksessa käydään läpi koneturvallisuuden perusteet alkaen riskin arvioinnista aina koneen turvallistami-
seen ja dokumentaation laatimiseen. Koulutuksessa opitaan, miten kone suunnitellaan, tuodaan markkinoille ja käyttöönotetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti. Koulutuksessa käydään myös läpi käytössä olevan koneen turvallisuusvaatimuksia ja 
uusien vaatimusten soveltamista vanhoihin koneisiin modernisaation yhteydessä. Koulutuksessa myös esitellään koneille tyypillisiä 
turvallistamisratkaisuja havainnollisten esimerkkien avulla ja kerrotaan toiminnallisen turvallisuuden perusperiaatteet. Koulutus 
kestää kaksi päivää. 
Koulutuksen hinta on 950€ henkilöltä, samasta yrityksestä lisähenkilöt hintaan 800€.

Ohjelma

Tiistai 19.5.2020
09:00 Aamukahvit ja esittäytyminen
09:15 Koneturvallisuuden perusteet, miksi koneturvallisuus on tärkeää
10:45 Tauko    
11:00 Riskin arvioinnin perusteet
12:00 Lounas
13:00 Koneen turvalaitteiden valintaperusteet
14:15 Tauko
14:30 Suojusten kytkentä koneen toimintaan standardin SFS-EN ISO 14119 mukaisesti 
15:15 Koneiden ja konelinjojen modernisointi
16:00 Päivä päättyy

Keskiviikko 20.5.2020
08:30 Aamukahvit ja edellisen päivän kertaus
09:00 Henkilön havaitsevien turvalaitteiden sijoitus standardin SFS-EN ISO 13855 mukaisesti
10:00 Turvaetäisyyden laskentaharjoituksia
10:45 Tauko
11:00 Toiminnallisen turvallisuuden perusteet 
12:00 Lounas
13:00 Hätäpysäytyksen periaatteet ja sen luotettavuuden osoittaminen
 Esimerkki SISTEMA-laskelmasta
14:15 Tauko
14:30 Tutustuminen turvalaitteisiin, 
 - turvaskannerit, 
 - valoverhot, 
 - Flexi Soft turvaohjain
15:30 Yhteenveto ja palaute
16:00  Koulutus päättyy

SISTEMA-koulutus
SISTEMA on standardin SFS-EN ISO 13849-1 soveltamisen helpottamiseksi kehitetty Windows-käyttöjärjestelmissä toimiva 
apuohjelma, jonka avulla suunnittelijan on helppo osoittaa turvajärjestelmien vaatimustenmukaisuus. Koulutuksessa käydään läpi 
koneiden turvajärjestelmien luotettavuuden osoittamiseksi käytettävien yhdenmukaistettujen standardien SFS-EN ISO 13849-1 
sekä SFS-EN 62061 perusperiaatteet ja käydään läpi SISTEMAN toiminnot havainnollisten esimerkkien avulla. Koulutuksessa opi-
taan soveltamaan standardia SFS-EN ISO 13849-1 koneen turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien suunnittelussa, mikä 
mahdollistaa turvatoimintojen monipuolisemman sekä kustannustehokkaamman suunnittelun. Koulutus on päivitetty vastaamaan 
SISTEMAN version 2 ominaisuuksia. 
Koulutus kestää yhden päivän. Koulutuksen hinta on 470€ henkilöltä, samasta yrityksestä lisähenkilöt hintaan 350€.
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Päivämäärä Kellonaika Kaupunki Tapahtuma Hinta

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

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

950€ / 800€

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

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

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

ASIAKASKOHTAISESTI RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

KEVÄT 2020 – KOULUTUSKALENTERI

Koulutusten hinnat sisältävät jaettavat koulutusmateriaalit sekä ohjelmiin merkityt tarjoilut.
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R SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ
SICK on yksi  johtavista älykkäiden antureiden ja anturisovellusten valmistajista teollisiin 
sovelluksiin. Sickillä on lähes 10000 työntekijää ja reilu 50 tytäryhtiötä ja edustajaa ympäri 
maailmaa, joten olemme aina globaalisti lähellä asiakasta. Ainutlaatuinen tuote- ja palvelu-
valikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, 
ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen. 

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta, ja tunnemme prosessinne ja vaatimuksenne. Siten 
voimme älykkäillä antureilla antaa juuri sen, mitä asiakkaamme tarvitsevat. Euroopan, Aasian 
ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asia-
kaskohtaisesti. Kaiken sen vuoksi olemme luotettava toimittaja ja kehityspartneri.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen 
koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta. 

For us, that is “Sensor Intelligence.”

Lähellänne kautta maailman:

Alankomaat, Arabiemiirikuntien liitto, Australia, Belgia, Brasilia, Chile, Espanja, Etelä-Afrikka, 
Etelä-Korea, Intia, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Malesia, Meksiko, 
Norja, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, 
Taiwan, Tanska, Thaimaa, Turkki, Tšekki, Unkari, USA, Uusi-Seelanti, Venäjä, Vietnam. 

Yhteyshenkilöt ja muut toimipaikat  - www.sick.com

SICK OY,  Myllynkivenkuja 1,  01620 VANTAA 
09 2515 800 
www.sick.fi | sick@sick.fi | huolto@sick.fi


