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Pääkirjoituksen alkuun pitää ottaa ehdottomasti mielenkiintoisin uutuutemme, 
nimittäin:

Vaalit takana, tulevaisuus edessä
Eduskuntavaalien kampanjoinnissa nähtiin erilaisia mainoksia, yhdessä jopa bus-
sin kuljettaja pyysi hyppäämään kyytiin. Saapas nähdä mitä vaalit tulevaisuudessa 
4 vuoden päästä tuovat tullessaan, kannessa olevassa bussissa kun ei ole lainkaan 
kuljettajaa. Automaattibussi suunnistaa laserilla myös talviolosuhteissa, lisää tietoa 
Sensible 4:n autonomisesta bussista alkaen sivulta 6. 

Uusia käyttökohteita laserskannereille (LiDAR)
Laserskannerien käytettävyys lisääntyy valtavaa vauhtia ja uusien mallien myötä uusia 
käyttökohteita putkahtelee esiin jatkuvasti. Sivulla 26 kerrotaan skannerien käytöstä 
Soulin metron asemalaiturin ovien valvonnassa. Ne sallivat ovien sulkeutumisen vain, 
jos ovien välissä ei ole mitään, ei matkustajaa, ei reppua tai sateenvarjoa. Vain mieli-
kuvitus on rajana kun uusia sovellusalueita mietitään.

Nordic Business Forum 2018 & SICK
Viime syksyn Nordic Business Forumissa nähtiin useita robotteja eri paikoissa, pääla-
valla, partneritilassa sekä myös puhujapisteessä. Olimme mukana partnerina turvallis-
tamassa kaikki tapahtumassa olleet robotit SICK microScan3 turvalaserskannereilla. 
Sivulta 16 alkaen lisää tapahtumasta ja sivulla 19 lyhyt yhteenveto turvallistamisesta.

Uusi ulkotilojen turvalaserskanneri
outdoorScan3 on nimeltään uusi ulkotiloihin tarkoitettu SICKin turvalaserskanneri, jo-
ka on julkistettu huhtikuussa. Uusi innovaatio jatkaa sisätilojen turvallistamista myös 
ulos ja kaiken lisäksi vielä siten, että aurinko, sade, lumi sekä sumu eivät haittaa toi-
mintaa. Lisää tietoa sivulla 5, Outdoor technology centerin jutun yhteydessä sivulla 14 
sekä viimeisellä sivulla. Muuta lisätietoa saa myynnistämme tai esimerkiksi sivulta: 
www.sick.com/outdoorscan3 

Uusi valokennohaku
Joskus on esimerkiksi valokennoja hakiessa kotisivuiltamme ollut hermojen menet-
täminen lähellä, koska haku on ollut harvinaisen vaikeaa ja vaihtoehtoja on joutunut 
käymään läpi sivukaupalla. Asiakkailta saamamme palautteen mukaan olemme nyt 
uusineet valokennohaun ja se toimii oikeasti. Sivulla 22 infoa työkalusta 

Missä messuamme?
Uskomme edelleen messukohtaamiin ja osallistumme moniin messutapahtumiin 
vuonna 2019. Sivulla 4 ovat messut ja ajankohdat yhteenvetona. Tervetuloa verkottu-
maan, tutustumaan uusiin tuotteisiin ja sovelluksiin!

ARVOISA LUKIJA,

PÄÄKIRJOITUS

Hyvää kesää 2019!

Ari Rämö
SICK Oy

https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g91899
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/c/g172752?q=:Def_Type:Product
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/c/g172752?q=:Def_Type:Product
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SAP goes live 3.6.2019 
Siirrymme muiden SICK konsernin yhtiöiden kanssa käyttämään yhteistä SAP- 
toiminnanohjausjärjestelmää. Toivomme uuden järjestelmän myötä voivamme  
palvella asiakkaitamme paremmin.  Mikäli teillä on kysymyksiä järjestelmämuutosta  
koskien, niin pyydämme osoittamaan tiedustelut Nanna Tikkaselle  
puh. 09-2515 8036 tai nanna.tikkanen@sick.fi  
 
Vanha järjestelmä sulkeutuu viikolla 22 ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön viikolla 23. Järjestelmien vaihdosta riippuen tilausten-
käsittelyssä voi olla katkoksia tuona aikana. Katkos vaikuttaa myös verkkokaupan toimintaan. Katkoksesta johtuen tälle aikavälille 
suunniteltujen tilausten toimituksia voidaan joutua muuttamaan. 

Uusia Työntekijöitä

Syksyn tuoteinfot ja koulutukset
Julkaisemme syksyn koulutuskalenterin loppukesästä. Otamme koulutusten osalta 
mielellään palautetta vastaan. Jos on jotain koulutuksia, joita toivoisitte omalle 
alueellenne tai uusia ideoita, niin lähettäkää meille postia: sick@sick.fi tai pentti.
rantanen@sick.fi. 

Koulutusohjelma päivitetään kotisivuillemme, joten lisätietoja www.sick.fi-sivuilta. 
Koulutusten lisäksi järjestämme maksuttomia tuoteinfoja eri puolella Suomea. 
Pyynnöstä myös yrityskohtaiset räätälöidyt koulutukset. Ole yhteydessä Pentti Ran-
taseen puh. 040 900 8022. Lisätietoja sivulta 43.

SICK PressDays Saksassa
SICKin pääkonttorilla Saksassa järjestettiin tammikuussa ensimmäiset kansainväli-
set lehdistöpäivät. 

Lehdistöpäivien pääteemana oli Industry 4.0 NOW. Teemaa esiteltiin luennoilla ja mi-
nimessuilla. Lisäksi lehdistölle esiteltiin SICKin Outdoor Technology Center, jossa tuot-
teita testataan ulko-olosuhteissa. Lehdistö pääsi tutustumaan myös SICKin uuteen 
tehtaaseen, jossa hyödynnetään modernia asiakkaillekin myytävää teknologiaa. 

Tapahtumasta lisää Jouko Lampilan jutussa sivulta 12 alkaen. 

UUTISIA

Jari Koponen 
Myynti-insinööri 
Itä-Suomi 

Kasper Kuusisto 
Tekninen myynti / 
sisämyynti  
Vantaa

Mikko Irri 
Turva-asiantuntija 
Tampere 

Jani Hokkanen 
Huolto / Myynti 
Analysaattorit ja 
prosessianturit 
Vantaa

OLEMME MUKANA SYKSYN MESSUILLA 

24.–26.9.2019, Tampere 

2.–3.10.2019 Messukeskus Helsinki

2.-3.10.2019, Helsinki 5.-7.11.2019, Helsinki4.–6.9.2019, Jyväskylä

Annukka Sirenne 
Talouspäällikkö 
Aloittaa 13.5.
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Lahden konttorilla on työpiste Auvo Kuitusella. 
Osoite: 
Lahden Tiedepuisto 
Niemenkatu 73 
15140 Lahti

SICKIN TOIMIPISTEET
Pop-up konttori Otaniemessä
Huhtikuusta lähtien Matti Kleemola on viikoittain pitänyt konttoripäiviä Aalto 
yliopistolla. Siellä sijaitsee A Grid, joka on yksi Euroopan suurimmista kasvu-
yritysten keskittymistä. 

Uudet konttorit myös Tampereelle ja Varkauteen 
Olemme avanneet uuden konttorin Tampereelle Kolmenkulman ABC:n välittö-
mään läheisyyteen. Konttorin tiloissa on mahdollista pitää pieniä alueellisia 
koulutuksia ja kokouksia.

Tampereen konttorilla työskentelevät Heikki Karhuniemi, Arttu Honkala,  
Mikko Irri ja Jyrki Sarvanko. Konttorin osoite on:  
Rounionkatu 128 
37150 Nokia

Varkauden konttori on pääsääntöisesti Jari Koposen käytössä. 
Konttorin osoite on: 
Wredenkatu 2 
78250 Varkaus

Kuva Tampereen konttorilta

Lahden ja Turun konttorit
Turun konttorilla on Pentti Rantasen ja Vesa Järvisen työpisteet. 
Osoite: 
Pitkämäenkatu 11 
20250 Turku

Alueella olevissa konttoreissa ei ole jatkuvaa päivystystä, mutta sopimalla alueilla olevien henkilöiden kanssa,  
voitte tulla katsomaan tilojamme. Laitetaan pannu kuumaksi! 

SICKin uusi ja ainutlaatuinen outdoorScan3 nyt markkinoilla
SICK on lanseerannut nyt huhtikuussa täysin uudenlaisen laserskannerin teollisten ulko- 
tilojen valvontaan. 
 
outdoorScan3-skannerin käytettävyys on erittäin hyvä myös huonossa säässä. Se toimii 
luotettavasti ja varmasti jopa kaikkein ankarimmissa sääolosuhteissa. Patentoitu outdoor 
safeHDDM®–skannaustekniikka pystyy erottamaan todelliset turvallisuusriskit häiritsevis-
tä ympäristövaikutuksista.  
 
outdoorScan3 on esillä syksyn messuilla, jossa voitte tutustua tuotteeseen lähemmin.  
Lisätietoja laitteesta kotisivuiltamme www.sick.fi tai Mika Anderssonilta puh. 09-2515 
8023.

UUTUUS!

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
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AUTOMAATTIBUSSI SUUNNISTAA 
LASERILLA MYÖS TALVIOLOSUHTEISSA
Suomalainen teknologiayritys Sensible 4 julkaisi maaliskuussa Helsingissä autonomisen pikkubussin yh-
teistyössä japanilaisen kuluttajabrändi Mujin kanssa. GACHAksi nimetty auto on kaupunkien liepeille, ha-
ja-asutusalueille suunnattu enintään 16 hengen joukkoliikenneväline

>> GACHA-bussi pysyy tiellä ja väistelee 
esteet erilaisten sensorien ja tietoko-
neen ansiosta. Sen keulaan ja perään on 
kiinnitetty muun muassa SICK MRS1000 
-laserskannerit, jotka pystyvät mittaa-
maan ympäristöä monitasoisella laser-
keilauksella jopa 64 metriin asti. 

– SICKin laserskannerien tarkoitus on 
huolehtia siitä, että auton edessä ei ole 
esteitä, mutta ne osallistuvat myös auton 
paikannukseen, Sensible 4:n toimitus-
johtaja Harri Santamala selvittää. 

Autonomian pitää toimia joka säällä
Santamala on aiemmin toiminut Helsin-
gin Metropolia Ammattikorkeakoulussa 
projektipäällikkönä, jossa hän oli muka-
na tuomassa autonomisia pikkubusseja 
Helsingin Hernesaareen kesällä 2016. 
Tuolloin ranskalaiset EasyMile merkkiset 

pikkubussit kuitenkin pysähtyivät syksyn 
ensimmäisten lumihiutaleiden sataessa 
taivaalta. Keski-Eurooppaan suunnitel-
lun kaupunkikuljettimen sensorit sokeu-
tuivat lumesta.

Sensible 4 tekee läheistä yhteistyötä 
GIM Roboticsin kanssa, joka on toimi-
nut jo pitkään Aalto-yliopiston läheisyy-
dessä. Syntyi ajatus suomalaisen auto-
maatio-osaamisen valjastamiseksi joka 
sään autonomisen bussin kehitystyöhön. 
GIM:n ja SICKin välillä oli ollut yhteistyötä 
jo aiemmin, joten SICKin sensorien hyö-
dyntäminen Sensible 4:n ajoneuvossa oli 
helppo valinta. Myöhemmin Muji tuli yh-
teistyöhön mukaan, tarjoten ajoneuvolle 
muotoilua.

Sensible 4:n tavoitteena on niin sanottu 
nelostason autonomia, mikä tarkoittaa 

sitä, että Gacha pystyy ajamaan itse-
näisesti melkein kaikissa olosuhteissa 
ennakkoon kartoitettua reittiä. Jos jotain 
yllättävää sattuisi matkalla, ohjattaisiin 
auto eteenpäin ihmisvoimin kauko-oh-
jauksella. 

Sensible 4:n ensimmäinen testiauto 
oli Renault Twizyn runkoon rakennettu 
testiauto Juto vuonna 2017. Siinä on 
laserskannerien lisäksi muun muassa 
kameroita ja radiotaajuuksilla toimivia 
tutkia. Esimerkiksi ultraäänisensoreita 
ei käytetä, sillä niiden toiminta varsinkin 
vesisateella ja jäätävissä oloissa on epä-
varmaa. Sensorien lisäksi auto käyttää 
GPS-paikannuksen tarkempaa RTK-ver-
siota ja matkapuhelinverkkoa. 

– Kun SICK julkaisee jonkin laitteen, se 
toimii kuin junan vessa, Santamala pohtii.

https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/mrs1000/c/g387152
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Myös paikannus laserin avulla
Auton ajonaikainen paikannus tehdään-
kin ensisijaisesti laserskannerien avulla. 
Auto mittaa ympäristön muotoja ja ver-
taa niitä aiemmin kartoitettuun malliin. 
MRS1000 -laserskanneri hyödyntää 
monikaikumittausta. Siinä yhtä ympäris-
tön pistettä mitataan usealla eri laser-
säteellä ja lisäksi jokaisesta lähetetystä 
lasersäteestä mitataan useita heijastuk-
sia. Tämä parantaa mittauksen luotet-
tavuutta hankalissa sääoloissa, kuten 
lumisateessa ja sumussa. 

Monikaikumittaus lisää kuitenkin myös 
käsiteltävän informaation määrää mo-
ninkertaiseksi perinteisempään laserkei-
laukseen verrattuna. Onneksi MRS1000 
tekee sensoritasolla jo ensimmäisen 

suodatuksen mittausdatalle, helpottaen 
Gachan tietokoneiden laskentaa.

Paikannusalgoritmi osaa tulkita sijain-
nin myös maaston muotojen muututtua, 
esimerkiksi lumisateen tai aurauksen 
myötä. Näin auton paikannus onnistuu 
muutaman sentin tarkkuudella, säässä 
kuin säässä. 

SICKin laserskannerissa on myös yllättä-
viä etuja: Skannerin kyky mitata kohteita 
myös aivan lyhyiltä etäisyyksiltä on tar-
peen esimerkiksi autoa käynnistettäes-
sä: Gacha ei ole sokea lähialueille, mikä 
mahdollistaa turvallisen automaattisen 
liikkeellelähdön vaikkapa seinän vieres-
tä tai ihmisten hyöriessä auton läheisyy-
dessä.

SICKin Matti Kleemola ja  Jari Saarinen GIMin toimitusjohtaja, 
joka on käytännössä ollut Gacha-projektin tekninen johtaja. 

Kuvassa (vasemmalta):  Mr. Fukasawa, Mujin pääsuunnittelija 
Harri Santamala, Sensible 4:n toimitusjohtaja ja Tuula Antola,  
Espoon elinkeinojohtaja.

MRS1000 -laserskanneri mittaa 270 as-
teen keilan. Skannerin 90 asteen katvea-
lueella tehdään kalibrointia.

– Autonomiseen autoon tarvitaan aina 
käytännössä vähintään kaksi laserskan-
neria, eteen ja taakse, joten täyden ym-
pyrän mittaamiselle ei ole tarvetta, Harri 
pohtii. Gachassa laser-skannereita on 
neljä ja monessa muussa prototyypissä 
paljon enemmän.

Jos autonominen auto haluttaisiin to-
teuttaa vain yhtä skanneria käyttäen, 
pitäisi se sijoittaa mastoon auton katon 
yläpuolelle, jotta auton runko ei muodos-
taisi katveita auton lähialueille. Tällainen 
ratkaisu on ollut nähtävissä Googlen 
ensimmäisissä autonomisen auton pro-
totyypeissä, mutta nyttemmin kaikki val-
mistajat ovat luopuneet siitä. 

Gacha on tällä hetkellä ainoa laatuaan, 
mutta se saanee pian seuraa kaltaisis-
taan. Sensible 4 ja Muji pyrkivät saa-
maan Gachan tuotantokäyttöön jo kah-
den vuoden päästä.

Teksti: Tuomas Sauliala

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/mrs1000/c/g387152
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TUOTTAVUUTTA JA TURVALLISUUTTA  
LifeTime Service-PALVELUILLA

Tehtaissa ja tuotantolaitoksissa on paljon monimutkaista tekniikkaa, jonka pitää toimia tehokkaasti ja tur-
vallisesti. Järjestelmät ja niihin liittyvät määräykset kehittyvät, laitteet ikääntyvät ja kuitenkin kaiken pitää 
vastata tämän päivän vaatimuksia. SICK tarjoaa palvelukokonaisuuden, joka auttaa yritystä täyttämään 
vaatimukset.

>> Varautuminen on viisautta – ei va-
hingon enne. Näin sanoo jo ikivanha 
sananlasku. Koulutus auttaa ymmärtä-
mään kokonaisuuksia, kysymään oikeat 
kysymykset ja toimimaan tehokkaam-
min. Riskinhallinta auttaa varautumaan 
vaaratilanteisiin ja modernisoinneilla 
varmistetaan laitteiden jatkuva, luotet-
tava toiminta. Monia asioita kannattaa 
opetella, joihinkin on sujuvampaa käyt-
tää ulkopuolista asiantuntijaa.

Monimutkaiset järjestelmät 
vaativat osaamista
Koneturvallisuus on keskeinen asia, jos-
sa varaudutaan henkilön terveyttä ja tur-
vallisuutta vaarantaviin tekijöihin. 

Omaa osaamista kannattaa jatkuvasti 
kehittää, mutta kaikkeen ei ole kustan-
nustehokasta hankkia omaa erityisasi-
antuntijaa, sanoo SICK Oy:n palveluliike-
toiminnasta vastaava Pentti Rantanen. 
– Tämä koskee erityisesti koneturvalli-

suuskysymyksiä. Koneiden turvallisuu-
teen liittyy satoja standardeja jotka on 
yhdenmukaistettu konedirektiivin mukai-
sesti. On ymmärrettävä mikä on oleellis-
ta koneen käytettävyys, tuottavuus sekä 
turvallisuus huomioiden. Koneturvalli-
suuden suunnittelu kannattaa hankkia 
meiltä, koska olemme päivittäin tekemi-
sissä siihen liittyvien kysymysten kanssa.
Koulutus on oleellinen osa oman ammat-
titaidon ylläpitämistä

SICK Oy järjestää koulutuksia monista 
eri asioista ja koneturvallisuus on yksi 
niistä. Koulutus antaa valmiudet kysyä 
oikeat kysymykset, päästä ”kartalle” ja 
ymmärtää mikä on kokonaisuuden kan-
nalta tärkeää. Se antaa mahdollisuuden 
välttää riskejä, jotka johtuvat siitä, että 
jotakin asiaa vain ei tiedä.

Sistema-ohjelmisto on yksi esimerkki 
koulutuksen hyödyllisyydestä - kertoo 
Rantanen. Sistema on Saksan tapatur-

mavakuutusyhtiöiden työturvallisuusjär-
jestö IFA:n julkaisema maksuton työkalu, 
jota käytetään apuna koneiden turval-
lisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien 
osien luotettavuuden osoittamisessa.

– Tämä on hyvä esimerkki koulutuksen 
merkityksestä. En juuri tee itse laskel-
mia, mutta osaan ohjelmiston hyvin ja 
osaan kouluttaa käyttäjät laskelmien 
tekoon. Jos ei tunne perusteita, stan-
dardien vaatimuksia ja niiden perusta-
na olevia eri osa-alueita, ei ohjelmalla 
tee mitään. Koulutuksessa käydään läpi 
asian periaatteet ja käytön perusteet. Pä-
tevä automaatiosuunnittelija, jolla ei ole 
aiempaa kokemusta luotettavuuslaskel-
mien tekemisestä, pystyy yhden päivän 
koulutuksen jälkeen hyödyntämään oh-
jelmistoa tehokkaasti.

Modernisoinneilla lisää käyttöikää 
ja varmuutta
SICK Life Time Services päivitys- ja mo-
dernisointipalvelut antavat koneille lisää 
käyttöikää ja tuottavuutta. Oleellista on 
myös vaarallisten koneiden turvajärjes-
telmien saattaminen voimassa olevien 
määräysten tasalle.

Sovelluksilla ja laitteilla on tietty käyttöi-
kä ja ne on hyvä uusia ennen käyttöiän 
päättymistä. On aina edullisempaa vaih-
taa laite kun se on vielä toimintakunnos-
sa - silloin vältetään suunnittelematto-
mat katkokset tuotannossa. Esimerkiksi 
valoverhoja on valmistettu yli 50 vuotta, 
eikä vanhaa alkuperäistä tuotetta usein 
ole enää saatavana varaosana. Silloin on 
tärkeää suunnitella rauhassa etukäteen 
mikä uusi tuote soveltuu sen tilalle.

– Itse vien autoni huoltoon, vaikka yksi-
kään virhevalo ei pala, antaa Rantanen 
esimerkin. – Päivityspalvelussamme 
selvitämme laitekannan tilanteen, onko 
saatavilla vaihtolaitteita, onko kriittinen 
laite korjattavissa, millä sen voi korvata 
ja mitkä asetukset laitteessa on. Usein 
asetukset ja tieto niistä on vain itse 
laitteessa, eikä niitä ole dokumentoitu 
mihinkään tai dokumentteja ei enää ole 
olemassa. Laitteen rikkoutuessa voi ase-
tusten selvittäminen olla hankalaa.

Pentti Rantanen 

https://www.sick.com/fi/fi/kuudella-askeleella-turvalliseen-koneeseen/w/safety-know-how/
https://www.sick.com/fi/fi/huolto-ja-tuki/c/services


9

VAUHDIKASTA LISÄVAHVISTUSTA  
LifeTimeService-TIIMIIN TAMPEREELLE

– Usein yrityksissä tehdään laskentaa, 
jossa huomioidaan tuotannon arvo, ja 
jos tuotanto on pois vaikka kokonaisen 
päivän, se voi maksaa odottamattoman 
paljon. Kriittisiin toimituksiin liittyy usein 
sopimussakot, toimittajasuhde voi olla 
uhattuna ja kaikkiaan puhutaan suurista 
taloudellisista arvoista.

– Emme voi varmistaa, ettei jokin laite 
joskus rikkoudu. Huollon avulla voidaan 
- kuten autonkin kohdalla - varmistaa 
kohtuullisen pitkälle laitteiden ja järjes-
telmien toimivuus, käyttöikänsä loppua 
lähestyvät laitteet voidaan uusia ja vara-
laitteilla voidaan usein varmistaa mah-
dollisimman lyhyt katkos ongelmatilan-
teessa.

Oman varalaitteen rinnalla Rantanen 
mainitsee mahdollisuuden käyttää SIC-
Kin varalaitepalvelua. Siinä asiakas voi 
olla mukana varalaitepoolissa, josta 
saadaan ehjä laite rikkoutuneen tilalle. 
Tällä järjestelyllä voidaan kustannuste-
hokkaasti saavuttaa järjestelmän hyvä 
käytettävyys myös laiterikkotapauksissa. 

Teksti: Jouko Lampila

Palvelutiimimme on vuoden alusta saa-
nut vahvistusta, kun remmiin on astunut 
Mikko Irri. Hän tekee koneturva-asian-
tuntijan tehtäviä kuten turvakartoituksia 
ja turvakonseptien tekoa; jatkossa myös 
koulutuksia.

Koneinsinöörin taustan omaava Mikko 
on valmistunut vuonna 2013 sivuainee-
naan tuotantotalous. Uudelle Tampereen 
konttorille matkaa kotoa tulee muutama 
kilometri. Mikko kertoo alun SICKillä 
sujuneen mukavasti ja jo rekrytointipro-
sessi oli rento ja tapahtui – kuten niin 
monet SICKin rekryt aikaisemminkin – 

ABC-huoltoasemalla. Tulevat työkaverit 
olivat mukana jo haastatteluvaiheessa 
ja kaikesta kävi ilmi, että ollaan tulossa 
taloon, jossa ihmisten välisillä kemioilla 
on oikeasti merkitystä.

Mikon harrastukset ovat varsin vauhdik-
kaat; niihin kuuluu mm. trial-pyöräilyä 
ja moottoripyöräilyä. Vauhtia ei puutu 
kotoakaan, jossa puolitoistavuotias nas-
sikka pitää huolen siitä, ettei vauhti siel-
läkään lopu.

Mikon trial-taidonnäyte Sulkavuorella.

Mikko Irri
050 4499 861 
Tampere, Turva-asiantuntija
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>> Kasten-varastointiratkaisut ovat käy-
tössä lähes kaikilla toimialoilla varas-
toinnissa, teollisuudessa ja kaupassa. 
Constructor Finland Oy:n Kasten-tuote-
merkillä toimittamien ratkaisujen juuret 
ulottuvat vuoteen 1886, jolloin Hjalmar 
Kasten perusti nimeään kantavan läkki-
sepänliikkeen Helsinkiin.

Tänään Constructor Finland kuuluu Gon-
varri Material Handling -konserniin, johon 
kuuluvat Kastenin lisäksi Constructor- ja 
Dexion-brändit. Kasten-ratkaisuja käyte-
tään ympäri maailmaa yhtä hyvin lääke-, 
elektroniikka-, elintarvike- ja vaatetuste-
ollisuudessa kuin verkkokaupan, raken-
nusteollisuuden ja tukkuliikkeiden logis-
tiikkakeskuksissa.

Liikkuva kone vaatii koneturvallisuutta
– Kasten-varastoautomaatit voidaan 
jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat 
hissityyppinen Tornado, Paternoster-pys-
tykaruselli ja Hoca-vaakakaruselli, kertoo 
Constructor Finlandin tekninen johtaja 
Pepe Salo. – Niitä hallitsee kehittämäm-
me automaatio- ja monipuoliset materi-
aalivirran hallintaohjelmistot. Liikkuvat 
koneenosat aiheuttavat aina vaaraa 
käyttäjille, joten ne on turvallistettava. – 
Käyttäjäkuntamme on laaja ja eri sovel-

lukset tuottavat erilaisia vaaroja. Samoin 
vaatimukset vaihtelevat maasta toiseen. 
Jälleenmyyjämme ovat hyvin koulutettu-
ja, mutta viime kädessä loppukäyttäjä on 
aina yksin koneensa kanssa ja hänen on 
oltava turvassa. Monet suuret kauppa-
ketjut – kuten vaikkapa IKEA – ovat myös 
hyvin tarkkoja turvallisuudesta.

Käytössä olevat Kasten-ratkaisut ovat 
luonnollisesti turvallistettu vaatimusten 
mukaisesti. Koulutustarve perustui Sa-
lon mukaan ennen muuta uusien ratkai-
sujen kehittämiseen ja niihin liittyvien 
vaatimusten varmistamiseen.

Räätälöity koulutus antoi enemmän
Kastenille järjestetty räätälöity koulutus 
perustui yleisiin vaatimuksiin, mutta sii-
nä oli tämän lisäksi huomioitu Kastenin 
erityistarpeet ja yksilöidyt kysymykset.

– Räätälöidyn koulutuksen keskeiset hyö-
dyt olivat ennen muuta siinä, että saimme 
avattua tiettyjä epäilyjämme ja kysymyk-
siä, jatkaa Salo. – Saimme varmuuden, 
että olemme ymmärtäneet muutamat ky-
symykset oikein ja saimme ratkaistua tiet-
tyjä ongelmakysymyksiä. Samoin saimme 
selville mitä seikkoja on tarpeellista tutkia 
tarkemmin. Opimme jopa tiettyjä asioita, 

joista aikaisemmin luulimme, että ne ei-
vät ole edes mahdollisia.

– Kahden päivän koulutus oli jaettu kah-
teen osaan. Ensimmäisen päivän jälkeen 
opitut asiat saivat hautua muutaman päi-
vän ja samalla mieleen tuli tarkentavia 
kysymyksiä. Ne käytiin läpi sitten toisen 
koulutuspäivän aluksi. Saimme räätälöi-
dystä koulutuksesta paljon enemmän irti 
kuin mitä vakiokurssi olisi voinut tarjota. 
Suosittelen ehdottomasti!

Koulutus ja konsultointi 
täydentävät toisiaan
Kastenin valmistamia varastoautomaat-
teja koskee tietyt omat standardinsa, 
jotka eivät välttämättä tulisi esille vakio-
koulutuksessa. Räätälöity koulutus antoi 
mahdollisuuden keskittyä juuri niihin ky-
symyksiin, jotka askarruttivat Kastenin 
suunnittelijoita.

– Jos asioita opiskelee aivan itsekseen, 
saattaa jäädä kysymys, onko tulkinnut 
asiat oikein, arvioi Salo. – On paljon te-
hokkaampaa ostaa räätälöity koulutus 
joka vastaa kysymyksiin, kuin käyttää 
itse hirveän paljon aikaa selvittämiseen. 
Kun joku tekee esityöt valmiiksi, on se 
paljon kustannustehokkaampaa. Ja hy-
vin kouluttaja vaikutti olevan asioista 
perillä – suuria määriä yksityiskohtia tuli 
aivan ulkomuistista.

– Meillä oli koulutuksessa noin kymme-
nen henkilöä ja koulutus antoi hyvän 
suuntaviivat kehitystyölle jatkossa. Seu-
raava askel saattaa olla tapauskohtai-
nen konsultointi jossakin yksityiskohdas-
sa – koulutus ja konsultointi eivät sulje 
pois toisiaan.

– Kovin paljoa koulutus ei meillä muut-
tanut, mutta auttoi ajan tasalle. Saimme 
varmuuden, että osaamisemme on ajan 
tasalla ja käytämme oikeita standardeja. 
Kehitystä tehdään koko ajan ja nyt tie-
dämme paremmin mitä on mahdollista 
tehdä. Samalla varmistimme vanhojen 
asioiden olevan kunnossa. Tämä on kä-
tevä palvelu ja Sick tuntuu hallitsevan 
asian hyvin. Olemme tyytyväisiä ja voin 
suositella!

Teksti: Jouko Lampila

Constructor Finland Oy (Kasten) on yksi maailman johtavia varastointiratkaisujen toimittajia. Uudet inno-
vaatiot vaativat koneturvaosaamisen päivittämistä ja SICKin yrityskohtaisesti räätälöity koulutus oli siihen 
paras ratkaisu.

VARASTOAUTOMAATTIEN  
KONETURVALLISUUS VAATII AJAN  
TASALLA OLEVAA OSAAMISTA

Pepe Salo esittelee osin käsipäätteillä hallittavaa Kastenin TCPlus WMS -varaston-
hallintajärjestelmää, jota Kasten käyttää omassa varastossaan materiaalivirran 
hallintaan.
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LISÄTIETOJA MYYNNISTÄMME 

TURVAA LAITEHANKINTOIHIN  
- PIDENNETTY TAKUU

Kuvaus
SICKin pidennetty takuu tarjoaa suojan 
laitteiden odottamattomilta korjauskus-
tannuksilta jopa viiden vuoden ajan.

• Takuun pidennyksen voi hankkia 
joko yhdeksi tai kolmeksi lisävuo-
deksi tavanomaisen kahden vuo-
den laitetakuun päälle 

• Takuu on hankittavissa kaikille 
SICK – laitteille yksinkertaisista 
antureista lähtien aina järjestelmä- 
toimituksiin asti.

Takuun pidennyksen hinta on 3-6 % vuo-
dessa laite- ja  järjestelmätoimituksen 
hinnasta ja se veloitetaan kertakorvauk-
sena hankinnan yhteydessä. 

Yhdellä silmäyksellä
• Takuuajan pidentäminen kolmen  

tai viiden vuoden mittaiseksi 

• Kertaveloitus laitehankinnan yhtey-
dessä 

• Takuutapauksessa laite korjataan 
tai sen tilalle toimitetaan vastaava 
laite veloituksetta

Laitteelle hankittu takuun pidennys kirja-
taan laitteen sarjanumeron perusteella 
SICKin järjestelmään, jolloin tieto takuu-
nalaisuudesta on helposti selvitettävissä.

Etusi
• Suojaa odottamattomilta korjaus-

kustannuksilta myös takuuajan 
jälkeen 

• Laitteen tai järjestelmän arvo säi-
lyy, koska takuu on siirrettävissä 
seuraavalle omistajalle ja se on 
voimassa kaikkialla maailmassa 

• Pidennetty takuu turvaa hankintasi 
pitkälle tulevaisuuteen

Pidennetty takuu tuo turvaa omiin prosesseihin ja kustannussäästöjä korjauskustannuksiin. 

Vesa Järvinen
040 900 8026
Varsinais-Suomi

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

 

Ville Sarviaho 
040 900 8056 
Pohjois-Suomi 

Auvo Kuitunen
040 900 8054
Itä-Suomi ja Häme

Matti Kleemola
040 900 8043 
Etelä-Suomi

Jari Koponen
040 900 8049 
Itä-Suomi

Juha Liinamaa
040 900 8039
Pohjanmaa

Arttu Honkala
040 900 8055
Tampere 
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SICK PRESSDAYS 

KANSAINVÄLINEN LEHDISTÖ 
KOKOONTUI SICKIN PÄÄKONTTORILLE 

Kaksi tammikuun päivää antoivat toimittajille hienon tilaisuuden tutustua SICKin uusimpaan teknologiaan 
ja saavutuksiin lehdistöpäivillä. Esillä oli laaja kattaus teknologiaa ja järjestelmiä sekä tilaisuus tutustua 
vaativaan testiympäristöön ulkoilmassa ja SICKin uutta filosofiaa edustavaan tehtaaseen, jossa ihmiset ja 
koneet toimivat yhteistyössä.

>> Aamuherätys oli niin aikainen kuin se 
usein ulkomaille lähtiessä on ja aamu-
lento suuntasi Frankfurtiin. Sieltä ajoim-
me suomalaisten matkakumppaneiden 
kanssa pari sataa kilometriä etelään 
Schwartzwaldiin, aivan Saksan lounais-
kulmassa sijaitsevaan Waldkirchin pik-
kukaupunkiin, jossa SICKin pääkonttori 
sijaitsee.

Älykkään anturitekniikan uranuurtaja
Erwin Sick oli jo nuorena miehenä vuon-
na 1928 valmistunut oppisopimuksella 
optikoksi ja työskenteli nousujohteisel-
la uralla alan yrityksissä. Vuonna 1946 
kunniatohtori Sick heittäytyi yrittäjäksi ja 
perusti SICK AG:n.

Tänään SICK on menestyvä kansainvä-
linen anturitekniikan innovaatiojohta-
ja, jonka liikevaihto on yli 1,5 miljardia 
euroa. Yhtiöllä on kansainvälisesti noin 
8 800 työntekijää, joista yli 5 000 Sak-
sassa. SICK panostaa voimakkaasti tuo-
tekehitykseen, johon investoitiin vuonna 
2017 noin 170 miljoonaa euroa. Sa-
maan aikaan yhtiön EBIT-tulos oli lähes 
150 miljoonaa euroa.

Optinen tekniikka on ollut alusta lähtien 
SICKin toiminnan ytimessä, ratkaisut 
ovat olleet hyvin innovatiivisia ja yhtiö 
on myös suojannut keksintönsä. Tällä 
hetkellä yhtiön salkussa on yli 3 000 pa-
tenttia. Jo vuonna 1956 patentoidusta 
uudentyyppisestä peilivalokennosta tuli 

myöhemmin yksi yhtiön liikevaihdollisesti 
tuottavimmista tuotteista.

SICK palvelee periaatteessa kolmea 
teollisuuden aluetta, jotka ovat tehda-
sautomaatio, logistiikan automaatio ja 
prosessiautomaatio. Liiketoiminta jakau-
tuu edelleen yhdeksään yksikköön joita 
muutamia mainitaksemme ovat esinei-
den tunnistus, teollisuuden turvalaitteet, 
analysaattorit, liikkeen tunnistus ja erilai-
set mittalaitteet.

Erwin Sickin henki elää edelleen
Lehdistöpäivien kattava teema oli In-
dustry 4.0 ja tapahtuma oli jaettu kol-
meen toiminnalliseen osaan: luentoihin, 
näyttelyyn ja tutustumisiin käytännön 
kohteisiin. SICK AG:n hallituksen pu-
heenjohtaja, Dr. Robert Bauer, avasi päi-
vät esityksellään, jossa hän kertoi SICKin 
missiosta: riippumattomuus, innovaatio 
ja johtajuus. 

– SICK ajattelee ja toimii riippumatto-
masti, yhtiö on juridisesti ja taloudel-
lisesti riippumaton. Tuotteet ovat raja-
pinnaltaan avoimia ja ne voidaan liittää 
kaikkiin erilaisiin järjestelmiin, kuvaili 
Bauer riippumattomuutta. – Innovaatio 
tarkoittaa, että organisaatio on keksijä 
ja ennakoi tulevaa kehitystä. Yhtiö myös 
luo markkinoita innovatiivisilla tuotteilla 
ja järjestelmillä.

– Johtajuus merkitsee paikallisen osaa-
misen hyödyntämistä maailmanlaajui-
sesti. Se merkitsee toimintaa pitkän täh-
täimen tulevaisuus mielessä ja erinomai-
sen asiakashyödyn tuottamista.

SICK panostaa voimakkaasti yritysten 
digitaaliseen tulevaisuuteen. Älykäs 
anturitekniikka – Sensor Intelligence – 
kuten yhtiön slogan kuuluu, on Bauerin 
mukaan ainoa tie Industry 4.0:aan, joka 
merkitsee digitaalisen sisällön käyttä-
mistä, olemassa olevien rakenteiden te-
hokkaampaa hyödyntämistä ja verkottu-
nutta, autonomista joustavuutta.

SICKin kulttuuri on avoin innovaatiolle, 
kuten saimme kuulla yhtiön Lindköpin-
gissä sijaitsevan yhden tuotekehitysyksi-
kön esityksessä. Erwin Sickin henki elää 
yhtiössä edelleen, kertoi tiimi esitykses-
sään. Kaikki saavat tukea ja vapautta 
kehittymiseen, jonka perustana on luot-
tamus ja turvallisuus. Yhteistyö ja epävi-
ralliset verkostot ovat oleellisia.

Ryhmä on vahvempi kuin yksittäinen 
osaaminen ja epäonnistumiset ovat op-
pimista – siitä ei rangaista, vaan koke-
mus hyödynnetään opiksi. Kaikkea ko-
keillaan ja palautetta haetaan nopeasti. 
Tämä antaa työn aikaisessa vaiheessa 
ymmärryksen, ollaanko menossa oi-
keaan suuntaan.

https://www.sick.com/fi/fi/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
https://www.sick.com/fi/fi/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
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Industry 4.0 kahdesta näkökulmasta
– Teollinen vallankumous on tapahtu-
nut neljässä vaiheessa, kertoi Bernhard 
Müller, SICKin Senior Vice President In-
dustry 4.0. – Ensimmäinen vaihe oli, kun 
höyrykoneet toivat mekaanista voimaa 
tuotantoon. Niitä ohjattiin mekaanisil-
la antureilla. Toisessa vaiheessa tulivat 
sähkömoottorit, sähkömekaaniset antu-
rit ja sarjatuotanto. Kolmas vaihe mer-
kitsi automaattisia koneita, elektronisia 
antureita ja massatuotantoa.

– Nyt otamme Industry 4.0:n ensimmäi-
siä askelia. Se tarkoittaa verkottuneita 
järjestelmiä, autonomista joustavuutta, 
resurssien tehokasta hyödyntämistä ja 
älykkäitä antureita. Tuotantosarjan koko 
voi olla yksi kappale ja samalla tuotanto 
on tehokasta, automaattista ja nopeasti 
reagoivaa.

SICK tarkastelee Müllerin mukaan In-
dustry 4.0:aa kahdesta eri perspektiivis-
tä: antureiden kehittäjän ja teollisen val-
mistajan näkökulmista. Autonomisessa 
tehtaassa tarvitaan teknologiaa asioiden 
havaitsemiseen, ohjaamiseen ja varmis-
tamiseen. 

Konenäkö ohjaa robottien toimintaa ja 
varmistaa laatua. Optiset anturit tunnis-
tavat ja seuraavat komponentteja. Valo-
verhot ja turvaskannerit varmistavat hen-
kilöiden turvallisuuden. Lisäksi tarvitaan 
tekniikkaa esimerkiksi liikkuvien kuljetti-
mien ohjaamiseen ja koneiden huoltotar-
peen ennakoimiseen.

SICKin toinen perspektiivi tarkoittaa 
oman teknologian hyödyntämistä omas-
sa tuotannossa. SICK on yksi johtavia an-
turivalmistajia ja omaa teknologiaa hyö-
dynnetään omassa autonomisesti toimi-
vassa tuotantolaitoksessa. Tämä tarjoaa 
SICKille todellisen konkreettisen testi- ja 
kehitysympäristön järjestelmilleen. Tästä 
lisää jäljempänä.

Laaja kattaus teknologiaa
Lehdistöpäivien näyttely toi kattavasti 
esille SICKin laajaa anturi- ja järjestelmä-
tarjontaa erilaisiin sovelluksiin. Industry 
4.0 oli yhteinen teema neljälle eri näyt-
telyalueelle, joilla esiteltiin ulkona liikku-
vien koneiden automatiikkaa, sisätilojen 
itsenäisten ajoneuvojen tekniikkaa, ro-
botiikkaratkaisuja sekä teknologiarat-
kaisuja, jotka avaavat mahdollisuuksia 
Industry 4.0:n toteuttamiselle.

Näyttelyn kaikkien osa-alueiden läpi-
käynti on tässä mahdotonta, mutta seu-
raavassa joitakin mielenkiintoisia, toimit-
tajan huomion kiinnittäneitä sovelluksia:
Näyttelyn ehkä hauskin ja samalla mie-
lenkiintoinen kohde oli ”traktori” – kirk-
kaan akryylilevyn viipaleista koottu kol-
miulotteinen malli, joka kuvasi fyysistä 
ulkotiloissa toimivaa työkonetta. Valoku-
vassa traktorin hahmottaminen saattaa 
olla vaikeaa, mutta paikan päällä idea oli 
hyvin selkeä.

Traktori oli varustettu useilla erilaisilla 
laserskannereilla, muilla antureilla ja 
tietoliikennelaitteilla joiden avulla liikku-

vaa työkonetta voidaan ohjata ja estää 
törmäykset. Yksi mielenkiintoisimmista 
antureista oli Visionary-B -järjestelmä, 
jossa kahdella kameralla muodostetaan 
kolmiulotteinen kuva tässä tapauksessa 
koneen taakse jäävästä katvealueesta. 
Järjestelmä näyttää kuvan monitorilla, 
tunnistaa kuvassa näkyvät kohteet ja 
laskee niiden etäisyyden kulmaeron pe-
rusteella.

Laitteita ankariin olosuhteisiin
Traktoreissa, kaivinkoneissa, nostureissa 
ja muissa ulkona vaativissa olosuhteissa 
liikkuvissa koneissa käytettävä anturitek-
niikka oli vahvasti esillä näyttelyssä.

Yksi nerokkaan yksinkertainen ratkaisu 
oli MAX48-sarjan lineaarianturit, jotka 
asennetaan hydraulisylinterin sisälle. 
Mäntään kiinnitetty magneetti liikkuu 
anturin varren suhteen ja tunnistaa sylin-
terin absoluuttisen paikoituksen. Sylinte-
rin sisällä anturi on täysin suojassa ym-
päristötekijöiltä ja tuottaa myös huollon 
kannalta hyödyllistä tietoa, kuten öljyn 
lämpötila, käyttötunnit ja männän kumu-
latiivinen liikematka. Muun hyvän lisäksi 
anturi on varsin edullinen.

Lineaarianturin rinnalla tai sijasta kaivin-
koneessa mitataan yleensä puomiston 
asentoa kaltevuusantureilla. Liikekiihty-
vyys tuo tähän epätarkkuutta, jonka rat-
kaisee SICKin TMS/TMM88 -sarjan dy-
naaminen kaltevuusanturi. Anturi tunnis-
taa erikseen liikekiihtyvyyden ja laskee 
tehokkaan algoritminsa avulla puomin 

Outdoor Technology Center, jossa voidaan tehdä pitkäaikaisia testauksia ulko-olosuhteisiin tarkoitetuille antureille. 

https://www.sick.com/fi/fi/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
https://www.sick.com/fi/fi/konenaekoe/3d-konenaekoe/visionary-b/c/g348851
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit/lineaarianturit/max48/c/g428958
https://www.sick.com/fi/fi/kaltevuusanturit/kaltevuusanturit/tmstmm88/c/g361552
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puhtaan kaltevuuskulman. Erottelutark-
kuus on 0,01 astetta ja kiihtyvyystiedon 
saatavuus antaa lisää käyttömahdolli-
suuksia.

Yksi merkittävä uutuustuote näyttelyssä 
oli SICK outdoorScan3 -turvalaserskan-
neri, joka on julkistettu viime vuoden 
marraskuussa. Se on maailman ensim-
mäinen turvalaserskanneri, joka toimii 
luotettavasti kirkkaassa auringonpais-
teessa, lumi- tai vesisateessa ja sumus-
sa. Skannerin multi-echo -teknologia ja 
älykäs ohjelmistoalgoritmi tunnistavat 
sateen, lumen ja muut häiriötekijät ja 
suodattavat nämä helposti pois havain-
totiedoista.

Turvalaserskanneria esiteltiin näyttelys-
sä kaapeissa, joissa oli sankasti pöllyäviä 
hiutaleita, voimakasta vesisuihkutusta ja 
tiheää höyryä. SICK outdoorScan3 avaa 
aivan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi 
rakentaa ulkotiloissa itsenäisesti liikku-
via ajoneuvoja, jotka toimivat yhteistyös-
sä ihmisten kanssa.

Outdoor Technology Center
Ensimmäisen päivän kohokohtana SICK 
järjesti tutustumistilaisuuden logistiik-
kakeskuksensa yhteydessä ulkotiloissa 
olevaan testi- ja esittely-ympäristöön. 3 
500 neliömetrin alueella seitsemässä 
eri kohteessa oli lukuisia erilaisia järjes-
telmiä, jotka ovat toiminnassa jatkuvasti, 
kaikissa eri olosuhteissa.

Vaikka olimme Etelä-Saksassa, on siel-
läkin kylmää ja kosteaa tammikuussa. 

Nollan tuntumassa oleva lämpötila asetti 
omat haasteensa myös alueeseen tutus-
tuneille lehdistön edustajille.

Outdoor Technology Centerissä oli pit-
käaikaisessa testauksessa käytännös-
sä kaikkia ulkokäyttöön tarkoitettuja 
SICK-antureita, kuten 2D- ja 3D LiDAR 
-antureita, automaattisia valoverhoja, 
etäisyydenmittausantureita, tutka-an-
tureita, turvalaserskannereita ja paljon 
muuta. Juna-asemalla tunnistettiin kis-
koilla oleva kohde ja asemalaiturin reu-
nalla istuskeleva esittelijä. LiDAR-anturit 

SICKin uusi outdoorScan3 - ensimmäinen ulkokäyttöön sopiva skanneri,  jonka lan-
seeraus oli huhtikuussa.

tunnistivat portin läpi kulkevan ajoneu-
von profiilin ja pitkän etäisyyden antureil-
la valvottiin alueen aitaa.

Tärkeä tulevaisuuteen tähtäävä kohde oli 
itsenäisesti liikkuva auto, joka oli raken-
nettu Saksan postin yleisesti käyttämän 
pienen sähkökäyttöisen pakettiauton 
pohjalle. Auto oli varustettu hyvin moni-
puolisella ja suurelta osin päällekkäisellä 
anturiteknologialla, joka ohjasi, valvoi ja 
turvallisti sen toimintaa. Auto ajoi pihalla 
pientä lenkkiä ja ohjauksen tarkkuudes-
ta kertoi, että renkaanjäljet soralla olivat 
kuin kiskoilla, poiketen kierroksesta toi-
seen vain muutaman millimetrin.

Industry 4.0 todellisuudessa
Lehdistöpäivien päätteeksi meillä oli ai-
nutlaatuinen tilaisuus tutustua Freibur-
gissa lähellä Waldkirchia sijaitsevaan 
SICKin omaan uuteen tehtaaseen, jossa 
hyödynnetään ja kehitetään kaikkea sitä 
teknologiaa, jota SICK tarjoaa myös asi-
akkailleen. Tämän lisäksi tehtaassa toki 
valmistetaan SICKin uuden sukupolven 
optisia antureita – yksilöllisesti, autono-
misesti ja erittäin tehokkaasti.

Tehdas on ollut toiminnassa viime vuo-
den kvartaalista kaksi lähtien, eli se on 
käynnistetty noin vuosi sitten. Meneillään 
on ylösajovaihe ja tällä hetkellä tehtaas-
sa valmistetaan viittä tuoteperhettä kah-
deksasta suunnitellusta. Kaikki tuotteet 
ovat uusia. Tammikuussa oli käytössä yk-
si työvuoro, mutta vuoroja lisätään myö-
hemmin kolmeen. Laitos toimii yhteensä 
13 työntekijän voimin runsaan tuhannen 
neliömetrin tilassa. Vapaata tilaa hallissa 
on laajennuksia varten vielä kolmannes.
Tehtaassa on 12 täysin automaattista 
tuotantosolua, joissa robotit ja muut 
automaattikoneet tekevät antureiden 
valmistuksen eri työvaiheita. Tehtaassa 
liikkuu neljä AGC:tä (Automated Guided 
Cart) eli itsenäisesti liikkuvaa pientä kär-

SICKin teknologialla varustettu itsenäisesti liikkuva auto.

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/outdoorscan3/c/g503552
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/c/g91900
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/3d-lidar-anturit/c/g282752
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g176262
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g132151
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/tutka-anturit/c/g349453
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/tutka-anturit/c/g349453
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/c/g187225
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g91899
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/pitkaen-kantaman-etaeisyysanturit/c/g168297
https://www.sick.com/fi/fi/etaeisyysanturit/pitkaen-kantaman-etaeisyysanturit/c/g168297
https://www.sick.com/fi/fi/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
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ryä, jotka kuljettavat tuotealustoja solul-
ta toiselle tarpeen mukaan.

Kaikkialla tehtaan laitteissa ja tuotan-
tosoluissa käytetään mahdollisimman 
pitkälle SICKin omia antureita ja esimer-
kiksi AGC:t on suunniteltu ja valmistettu 
itse. Kaikki laitteet keskustelevat tuotan-
nonohjausohjelmiston kanssa, joka on 
SICKin itse suunnittelema ja ohjelmoima.

Kohti yksilöllisiä tuotteita
Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on 1,2 
miljoonaa anturia vuodessa. Kahdeksas-
ta tuoteperheestä on tarjolla yli puoli mil-
joonaa eri tuotevariaatiota ja pienin sarja-
koko on yksi kappale. Suuri variaatioiden 
määrä johtuu monista eri muuttujista, joi-
ta voi optisessa anturissa olla esimerkiksi 

linssi, tunnistusetäisyys, tarkennuspiste, 
ohjelmisto, liitin, asetukset ja painatus.

Kaikkien tuotteiden valmistus perustuu 
”resepteihin”, joiden perusteella asiakas 
voi tilata juuri haluamansa kokoonpa-
non. Kaikki yli puoli miljoonaa vaihtoeh-
toa löytyvät reseptikirjastosta, joten mi-
tään manuaalista säätöä ei tuotannossa 
tarvita tai tehdä.

Jokainen valmistettava tuote kulkee läpi 
juuri niistä tuotantosoluista, joita sen val-
mistuksessa tarvitaan. Jossain solussa 
tapahtuu esimerkiksi selektiivistä juotta-
mista ja näkyipä yhdessä solussa robot-
ti, joka juotti komponentteja piirilevylle 
kolvin ja tinalangan kanssa – aivan kuin 
ihminen. Toisessa solussa robotti pur-

SICK vie Industry 4.0:aa vaudilla eteenpäin. Kuvassa akryylilevyistä rakennettu ”traktori”, joka kuvaa fyysistä ulkotiloissa toimivaa 
työkonetta. 

sottaa liimaa anturin rungolle ja toinen 
robotti asettaa siihen anturin punaisen 
etuikkunan. Kaikki tapahtuu huikean no-
peasti ja tarkasti.

Kamerat valvovat tuotannon eri vaiheita 
kaikissa tuotantosoluissa ja jos jotakin 
menisi vikaan, on jälkeenpäin mahdollis-
ta nähdä ongelman syy. Jokainen tuote 
luonnollisesti tarkastetaan yksilöllisesti 
ja tuotannon kaikki tekijät, kuten kom-
ponentti- ja materiaalierät ovat seuran-
nassa.

Johtoajatuksena 
joustavuus ja sopeutuvuus
1800-luvulla tuotteet valmistettiin käsin 
ja jokainen oli erilainen. Sitten tulivat 
liukuhihna ja massatuotanto ja jokainen 
tuote oli samanlainen. Nyt ympyrä sul-
keutuu, kun autonominen tehdas voi val-
mistaa jokaiselle asiakkaalle yksilölliset 
tuotteet.

Markkinoiden muuttuvin tarpeisiin on 
helppo vastata, yksilölliset tuotteet voi-
daan toimittaa nopeasti, tehtaan tuo-
tantoresurssien käyttö on tehokasta ja 
varastoitavien tavaroiden määrä pieni. 
Tehdas myös huolehtii itse itsestään ja 
ennakoiva huolto voidaan järjestää ta-
loudellisesti.

Autonominen tehdas tuo monia etuja. 
Tehtaan nimi muuten on SICK I4.0 Fac-
tory Freiburg 1. Tuo numero yksi antaa 
odottaa, että joskus tulee myös numero 
kaksi...

Teksti: Jouko Lampila
Kuvassa ledistöpäivän illanvietossa lehdistön edustajat (vasemmalta) Tuomas  
Sauliala, Janne Tervola ja Jouko Lampila sekä SICKin edustajana Terhi Tiikkainen. 

https://www.sick.com/fi/fi/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
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NORDIC BUSINESS FORUM INSPIROI 
JOHTAJIA JA YRITYKSIÄ KASVUUN
Joka syksy tuhannet liike-elämän johtajat saapuvat Helsinkiin Nordic Business Forumin vuosittaiseen pää-
tapahtumaan. Tapahtumasta on tullut yksi maailman johtavimpia businesstapahtumia syystä. Tapahtuman 
puhujat eivät kaipaa esittelyjä. Vuosien saatossa Nordic Business Forumin lavalle on nähty joukko maail-
man nimekkäimpiä liike-elämän vaikuttajia kuten Al Gore, Jack Welch, Arnold Schwarzenegger, Arianna Huf-
fington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, Will Smith,Steve Wozniak, sekä viimeisimpänä Barack Obama.

>> Puhujat eivät kuitenkaan ole ainoa 
syy, minkä vuoksi ihmiset osallistuvat 
vuosi toisensa jälkeen tapahtumaan. 
Tapahtuma tarjoaa osallistujille ennen 
kaikkea uusia oppeja ja ideoita sekä 
mahdollisuuden verkostoitua muiden 
yrityspäättäjien kanssa. Tämän vuoksi 
tapahtumasta on ollut niin vaikutusval-
tainen. Kahden päivän ajan tapahtuma 
kuhisee liike-elämän johtajia, joiden pää-

määränä on kehittää itseään ja yritys-
tään uudelle tasolle.

Kolmas avaintekijä Nordic Business 
Forum tapahtumien menestykseen on 
asiakaskokemus. Tapahtumassa jokai-
nen pienikin yksityiskohta asiakaspolulla 
on mietitty alusta loppuun saakka. Kun 
jokainen yksityiskohta on suunniteltu, 
osallistuja voi keskittyä nauttimaan olen-

naisista, tässä tapauksessa ohjelmasta 
ja verkostoitumisesta.

2018 - strategian, huippusuorituksen 
ja tekoälyn vuosi
Vuoden 2018 tapahtuma Helsingissä 
oli Nordic Business Forumin yhdeksäs 
lippulaivatapahtuma. Tapahtuma koko-
si yli 7500 yrityspäättäjää 47 maasta 
Helsingin Messukeskukseen. Puhujina 
tapahtumassa olivat  Barack Obama, 



17

Marcus Buckingham, Steven Kotler, And-
rew McAfee, Don Tapscott, Susan Cain, 
Gary Hamel, Aswath Damodaran, John 
Mackey, Amy Cuddy, James Hewitt, Nik-
las Zennström, ja Sheila Heen.

Vuoden 2018 teemoja olivat strategia, 
huippusuoritus sekä tekoäly. Sen lisäksi 
että tekoäly oli yksi pääteemoista, teko-
äly näkyi myös tapahtuman taiteellisissa 
osuuksissa. KUKA robot osallistui tanssi-
esitykseen ja AIVA tekoälysäveltäjä soitti 
tapahtumaa varten luomansa kappa-
leen.

Mistä kaikki alkoi
Nordic Business Forumin tarina alkoi yli-
opiston markkinoinnin luennolla vuonna 
2007. Perustajat Hans-Peter Siefen ja 
Jyri Lindén tapasivat toisensa luennolla 
yhteisen ystävän kautta ja hetken jutel-
tuaan nuoret miehet huomasivat, että 
heitä yhdisti kiinnostus bisnekseen ja 
itsensä kehittämiseen. Ei mennyt kauaa-
kaan, kun keskustelut johtivat yhteisen 
sijoituspalvelun aloittamiseen. Samalla 
unelma bisnestapahtumasta alkoi muo-
toutua heidän ajatuksissaan.

Siefen ja Lindén aloittivat unelmansa 
tavoittelun vuonna 2009 Jyväskylässä. 
Ensimmäinen koulutustapatuma oli pie-
ni iltaseminaari, johon osallistui 80 osal-
listujaa. Jo vuotta myöhemmin tapahtu-
maan osallistui 700 osallistujaa. Vuoden 
2010 tapahtumaa pidetään yrityksen 

ensimmäisenä varsinaisena vuotuisena 
päätapahtumana vaikkakin tapahtuman 
nimi ei vielä tuolloin ollut Nordic Busi-
ness Forum.

Nuorilla visionääreille tämä oli vasta 
alkua. Päämääränä oli kansainväliset 
markkinat, ja sitä varten tarvittiin iso 
kansainvälinen nimi. Vuonna 2011, Sie-
fen ja Lindén kutsuivat yhdysvaltain enti-
sen varapresidentin Al Goren puhumaan 
tapahtumaansa. Huolimatta tapahtu-
man syrjäisestä sijainnista se keräsi yh-

teensä 1800 osallistujaa. Tapahtuma oli 
menestys ja vuodesta 2011 seminaari 
on kantanut yrityksen nimeä Nordic Bu-
siness Forum.

Kolmen onnistuneen päätapahtuman 
jälkeen, kävijämäärä kasvoi yli 3300 
osallistujaan. Kansainvälistyminen näkyi 
sekä yleisössä että puhujissa. Yleisöä 
tuli lähes 20 maasta ja puhujista 80% 
oli ulkomailta. Tapahtuman menestys 
ja kansainvälistymissuunnitelmat sai-
vat perustajat siirtämään tapahtuman  

Päälavalla robotin yhteydessä kaksi SICKin microScan3-turvalaserskanneria valvomassa robotin liikealuetta.

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/microscan3-pro/c/g295660
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järjestettäväksi Helsinkiin vuonna 2014. 
Tämän jälkeen tapahtuman kasvu ja 
kansainvälistyminen on ollut nousussa. 
Vuosi vuoden jälkeen kansainvälisten 
puhujien sekä osallistujien määrä on li-
sääntynyt. Lisäksi osallistujamäärä on 
moninkertaistunut. Myös tapahtumien 
tavoittavuus on kasvanut ilmiömäisesti 
livestriimauksen myötä. Arviolta 20000 
ihmistä seurasi vuoden 2018 tapahtu-
maa striimin kautta.

Sisartapahtumia ja puhujakisoja
Vuonna 2016 Nordic Business Forum 
päätti laajentaa toimiaan Ruotsiin, ja 
ensimmäinen vuotuinen Tukholman ta-
pahtuma järjestettiinkin jo tammikuussa 
2017. Pian tämän jälkeen yritys alkoi 
suunnitella toista sisartapahtumaa Os-
loon. Tammikuussa 2018 yritys järjesti 
ensimmäisen Oslon tapahtuman Tukhol-
man tapahtuman ohella. Vuonna 2019 
Tukholman ja Oslon sisartapahtumat 

järjestettiin toukokuussa. Tapahumien 
pääpuhuja on Simon Sinek.

Sisartapahtumien lisäksi yritys on laajen-
tanut toimintaansa myös muulla tavoin. 
Vuonna 2018 Nordic Business Forum 
järjesti ensimmäistä kertaa vuotuisen 
puhujakilpailun (Speaker Contest), jonka 
tavoitteena on löytää kyvykkäitä puhujia, 
jotka tuovat innovatiivisia konsepteja 
sekä uusia näkökulmia. Kisaan voivat 
osallistua niin ammattilaiset kuin puhu-
jatulokkaat. Kilpailun voittaja pääsee 
puhumaan vuotuisen lippulaivatapahtu-
man päälavalle Helsinkiin ja ansaitsee 
30000€ puhujapalkkion. Ensimmäisen 
kilpailun voitti James Hewitt puheellaan 
The Key to Sustainable High Performan-
ce.

Johtajia, jotka muuttavat maailmaa
Nordic Business Forumin tekemisen yti-
menä on missio rakentaa johtajia, jotka 
muuttavat maailmaa. Mission takana on 

usko siitä, että yritysjohtajien, jotka ha-
luavat tehdä maailmasta paremman pai-
kan, inspiroiminen ja varustaminen on 
yksi tehokkaimpia tapoja, millä voimme 
vaikuttaa yhteiskuntaan.

Tapahtumien teemat suunnitellaan tä-
tä missiota tukien. Keskeistä on pitää 
mielessä millaisia taitoja ja millaista tie-
toa johtajat tarvitsevat tulevaisuudessa. 
Johtaminen on aina yksi kattoteemoja, 
mutta päämääränä on tarjota yleisölle 
erilaisia näkökulmia johtamiseen eri alo-
jen asiantuntijoilta. 

Vuoden 2019 päätapahtuman teemana 
on kasvu (growth), ja puhujakaarti koos-
tuu kasvuorientoituneista bisnesajatteli-
joista, yrittäjistä ja tutkijoista kuten Geor-
ge Clooney, Steve Wozniak, Dr. Brené 
Brown, Randi Zuckerberg, Donald Miller, 
Sarah Blakely, ja Daniel Pink.

Aslak de Silva, Nordic Business Forumin 
toimitusjohtaja: “Olemme erittäin iloisia, 
että voimme tuoda useita mielenkiintoi-
sia maailman huippupuhujia Helsinkiin 
kymmenennen juhlavuoden kunniaksi. 
Kasvu-teeman myötä toivomme, että 
voimme tarjota jotain ainutlaatuista ja 
arvokasta tapahtuman osallistujille ja 
katsojille. Kasvu yhdistää asiakkaitam-
me, jotka ovat tärkeitä ja vaikutusval-
taisia yritysjohtajia. He tulevat varmasti 
nauttimaan 2019 tapahtumasta!”

Hans-Peter Siefen, perustajajäsen ja hal-
lituksen puheenjohtaja: “Tämä tulee ole-
maan meidän kymmenes vuosittainen 
Nordic Business Forum, joten kannattaa 
varautua yllätyksiin jo ennen kuin tapah-
tuma edes alkaa.”

Teksti: Anniina Turunen 
Nordic Business Forum 

www.nbforum.com/nbf2019/

Haastattelupisteen turvallistaminen 
SICKin microScan3-turvalaserskannerilla. 

Sila Svetan esitys Opening showssa.

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/microscan3-pro/c/g295660
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>> SICK oli mukana alusta alkaen, kun 
piti varmistaa turvallisuus robottien lä-
heisyydessä Nordic Business Forum 
2019 – tapahtumassa. Päälavalle sijoi-
tetun robotin yhteyteen sijoitettiin kaksi 
SICKin microScan3 turvalaserskanneria 
valvomaan robotin liikealuetta. Tämän 
lisäksi haastattelupisteeseen oli asen-
nettu robotti, joka tarjoili juomia haastat-
telijalle ja vieraalle. Tässä sovelluksessa 
piti käyttää mahdollisimman lyhyitä tur-
vaetäisyyksiä, joten haastattelupistees-
sä toimiva robotti turvallistettiin kolmella 
vertikaalisesti asennetulla skannerilla. 
Kun henkilö harhautui liian lähelle ro-
bottia sen liikkuessa, tämä havaittiin tur-
valaserskannerilla ja robotin vaaralliset 
liikkeet pysäytettiin. Päälavalla turvajär-
jestelmään lisättiin käsikäyttöinen kuit-
taustoiminto, haastattelupisteessä oleva 
turvatoiminto asetettiin automaattisesti 
kuittaantuvaksi.

Molemmissa kohteissa robotit oli kytket-
ty Flexi Soft –turvaohjaimelle, joka oli 
edelleen kytketty turvaluokitellusti ro-
botin ohjausjärjestelmään. microScan3 
ja Flexi Soft ja ohjelmointi tehtiin Safety 
Designer ja Flexi Soft Designer ohjelmis-
totyökaluilla, jotka ovat vapaasti ja ilmai-
seksi ladattavissa SICKin nettisivuilta.

Turvatoimintojen suunnittelu perustui 
riskin arviointiin, joka tehtiin yhteistyössä 
tapahtuma järjestäjän, robottitoimittaja 
Kukan ja SICKin kesken. Riskin arvioin-
nin pohjalta laadittiin turvakonsepti, jon-
ka perusteella voitiin turvajärjestelmät 
yksityiskohtaisesti suunnitella ja asentaa 
tämän suunnitelman mukaisesti. Näillä 
teknisillä ratkaisuilla voitiin varmistaa 
se, että sinänsä hyvinkin nopeat ja voi-
makkaat robotit eivät aiheuttanut riskiä 
lavalla liikkuville puhujille, esiintyjille ja 
juontajille.

NORDIC BUSINESS FORUM 2018

TAPAHTUMASSA ESILLÄ JA KÄYTÖSSÄ 
OLLEET ROBOTIT TURVALLISTETTIIN  
SICKin TURVATEKNISILLÄ RATKAISUILLA

>> Ajoreitti akselilla Lappeenranta – Jo-
ensuu – Kajaani – Jyväskylä on vuosien 
kuluessa tullut tutuksi Auvo Kuituselle, 
joka vastaa SICKin Itä-Suomen alue-
myynnistä. Nyt onneksi alueen pohjoi-
selle reunalle Jyväskylä – Pieksämäki 
– Savonlinna ollaan ”sisään ajamassa 
uutta” kollegaa. Jari Koponen on aloit-
tanut aluemyynnissä vuoden alusta ja 
tämä helpottaa huomattavasti Auvon 
vastuualuetta ja vähentää ajettavia kilo-
metrejä.

Oman alueensa hoidon lisäksi Auvolla 
on päävastuu partneriyhteistyöstä. Jokai-
sen alueen oma aluemyyntipäällikkö on  
partnereiden ensimmäinen kontakti 
päivittäisissä asioissa, mutta kokonais-
vastuu partnereista on Auvolla. Vuonna 
2011 SICK konserni järjesti ensimmäi-
sen kansainvälisen partneriyhteistyötä 
käsittelevän kokouksen. Auvo oli mukana 
tuossa kokouksessa ja on siitä lähtien ol-
lut päävastuussa partnereista mm. vuo-
sittaisen Business planin ja jokavuotisen 
partneripäivän järjestelyn tiimoilta.  Kun 
partnereita on 10, joista yksi Eestissä, 
voi hyvin kuvitella, että tekemistä riittää. 

Auvo on kuitenkin jo konkari tällä alalla; 
onhan hän aloittanut myyntihommissa jo 
vuonna 1984, joten kokemusta on ehti-
nyt kertyä useamman vuosikymmenen 
verran.  Anturitekniikka on tuttua, rat-
kaisuja asiakkaiden tarpeisiin löytyy hel-
posti ja monet asiakkaat ovat tulleet tu-
tuiksi vuosien varrella. Nykyinen kiinteä 
työpiste sijaitsee Lahden Tiedepuistossa, 
mutta suuri osa ajasta kuluu tietysti asia-
kaskäynneillä.

Vuonna 2010 ostettu mökki Joutsassa 
on mieluisa harrastus, jonka parissa aika 
kuluu, eikä vapaa-ajan ongelmia pääse 
syntymään. Piippolassa viimeisen yhdek-
sän vuoden lomat ovatkin kuluneet pää-
osin mökkiä kunnostaen ja laajentaen. 

Välillä toki vähän lomaillenkin. Tämän 
kesän suunnitelmiin kuuluvat kesäkeitti-
ön ja kellarin rakentaminen. Tämän jäl-
keen koko perhe 9 hengen voimin mah-
tuu saman pöydän ympärille, mukana jo 
kaksi lastenlastakin – Viivi ja Saana. 

LAHDESTA  
PIIPPOLAAN

Auvo Kuitunen
040 900 8054
Itä-Suomi ja Häme
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https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvalaserskannerit/microscan3-pro/c/g295660
https://www.sick.com/fi/fi/senscontrol-turvalliset-ohjausratkaisut/turvaohjaimet/flexi-soft/c/g186176
https://www.sick.com/fi/fi/teollisuuden-tietoliikenne-ja-anturi-integrointi/konfigurointi-ohjelmointi-visualisointi-ja-diagnoosi/w/software-tools/
https://www.sick.com/fi/fi/teollisuuden-tietoliikenne-ja-anturi-integrointi/konfigurointi-ohjelmointi-visualisointi-ja-diagnoosi/w/software-tools/
https://www.sick.com/fi/fi/teollisuuden-tietoliikenne-ja-anturi-integrointi/konfigurointi-ohjelmointi-visualisointi-ja-diagnoosi/w/software-tools/
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Vuonna 1930 perustettiin Lahden Sähkö ja Kone. Sittemmin perinteikkään perheyhtiön nimi on nasevoitu-
nut LSK:ksi ja yritysryppääseen kuuluu kuusi osakeyhtiömuotoista tytäryritystä: LSK Electrics, LVI-Expertti, 
LSK Talotekniikka, LSK Service, LSK Pneumatics ja LSK Technology sekä konserniyhtiönä LSK Group Oy.  
Kolme ensin mainittua kuuluvat talotekniikka-toimialaan ja kolme jälkimmäistä teollisuustoimialaan. LSK 
Yhtiöiden liikevaihto on reilut 50M€ ja ne työllistävät lähes 300 työtekijää.

>> LSK Technology Oy:llä on kaksi liike-
toimintayksikköä: Komponentti ja projek-
tiliiketoiminnat.

Komponenttiliiketoiminta keskittyy säh- 
kö- ja automaatiokomponenttien myyn-
tiin mottonaan ”Komponenteista Koko-
naisuuksiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että 
asiakas saa aina tarpeisiinsa teknis-ta-
loudellisesti parhaan ratkaisun kattava-
na kokonaisuutena. LSK Technologyn 
komponenttimyynti perustuu asian-
tuntevaan tekniseen myyntiin, laajaan 
tuotevalikoimaan ja varastointiin sekä 
nopeisiin ja luottaviin toimituksiin. LSK 
Technologyn toimittajasuhteet perustu-
vat pitkäaikaisiin ja syvällisiin partne-
ruuksiin. SICK-yhteistyö on tästä hyvänä 
esimerkkinä.

LSK Technologyn projektiliiketoiminta 
keskittyy nimensä mukaisesti asiakkai-
den projektitoimituksiin joko kokonais-
toimituksena tarvekartoituksesta ja 
esisuunnittelusta käyttöönottoon tai so-
veltuvana osatoimiuksena. Projektisuun-
nittelussa on n 50 automaatiosuunnitte-
lijaa Lahdessa, Seinäjoella sekä ympäri 
Suomea asiakkaan toimipiteissä. Projek-
titoimituksia tehdään Suomen lisäksi esi-

Marko Saarnia ja Auvo Kuitunen saapumassa trukkivarastosta ”pienvarastoon.

SICKin TEKNINEN PARTNERI LSK Technology Lahdessa

KEHITTYVÄ  
TEOLLISUUSAUTOMAATION OSAAJA 

Logistiikkapäällikkö Tomi Särmäkari  kertoo Marko Saarnialle ja Auvo Kuituselle 
miten tuotteet on hyllyihin järjestetty: Ei tuoteryhmittäin, eikä valmistajittain vaan 
kierron mukaan.
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Marko Saarnia ja Auvo Kuitunen saapumassa trukkivarastosta ”pienvarastoon. Komponenttiliiketoiminnan liiketoimintayksikön päällikkö Kari Järveläinen uuden toi-
mitilan edustalla Lahden Puhelinkadulla. 

merkiksi Ruotsiin, Venäjälle, Tsekkeihin 
ja Yhdysvaltoihin. 

Viime vuonna LSK toteutti mittavan toimi-
tilahankkeen. Tilanahtaudesta kärsineet 
varastotoiminnot sekä useassa toimipis-
teessä toimineet tuotanto- ja huoltotoi-
minnot saivat uuden kodin saman katon 
alta täysin kunnostetusta ja tarkoituksiin 
räätälöidyistä lähes 10 000m2 tiloista 
Lahden Holmassa. Uudet tilat mahdollis-
tavat myös alkuvuodesta 2019 alkaneen 
vaihdemoottorituotannon. 

Lahden keskusvaraston lisäksi LSK Te-
chnologyllä on paikalliset varastot Hei-
nolassa, Hämeenlinnassa ja Kotkassa. 
Varastoitavien nimikkeiden määrä on 
lähes 10 000. LSK Technology hoitaa 
myös asiakaskohtaisia ”varmuusvaras-
toja”. LSK Technologyn tarjoama 24/7 
varaosapalvelu on osana suurten sopi-
musasiakkaiden palvelukonseptia.

LSK SICKin partnerina
LSK Technology Oy on ollut SICKin viral-
linen partneri jo 7 vuoden ajan, mutta 
kauppaa on tehty jo ennen partnerisopi-
muksen allekirjoittamistakin. Yhteistyö 
hoituu hyvässä hengessä ja rutiinilla LSK 
Account Managerin Marko Saarnian ja 
SICKin aluemyyntipäällikön Auvo Kuitu-
sen välillä. Auvo on alusta saakka ollut 
yhteyshenkilö ja Marko puolestaan on 
SICK-tuotteiden ja teknologian avainkon-
takti. Yhteiskäyntejä asiakkaiden luona 
tehdään pari kertaa kuukaudessa. Suu-
rin osa asioista voidaan kuitenkin hoitaa 
puhelimitse ja kiperissä tapauksissa 
Auvo voi pikaisesti piipahtaa LSK:lla, jo-
ka sijaitsee vain muutaman kilometrin 
päässä SICKin Lahden toimipisteestä. 

Koulutukset ovat myös tärkeä osa yhteis-
työtä. Tämän vuoden puolella on järjes-
tetty infotilaisuus älykkäistä antureista, 
jolloin Tiedepuiston luentosaliin saatiin 
reilut 30 kuulijaa. Infotilaisuudet antavat 
kuulijoille hyvän yleiskuvan kulloinkin kä-
siteltävästä aiheesta sekä mahdollisuu-
den keskustella asiantuntijoiden kanssa. 
Syksyksi ollaan suunnittelemassa kone-
näköinfoa ja siitä on tulossa infoa heti 
aikataulun selvittyä. 

Paperisista keräilylistoista on siirrytty täysin tablettiaikaan. Keräilemässä varastoesi-
mies Petri Meriläinen. 

LSK luottaa SICKin teknologiaan myös omassa tuotannossa. Insinöörityönään vaih-
demoottoritestauksen turvallistamisesta tekevän Juha Niskasen valinta valoverhoksi 
oli SICK.

Lisätietoja:
www.lsk.fi
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UUSI VALOKENNOHAKU 
Kotisivuillemme www.sick.fi on tullut oikean tuotteen hakua helpottamaan työkalu, jonka avulla löydät etsimäsi tuotteen nopeasti 
ja vaivattomasti. 

Hakuun pääset kotisivuiltamme valitsemalla TUOTTEET - Valokennot

>> SICKin AHS/AHM36 tuoteperhe si-
sältää pyörivät, täysmagneettiset yksi- ja 
monikierrosabsoluuttianturit. Jo perus-
versioissa on kaikki toiminnalliset IO-Lin-
kin edut, kuten erityinen kokoonpano 
toimintalohkojen avulla IO-Link-Masterin 
kautta tai anturin helppo liittäminen eri-
laisiin Ethernet- ja kenttäväyläverkkoihin. 
Tämän lisäksi anturissa on joukko älyk-
käitä ominaisuuksia  monipuolista, me-
kaanista integrointia varten.

Käännettävät urosliittimet tai johtoliitän-
nät, erilaiset akselimallit ja asennusrei-
käkuviot sekä adapterilaipat takaavat 
yhteensopivuuden monenlaisten lop-
putuotteiden kanssa. Käytössä anturit 
vakuuttavat sovelluskohtaisella tarkkuu-
dellaan: yksikierrosversion AHS36 reso-
luutio on jopa 12 bittiä, ja mekaanisella, 
akuttomalla ja huoltoa kaipaamattomal-
la monikierrostoiminnolla varustetun 
AHM36-mallin resoluutio jopa 24 bittiä.
AHS/AHM36 IO-Link-tuoteperheen täys-
magneettisia ja näin äärimmäisen luja-
tekoisia antureita käytetään koneiden ja 
sovellusten absoluuttisten sijaintien ja 

nopeuksien mittaukseen teollisuus-, lo-
gistiikka- ja prosessiautomaatiossa. An-
tureiden halkaisija on vain 36 millimet-
riä, ja niissä on hyödynnetty kääntyvää 
liitäntätekniikka. Siksi ne soveltuvat erit-
täin hyvin pienissä tiloissa käytettäviksi. 
Lisäksi ne voidaan mekaanisesti mu-
kauttaa monella eri tavalla, mikä tarjoaa 
asiakkaalle ja suunnittelijoille mahdolli-
suuden erittäin joustavaan mekaanisen 
liitännän kehittämiseen.

Advanced-malli, 
vuoden 2019 puolivälissä
Advanced-mallina, joka on näillä näky-
min saatavissa vuoden 2019 puolivälis-
sä, AHS/AHM36-absoluuttianturi tarjoaa 
lukuisia IO-Link-toimintoja, kuten diag-
nostiikkatietojen valmistelu ja tallennus 
(lämpötila, käyttöikä ym.), konfiguroita-
vat tulo- ja lähtönastat sekä integroidut 
Smart Task -toiminnot, esimerkiksi pituu-
den mittausta varten.

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

AHS/AHM36-ABSOLUUTTIANTURI 
IO-LINK-LIITÄNNÄLLÄ

KLICK

KLIC
K

http://www.sick.fi
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit/absoluuttianturit/c/g244395
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit/absoluuttianturit/ahsahm36-io-link/c/g448788
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SENSOR INTEGRATION  
GATEWAY - SIG100

>> SIG100:n avulla liitettyjä anturi- tai 
toimilaitesignaaleita voidaan tehokkaas-
ti yhdistellä ja koota vetämällä ja pudot-
tamalla. Tämä helppo tehtävä ei vaadi 
ohjelmointitaitoja, mikä vähentää huo-
mattavasti ohjelmointiin kuluvaa aikaa 
ja rahaa

Säästä johdotukseen kuluvaa aikaa 
ja kustannuksia
Sensor Integration Gateway SIG100 vä-
hentää johdotukseen kuluvaa aikaa ja 
vaivaa, koska yksittäiset vakio-I/O-sig-
naalit linkitetään yhteen IO-Link-tieto-
virtaan. SIG100:n kuuden portin kautta 
voidaan koota yhteen jopa 12 erillistä 
tulo- tai lähtösignaalia. IO-Link ei vaadi 
erikoisjohdotuksia. Hyväksi todettuja ja 
suojaamattomia, kolmijohtimisia teolli-
suusjohtoja voidaan edelleen käyttää an-
tureiden ja toimilaitteiden liittämiseen.

Hyötysi
• Ratkaisu monimutkaisiin käyttö-

tehtäviin: SOPAS ET -työkaluun 
integroidun logiikkamuokkaimen 
avulla luodut yksinkertaiset anturi-
järjestelmät 

• Yhtenäinen johdotuskonsepti 
IO-Link:in avulla helppoa ja läpinä-
kyvää tietojen integrointia varten 

• Helppo ja intuitiivinen parametrointi 
graafisen SOPAS ET -käyttöliittymän 
ja USB:n kautta

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

W16/W26 VALOKENNOSARJA 

Jatkuvat muutokset ja kasvava kysyntä vaikuttavat siihen, että SICK pyrkii 
jatkuvasti päivittämään ja parantamaan anturivalikoimaansa vastaamaan 
kasvaviin haasteisiin. Samalla SICK keskittyy tarjoamaan asiakkailleen 
parhaan ratkaisun kuhunkin haasteeseen. 

Uudet W16- ja W26-valokennosarjat
Vaihto paranneltuun W16- ja W26-sarjaan on tehty mahdollisimman  
helpoksi. Valokennon kotelo ja kiinnityskohdat on tehty lähes identtisiksi 
vanhojen valokennojen kanssa. Voit vaihtaa W23- ja W27-sarjan kennot 
uuteen W26 kennoon heti ilman mitään muutoksia. W14- ja W18-sarjan 
kennojen muuttamisessa W16-sarjaan tarvitaan vain helposti asennettava 
adapteri. 

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

KLICK

KLIC
K

https://www.sick.com/fi/fi/integroitavat-tuotteet/sensor-integration-gateway/sig100/c/g470452
https://www.sick.com/fi/fi/io-link-uusi-tiedonsiirto-anturitasolla/w/io-link/
https://www.sick.com/fi/fi/sopas-engineering-tool-2018/p/p367244
https://www.sick.com/fi/fi/w16-w26-kohteen-tunnistuksessa-vain-taivas-rajana/w/highflier/
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/valokennot/w16/c/g433452
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/valokennot/w26/c/g433551
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/valokennot/w23-laser/c/g194160
https://www.sick.com/fi/fi/w27-3/c/g197410
https://www.sick.com/fi/fi/w14-2/c/g174692
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/valokennot/w18-3/c/g186737
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DETEC2 CORE  
DETEC4 CORE

 Turvavaloverhot 14 tai 30 mm:n 
   resoluutiolla (tyyppi 2/SIL1/PL c tai 
   tyyppi 4/SIL3/PL e)

 Erittäin pieni kotelo

 Toimintaetäisyys jopa 15 m

 Lämpötila-alue: -30 ˚C ... +55 ˚C

 Kotelointiluokat IP65 ja IP67

 Ei sokeita alueita

  Yksinkertainen ja nopea asennus laajan  
    tuote- ja lisävarustevalikoiman ansiosta

 Helppo asennus integroidun 
   suuntausnäytön ansiosta

DETEC CORE 2 HG
DETEC 4 CORE HG

 Kuten Core-versiot, mutta karkaisusta  
    lasista valmistettu etulinssi 

 Ihanteellinen muotoilu esimerkiksi 
   jäähdytysnesteitä, voiteluaineita ja/tai 
   kemiallisia puhdistusaineita sisältävään
  ympäristöön. 

 Lämpötila-alue: -30 ˚C ... +55 ˚C 

 Kotelointiluokat IP65 ja IP67 

 Ei sokeita alueita 

 Yksinkertainen ja nopea asennus laajan 
   tuote- ja lisävarustevalikoiman ansiosta 

 Helppo asennus integroidun 
   suuntausnäytön ansiosta

DETEC2 CORE EX II 3GD 
DETEC4 CORE EX II 3GD 

 

 Kuten Core-versiot, mutta soveltuu  
   käytettäväksi koneiden suojaukseen   
   räjähdysvaarallisessa ympäristössä  
   (ATEX-luokka 3GD)

 ATEX kaasulle: II 3G Ex nA op 
   is IIB T4 Gc X

 ATEX pölylle: II 3D Ex tc IIIB 
   T135°C Dc

 Lämpötila-alue: 0 ˚C ... 55 ˚C

 Toimintaetäisyys jopa 15 m 

TURVAVALOVERHOT

deTec4-core deTec4-core EX II 3GD

UUTTA!

deTEc Core 2

SICK on tuonut turvallisuutta logistiikkaan ja tuotantoympäristöihin jo vuosien ajan deTec-sarjan turvavalo-
verhojen ja deTem-sarjan turvavalopuomien avulla. ATEX-luokan 2GD räjähdysvaarallisiin ympäristöihin on 
ollut jo aiemmin saatavana useita deTec4-Core -tuoteversioita, joissa turvavalot on asennettu erikoiskote-
loon. Uudet deTec EX II 3GD ja deTem EX II 3GD tarjoavat nyt räjähdysvaarallisen turvallisuuden kaikkiin 
ATEX-luokan 3GD turvallisuustarpeisiin ilman erityistä asennuskoteloa.

VALINTAOHJE:  

KAIKKI DETEC-TURVAVALOVERHOT JA DETEM- 
TURVAVALOPUOMIT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

DETEC EX II 3GD EN DETEM EX II 3GD:  
TURVALLISUUS RÄJÄHDYS- 
VAARALLISISSA  
YMPÄRISTÖISSÄ
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https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/monisaeteiset-turvavalopuomit/c/g187272?q=:global.Unterproduktfamiliengruppe%3C%40%3EAlatuoteperheryhm%C3%A4:deTem:Def_Type:ProductFamily&fs=10000
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/monisaeteiset-turvavalopuomit/detem4-core-ex-ii-3gd/c/g500753
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UUTTA!

DETEM2 CORE
DETEM4 CORE

 
 2-, 3- tai 4-säteinen turvavalopuomi

 (tyyppi 2/SIL1/PL c 
    tai tyyppi 4/SIL3/PL e) 

 Erittäin pieni kotelo

 Toimintaetäisyys jopa 90 m

 Lämpötila-alue: -30 ˚C ... +55 ˚C

 Kotelointiluokat IP65 ja IP67

 Ei sokeita alueita

 Yksinkertainen ja nopea asennus 
   laajan tuote- ja lisävarustevalikoiman
   ansiosta 

 Helppo asennus integroidun 
   suuntausnäytön ansiosta

DETEM2 CORE IP69K
DETEM4 CORE IP69K

 Kuten Core-versiot, mutta kotelointi-
   luokka IP69K (koskee myös kaapelia)

 Lämpötila-alue: -30 ˚C ... +70 ˚C

 Helposti puhdistettava: ei teräviä 
   kulmia tai aukkoja

 Hengittävä venttilikalvo 
   estää huurtumisen, taatusti 
   korkea käytettävyys

  Vaihdettava suojakotelo lisää 
    joustavuutta ja vähentää 
    huoltokustannuksia

DETEM2 CORE IP69K 

 Kuten Core-versiot, mutta soveltuu 
    käytettäväksi koneiden suojaukseen
     räjähdysvaarallisessa ympäristössä 
    (ATEX-luokka 3GD)

 ATEX kaasulle: 
   II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X

 ATEX pölylle: II 3D Ex tc IIIB 
   T135 °C Dc

 Lämpötila-alue: 0 ˚C ... 55 ˚C

 Toimintaetäisyys jopa 90 m

DETEC4 CORE EX II 2GD

 

 Kuten deTec4 Core -versiot, mutta 
   soveltuu käytettäväksi koneiden 
   suojaukseen räjähdysvaarallisessa 
   ympäristössä (ATEX-luokka 2GD)

 600/30 mm, 900/30 mm, 
   1 200/30 mm ja 1 500/30 mm

 Paineenkestävä kapseloitu kotelo, joka
    on suunniteltu ja hyväksytty 
    käytettäväksi seuraavilla vaara-
    vyöhykkeillä:

    - ATEX kaasulle: II 2 G Ex d IIB T6 Gb
    -  ATEX pölylle: II 2 D Ex tb IIIC T56 °C Db
    -  NFPA 70/NEC 500, luokka I, div. 1,
      ryhmät C ja D
    -  NFPA 70/NEC 500, luokka II, div. 1, 

ryhmät E, F ja G
    - NFPA 70/NEC 500, luokka III, div. 1

DETEC2 CORE IP69K 
DETE4 CORE IP69K

 Kuten Core-versiot, mutta 
   kotelointiluokka IP69K  
   (koskee myös kaapelia)

 Tehokkaan puhdistuksen 
  kannalta ihanteellinen muotoilu, 
  soveltuu elintarvike- ja 
  panimoteollisuuden käyttöön

 Lämpötila-alue: -30 ˚C ... +70 ˚C

 Helposti puhdistettava: ei teräviä 
   kulmia tai aukkoja

 Hengittävä venttiilikalvo estää
   huurtumisen, taatusti korkea 
   käytettävyys
 

 Vaihdettava suojakotelo lisää 
    joustavuutta ja vähentää 
    huoltokustannuksia

DETEC4

 Kuten deTec4 Core -versio, mutta 
   sisältää lisäksi käytettävyyttä ja 
   tuottavuutta parantavat turva-  
   ja diagnoositoiminnot 

 Toimintaetäisyys jopa 30 m

 Mittaustoiminnot ja mahdollisuus 
   ennakoivaan kunnossapitoon 
   IO-Linkin kautta

 Visualisointi ja diagnosointi NFC:n kautta

 Suuntausapuvälineet

 Dynaaminen suojakenttä

 Älykäs, integroitu host-guest-kytkentä

 Säädettävä alennettu lähetysteho

 Ihanteellinen ratkaisu esimerkiksi 
   Industry 4.0-, IoT- ja Big Data  
   -sovelluksiin

TURVAVALOPUOMIT 

deTec-deTem: poikkileikkaus deTec-deTem: kiinnnitys

deTec4-core EX II 2 GD deTec4

UUTTA!

deTec-deTem IP69K  
vaihdettavalla kotelolla

deTec4-core IP69K
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Lisätietoja:
Mika Andersson, 
mika.andersson@sick.fi,  
Puh. 09-2515 8023

https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/monisaeteiset-turvavalopuomit/detem2-core/c/g422855
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/monisaeteiset-turvavalopuomit/detem4-core/c/g422856
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/monisaeteiset-turvavalopuomit/detem2-core-ip69k/c/g445153
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/monisaeteiset-turvavalopuomit/detem4-core-ip69k/c/g445152
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fi/fi/valosaehkoeiset-turvalaitteet/turvavaloverhot/detec/c/g461751
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2D-LASERSKANNERIT VALVOVAT 
SOULIN METRON ASEMALAITURIN OVIA

>> SICKin 2D-LiDAR-anturi TiM351 (ly-
henne sanoista: Light Detection And 
Ranging) on tarkka tasoskanneri, joka 
tunnistaa vaativassakin ympäristössä 
luotettavasti pienet tai kapeatkin esi-
neet niiden väristä tai muotoilusta riip-
pumatta. Kompakti rakenne, vaivaton 
käyttöönotto – ja ennen kaikkea jopa 
100 prosentin luotettavuus ja käytettä-
vyys ovat osoittautuneet Soulin metron 
liikenteenharjoittajien kuten myös mui-
den integrointikumppanien keskuudessa 
todellisiksi ”ovenavaajiksi”.

Ei kauhun hetkiä rouva Kimille
Torstai-ilta, Soulissa on meneillään ruuh-
ka-aika. Rouva Kim on matkalla kotiin. 
Töiden jälkeen vielä vähän ostoksia kä-
tevästi 2. linjan metroaseman liikkeissä. 
Elintarvikkeiden lisäksi hän hankkii vielä 
lämpimän takin, jonka ystävällinen myyjä 
pakkaa hänelle kassiin. Asemalaiturilla 
on ennen häntä jonossa jo pari ihmistä. 
Lyhyt silmäys mainoksiin asemalaiturin 

ovessa, joka avautuu hetken kuluttua au-
tomaattisesti metron saavuttua. Juna on 
täynnä – rouva Kim mahtuu juuri ja juuri 
kyytiin. Selvä – ovet sulkeutuvat. Mutta 
vasta sitten, kun hänen laukkunsakaan, 
joita hän pitää selkänsä takana junaan 
noustessaan, eivät voi jäädä asemalaitu-
rin eivätkä metron ovien väliin. Hän ei huo-
maa mitään siitä, että SICKin 2D-LiDAR- 
anturi valvoo ovien sulkeutumista – ku-
ten aina hänen matkustaessaan metrol-
la Soulissa. Ei kauhun hetkiä jumiin jää-
neiden matkatavaroiden vuoksi – ei rou-
va Kimille eikä miljoonille muille Soulin 
metrossa matkustaville.
 
Automaattiset asemalaiturien ovet 
yhä yleisempiä metroasemilla 
ja lähijunaliikenteen rautatieasemilla
Soul on vain yksi esimerkki lukematto-
mista mega- ja suurkaupungeista sekä 
metropolialueista ympäri maailmaa, 
joita ilman kiskoilla kulkevaa lähiliiken-
nettä uhkaisi äkkiromahdus jatkuvasti 

lisääntyvän yksityisliikenteen vuoksi. Jo 
tällä hetkellä tällaisia julkisia liikenne-
palveluja käyttävät sadat miljoonat ih-
miset ympäri maailmaa – ja esimerkiksi 
Soulin kaltaisten miljoonakaupunkien 
metroasemat ovat kehittyneet todellisik-
si ostos- ja palvelukeskuksiksi, sillä suuri 
matkustajamäärä on mielenkiintoinen 
markkina-alue elintarvikekauppiaille, 
mobiilioperaattoreille, putiikeille ja ravin-
toloille. Julkisen liikennekapasiteetin tar-
ve kasvaa – ja samalla myös mukavuut-
ta, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevat 
vaatimukset asemalaitureilla, kuten ju-
nien kulkuvälejä, täsmällisyyttä ja luotet-
tavuutta sekä metro- ja rautatieasemien 
kestävyyttä ja taloudellisuutta koskevat 
vaatimukset. 

Automatisoiduilla ja antureilla valvottavil-
la asemalaiturin ovilla varustetut mekaa-
niset erotusjärjestelmät asemalaiturin 
ja ratapenkereen välissä mahdollistavat 
kaikkien näiden tavoitteiden saavuttami-

Soulin metro on Etelä-Korean pääkaupungin lähihenkilöliikenteen selkäranka. Miljoonat matkustajat käyt-
tävät joka vuosi julkista liikennettä, jonka yli 300 asemaa on lähes kauttaaltaan varustettu automaat-
tisilla asemalaiturin ovilla. Niiden valvonta tapahtuu suurimmaksi osaksi SICKin TiM351-tuoteperheen  
2D-LiDAR-antureilla. Ne sallivat automaattiovien sulkeutumisen vain, jos ovien väliin ei voi jäädä matkusta-
jien laukkuja, reppuja tai sateenvarjoja.

https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/c/g91900
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/c/g91900
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/tim3xx/tim351-2134001/p/p361368
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sen samanaikaisesti. Ne suojaavat mat-
kustajia metrojen saapuessa ja lähtiessä 
sekä suojaavat asemalaituria ohikulke-
vien junien aiheuttamalta paineaallolta. 
Ne tarjoavat videoseinien käytön, valais-
tuksen suunnittelun ja ilmastoinnin tai 
rakennuselementtien värityksen avulla 
runsaasti vapautta asemien mukavam-
paan arkkitehtoniseen suunnitteluun. 

Automaattiset asemalaiturin ovet tarjo-
avat myös mahdollisuuden matkustaja-
virtojen tehokkaampaan hallintaan ja si-
ten junien seisonta-aikojen optimointiin 
– mikä taas voi parantaa junien täsmälli-
syyttä ja mahdollistaa junien tiheämmän 

liikennöinnin. Lisäksi ne takaavat metro- 
ja rautatieasemien toiminnan myös tule-
vaisuudessa – ennakoimalla teknisesti 
automaattisten junajärjestelmien käytön. 

Vain erittäin luotettavat 
ovijärjestelmät mahdollistavat 
kitkattoman junaliikenteen
Kuvatut nykyiset ja tulevat asemalaitu-
rien automaattisten ovilaitteiden käyt-
töskenaariot edellyttävät yhtä asiaa: 
huipputason luotettavuutta – mieluiten 
100-prosenttista! Sillä metro- tai asema-
laiturin pituudesta riippuen samanaikai-
sesti avautuu ja sulkeutuu 20–30 ovea. 
Jos toimintatavan luotettavuus on ”vain” 
99 prosenttia, tämä merkitsee, että noin 
joka kolmas juna joutuisi hidastamaan 
ovilaitteiston häiriön vuoksi – emme ha-
lua ajatellakaan, miten tämä vaikuttaisi 
Soulin metron yli 300 aseman ja tuhan-
sien junien reittiverkostossa metrojen 
täsmällisyyteen ja kuljetuskapasiteettiin.

Tästä syystä Soulin metron liikenteen-
harjoittajat ja heidän integrointikumppa-
ninsa ovat testanneet kuukausien ajan 
erilaisia anturiratkaisuja asemalaiturin 
ovien automaattiseen valvontaan ja 
ohjaukseen. Tällöin valoverhotekniikka 
sai tässä käyttötarkoituksessa väistyä 
jo testauksen varhaisessa vaiheessa: 
järjestelmät ovat vaikeasti asennettavia 
ja määritettävä; ne ovat käytön aikana 
alttiita likaantumiselle ja säätövirheille 
ja vaativat erittäin paljon huoltoa – ja 
niiden järjestelmästä riippuva resoluutio, 
joka määräytyy yksittäisten säteiden väli-
sen etäisyyden perusteella, voi johtaa sii-
hen, että ohuita esineitä, kuten näyttöjä 
tai kävelytelineitä, ei tunnisteta. 

Loppujen lopuksi ne voivat yksittäisenä 
järjestelmänä valvoa vain asemalaiturin 
oven suuntaista ja aivan sen takana ole-

vaa optista tasoa, mutta eivät metron lu-
kitun oven ja suljetun asemalaiturin oven 
välistä aluetta. 

2D-tasoskannereilla nämä haittapuolet 
voidaan kuitenkin välttää – mutta kaikki 
anturit eivät silti ole yhtä sopivia tähän 
käyttötarkoitukseen. Riittämätön ympä-
röivän valon sietoisuus, optiikan huo-
maamaton likaantuminen, josta aiheu-
tuu äkillisen vioittumisen vaara, rajoitet-
tu mekaaninen ja sähköinen kestävyys 
ja puuttuvat kansallisten standardien 
mukaiset hyväksynnät erottivat testeissä 
jyvät akanoista.
 
”Esirippu nousi”
 2D-LiDAR-anturille TiM351
Vain SICKin TiM351 täytti kaikki vaati-
mukset ja odotukset. Se on 2D-LiDAR- 
anturi, joka käyttää silmille turvallista la-
serluokan 1 infrapunavaloa – siksi ase-
malaiturin oven erityisiä turvatoimia ei 
tarvita. Kaikkiaan TiM351 saavuttaa tek-
nologiansa ja teknisten ominaisuuksien-
sa avulla luotettavuuden, joka on erittäin 
lähellä sataa prosenttia. Siksi Soulin 
metrosta vastaaville ”nostettiin esirippu” 
TiM351-anturia varten: nyt näitä 2D- 
LiDAR-antureita on asennettu metroase-
mille jo yli 10.000. Menestystarina ei ole 
vielä päättynyt, koska automaattisilla 
asemalaiturin ovilla on kaikkien pääkau-
pungin metroasemien lisäksi varustetta-
va kaikki muutkin Etelä-Korean asemat. 

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

https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/c/g91900
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/tim3xx/tim351-2134001/p/p361368
https://www.sick.com/fi/fi/havainnointi-ja-mittausratkaisut/2d-lidar-anturit/c/g91900
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>> Kun TDC on asennettu liikkuvaan 
ajoneuvoon tai koneeseen, se toimii tie-
donsiirto- ja tietokanavana ulospäin. TDC 
reititin kerää ja tallentaa kaikkien siihen 
kytkettyjen anturien tiedot (SICK-antu-
rien lisäksi myös muiden toimittajien 
tuotteista) ja hyödyntää useita erilaisia 
liitäntöjä. Tiedot lähetetään asiakaspal-
velimelle, SICK-pilveen tai mahdolliseen 
asiakaskohtaiseen SaaS-pilviratkaisuun 
mobiilitiedonsiirron, WLANin tai Etherne-
tin kautta. Prosesseja voidaan optimoida 
saapuvan ja lähtevän datan perusteella, 
jolloin avoimuus kasvaa ja tuotanto te-
hostuu.

Kätevä: TDC-järjestelmä osaa arvioida 
saapuvia tietoja myös itse. Reaaliaikai-
nen lähtötieto jaetaan I/O:n tai teksti-
viestien avulla – soveltuu erinomaisesti 
hälytysten antamiseen.

Tehtaan tai jakelukeskuksen vaativassa ympäristössä älykkääseen verkkoon kytkettyjen anturien avulla voi-
daan saada paljon tietoa ja näkemystä prosessista, esimerkiksi mahdollisista häiriöistä. Mutta kuinka se e 
onnistuu AGV- ja AGC-siirtovaunujen, satamanosturien, maanrakennus-, kaivos- ja metsätyökoneiden ja mui-
den liikkuvien koneiden ja ajoneuvojen ollessa kyseessä? SICK on kehittänyt TDC-reitittimen (Telematic Data  
Collector) juuri tätä varten. Sen avulla voidaan muuttaa kaikenlaiset mobiilisovellukset yhdellä kertaa IoT- ja 
Industry 4.0 -yhteensopiviksi.

UUSI E-VERSIO TARJOAA VIELÄKIN ENEMMÄN MAHDOLLISUUKSIA 

TDC-REITITIN: ÄLYKKÄÄN DATAN 
LUOTETTAVA TOIMITTAJA LIIKKUVIA 
LAITTEITA VARTEN

TDC-E:N YLEISKATSAUS:
 
■■ Tehokas end-to-end-tiedonsiirtoalusta 

■■ Liittää yhteen itsenäiset järjestelmät ja anturit ja tarjoaa tietoa anturien ja 
tapahtumien tilasta 

■■ Tarjoaa perustan avoimuudelle, tuottavuuden parantamiselle ja prosessin 
optimoinnille 

■■ Ihanteellinen aktiivisen ja ennakoivan kunnossapidon, , kalustonhallinnan, 
paikannuksen, anturianalytiikan ja SMART-palveluiden tarpeisiin 

■■ Yksinkertainen kokoonpano, ei ohjelmisto- tai lisenssikustannuksia 

■■ Avoin end-to-end-arkkitehtuuri IoT-käyttöön (esimerkiksi Docker, Node-RED) 

■■ Tiedonsiirto pilvipalveluihin: GSM 3G+, WLAN, Ethernet (lähetys/vastaanotto) 
MQTT/OPC UA/JSON-tuen kautta 

■■ Useita laiteliitäntöjä, kuten GPS, UWB, I/O, CAN, sarjaportti, Ethernet, WLAN, 
WPAN 

■■ Reaaliaikaiset hälytykset tekstiviestillä, sähköpostilla tai I/O:n kautta 

■■ SOPAS-toiminto 

https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
https://www.sick.com/fi/fi/aelykkaeaet-anturit-teollisen-internetin-perustana/w/industry40/
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
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UUTTA!

TARVITSETKO APUA VALINTAAN?
Mikä TDC soveltuu parhaiten tiettyyn mobiilikäyttökohteeseen? SICK-asiantuntijat 
auttavat mielellään koneenrakentajia, järjestelmäintegraattoreita, valmistajia ja lop-
pukäyttäjiä tuotteiden valinnassa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Juri Varis  
puh. 040 900 8042, juri.varis@sick.fi

RS232

RS485

RS422

SICKin TDC-M- ja TDC-B-reitittimet 
vastasivat tärkeään markkinoiden 
tarpeeseen. Uusi TDC-E tarjoaa vie-
läkin enemmän mahdollisuuksia.
 

TDC-M:ssä TDC-B:ssä on 9 
toimintoa ja 4 liitäntää.

TDC-E tarjoaa myös seuraavat
 toiminnot ja liitännät

 
kohteiden paikannus 

ulkona
yhteyden 

tila
CANbus-
liitäntä

 
kohteiden paikannus 

sisätiloissa

  
SMART-
palvelut

  
pilvi-

sanomat

  
RS-232-
liitäntä

  
SSI

  
anturi-
tiedot

  
reaaliaikaiset 

hälytykset

  
RS-485-
-liitäntä

 

 

   
WPAN

 

  
maailmanlaajuinen 

käytettävyys

  
suoritus-

kykytiedot

  
digitaalinen ja 

analoginen liitäntä

  
WLAN

  
Ethernet

  
RS-422-liitäntä

https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
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 TDC-E: VIELÄKIN ENEMMÄN MAHDOLLISUUKSIA

maailmanlaajuinen 
käytettävyys

asiakaspalvelin
tai pilvi

sanomat hälytykset

tiedonsiirto 
(mobiili, WPAN, WLAN)

kohteiden paikannus
ulkona (GPS)

kohteiden paikannus
sisätiloissa

muiden 
valmistajien

anturit

SICK-
anturit

I/O, CAN, sarja-liitännät, 
ethernet

TDC TARJOAA PALJON  
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA
TTDC tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia 
koneenrakentajille, järjestelmäintegraat-
toreille, logistiikkapalvelujen tarjoajille ja 
loppukäyttäjille. Tässä joitakin esimerk-
kejä:

SIILOJEN JA SÄILIÖIDEN 
TASON ETÄVALVONTA
TDC:n avulla voidaan tarkkailla nestei-
den, sementin ja muiden materiaalien 
pinnan tasoa etäyhteyden kautta. Tieto-
jen visualisointi toteutetaan pilvessä.

 
AJONEUVOJEN JA KONEIDEN SUORI-
TUSKYKYTIEDOT
TDC välittää ajoneuvojen ja koneiden 
tärkeimmät suorituskykytiedot, kuten 
polttoaineen kulutuksen, kaltevuuden 
ja moottorin tai tuulettimen kierrosno-
peuden. Näiden tietojen avulla voidaan 
pienentää kentällä olevien koneiden sei-

sonta-aikojen ja konerikkojen todennä-
köisyyttä. Osia käytetään tehokkaammin 
ja pidempään.

https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
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TDC TARJOAA PALJON  
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA
T

KAIKKI SICKin TDC:T YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Laitteisto
■■ MCU (STM32F4; 168 MHz) 

Tiedonsiirto:
■■  MQTT 

Anturit:
■■ kiihtyvyysanturi
■■ magnetometri
■■ lämpömittari

 
Liitännät:
■■  GSM/GPRS
■■ 6 x I/O
■■ 1 x CAN

Laitteisto:
■■  MCU (STM32F4; 168 MHz)

 
Tiedonsiirto:
■■  MQTT 

Anturit:
■■ GPS
■■ kiihtyvyysanturi
■■ magnetometri
■■ lämpömittari 

Liitännät:
■■ GSM/GPRS
■■ 8 x I/O
■■ 1 x RS485

Laitteisto:
■■ dual-core-suoritin
■■ M4-apusuoritin

 
Tiedonsiirto:
■■ MQTT
■■ OPC UA
■■ JSON

 
Ohjelmisto:
■■ verkkopohjainen määritys
■■ SICK picoSTRATUS
■■ SOPAS runtime
■■ Node Red valmiiksi asennettuna
■■ Custom Docker Container -tuki 

Anturit:
■■  GPS
■■  Decawave (UWB;RTLS)
■■  kiihtyvyysanturi
■■  magnetometri
■■  lämpömittari 

Liitännät:
■■ 2 x Gigabit Ethernet
■■ WLAN & WPAN
■■  3G, laitteessa micro-SIM
■■  6 x I/O (säädettävä)
■■  2 x RS485 tai
■■  1 x RS422 tai 1 x SSI
■■  1 x RS232
■■  2 x CAN
■■  2 x DO (300mA lähtö)

TDC-E TOIMINTOJEN JA TUKIPROTOKOLLIEN KANNALTA:
 
TDC-E osaa:

■■ koota anturien tiedot (picoStratus, SOPAS) 

■■ käyttää niitä laskennassa (Node-RED, Docker (custom containers)) 

■■ muodostaa langattomia yhteyksiä (WLAN, WPAN, 3G) 

■■ viestiä ylemmän tason järjestelmien kanssa (esim. pilvi (MQTT, OPC UA, JSON)) 

■■ lähettää mobiili-ilmoituksia (3G, WLAN, WPAN) 

■■ paikantaa kohteita sekä sisätiloissa (UWD, RTLS) että ulkona (GPS)

> TDC-M > TDC-B > TDC-E
UUTTA!

PAIKANNUS
TDC:n kautta saadaan reaaliaikaisesti 
käyttöön trukkien, AGV- ja AGC-siirtovau-
nujen, koneiden, koneiden ja vastaavien 
sijainnit sisä- ja ulkotiloissa, eikä siihen 
tarvita monimutkaista tai kallista inf-
rastruktuuria. Tarvitsetko tarkempaa 
paikannusta? Ratkaisua voi mukauttaa 
helposti.

TÖRMÄYSTEN VÄLTTÄMINEN 
SATAMISSA
TDC välittää reaaliaikaisesti eri anturien 
ja järjestelmien tietoja ja auttaa välttä-
mään satamassa sekä alusten ja nos-
turien että kahden nosturin välisiä tör-
mäyksiä. 
 

https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
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EDISTYKSELLINEN MOBIILIEN 
TYÖKONEIDEN KÄYTETTÄVYYS 
MAX-LINEAARIANTUREILLA 
Kompaktius ja yhteensopivuus, tarkkuus ja suorituskyky, luotettavuus ja käytettävyyttä parantava tilaval-
vonta – nämä kuvaavat SICK STEGMANNin MAX-tuoteperheen uutta lineaarianturia. Mobiilien työkoneiden 
hydrauliikkasylintereiden kosketukseton ja täydellisesti integroitu absoluuttinen lineaarimittausjärjestelmä 
kehitettiin syystä uudelleen. Siinä on ensimmäisenä magnetostriktiivisenä  anturina kattavat diagnosointi-
toiminnot – ja näin se pystyy tarjoamaan mobiileille työkoneille lisäarvoa.

MAX48-lineaarianturi mahdollistaa kosketuksettoman, täydellisesti integroidun ja absoluuttisen
paikan mittauksen hydrauliikkasylintereissä. 

https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit/lineaarianturit/max48/c/g428958
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>> Lineaarisen anturitekniikan kysyntä 
kasvaa mobiiliin automaatioon ja erityi-
sesti hydraulikäyttöisiin työkoneisiin. Yhä 
useammat autovalmistajat, intergraatto-
rit ja yritysjohtajat arvostavat laadullisia 
innovaatioita. Lisäarvoa vaaditaan, joka 
teollisessa automaatiossa on jo pitkään 
ollut yleistä. Tarkkaa ja suorituskykyistä 
paikanmittausta tullaan tulevaisuudessa 
täydentämään mahdollisuudella suorit-
taa yksityiskohtaiset analyysit antureista 
tulevan informaation avulla, avustinjär-
jestelmien tukemiseksi tai esimerkiksi 
äkillisten koneseisokkien välttämiseksi, 
huoltorutiinien optimoimiseksi ja koko-
naisuutena koneiden käytettävyyden 
kasvattamiseksi. Mobiilin automaation 
hydrauliikkamittaustekniikassa tuoteper-
heen MAX lineaarianturit ovat tällä het-
kellä ainoita sen tyyppisiä laitteita, jotka 
voivat tarjota tämän lisäarvon.

Uusi kehitys: samanaikaisesti 
yhteensopiva ja innovatiivinen
SICKin uuden lineaarianturin ratkaiseva 
ominaisuus on, että sillä varmistetaan 
täydellinen mekaaninen yhteensopivuus 
olemassa oleviin sylinterirakenteisiin, 
jotka on jo valmisteltu lineaarimittaus-
järjestelmän integrointia varten. Näin 
varmistetaan helppo ja nopea integrointi 
hydrauliikkasylinteriin. MAX30-tuoteper-
he tarjoaa tällä hetkellä kaikkein kom-
pakteimman lineaarisen enkoodeerin 
hydrauliikkasylintereille. 

Tarkastelu lineaarianturin sisälle osoittaa 
useita teknologisia eroja ja innovaatioita. 
Näin SICK STEGMANN on mobiilien työ-
koneiden lineaarisen mittaustekniikan 
alueen yli 25 vuoden kokemuksellaan 
ensin tutkinut markkinoiden vaatimuk-

sia ja niiden perusteella kehittänyt täysin 
uudenlaisen anturikonseptin. Tällä välte-
tään koneen seisonta-aikoja ja voidaan 
optimoida käyttösuunnitelmia kuten 
myös koko konekannan huoltorutiinit. 

Kosketukseton, häiriöturvallinen, 
huoltovapaa, µm-tarkka:
Magnetostriktiivisessa anturissa kysees-
sä on time-of-flight-mittausmenetelmä. 
Kahden pisteen välinen etäisyys mita-
taan lyhyen virtapulssin ja sen osittaisen, 
johtimen sisällä tapahtuvan, heijastuk-
sen perusteella. MAX lineaarianturi koos-
tuu perusmodulista lähetinmoduulista ja 
signaalimuuntimesta, johtimesta mittau-
selementtinä sekä liikkuvista kestomag-
neeteista. Lähetetty virtapulssi muodos-
taa pyörivän magneettikentän johdinta 
pitkin. Sylinteritangolla oleva kestomag-
neetti on paikka-anturi – sen magneet-
tiset kenttälinjat kulkevat suorassa kul-
massa johtimen pulssi-indusoituun mag-
neettikenttään. Siellä, missä molemmat 
ovat päällekkäin, muodostuu magne-
tostriktion avulla mikrometrinhieno, elas-
tinen muodonmuutos. Tämä tuottaa me-
kaanisen aallon, jonka yksi osa kulkee 
eteenpäin johdinta pitkin ja toinen osa 
”heijastetaan” takaisin MAX-anturin pe-
rusmodulille. Aallon saapuessa signaa-
limuunnin tuottaa magnetostriktiisesta 
aallosta sähköisen signaalin. Aallon tun-
netusta etenemisnopeudesta aaltojoh-
timessa sekä virtapulssin ja palautuvan 
magnetostriktiivisen aallon tunnistuksen 
välisestä ajasta saadaan µm-alueen 
resoluutiolla kestomagneetin etäisyys ja 
näin hydraulisylinterin männän paikka.

Magnetostriktio- teknologia tarjoaa 
lineaaristen antureiden käyttöön useita 
etuja hydraulisissa työkoneissa 

Työkäytössä magnetostriktiivianturi ei 
osoittaudu ainoastaan erittäin luotet-
tavaksi ja kulumattomaksi, vaan myös 
erittäin hyvin mekaanisia rasituksia se-
kä äärimmäisiä sähköisiä vaikutuksia 
kestäväksi. Näitä voivat olla esimerkiksi 
auton sähköverkon häiriöt. MAX-lineaa-
rianturin korkea käyttöturvallisuus, ajo-
neuvojen luvanvaraisena rakenneosana, 
sertifioidaan Saksan liikenneviraston 
E1-hyväksymismerkillä. 

MAX tarjoaa teknistä lisäarvoa
MAX-tuoteperheellä SICK STEGMANN 
kulkee monin tavoin uusia teitä. Tuote-
teknisesti nimeämisen arvoista on muun 
muassa 0,1millimetrin mitta-arvoreso-
luutio 2,5 metrin mitta-alueella anturilla 
MAX48 ja 1,5 metrin mitta-alueella antu-
rilla MAX30. Lineaarianturin yksi lisäeri-
tyisyys ovat huomattavasti minimoidut 

Kaivuutöissä paikanmittauksella mahdollistetulla kaivurin kau-
han syvyysvalvonnalla vältetään kaapeleiden, putkien tai perus-
tusten vauriot.

MAX lineaarianturi avaa mahdollisuuden mobiilien työkoneiden 
työprosessien automatisoimiseen ja valvomiseen.

Paikanmittaus tapahtuu  
absoluuttisesti: heti 

työkoneen käynnistyksen 
yhteydessä tulevan jännitteen 

vaikuttaessa on männän  
tarkka paikka tiedossa  
– referenssiajoa, kuten  

inkrementaalisten antureiden 
yhteydessä, ei tarvita. 

https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit/lineaarianturit/max48/c/g428958
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit/lineaarianturit/max48/c/g428958
https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit/lineaarianturit/max48/c/g428958
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ns. kuolleet alueet, jotka saadaan 30 
millimetriin alennetuista nolla- ja vai-
mennusvyöhykkeistä. Mitta-alueet ovat 
siten suuremmat kuin markkinoilla ylei-
sissä paikoitusantureissa – jolla toisaal-
ta mahdollistetaan männän iskun pa-
rempi hyödyntäminen sylinterin ahtaassa 
asennustilassa. Viimeisimpänä, mutta ei 
vähäisimpänä ominaisuutena MAX-antu-
rit on suunniteltu laajennetulle nesteen 
lämpötila-alueelle -30 °C ... +95 °C. 

Aito markkinauutuus: MAX 
lineaarianturiin integroidut diagnosointi-
toiminnot hydrauliikkasylintereille 

MAX- lineaarianturit ovat ensimmäisiä 
antureita, jotka antavat näihin kysy-
myksiin pätevät vastaukset. SICK STEG-
MANNille valmistajana tällainen kunnon 
valvonta ei ole uutta – se on kuulunut 
teollisen ympäristön antureiden ja anturi-
järjestelmien vakiovaatimuksiin jo ennen 
teollisen internetin suosion kasvua. Män-
nän iskujen valvonta, käyttötuntien las-
kenta, huippukuormien arviointi tai mak-
simaalisten sallittujen öljylämpötilojen 
kontrollointi mahdollistaa tiedot koneen 
sen hetkisestä tilasta, kustannusopti-
moidusta käytöstä sekä mahdollisista 
ulkoisista häiriötekijöistä.

Näiden yritysten hankinnoista ja käytös-
tä vastuussa olevat henkilöt arvostavat 
mahdollisuutta alentaa tällä tavoin va-
rusteltujen ajoneuvojen käyttökustan-
nuksia ja samalla saavuttaa niiden kapa-
siteettien parantumisen. Tämän lisäksi 
MAX-lineaarianturi avaa myös mahdolli-
suuden mobiilien työkoneiden työproses-
sien automatisoimiseen ja valvomiseen. 

Kaivuutöissä paikanmittauksella varus-
tetun kaivurin kauhan syvyysvalvonnalla 
vältetään kaapeleiden, putkien tai pe-
rustusten vauriot; moottoriteiden vallien 
tasoittamisen yhteydessä voidaan kaivu-
rilla työskennellä täysautomaattisesti ja 
tarkasti oikeassa kulmassa. Kierrätysajo-
neuvojen puristimen männän aseman 
mittauksella saadaan tietoa lastin sen 
hetkisestä määrästä – puolillaan oleva 
ajoneuvo voidaan tällöin ohjata muille 
noutopaikoille ja näin välttää puolityhjien 

ajoneuvojen epätaloudelliset ajot takai-
sin kierrätyskeskukselle. 

Mahdollisten etujen listaa voidaan laa-
jentaa lähes mihin tahansa muihin mo-
biilin automaation sovelluksiin. Mutta 
myös teollisessa ympäristössä magne-
tostriktioon pohjautuvien älykkäiden ja 
tulevaisuuden kannalta turvallisten li-
neaariantureiden käyttömahdollisuudet 
lisääntyvät – esimerkiksi puuteollisuu-
dessa, kumin ja muovin käsittelyssä, tuu-
lienergiatuotannossa, pakkaustekniikas-
sa tai koneenrakennuksessa.

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

Mobiiliin automaatioon kehitetty MAX lineaarianturi mahdollis-
taa kosketuksetta täydellisesti integroidun absoluuttisen paik-
kamittauksen hydraulisylintereissä ja sitä käytetään erityisesti 
mobiilien työkoneiden äärimmäisten ympäristö- ja käyttöolosuh-
teiden sovelluksissa.

Moottoriteiden vallien tasoittamisen yhteydessä voidaan kaivu-
rilla työskennellä täysautomaattisesti ja tarkasti oikeassa kul-
massa.

Minkälaisen kulumisen  
alaisuudessa ovat 

ohjaussylinteri ja jousitus-
järjestelmät, milloin on jä-

teauton nosto- ja puristinme-
kaniikan huollon oikea ajan-

kohta, mikä on syynä  
ajoneuvonosturin kuorma- 

momenttirajoituksen  
hydrauliikkasylinterin  

toimintahäiriöön, kuinka  
monta käyttötuntia on  

teleskooppinosturin nosto-, 
kääntö- ja kallistussylinterillä?  

Tietyt valmistajat  
ovat jo huomanneet, että 

MAX-anturit tarjoavat heille 
ainutlaatuisen tilaisuuden 

parantaa mobiilien  
työkoneidensa  
käytettävyyttä.  

https://www.sick.com/fi/fi/enkooderit/lineaarianturit/max48/c/g428958
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On vaikeaa uskoa, että elohopeaa (Hg) käytettiin sairauksien parantamisessa vielä 1900-luvun alussa. Joh-
tuen sen erittäin haitallisista ominaisuuksista, monilla alueilla sovelletaan nykypäivänä tiukkoja säännök-
siä. Jatkuvatoimisia mittalaitteita on käytetty jätteenpolttolaitosten Hg-päästöjen valvontaan 1990-luvulta 
lähtien. Viime aikoina on keskitytty hiilivoimaloiden sekä sementtitehtaiden Hg-päästöjen vähentämiseen, 
koska nämä laitokset ovat merkittävimpiä päästöjen aiheuttajia eri teollisuuksiin verrattuna. Kuitenkin 
kaasujen esikäsittelyllä voidaan vaikuttaa Hg-päästöihin merkittävästi. Tämä tehdään erityisillä absorptio-
menetelmillä käyttäen märkäpesuriteknologiaa tai säätämällä tehtaan käyttötiloja.
 

Hg-päästöjen vaarat
Hg ja sen yhdisteet ovat äärimmäisen 
myrkyllisiä ihmisille ja ympäristölle. Se 
on metallina poikkeuksellisen haihtuva 
aine, joka voi liikkua pitkiä matkoja ilma-
kehässä ja päästä ravintoketjuun keräy-
tyen siihen metyylielohopean muodossa. 
Tämä äärimmäisen myrkyllinen Hg:n 
muoto voi aiheuttaa ongelmia sydämen 
ja hengitysteiden toimintaan sekä vauri-
oita keskushermostossa.

Aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna 
on selvää, että Hg-päästöt ovat kasvaneet 
viimeisen parin vuoden aikana.Tämä joh-
tuu suurelta osin pienen mittakaavan kul-
lankaivuu- tai louhintaprosesseista ja hii-
len kasvaneesta käytöstä polttoaineena. 
Sementtiteollisuuden päästöt muodos-
tavat noin 10% kaikista ihmisen aikaan-
saamista Hg-päästöistä, päästökertoimen 
ollessa 35 mg/t tuotetusta sementistä 
ja yhteenlaskettujen päästöjen kokonais-
määrän ollessa 190 tonnia vuodessa. Ra-
kennusmateriaalien maailmanlaajuisesti 
kasvavasta kysynnästä johtuen huomio 
kiinnittyy sementtiteollisuuteen eloho-
peapäästöjen merkittävänä vaikuttajana. 
YK:n ilmastopolitiikka edellyttää tiukem-
pia toimenpiteitä tämän myrkyllisen ai-
neen päästöjen vähentämiseksi. Tam-
mikuussa 2013 yhteensä 140 valtiota 
allekirjoitti Minamatan sopimuksen Gene-

vessä, Sveitsissä, sitoutuen rajoittamaan 
Hg:n kaivamista, vähentämään päästöjä 
ja valvomaan jätteenkäsittelyä.

Hg sementin tuotannossa
Sementtitehtaissa Hg:ta sisältävät polt-
toaineet voivat aiheuttaa kaasumaisen 
Hg:n päästöjä, esimerkiksi hiili, öljyko-
ksi ja jätepolttoaineet tai raaka-aineet 
kuten kalkkikivi ja erilaiset lisäaineet. 
Hg-päästöjen kokonaismäärä voi olla 
merkittävä jopa silloin, kun sen pitoisuus 
polttoaineissa ja materiaaleissa on hyvin 
alhainen. Raaka-aineista ja polttoaineis-
ta peräisin oleva Hg haihtuu klinkkeri-
prosessissa ja lähtee uunijärjestelmästä 
höyrynä. Alkuainemuodossa oleva Hg voi 
muodostaa monenlaisia yhdisteitä kun 
se reagoi muiden alkuaineiden kanssa. 
Kun Hg-höyryt viilenevät polttoprosessin 
viileämmissä kohdissa, Hg esiintyy uu-
nijärjestelmässä sekä alkuainemuodos-
saan että hapettuneessa muodossaan.

Hg:n mittausteknologiat
Hg:n massataseita tarvitaan sekä klink-
kerin jatkuvaan laadunvalvontaan että 
päästöjen tarkastelua varten. Saatavilla 
on monia laitteita, jotka antavat käyttä-
jille mahdollisuuden saada tarkkoja mit-
taustuloksia prosessikaasujen päästöis-
tä. Kuitenkaan kaikki näistä eivät täytä 
YK:n vaatimuksia.

Kaikki ottavat näytettä kaasuvirrasta 
Hg-pitoisuuden määrittämiseksi. Niissä 
on kuuma näytteenottosondi sisältäen 
kuuman näytteenottosuodattimen, jolla 
estetään pölyn tunkeutumista mittaus-
järjestelmään.  Laitteesta riippuen näy-
tettä voidaan laimentaa ympäröivällä 
ilmalla tai typellä, joilla vähennetään 
ristikkäisherkkyyttä kaasuanalyysin ai-
kana. Sen jälkeen hapettunut Hg kon-
vertoidaan alkuainemuodossa olevaksi 
Hg:ksi, koska vain alkuainemuodossa 
oleva Hg voidaan havaita analysaattori¬-
menetelmillä. Tämä konversio saadaan 
aikaan märkäkemiallisella menetelmäl-
lä, käyttäen tinakloridiliuosta, kuumen-
nettua bromidikonvertteria tai korkean 
lämpötilan termistä konvertteria, käyt-
täen yli 1000 °C lämpötilaa kaikkien 
Hg-yhdisteiden pelkistämiseksi. Joissa-
kin menetelmissä tarvitaan Hg:n ker-
ryttämistä ns. trappiin. Tämä saadaan 
aikaan käyttämällä kultafoliota, johon 
vuorotellen syötetään ja josta poistetaan 
Hg:ta. Tämä menetelmä antaa lyhytai-
kaisia keskiarvoja Hg-pitoisuudesta. Li-
säksi voidaan käyttää referenssikaasua, 
jolla potentiaaliset ristikkäisherkkyydet 
voidaan eliminoida. Lopuksi Hg:n pitoi-
suutta mitataan käyttämällä erilaisia 
spektroskopiamenetelmiä, joiden käytös-
sä atomiabsorptiospektroskopia (AAS) 

ELOHOPEAN HALLINTA 
SEMENTIN VALMISTUKSESSA
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ja atomifluoresenssispektroskopia (AFS) 
ovat saaneet paljon tunnustusta.

SICK-mittausmenetelmä
SICK on kehittänyt Hg:n mittauslaitteen, 
joka perustuu korkean lämpötilan kon-
vertteriin. Ratkaisu on käyttäjän kannal-
ta edullinen, koska kulutustarvikkeita ei 
tarvita ja siten vältetään materiaali- ja 
työkustannuksia sekä vältytään mahdol-
lisilta heikentyneen toiminnan tilanteilta. 
Myös korkean lämpötilan konvertterin 
suorituskyky osoittautui testeissä par-
haaksi. MERCEM300Z Hg -mittausjärjes-
telmä mittaa savukaasujen Hg-päästöjä, 
tarjoten korkeaa luotettavuutta pienim-
milläkin mittausalueilla. 

Lujatekoisen kotelointinsa ansiosta
MERCEM300Z soveltuu käyttöön 
ankarissa teollisuusolosuhteissa 
Mittausjärjestelmä on suunniteltu täyttä-
mään kansalliset ja kansainväliset sään-
nökset ja direktiivien vaatimukset. Lai-
mentamis-, keräämis- tai erotusvaiheille 
ei ole tarvetta, millä on merkittävä vaiku-
tus ylläpitokuluihin. SICK käyttää sisäis-
tä ristikkäisherkkyyden korjausta, mikä 
perustuu Zeeman-ilmiöön. Tätä ilmiötä 
hyödyntäen jatkuva Hg:n mittauslaite, 
MERCEM300Z, luo mittaus- ja referens-
si-signaalin käyttäen Hg-elektroditonta 
purkauslamppua sekä staattista mag-
neetti-kenttää. Käyttäen samaa lähdettä 
mittaus- ja referenssisignaalin luomiseen 
ristikkäis-interferenssit kompensoituvat 
välittömästi. Laite yhdistää korkealäm-
pötilakonversion noin 1000 asteessa ja 
matalien tai vähäisten Hg-pitoisuuksien 
nopean mittaamisen suoraan kuumen-
netun muuntimen sisällä.

Tämä mahdollistaa sen, että laite tar-
joaa luotettavia ja jatkuvia mittausarvoja 

savukaasun todellisista pitoisuuksista. 
Jatkuva mittaaminen suoraan kuuman 
muuntimen sisällä, yhdistettynä AAS:ään 
on patentoitu.

Laitteessa ei käytetä kemiallista konver-
siota, hiukkaskonvertteria tai kaasun 
jäähdytystä, jotka saattaisivat vääristää 
mittaustulosta nopeasti. Zeemanin ristik-
käisherkkyyden korjauksen käyttäminen 
mahdollistaa Hg:n suoran mittaamisen 
pitäen samalla käyttökustannukset ja 
huoltovaatimukset alhaisina. 

MERCEM300Z on sertifioitu EN 15267:n 
mukaisesti ja se kykenee mittaamaan 
Hg:n kokonaispitoisuuden (hapettunee-
na ja alkuainemuodossa) hyväksytyllä 
mittausalueella välillä 0 – 10, enintään 0 

– 1000 µg/m³. Siten laitetta voidaan käyt-
tää päästö-ja prosessikaasujen valvon-
taan ilman mitään laitteistomuutoksia.

Tämän lisäksi tämä on joustava laite. 
Kuuman näytteenottolinjan pituus voi 
olla jopa 65 m. Optiona näytteenottopis-
teen vaihtamistoiminto mahdollistaa mit-
taamisen useissa näytteenottopaikoissa 
vain yhtä analysaattoria käyttäen. Se on 
kustannustehokas ratkaisu Hg:n poiston 
tehokkuuden tarkasteluun esim. märkä-
pesurijärjestelmissä.

Hg:n syklinen käyttäytyminen
Sementinvalmistusprosessissa Hg on 
syklistä. Lähes kaikki raakamateriaaleis-
ta ja polttoaineista peräisin oleva Hg höy-
rystyy alkuainemuodon Hg:ksi  palamis-
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Hg-sykli: Hg-päästöt ovat korkeammat suorassa käytössä kuin yhdistelmäkäytössä.

MERCEM300Z mittaa käyttäen korkealämpötilakonvertteria. Savukaasunäyte otetaan 
näytteenottosondilla ja kuljetetaan analysaattoriin näytteenottolinjaa pitkin. Kaikki 
näytekaasun kanssa kontaktissa olevat komponentit, kuten sondi, näytelinja ja ana-
lysaattorissa oleva konvertteri kuumennetaan yli kastepisteen.

https://www.sick.com/fi/fi/kaasuanalysaattorit/naeytettaeottavat-kaasuanalysaattorit/mercem300z/c/g175658
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vyöhykkeillä. Alkuainemuodossa oleva 
Hg yhdistyy usein muiden alkuaineiden 
kanssa kaasuvirroissa muodostaen mo-
nenlaisia Hg-yhdisteitä, jotka absorboitu-
vat pölyyn helpommin kuin alkuainemuo-
dossa oleva Hg. Kun savukaasuja käy-
tetään polttoaineiden ja raaka-aineiden 
esikäsittelemiseen, tämä johtaa erilaisiin 
Hg-sykleihin, esim. suodatinpölyn ja polt-
toainemyllyn sykleihin. Kun raakamylly 
on suorassa käytössä pois päältä, esi-
lämmittimen savukaasu menee suoraan 
pääsuodattimeen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa huk-
kalämmöstä ei tule käytetyksi muilla ta-
voilla johtaen korkeat savukaasun loppu-
lämpötilat, korkeat päästöt ja korkeam-
mat Hg-pitoisuudet suodatinpölyssä.
 
Lisäksi Hg-pitoisuuden kasvamista voi 
esiintyä polttoainemyllyn syklissä, kun 
savukaasuja käytetään hiilen tai koksin 
kuivaamiseen. Savukaasun matalan 
lämpötilan vuoksi Hg absorboituu te-
hokkaasti pölyhiukkasiin. Absorboitunut 
Hg palautuu sitten uunin syöttösiiloon 
yhdessä raakamyllyn tuotteen kanssa 
luoden korkean pitoisuuden Hg-syklin ja 
samalla vähentäen väliaikaisesti  Hg:n 
savukaasupäästöjen kokonaismäärää.

Hg:n vähentämismenetelmät
On olemassa monia keinoja sementti-
tehtaan Hg-päästöjen pienentämiseksi. 
Ensiksi on mahdollista valita sellaisia 
raaka-aineita, lisäaineita ja polttoainei-
ta, joissa on pieni Hg-pitoisuus. Lisäksi 
tehtaan polttoaineen kulutusta voidaan 
vähentää päivittämällä tehdasta uusim-
malla teknologialla lämpöenergian käy-
tön tehostamiseksi. Operatiiviset toimen-
piteet, joita kutsutaan myös pääasial-
lisiksi päästövähennys-toimenpiteiksi 
sekä lisälaitteistot, kuten savukaasujen 
puhdistusjärjestelmien lisääminen, voi-
vat myös pienentää Hg-päästöjä. 

Yksi laajalti käytetty operatiivinen toi-
menpide on tehostettu pölyn poisto. Pro-
sessista poistetaan Hg-pitoinen suoda-
tinpöly ilman, että se palautettaisiin ta-
kaisin uuniin. Tämä katkaisee Hg-syklin. 
Usein suodatinpölyä voidaan käyttää 
myöhemmin sementin lisäaineena. Joh-
tuen Hg:n epävakaisuudesta sen poista-
misen tehokkuus riippuu pitkälti kaasun 
lämpötiloista. Siten pölyn poistaminen 
on tehokkainta by pass käytön aikana, 
kun raakamylly on pois päältä. Silloin ke-
rätty pöly tulee suoraan esilämmittimes-
tä, jossa voi olla merkittävästi korkeam-
pia Hg-pitoisuuksia. Pölyn poistaminen 
on helppo toimenpide, joka voi vähentää 
Hg-päästöjä merkittävästi, 40% asti.

Sorbentteja voidaan käyttää paran-
tamaan Hg:n imeytymistä pois savu-
kaasuista. Näitä erityiskehiteltyjä materi-
aaleja injektoidaan Hg-pitoisiin kaasuvir-

toihin, yleensä pääsuodattimen edessä. 
Sorbentit, esim. aktiivihiili, voivat sitoa 
suuren osuuden kaasuvirran Hg:stä ja ne 
poistuvat yhdessä suodatinpölyn kanssa. 

Kuten yllä on kerrottu, alhaisemmat läm-
pötilat parantavat Hg:n poistamisen te-
hokkuutta, joten selektiivisiä katalyyttisiä 
pelkistysjärjestelmiä tai märkäpesureita 
voidaan käyttää. Kerättyä pölyä voidaan 
käyttää joko sementin lisäaineena tai se 
pitää hävittää, jos sementistä tulisi aktii-
vihiilen vuoksi sopimatonta. Jotkut käyt-
tösovellukset näyttävät, että kun tiettyjä 
sorbentteja injektoidaan kaasuvirtoihin, 
Hg:n poistamisessa voidaan saavuttaa 
enimmillään 95% tehokkuus käyttämällä 
pölyn poistoa.

Nykyaikaiset sementtitehtaat menevät 
askeleen pidemmälle käyttäen hyödyksi 
Hg:n epävakaisuutta pölyhiukkasissa ja 
käsitellen suodatinpölyä kuumentamal-
la sitä savukaasuilla. Siten suodatinpöly 
voidaan desorboida ja käyttää uudel-
leen, samalla kun Hg:n pitoisuutta savu-
kaasuvirrassa rikastetaan sorbenteilla. 
Tällä tavoin Hg voidaan poistaa järjestel-
mästä erittäin tehokkaasti katkaisemalla 
Hg-sykli.

Päätelmät
Jotta Hg-päästöjä voitaisiin hallita, tar-
vitaan kehittynyttä laadunvalvontaa ja 
Hg:n massatasetta. On tärkeää, että Hg:n 
mittaukset on suoritettu asianmukaises-
ti, jotta ne kuvaisivat todellisia proses-
sien olosuhteita. Johtuen Hg-pitoisuuk-

sien suuresta vaihtelusta savukaasuis-
sa esim. by pass- ja yhdistelmäkäytön 
seurauksena, tarvitaan savukaasujen 
Hg:n jatkuvaa mittaamista. Siten tulisi 
soveltaa analysaattoreita, joita voidaan 
käyttää erittäin alhaisilla ja erittäin kor-
keilla mittausalueilla. Tätä analysaatto-
ria käyttäen voidaan hapettuneen ja ko-
konais-Hg:n määrää mitata. Lisäksi Hg:n 
jatkuvasta mittaamisesta saadun tiedon 
avulla sementinvalmistajat voivat hallita 
Hg:n vähentämis-tekniikoita. Tekemällä 
näin, sementinvalmistajilla on mahdol-
lisuus minimoida Hg-päästöt ja samalla 
noudattaa paikallisia päästösäännöksiä.  

Vasemmalla: MERCEM300Z ulkona mittaamiseen -20 – 50 °C lämpötiloissa. Optimoitu 
teollinen suunnittelu mittaamiseen ankarissa ympäristöolosuhteissa lähellä näytteenot-
topaikkoja – sisältää integroidun ilmalämpöpumpun. Oikealla: MERCEM300Z sisätiloi-
hin:   mittaamiseen ilmastoiduissa huoneissa 5 – 35 °C lämpötiloissa. Kompaktin stan-
dardisuunnittelun ansiosta vasemmalle puolelle on mahdollista järjestää lisäkaappeja.

Lisätietoja:
Kari Karhula 
kari.karhula@sick.fi,  
Puh.  09 2515 8024

SICKin MERCEM300Z  
soveltuu prosessi- ja päästö-
valvontasovelluksiin, ja se on 
näyttänyt käytännöllisyytensä 
suurimmaksi osaksi vähäis-

ten huoltovaatimusten ja 
luotettavan suorituskykynsä 

ansiosta.   

https://www.sick.com/fi/fi/kaasuanalysaattorit/naeytettaeottavat-kaasuanalysaattorit/mercem300z/c/g175658
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>> Anturitekniikan nopea kehitys tarjoaa 
sementinvalmistajille työkaluja, joiden 
avulla he voivat löytää ratkaisuja tehos-
taa suorituskykyään ja vahvistaakseen 
omaa, yksilöllistä asemaansa markki-
noilla.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa
Sementtitehdas ei koostu ainoastaan 
kiertouunista ja esilämmitystornista, 
vaan siihen kuuluvat myös kalkkikivi-
louhos, varastot, myllyt, pakkaustilat, 
kuljettimet, kuljetusajoneuvot, polttoai-
neen esikäsittelyvälineistö, sekä joissa-
kin tapauksissa jopa oma sementti- tai 
klinkkeriterminaalinsa. Kuitenkin vain 

jotkin tuotantotehtaan osat on moderni-
soitu digitaalisilla teknologioilla, riippuen 
tehtaan taloudellisista resursseista ja eri 
alueista vastuussa olevien yksilöiden si-
toutumisesta. On kuitenkin hyödyllisem-
pää tarkastella tehdasta kokonaisuutena 
ja, missä mahdollista, luoda integroituja 
ratkaisuja jotka ovat peräisin yhdestä 
lähteestä. 

Sementinvalmistajat voivat siten helpos-
ti soveltaa olemassa olevia ratkaisuja 
muilta alaan liittyviltä teollisuudenaloil-
ta ja käyttää perustana vakiintunutta 
tietotaitoa. Tärkein aspekti on se, että 
sidosryhmien ei pidä keskittyä perin-

teisiin parantelutoimenpiteisiin. Lisäksi 
niiden näkökantaa tulisi laajentaa, jotta 
kaikki digitalisoinnin tuoma lisäarvo voi-
taisiin tunnistaa. Tehtaan yhden tuotan-
tovaiheen muutoksella voi olla suoria tai 
viiveellä ilmeneviä vaikutuksia muihin 
prosessimuuttujiin jossakin muualla 
tehtaassa. Tarvitaan kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, jossa uusia teknolo-
gioita ja empiiristä tietoa yhdistellään, 
jotta tavarantoimittajien, tuotantopro-
sessien, logistiikan ja asiakkaiden välisiä 
riippuvuussuhteita voitaisiin ymmärtää 
tarkasti.

Verrattuna muihin suuriin teollisuudenaloihin – autoteollisuuteen, kulutustavaroihin, informaatio-tekniik-
kaan, pankkitoimintaan tai farmasiaan – sementtiteollisuutta on pidetty digitalisoinnin ja prosessien auto-
matisoinnin suhteen varsin konservatiivisena. 

Monissa tapauksissa sementinvalmistajat eivät nähneet itseään teknologisten innovaatioiden vauhdittaji-
na, vaan sen sijaan odottivat muiden ottavan ensimmäiset askeleet. Kuitenkin sementtiteollisuudellakin on 
tarve vastata nopeasti ja joustavasti markkinoiden muutoksiin sekä lisätä tietoisuutta ympäristönsuojelus-
ta sekä tuotannon turvallisuusasioista.  

LUOTETTAVIEN ANTUREIDEN AVULLA 
LOUHOKSELTA LÄHETYKSEEN
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Kehittynyt data-analytiikka, simulaatiot 
ja joissakin tapauksissa jopa neurover-
kostot tai syvä/koneoppiminen voivat 
auttaa löytämään olemassa olevia kor-
relaatioita. Kuitenkaan pitkäaikaisten 
työntekijöiden laaja-alaista kokemusta 
ei pitäisi laiminlyödä, koska loppujen lo-
puksi he tulevat aina olemaan niitä, jotka 
päättävät tulevatko ehdotetut prosessi-
muutokset toteutetuiksi vai eivät. Digi-
taalisten tietojen visualisointi ja analyysi 
voivat tukea käyttäjiä; ohjasten luovutta-
miselle ei ole tarvetta. Tietoisuus siitä, 
että kaikki tilastolliset arviointimenette-
lyt joita nykypäivänä käytetään perustu-
vat fundamentaalisiin, hyvin tunnettuihin 
matemaattisiin malleihin, saattaa auttaa 
päihittämään skeptisyyden.

Louhokselta sementtisäkkiin 
Yleensä antureita pidetään välttämättö-
mänä pahana, jotka tarjoavat reaaliai-
kaista tietoa sen hetkisestä tuotantopro-
sessista tai näyttävät tehtaan aiemman 
tilan. Kuitenkaan tuotantoprosesseihin 
sovellettavat älyanturit eivät ainoastaan 
auta lyhentämään reaktioaikoja tehtaan 
epäedullisten olosuhteiden varalta, vaan 
ne myöskin tunnistavat potentiaaliset 
riskit ja estävät ei-toivotut seisokit, kun 
tietoa eri lähteistä yhdistellään ja ana-
lysoidaan. Siten laserpohjaiset törmäyk-
senesto- ja kaistavahtijärjestelmät re-
koissa, pyöräkuormaajissa ja louhosten 
kaivinkoneissa (Kuva 1) voidaan yhdis-
tää Telemaattiseen Tietojen Kerääjään 
(TDC), joka antaa toiminnanharjoittajalle 
lisätietoa ajoneuvon sijainnista GPS-tie-
toihin perustuen. Sijaintitietojen yhdistä-
minen sellaisten tapausten tilastolliseen 
tiheyteen, joissa kuskeja on varoitettu 
vaarallisesta ajosta tai riskitilanteista, 
antaa toiminnanharjoittajille tärkeää tie-
toa ihmisille ja koneille vaarallisimmista 
alueista louhoksella. Tämän tiedon otta-
minen huomioon voi optimoida ajoreitit 
ja nopeuttaa louhintaprosesseja mini-
moiden samalla onnettomuudet.

On ollut vaikeaa jäljittää yksittäiset se-
menttisäkit niiden alkuperäiseen täyt-
töpaikkaansa – varsinkin silloin, jos eri-
laisia sementtityyppejä kuljetetaan vain 
yhdellä liukuhihnalla. Näissä tapauksis-
sa kuvapohjaiset, korkean suorituskyvyn 
koodinlukijat sekä valokennot voivat tar-
jota apua. Nämä lukulaitteet tunnistavat 
tulostetun 1D-, 2D,- sekä stacked-tyyppi-
sen koodin luotettavasti, kuten myös sel-
vätekstin kaikenlaisten säkkimateriaali-
en päällä (Kuva 2).

Tämä mahdollistaa tuotetun sementin 
määrän tarkan määrittämisen sekä kul-
jetuksen tehokkaamman koordinoinnin. 
Lisäksi optiset turvalaitteet valvovat ja 
turvaavat automaattiset pussitus-, kuor-
maamis- ja pakkausten kiinnitysproses-
sit tarjoten samalla tietoa koneen käytös-
tä ja kapasiteetista. Samaten älykamerat 
tunnistavat rikkoutuneet sementtisäkit 

Törmäys-
varoitin- ja 
käyttäjän-
avustus-
järjestelmät.

Sementti-
säkin 
tunnistus 
koodinlukijan 
avulla.

Uunin 
tuloaukon 
prosessi-
kaasun 
seuranta-
järjestelmä, 
jossa 
käytetään 
kuuma-kostea 
-mittaus-
teknologiaa.

LiDAR-anturi 
(Bulkscan), 
jota käytetään 
tilavuusvirran 
mittaamiseen 
ja kuljettimen 
ohjaamiseen.

https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/kuljettajaa-avustava-jaerjestelmae/c/g286562
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/kuljettajaa-avustava-jaerjestelmae/c/g286562
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/gateway-jaerjestelmaet/tdc/c/g444354
https://www.sick.com/fi/fi/tunnistusratkaisut/viivakoodinlukijat/c/g79766
https://www.sick.com/fi/fi/valokennot/c/g172752?q=:Def_Type:Product
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g184853
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/kuljettajaa-avustava-jaerjestelmae/c/g286562
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/kuljettajaa-avustava-jaerjestelmae/c/g286562
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/kuljettajaa-avustava-jaerjestelmae/c/g286562
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/kuljettajaa-avustava-jaerjestelmae/c/g286562
https://www.sick.com/fi/fi/jaerjestelmaeratkaisut/kuljettajaa-avustava-jaerjestelmae/c/g286562
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/virtausanturit/bulkscan/c/g253553
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ennen rekkoihin lastausta parantaen 
siten tuotannon suorituskykyä ja vähen-
täen palautusvaatimuksia.

Ennakoiva huolto ja kunnonvalvonta
Sementintuotanto on resurssi- ja ener-
giaintensiivinen prosessi. Koveneva 
kilpailu, tarve energiansäästölle, ener-
giatehokkuus ja tehtaan kestävän kehi-
tyksen käytännöt johtavat vaihtoehtois-
ten raaka-aineiden ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käytön tasaiseen kas-
vuun. Epähomogeenisten ja usein ”li-
kaisempien” polttoaineiden käyttö (jois-

LiDAR-anturin 
(Bulkscan) 
mittaamisen 
toiminta- 
periaate liuku-
hihnalla.

Digitalisointi 
tarjoaa 
helpon 
pääsyn 
kaikkeen 
tarpeelliseen 
tietoon 
liikkuvista 
koneista.

Jatkuva pääs-
töjen seuran-
tajärjestelmä, 
joka koostuu 
kaasuana-
lysaattoreista, 
pölypitoisuu-
den mittalait-
teista sekä 
tilavuusvirran 
mittareista.

sakin tapauksissa rikkipitoisuus voi olla 
7% tai korkeampi) johtaa vaatimuksiin  
prosessikaasuanalysaattorijärjestelmän 
toimimisesta entistä haastavampia savu-
kaasuja mitattaessa, mikä on kuitenkin 
edellytys tuotannon laadunvarmistuksel-
le. Palamisprosessien hallinnasta ja ma-
teriaalien tehokkaasta käytöstä tulee yhä 
enenemässä määrin välttämätöntä, kun 
syklonitukoksia, renkaiden muodostumis-
ta, syöpymistä, epätäydellistä palamista 
ja niihin liittyviä ongelmia ilmestyy. Moder-
nit uunin tuloaukon, kalsinoijan ja esiläm-
mittäjän prosessikaasun mittausjärjestel-

mät antavat viitteitä prosessin laadusta 
kauan ennen kuin ei-toivottuja prosessien 
olosuhteita ilmaantuu. (Kuva 3).

Kaasuanalysaattorit eivät siten tarjoa 
ainoastaan palamisen hallintaan liitty-
vää tietoa, vaan myös tietoa rikkioksidin 
määrästä auttaen sementinvalmistajaa 
ennustamaan syklonien ja uunien tukok-
sia ja panemaan alulle ennakoivia huol-
totehtäviä tai puhdistustoimenpiteitä tar-
peen mukaisesti. Samaten vetykloridien 
määrän mittaaminen prosessikaasussa 
auttaa säätämään kloori-ohituskaasun 
virtausta. Toimimalla näin hukkalämpöä 
voidaan minimoida ja kloorikiertoa hallita. 
Automaattinen itsediagnostiikka auttaa 
pitämään asennetut laitteet käyttökun-
nossa ja tarvittaessa analysaattori va-
roittaa ennakoivasti tarvittavista huolto-
toimenpiteistä. Siten varaosia ja kulutus-
tarvikkeita voidaan tilata varastosta jopa 
automaattisesti. Varaosia ja huoltokäynti 
on myös mahdollista tilata suoraan laite-
toimittajalta ilman, että tehtaan henkilö-
kunta toimisi aktiivisesti. Tämä säästää 
aikaa, jota muutoin olisi tarvittu huollon 
suunnitteluun, varaosien ostamiseen tai 
odottamattomaan seisokkiin. Näin tuo-
tantoprosessin ylläpitoa voidaan automa-
tisoida ja vähentää tuotantohäiriöitä. 

Optimoitu materiaalivirta ja logistiikka
Kuljettimet ovat olennainen osa sement-
titehdasta. Kuljettimien pitäminen käyt-
tökunnossa on erittäin tärkeää, jotta 
raaka-aineiden, lisäaineiden, polttoai-
neiden, klinkkerin ja sementin virtaa voi-
daan ylläpitää jatkuvasti – sekä poltto-
prosessin aiemmassa että myöhemmäs-
sä vaiheessa. LiDAR (light detection and 
ranging) -anturit eivät ainoastaan tarjoa 
mahdollisuutta mitata hihnakuljettimella 
olevan materiaalin tilavuutta tai massa-
virtausta ilman fyysistä kontaktia, vaan 
ne tarjoavat myös tarkkaa tietoa hihnalla 
olevien materiaalien sijainnista ja siten 
hihnan kuormituksesta (Kuvat 4 ja 5). 

Painopisteen sijainnin perusteella pys-
tytään kuljettimia suojaamaan pitkällä 
aikavälillä. Siten kuormituksen sijainnin 
valvominen lisää järjestelmän käytet-
tävyysastetta. Hihnan siirtymä johtaa 
toisaalta ennemmin tai myöhemmin 
lisääntyneeseen hihnan ja sylinterin ku-
lumiseen. Kun anturidataa käytetään ha-
vaitsemaan hihnojen siirtymät ja mate-
riaalin menetykset, voidaan lisätä kulje-
tuskapasiteettia ja vähentää ei-toivottuja 
seisokkeja. Samankaltaisia laserskanne-
reita voidaan käyttää myös hallitsemaan 
renkaansyöttöprosesseja kun poltetaan 
vaihtoehtoisia polttoaineita. Asiakkaat, 
joilla on toistuvasti kuljetintukoksia ja 
prosessin häiriöitä, voivat havaita vään-
tyneet renkaat tai renkaat, joissa on van-
teita. Automaattisen erottelun ansiosta 
niiden pääsy renkaanerotusyksikköön tai 
silppureihin estetään ja siten paranne-
taan laitoksen käytettävyyttä.

https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g91899
https://www.sick.com/fi/fi/nesteanturit/virtausanturit/bulkscan/c/g253553
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g91899
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Jatkuva siilon pinnan mittaaminen tarjoaa 
tietoa varastointikapasiteetista, polttoai-
neen käytöstä ja tuotannon pullonkaulois-
ta. Kameroilla tai LiDAR-antureilla varuste-
tut miehittämättömät ilma-alukset (UAV:t 
tai droonit) tarjoavat tietoa avovarastojen 
tilasta tai kalkkikiven alenemasta louhok-
sella. Kaikkea tätä dataa eri lähteistä ja 
antureista voidaan kerätä, analysoida ja 
visualisoida, jotta ennalta määritettyjä, 
keskeisiä suorituskykyindikaattoreita voi-
taisiin hallita. Seuraavassa työvaiheessa 
niitä voidaan käyttää suorituskykytesteis-
sä, keskitetyssä tehtaiden vertailussa 
sekä ennakoivissa turvallisuustoimenpi-
teissä ja vaaratilanteiden estämisessä. 
Kuten louhoksella, kokonaisvaltainen 
lähestymistapa liittyen sementtirekoista 
saatavaan tietoon auttaa optimoimaan 
ajoreittejä tai polttoaineen kulutusta sekä 
valvomaan kuorma-autojen täyttötasoa 
ja taukoja (Kuva 6). Reaaliaikaisen datan 
analysointi auttaa sementintuottajia var-
mistamaan kaikkien oleellisten proses-
silaitteiden optimaalinen käyttö mahdol-
listaen samalla varastojen suuremman 
kyvyn vastata välittömään kysyntään, 
lyhyemmät toimitusajat ja paremman 
asiakastyytyväisyyden kehittämällä uusia 
liiketoimintastrategioita ja tehostamalla 
läpinäkyvyyttä.

Päästöjen vähentäminen
On olemassa maailmanlaajuinen kehi-
tyssuunta sementintuotannon proses-
sien aiheuttamien päästöjen pienentä-
miseksi ja valvomiseksi - riippumatta 
siitä, onko kantava vaikuttaja paikallinen 
viranomainen vai sementinvalmistajien 
vapaaehtoinen sitoutuminen. 

Se, että ulottuvilla on tieto poistokaasun 
koostumuksesta ja päästöjen kokonais-
määrästä kaikkina aikoina tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia päästöjen hillitsemi-
seksi (Kuva 7). Tämä on hyödyllistä, sillä 
mm. elohopeapäästöt riippuvat pitkälti 
tehtaan eri käyttötiloista. Esimerkiksi 
yhdistelmäkäytön aikana (raakamylly 
päällä) elohopeapäästöt ovat yleensä 
suhteellisen matalat, mutta päästöt voi-
vat lisääntyä radikaalisti kun raakamylly 
ohitetaan (by pass). Elohopeapäästöjen 
jatkuva mittaaminen tarjoaa tarkkaa tie-
toa päästöjen kokonaismäärästä. Tätä 
tietoa voidaan käyttää tarkistamaan, on-
ko tarvetta päästövähennys-toimenpiteil-
le, kuten esimerkiksi suodinpölyn pois-
tamiseen tai aktiivihiilen injektoimiselle. 
Tämä johtaa tehokkaampaan elohopean 
imeyttämiseen ja pienentyneisiin tuotan-
non menetyksiin.

IT-infrastruktuuri ja tietoturva
Uusimman anturiteknologian, hajautet-
tujen IT-järjestelmien, pilvipalveluiden 
sekä data-analytiikan käyttö luo uusia 
tuotteita ja palveluita, kuten myös uusia 
liiketoimintamalleja, prosesseja sekä li-
säarvoa tuottavia ketjuja. Kuitenkin huo-

limatta kaikista digitalisoinnin teollisuus-
sektorille tuomista hyödyistä, tiettyjä 
riskejä ei voi jättää huomiotta. Yhdistetyt 
koneet ja prosessit luovat suuren mää-
rän dataa, joka myös saattaa potentiaali-
sesti vuotaa yhtiön sisäisten verkostojen 
ulkopuolelle. Ensiksi on olemassa riski 
siitä, että kolmannet osapuolet käyttävät 
tietoja väärin; toiseksi, tietoturvaan ja 
tiedon salaukseen liittyvät kasvavat me-
not saattavat saada aikaan arvaamat-
tomia kuluja. Turvatakseen tietonsa ja 
rajoittaakseen luvatonta pääsyä, palve-
luja tuottavat yhtiöt tarjoavat ratkaisuja 
verkostojen tehokkaaseen suojaukseen 
ja luodakseen standardeja ohjelmisto-
alustoille sekä turvallisuusjärjestelmille. 
Osaavien ja kokeneiden kumppaneiden 
valitseminen digitalisointiprojekteihin on 
välttämätöntä, jotta voitaisiin saavuttaa 
parhaat mahdolliset hyödyt samalla pie-
nentäen tietojen menettämisen ja kyber-
hyökkäysten riskejä. 

Kasvumahdollisuuksia ulottuvilla 
Älykkäät anturi- ja analysaattorijärjestel-
mät, jotka ovat peräisin samalta toimitta-
jalta, antavat sementinvalmistajille mah-
dollisuuden noudattaa kaikkia tuotan-
non päästö- ja prosessivaatimuksia. Ne 
myöskin antavat heille mahdollisuuden 
automatisoida ja integroida tuotantoket-
jun alkupään ja loppupään prosessit. 
Lisäpalveluiden avulla   vaihdellen en-
nakoivasta suunnittelusta etähuoltoon   
valmistajien on mahdollista modernisoi-
da koko tehdas, mikä johtaa säästöihin 
sekä ajan että rahan suhteen. 

Tuloksena on korkeampi käyttöaste ja 
vahvempi suhde sidosryhmiin. Yhdistetyt 
anturit, jotka vaihtavat tietoa turvallisella 
tavalla, voivat toimia yhdessä olemassa 
olevan infrastruktuurin sisällä, tehden 
prosesseista läpinäkyviä ja tarjoten teh-

machine level

production level

company level

field devices

process management level

SPS 

Sensor 

Feldbus

 

Ethernet 

 

Cloud

Yhdistetyt anturit tarjoavat tietoa jokaiselta tasolta.

Lisätietoja:
Kari Karhula 
kari.karhula@sick.fi,  
Puh.  09 2515 8024

taan toiminnanharjoittajille mahdollisuu-
den ymmärtää, mitä asioita tapahtuu ja 
miksi (Kuva 8). Digitalisoinnin taso se-
menttiteollisuudessa kasvaa ja   ottaen 
oppia kokeneilta yhtiöiltä   tehokkaiden 
anturiratkaisujen tarjoaminen niihin liitty-
ville teollisuudenaloille tulee auttamaan 
sementinvalmistajia hyötymään anturien 
rajattomista eduista ja saamaan selkeän 
edun suhteessa kilpailijoihin.  

Lisäarvon luomista  
tuotantodataa analysoimalla 

ja pullonkaulat  
tuotantoprosesseista  
poistamalla seuraa  

kustannusten aleneminen, 
parempi joustavuus,  

toimintavarmuus, saat-
avuus, käyttäjäystävällisyys, 

ympäristönsuojelu ja  
energiansäästö, kuten myös 

pääoman tehokkuus.

 
  

https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g91899
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Rekisteröidy nyt, 
ja saat jo tänään seuraavat edut:

 

TUOTTEET NETTIKAUPASTA 24/7

Nettohinta ja yksilöllinen alennus 
joka tuotteelle. 

Yksinkertainen tilaus ja toimituksen seuranta.
 

Katsaus kaikkiin tarjouksiin ja tilauksiin. 
 

Personoitujen muistilistojen laadinta, tallennus ja jakaminen.

 
Suora tilaus: suurten tilausten nopea käsittely.
 

Netin kautta tehtyjen tarjouspyyntöjen ja tilausten statuksen 
seuraaminen. Ilmoitus tilan muutoksista sähköpostiin. 

Aiempien tilausten yksinkertainen uusiminen.
 

Helppo tarjouksien ja tilauksien vienti 
järjestelmiinne sopivalla tavalla.

TILAA TUOTTEET 
HELPOSTI NETISTÄ!

Rekisteröidy 
osoitteessa 
www.sick.fi

Lisätietoja nettikaupastamme:
Nanna Tikkanen 
puh. 09 2515 8036  
nanna.tikkanen@sick.fi
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TR110 LOCK - TURVALUKITUSLAITE,  
JOSSA TRANSPONDERI
Yhdellä silmäyksellä:

■■ Suoritustaso PL e ovi- ja  
lukitusvalvonnalle (EN ISO 13849) 

■■ Pitovoima enint. 3.900 N 

■■ Ohjainosan koodaustaso on korkea  
(EN ISO 14119) 

■■ Kotelointiluokka: IP67, IP69K 

■■ Vaihtoehdot käyttö- ja  
lepovirtaperiaatteella 

■■ Kolme käyttösuuntaa 

■■ Valinnainen hätävapautus

Käyttöalueet:
 
■■ Vaaravyöhykkeet, joille pääsee 
menemään kokonaan 

■■ Vaaravyöhykkeet, joille keho mahtuu 
vain osaksi 

■■ Henkilösuojaus koneen vaaraa 
aiheuttavien jälkikäyntiliikkeiden 
yhteydessä 

■■ Korkeaa manipulaatiosuojausta 
vaativat käyttökohteet 

■■ Korkeaa pitovoimaa vaativat  
käyttökohteet

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

MY SICK SAAMASI EDUT

klikkaa 
kuvaketta 

kotisivuillamme

https://www.sick.com/fi/fi/turvarajakytkimet/turvalukot/tr110-lock/c/g461653
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MAKSUTTOMAT TUOTEINFOT
Syksyn 2019 koulutuskalenteri valmistuu kesällä. Seuraa kotisivujamme.

Älykkäät anturit -infotilaisuudessa
käydään läpi induktiivisten ja kapasitiivisten anturien sekä valokennojen toimin-
taperiaatteet. Lisäksi tilaisuudessa on esillä useita I/O-link –liitäntäisiä anturei-
ta sekä esitellään pulssianturin helppo ohjelmointi tietokoneella tai paristokäyt-
töisellä ohjelmointilaitteella. 

Tilaisuus on maksuton.

Päästömittauksen infotilaisuudessa
kerrotaan ajankohtaista infoa savukaasujen päästömittauksesta ja prosessin 
hallinnasta. Tietoisku sisältää tietoa sekä pienten että suurten polttolaitosten 
mittausvelvoitteista kuten myös jätteenpolttolaitosten päästömittauksiin liittyvistä 
vaatimuksista. 

Tilaisuus on maksuton.

Koneturvallisuus on aina ajankohtainen asia 
Tule kuulemaan ajankohtaista asiaa koneturvallisuudesta ja tutustumaan SICK 
tuoteuutuuksiin koneiden ja tuotantolinjojen turvallistamiseksi. 

Tilaisuus on maksuton.

Teollisuuden turvalaitteet
Turvavaloverho, turvavalopuomi, turvalaserskanneri, turvakamera, turvaraja- 
kytkin, turvarele ja turvaohjain. Mihin sovelluksiin ne parhaiten soveltuvat? Tilai-
suudessa on esillä turvalaitteita ja niiden konfigurointia on mahdollisuus myös 
itse kokeilla. 

Tilaisuus on maksuton.

Konenäkö - väsymätöntä laaduntarkastusta
Tilaisuudessa esitellään konenäkötekniikan perusteet ja SICKin konenäkölait-
teiden tuotevalikoima sekä tutustutaan konenäön käyttömahdollisuuksiin esit-
telemällä konenäöllä toteutettavissa olevia sovelluksia. 

Tilaisuus on maksuton.

Skanneri on LiDAR!
Tilaisuudesssa esitellään LIDAR-tekniikalla toteutettujen laitteiden toiminta- 
periaatteet sekä käydään läpi SICK tuotevalikoima. Tilaisuudessa myös esitel-
lään skannereilla toteutettuja sovelluksia aluevalvontaan, koneiden turvallista-
miseen sekä massavirtojen mittaukseen. 

Tilaisuus on maksuton.

Myös syksyllä tulossa koulutuksia mm. konenäöstä ja koneturvallisuudesta.  Lopullinen koulutuskalenteri valmistuu kesällä  

Kaikille avoimen koulutustarjonnan lisäksi järjestämme koulutusta myös asiakaskohtaisesti räätälöitynä. Koulutus voidaan järjestää 
joko SICKin eri toimipisteissä tai asiakkaan omissa tiloissa. Koulutuksen sisällöstä voi keskustella Pentti Rantasen kanssa.  

KOULUTUKSET

Lisätietoja: 
Pentti Rantanen
puh. 040 900 8022
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https://www.sick.com/fi/fi/koulutukset-seminaarit-ja-infotilaisuudet/w/trainings/
https://www.sick.com/fi/fi/koulutukset-seminaarit-ja-infotilaisuudet/w/trainings/
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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


45

SICKIN JÄLLEENMYYJÄT SUOMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JÄLLEENMYYJÄ VIROSSA

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

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.

9.
10.
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HUOLTO JA PALVELUT 
YHTEYSTIEDOT
SICK OY | Myllynkivenkuja 1 | 01620 Vantaa | 
Puh. 09 2515 800 | S-posti: sick@sick.fi

Henkilökohtaiset: etunimi.sukunimi@sick.fi

Huollon yleinen sähköposti on huolto@sick.fi
Huollon puh. 09 2515 8070

Analysaattori- ja prosessiantureita koskevat huoltoasiat: 
pa-huolto@sick.fi

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTUKI

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

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

KONSULTOINTI, 
NEUVONTA JA SUUNNITTELU

KOULUTUS 
JA TÄYDENNYSKOULUTUS

TARKASTUSPALVELUT MODERNISOINTI JA PÄIVITYS

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

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

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

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

Aaro Törmänen
09 2515 8028 
Vantaa 
Huoltoteknikko
 

LifeTimeService -PALVELUT,TEHDASAUTOMAATIO JA LOGISTIIKKA

ANALYSAATTORIT JA PROSESSIANTURIT

Pentti Rantanen
040 900 8022
Turku 
Palveluliiketoiminta 
Turva-asiantuntija

Jyrki Sarvanko 
040 900 8053
Tampere 
Huoltoinsinööri

 

Jarno Virta 
040 900 8029
Oulu 
Huoltoinsinööri
 

Dimi  
Ruotsalainen 
09 2515 8046
Vantaa  
Huoltoteknikko

Janne Rissanen
09 2515 8047 
Vantaa 
Huoltoinsinööri

 

Mikko Irri 
050 449 9861
Tampere
Turva-asiantuntija

 

Jani Hokkanen 
09 2515 8051
Vantaa  
Huolto / Myynti

LifeTime Services -palvelut

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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Juha Liinamaa 
040 900 8039
Pohjanmaa

Paula Lipponen
09 2515 8035
Koko suomi

 

Päivi Skaffari
092515 8034
Toimistoassistentti

Nanna Tikkanen
09 2515 8036  
Asiakaspalvelu- 
päällikkö

Vesa Järvinen 
040 900 8026
Varsinais-Suomi

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

 

Ville Sarviaho 
040 900 8056 
Pohjois-Suomi 

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

Henkilökohtaiset: etunimi.sukunimi@sick.fi.

TEKNINEN-/ SISÄMYYNTI ASIAKASPALVELU JA HALLINTO

ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖT

Auvo Kuitunen 
040 900 8054
Itä-Suomi ja Häme

Kari Karhula
09 2515 8024
Analysaattorit ja 
prosessianturit

 

Heikki Kangas
040 900 8033 
Myyntipäällikkö 

Heikki Penttilä 
09 2515 8038 
Varasto/logistiikka

Milla Jyvä
09 2515 8048
Laskenta-asiantuntija

Kati Ahveninen
09 2515 8050
Talous- ja henkilös-
töasiantuntija 

 

Ari Rämö
09 2515 8030
Toimitusjohtaja

ASIAKASPALVELU JA HALLINTO

Matti Kleemola 
040 900 8043
Etelä-Suomi

Arttu Honkala 
040 900 8055
Tampere 

ALUEMYYNTI

Terhi Tiikkainen
09 2515 8037
Markkinointi-  
päällikkö

PARTNERIT 

Jari Koponen 
040 900 8049 
Itä-Suomi

Kasper Kuusisto
09 2515 8062 
Tekninen myynti/
sisämyynti
 

Pekka Hirviniemi
09 2515 8040
Koko suomi

 

MYYNTI- 
PÄÄLLIKÖT

Jari Nikander
09 2515 8021
Toimiala-  
asiakkuudet
 

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

TUOTEHALLINTA-
PÄÄLLIKKÖ

Juri Varis
09 2515 8042 
Logistiikan 
automaatio,
Nosturit / satamat

LEAD ACCOUNT 
MANAGER

Markku  
Rantanen 
09 2515 8025 
Teollisuusanturit

Mika Andersson
09 2515 8023
Turvalaitteet,
Turva-asiantuntija

Sami Lehtonen
09 2515 8041
Tunnistus, mittaus, 
konenäkö

TUOTEPÄÄLLIKÖT

Timo Välikangas 
040 900 8052
Analysaattorit ja 
prosessianturit

Jukka Barinoff
09 2515 8057

 

SOVELLUS- 
INSINÖÖRI

Pekka Lampela 
040 900 8045
Asiakasprojektit

 

PROJEKTI-
PÄÄLLIKKÖ

Annukka Sirenne
09 2515 8063 
Talouspäällikkö
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Valokennot

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

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

Automaatiovaloverhot
 • Mittaavat valoverhot
 • Kytkevät valoverhot

Lähestymiskytkimet
 • Induktiiviset lähestymiskytkimet
 • Magneettiset lähestymiskytkimet
 • Kapasitiiviset lähestymiskytkimet

Merkinlukijat

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

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

SICK TUOTEVALIKOIMA

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

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

 • Turvallinen sarjaankytkentä
 • Turvarele
 • Turvaohjaimet

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

Analysaattoriratkaisut

 • CEMS-ratkaisut
 • Prosessiratkaisut

Pölymittarit

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

Liikenneanturit
 • Tunnelianturit
 • Näkyvyyden mittalaitteet
 • Ylikorkeuden havaitsimet

SICK TUOTEVALIKOIMA

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

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

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

 • 2D-konenäkö
 • 3D-konenäkö

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

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

Motor feedback-järjestelmät

 • Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE DSL®

 • Motor Feedback-järjestelmät lineaarinen HIPERFACE®

 • Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE®

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

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

Nesteanturit
 • Pinnankorkeusanturit
 • Paineanturit
 • Virtausanturit
 • Lämpötila-anturit

SICK TUOTEVALIKOIMA

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

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

www.sick.fi/tuotteet 

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

SICK TUOTEVALIKOIMA

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

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

Kaltevuusanturit
 • Kaltevuusanturit
 • Dynaamiset kaltevuusanturit

Liikenneanturit
 • Tunnelianturit
 • Ylikorkeuden havaitsimet  
 • Näkyvyyden mittalaitteet

Turvajärjestelmät ja -ratkaisut
 • Turvajärjestelmät
 • Turvallisuusratkaisut

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

http://www.sick.fi/tuotteet 
https://www.sick.com/fi/fi/c/PRODUCT_ROOT#g333752
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g443851
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g504451
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g284259
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
https://www.sick.com/fi/fi/c/products#g286351
https://www.sick.com/fi/fi/ohjelmistotuotteet/sick-appspace-ohjelmisto/c/g387651
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Aurinko Sade Lumi Sumu

UUTTA ULOTTUVUUTTA ULKOTILOJEN TURVALLISUUTEEN 

Ulkokäyttöön tarkoitetut turva-anturit rikkovat teollisuusautomaation rajoja. Ulkotiloissa tapahtuva ihmisten ja koneiden yh-
teistyö avaa lähes rajattomat mahdollisuudet niin vanhoilla kuin nykyisilläkin soveltamisaloilla. outdoorScan3 mahdollistaa 
sovellusten tehokkaan ja tuottavan käyttöönoton ja varmistaa henkilöturvallisuuden. Konkreettisella tasolla tämä tarkoit-
taa intralogististen prosessien nopeutumista ja yhdistymistä koko hallin alueella sekä tehtaan ulkotilojen tehokkaampaa 
käyttöä. Laitteet ovat aina standardien ja lakien mukaisia ja niiden sisältämä luotettava teknologia on sertifioitu ja optimoi-
tu ulkokäyttöä varten. We think that’s intelligent. www.sick.com/outdoorscan3




