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Arvoisa lukija,
Kevättä ja kesää pukkaa?

Kaksi vuotta sitten kirjoitin keväällä näin:

”Toukokuun toisella viikolla tätä kirjoittaessa tuntuu 
kuin talvi ei koskaan hellittäisi otettaan. Ilma on viileä 
ja aurinko antaa odottaa tuloaan. Toivottavasti tätä luki-
essa harvinainen keltainen valoilmiö on tullut pilvien tai 
tuhkan takaa esiin aloittamaan todellisen kesän.”

Sama toive sopii tähän kevääseen myös. Lehden tulles-
sa painosta harvinainen valoilmiö on varmasti jo antanut ilmoittaa itsestään.

Aurinkoa siis kaikille kesään. Nautitaan täysillä jokaisesta auringon pilkahduksesta.

Lupaan itselleni, että en kertaakaan valita liian kuumaa säätä. En.

Mitä uutta SICKiltä?
Kotisivumme ovat uudistuneet. www.sick.fi Siellä on paljon uutta, tietoa uusista tuot-
teista,  koko tuotevalikoimastamme sekä mm. koulutuksista. Myös englanninkieli-
nen on-line-asiakaslehtemme on etusivulla. ”klik”

Joukkoomme ovat liittyneet Päivi Skaffari toimistoassistenttina, Jarno Virta huoltoin-
sinöörinä ja Juri Varis Logistiikan automaation Lead Account Managerina. Tervetuloa 
joukkoomme. Heidän yhteystietonsa löytyvät galleriastamme sivulta 4.

Suomen Paras Työpaikka 2013?
Olimme jälleen kerran mukana Suomen Parhaiden Työpaikkojen arvioinnissa. Kuu-
des kerta ja sijoituksena omassa sarjassamme toinen sija. Lähdemme arviointiin 
mukaan vuosittain sen takia, että saamme tietoa kehittämistarpeistamme. Lähtö-
kohtana on henkilöstön viihtyvyys ja edellytysten luominen hyvälle asiakaspalvelulle 
ja asiakaslähtöiselle toiminnalle. Tavoitteena on siis aina parantaa toimintaamme 
asiakasrajapinnassa. Asiakas on meille no 1. 

Toivomme saavamme palautetta ja kehittämisideoita toimintaamme. Mitä tahansa 
tuleekin mieleen, laittakaa mailia tulemaan. Plussaa, kehittämistä vaativia pointteja 
tai valmiita ratkaisuehdotuksia : ari.ramo@sick.fi. Kiitos jo etukäteen !

Keitä me olemme?
Tulemme kaikissa lehdissämme kertomaan taustaa ihmisistämme  esimerkiksi 
harrastusten kautta. Keitä me olemme, mitä teemme ja miten rentoudumme yms. 
Toivon, että tulemme näin entistä tutuimmiksi asiakkaillemme ja yhteistyökumppa-
neillemme.

Ensimmäisenä pohjoisen tiimi ja ”laitetut kelkat”. Ihan SICK-menoa sivulla 5.

Koko SICK–tiimi toivottaa lämmintä ja rentoa kesää kaikille!

Ari Rämö
Yleismies ja joskus toimitusjohtaja
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Kestävä, yleiskäyttöinen  
ja tarkka
Sylintereiden tunnistusta jopa  
1 007 millimetriin saakka s. 20 

: Uutiset

Nähdään messuilla

	PUU- JA BIOENERGIA 4.-6.9
 Jyväskylässä

		EUROMINING 11.-12.9.
 Tampereella

		ALIHANKINTA 24.-26.9.
 Tampereella

		AUTOMAATIO (TEKNOLOGIA) 1.-3.10.
 Helsingissä

		FINNSEC 13.-15.11.
 Helsingissä

Henkilöuutisia

Autosähköinsinööri Jarno Virta on aloit-
tanut viime vuoden lopulla. Jarno vas-
taa prosessiautomaation huolloista. 

Hänet tavoittaa numerosta 
040 900 8029.

Joulukuun alussa on toimistoassis-
tenttina  aloittanut Päivi Skaffari. 

Päivi vastaa vaihteeseen 
(09) 2515 800 ja hänen suora 
numero on (09) 2515 8034.

Lead Account Managerina maaliskuussa 
aloittanut MBA Juri Varis. 

Hän vastaa numerosta 
040   900 8042.

Koulutukset 2013

SISTEMA-koulutus
Koneiden turvajärjestelmien 
luotettavuuden
osoittaminen
7.5.  Vaasa
23.5. Vantaa
30.10. Lahti

Viivakoodien ja 2D-koodien 
tunnistuksen 
perusteet
21.5. Vantaa
11.10. Tampere

SICK OY on pystynyt puolustamaan paikkaansa Suomen par-
haat työpaikat-kilpailun kärkisijoilla. Tämän vuoden sijoitus on 
jo kuudes kerta, kun olemme sijoittuneet kärkikolmikkoon.  Us-
komme motivoituneen henkilökuntamme asiakaslähtöisyyden 
näkyvän myös kaikille asiakkaille.

FlexiSoft turvaohjain 
koulutukset 
Tampereella
12.6. Peruskurssi
22.11. Jatkokurssi

Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset
sick@sick.fi tai
(09) 2515 800.

Kestävän kehityksen 
edelläkävijä.
Tukholman Söderenergi - vaihtoehtois-
ten polttoaineiden käytön edelläkävijä. 
s. 34 

Life Time Services 
- kaikki tuotteiden elinkaaren 
palvelut. s. 39 
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Asiakaspalvelu ja hallinto:

Kati Ahveninen
(09) 2515 8050
Business Controller

Terhi Tiikkainen
(09) 2515 8037
Markkinointi- 
assistentti

Nanna Tikkanen
(09) 2515 8036
Myyntiassistentti

Ari Rämö
(09) 2515 8030
Toimitusjohtaja

Tuotepäälliköt:

Markku Rantanen
(09) 2515 8025
Teollisuusanturit

Pävi Skaffari
(09) 2515 8034 
Toimistoassistentti 

Paula Lipponen 
(09) 2515 8035
Tekninen sisämyyjä

Tekninen myynti/
sisämyynti:

Kari Kautsalo
(09) 2515 8027
SICK-tuotevalikoima 
Tunnistus ja mittaus

Tuotehallinta-
päällikkö:

Pekka Hirviniemi
(09) 2515 8040
Myyntialueet

Myynti- 
päällikkö: Partnerit:

Jari Nikander
(09) 2515 8021
Toimiala- 
asiakkuudet

Myynti- 
päällikkö:

Juri Varis
(09) 2515 8042 
Logistiikan automaatio
Nosturit / satamat

Lead Account 
Manager 

Aluemyyntipäälliköt:

Auvo Kuitunen
040 900 8054
Itä-Suomi ja Häme

Heikki Karhuniemi
040 900 8044
Tampere, Pohjan-
maa ja Keski-Suomi

Sami Lehtonen
(09) 2515 8041 
Etelä-Suomi 

Vesa Järvinen
040 900 8026
Varsinais-Suomi

Pekka Lampela
040 900 8045
Pohjois-Suomi

Mika Andersson
(09) 2515 8023 
Sovellusasiantuntija

Sovellustuki:

SICK Yhteystiedot 

Pentti Rantanen
040 900 8022
Turvatekniikka

Analysaattorit ja prosessianturit: 

Kari Karhula
(09) 2515 8024
Analysaattorit ja 
prosessianturit 

Jyrki Sarvanko
040 900 8053
Aluepäällikkö 
Myynti ja huolto

Aaro Törmänen
(09) 2515 8028

Huolto:

Jarno Virta 
040 900 8029 
Huoltoinsinööri

Heikki Penttilä
(09) 2515 8038 
Varasto/logistiikka

Nanna Tikkanen
(09) 2515 8036
Myyntiassistentti

SICK Oy
Myllynkivenkuja 1
01620 VANTAA 
Puh. (09) 2515 800
Fax. (09) 2515 8055

Sähköposti:
sick@sick.fi
Henkilökohtaiset: 
etunimi.sukunimi@sick.fi

Timo Välikangas
040 900 8052
Alue- ja huoltopääl-
likkö, Myynti ja huolto 

Heikki Kangas
040 900 8033
Myyntipäällikkö 
Prosessiautomaatio 
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Sickin pohjoisen miehet 
rentoutuvat moottorikelkkailulla

SICK Oy:n pohjoisin toimipiste sijaitsee Oulussa. Pohjois-Suomen 
asiakkaita palvelee kolme sekä myynnistä että huollosta vastaa-
vaa henkilöä. Miehiä yhdistää pohjoisen kotipaikan lisäksi sama 
talvinen harrastus: moottorikelkkailu.

>> Mikä onkaan hauskempi tapa unoh-
taa työkiireet ja nauttia talvisesta Poh-
jois-Suomen luonnosta, kuin useamman 
tunnin mittainen kelkkareissu kipakassa 
pakkassäässä? SICKin teollisuusauto-
maation antureiden myynnistä ja projek-
tinhoidosta vastaavaa Pekka Lampelaa,  
prosessiantureiden aluemyyntipäällikköä 
Heikki Kangasta sekä analysaattori-
huolloista vastaavaa Jarno Virtaa yhdis-
tää kelkkailuharrastuksen lisäksi myös 
Lynx-merkkiset menopelit. Pekka ja 
Heikki ajavat hieman pidemmillä X-trim 
mallin retkikelkoilla, kun taas Jarno luot-

taa ketterään ja nopeaan Rave-sportti-
malliin. Samaan kotimaiseen merkkiin 
luottaminen on kuitenkin enemmän sat-
tumaa kuin tarkoitus. Pekalla ja Heikillä 
on ollut myös muun merkkisiä kelkkoja 
aiemmilla kausilla. Jarnolle nykyinen 
Lynx on hänen ensimmäinen kelkkansa. 
”Päädyin Lynxiin, koska siinä käytettyä 
tekniikkaa ja alustaa on kehuttu lujaksi. 
Lisäksi Lynxin kelkat säilyttävät hyvin ar-
vonsa.“, Virta toteaa tyytyväisenä.

Pekka ja Heikki ajavat vuodessa 
moottorikelkalla kukin noin 1500 km. 
Jarno joukon nuorimpana tuhat kilomet-

riä enemmän. SICKiläiset tekevät reissu-
ja usein myös yhdessä. Useamman kel-
kan ryhmä tuo turvallisuutta pidemmillä 
matkoilla sekä juttuseuraa tauoilla. ”Po-
rukalla ajamisessa on se hyvä puoli, että 
jos tekniikkamurheet iskevät reitin var-
rella, apu on aina lähellä“, Pekka Lampe-
la kertoo. Muutaman kerran hinausköy-
delle onkin ollut käyttöä tai jonkun ryh-
män jäsenen kelkkaa on täytynyt nostaa 
umpilumelta takaisin kelkkareitille koko 
ryhmän voimalla. Suuremmilta vahingoil-
ta on kuitenkin vältytty. Toisinaan reitillä 
autetaan muita kanssaharrastajia.

Oulun alueen kelkkareitit saavat  
SICKiläisiltä sekä‚ ruusuja että risuja‘. 
”Oulusta pääsee virallisia moottorikelk-
kareittejä pitkin sekä pohjoiseen Pudas-
järvelle että Kainuun suuntaan ja reitit 
ovat selkeästi merkitty. Suuri liikenne-
määrä reiteillä kuitenkin kuluttaa uran 
‚patikoksi‘ muutamissa päivissä lanauk-
sen jälkeen ja matkanteko muuttuu no-
peasti työlääksi.“, sanoo Heikki. Pisim-
mät yhteiset päivätaipaleet ovat olleet 
yli 200 km ajomatkoja. Tällöin reitin kun-
nollakin on jo väliä jaksamiseen. Mat-
kan pituus ei kuitenkaan ole reissussa 
tärkeintä: ”Jos ajaminen alkaa käymään 
työstä, niin silloin katsotaan seuraava 
huoltoasema kahvittelua varten tai aje-
taan lähimmälle laavulle makkaran pais-
toon“, miehet toteavat hymyssä suin.

Heikki Kangas nauttii pohjoisen 
auringosta ja lumesta.

Pekka Lampela,  ja Jarno Virta
ajotauolla.
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Viime vuoden päätapahtuma 
Tekniikka 2012 oli meille ni-
mensä veroinen. Sickin osas-
to erottui messujen massasta 
rennolla meiningillä, huipputa-
son ohjelmalla asiakasiltana ja 
ennen muuta laajalla skaalalla 
uusia antureita ja järjestelmiä, 
jotka auttavat asiakkaitamme 
kehittämään toimintaansa

>> Messuilla haetaan näkyvyyttä, kon-
takteja ja uusia markkinoita – tämä on 
varmaan yhteistä kaikille messuesiin-
tyjille. Meille oli lisäksi tärkeää tavata 
vanhoja tuttuja ja tuoda osastolle myös 
ne ihmisemme, jotka tavallisesti istuvat 
toimistolla ja tapaavat asiakkaat lähin-
nä puhelimen ja sähköpostin välityksel-
lä. – Viihtyisyyttä ja rentoa meininkiä 
unohtamatta.

Kasvihuonekaasut hallintaan
Monilla fossiilisia polttoaineita käyttä-
villä laitoksilla on velvoite määritellä ja 
ilmoittaa hiilidioksidipäästönsä. Perintei-
nen laskentamenetelmä edellyttää tark-
kaa seurantaa, käytetyn polttoaineen 
analysointia, laboratoriotyöskentelyä ja 
monimutkaisia laskutoimituksia. Työlää-
seen menetelmään liittyy monia epävar-
muustekijöitä ja virhelähteitä, jotka saat-
tavat vääristää lopputulosta.

Messuilla esitelty Sick GHG-Control 
-mittausjärjestelmä herätti tämän vuok-
si ansaitsemaansa huomiota. – Järjes-

telmällä mitataan CO2- ja N2O-pitoi-
suudet suoraan savukanavasta, kertoi 
aluemyyntipäällikkö Timo Välikangas. 
– Infrapunasäteilyyn perustuva opti-
nen Sick GM35 -mittalaite tunnistaa 
kaasujen pitoisuudet kanavassa ja Sick 
Flowsic100 -tilavuusvirtamittari mittaa 
kaasujen virtausnopeuden. Vähintään 
yhden kerran minuutissa kerättävästä 
mittaustiedosta lasketaan päästömää-
rä. Lopputuloksena on tilasto vuoden 
jokaisena tuntina toteutuneesta pääs-
tömäärästä. 

Oleellista on myös mittauksen luo-
tettavuus ja tarkkuus. Sick GHG -järjes-

telmä on käytännössä huoltovapaa, sen 
käytettävyys on parempi kuin 97% mit-
tausajasta ja tarkkuus parempi kuin 2%.

Metsäteollisuudelle spektraalinen  
savukaasumittaus
LCP-direktiivin puitteissa on vuodesta 
2004 lähtien mitattu savukaasuista ty-
pen oksideja ja rikkiyhdisteitä. Messuilla 
ensimmäistä kertaa esillä ollut in-situ 
-tekniikkaan perustuva mittausjärjestel-
mä on mullistus verrattuna nykyiseen 
toteutustekniikkaan.

– Uusi järjestelmä laajentaa ratkai-
sevasti metsäteollisuuden savukaasu-

Rento meininki ja paljon tuttuja 

Paljon uutta  
Tekniikka 2012 -messuilla

Kaappi kuvaa savukanavaa, johon asennettua hiilidioksidin tunnistavaa järjestel-
mää Timo Välikangas esitteli. Työläs seuranta ja vaivalloiset laskutoimitukset ovat 
nyt historiaa.
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jen analysointimahdollisuuksia, kertoi 
myyntipäällikkö Kari Karhula, joka on 
ollut syvällä mukana järjestelmän kehi-
tystyössä. – Mittaus perustuu UV-valon 
absorptioon ja erityisesti meitä kiinnos-
taa spektrin alue 190-230nm. Jaamme 
tämän alueen hajotuslinssin ja kokooja-
peilin avulla 1024 fotodiodia käsittävälle 
mittausanturille. Jokainen fotodiodi tun-
nistaa tietyn aallonpituuden ja kyseistä 
aallonpituutta absorboivan aineen mää-
rän savukaasussa.

– Uusi järjestelmä antaa mahdolli-
suuden tunnistaa myös TRS-komponen-
tit ja ammoniakin. Ammoniakin mittaus-
ta eivät viranomaiset edellytä, mutta 
prosessin hallinnan kannalta se on hy-
vin mielenkiintoinen asia. Tieto antaa 
mahdollisuuden ajaa prosessia nykyistä 
paremmin, optimoida NOX-päästöjä ja 
ennen muuta parantaa reduktioastet-
ta. Tällä saattaa olla suuri taloudellinen 
merkitys.

Uusia antureita moniin tarkoituksiin
Sickin tuotevalikoiman voisi karkeasti 
jakaa komponentteihin ja järjestelmiin. 
Edellä kuvatut savukaasuanalysaattorit 

edustavat melkeinpä täysin itsenäisiä 
järjestelmiä. Seuraavassa erilaisista 
uusista antureista, jotka istuvat kompo-
nenttien luokitukseen.

Kiiltävien esineiden ja esimerkiksi 
muovikelmuun pakattujen pullojen tun-
nistaminen on perinteisesti ollut haasta-
vaa valokennoille. Tunnistuksen häiriöt 
saattavat aiheuttaa toimintakatkoksia 
ja ylimääräisiä kustannuksia. Sick Multi-
Pack -anturi poistaa ongelmat. Siinä on 
tehokas valonlähde, kaksi vastaanotinta 
ja ASIC-piiri, joka arvioi vastaanotettuja 
signaaleja.

Tavallinen peiliheijasteinen valoken-
no on oikea ratkaisu moneen paikkaan, 
mutta epäsäännöllisten tai verkkomais-
ten kappaleiden tunnistaminen saattaa 
olla tuskaa. Eräällä pöydällä esiteltiin 
valoverhon lähettävä anturi, joka tunnis-
taa esineen, kun se vain osuu johonkin 
kohtaan 50mm leveää valoverhoa. Ohu-
en laudan ja ritilämäisen muovilaatikon 
havainnointi sujui luotettavalla varmuu-
della.

Erityisen hauska leikkikalu osastol-
la oli TiM310-laseranturi, joka lähettää 
etäisyyden tunnistavan, 270 asteen la-
serviuhkan. Tunnistustulosta saattoi kat-
soa anturiin liitetyltä monitorilta. Liian 
lähelle tunkeva kameramies aiheutti oi-
tis hälytyksen. Kytkentäetäisyys voidaan 
määritellä useassa portaassa ja anturi 
sopii esim. aluevalvontaan tai törmäyk-
sen estämiseen.

Ravintoa sielulle ja ruumiille
Messujen ensimmäisenä iltana järjes-
tettiin VIP-ilta, jolloin näytteilleasettajat 
saattoivat kutsua vieraansa osastolleen 
näyttelyn sulkeuduttua hiukan viihteel-
lisempään tunnelmaan. Toimittajalla ei 
valitettavasti ollut tilaisuutta osallistua 
tilaisuuteen.

– Meillä oli esiintymässä Club for 
Five -lauluyhtye, jonka lauluosaaminen 
on todella rajoja rikkovaa, kertoi markki-
nointiassistentti Terhi Tiikkainen. – He 
antoivat aivan uuden käsityksen siitä, 
mitä ihmisäänellä voikaan tehdä. Illan 
juontajana hääri imitaattorina ja stand-
up -koomikkona tunnettu Janne Porkka, 
joka jätti tuskin ketään kylmäksi.

– Oman osansa tunnelmaa loivat tar-
jolla olleet mainiot juomat ja tapas-her-
kut. Lopulta taisi käydä niin, että kaikki 
messuilla vielä olleet ihmiset olivat tääl-
lä. Erään asiakkaan sanoin: ”Ei pelkäs-
tään ilmainen juoma, vaan se hyvä fiilis!” 
Ja fiilis oli tosissaan hieno.
KIRJOITTANUT: Jouko Lampila 

Messuosaston apuemäntänä asiakkaista huolehtimassa toimi myös 
Sara Chafak, Miss Suomi 2012.

Pekka Lampela esitteli laserskanneria, 
joka varmistaa, että hihnalla on oikea 
määrä esineitä oikeassa paikassa.

Kari Karhula oli erityisen ylpeä uudesta metsäte-
ollisuuden savukaasujen mittausjärjestelmästä, 
joka tunnistaa UV-valon spektrin perusteella myös 
TRS-komponentit ja ammoniakin.
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Auto- ja varaosateollisuus

: Markkinat ja Trendit

Toimivimmat ratkaisut SICKiltä

Tule mukaan Virtual  
Industry Tour –kiertueelle!
Osoitteessa www.sick.com/industry-highlights, SICK esittelee 
laajaa osaamistaan virtuaalimaailmassa. Siellä asiakkaat voivat 
tutustua moniin käytössä oleviin sovelluksiin useissa eri teolli-
suusympäristöissä

>> Eri teollisuusalojen uusimpien trendi-
en tunteminen ja seuraaminen edellyttää 
kyseisen alan tarkkaa tuntemusta. On 
tunnettava tietyllä alalla vallitsevat olo-
suhteet, prosessit, käytössä olevat laitteet 
ja sovellukset, sekä kyettävä myös arvioi-
maan niitä. SICKin laaja asiantuntemus 
käy ilmi Virtual Industry Tour -kiertuetta 
seuraamalla. Kiertueella tutustutaan 
useisiin teollisuusaloihin mm. elintarvike- 
ja juomateollisuus, kulutushyödykkeet, 
lääketeollisuus ja kosmetiikka, elekt-
roniikka, aurinkoenergia, auto- ja rengas-
teollisuus, pakkausteollisuus, painoteolli-
suus, puun käsittely sekä työstökoneiden 
rakennus.

SICK tekee mainituilla teollisuu-
denaloilla yhteistyötä johtavassa mark-
kina-asemassa olevien yritysten kanssa, 
minkä ansiosta meillä on mahdollisuus 

seurata uusimpia trendejä ja teknolo-
gian kehitystä erittäin läheltä. Virtual In-
dustry Tour esittelee SICKin laajaa asian-
tuntemusta alakohtaisesti aina markki-
noiden ylätasolta yksittäisten laitteiden 
toimintaan, havainnollistaen modernin 
teknologian suomia mahdollisuuksia.

Virtual Industry Tourilla kannattaa 
käydä myös tulevaisuudessa, sillä oh-
jelmistoon ollaan lisäämässä tehdasau-
tomaatioon liittyvien aiheiden lisäksi lo-
gistiikkaa ja prosessiautomaatiota esit-
televiä osioita. Tarjoamme kierroksen 
uutuuksia!

Lisätietoja:
Jari Nikander
(09) 2515 8021
jari.nikander@sick.fi
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: Markkinat ja Trendit

>> SICKin pyörivät motor feedback -antu-
rit parantavat tuulivoimaloiden energian-
tuotannon tehokkuutta. Niiden avulla voi-
daan määrittää konehuoneen ja roottorin 
lapojen asennot ja nopeus, jolloin tarvitta-
vat säädöt voidaan tehdä tarkemmin.

Tuulivoimalan tärkeimpiin osiin kuu-
luvat roottori, roottorin napa, lavat ja 
konehuone, jotka muodostavat tornin 
päällä pyörivän kokonaisuuden. Tornin 
sisällä puolestaan on generaattori ja voi-
mansiirtojärjestelmä. Tuulivoimalan toi-
mintaperiaate on se, että roottorin lavat 
ottavat talteen ilmavirtauksen kineet-
tisen energian, joka muutetaan kierto-
liikkeeksi. Generaattori muuntaa tämän 
kiertoliikkeen sähköksi.

Motor feedback -järjestelmä optimoi 
tuulesta saatavan tehon
Tuulivoimalan pyörimisnopeus vaihtelee 
ja sen lapojen kulmaa voidaan säätää. 
Laitteen toiminta saadaan mahdollisim-
man tehokkaaksi, kun roottorin pyöri-
misnopeus ja generaattorin pyörimisno-
peus suhteutetaan vallitsevaan tuulen 
nopeuteen.

Koska tuulen nopeus ja suunta 
vaihtelevat, konehuoneen suuntaa ja 
roottorin lapojen kulmaa on säädettävä 
tuulta mittaavien antureiden antamien 
tietojen pohjalta. SICKin motor feedback 
-anturit SFS60 ja SFM60 ovat kestäviä ja 
tarkkoja antureita, joiden avulla voidaan 
mitata lapojen kulmaa ja konehuoneen 
suuntaa luotettavasti sekä maalla että 
merellä sijaitsevissa tuulivoimaloissa. 
Nämä anturit mittaavat pyörimisliikettä 
roottorin lapojen kulmansäätöyksikössä 
sekä konehuoneen suuntausmootto-
reissa ja varmistavat, että roottorin lavat 
ovat aina optimaalisessa kulmassa ja 
konehuone roottoreineen on aina ”nok-
ka kohti tuulta”.

Optimoitu tuulivoimaloiden tarpeisiin
SFS60 -yksikierrosantureita ja SFM60 
-monikierrosantureita on useita eri mal-
leja, jotka soveltuvat kaikkiin olennaisiin 
tuulivoimaloiden toiminnan edellyttämiin 

tehtäviin. Antureita on saatavilla esimer-
kiksi 8-15 mm:n holkki- ja putkiakselil-
la, kiinteällä kaapelilla tai joko M12- tai 
M23-liittimellä. Näin voimalan mekaa-
ninen rakenne voidaan suunnitella va-
paammin. Lisäksi SFS60- ja SFM60- SIC-
Kin pyörivät motor feedback -anturit ovat 
mekaanisesti erittäin joustavia

Anturit käyttävät maailmanlaajuises-
ti standardisoitua käyttöliittymää, joka 
lisää joustavuutta ja helpottaa asen-

nusta. Laitteiden kestävä akselilaakeri 
pidentää käyttöikää ja vähentää huol-
to- ja ylläpitokustannuksia. Pidennetty 
laakerietäisyys puolestaan vähentää vä-
rinää jopa maksiminopeuksilla. Näiden 
ominaisuuksien ansiosta nämä SICKin 
anturit sopivat loistavasti sekä tuulivoi-
maloihin että tuuliturbiineihin.

SICKin pyörivät motor feedback 
-järjestelmät ovat mekaanisesti erittäin 
joustavia.

Turvallisuus
Konepuristinten vaihtoalueen kulunvalvonta
Tehtävä: Suojaus
Ratkaisu: Turvalaserskanneri ja  
turvavalopuomi
Hyödyt:
• Vaarallisen alueen turvallinen ja joustava  
 valvonta työkalua vaihdettaessa
• Konepuristinten vaihtoalueen  
 kulunvalvonta kolmesta suunnasta

Sovellustiedot     Tuotetiedot

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi
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SICKin pyörivät motor feedback -anturit parantavat energiantuo-
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SICKin motor feedback -järjestelmät tuulivoimaloihin
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>> STILLPalletShuttle-lavakuljetin on 
puoliautomaattinen hyllystöjärjestelmä, 
johon kuuluu kuljetin ja monitasoinen 
varastointijärjestelmä. Laitteisto opti-
moi varastointitilan käytön, nopeuttaa 
lavojen siirtoa ja parantaa järjestelmän 
tehokkuutta. Turvalaitteiden osalta 
olennaista oli törmäysriskien ja onnet-
tomuuksien luotettava ennaltaehkäisy 
varastointi-järjestelmän sekä puoliau-
tomaattisen että täysin automaattisen 
toiminnan aikana.

S300: taatusti turvallinen
SICK S300 Mini -turvalaserskanneri on 
olennainen osa STILLin ja saksalaisen 
vakuutusyhdistyksen yhdessä laatimaa 
turvallisuussuunnitelmaa. Tämä erityi-
sesti myös liikkuviin sovelluksiin suunni-
teltu skanneri täyttää suoritustason PLd 
vaatimukset EN ISO 13849 -standardin 
mukaisesti sekä IEC 61508 -standardin 
tason SIL2. Lisäksi se täyttää optisten 
turvalaitteiden IEC 61496 -standardin 
Tyypin 3 vaatimukset. Anturi valvoo jokai-
sen lavakuljettimen liikkeitä puoliauto-
maattisissa varastointi- ja noutoproses-
seissa. Skannerin kompakti koko oli eräs 
tärkeä tekijä sen valinnassa, sillä käytös-
sä olevat alustat ovat vain 191 mm kor-
keita. Myös alhainen energiankulutus on 

STILL GmbH käyttää lavakuljettimissaan SICKin kosketuksetto-
maan tunnistukseen perustuvaa S300 Mini -turvalaserskanneria.

tärkeä ominaisuus, sillä lavakuljettimilla 
on pitkät latausvälit.

Turvalaserskanneri on  
joustava ratkaisu
STILL-lavakuljettimet ovat käytettävyy-
deltään huippuluokkaa, sillä ne kyke-
nevät erottamaan erityyppiset esteet 
toisistaan. Kun skanneri havaitsee 
mahdollisen esteen, se hidastaa liik-
keen vähitellen ryömintänopeuteen 
0,1 m/s. Jos kuljettimen turvareuna 
osuu esteeseen kuljettimen liikkuessa, 
se pysäyttää kuljettimen vain, mikäli 
este todella estää liikkeen jatkamisen. 
”Tästä on suurta hyötyä, sillä näin tur-
vapysäytys ei pysäytä kuljetinta aina 
kun se osuu johonkin, vaikkapa laval-
ta roikkuvaan kelmuun, vaan kuljetin 
liikkuu kelmusta huolimatta hitaasti 
eteenpäin,” kertoo Gerard Lacher, 
STILLin Intralogistiikka-järjestelmien osas-
tonjohtaja.

S300 täyttää turvavaatimukset, se 
voidaan asentaa hyvin pieneen tilaan 
ja se toimii joustavasti monimutkaisis-
sa turvasovelluksissa.

SICK S300 Mini -turvalaserskanneri 
vastaa markkinoiden vaatimuksiin, pie-
nille ja älykkäille antureille on nyt kysyn-
tää.

Kompaktit laserskannerit suojaavat lavakuljettimia

Pieni, älykäs ja turvallinen

Älykkäästi toimiva turvaratkaisu parantaa 
tuotannon tehokkuutta.

S300 Mini -turvalaserskannerin kom-
pakti rakenne mahdollistaa täydellisen 
integroinnin STILLPalletShuttle-lava- 
kuljettimeen.

Teollisuuslaitteet: Logistiikka-automaatio

Lisätietoa antaa:
Pentti Rantanen
040 900 8022 
pentti.rantanen@sick.fi
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>> B. Braun valmistaa lääketieteellisiä 
tarvikkeita maailmanlaajuisille mark-
kinoille mm. anestesian, tehohoidon, 
kardiologian ja kirurgian tarpeisiin niin 
klinikoilla, yksityisillä vastaanotoilla kuin 
kotihoidossakin käytettäviksi. B. Braunil-
la on Sveitsissä kolme toimipistettä, jois-
ta yksi on B. Braunin Medical AG -tehdas 
Escholzmattissa. Tehtaalla valmistetaan 
kertakäyttöisiä lääketarvikkeita - lähinnä 
infuusiotarvikkeita - kansallisille ja kan-
sainvälisille markkinoille. Yksi valmistet-

B. Braunilla on käytössä “Loistava ratkaisu” 
pakkausten tarkistukseen

Loisteaineiden tunnistusta: 
konenäköanturin avulla

SICKin Inspector I40LUT -konenäköanturi tunnistaa B. Braunin 
tehtaalla valmistettuja läpinäkyviin pakkauksiin pakattuja 
läpinäkyviä tuotteita. Tähän eivät tavalliset kuvankäsittelyrat-
kaisut pysty.

tavista tuotteista on Discofix” 3-tiehana. 
“Vuosittain täällä Escholzmattissa val-
mistetaan ja pakataan noin 110 miljoo-
naa monitiehanaa täysin automaattises-
ti,” sanoo Marco Ramseier, B. Braun 
Medical AG:n Development Engineer.

Inspector I40LUT -konenäköanturi  
havaitsee läpinäkyvätkin kohteet  
luotettavasti
Discofix” -pakkausten tunnistaminen 
pakkauslinjan loppupäässä on vaikeaa, 

SICKin Inspector I40LUT -konenäkö- 
anturi tunnistaa kolmitiehanojen liimassa 
olevan hohtoaineen.

sillä sekä hanat että pakkaukset ovat 
läpinäkyviä. Lisäksi hanat on pakattu 
viiden kappaleen pakkauksiin, ja pakka-
uksia on tunnistettava liukuhihnalta kak-
si kappaletta samaan aikaan. Onneksi 
Discofix” -hanojen liimassa on loisteai-
netta, joka on Inspector I40LUT -anturilla 
havaittavissa. “Käyttämällä kahta kone-
näköanturia, voimme tarkistaa kaikki 
kymmenen tuotetta yhtä aikaa. Tällöin 
tarkistetaan jokaisesta hanasta kaksi 
liimatiivistettä eli yhteensä 20 kohdet-
ta,” kertoo Marco Ramseier. “Kun kaik-
ki liimatiivisteet on löydetty, annetaan 
OK-signaali. Jos anturi havaitsee viiden 
tuotteen pakkauksessa alle 10 tiivistet-
tä, kyseinen pakkaus poistetaan linjas-
tosta automaattisesti.”

Lisätietoja:
Sami Lehtonen
(09) 2515 8041
sami.lehtonen@sick.fi
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>> Jotta valmiin auton korin muodot ja 
yksityiskohdat ovat täysin kohdillaan, on 
kaikki korin osat liitettävä yhteen milli-
metrin kymmenesosan tarkkuudella. 
SICKin IVC-3D-kamerat selviävät tästä 
vaativasta tehtävästä käyttämällä kor-
kearesoluutioista laser-kolmio-mittaus-
järjestelmää, joka ei häiriinny ympäris-
tön valosta.

Lokasuojat asennetaan koriosas-
tolla, jonne pohjamaalatut korit saa-
puvat kuljetuslavoilla. Kun kori tulee 
osastolle, sen molemmille puolille las-
keutuu W:n muotoinen referenssiprofii-
li, joka kiinnittyy koriin. Tämän jälkeen 
kaksi 3D-älykameraa mittaa profiilien 
sijainnin koriin nähden. Ohjelmisto las-
kee näiden tietojen perusteella tarkan 
sijainnin millimetrin kymmenesosan 

tarkkuudella ja välittää ruuvien paikat 
roboteille RS-422-liittymän kautta.

Älykkäät mittalaitteet  
määrittävät sijainnin virheettömästi
Konepellin asennuksessa ei voida 
käyttää ruuvattavaa referenssikohdet-
ta, joten referenssinä käytetään auton 
korissa olevia reikiä. Tätä varten kaksi 
3D-älykameraa mittaavat ensin koko 
korin profiilin ja määrittävät referens-
sinä käytettyjen reikien sijainnin. Mit-
tauksen aikana kameroita siirretään li-
neaarijohdetta pitkin. Lineaarijohtees-
sa olevan pulssianturin perusteella 
saadaan kameran tarkka pituussuun-
tainen paikkatieto joka yhdistetään ka-
meran kuvaamasta profiilista saataviin 
korkeus ja syvyystietoihin. Näiden tie-

Kehittäessään ns. liukuhihnamenetelmän sata vuotta sitten Hen-
ry Ford loi pohjan autoteollisuuden massatuotannolle. Ideana 
oli toistuvien valmistusprosessien ja identtisten osien käyttö. 
Nykyään autojen korien kokoamisesta vastaavat enimmäkseen 
robotit. Borrmann Companyn Fordin kokoonpanotehtaalla Sak-
sassa on yksi kokoonpanolinja lokasuojia, peräluukkuja ja ko-
nepeltejä varten. Näillä linjoilla on käytössä kahdeksan SICKin 
IVC-3D-älykameraa. Kameroilla haetaan osien kiinnityskohdat ja 
tähän tietoon perustuen robotti suorittaa asennuksen.

Apuna lokasuojien, peräluukkujen ja konepeltien kokoonpanolinjalla 

3D-kamerat auttavat kokoamaan  
korit mahdollisimman tarkasti

tojen perusteella muodostetaan korin 
3D-kuva, josta haettujen referenssirei-
kien sijainnin perusteella tiedetään ko-
rin tarkka paikka- ja asentotieto. Näin 
saadaan kaikki tarvittavat koordinaatit 
ja kulma-arvot, joiden pohjalta robotit 
voivat ruuvata komponentit yhteen.

Helpposäätöinen mittojen  
tai sijaintien muuttuessa
Borrmann Engineering on kehittänyt 
mittaussovellukset IVC Studio -ohjel-
miston avulla. Kuvankäsittely tapahtuu 
IVC Studiossa ja neljän kameran mit-
tausten vertailu PC-pohjaisessa järjes-
telmässä. Vaikka mittaustehtävät ovat 
erilaisia, Borrmannilla voidaan käyttää 
samoja kameroita ja samaa ohjelmis-
toa, joka tekee toiminnasta huomat-
tavasti joustavampaa ja helpottaa 
käyttöönottoa. Järjestelmät voidaan 
helposti säätää uusien mittojen ja refe-
renssisijaintien mukaisiksi automallien 
muuttuessa.

: Tehdasautomaatio Laadunvalvonta

Lisätietoja:
Sami Lehtonen
(09) 2515 8041
sami.lehtonen@sick.fi
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Laadunvalvonta

>> Hyundai KIAn Gamma-moottoriteh-
taassa Hwaseongissa, Etelä-Koreassa 
tehdään vuonna 2006 suunniteltujen 
Gamma-moottoreiden lisäksi Theta-sar-
jan moottoreita, jotka Mercedes-Benz, 
Chrysler, ja Hyundai KIA alun perin suun-
nittelivat World Engine -moottoreiksi. 
Näiden moottoreiden ominaispiirteenä 
on offset-kampiakseli, jonka ansiosta 
männät liikkuvat alas huomattavan pie-
nellä kitkalla.

Viiden mittauskohdan  
automaattinen tarkistus
Sylinterikansi ja moottorilohko ovat alu-
miinisia, ja ne tarkastetaan jokaisen 
tuotantovaiheen jälkeen. SICKin anturit 
valvovat metallisen öljyntiivisterenkaan 
asennusta ja voiteluaukon poraussyvyyt-
tä suoraan tuotantolinjalla. Jokaisella 
tuotantolinjalla on käytössä kaksi lyhyen 
etäisyyden OD Max -etäisyysanturia, jot-
ka on asennettu lineaarisesti. Niiden 

tehtävänä on tarkistaa automaattisesti 
viisi mittauspistettä ohi kulkevista moot-
torilohkoista.

Erittäin pieni laservalopiste
Yksi anturi tarkistaa asennetun öljyntii-
visterenkaan paksuuden mittaamalla 
sen korkeuden. Toinen anturi mittaa 
erittäin tarkasti voiteluaukon, jonka sy-
vyyden tulee olla 1 mm. OD Max -anturin 
pieni laservalopiste on syvyyden mittaa-
misessa erittäin kätevä ja takaa luotet-
tavan tuloksen. Moottorien kiiltävien 
metallipintojen mittaaminen puolestaan 
tapahtuu virheettömästi anturin kehitty-
neiden algoritmien ansiosta.

Reikien syvyyden täysin automaat-
tinen tarkistaminen ja tiivisterenkaan 
paikallaanolon varmistaminen yhdellä 
anturilla lyhentää valmistusaikaa huo-
mattavasti.

Helppokäyttöinen
Laitteessa on 1,4 -tuumainen LC-näyttö, 
jonka ansiosta mittausprosessin ana-
lysoiminen ja anturin konfigurointi on 
helppoa. Lisäksi hyvä lineaarisuus ja 
nopea 10 kHz:n mittaustaajuus tekevät 
anturista erittäin pätevän ratkaisun.

Laadunvarmistusta Hyundai KIAn poraus- ja kokoamistehtävissä 

Sujuvaa laadunvalvontaa
Yleensä monen eri automallin moottorilohkot valetaan ja 
kootaan samassa paikassa. Jokaista työvaihetta on valvottava 
tarkasti, sillä myöhemmässä vaiheessa havaittu virhe moninker-
taistaa korjauskustannukset. Tämän vuoksi Hyudai KIA:n tehtaal-
la tarkistetaan kokoamisprosessit ja porausaukot SICKin erittäin 
luotettavilla etäisyysantureilla.

OD Max tarkistaa pienimmätkin yksityiskohdat kuten öljytiivisteet ja porausaukot.

SICKin OD Max -etäisyysanturi lyhyitä 
etäisyyksiä varten.

: Sovellukset

Lisätietoja:
Pekka Hirviniemi
(09) 2515 8040
pekka.hirviniemi@sick.fi
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Joustavaa automaatiota: Tehdasautomaatio

Ohjaus- ja kytkentätekniikkaa sekä anturiteknologiaa kahden oman alansa ammattilaisen yhteistyöllä

Siemens ja SICK esittelevät yhdessä IO-Linkin hyötyjä

Tämän vuoden SPS IPC Drives -messuilla Siemens ja SICK näyt-
tävät, kuinka IO-Linkkiin perustuvat ohjaus-, toimilaite-, anturi- ja 
verkkoratkaisut otetaan käyttöön, ja mitä hyötyjä niistä on loppu- 
asiakkaille. 

>> Esittelyä varten sixpackien kanto-
kahvojen liimaamiseen käytettyyn Inno-
pack Kisters CSM050-1 -laitteeseen 
asennettiin yhteistyössä laitteen val-
mistajan KHS GmbH:n kanssa IO-Link 
yhteensopivaa ohjaus-, kytkentä- ja an-
turitekniikkaa.

Markkinoiden vaatimuksiin  
on vastattava
Nopeammin, tarkemmin, joustavammin 
ja edullisemmin! Menestyvät koneen-
rakentajat vastaavat loppuasiakkaiden 
vaatimuksiin investoimalla innovaati-
oihin, kuten uusimpaan anturiteknolo-
giaan. Anturit ovat viime vuosina kehit-
tyneet huimasti, joten investoinnit eivät 
mene hukkaan. Tehokkaan mikroelekt-

roniikan ansiosta tarjolla on uusia mah-
dollisuuksia, kuten anturiin sijoitettuja 
älytoimintoja. Anturit voidaan myös in-
tegroida ohjausjärjestelmään ja laitteen 
automaatioverkkoon IO-Linkin avulla. 
Markkinoilla ollaan selvästi erittäin kiin-
nostuneita näistä ominaisuuksista, sillä 
laitteisiin asennettujen I/O-järjestelmien 
määrä on nelinkertaistunut viimeisten 
kymmenen vuoden aikana.

IO-Link yhdistää ohjaimet ja anturit
KHS:n kahvanliimauslaitteeseen asen-
nettiin Siemensin ohjaimia ja kytkintek-
niikkaa sekä parisen kymmentä SICKin 
älykästä anturia laitteen viittä toimin-
tavaihetta tukemaan. WL12G-3-valo-
kennoa käytetään sixpackin etureunan 

havaitsemiseen kokoonpanolinjalla. Se 
antaa kytkentätiedon sijaan tiedot nä-
kemästään hajautetusti. WL12G-3-va-
lokenno käyttää aikaleimatoimintoa 
liukuhihnalla liikkuvien sixpackien etu 
ja takareunojen havaitsemiseen. Uu-
den magneettisen MPA-sylinterianturin 
avulla voidaan havaita syöttöhihnalla 
olevien sylinterien asennot. MPA ohjaa 
paineilmaventtiiliä suoraan aikaleimatoi-
minnon kautta, mikä optimoi anturin ja 
toimilaitteen verkossa tapahtuvan kom-
munikoinnin. Nopean pyörimisliikkeen, 
kuten liukuhihnan moottorin nopeuden 
valvontaan, käytetään induktiivista an-
turia. W4-3 -tuoteperheen valokenno on 
toimiva vaihtoehto keskuslaskurimoduu-
lille ja toimii luotettavasti pulssilaskurina 

KHS:n laitteeseen asennettiin Siemen-
sin ohjaimia ja kytkintekniikkaa sekä 
SICKin älyantureita.
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: Sovellukset

Ohjaus- ja kytkentätekniikkaa sekä anturiteknologiaa kahden oman alansa ammattilaisen yhteistyöllä

Siemens ja SICK esittelevät yhdessä IO-Linkin hyötyjä
reikälevyssä. UM18-ultraäänianturi mit-
taa suoraan sixpackien korkeuden, jol-
loin analogista signaalia ei enää tarvitse 
muuntaa ohjausyksikössä.

DT35-etäisyysanturi puolestaan 
määrittää sixpackien profiilin ja on tek-
niikaltaan varteenotettava ja edullinen 
vaihtoehto tarkoille analogisilla läh-
döillä ja PLC-syöttökortilla varustetuille 
antureille. WSE4-3-valokennoja taas 
käytetään sixpackien välien havaitsemi-
seen. Anturi määrittää sixpackien ohi-
tushetkien välisen ajan erittäin tarkasti, 
ja välittää sen ylemmän tason SIMA-
TIC-ohjaimelle uuden IO-Link-Master CM 
4xIO-Linkin kautta hajautettua SIMATIC 
ET 200SP -periferiaa käyttäen.

WL12G-3-tuoteperheeseen kuuluva 
valokenno ohjaa laitteen käyttöpäätä, 
jolla kantokahvat kiinnitetään sixpac-
keihin. Tässä yhteydessä anturille anne-
taan toiminnasta riippuva viive (esim. 3 
ms). Jos jokin laite on vaihdettava, teh-
dään ensin anturin tunnistus. Tämän jäl-
keen IO-Link Master lataa sovelluskoh-
taiset parametrit WL12-3-valokennoon. 
Sekaannukset ja antureiden virheelliset 
asetukset vältetään käyttämällä IO-Link 
Master -toimintoa (IO-Link-määrityksen 
1.1 mukaisesti).

Älykkäät IO-Linkiä käyttävät anturit 
ovat tulevaisuuden ratkaisu
Antureiden ja ohjainten kommunikoinnin 
integroiminen alatasolla tekee koko au-
tomaatiojärjestelmän informaatiovirras-
ta saumatonta. Vaikka yksittäisten antu-
reiden toiminnot ovat erilaisia, laitteiden 
älykkäät anturiratkaisut parantavat jous-
tavuutta, luotettavuutta, käytettävyyttä, 
käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta 
huomattavasti. Lisäksi laitteen yksittäi-
set toimintaprosessit saadaan edulli-
semmiksi. IO-Link on siis tulevaisuuden 
valttikortti, josta Siemensin ja SICKin yh-
dessä toteuttama KHS:n sixpacklaitteen 
kehitystyö on hyvä esimerkki.

Innovatiiviset IO-Link-ratkaisut helpot-
tavat asennusta, mahdollistavat au-
tomaattisen parametroinnin, lisäävät 
diagnostiikkavaihtoehtoja ja antavat 
tarvittavat tiedot energiatietojen hal-
lintajärjestelmiin liittämistä varten. 
Asennusajat lyhenevät ja käyttöönotto 
yksinkertaistuu. Käytön aikana IO-Link 
tarjoaa integroituja diagnostiikkaratkai-
suja, joiden avulla voidaan havaita ja 
ennaltaehkäistä mahdolliset toiminta-
häiriöt. Esimerkiksi valokennon likaan-
tumiset voidaan ilmoittaa ajoissa, ja lä-
hettää huoltopyyntö. Näin vältytään tur-
hilta keskeytyksiltä pitkällä aikavälillä. 
Toistuvaa ennaltaehkäisevää huoltoa ei 

>> IO-Linkin tarjoamat hyödyt käyttäjälle

siis enää tarvita, vaan huollot tehdään 
ainoastaan tarvittaessa. Näin tehtaan 
käytettävyys paranee ja laitteiden toi-
minta on tehokkaampaa. Huollon tai 
korjausten osalta IO-Link mahdollistaa 
antureiden tunnistus-, parametrointi-, ja 
tilatietojen välittämisen muiden proses-
simuuttujien lisäksi. IO-Linkin ansiosta 
voidaan antureita vaihdettaessa välttyä 
väärien anturityyppien aiheuttamilta 
sekaannuksilta ja siirtää järjestelmän 
ylätasolle tallennetut parametrit auto-
maattisesti käytettäviksi.

IO-Link on tulevaisuuden vaihtoehto!

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi
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Boschin PME-pakkausmerkintälaitteet ovat modulaarisuutensa 
ansiosta erittäin monipuolisia. SICKin leveäkeilaiset anturit, kont-
rastianturit ja valokennot tukevat laitetta, joka on suunniteltu 
mahdollisimman joustavaksi ja tehokkaaksi.

>> Boschin PME-laitteet tekevät pak-
kaamisesta joustavaa materiaalien, 
muotojen ja mallien suhteen. Merkintä-
laitteiden avulla voidaan pakata erilaista 
irtotavaraa, kuten kahvia, teetä, jauhoja 
ja sokeria, mutta myös esimerkiksi pas-
taa tai muroja. Laitteet voivat käsitellä 
monenlaisia pakkausmateriaaleja ja -ko-
koja. PME-pakkausmerkintälaitteet ovat 
myös erittäin monipuolisia pakkausten 
sulkumekanismien ja merkintöjen suh-
teen. SICKin tehokkaat anturit tekevät 
osansa PME-järjestelmien ensiluokkai-
sen käytettävyyden eteen.

Pakkauslevyjen reunat tunnistetaan 
tarkasti leveäkeilaisella analogisella 
anturilla
Leveäkeilaiset AT20E Edge -anturit osoit-
tavat toimivuutensa ohjaamalla pakka-
usmateriaalien reunat tarkasti pakkaus-
laitteeseen. Kohdeheijasteisen ja kom-
paktin 2D-valokennon keila on kooltaan 
30 x 5 mm, tunnistusetäisyys 25 -100 

mm ja toistettavuus 0,03 mm. Näiden 
ominaisuuksien ansiosta eri pakkaus-
materiaalien reunojen sijainnit määrite-
tään luotettavasti. Laitteen käyttämän 4 
- 20 mA:n analogilähdön ansiosta reuno-
jen asentoa voidaan korjata automaatti-
sesti koko toiminnan ajan. AT20E Edgeä 
ei tarvitse parametroida käyttöönoton tai 
materiaalivaihdosten yhteydessä, minkä 
lisäksi asennus ja käyttöönotto tapah-
tuvat ilman opetusmenettelyjä. Jopa 30 
mm:n mittausalueen ansiosta ei myös-
kään tarvita aikaa vievää hienosäätöä.

Kontrastianturit takaavat prosessien 
tehokkuuden ja varmuuden
KT5-2 Teach-in -tuoteperheen kontras-
tiantureita käytetään PME-pakkauslait-
teissa tulostusjälkien tunnistamiseen. 
Ne on helppo integroida ja niitä on help-
po käyttää, minkä lisäksi ne ovat erittäin 
tehokkaita luotettavan ja vakaan tunnis-
tuksensa ansiosta. Ne tekevät proses-
seista erittäin varmoja.

Toimintavarmuutta tositilanteissa
Boschilla ollaan SICKin antureihin erit-
täin tyytyväisiä, sillä ne ovat toimineet 
moitteitta kaikissa laitteissa. Tämä kos-
kee myös likaantumiselta suojattuja 
WS/WE12-valokennoja, joita Bosch käyt-
tää pakkausten paikallaanolon varmista-
miseksi.

Pakkauslevyjen reunojen tarkastus sekä tulostusjälkien  
ja liimasaumojen tunnistus

SICK toimittaa Boschille kaikki  
pakkauslaitteessa tarvittavat anturit

Tulostusjälkien tunnistukseen käytetty 
SICKin KT5-2-kontrastianturi.

Joustavaa automaatiota: Sovellukset

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi
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Joustavaa automaatiota : Sovellukset

>> Liukurenkaat ovat komponentteja, 
joita käytetään mm. voiman ja datasig-
naalin siirtämisessä vapaasti pyöriviin 
yksiköihin kuten tuuliturbiinien roottorei-
hin. Saksalaisessa Antweilerin kaupun-
gissa sijaitseva MORGAN REKOFA GmbH 
on kehittänyt erityisesti tuuliturbiinien 
valmistajille soveltuvan 80A-liukuren-
kaan. ”Heidän vaatimustasonsa oli erit-
täin korkealla, sillä tuuliturbiinin osien 
on kestettävä käytössä 100 miljoonaa 
kierrosta ja 20 vuotta,” sanoo Graduate 
Engineer Oliver Follmann, MORGAN 
REKOFAn Design Manager. Laitteiden 
on siis oltava erittäin kestäviä ja lisäk-
si toiminnaltaan täysin huoltovapaita. 
”Huoltojen suorittaminen turbiinin kone-
huoneessa on erittäin hankalaa, ja siitä 
aiheutuu offshore-laitoksissa kymme-
nien tuhansien eurojen kustannukset”, 
Follmann lisää.

DFS60-pulssianturi pitää  
”nokan tuuleen päin”
MORGAN REKOFA valitsi DFS60-puls-
si-anturin pyörimisnopeuden mittaamis-
ta ja roottorin asennon määrittämistä 
varten. Heidän perusteinaan olivat an-
turin kestävyys, parametroitavuus myös 

MORGAN REKOFA luottaa tuuliturbiineille suunnittelemissaan 
liukurenkaissa SICKin vapaasti parametroitavaan tuulen ja sään-
kestävään DFS60-pulssianturiin pyörimisnopeuksien mittauksissa 
ja roottorin asemoinnissa.

asennuksen jälkeen ja SICKin tarjoama 
ensiluokkainen tuotetuki sekä suunnit-
teluvaiheessa että huimaavan korkeal-
la sijaitsevan konehuoneen huollossa. 
”Lisäksi vakuutuimme IP 65 -luokan 
koteloinnista ja laajasta toimintalämpö-
tila-alueesta (-30 °C - +100 °C). Myös 
vankkarakenteinen ja kosteutta kestä-
vä koodilevy sekä laakerietäisyys pa-
rantavat laitteen kestävyyttä,” sanoo 
MORGAN REKOFAn suunnitteluosaston 
Roland Höricke. Lisäksi DFS60 mahdol-
listaa pulssien lukumäärän vapaan pa-
rametroinnin. ”Voimme käyttää saman 
tyyppistä anturia kaikissa liukurenkais-
sa, mikä yksinkertaistaa laitehankintoja, 
varastointia, suunnittelua, käyttöönottoa 
ja huoltoa. Voimme määrittää pulssien 
määrän joustavasti asiakkaan ja laitok-
sen mukaan jopa sen jälkeen kun anturi 
on jo asennettu,” toteaa Roland Höric-
ke. Tästä toiminnosta on jo ollut kerran 
erityistä hyötyä, kun Höricken kollegan 
herra Follmannin piti säätää pulssiantu-
ria turbiinin jo ollessa täydessä toimin-
nassa. ”Käyttämällä anturin PGT-10-S 
-ohjelmointilaitetta selvisin tehtävästä 
nopeasti, eikä minun tarvinnut kiivetä 
turbiinin torniin,” hän sanoo.

DFS60-anturi varmistaa,  
ettei turbiineista ”lopu hönkä”
MORGAN REKOFA on valinnut DFS60-an-
turin yleisratkaisuksi pyörimisnopeuden 
mittaamiseen ja asennon tunnistukseen 
liukurenkailla toimivissa järjestelmissä. 
Laitteen kestävyys, joustavuus ja nopea 
käytettävyys jopa suuremmissa tuotanto-
ajoissa sekä SICKin maailmanlaajuinen 
huoltotuki varmistavat, ettei turbiineista 
”lopu hönkä” jatkuvassakaan käytössä.

Anturit onshore- ja offshore-turbiineihin

Varmistamme, ettei  
turbiineista “lopu hönkä”

Roland Höricke, MORGAN REKOFAn  
suunnitteluosasto, Klaus Oberkötter,  
SICK Vertriebs-GmbH, ja Oliver Follmann,  
MORGAN REKOFAn Design Manager
(vasemmalta oikealle)

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi
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Inox-valokennot: Tietotaito

>> Nämä valokennot täyttävät juo-
ma-elintarvike- ja lääketeollisuuden 
tiukat vaatimukset, sillä ne kestävät 
desinfiointiaineita sekä emäksisillä, 
klooria sisältävillä tai hapettavilla ai-
neilla tehtäviä puhdistusprosesseja. 
Lisäksi sekä W4S-3 Inox Hygiene -tuo-
teperheen pienoisvalokennot että hei-
jastimet ovat rakenteeltaan erittäin 
hygieenisiä ja täyttävät EHEDG:n (Eu-
ropean Hygienic Engineering & Design 

Group) hygieniaa koskevan direktiivin 
edellytykset.

Parasta mahdollista käytettävyyttä 
elintarvikkeiden käsittelyssä
Anturitekniikan osalta sekä W4S-3 Inox 
että Inox Hygiene ovat luokkansa par-
haita kaikilla osa-alueilla. Laajan toimin-
ta-alueen ja hyvän toimintavarmuuden li-
säksi pienoisvalokennot sietävät erittäin 
hyvin ympäristön valoa. Ne ovat erittäin 

SICKin W4S-3 Inox- ja W4S-3 Inox Hygiene -pienoisvalokennot 
sekä niiden hygieenisesti suunnitellut ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut heijastimet ovat huippuluokkaa niin tunnistus-
varmuutensa, luotettavuutensa, kestävyytensä, tiiviytensä kuin 
hygieenisyytensäkin osalta.

kestäviä ja tiiviitä, joten ne soveltuvat 
mainiosti elintarviketeollisuuden käyt-
töön.

Jotta valokennot olisivat täysin tii-
viitä, SICK on suunnitellut molempien 
tuoteperheiden kennot ja niiden uudet 
ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tut heijastimet koteloinneiltaan mahdol-
lisimman kestäviksi ja tiiviiksi. Kotelot 
ovat ruostumatonta 1.4404/AISI 316L 
-matalahiiliterästä, joka kestää erittäin 
hyvin klooripitoisia aineita, kuten tiettyjä 
desinfiointiaineita sekä emäksisiä vaah-
topesuaineita. Myös yhdysvaltalainen 
FDA (Food and Drug Administration) on 
hyväksynyt W4S-3 Inox ja W4S-3 Inox 
Hygiene -antureiden koteloinnin sekä 
hygieeniset heijastimet elintarvikkeiden 
käsittelyssä käytettäviksi.

W4S-3 Inox -valokennoissa on sau-
maton kotelorakenne ja integroitu liitän-
tä. Kotelointi on sinetöity niin tarkasti, 
että jopa kosteudelle altis liitäntä- ja 
kaapelialue on ilmatiivis. Myös anturin 
kotelossa oleva joustavasta teräksestä 
valmistettu opetuspainike on täysin tii-
vis. W4S-3 Inox ja W4S-3 Inox Hygiene 
sekä niiden hygieenisesti muotoillut hei-
jastimet ylittävät IP 67-, IP 68- ja jopa IP 
69K -standardien tiiviysvaatimukset.

W4S-3 Inox- ja W4S-3 Inox Hygiene 
-tuoteperheet ovat kestäviä, elintarvik-
keiden käsittelyyn sopivia ja hygieenisesti 
muotoiltuja. Niiden ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut heijastimet ta-
kaavat, että elintarvikkeet, juomat tai 
lääkkeet tunnistetaan mahdollisimman 
luotettavasti.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut  
valokennot ja heijastimet

Hygieenistä  
muotoilua esimerkiksi 
elintarvikkeiden  
käsittelyyn

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi
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Kaasuanalysaattorit : Tuotteet

>> Saksassa joka neljäs teollisuusyri-
tys osallistuu kansainväliseen päästö-
kauppaan. Päästösertifikaattien hank-
kiminen on yhä kalliimpaa ja joissa-
kin maissa kasvihuonekaasupäästöistä 
säädettyjä maksuja tullaan lähivuosina 
korottamaan. Päästöjen tarkka mittaa-
minen on siis tärkeää, jotta sallittujen 
päästörajojen puitteissa voitaisiin toimia 
mahdollisimman tehokkaasti.

Mittauksilla päästään laskentaa 
tarkempiin tuloksiin
Käyttämällä SICKin GHG-Control -mit-
tausjärjestelmää yritykset eivät joudu 
maksamaan päästöistään ylimääräistä, 
sillä käytössä on ensimmäistä kertaa 
reaaliaikainen mittausjärjestelmä, joka 
ilmoittaa päästökaasujen määrän nu-
meerisesti todellisten prosessiolosuhtei-
den mukaan. Päästöjen suora mittaus on 
huomattavasti yksinkertaisempaa kuin 
perinteiset polttoaineen näytteenotto- ja 
mittaustoimenpiteet sekä monimutkai-
set hiili- ja tuhka-analyysit. GHG-Control 

In-situ-tekniikkaa kasvihuonekaasupäästöjen  
suoraan mittaukseen

Maksa vain toteutuneista 
päästöistä

Johtavana anturitekniikan osaajana SICK auttaa yrityksiä säästä-
mään CO2-sertifikaattien hankintakuluissa tarjoamalla innovatii-
visen ja kattavan ratkaisun päästöjen mittaamiseen. GHG-Control 
-järjestelmä mittaa CO2- N2O-arvot reaaliajassa suoraan poisto- 
kanavasta. Aikaisemmin kasvihuonekaasupäästöjen määriä ei 
voitu mitata suoraan, vaan ne laskettiin monimutkaisia lasku- 
menetelmiä ja turvamarginaaleja käyttäen. Tästä johtuen laske-
tut arvot olivat yleensä todellisia arvoja korkeammat.

-järjestelmä mittaa päästökaasujen pi-
toisuudet automaattisesti ja reaaliajas-
sa, vaikka polttoaineen koostumus tai 
laitoksen toiminta muuttuisivat. Tämän 
vuoksi tiedot ovat perinteistä laskenta-
menetelmää tarkempia. Yrityksen rapor-
toidessa päästöistään se säästää aikaa 
ja rahaa, sillä raportissa ilmoitetaan ai-
noastaan todelliset mitatut päästöt, joi-
den mukaan myös hinta määrittyy.

Integroitua mittaustekniikkaa
GHG-Control -järjestelmässä yhdiste-
tään kaksi erilaista mittaustekniikkaa. 
Ne ovat NDIR tekniikkaan perustuva 
GM35-kaasuanalysaattori ja ultraäänen 
kulkuaikaan perustuva FLOWSIC100. 
GM35 mittaa samanaikaisesti CO2 
ja tarvittaessa N2O tai CO-pitoisuuk-
sia enintään 2 %:n epävarmuudella.  
FLOWSIC100 mittaa kaasun tilavuusvir-
ran. Mittasignaalit käsitellään laitoksen 
raportointijärjestelmässä siten, että sig-
naaleista saadaan suoraan määritettyä 
päästön massavirta (kg/s). GHG-Control 

Suoramittaus tulee laskentaa 
edullisemmaksi: GHG-Control 
- maailman ainoa jatkuvaan 
kasvihuonekaasupäästöjen 
mittaukseen tarkoitettu in-situ 
-järjestelmä.

on täydellinen perusta luotettavalle val-
vonnalle ja tarkalle raportoinnille.

GM35-järjestelmään kuuluu lähetin- 
vastaanotinyksikkö ja heijastin, jotka 
asennetaan poistokanavan vastakkaisil-
le puolille. Valonsäde kulkee koko poisto-
kanavan läpi kahteen kertaan tarkkojen 
mittaustulosten saamiseksi. Laite voi 
myös mitata lämpötila- ja painearvoja, 
eikä vaadi juurikaan huoltoa sisään- 
rakennetun automaattisen laadunvar-
mistusmenettelynsä ansiosta.

FLOWSIC100-mittalaitteella voidaan 
tarpeen mukaan mitata tilavuusvirtoja 
yhdellä tai useammalla anturiparilla. 
Anturipareja lisäämällä saadaan mit-
taustarkkuutta parannettua turbulentti-
sissakin virtausolosuhteissa. Kestävät 
titaanista valmistetut ultraäänianturit 
mittaavat koko poistokanavan halkai-
sijan läpi. Tässäkin mittalaitteessa on 
sisäänrakennettuna automaattinen laa-
dunvarmistusjärjestelmä.

Saatavilla maailmanlaajuisesti
SICKin GHG-Control-järjestelmä on koko-
naisvaltainen ratkaisu, joka on saatavilla 
maailmanlaajuisesti. Toimitukseen kuu-
luvat kaikki palvelut aina konsultoinnista 
ja asennussuunnittelusta käyttöönot-
toon ja huoltoon.

Lisätietoja antaa: 
Kari Karhula 
(09) 2515 8024  
kari.karhula@sick.fi 
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Induktiiviset lähestymiskytkimet | Analogiset paikannusanturit: Tuotteet

Pieniä antureita vaativiin olosuhteisiin

Induktiiviset IQ-lähestymiskytkimet

Pieni mutta kestävä kotelointi, ASIC-teknologia ja pidennetyt tunnistusetäisyy-
det ovat SICKin uusien IQ-lähestymiskytkinten vahvuuksia.

Sylintereiden asennon tunnistusta jopa 1 007 millimetriin asti

Kestävä, yleiskäyttöinen ja tarkka
SICKin uusi MPA-anturi on monipuolinen ratkaisu paineilmalaitteiden män-
tien lineaariseen asennonmittaukseen ja sijainnin tunnistukseen. Tämän 
analogisen asentoanturin toimintaa tehostavat muun muassa analogilähtö, 
opetustoiminnolla tehtävä mitta-alueen säätö ja IO-Linkin välityksellä tapah-
tuva tiedonsiirto.

>> MPA-anturin mitta-alue on 107- 
1 007 mm, joka on valittavissa 36 mm:n 
askelin. Anturin katvealueet on pyritty 
minimoimaan. MPA voidaan asentaa 
pyöreisiin sylintereihin, integroiduilla 
profiileilla varustettuihin sylintereihin tai 
jopa T-uri-in: Kotelointimallinsa ansiosta 
se voidaan asentaa sopivilla kiinnitti-
millä melkein mihin tahansa sylinteriin. 
MPA on erittäin nopea (skannausnopeus 

1,15 ms) ja sen resoluutio on varsin hyvä 
(0,03 % mitta-alueesta).

Yleiskäyttöinen ja helppo asentaa
MPA-anturin asetusten tekeminen on 
yhtä yksinkertaista kuin laitteen asen-
taminenkin. Mitta-alueen alku ja loppu-
piste opetetaan älykkään kapasitiivisen 
opetusnäppäimistön avulla. Magneet-
tisessa sylinterianturissa on myös in-

tegroitu IO-Link-liityntä. Käyttöönottoa 
ja diagnosointia varten anturissa on 
aikaa säästävä nelivärinen LED-näyttö. 
MPA-anturissa on joko 4 - 20 mA:n virta- 
signaali tai 0 - 10 V:n jännitesignaali, jol-
loin laitevalmistajien ei tarvitse hankkia 
useita laitteita ja tämä säästää varas-
tointikuluja. 

Suunniteltu pitkäikäiseksi
MPA-anturi on suunniteltu siten, että se 
kestää käyttöä jopa vaativissa olosuh-
teissa mahdollisimman pitkään ja alhai-
simmilla mahdollisilla huoltokustannuk-
silla. Laitteen IP 67 -luokan alumiinikote-
lointi, vankka ohjauspaneeli ja integroitu 
kaapelisuojus takaavat huippuluokan 
kestävyyden ja kuormitettavuuden. Näi-
den ominaisuuksien ansiosta anturin 
käytettävyys on huippuluokkaa monen-
laisissa sovelluksissa.

>> IQ08-, IQ10-, ja IQ12 -tuoteperheiden 
anturit ovat pitkäikäisiä kulutusta ja kemi-
kaaleja kestävän IP-68-luokan koteloinnin 
ansiosta. Kotelointi on lasikuitu-vahvisteis-
ta VISTAL™-muovia ja laitteiden elektroni-

set osat on suojattu epoksivalulla. Pieni-
kokoisiksi suunnitellut anturit soveltuvat 
myös ahtaisiin tiloihin. Kätevän LED-valon 
ansiosta anturin tilan seuraaminen onnis-
tuu nopeasti kaikista katselukulmista.

Huippuluokan suorituskykyä  
eri muotoisissa koteloissa
Pienikokoinen IQ08 (8x8 mm) on erin-
omainen ja tehokas vaihtoehto, jos asen-
nustilaa on vähän. Pinta-asennettuna 
tämän anturin tunnistusetäisyys on jopa 
4 mm. Neliskanttinen IQ10 puolestaan 
vakuuttaa jopa 6 mm:n tunnistusetäisyy-
dellään, mikä on enemmän kuin monilla 
suurempikokoisilla antureilla. IQ12-antu-
ri on pieni ja luokkansa paras: sen tun-
nistusetäisyyttä on pidennetty 8 mm:iin.

Tarkan ja luotettavan toimintansa 
ansiosta kaikki kolme IQ-tuoteperhettä 
sopivat dynaamisiin tunnistustehtäviin, 
laskentaan ja paikoitukseen. Lisäksi nii-
den mekaaniset ja elektroniset osat ovat 
erittäin kestävää tekoa.

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi
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Kosketuksettomat turvakytkimet | Kamerajärjestelmät : Tuotteet

SICK laajentaa tuotevalikoimaansa

Kosketuksetonta turvallisuutta 
transpondereilla

>> TR4 Direct -turvakytkimet täyttävät 
jopa sarjaan kytkettyinä PLe/SIL3 vaati-
mukset standardien EN ISO 13849 se-
kä IEC 61508 mukaisesti. Kaikissa TR4  
Direct -turvakytkimissä on kaksi OSSD- 
turvalähtöä, joilla ne on helppo liittää suo-
raan turvaohjaimeen. Samaan turvatu-

SICK laajentaa kosketuksettomien turvakytkimien sarjaa uudella 
TR4 Direct -tuoteperheellä. Kaikki TR4 Direct -turvakytkimet voi-
daan kytkeä sarjaan, ja ne on mahdollisimman hyvin suojattu ma-
nipulointia vastaan.

loon voidaan ketjuttaa jopa 30 TR4 Direct 
-turvakytkintä. 

Kytkimiä on saatavilla yhteensä 10 sy-
linterin muotoista ja suorakulmaista mal-
lia. Näin SICK tarjoaa laajan valikoiman 
vaihtoehtoja kosketuksettomia turvaso-
velluksia varten esimerkiksi turvaovissa 

ja irrotettavissa suojuksissa käytettäviksi. 
Jopa 25 mm toiminta-alueen ansiosta 
vältytään turhilta pienten kohdistusvirhei-
den tai tärinän aiheuttamilta keskeytyksil-
tä. Näin laitteiden käytettävyys paranee.

Manipuloinnin esto joko yleisellä tai 
yksilöllisellä koodilla
TR4 Direct -turvakytkimet suojataan vää-
rinkäyttöä vastaan asiakkaiden tarpei-
den mukaan: yleisellä koodilla suojatut 
anturit voidaan aktivoida millä tahansa 
yleiskoodisella ohjainosalla, mutta yk-
silöllinen koodi edellyttää, että anturi 
on ohjelmoitu käyttämään juuri tiettyä 
ohjainosaa. Tämä estää manipuloinnin 
vieläkin tehokkaammin.

Integroitu toiminta-alueen valvonta
TR4 Direct -tuoteperheeseen kuuluu 
myös turva-antureita, joissa on integroi-
tu raja-alueen ilmaisin. Kun anturi on 
aktiivinen, se ilmoittaa jos ohjainosa on 
toiminta-alueen rajalla, eli jos signaali tai 
anturin kenttä on heikko. Tästä on hyötyä 
käyttöönotossa, ja ilmoitus toimii varoi-
tuksena myös käytön aikana.

SICKin PLB500-konenäköjärjes- 
telmä on tehokas, tarkka, jous- 
tava ja helppo integroida. Se on 
hyvä ratkaisu laatikoissa tai ko-
reissa satunnaisesti sijaitsevien 
osien paikan määrittämiseen

>> PLB500-järjestelmään kuuluu tarkka 
3D-kamera sekä ohjelmisto osien paikan-
nusta varten. Robottien integroiminen 
järjestelmään on vaivatonta. Käytän-
nössä testattujen työkalujen avulla 
robotti-integraattorit voivat kehittää ko-
konaisvaltaisia sovelluksia erittäin hel-
posti. Konenäköjärjestelmä on suunniteltu 
vähintään 100x100x100 mm:n kokoisten 
osien luotettavan poiminnan varmista-
miseksi. PLB500 tunnistaa eri kokoiset ja 
muotoiset osat laatikosta erittäin varmasti 
myös vaihtelevissa olosuhteissa.

Konenäkö avustaa robotteja osien poimimisessa

Tukeva ote 3D-konenäköjärjestelmän avulla

Lisätietoja:
Sami Lehtonen
(09) 2515 8041
sami.lehtonen@sick.fi
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SICKin deTec4 Core-valoverho 
asettaa riman jälleen korkeal-
le. Se suojaa kohteita ilman 
katvealueita, mittaa toimintae-
täisyyden automaattisesti, eikä 
käyttöönoton yhteydessä tarvit-
se tehdä konfigurointia.
>> Uusi deTec4 Core on turvalaite, joka 
täyttää EN ISO 13849 -standardin suori-
tustason PLe sekä IEC 61508 -standar-

din tason SIL3. deTec4 Core on erittäin 
helppo ja nopea asentaa laitteen muka-
na toimitettavan kiinnikesarjan ansiosta.

deTec4 Core on helppo integroida ja 
yksinkertainen käyttää
Uudessa deTec4 Core -turvavaloverhos-
sa on keskitytty olennaiseen, vaikka 
sen innovatiivinen rakenne tarjoaakin 
erinomaiset käyttöominaisuudet. Laite 
on erittäin kestävä ja pienikokoinen. Lai-
tetta on saatavilla joko 14 tai 30 mm:n 
resoluutiolla, eikä katvealueita esiinny 

uuden kaapeliliitännän ansiosta. Suoja-
kentän korkeus on laiteversiosta riippu-
en valittavissa 300 mm:stä aina 2 100 
mm:iin 150 millimetrin askelin. Lait-
teen toimintaetäisyys on joko 7 metriä 
14 mm:n resoluutiolla tai 10 metriä 30 
mm:n resoluutiolla.

Koska laitteessa on vain suojakäyttö, 
konfiguroiminen ei ole tarpeen. Toimin-
nallisuutta voidaan lisätä turvareleiden 
tai SICKin Flexi Classic- ja Flexi Soft 
-turvaohjainten avulla. deTec4 Core sää-
tää toimintaetäisyyden automaattisesti 
laitteen käynnistyksen yhteydessä, ja 
integroitu suuntausapu helpottaa lähet-
timen ja vastaanottimen kohdistusta.

Myös vaativiin olosuhteisiin
deTec4 Core -valoverho toimii myös vai-
keammissa olosuhteissa. Tämän takaavat 
IP 65- ja IP 67 -kotelointiluokat sekä laaja 
käyttölämpötila-alue (-30 °C - +55 °C).

Yksinkertaisuus on valttia

SICK esittelee turvavaloverhojen  
uuden sukupolven

>> Sekä kohdeheijasteisia valokenno-
ja, peiliheijasteisia valokennoja että 
valokennopareja on saatavilla viidellä 
erilaisella tilaa säästävällä koteloinnilla. 
Kulmamalli on paras ratkaisu, kun tilaa 
on vähän. Pienestä koostaan huolimat-
ta nämä anturit ovat erittäin tehokkaita: 
kohdeheijasteisen anturin tunnistusetäi-
syys on jopa 550 mm, peiliheijasteisen 
valokennon jopa 6,5 m ja valokennoparin 
tunnistusetäisyys on 15 m.

Saatavilla metallisella, muovisella ja 
upotettavalla koteloinnilla
GR18S-antureissa on joko muovinen 
tai metallinen IP 67 -luokan kotelo ja 
M18-kierre. Upotettavassa mallissa on 
pyöreä laippa, joka pitää optiikan tiukas-

Uusi sylinterimäinen M18-valokenno erikoislyhyellä koteloinnilla

Pyöreä, lyhyt ja edullinen

SICK lanseeraa uuden sylinterin muotoisten valokennojen GR18S-tuoteper-
heen. Valokennojen kompaktien kotelointien ja aksiaalisen tai radiaalisen op-
tiikan ansiosta niiden tunnistusetäisyys on erittäin laaja ja ne voidaan asentaa 
myös ahtaisiin tiloihin.

ti paikallaan ja suojaa sekä anturia että 
kuljettimella olevia tuotteita. Erilaisten 
kotelointien ansiosta asennus onnistuu 
nopeasti ja joustavasti monenlaisiin so-
velluksiin. Laitteen PinPoint-LED luo yhte-
näisen ja kirkkaan valopisteen koko tun-
nistusetäisyydelle. Sen avulla on helppo 
tunnistaa pienetkin osat, minkä lisäksi 
se helpottaa kohdistamista merkittävästi. 
Selkeiden LED-valojen avulla laitteen toi-
mintatilaa on helppo seurata. Valot ovat 
aksiaaliversiossa liittimen puolella ja ra-
diaaliversiossa anturin päässä. Tämä hel-
pottaa laitteen huoltoa ja valvontaa.

GR18S on täydellinen ratkaisu ahtaisiin 
tiloihin.

Lisätietoa antaa:
Pentti Rantanen
040 900 8022
pentti.rantanen@sick.fi



SICKin valokennovalikoima on markkinoiden laajin. Kun mukaan lasketaan 
muovi- tai teräsversiona valmistettu W4SL-3 -pienoisvalokenno ja pieni W9L-3 
-valokenno, on valikoimissa jo yli kaksitoista tuoteperhettä

>> Laajan valikoiman ansiosta käyttäjä 
voi valita anturin koon, tunnistusetäi-
syyden ja lukuetäisyyden sekä kotelon 
materiaalit (esim. VISTAL” tai teräs) tar-
peidensa mukaan.

W4SL-3: tehopakkaus tavallisiin ja 
märkiin olosuhteisiin
Uudessa W4SL-3-anturissa on erittäin 
kestävä optiikka ja lujat mekaaniset 
osat. Laitteen integroidun OES3-mikro- 

sirun ansiosta ympäristössä olevat 
HF-lamput eivät häiritse sen toimintaa, 
jolloin tunnistus tapahtuu luotettavasti 
jopa erittäin pitkiltä skannausetäisyyk-
siltä. Vaativissa olosuhteissa kuten 
puhdistusprosesseissa tämän tuoteper-
heen teräs-koteloinnilla ja hygieenisellä 
rakenteella varustetut anturit pääsevät 
oikeuksiinsa. W4SL-3 Inox- ja W4L-3 Inox 
Hygiene -antureilla on ECOLAB-sertifi-
kaatti puhdistus- ja desinfiointiaineiden 

kestävyyden osalta ja ne ovat läpäisseet 
IP 65-, IP 67-, IP 68- ja IP 69K-kotelointi-
luokkiin liittyvät testit.

MyösW9L-3 on erittäin tehokas  
ja monipuolinen
W9L-3 -tuoteperheen valokennot ja lähes-
tymiskytkimet ovat erinomainen ratkaisu 
automaatiosovelluksiin, joissa tarvitaan 
pientä ja tarkkaa valokeilaa sekä kestä-
vyyttä. Anturit käyttävät SICKin ASIC-tek-
nologiaa, joka vaimentaa ympäristön 
optiset ja elektromagneettiset häiriöt, 
jolloin ne eivät heikennä laitteen toiminta-
varmuutta. Tuoteperheen laaja valikoima 
tarjoaa joustavat asennusvaihtoehdot ja 
monipuoliset kytkennät kestävän VISTAL” 
-koteloinnin lisäksi. Kuten W4SL-3, myös 
W9L-3 on saatavilla leveäkeilaisena laser-
valokennona. Paremman herkkyyden ja 
automaattisen kytkentäpisteen säädön 
ansiosta se sopii erityisesti läpinäkyvien 
materiaalien tunnistamiseen.

SICKin tuotevalikoima  
laajenee jälleen

Laservalokennot  
uudistuvat

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi
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>> Jopa metrin pituisella matkalla toimi-
via kompakteja lineaarimoottoreita käyte-
tään monissa sovelluksissa, kuten elekt-
ronisissa valmistus- ja kokoomalaitteissa 
sekä poiminta- ja pakkauskoneissa. Näis-
sä kompakteissa järjestelmissä on usein 
inkrementaaliset mittauslaitteet, sillä 
useimmat absoluuttiset järjestelmät ovat 
liian suuria.

TTK50 on absoluuttinen, pieniko-
koinen ja tarkka lineaaristen liikkeiden 
mittausjärjestelmä, jonka kompaktius ja 
tehokkuus vastaa markkinoiden tämän-
hetkisiä vaatimuksia. Lineaarisen TKK50 
motor feedback -järjestelmän mittauso-
minaisuudet ovat vakuuttavat: se mittaa 
jopa 10 m/s liikenopeudet, sen resoluutio 
on alle 1 μm ja tarkkuus alle 10 μm. Li-
säksi sillä on erittäin korkea asennustole-
ranssi, mikä helpottaa säätöjen tekemis-
tä ja käyttöönottoa.

Kestävä järjestelmä joka ei vaadi refe-
renssiajoja
TTK50 on absoluuttisesti toimiva lineaa-
rianturi, eli laitteiden käynnistyksen yhtey-
dessä ei tarvita referenssiajoa. Anturin lu-
kupää antaa absoluuttisen arvon käytön ai-
kana käyttäen moottorin käynnistyshetken 
absoluuttista lähtösijaintia. Tämän jälkeen 
ohjain laskee moottorin sijainnin lukupään 
Sin/Cos-signaalien mukaan. Järjestelmä 
voi varmistaa tulokset kysymällä lukupään 
sijainnin ja vertaamalla arvoa laskettuun 
sijaintiin. Näin mahdolliset poikkeamat voi-
daan havaita aikaisessa vaiheessa.

TTK50 käyttää magneettista mittaus-
järjestelmää, joka on huomattavasti edul-
lisempi kuin optiset lineaarijärjestelmät, 
likaantuu vähemmän herkästi ja on käytet-
tävyydeltään parempi. Laitteen kestävän 
metallikoteloinnin kotelointiluokka on IP 
65, ja siinä on kaksi kestävää asennusrei-

kää, joiden avulla lukupää voidaan asentaa 
tukevasti ja suojata värinöiltä ja iskuilta.

HIPERFACE® -liitäntä ja elektroninen 
tyyppikilpi
TTK50-anturissa on elektroninen tyyppikil-
pi ohjaimen automaattista parametrointia 
varten. Tämä helpottaa käyttöönottoa huo-
mattavasti, sillä ohjain lukee kaikki lineaari-
moottorin olennaiset tiedot motor feedback 
-järjestelmän tietokentistä. Moottorin ja 
käytön tiedot sekä käyttöönottoon liittyvät 
tiedot siirretään käytöstä lineaarianturiin 
kaksisuuntaisella HIPERFACE® -liitännällä. 
Myös asentoarvojen siirtäminen lineaari-
moottorin ylemmälle tasolle tapahtuu tätä 
liitäntää käyttäen. Lineaariantureihin on 
ensimmäistä kertaa tulossa myös täysin 
digitaalinen HIPERFACE DSL® -liitäntä.

Absoluuttinen, kosketukseton ja kulumaton

Kompakti motor feedback  
-järjestelmä lineaarimoottoreihin

Uusi TTK50 on eräs kompakteimmista lineaarimoottoreille saata-
villa olevista motor feedback -järjestelmistä. Nopeutensa ansiosta 
se varmistaa hyvän dynamiikan ja lineaariakseleiden absoluutti-
sen asennontunnistuksen.
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Anturit C-urilla varustettuihin sylintereihin | Pulssianturit: Tuotteet

DBS36 ja DBS50 ovat SICKin uusimmat pulssianturit. Ne ovat 
toiminnaltaan erittäin monipuolisia, sillä ne on optimoitu käyttöä 
varten. Näitä helposti asennettavia antureita on nopealla toimi-
tusajalla saatavilla useita eri versioita.

SICKin uudet magneettiset sylinterianturit  
on helppo asentaa C-uriin 

MZC1-anturit tunnistavat mäntien  
asennot vaikeissakin olosuhteissa
SICKin uusi magneettinen MZC1-sylinterianturi on loistava vaih-
toehto, jos asennus tehdään C-uraan. Se on erittäin kestävä,  
elektroniikaltaan tehokas ja pysyy hyvin paikallaan. MZC1 on te-
hokkain vaihtoehto sylintereihin, luisteihin ja tarttujiin asennetta-
vaksi, ja se toimii myös vaativissa olosuhteissa.

>> DBS36- ja DBS50-anturit on helppo 
asentaa. Sen vuoksi ne ovat ensimmäi-
set anturit, joita SICK markkinoi nimellä 
EASIMA – “easy to mount in any applica-
tion” (helppo asentaa sovelluksesta riip-

Laajakäyttöinen uusi tuoteryhmä

MultiFit-pulssianturit

pumatta). Älykkäästi suunnitellun asen-
nustavan johdosta ne ovat myös erittäin 
tehokkaita. Erikoiskotelointi mahdollis-
taa esimerkiksi lähes minkä tahansa 
kaapelilähdön, jolloin reititys voidaan 

optimoida. Lyhyellä akselilla varustetuis-
sa malleissa on useita reikäkuviointeja, 
jotta samaa anturia voidaan käyttää eri 
sovelluksissa. Anturin universaalien lii-
täntöjen ansiosta myös vanhat anturit on 
helppo päivittää DBS36- tai DBS50-an-
tureihin muutoksia tekemättä. Koteloin-
nissa on ylimääräinen servoura, jonka 
ansiosta asennus voidaan haluttaessa 
tehdä servokiinnikkeillä. Tuoteperheen 
holkkiakselimallit ovat erittäin monipuo-
lisia: holkkiakselin standardihalkaisija 
on 8 mm, mutta sitä voidaan tarvittaessa 
pienentää sovitteilla 5 mm:n tai 6 mm:n 
kokoiseksi. Myös mekaaninen liitäntä on 
erittäin älykkäästi suunniteltu: tietyssä 
kulmassa olevien suorakaiteen mallisten 
aukkojen ansiosta anturi voidaan asen-
taa sekä 42 mm:n että 46 mm:n etäisyyk-
sillä olevilla ruuveilla. Lisäksi kiinnitysruu-
veihin on erittäin helppo päästä käsiksi, 
mikä tekee asentamisesta huomattavas-
ti helpompaa.

Entistäkin tukevampi rakenne
DBS36 ja DBS50 on suunniteltu edulli-
siksi, mutta niiden ulkonäkö on erittäin 
vaikuttava. Kotelo ja laippa ovat alumii-
nia, kotelointiluokka on IP 65, suuren-
netut laakerit parantavat iskun- ja väri-

>> Kun olosuhteet ovat haastavat, MZC1 
on oikea valinta. Sen huippukestävä VIS-
TALTM -kotelointi on jämäkkä ja kestää 
monenlaisia kemikaaleja. Malleja on 
saatavilla IP 67-, IP 68- ja IP 69K -kote-
lointiluokilla varustettuina, joten MZC1 
sopii moniin sovelluksiin. Patentoidulla 
asennusmenetelmällä varmistetaan, et-

tä anturi istuu uraan täydellisesti: MZC1 
kiristetään puristusruuvilla neljännes-
kierroksittain, jolloin anturi pysyy urassa 
ja on suojassa iskuilta ja tärinältä. SICKin 
käyttämä GMR-tekniikka ja ASIC-ele-
mentti varmistavat, että männän sijainti 
tunnistetaan varmasti, vaikka sylinte-
reissä olisi epävarmasti toimivia mag-
neetteja. Näin estetään ei-halutut tup-
lakytkennät. Pika-asennuksen ansiosta 
sylinteriin asennettujen antureiden vaih-
taminen on helppoa, eikä suojatulppia 
tarvitse poistaa. MZC1-sylinterianturi 

on muotoiltu siten, että se on helppo 
asentaa mihin tahansa C-uraan suoraan 
ylhäältä päin. Lisäksi sen lukitseminen 
onnistuu kaikkiin markkinoilla oleviin sy-
linterimalleihin.

Paras vaihtoehto lyhyiskuisiin  
sylintereihin
Lyhyen kotelonsa ja herkkyytensä an-
siosta MZC1 soveltuu erityisesti lyhyis-
kuisiin sylintereihin. SICKin käyttämä 
ASIC-elementti mahdollistaa tarkat herk-
kyysasetukset, joiden ansiosta MZC1 on 
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nänkestävyyttä, ja myös radiaalinen ja 
aksiaalinen kuormankestävyys on entis-
täkin parempi. Laitteissa on käytettävis-
sä pulssimäärät 100-2 500.

Suosituimmat anturityypit  
toimitustakuulla
Nykyisten tuoteperheiden tuoman koke-
muksen avulla SICK on määrittänyt uu-
desta EASIMA-pulssianturiperheestä yli 
70 suosituinta anturityyppiä. Ne vastaa-
vat yleisimpiä vaatimuksia mekaniikan, 
käyttöliittymän, kaapelipituuden ja puls-
simäärien suhteen. Kaikki nämä anturit 
ovat tilattavissa lyhyellä toimitusajalla, 
kuten myös lisävarusteet, joilla DBS36 ja 
DBS50 voidaan muuntaa vieläkin yleis-
käyttöisemmiksi.

Uusi W280L-2 Long Range -tuoteperhe asettaa uudet stan-
dardit laservalokennojen toiminnalle. Erikoisominaisuutena 
pidennetyt tunnistusetäisyydet, jotka ovat nyt saatavilla myös laser- 
luokassa 1.

>> Laitteessa on ensimmäistä kertaa 
laserluokan 1 laserlähetin, jonka tunnis-
tusetäisyys on maksimissaan jopa 3 m. 
Heijastinta käyttäen tunnistusetäisyys 
voidaan laajentaa 18 metriin. Anturin 
käyttö on yksinkertaista, sillä laserluo-
kan 2 antureihin liittyviä turvatoimia ei 
tarvita. W280L-2 Long Range -valokenno 
saavuttaa maksimikäytettävyyden kai-
kissa sovelluksissa, jopa vaikka vieres-
sä olisi toisia antureita, heijastuksia tai 
taustavaloa, tai jos kohde on vinossa.

Käyttäjäystävällinen,  
yksinkertainen ja nopea
W280L-2 Long Range on erittäin käyt-
täjäystävällinen ja nopeakäyttöinen. 
Laservalokennon kytkeminen, säätämi-
nen potentiometrillä ja käyttöönotto on 
yksinkertaista ja nopeaa. Saatavilla on 
myös malli, jossa on kaksi kytkentäpis-
tettä joita voidaan säätää toisistaan riip-
pumatta. Tässä versiossa molemmilla 
potentiometrilla on erillinen LED-näyttö. 
Saatavana on myös heijastinmalli.

Monipuolinen ja joustava
Asiakkaiden toivomuksesta laitteen 
joustavuutta on lisätty integroidulla kir-
kas/tumma-kytkimellä. Lisäksi kierrettä-

vä M12-liitin sopii monenlaisiin asennus-
kohteisiin.

Loistava vaihtoehto moniin 
sovelluksiin
W280L-2 Long Range -valokennon te-
hokas muotoilu tekee siitä erinomaisen 
vaihtoehdon sovelluksiin, joissa vaadi-
taan pitkää tunnistusetäisyyttä. Tämän 
tuoteperheen valokennot ovat kotonaan 
niin varasto- ja kuljetinsovelluksien mo-
nenlaisissa valvonta- ja paikannusteh-
tävissä kuin autoteollisuuden lavojen ja 
renkaiden tunnistuksessa tai huoneka-
luteollisuuden puu- ja komposiittilevyjen 
tunnistuksessakin.

Uusi luokan 1 laservalokenno

Pitkät tunnistusetäisyydet,  
käyttäjäystävällisyys ja joustavuus.  
Kaikki samassa paketissa!

viisi kertaa tarkempi kuin tavalliset sylin-
terianturit. Herkkyyden minimitolerans-
sit varmistavat männän sijainnin tarkan 
havaitsemisen, jolloin kytkentäpisteetkin 
ovat erittäin tarkat.

RZC1: Reed-vaihtoehto
RZC1-sylinterianturi on täydellinen so-
velluksiin, joissa halutaan MZC1-antu-
rin hyödyt pneumaattisien sylinterien 
yhteydessä, mutta halutaan käyttää 
Reed-kytkintä. RZC1 on saatavilla 2- 
tai 3-johtoisena. Syöttöjännitteeksi voi-
daan valita joko jokin standardivaihto-
ehto tai jopa 120 volttia.

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
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markku.rantanen@sick.fi

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi

Lisätietoa antaa:
Markku Rantanen
(09) 2515 8025
markku.rantanen@sick.fi



01 201326

Rakennusturvallisuus: Logistiikka-automaatio

Yhdysvaltain tullin mukaan alusta loppuun turvattu toimitusketju 
on paras suoja terrorismia vastaan, kun tuotteita tuodaan Yhdys-
valtoihin. Toimitusketjuun osallistujilta edellytetään useita orga-
nisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä Yhdysvaltain tullin ja kaupan 
alan terrorisminvastaisen kumppanuusohjelman (C-TPAT) mukai-
sesti. SICKin Logistic Access Control (LAC) on kulunvalvontajär-
jestelmä, jolla varmistetaan tuotteiden turvallinen käsittely ja se, 
että niihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joilla on siihen asianmu-
kainen lupa.

>> LAC-järjestelmä on täydellinen käyt-
tövalmis ratkaisu, jossa käytetään laser-
mittaustekniikkaa, radiotaajuustunnis-
tusta (RFID) ja antureita tukevaa ohjel-
mistoa. LAC-järjestelmän kehittelyssä on 
huomioitu Yhdysvaltain tullin ja kaupan 
alan terrorisminvastaisen kumppanuus-
ohjelman (C-TPAT) tavoitteet ja tullin val-
tuuttaman taloudellisen toimijan (AEO) 
statuksen edellyttämät vaatimukset. 
Anturi tunnistaa liikkuvat henkilöt ja 
ajoneuvot koodattujen transponderikort-
tien avulla. Asiattomat henkilöt ja muut 
alueelle kuulumattomat kohteet tunnis-
tetaan ja niiden pääsy muille alueille es-
tetään. Älykkäiden suodatusalgoritmien 
ja uskottavuusfunktioiden ansiosta LAC 
tarjoaa myös erinomaisen suojan järjes-
telmän peukaloimista vastaan.

Tuotteiden turvallinen käsittely toimi-
tusketjun alusta loppuun
Vuonna 2001 tapahtuneiden syyskuun 
11. päivän WTC-iskujen jälkeen kansain-
väliset organisaatiot ovat jo yli kymme-
nen vuoden ajan tehneet työtä suojatak-
seen kansainvälistä kauppaa terroris-
milta. Tältä pohjalta on ehdotettu useita 
toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin var-
mistaa toimitusketjun turvallisuus lähet-

täjältä aina lentokoneen lastaamiseen. 
Kesäkuussa 2005 Maailman tullijärjestö 
(WCO) esitteli SAFE-normikehyksen, jota 
seurasi muita vastaavia toimintamalleja 
kuten tullin valtuuttaman taloudellisen 
toimijan (AEO) sertifikaatti. Yksinkertais-
tettuja menettelyjä sekä vaarattomuutta 
ja turvallisuutta koskeva AEOF-todistus 
on ollut käytössä vuodesta 2008, ja ta-
voitteena on varmistaa tavaroiden koko 
toimitusketjun turvallisuus alusta lop-
puun. Eräs AEOF-todistuksen hyödyistä 
on, että sen haltija selviää Yhdysvaltain 
tullimuodollisuuksista tavallista no-
peammin ja helpommin.

Yhdysvaltain tullin ja kaupan alan 
terrorisminvastaiseen kumppanuusoh-
jelmaan kuuluu myös kannustinjärjestel-
mä. Kaikki toimitusketjuun osallistuvat, 
eli maahantuojat, rahdinkuljettajat ja 
tuottajat voivat osallistua toimintaan, ja 
heille voidaan ohjelman puitteissa myön-
tää ”tunnetun lähettäjän“ status. Myös 
tuotteiden vastaanottajat hyötyvät järjes-
telmästä: tullimuodollisuudet hoituvat 
nopeammin asiakaskohtaisesti määrä-
tyn tullivirkailijan ansiosta, riskien ja sa-
tunnaistarkastusten määrä vähenee ja 
tullimaksut on mahdollista suorittaa jäl-
kikäteen. C-TPAT-sertifikaatin haltijoilla 

on siis merkittäviä etuja muihin nähden. 
C-TPAT ja AEO edellyttävät kuitenkin hal-
linnollisia ja teknisiä toimenpiteitä.

C-TPAT:n ja AEO:n edellytykset ovat 
voimassa maaliskuun 2013 loppuun, 
joten vielä on aikaa rekisteröityä ”Tun-
netuksi lähettäjäksi“ tai ”Tullin valtuut-
tamaksi taloudelliseksi toimijaksi“. Toi-
mitusketjuun eri vaiheissa osallistuvia 
yrityksiä kehotetaan ottamaan käyttöön 
ohjeiden mukaisia turvaohjelmia, joita 
valvotaan satunnaistarkastuksin. Yrityk-
siltä edellytetään hallinnollisia toimen-
piteitä kuten työntekijöiden henkilölli-
syyden ja koulutustason tarkistamista. 
Vaatimuksiin kuuluu myös teknisiä val-
miuksia, kuten tuotteiden pakkaamista 
ja kuljetusta koskevia turvallisuusehtoja. 
Lisäksi yrityksen riskinhallinnan ja työ-
turvallisuuden on oltava kunnossa. Tä-
mä koskee erityisesti tiettyihin tiloihin, 
ohjelmistoihin, kuljetusvälineisiin ja va-
rastoihin asennettavia valvontalaitteis-
toja. Tavaran turvallinen toimitus edellyt-
tää useita toimenpiteitä: on asennettava 
mekaanisia esteitä ja aitoja, turvattava 
kontit ja rahtialueet kulunvalvontajärjes-
telmin, sekä logistiikka-alueen julkisivu, 
katto, sisääntulot ja uloskäynnit talotur-
vallisuuden edellyttämin laitteistoin. Ta-
voitteena on luoda kulunvalvontajärjes-
telmä, joka ei häiritse materiaalivirtoja 
tai rahtitavaran käsittelyä. Järjestelmien 
on havaittava ja tunnistettava henkilöt, 
ja estettävä ”peesaaminen“. Kulunval-
vonnan tulee siis päästää läpi vain hy-
väksytyt henkilöt, eikä heidän perässään 
saa tulla sisään muita. Tavoitteena on 

Virtuaalilukko
Logistiikan kulunvalvonta:  
toimitusketjun turvaaminen Yhdysvalloissa
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LMS123 on skannaava 2D-anturi, joka 
voi valvoa yhtäaikaisesti useita 2D-val-
vontakenttiä luoden näin virtuaalilukon.

RFU630-lukija käyttää UHF-tekniikkaa ja sen skannausetäisyys on 5 metriä. Se 
tarjoaa erityisesti intralogistiikan tarpeisiin suunnattua huippuluokan turvallisuutta, 
kun transponderit on tunnistettava kaukaa.

estää ei-toivottujen henkilöiden pääsy 
alueelle kuljetuksen tai varastoinnin ai-
kana.

LAC: tullien käyttöön soveltuva intra- 
logistiikan kulunvalvontajärjestelmä
LAC-järjestelmässä (Logistic Access 
Control) on yhdistetty kosketukseton 
lasermittaus ja pitkän matkan tunnis-
tusteknologia samaan käyttövalmiiseen 
pakettiin. 

LAC-järjestelmän integroitu arviointi- 
ja seurantaohjelmisto toimii itsenäisesti, 
joten ulkoista ohjausyksikköä tai erillistä 
PC:tä/PLC:tä ei tarvita. Järjestelmään 
kuuluu LMS123-lasermittausanturi ja 
RFU630-lukija, jossa on UHF-tunnistus. 
Se voidaan integroida erillisenä järjestel-
mänä tai osana verkkoa ja se on liitettä-
vissä tavallisiin tunkeilijan havaitsemis-
järjestelmiin ja muihin hälytysjärjestel-
miin.

LMS123 on aktiivinen skannausan-
turi, jonka LMC12x-versio on saanut 
C-luokan VdS-sertifikaatin (saksalainen 
turvasertifikaatti) ja joka on hyväksytty 
myös poliisin käyttöön. Laitteen kulma-
resoluutio on 0,5° ja skannaustaajuus 
jopa 50 Hz, ja se lähettää näkymättö-
män laserpulssin 270 asteen kaaressa 
mitaten heijastusten saapumisajan. 
Tämän toimintatavan ansiosta voidaan 
samanaikaisesti konfiguroida useita ak-
tiivisia 2D-kenttiä ja luoda virtuaalilukko. 
LAC-järjestelmän avulla voidaan tunnis-
taa esimerkiksi useita rivissä seisovia 
henkilöitä, jotka odottavat pääsyä suoja-
tulle alueelle. Valvotun alueen valaistus 

ei vaikuta laitteen toimintaan, ja se on 
hyvin suojattu valonsäteiltä ja kohdiste-
tulta häikäisyltä. LMS123 on sekä teho-
kas että luotettava kaikissa olosuhteis-
sa. Anturin lasersuojausluokka on alhai-
nen, joten se ei vaadi ympärillä olevien 
henkilöiden tai laitteiden suojaamista. 
Kun LMS123 havaitsee kuorma-auton 
tai trukkia ajavan henkilön, se laukaisee 
automaattisen tunnistusjärjestelmän.

SICKin RFU630-lukija toimii 860-
930 MHz:n UHF-taajuusalueella ja tun-
nistaa kaikki tällä taajuudella olevat 
RFID-transponderit, jotka ovat joko ISO/
IEC-18000-6 -standardin tai EPCglo-
bal-standardin mukaisia. Käytössä ole-
via transponderien ID-kortteja voidaan 
siis useimmissa tapauksissa käyttää 
edelleen LAC-järjestelmän kanssa, mikä 
tekee järjestelmäintegraatiosta yksin-
kertaista ja edullista. RFU630-lukijan 
elektroniikka ja antenni ovat kestävässä 
valualumiinikotelossa, jonka koteloin-
tiluokka on tarpeen mukaan joko IP65 
tai IP67. RFU630-lukijan lukuetäisyys 
on viisi metriä. Pitkä lukuetäisyys takaa 
joustavan intralogistiikan: tuotevirrat 
eivät keskeydy, sillä henkilöiden tai pro-
sessien ei tarvitse pysähtyä tunnista-
mista varten.

Älykäs valvonta estää ”peesaamisen”
LMS123-anturia ja RFU630-lukijaa oh-
jaa älykäs LAC-ohjelmisto, joka on inte-
groitu LMS123:n elektroniikkaan. Laser-
mittausanturi tunnistaa henkilöt, jotka 
yrittävät livahtaa luvattomasti 2D-val-
vontakenttään toisen henkilön perässä. 

Ellei RFU630 havaitse transponderia tai 
asianmukaista transponderia, se aktivoi 
hälytysäänen, visuaalisen hälytyksen tai 
tarvittaessa molemmat. Käytössä olevat 
turvakamerat voivat seurata henkilöä 
tai muuta kohdetta, joka on laukaissut 
hälytyksen LMS123-anturin kautta. An-
turi ei huomioi henkilöitä, jotka kulkevat 
valvottavalta alueelta pois. Liikkuvien 
esineiden lisäksi LAC-järjestelmä tunnis-
taa myös kohteet, jotka ovat paikoillaan 
valvonta-alueella, jolloin kulkuväylän 
tukkiminen voidaan estää. LAC on toi-
minnaltaan erittäin luotettava, sillä sen 
älykkäät suodatusalgoritmit ja uskotta-
vuusfunktiot havaitsevat, jos järjestel-
mää yritetään peukaloida tai passivoida.

SICKin LAC-järjestelmän avulla yri-
tykset voivat luoda turvallisen intralo-
gistiikan tuotantoketjun kulunvalvon-
tajärjestelmällä, jonka käytettävyys on 
huippuluokkaa ja joka vastaa kaikkiin 
valvontaprosessien vaatimuksiin aiheut-
tamatta katkoksia tavaravirtoihin. LAC 
on C-TPAT:n ja AEO:n vaatimusten mukai-
nen täydellinen ja käyttövalmis ratkaisu, 
joka tarjoaa sijoitukselle taatusti pitkä-
ikäistä vastinetta.

Lisätietoja antaa: 
Pekka Hirviniemi 
(09) 2515 8040  
pekka.hirviniemi@sick.fi 
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SICK tarjoaa apuvälineitä mm. kaivosteollisuuden tarpeisiin 

Työkoneen käyttäjän tukena  
maanalaisessa kaivostoiminnassa

>> Useimmissa tapauksissa näiden 
työkoneiden käytössä sattuvat onnet-
tomuudet ovat vakavia, ja yrityksille ai-
heutuu erittäin suuria kustannuksia kor-
jaustöistä ja tuotantokatkoksista. SICK 
on jo varhaisessa vaiheessa havainnut, 
että kaivosteollisuudessa on suuri tarve 
työkoneiden käyttäjiä avustaville järjes-
telmille.

Käyttäjiä avustavia järjestelmiä on 
kehitelty ja valmistettu SICKin Hampuris-
sa sijaitsevassa toimipisteessä vuoden 

2010 alusta lähtien avaimet käteen -rat-
kaisuina laitevalmistajille ja jälkiasenta-
jille.

Varoitusvalo ja äänimerkki
Eräs SICKin tarjoamista ratkaisuista 
on TPS-20200 Truck Protection System 
-suojajärjestelmä kuorma-autoille. TPS-
20200 on suunniteltu erityisesti maan 
alla tapahtuvaa ajoa ja työskentelyä var-
ten ja se avustaa auton kuljettajaa vaa-
tivissa ja erityistä tarkkuutta edellyttävis-
sä tilanteissa. Järjestelmä varoittaa aja-
jaa valo- ja äänimerkillä, jos ajoneuvo on 
liian lähellä tunnelin seinämää. Se myös 
analysoi tapaa, jolla kuljettaja tulee 
kaarteisiin ja risteyksiin varoittaen hän-
tä, jos kaarteeseen tullaan liian jyrkästi 
tai loivasti. Näiden varoitustoimintojen 
lisäksi TPS-20200 avustaa myös ajoneu-
von siirtämisessä ahtaissa paikoissa. 
Laitteen näytöllä näkyy ajoneuvon edes-
sä tai takana oleva tila samaan tapaan 
kuin tavallisessa pysäköintikamerassa, 
mutta huomattavasti tarkemmin.

Ajotilanteen mukainen tietojen näyttö
Järjestelmän tärkein osa on 5-tuumai-
nen kosketusnäyttö, jossa on sisäänra-
kennettu prosessori. Näytöltä kuljettaja 
näkee kaikki tarvittavat tiedot ajotilan-
teesta riippuen, modernin navigaattorin 
tapaan. Ajoneuvon etu- ja takaosaan 
asennetut LMS151-lasermittausantu-
rit antavat tietoa ympäristöstä. Kaikki 
antureilta tuleva raakadata ja auton 
ympäristöä koskevat signaalit proses-
soidaan TPS- 20200-ohjelmiston avulla 
ja näytetään kosketusnäytöllä. Laitteen 
käyttöönotto ja parametrointi on yksin-
kertaista. Kaikki onnistuu kosketusnäy-
töltä yhdellä sormella ohjattua toimintoa 
käyttäen.

Australialainen kaivosajoneuvoja val-
mistava Powertrans on SICKin uusimpia 
asiakkaita. Tulevaisuudessa TPS- 20200 
Truck Protection System kuuluu kaikkien 
Powertransin valmistamien ajoneuvojen 
varustukseen.

Järjestelmän osat

Viime aikoina kuljettajia avustavien järjestelmien markkinat 
ovat kehittyneet vinhasti. Teollisuusajoneuvoihin kaivataan nyt 
samankaltaista teknologiaa, jota automarkkinoilla on ollut jo ai-
kaisemmin tarjolla. Nämä järjestelmät avustavat kuljettajaa suu-
rikokoisten ajoneuvojen kuten kuljetusrekkojen, kaivukoneiden ja 
pyöräkuormaajien hallitsemisessa tehden työskentelystä turvalli-
sempaa ja tehokkaampaa.

Lisätietoja antaa: 
Kari Kautsalo 
(09) 2515 8027 
kari.kautsalo@sick.fi
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>> Nidan-Gross valmistaa hedelmäme-
huja sekä muita alkoholittomia juomia. 
Täyttölinjojen kapasiteetti on parhaim-
millaan 20 000 pakkausta tunnissa. 
Tämä tarkoittaa, että 27 pakkauksen 
pakkausalusta täytetään juomapakka-
uksilla keskimäärin viidessä sekunnissa. 
Nidan-Gross etsi pitkään sopivaa anturi-

Ei enää hedelmämehupakkausten muuttuneesta väristä tai ma-
teriaalista johtuvia virheitä, eikä tyhjiä paikkoja pakkausalustois-
sa. SICKin JEF300 3D -laserskannerin ansiosta Venäläinen Coca 
Cola -ryhmään kuuluva täyttö- ja pullotusyritys Nidan-Gross on 
saavuttanut pakkausprosesseissaan optimaalisen laadun. Näin 
Coca Cola -ryhmä varmistaa toimitusten asianmukaisuuden.

ratkaisua, jolla pakkausalustoista puut-
tuvat pakkaukset voitaisiin luotettavasti 
havaita. Muiden valmistajien kuvankä-
sittelyjärjestelmät oli kuitenkin aina kon-
figuroitava uudelleen, jos pakkausten 
väri muuttui tai ne sijoiteltiin alustaan 
eri tavalla. SICKin JEF300-anturi on rat-
kaisu tähän ongelmaan. Sen avulla alus-

toilta puuttuvat pakkaukset havaitaan 
luotettavasti ja käyttäjäystävällisesti.

JEF300: aukotonta laadunvarmistusta
JEF300 on lasermittausanturi, jossa on 
sisäänrakennettu tasontarkastusohjel-
misto. Se on yksi kompakteimmista pak-
kausten tarkastamiseen tarkoitetuista 
skannereista. Lasermittausskannerin 
suurin toimintaetäisyys on 2 m ja toimin-
takenttä jopa 1,8 x 1,4 m, jonka sisällä 
se voi erittäin tarkasti ja luotettavasti 
tarkastaa esim. eri tyyppisiä ryhmäpak-
kauksia ja varmistaa, ettei niissä ole 
puutteita. Integroidulla asennusavusta-
jalla varustettu ohjelmisto tukee vaadit-
tuja asetuksia referenssiotoksen avulla. 
Lisäksi lasermittausanturin parametroi-
minen erilaisia pakkauksia varten on 
erittäin joustavaa.

Tarkastusprosessin aikana anturi 
“katsoo” jokaista ryhmäpakkausta 45 
asteen kulmassa. Tässä vaiheessa jokai-
sesta täytetystä alustasta tai laatikosta 
luodaan 3D-kuva. Jos JEF300 havaitsee 
puuttuvia tuotteita, se lähettää digitaa-
lisen signaalin, jolla kyseinen ryhmä-
pakkaus poistetaan tuotelinjalta. Anturi 
käyttää lasertekniikkaa, jonka ansiosta 
tuotteiden värien vaihtuminen, pakkaus-
ten läpinäkyvät kalvot tai muuttuvat va-
laistusolosuhteet eivät vaikuta laitteen 
toimintavarmuuteen.

Näin Nidan-Gross varmistaa, että 
kaikki asiakkaille toimitetut ryhmäpak-
kaukset on täytetty asianmukaisesti. 
JEF300-anturin ansiosta puutteellisista 
ryhmäpakkauksista aiheutuneita vali-
tuksia ei enää tule.

Hedelmämehujen pakkausalustojen 3D-tarkastus

Ei enää puutteellisia toimituksia
Alexey Karnaukhov, Nidan-Gross (vas), 
ja Sergey Gershtansky, Venäjän SICKin 
Sales Engineer.

Lisätietoja antaa: 
Kari Kautsalo 
(09) 2515 8027 
kari.kautsalo@sick.fi
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Seuranta ja jäljitys: Näkymiä ja näkemyksiä

SICKinsight: Kehittäessänne seuranta- 
ja jäljityslaitteita ja -ohjelmistoja, olette 
varmasti tutustunut laajalti kaikkeen 
tuoteväärennöksiin liittyvään. Mikä on 
tämänhetkinen tilanne ja mitä kuluttajan 
olisi hyvä tietää?

Daniel Sanwald: Tuoteväärennökset li-
sääntyvät jatkuvasti. Piraattituotteiden 
valikoima on laaja ja se kasvaa koko 
ajan, niin urheiluvälineiden, varaosien 

kuin teknisten laitteidenkin osalta. Myös 
lääketeollisuus kiinnostaa väärentäjiä 
entistä enemmän. Väärennettyjen lääk-
keiden kaupassa liikkuvat suuret rahat, 
etenkin internetissä. Anaboliset steroi-
dit, impotenssilääkkeet, antibiootit ja 
syöpälääkkeet käyvät parhaiten kaupak-
si. Huomattavia voittoja saadaan lyhyes-
sä ajassa kuitenkin myös ujuttamalla 
väärennettyjä lääkkeitä laillisiin myynti-
ketjuihin.

Bosch Packaging Technologyn ja SICKin yhteistyö tuottaa tulosta

Yhteistuumin lääkeväärennöksiä vastaan

Valitettavasti tuotteiden väärentäminen on erittäin tuottoisaa 
toimintaa. Erityisesti lääketieteen alalla väärennösten määrä on 
kasvanut huolestuttavasti. Maailmanlaajuisesti joka kymmenes 
lääke on väärennös, laittomilla internet-sivustoilla väärennösten 
määrä on jopa 50 %. SICKinsight haastatteli Daniel Sanwaldia, 
Bosch Packaging Technologyn Product Manageria, joka vastaa 
tuotteiden seurannasta ja jäljityksestä, sarjanumeroinnista sekä 
väärennösten vastaisesta toiminnasta. Keskustelimme mm. tä-
mänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta kansainvälisestä lain-
säädännöstä, jolla väärentäjät on tarkoitus saada kuriin.

Dirk Heyden, Specialist Editor SICKinsight, Daniel Sanwald, Product Manager, Bosch, 
ja Jan Schiffer, SICK-Vertriebs GmbH.

Boschin CPS-sarja tarjoaa modulaarisia  
ratkaisuja pahvipakkauksien tulostukseen  
ja tarkistamiseen.
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: Näkymiä ja näkemyksiä

SICKinsight: Kuinka asiakkaita, apteek-
keja ja lääkevalmistajia voitaisiin suojata 
väärennöksiltä?

Daniel Sanwald: Valmistajat käyttä-
vät erilaisia menetelmiä suojatakseen 
lääkkeitä väärennöksiltä ja estääkseen 
lääkepakkauksien peukaloimisen. Pak-
kauksissa, etiketeissä ja läpipainopak-
kauksissa käytetään mm. hologramme-
ja, erikoismusteita ja grafiikkaa, mikro-
kirjaimia, värikoodeja sekä kemiallisia 
ja biologisia merkintöjä ja luminanssi-
merkintöjä, joilla alkuperäiset tuotteet 
merkitään väärennösten erottamiseksi. 
Näitä toimenpiteitä on tarkoitus täyden-
tää tuotteiden sarjanumeroinnilla sekä 
uusilla ratkaisuilla, joilla pakkausten 
avaamattomuus pyritään varmistamaan. 
Uusia menetelmiä viedään eteenpäin 
myös kansainvälisen lainsäädännön 
avulla (mm. EU:n RL 2001/83/EY -di-
rektiivi, 2011/62/EU -direktiivi tai Yh-

dysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston 
UCM206075, jolla pyritään reseptilääk-
keiden numeeriseen tunnistukseen).

SICKinsight: Sekä pakkausten nume-
rointi että niiden sinettien avaamatto-
muuden varmistaminen ovat toimenpi-
teitä, joiden suhteen lääkevalmistajat 
kääntyvät ensisijaisesti pakkauslaittei-
den valmistajien puoleen. Millaisiin toi-
menpiteisiin Bosch Packaging Techno-
logy on ryhtynyt asian suhteen?

Daniel Sanwald: Boschin pakkausteknii-
kan Pharma-yksikkö tarjoaa lääkeyrityk-
sille mm. sarjanumerointiin ja pakkaus-
suojaan perustuvia ratkaisuja. Olemme 
asiantuntijoita seurantaan ja jäljitykseen 
liittyvissä asioissa, joihin kuuluvat myös 
tulostus, tarkistus, punnitus ja turva-
merkinnät. CPS-pahvitulostussarja (Car-
ton Print System) on järjestelmä, jonka 
avulla tulostus-, tarkastus-, ja IT-järjestel-

mä on helppo liittää asiakkaan omaan 
pakkauslinjastoon. CPS-järjestelmä on 
rakenteeltaan avoin ja modulaarinen, 
joten siihen voidaan liittää erilaisia mer-
kintäjärjestelmiä ja kameroita. Lisäksi 
siihen voidaan yhdistää muita laitteita 
kuten vaakoja ja merkintälaitteita, jol-
loin saadaan varsin kokonaisvaltainen 
keskuskäyttöliittymällä (HMI) varustettu 
järjestelmä.

Bosch Packaging Technologyn ja SICKin yhteistyö tuottaa tulosta

Yhteistuumin lääkeväärennöksiä vastaan

Sekä pulssiliitännällä varustettu DFS60, että 
EtherCAT-liitännällä varustettu AFS60 ovat  
vapaasti ohjelmoitavissa.

Ultraäänitoiminnon ansiosta haarukka-
anturi tunnistaa läpinäkyvät tarrat  
erittäin luotettavasti.

Koodinlukuun käytetään LECTOR®620 
Professional -lukijaa.

Lisätietoja antaa: 
Kari Kautsalo 
(09) 2515 8027 
kari.kautsalo@sick.fi
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Sellu- ja paperiteollisuus: Sovellukset

Hyvällä työpaikalla tulee olla mahdollisimman hyvät olosuhteet, 
eikä ihmisten pitäisi joutua työskentelemään esimerkiksi epämiel-
lyttävän hajuisessa ympäristössä. SICK tarjoaa ratkaisun myös 
hajuongelmaan: GM32 TRS-PE mittaa haisevia rikkiyhdisteitä 
erittäin tarkasti, minkä lisäksi se on tarkka, käyttäjäystävällinen, 
kestävä ja käyttökustannuksiltaan edullinen. Tämä TRS-mittalaite 
laajentaa SICKin tuotevalikoimaa entisestään, tarjoten laitteen jo-
ka soveltuu päästöjen ja prosessikaasujen mittaamiseen sellu- ja 
paperiteollisuuden tuotantoprosessien eri vaiheissa.

>> Sellutehtaat käyttävät erilaisia an-
tureita ja mittareita tuotantoprosessien 
eri vaiheissa mm. tunnistukseen, tes-
taamiseen, mittauksiin ja valvontaan. 
Toimintaan kuuluu monenlaista tukkien 
valinnasta päästöjen mittaamiseen ja 
valmiin selluloosan toimittamiseen. 
SICK tarjoaa tuotteillaan ja palveluillaan 
laajan valikoiman ratkaisuja kaikkein 
vaativimpiinkin mittaustehtäviin.

Eräs näistä haastavista tehtävistä on 
päästöjen valvominen.

Voimakattiloiden, soodakattiloiden 
ja meesausuunien kaasupitoisuuksia 
on mitattava jatkuvasti. Päästörajo-
jen noudattaminen edellyttää lisäksi 
pöly- ja virtausmäärien luotettavaa 
mittausta. 

Sellutuotannon savukaasuissa on 
runsaasti suoloja. Nämä suolot voivat 
tukkia sekä kaasuanalysaattoreiden 
suodattimet että näytteenoton, mikä 
nostaa ylläpitokustannuksia. Järjestel-
mien ylläpito sisältää yleensä myös refe-

renssikaasujen käyttämistä testauksissa 
ja kalibroinnissa. Tämä luo materiaali- ja 
henkilöstökuluja

SICK tarjoaa näihin ongelmiin aivan 
uudenlaisen ratkaisun.

Avainsana on in-situ
SICKin in-situ-mittalaitteet mittaavat 
kaasupitoisuudet tarkasti suoraan 
savukanavasta. Kaasuista ei tarvitse 
ottaa näytteitä näytteenottolinjojen 
avulla analysaattorihuoneessa mi-
tattaviksi. Tuotevalikoimaan kuuluu 
GM32 TRS-PE, jolla voidaan mitata sa-
manaikaisesti H2S- tai TRS-pitoisuuk-
sia sekä SO2-, NO- ja NH3-pitoisuuk-
sia, GM35, jolla puolestaan voidaan 
mitata CO-, CO2- ja H2O-pitoisuuksia, 
Zirkoniumoksidi analysaattori O2-pi-
toisuuksia varten, FL0WSIC100-mit-
tari virtausmäärien valvontaan sekä 
DUSTHUNTER-tuoteperheen tuotteet, 
joilla voidaan valvoa pölypitoisuuksia 
ja opasiteettia. SICK on todistanut 
osaamisensa vähän huoltoa vaativien 
järjestelmien valmistajana, jonka tuot-

Uusi in-situ -mittauslaite sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin

Ainutlaatuinen mittausratkaisu  
on nyt saatavilla



Lisätietoja antaa: 
Kari Karhula 
(09) 2515 8024  
kari.karhula@sick.fi
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teilla voidaan mitata erittäin pieniä tai 
hyvinkin suuria pölypitoisuuksia esimer-
kiksi sellutehtaissa.

Toimiva ratkaisu TRS-mittauksiin
SICKin uusin aluevaltaus on innovatiivi-
nen menetelmä selluntuotannossa käy-
tetyssä kraft-prosessissa syntyneiden 
TRS-yhdisteiden mittaukseen. Mittauk-
seen käytetään SICKin GM32 UV -spekt-
rometriä, jonka mittaustekniikkaa on 
kehitelty erityisesti tähän tarkoitukseen 
sopivaksi.

TRS-pitoisuuksien mittaamiseen 
on monia muitakin järjestelmiä, mutta 
useimmat niistä perustuvat näytteen-
ottoon ja konvertteriin, joilla TRS-pitoi-
suudet muunnetaan SO2-pitoisuuksiksi 
ennen mittaamista. Laitetta on testattu  
useilla sellutehtailla ja meesa-uuneis-
sa. Testeissä ilmeni, että GM32 TRS-PE 
soveltuu tähän käyttötarkoitukseen erin-
omaisesti, ollen ensimmäinen tehtävään 
käytetty suoraan mittaustekniikkaan pe-
rustuva laite, jonka toiminta on lisäksi yk-
sinkertaista, tarkkaa ja kustannusteho-
kasta. Yhdellä analysaattorilla voidaan 
mitata samanaikaisesti H2S- tai TRS-pi-
toisuuksia sekä SO2-, NO-, ja NH3-pitoi-
suuksia. Tarvittaessa voidaan mitata 

SICKin in-situ -periaatteella toimiva 
TRS-mittauslaite: yksinkertainen,  
tarkka ja kustannustehokas.

myös yksittäisiä TRS-komponentteja, jo-
pa erittäin pienillä kynnysarvoilla tai mit-
tausalueilla. Kaikki mittaukset voidaan 
luonnollisesti suorittaa selluteollisuuden 
vaativissa olosuhteissa ja erittäin kos-
teista tai pölyisistä savukaasuista.

SICK tekee mittaamisesta helppoa
SICKin anturi- ja mittaustekniikas-
ta on käyttäjille todellista hyötyä. He 
säästävät kustannuksissa ja voivat 
keskittyä omiin tuotantotusprosessei-
hinsa. Analyysi- ja mittauslaitteisto 
asettaa laitoksen infrastruktuurille 
vain hyvin vähän vaatimuksia. Hankin-
ta- ja asennuskustannuksiltaan kallii-
ta testikaasuja tai kaasun näytteenot-
to-, käsittely- ja analysointilaitteita ei 
tarvita.

SICKin tuotteissa ei tarvita tes-
tikaasuja Euroopassa pakollista 0/
span-testaustoimintoa varten. Myös-
kään huollolle tai kulutusosille ei 
juurikaan ole tarvetta, valolähdettä 
lukuunottamatta. Paremmalla proses-
sivalvonnalla saavutetaan vaaditut 
päästörajat ja pienennetään samal-
la hajuhaittoja, mikä on miellyttävää 
niin työntekijöiden kuin ympäristönkin 
kannalta.

Toimiva ratkaisu useisiin  
selluteollisuuden  
prosessivaiheisiin

	Puutavaran käsittely
	Keittimet
	Soodakattilat
	Kalkkiuunit
	Biopolttoainekattilat
	 Jätepoltto
	Kaasunkeräys
	Viimeistelyprosessit
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Jätteenpoltto: Sovellukset

”Kun aurinko menee pilveen, sähköntarve kasvaa välittömästi,” 
kertoo Igelsta-voimalaitoksen koneinsinööri Peter Hillblom. 
”Käytämme SICKin MCS100FT-kaasunanalyysijärjestelmää ja 
FWE200-pölynmittaus-järjestelmää kosteiden kaasujen mittauk-
sessa valvoaksemme päästöjämme ja varmistaaksemme, että ne 
pysyvät säädetyissä rajoissa. Pyrimme jatkuvasti vähentämään 
ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.”

>> Igelstan laitos on yksi Ruotsin suu-
rimmista biomassaa polttavista voima-
laitoksista. Itämeren rannalla sijaitseva 
voimalaitos valittiin vuoden rakennuk-
seksi 2009. Sen tuottaa vihreää säh-
köä 100 000 talouteen ja kaukoläm-
pöä 50 000 talouteen. Laitos tarvitsee 
viikottain 17 000 tonnia polttoainetta 
voidakseen tuottaa vaaditun määrän 
energiaa. 

St. Matins´s Goose -turbiini tarvitsee 
korkeaenergistä polttoainetta
Käytetyt polttoaineet ovat pääasiassa 
puuteollisuuden tuottamaa biopolttoai-
netta kuten puuhaketta, johon lisätään 
paikallista kierrätykseen kelpaamatonta 
polttoainemateriaalia, kuten jätepuuta, 
muovia ja paperia.

Polton tuottama kaasu lämmittää 
kaukolämmössä käytettyä vettä ja pyörit-

tää St.Matins´s Goose -höyryturbiinia. 
Turbiini otettiin käyttöön Martinpäivänä 
2009, ja se sai nimensä Martinpäivän 
juhlapöytään kuuluvan hanhen mu-
kaan. Punainen turbiini muistuttaakin 
ulkonäöltään enemmän jonkinlaista 
pelottavaa suurikokoista eläintä kuin 
teknistä laitetta.

Laitoksen keskiosassa olevaa tur-
biinia käytetään korkeapainehöyryllä 
540 °C:een lämpötilassa. Turbiini puo-
lestaan käyttää valtavaa generaattoria, 
jonka antama 11 kV:n ja 85 MW:n teho 
riittäisi sytyttämään yli 1,4 miljoonaa 60 
watin lamppua.

Söderenergi tuottaa vihreää energiaa - Södertälje, Tukholma

Kestävän kehityksen edelläkävijä
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Söderenergi - vaihtoehtoisten  
polttoaineiden käytön edelläkävijä
Vuonna 1982 ensimmäisellä Igelstan 
tehtaalla käytettiin polttoaineena hiiltä. 
Yhteiskunnan arvomuutokset ja hiilidiok-
sidivero toivat mukanaan uusia vaati-
muksia: ”Aloimme nopeasti vähentää 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siir-
ryimme pian biomassan ja kierrätettyjen 
raaka-aineiden käyttöön. CO2-päästöm-
me pienenivät 80 %,” kertoo Madeleine 
Engfeldt-Julin, Söderenergin Communi-
cations Manager. ”Olemme ensimmäis-
ten joukossa onnistuneet siirtymään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön. 
Kehittyneiden kaasunpuhdistusjärjestel-
miemme ansiosta piipuistamme tulee 
lähes pelkkää vesihöyryä,” hän lisää. 
”Vaikka päästömäärät ovatkin pienen-
tyneet, Söderenergi kehittää ja tehostaa 
biologisten ja kierrätettyjen polttoainei-
den käyttöä jatkuvasti.”

Merikuljetus : Sovellukset

Martininpäivän hanhi -kaasuturbiini

Kristina Arveng, Peter Hillblom, Mirjana 
Mijatovic ja Niclas Thorell Igelstan ener-
gialaitokselta. Torbjörn Melin (oikealla), 
SICKin huoltopäällikkö.

Ympäristöä kuormittavien saastei-
den minimoiminen on tärkeä asia. 
SICK vastaa laivojen päästövalvon-
nassa käytetystä tekniikasta.

>> SICKin MCS100E HW on toimiva vaihtoehto 
päästömittaukseen, erityisesti kun on huoleh-
dittava virallisten määräysten noudattamisesta. 
Näytteenottoon perustuva järjestelmä mittaa 
jopa 8 IR-aktiivista komponenttia ja O2-pitoisuu-
den. SO2-, CO2- ja NOx -pitoisuudet voidaan mi-
tata yhdellä järjestelmällä. MCS100E HW -tekee 
mittaukset yhdestä kaasuvirrasta, mutta se voi-
daan kytkeä eri kaasukanaviin automaattisesti 
tai manuaalisesti.

Järjestelmä tarjoaa muitakin etuja. MCS100E 
HW mittaa svukaasun vesipitoisuuden,  jotta 
laskentatoimenpiteet voidaan tehdä standardoi-
duissa olosuhteissa. Se voi myös mitata CO- ja 
metaanipitoisuudet dieselpolton optimoimiseksi. 
SCR-laitoksilla voidaan mitata myös ammoniak-
kipitoisuudet. Kaikki mitattavan kaasun kanssa 
kosketuksissa olevat osat näytteenotosta ky-
vettiin suojataan korroosiolta lämmittämällä ne 
kastepistelämpötilan yläpuolelle. MCS100E HW 
-anturissa on automaattinen yksikkö kalibroin-
nin tarkistamista varten. Näin säästetään sekä 
aikaa että kalliita kalibrointikaasuja, joita tarvi-
taan vain vuosittaisten tarkistusten yhteydessä.

MCS100E HW on luotettava ja edullinen 
laite merimoottoreiden päästöjen valvomiseen. 
Sillä on Germanischer Lloyd -hyväksyntä. 

Ruotsin ensimmäinen yritys,  
jolla on käytössä SICKin  
FTIR-mittausteknologia
Vuonna 2009 Söderenergistä tuli Ruot-
sin ensimmäinen yritys, joka mittaa 
päästönsä uudella FITR-teknologiaan 
(Fourier transform infrared spectroscopy) 
perustuvalla MCS100FT-mittausjärjes-
telmällä. Järjestelmä mittaa seuraavien 
aineiden pitoisuudet: HF, HCI, NH3, H2O, 
CH4, SO2, N2O, CO, NO, NO2, CO2, ja O2. 
Sillä voidaan määrittää myös NOx- ja 
VOC/THC-pitoisuudet.

Tutkimusten mukaan järjestelmällä 
saadaan tarkkoja mittaustuloksia jopa 
14 komponentista samanaikaisesti.

SICKin FWE200 käyttää näytteen-
ottoon perustuvaa pölypitoisuuden mit-
tausta määrittäen päästöt alle 100 °C:n 
lämpötilassa (päästökaasujen happo-
kastepisteen alapuolella).

SICKin mittausjärjestelmät ovat osa 
valvontaa ja IT-verkkoa, jonka avulla 
laitoksen eri osia voidaan valvoa etäpis-
teestä käsin. Tästä on Peter Hillblomille 
eräs merkittävä etu: ”Näen samat tiedot 
kuin valvomossa oleva IT-henkilökunta, 
mutta voin itse olla toisaalla.“

MCS100E HW
tarjoaa vaihtoehtoja

Lisätietoja antaa: 
Kari Karhula 
(09) 2515 8024  
kari.karhula@sick.fi

Lisätietoja antaa: 
Kari Karhula 
(09) 2515 8024  
kari.karhula@sick.fi
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Ultraäänellä toimivia kaasumittareita käytetään hyvää mit-
taustarkkuutta edellyttävissä jakelumittauksissa. SICKin uusi  
FLOWSIC500-ultraäänimittari on suunniteltu erityisesti maa-
kaasun jakeluverkkoihin. FL0WSIC500-mittarilla tehdyt mit-
taukset parantavat osaltaan myös jakeluun liittyvien tietojen 
kirjaamistarkkuutta. Mittari soveltuu erinomaisesti kunnallisten 
laitosten ja teollisuuden käyttöön.

>> Maakaasu on arvokas luonnon-
vara, jonka mittaukset edellyttävät 
tarkkuutta. Kukaan ei halua maksaa 
ylimääräistä tai saada rahoilleen 
liian vähän vastinetta. Pienetkin mit-
tausvirheet saattavat aiheuttaa mer-
kittäviä tappioita. FL0WSIC500 on 
vakuuttanut asiantuntijat käytännön 
testeissä ja nyt se on kaikkien saata-
villa. FL0WSIC500-mittarissa on mo-
nia ominaisuuksia, joiden ansiosta 
se on tavanomaisia kaasumittareita 
parempi.

Kompakti muotoilu säästää ti-
laa, eikä mittarissa tarvita suoraa 
tulo- tai lähtöputkea. Mittauskom-
ponentit on asennettu patruunaan, 
jonka vaihtaminen on yksinkertaista. 
FL0WSIC500-mittarissa on akku- 
varmistus ja itsessään suojattu 
verkkoliitäntä. Akun toimintaky-

ky voi olla jopa kymmenen vuotta.  
FLOWSIC500-mittarin kalibrointi on help-
poa ja nopeaa: se onnistuu vaihtamalla 
laitteen patruunan. Lasten leikkiä!.

FL0WSIC500-mittarissa ei ole liik-
kuvia mekaanisia osia, joten kuluvia 
komponentteja ei ole. Tämä takaa var-
mat mittaustulokset ja pitkän käyttöiän. 
SICK on kehittänyt laitteessa käytetyt 
häiriösuojatut ultraäänianturit erityisesti 
FL0WSIC500-mittaria varten.

Mittarissa on ylikuormitussuojaus, 
eivätkä kuormituksen muutokset hei-
kennä mittaustarkkuutta. Älykäs itse-
diagnostiikka havaitsee välittömästi mit-
tausolosuhteissa tapahtuvat muutokset, 
jotka saattaisivat heikentää haluttua 
tarkkuutta. Tämän itsediagnostiikkajär-
jestelmän ansiosta maakaasun jakelun 
mittaustarkkuus ja -varmuus saadaan 
aivan uudelle tasolle. Mittari ei myös-

kään aiheuta katkoksia kaasuvirtauk-
seen. FLOWSIC500 on siis erittäin hyvä 
vaihtoehto, jos kaasunsaannin jatku-
vuus on erityisen tärkeää.

FL0WSIC500-mittarin tärkeimmät 
edut ovat tarkkuus ja helppokäyttöisyys. 
Laitteen asennus- ja käyttökulut ovat 
alhaiset. Se on suunniteltu maakaasun 
mittaamiseen jakeluverkossa, ja se sopii 
tavallisen kaasumittarin asennuspaik-
kaan. FL0WSIC500-mittarista on neljä 
eri kokoista mallia, jotka täyttävät maa-
kaasun jakeluun liittyvät standardit ja 
määräykset.

FLOWSIC500. Ensimmäinen  
maakaasun jakelua varten suunniteltu 
ultraäänitoiminen kaasumittari
	Jatkuvan kaasuvirran varmaa ja  

turvallista mittausta
	Alhaiset asennuskustannukset 
	Yksinkertainen asentaa ja  

yhteensopiva yleisesti käytössä  
olevien laitteistojen kanssa

	Erittäin pienet käyttökustannukset 
alhaisen huoltotarpeen ansiosta

	Yksinkertainen kalibroida patruunaa 
vaihtamalla

	Luotettava dynaamisissa  
kuormitusvaihteluissa

	Omavarainen

FLOWSIC500: Tuotteet

Mittaustarkkuutta maakaasun jakeluun

FLOWSIC500

Lisätietoja antaa: 
Kari Karhula 
(09) 2515 8024  
kari.karhula@sick.fi

Tärkeimmät ominaisuudet

	Huippuluokan ultraäänitekniikkaa
	Diagnostiikka ja jatkuva toiminnan 

valvonta
	Kestävä ja luotettava, 

ei liikkuvia osia
	Vaihdettava patruuna
	Suoraa tulo- tai lähtöputkea  

ei tarvita
	Ylikuormitussuojaus
	Mahdollisuus integroituun määrän-

säätöön ja tietojen tallennukseen
	Akku tai suojattu virtalähde
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Menestystarina

SICKin prosessiautomaatio-osastolta  
valmistui kahdestuhannes MCS100E- 
analysaattori

MCS100E-monikomponent-
tianalysaattori on ollut lansee-
rauksestaan lähtien todellinen 
menestystarina. Laite on lois-
tava vaihtoehto yrityksille, jotka 
haluavat mitata esim. jätteen-
polton tai sementinvalmistuk-
sen savukaasupäästöjä. Tästä 
ovat todisteena laitteen vaikut-
tavat myyntiluvut: syyskuussa 
toimitettiin ja asennettiin kah-
destuhannes analysaattori.

>> SICK on eräs maailmanlaajuisesti 
merkittävimmistä päästömittauslaittei-
den valmistajista. MCS100E-analysaat-
torilla on tähän merkittävä rooli. 

Kaasuanalysaattorin toiminta perus-
tuu fotometriaan ja mittaukset tehdään 
ns. kuumalla ja kostealla  näytteenotto-
periaatteella. Luotettava MCS100E-foto-
metri on olennainen osa MCS100E HW 
-analysaattorijärjestelmää. Järjestelmäl-
lä voidaan mitata useita komponentte-
ja samanaikaisesti, myös vetykloridia 
ja ammoniakkia. Laissa edellytetään 
usein näiden kahden aineen pitoisuuk-
sien valvomista mm. jätteenpolton yh-
teydessä. Tämän vuoksi MCS100E HW 
-analyysijärjestelmä on laajalti käytössä 
jätepolttolaitoksilla ja sementtitehtailla, 
joissa jätteitä poltetaan energian tuot-
tamiseksi. MCS100E HW -järjestelmän 
kaikki kaasun kanssa kosketuksissa ole-
vat osat näytteenottoyksiköstä kennoon 
kuumennetaan yli happokastepisteen 
lämpötilaan, mikä suojaa niitä korroo-
siolta. MCS100E täyttää kaikkien kan-
sainvälisten direktiivien vaatimukset.

Meersburgin tehtaalla valmistetaan 
MCS100E-analysaattoreita nyt enem-
män kuin mitään muita tuotteita. Suu-
ri osa valmistetuista laitteista liitetään 
muiden SICKin analysaattoreiden kans-
sa Reuten tehtaalla kontteihin asiak-
kaille toimittamista varten. Syyskuussa 
SICK juhlisti kahdennentuhannen MC-

S100E-analysaattorin valmistumista ja 
toimitusta Espanjaan. Tälle menestys-
tarinalle ei ole näkyvissä loppua.

Jatkuvaa näytteenottoon perustuvaa 
savukaasupäästöjen valvontaa 
 - asiakkaiden tarpeisiin räätälöitynä
	Jätteenpolttolaitokset
	Monitoimipolttolaitokset kuten  

sementtitehtaat
	Voimalaitokset  

(myös lisäpolttoaineita käyttävät)
	Kemianteollisuus

Lisätietoja antaa: 
Kari Karhula 
(09) 2515 8024  
kari.karhula@sick.fi

	Alumiinin, teräksen ja  
raudantuotanto

	Sulattamot
	Poistoilman mittaukset 

MCS100E : Tuotteet
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Energiasektorin päästönvalvonta

Puhtaan ja tehokkaan  
energiantuotannon puolesta
Päästöihin liittyviä ongelmia ei tietenkään voida ratkaista pel-
kästään jatkuvatoimisilla mittausjärjestelmillä. Mittalaitteet ovat 
kuitenkin tärkeä osa prosessien ajamiseksi ympäristöä mahdolli-
simman vähän kuormittaen. 

>> SICK on toimittanut energia-alan 
yrityksille päästönvalvontaratkaisuja jo 
useita vuosikymmeniä. Laajan tuoteva-
likoiman ansiosta voimme tarjota asi-
akkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä 
päästönvalvontajärjestelmiä avaimet kä-
teen -periaattella. Näin voidaan varmis-
tua siitä, että lain mukaiset vaatimukset 
täyttyvät ja että järjestelmä on myös te-
hokas, käyttäjäystävällinen ja luotettava 
laitoksen käyttämästä polttoainelaadus-
ta huolimatta.

SICK on kehittänyt uuden jatkuva-
toimisen päästönvalvontajärjestelmän, 
joka on suunniteltu erityisesti energian-
tuotantosektorin tarpeisiin.

PowerCEMS 100 –kaasunvalvonta- 
järjestelmän analyysilaitteisto toimii 
GMS800-sarjan jatkuvien kaasuana-
lysaattoreiden kylmä-/kuivauuttoteknii-
kalla. Laitteisto on erittäin helppokäyt-
töinen.

Järjestelmässä on ohjausyksikkö, 
jonka avulla voidaan olla yhteydessä 
kaikkiin järjestelmän osiin. Näin käyttäjä 
voi tehdä tarvittavat tarkistukset sään-
nöllisesti. PowerCEMS 100 on euroop-
palaisen 15267-3 -standardin mukai-
nen tarkka mittajärjestelmä, joka toimii 
pitkällä huoltovälillä. Tämän ansiosta 
laitteen käyttökustannukset ovat erittäin 
alhaiset. Järjestelmä on yhteensopiva 
uusien digitaalisten käyttöjärjestelmien 
kanssa TCP/IP:n tai Modbus-liitännän 
kautta. Tämän ansiosta se on helppo 
integroida laitoksen omiin ohjausjärjes-
telmiin, eikä kallista ja monimutkaista 
kaapelointia tarvita.

Lisätietoja antaa: 
Kari Karhula 
(09) 2515 8024  
kari.karhula@sick.fi

Yhteystiedot
SICK Oy 
Myllynkivenkuja 1 
01620 VANTAA

Puhelin +358 9 2515 800
Fax: +358 9 2515 8055
E-mail: sick@sick.fi
www.sick.fi

Palvelemme asiakkaitamme:
Arkisin klo 08:00-16.00

Toimistoajan ulkopuolella mahdolli-
sissa hätätapauksissa voit tavoitella 
henkilökuntaamme yhteystiedoissa 
mainituista GSM-numeroista.

Päätoimittaja: Ari Rämö

Julkaisija: Sick Oy 

Painopaikka: Suomen Uusiokuori Oy 

Seuraava Sick-asiakaslehti ilmestyy 
syksyllä 2013  

 

TILAUKSET:
sick@sick.fi tai 
faksilla (09) 2515 8055:S

IC
K

 O
Y

PowerCEMS: Tuotteet

38



Kysy lisää kaikista  
palveluistamme:  
SICK Life Time Services 

Kaikki tuotteiden elinkaaren palvelut

Life Time Services 
>> SICK tarjoaa erilaisia palveluja koko 
laitteen elinkaaren ajan.

Olemme maailman johtava anturi-
teknologian kehittäjä ja valmistaja. Tuot-
teemme ovat hyvin usein alansa ykkösiä. 
Samaa haluamme olla myös tarjottavien 
palvelujen suhteen. Mielestämme meidän 
roolimme on aina helpottaa asiakkaidem-
me työtä ja ajankäyttöä.

Haluamme olla se yhteistyökump-
pani, jolta saa aina apua eri tilanteisiin 
tuotteen elinkaarella. Eikä pelkästään 
tuotteisiin liittyviin asioihin vaan ha-
luamme olla helpottamassa päivittäistä 
työtä esim. koulutuksen avulla. Tuo-
tekoulutus, automaatiokoulutus, rat- 
kaisujen koulutus, Turvatekniikan koulu-
tus... siinä esimerkkejä.

Tässä lisääesimerkkejä:

  Kaikki koneturvallisuuspalvelut 
riskianalyyseineen

  Turvakoulutukset uusiin  
standardeihin liittyen

  Laitteiden käyttöönotto
  Esiselvitykset eri sovelluksiin
  Logistiikan sovellusten  

koulutus
  Varalaitepalvelut
  Vuosihuollot ja tarkastukset
  Ohjelmistojen päivitykset
  Sovellusten päivitykset 
  Normaalit laitehuollot 
  Tuotekoulutukset

Tavoitteenamme on auttaa asiakkai-
tamme eri tilanteissa ja helpottaa tuot-
teidemme käyttöä, huoltoa ja esim. 
asennusta. Tarvittaessa koulutamme 
käyttäjät tai uudet työntekijät automaa-
tiosovellusten saloihin.

Kysy, me autamme.  
Soita (09) 2515 800. 

Lisätietoja saa kaikilta:  
etunimi.sukunimi@sick.fi

Varmista 
oikea ratkaisu 
konsultointimme ja 
asiantuntijoidemme 
avulla

Lisää turvallisuutta 
ja toimivuutta 
tarkastuksilla ja 
mittauksilla

Paranna 
tuottavuutta 
tukipalveluidemme 
avulla

Paranna  
suorituskykyä ja 
käytettävyyttä 
modernisointi-
palvelullamme

Kehitä 
osaamista 
koulutuksiemme 
avulla

: Palvelut

Sick Oy on kehittämässä yhteistyötä 
teknisten jälleenmyyjien kanssa. 
Tavoitteena on parantaa asiakas-
palvelua ja tuotteiden saatavuutta 
koko maan kattavalla myyntiver-
kostolla. 

>> Yhteistyökumppanimme tuntevat alueensa 
asiakkaat hyvin ja toimittavat heille lähes 
kaikki tarvittavat sähkötekniikan tuotteet ja 
komponentit. Yhteydenpito paikallisiin asiak- 
kaisiin on jatkuvaa, joten ajankohtaista tie-
toa uusista tuotteista on saatavilla koko 
ajan.

Yhteistyötä jälleenmyyjien kanssa on 
tehty jo pitkään. Muutamalla yhteistyökump-
panilla onkin jo varsin kattava varasto Sick- 
tuotteita.

Yhteistyötä on tehty seuraavien jälleen-
myyjien kanssa; PJ-Control, Auser, Turun 
Sähkötukku, LSK Electrics, Tekno Tikka, Hor-
mel, Instele, Kokkolan Sähkö- ja Automaatio 
sekä Oukota.

Kuluvan vuoden aikana pyrimme saa-
maan valmistelut ja yhteistyöneuvottelut 
käytyä läpi ja ensi vuoden alusta Partneri-
verkosto on valmis. 

Yhteistyöstä SICKin puolella vastaa 
Auvo Kuitunen 
p. 040  900 8054.

Jälleenmyynti

Jälleenmyynti | Life Time Services
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>> DPM tulee sanoista Direct Part Mar-
king, joka tarkoittaa merkintöjen teke-
mistä suoraan kohteisiin, käyttämättä 
esim. tarroja. Suoramerkintää käytetään 
paljon auto- ja varaosateollisuudessa. 
Tässä merkintätekniikassa käytetyt kai-
vertamalla, pistevasaroinnilla tai laser-
merkinnällä tehdyt datamatriisikoodin 
solut ovat alle millimetrin kymmenes-
osien kokoisia. Näissä pienikokoisissa 
merkinnöissä on usein puutteita, kuten 
puuttuvia soluja, jotka on kyettävä luet-
taessa rekonstruoimaan. Myös heikkoa 
kontrastia on tarvittaessa kompensoi-
tava.

LECTOR®620 DPM Plus lukee tehok-
kaasti jopa “heikkoja” koodeja
SICKin uusi LECTOR®620 DPM Plus -lu-
kija on optimoitu lukemaan suoramer-
kintäkoodeja joiden solut ovat pienim-
millään 0,1 mm:n kokoisia. Se näyttää 

SICKin LECTOR®620 DPM Plus lukee luotettavasti suoraan auton osiin 
merkityt koodit, vaikka niissä olisi puutteita tai huono kontrasti.

kyntensä erityisesti pistevasaroitujen 
koodien lukemisessa, lukien luotettavas-
ti jopa öljyn tahrimat merkinnät. Vaikeis-
sa olosuhteissa lukemisen lisäksi laite 
on myös mekaanisesti kestävä, sillä sen 
kompaktin koteloinnin kotelointiluokka 
on IP 65 tai IP 67 mallista riippuen. Au-
tomaattinen parametrien asetus, laser-
kohdistus, automaattinen fokusoinnin 
opetus ja tilan ilmaisevat LED-valot teke-
vät sovelluskohtaisten asetusten tekemi-
sestä nopeaa ja yksinkertaista.

Helppo integroida kaikkiin 
 ympäristöihin
LECTOR®620 DPM Plus voidaan integ- 
roida lähes kaikkiin automaatio- ja verk-
koympäristöihin: RS-232, CAN-Bus, ja 
EtherCAT ovat mahdollisia ja Ethernet 
TCP/IP, PROFINET, ja EtherNet/IP on in-
tegroitu koodinlukijaan. Huoltoliittymänä 
on USB-liitäntä. Lisäksi toimintolohkot 

Kuvapohjaiset koodinlukijat : Tuotteet

Lisätietoja antaa: 
Kari Kautsalo 
(09) 2515 8027 
kari.kautsalo@sick.fi

helpottavat integroimista teollisiin PRO-
FIBUS- ja PROFINET-verkkoihin.

LECTOR®620 DPM Plus -lukija on uu-
sin tulokas SICKin kuvapohjaisten koo-
dinlukijoiden tuoteperheeseen, jonka 
High Speed-, Eco-, ja Professional -mal-
lit tarjoavat teknisesti ja taloudellisesti 
sopivan ratkaisun melkein teollisuuden-
alasta riippumatta.

Helposti integroitava kuvapohjainen koodinlukija

Uusi LECTOR®620 -lukija  
autoteollisuuden DPM-koodien  
lukemiseen
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Tilaaminen helppoa 
suoraan netistä 24h!

www.sick.fi-sivujen 
kautta pääset 
PartnerPortaaliin. 

Partner Portalin etusivulta pääsee rekisteröitymään.

Klikkaa ”Register” ja  voit täyttää  tietosi punaisella tähdellä  merkittyihin kohtiin. Kun tiedot on täytetty 
klikkaa ”Submit” ja saat  käyttäjätunnukset sähköpostiisi. Mikäli tarvitset apua rekisteröitymisessä, soita 
Nanna Tikkanen (09) 2515 8036.

PartnerPortalista voit
 Katsoa tuotetietoja
 Näet hinnan ja saatavuuden

Voit seurata tilauksesi  kulkua
Voit lähettää tuotetiedot 
suoraan asiakkaallesi

Voit tarkastella tietoja, kun se sinulle sopii – 24/7
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Aidosti oikea ratkaisu
Laajasta tuotevalikoimasta voidaan hakea oikea ja kustannus-
tehokas ratkaisu asiakkaan sovellukseen. Ei pakko myyntiä  
tiettyyn sovellukseen päätyen.

Aina apua
Haluamme antaa asiakkaillemme apua ja tukea ratkaisujen 
hakemisessa  ja soveltamisessa. Olemme tavoitettavissa myyn-
tipalaverin jälkeenkin.  Palveluina mm. turvakonsultointi, riskien 
arviointi, seminaarit ja erilaiset tuotteen käyttöä helpottavat 
koulutukset ja opastukset. 

Rentoa palvelua
Paikalliset suomalaiset olosuhteet tunteva henkilöstö palvelee 
reilussa ja rennossa hengessä. Asiakas on aina kaikessa toi-
minnassamme no 1. 

Lähellä asiakasta
Haluamme olla lähellä asiakasta ja tuntea asiakkaan toimialan 
erityishaasteet ja vaatimukset. Vain niin voimme rakentaa aitoa 
yhteistyötä pitkällä aikajänteellä.

Keskittyminen omaan osaamiseen
Osaamisalueemme ovat teollisuusautomaatio, logistiikan auto-
maatio ja  prosessiautomaatio. Voimme säästää asiakkaamme 
aikaa osaamisellamme. Emme ole aina halvimpia myyntihetkel-
lä, mutta käyttöikää ja varmuutta ajatellen kaikkein edullisim-
pia. Toimimme.

Kilpailukykyä uusilla innovaatioilla
Käyttämällä SICKIn ratkaisuja asiakas voi olla varma omien
tuotteiden kilpailukyvystä ja teknologisesta etumatkasta.  
SICKin tuotteita sisältävät ratkaisut on helppo myydä eteen-
päin missä päin tahansa. SICK tunnetaan.
 
Avoimesti tietoa
Annamme kaiken tiedon tuotteistamme avoimesti kotisivuillam-
me. Dokumentaatio voi helpottaa käyttäjien arkea eri puolilla 
maailmaa paikallisella kielellä. www.sick.fi tai www.sick.com ja 
Product Finder tai Literature Finder. Netistä aina apua 24 h.

Miksi SICK toimittajana?
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: Tuoteportfolio

MIttaus- ja tunnistusjärjestelmät
  Tilavuudenmittausjärjestelmät
  Viivakoodin ja RFID-tunnisteiden lukujärjestelmät
  Logistiikan mittaus-, punnitus- ja koodinlukujärjestemät

Valoverhot
  Mittaavat valoverhot
  Kytkevät valoverhot
  Valoverhot ovivalvontaan, poiminnanohjaukseen ja 

aluevalvontaan

Konenäkötuotteet
  Konenäköanturit
  Älykamerat
  3-D kamerat
  Konenäköjärjestelmät

Kaasuanalysaattorit
  Kaasunvirtausmittalaitteet

Motor feedback system
  Motor feedback system kommutaatiolla
  Motor feedback system – pyörivä liike HIPERFACE DSL
  Motor feedback system – pyörivä liike Pulssianturi
  Motor feedback system – lineaarinen liike HIPERFACE

  Kaasunvirtausmittalaitteet
  Pölymittalaitteet
  Analysaattorijärjestelmät 

nesteille ja kaasuille

Prosessianturit
  Prosessianturit
  Virtausanturit
  Paineanturit
  Lämpötila-anturit

Etäisyydenmittaus- ja paikoitusanturit

Prosessiteollisuuden mittalaitteet ja järjestelmät

  Lasermittalaitteet  
lyhyille etäisyyksille

  Laseranturit keskipitkille 
etäisyyksille (max 50m)

  Laseranturit pitkille etäi-
syyksille (max 1200m)

  Lineaariset viivakoodiin 
perustuvat paikoitusanturit 
(max 10km)

  Ultraäänianturit
  ”Double sheet” ultraäänianturit
  Optinen tiedonsiirto
  Paikoitusanturit

  Nesteiden analysointi
  Tiedonkeruujärjestelmät
  Tunnelianturit ilman- 

laadun mittaamiseen

Valokennot
  Minivalokennot
  Pienoisvalokennot
  Pitkän etäisyyden valo-

kennot

Pulssi- ja absoluuttianturit
  Absoluuttianturit
  Inkrementtianturit
  Lineaarianturit
  Absoluuttianturit vaijerivetolaitteella

  Kuituvalokennot
  Sylinterin muotoiset valo-

kennot
  Akkumulointivalokennot
  Valokennot erikoissovelluksin



: Tuoteportfolio

<< Käännä 

Lähestymiskytkimet
  Yleistä
  Induktiiviset lähestymiskytkimet
  Kapasitiiviset lähestymiskytkimet
  Magneettiset lähestymiskytkimet

Optiset turvalaitteet
  Turvaskannerit
  Kamerat koneturva- 

käyttöön
  Turvavaloverhot
  Turvavalopuomit
  1-säteiset turvavalokennot

Magneettiset sylinterianturit
  Analogia-anturit
  Anturit T -ura-asennukseen
  Anturit C -ura-asennukseen
  Adapterit muille sylinteriprofiileille

Turvakytkimet
  Sähkömekaaniset turva-

kytkimet
  Kosketuksettomat turva-

kytkimet

  Peilit ja asennustolpat
  Vanhojen laitteiden  

päivityspaketit
  safetyPLUS - koneturvalli- 

suuden osaamista

Tunnistusratkaisut
  Viivakoodinlukijat
  Kameralukijat 

 /1D/2D/OCR
  Käsilukijat

sens:Control – turvalliset ohjausratkaisut
  Turvareleet
  Turvaohjaimet
  Verkkoratkaisut
  safetyPLUS – turvalliset ohjausratkaisut

  Safety command devices
  safetyPLUS – turvallinen 

laitteisto

  Viivakoodin ja RFED- 
tunnisteiden lukujärjestelmät

  Liitettävyys

Laser-tunnistus ja 
mittaustekniikka

  Laserviuhkat sisäkäyttöön
  Laserviuhkat ulkokäyttöön

Merkinlukijat ja erikoisanturit
  Merkinlukijat, kontrastianturit
  Merkinlukijat  

(ilman tahdistusmerkkiä)
  Värianturit

  Luminenssianturit
  Haarukka-anturit
  Reunan seuranta-anturit

Kysy lisää tuotteistamme. 
Soita numeroon (09) 2515 800
tai käy osoitteessa www.sick.fi
Annamme mielellään lisätietoja.


