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SAAKO HUONO
VALAISTUS SINUT
RAIVOSTUMAAN?
PARAS VAIHTAA
LEDVANCE
LED-VALAISIMIIN.

LUOTETTAVAA SUORITUSKYKYÄ.
LUOTETTAVA VALINTA.
Uudesta huippusuorituskykyisestä Floodlight Performance
LED-valonheittimestä kolme eri valonjakovaihtoehtoa.
Suosittu Damp Proof suljettu teollisuusvalaisin nyt saatavana
5-napaisella läpijohdotuksella. Kestävät Surface Bulkhead
pinta-asennusvalaisimet vaihdettavilla koristerenkailla
soveltuvat vaativampaankin sisä- ja ulkokäyttöön.

LEDVANCE.FI
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SLO Oy, Ritakuja 2,
PL 88, 01740 Vantaa,
puh. 010 28311
www.slo.fi

Sähkönjakelun kaapelit: Juha Kiiski Tele- ja valokaapelit: Jari Launonen
Talotekniikka: Ari Lehkosuo Lämmitystuotteet: Timo Mero
Valaistustuotteet: Mikko Heinola ja Niko Kyösti
Mittalaitteet ja teollisuusautomaatiotuotteet: Sami Tolkki
Moottorit ja moottorilähtötuotteet, teollisuusautomaatio: Ossi Martikainen
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4 SLO
SÄHKÖratkaisut
TELE

AUTOMAATIO

TYÖKALUT

SUOJAIMET

EVPIKE
Ensimmäinen FI-hyväksytty sähköauton latausasema

Täydellinen vaihtoehto sähköautojen
latausasemien saneerauksiin
taloyhtiöissä ja omakotitaloissa!

EVPIKE on:
• Turvallinen
EVPike on ensimmäinen latausasema, jolla
on FI-sertifikaatti IEC 61851-1.

• Vaivaton
EVPiken voi asentaa seinään tai vanhaan
tolppaan, eikä se vaadi kaapeloinnin tai
keskuksen uusintaa.

• Joustava
Latausasemien määrää voi kasvattaa
hybridiautokannan päivittyessä.

• Edullinen
Laitehankinta ja asennustyö on edullista.

Kysy lisää myyjältäsi!

Katso EVPIKE
asennusvideo:

Seuraa meitä:

SLO Oy | Ritakuja 2, PL 88, 01740 VANTAA | p. 010 283 11 | www.slo.fi
4
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SLO ratkaisut 5

Digiloikka yltää alati
muuttuvan tiedon tasalle
Voi kuulostaa itsestään selvältä, että sähkötarvikkeita tilataan
sähköisesti tai taloautomaatiota automaattisesti digikanavia pitkin. Kuitenkin sähkötarviketukun 75-vuotisesta taipaleesta puoli
vuosisataa kauppaa käytiin perinteisesti kasvotusten, puhelimella,
faksilla tai muulla tavoin kahden henkilön kesken.
Noin 20 vuotta sitten alkanut tuotetietojen ja kaupankäynnin
sähköistyminen tehosti ensin valmistajien ja SLO:n välistä kauppaa
ja urakoitsijoiden tuotetietojen saatavuutta, kun tiiliskivimäinen
tuoteluettelo siirtyi nettiin. Vuonna 2020 aivan kaikki tuotetiedot
ovat verkossa, mikä on myös ainoa keino pitää jatkuvassa
muutoksessa olevat tiedot ajan tasalla ja kaikkien saatavilla.
Se, että sähkötarvikkeiden
tilaamisestakin huomattava osa
tapahtuu ilman manuaalisia välivaiheita tarkoittaa, että verkkokaupan on kyettävä tarjoamaan
muuta ylivertaista ja välitöntä
hyötyä ajantasaisten hinta- ja
saatavuustietojen lisäksi, sillä
muutoinhan sitä joutuu kuitenkin
tarttumaan luuriin lisätietojen
saamiseksi. Toki tuttu SLO:n
myyjä auttaa mielellään myös puhelimitse.
Tilaamisen digiloikkaa on vauhdittanut se, että verkkokaupassamme on sopivien tuotteiden löytämiseen selkeitä apuvälineitä,
valmiita valikoimia ja helppokäyttöisiä valintatyökaluja. Näistä
tuorein on verkkokaupassamme oleva sähköauton latausaseman
valintatyökalu, jolla on löydetty parilla klikkauksella jo 3 500 kertaa
tarpeen mukainen latausasemaratkaisu.
Te asiakkaamme olettekin huomanneet nämä mobiilien ja digikanavien kiistattomat edut, sillä keväällä 2020 verkkokaupassa ja
SLO App -sovelluksessamme on tehty 20% enemmän tilauksia
työmaille kuin vuotta aiemmin. Ja vain pieni osa muutoksesta
selittyy ajankohdan poikkeusoloilla.
Tuote- ja palvelu-uutisten selailuun tällainen perinteinen lehti on
kuitenkin edelleen käyttökokemukseltaan sen verran mukava, että
olemme koostaneet sinulle verkkosivuiltammekin löytyvän aineiston käteväksi lukupaketiksi, olkaa hyvä!

Jo 3 500
tarpeen
mukaista
latausasemaratkaisua on löytynyt
valintatyökalun
avulla.

Janne Vahertimo
Hankinta- ja markkinointijohtaja
SLO Oy
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6 SLO palvelee
ratkaisut

Metro kurottaa länteen
urakoitsijoiden tiiviillä
yhteistyöllä
Kaitaan ja Soukan metroasemat
valmistuvat työyhteenliittymänä

Kuva: Are

Länsimetron rakennusprojektin toisessa vaiheessa valmistuu Matinkylästä Kivenlahteen viisi uutta asemaa
ja seitsemän lisäkilometriä ratalinjaa. Urakka on jaettu eri urakoitsijoille asemittain, joista Kaitaan ja Soukan
toteuttavat YIT ja Are yhteistyössä.
Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Kuvat: Are Oy, Purmo Group Finland Oy Ab
ja Länsimetro Oy
Työyhteenliittymä on rakennusalalla
projektityöskentelyn muoto
Toimintamallissa kaksi yritystä yhdistää toimintonsa väliaikaisesti yksittäistä projektia varten
ja purkaa yhteenliittymän työn päätyttyä.
Yhteisvastuullisuus ilmenee projektin tarjousvaiheesta aina tuloksenjakoon asti. Osapuolet tekevät projektista yhteisen tarjouksen
ja sopimuksen; myös menoista, rahoitusta6

pahtumista ja voitonjaosta huolehditaan oman
osakkuusosuuden mukaisessa suhteessa.
Länsimetron projektissa kaksi isoa
yhdisti vahvuutensa
Kaitaan metroaseman sähköaliurakan vastuullinen projektipäällikkö Arelta on Sebastian Hovi, jonka uralla tämä on ensimmäinen työyhteenliittymä. Hän kuitenkin uskoo,
että tällainen projektityöskentelytapa tulee
yleistymään. Sebastianin mukaan mallin
etuna on, että siinä pystytään yhdistämään
samanlaisia kohteita urakoineiden toimijoiden kokemus ja osaaminen.

Pelkästään Arelta hankkeessa on mukana
kymmeniä ammattilaisia: Asentajien lisäksi
muun muassa projektin johtohenkilöstöä,
kuten Sebastian, sekä yhteenliittymän käytännön asioita pyörittäviä työntekijöitä.
Sähkötarviketoimituksissa pienillä
asioilla on iso vaikutus
Aren ja SLO:n yhteistyö metroasemien
rakennusprojektissa on melko perinteinen.
Työmaalle tilataan varastojen täydennystuotteita SLO:n kautta, koska tuotteet tulevat
nopeammin kuin suoraan tehdastilauksena.
Sebastian Hovi on ollut SLO:n asiakkaana
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SLO ratkaisut 7
Kuva: Länsimetro

vuodesta 2015, jolloin hän tuli Arelle töihin.
– Tiivistä yhteistyötä on tullut tehtyä jo
vuosien ajan. Tästä on hyötyä kiireisessä
arjessa, sillä logistiikan kuskit ovat ehtineet
tulla tutuiksi. Helpottaa arkea, kun ei tarvitse
koko ajan olla neuvomassa, mihin kuormat
voi jättää, painottaa Sebastian. Pienellä asialla on iso merkitys, kun toimituksia tulee
paljon. – Yhteistyö on muutenkin vaivatonta. Tosi harvoin tarvitsee kysellä tuotteiden perään, tilaukset tulevat niin kuin on
sovittu, jatkaa Sebastian.
Logistiikka hoidetaan
varauskalenterin avulla
Länsimetron työmaalla logistiikan haasteena on rajalliset säilytystilat. Tavarat pidetään suojassa työmaakonteissa, koska kallioon louhittua luolaa on hankala lukita työpäivän päätteeksi. Haasteita tuovat myös
maanalaiset asennuspaikat, jonne on maan
pinnalta matkaa.
Sebastian kertoo, että logistiikan tarpeisiin kehitettiin varauskalenteri. Kun tavaroiden tulot ja lähdöt porrastettiin, säilytystilojen käyttö on tehokkaampaa. Sisälogistiikasta vastaa oma henkilökunta, joka huolehtii tavarantoimitusten jaosta purkupaikalta
asennuspaikalle varauskalenterin mukaan.
Julkinen tila ja sijainti maan alla on
tuotteistolle haastava yhdistelmä
Maan alla rakennelmiin ja laitteistoon kertyy
kosteutta, mistä syystä sinne asennettavilta

tuotteilta vaaditaan paljon. Kaitaan ja Soukan asemille asennettiin yhteensä 27 kpl
Purmon Yali -lämmittimiä (snrot: 8129006
ja 8129011), koska ne täyttivät Länsimetron
määrittelemät tuotevaatimukset.
Yalin tärkeimpiin ominaisuuksiin lukeutuu
mm. toimintojen lukitus ja ympäristöystäväl
lisyys. Lämmittimen suojausluokka on hyvä,

Sebastianin vinkit
•

•

•

Uusien asemien
keskimääräinen pinta-ala on
19 000 m2

Kuva: Are

Suunnittele logistiikka ennen kuin kohteen
rakentaminen alkaa. Huonosti mietitystä logistiikasta tulee helposti ongelma, kun pitkin
työmaata ripoteltuja tavaroita alkaa hävitä.
Vältä turhan tavaran tilaamista. Jos menee
viisi, on turha tilata 20 kpl. Samalla tavaran
siirtelyn määrä vähenee.
Käytä rohkeasti saatavilla olevia logistiikan
palveluita, kuten Tilauslajittelua tai
Tuntitoimitusta.

mikä on hyödyllistä vaativassa toimintaympäristössä. Yali valikoitui myös sen helpon
ja nopean asennettavuuden ansiosta. Purmon aluepäällikkö Kari Risto painottaa, että
Purmo kiinnittää huomiota tuotteidensa ekologisuuteen. Kasviöljytäytteisenä Yali on
monien muiden hyvien ominaisuuksiensa
lisäksi myös ympäristöystävällinen ja täyt-

Yali on monien erilaisten
tilojen luotettava lämmitin
•

•
•
•
•

Lukituksen ansiosta soveltuu
julkisiin tiloihin
Ympäristöystävällinen
Mobiili tai kiinteäohjaus
Suojausluokka IP44
Energiatehokas ja tarkka elektroninen termostaatti

•

•
•

•
•

Pintalämpötila valittavissa
3-portaisesti
Miellyttävä tasainen lämpö
Monipuolinen lämpötilojen
ohjausmahdollisuus
Hajuton ja allergiaystävällinen
Huoleton
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8 SLO palvelee

Kuva: Länsimetro

kasmyyjä Jukka Lehti mukaan keskusteluun. Hänen
avullaan löydettiin projektiin sopivimmat logistiikan
palvelut. Metroasemien rakennusprojektissa paljon
käytetty SLO:n Tuntitoimitus saa kiitosta Sebastianilta. –Näppärää palvelua on hyödynnetty monipuolisesti projektin eri vaiheissa, kehuu Sebastian.

tää tiukat ekodirektiivit.
Purmo ja Are ovat tehneet yhteistyötä jo monissa
projekteissa, siksi Sebastianin oli helppo ottaa
yhteyttä Purmon aluemyyntipäällikköön, jonka
kanssa katsottiin metroasemalle soveltuvat tuotteet. Kun valinta oli tehty, otettiin SLO:n avainasia-

Länsimetron
II-vaiheen aikataulu
Länsimetron toisen vaiheen toteutus
alkoi vuonna 2019 ja työ on edistynyt
suunnitelmien mukaisesti, projektissa
on siirrytty suunnittelusta rakennusvaiheeseen. Valmista metrolinjalla on
tarkoitus olla vuonna 2023.

Yritykset
•

•

Are Oy on Suomen suurin talotekniikkatalo.
Suomalaisella perheyrityksellä on jo yli sadan
vuoden kokemus. Arella on toimintaa kolmessa maassa. Työntekijöitä on Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä (Pietarin alue) noin 3 600.
Purmo Group Finland Oy Ab on Suomessa
johtava kestävän sisäilman mukavuusratkaisujen toimittaja sidosryhmille ja asiakkaille. Yritys

•

on perustettu 1953 ja sillä on toimipiste
21 maassa.
Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin
kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö,
jonka tehtävänä on rakentaa, omistaa,
ylläpitää ja kehittää Länsimetron metro
järjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta
länteen.

KUKA?
Sebastian Hovi
Projektipäällikkö
• Are Oy
•

Jukka Lehti
• Avainasiakasmyyjä
• SLO OY

Kari Risto
Aluemyynti
päällikkö
• Purmo Group
Finland Oy Ab
•

SLO:n logistiikan palveluita
•
•
•
•

8

Tilauslajittelu. Ajoitetut valaisintoimitukset kerros- ja lohkokohtaisesti.
Täsmätoimitus. Isojen työmaiden kapean aikaikkunan toimituksiin.
Tuntitoimitus. Nopeaan tarpeeseen tuotteita, lähdöt arkisin tasatunnein klo 7-15 välillä.
Hankintatuotteiden välivarastointi. Tilattujen tuotteiden väliaikainen
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SLO palvelee 9

Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Kuvat: SLO Oy

Logistiikan palvelut:

Täsmätoimitus
nopeuttaa työmaan
sisälogistiikkaa
Isoissa projektikohteissa tavaran vastaanotto voi olla
ruuhkainen, koska työvaiheet menevät päällekkäin ja
toimijoita on paljon. SLO:n Täsmätoimituksella
sujuvoitat projektisi työmaalogistiikkaa.
Tarkat toimitusajat tuovat tehokkuutta
Isolla työmaalla on monta urakoitsijaa ja eri työvaiheet menevät osittain päällekkäin.
Kokonaisprojektin etenemisen kannalta on tärkeää, että logistiikka on täsmällistä ja
toimivaa. Mittavaa tilausliikennettä tehostetaan usein erillisellä sisälogistiikalla ja hyvin
kapealla purkujen aikaikkunalla, josta tavarantoimittajat eivät voi myöhästyä.
Aikataulutettu toimitus kuljettaa sovitusti
Kun aikataulu toimituksille on tiukka, ratkaisu on SLO:n Täsmätoimitus. Se on logistiikan palvelu, jossa toimitukset kuljetetaan tiettyyn purkupisteeseen tarkan aikavälin
puitteissa, yleensä toistuvasti.
Suunniteltu suurien työmaiden tarpeisiin
Tämä toimitusmalli on tarkoitettu kohdekohtaisia erityistoimenpiteitä edellyttäville ja
helposti ruuhkautuville suurtyömaille, joissa urakoitsijan logistiikkakumppanilta vaaditaan erityistä suorituskykyä.

Hyvä tietää!
•

•

Täsmätoimitus-palvelusta
on sovittava myyjän kanssa
ennakkoon.
Palvelu maksaa 80 €/toimitus
ja se lisätään muiden
palvelumaksujen päälle.

Täsmätoimituksen kolme etua
1. Toimituksilla on tarkka purkuaikataulu. Tiedät varmasti,
milloin ja minne tavaraa tulee.
2. Sitoudumme yhdessä tekemiseen. Koska syvennymme yksityiskohtaisesti toimitusaikatauluun, projektisi on myös meidän hankkeemme.
3. Saat täsmällisyyttä projektinhallintaan. Kun toimitusaikataulut eivät
aiheuta harmaita hiuksia, voit keskittää huomiosi muuhun.
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10 SLO palvelee
Teksti: Schneider Electric Oy ja SLO Oy
Kuva: Schneider Electric Oy

SLO:n ja Schneider
Electricin uusi vuosikymmen
alkoi lujitetulla yhteistyöllä
SLO ja Schneider Electric ovat panostaneet paloilmoitinjärjestelmien varaosasaatavuuteen. Yhteistyön
tavoitteena on parantaa yleistä turvallisuutta tuomalla kattavasti paloturvallisuustuotteita SLO:n valikoimaan.
- SLO:n valikoimasta löytyy nyt Suomen
myydyimmät Esmi-paloilmoitinjärjestelmien varaosat, kuten paloilmaisimet ja palopainikkeet. Kun tuotteita on hyvin saatavilla, voi yrittäjät pienentää omia varastoja.
Heillä on myös mahdollisuus reagoida
entistä nopeammin asiakkaansa vikaantuneisiin järjestelmiin. Mitä nopeammin
paloilmoitinjärjestelmä saadaan toimintakuntoon, sitä pienempi henkilö- ja kiinteistövahinkojen riski on, kertoo Schneider Electricin Esmi-paloilmoitinjärjestelmien tuotepäällikkö Anssi Liski.
Toisena tavoitteena on sertifioida SLO:n
henkilöstöä Esmi-asiantuntijoiksi.
-Olemme aloittaneet teknisen tukemme
kouluttamisen Esmi-sertifioiduiksi asiantuntijoiksi ja jatkamme koulutusten jalkauttamista myös myyntirajapintaan kevään

10

aikana, kertoo SLO:n markkinointipäällikkö Esapekka Turunen.
Paloilmoitinjärjestelmien oikea toiminta varmistetaan merkkivaraosilla
Paloilmoitinjärjestelmät ovat kiinteistön
turvallisuusjärjestelmistä se, jonka toivotaan kertovan olemassa olostaan mahdollisimman harvoin.
Vaikka tulipalot voivat tuntua harvinaisilta, on niiden seuraukset usein liiketoiminnalle merkittäviä. Siksi paloilmoitinjärjestelmän ylläpito tulee tehdä asian vaatimalla tarkkuudella. Hyvin hoidettu paloilmoitinjärjestelmä antaa myös vähemmän
virhehälytyksiä pelastuslaitoksille.
Huolletun järjestelmän elinkaari on pitkä
Vuosittaisten huoltotoimenpiteiden lisäk-

si paloilmoitinjärjestelmänhoitajan tulee
tehdä kuukausittaiset testit, joilla varmistetaan muun muassa hälytyskeskusyhteyden toimivuus.
Markkinoilla on vielä runsaasti modernisointia vaativia paloilmoitinkeskuksia sekä
järjestelmiä, joihin on kytketty liian vanhoja
ilmaisimia. Teknologia on kehittynyt ja palo
pystytään ilmaisemaan aikaisempaa tarkemmin. Vanhan paloilmoitinjärjestelmän
haltijan olisi hyvä kartoittaa järjestelmänsä
nykytila ja tehdä tarvittaessa modernisointisuunnitelma.
Päivitys voidaan tehdä osissa ja usein
aiemmin tehtyä investointia pystytään hyödynt ämään ainakin osin siirryttäessä
uuden ajan paloilmoitinjärjestelmiin. Samassa yhteydessä päivittäistä käyttöä voidaan helpottaa mobiilisovelluksilla.
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Näistä syistä SLO:n sähköiset
kanavat ovat nyt suositumpia
kuin koskaan

Tiesitkö, että SLO:n asiakkaat ovat muuttaneet
ostokäyttäytymistään merkitsevästi niinkin lyhyessä
ajassa kuin 12 kuukaudessa? Sähkötarvikehankinnoista huimat 20% enemmän tehdään nykyään
SLO Verkkokaupan ja Appin kautta verrattuna vuoteen 2019.
Mistä sähköisten kanavien suosio johtuu?
SLO Verkkokauppa ja APP sopivat pienille ja isoille yrityksille, kaikenkokoisiin tilauksiin ja tiedontarpeisiin. Löydät sieltä tuotteet, tuoteuutiset, mielenkiintoiset referenssitarinat, uudet valintatyökalumme ja
muut palvelumme. Kevään 2020 poikkeustilanteesta johtuvaan etätyötarpeeseen sähköiset kanavamme tarjoavat erinomaisen ratkaisun!
Näitä hyötyjä asiakkaamme ovat kokeneet
•
Monipuoliset hakukriteerit löytävät tuotteet silloinkin, kun oma
muisti ei riitä.
•
Saatavuus varmistuu välittömästi.
•
Näet mitä olet tilannut ja teet toistuvat ostokset vaivatta.
•
Digikanavat tukevat myös isojen työmaiden projektihallintaa.

Verkkokauppa on
paikoittain soittamista
nopeampi tapa tilata.
– Jaakko Uutela, projektipäällikkö
SAIPU Oy

Saatavuus
on ollut hyvin
hanskassa.
– Osmo Karvonen,
verkkojohtaja,
Nurmijärven Sähkö

SLO APPin 3+1 tärppiä

Tarvitsetko tunnukset?

1.

Molemmat tilauskanavamme toimivat
yksillä tunnuksilla. Unohtuneen salasanan
saat palautettua sähköpostiisi verkkokaupan kirjautumisen yhteydessä.

2.
3.
4.

Kaikista ketterin työmaalla mukana kulkeva tuotetietopankki,
yli 150 000 tuotetta ja 20 000 käyttäjää.
Voit ajastaa useamman päivän tai viikon tarviketoimitukset
työmaalle ennakkoon.
Toimitusseuranta näyttää eri vaiheet tilauksen käsittelystä
toimituksen päätymisestä työmaalle.
Appia on miellyttävä käyttää.

Lisää tärppejä: https://verkkokauppa.slo.fi/fi/helpoin-paikka-asioida/slo-app

Puuttuvaan käyttäjätunnukseen liittyvissä
asioissa ota yhteys asiakaspalveluun
(ark. 7-17) p. 010 283 2222 tai
asiakaspalvelu@slo.fi

SLO Valinnat 2 / 2020 • 11

Valinnat_2_2020_asiakkaalla_v08.indd 11

29/05/2020 14.33

12 SLO palvelee

Teksti: Mika Laukkanen ja Matti Heikkinen / SLO Oy
Infograafi: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy Kuva: Pixabay

Rakenna kestävä
ja luotettava liitos
Vältät sähköisiä läpilyöntejä
Jos kaapelin säikeet poikki
leikkaantuvat saumakohdassa,
voi virrananto aiheuttaa kuumenemista. Huolellinen toteutus on turvallinen ja pitkäikäinen, jolloin se maksaa investoinnit takaisin. Sertifioitu liitos
muodostuu kokonaisuudesta,
jossa on oikeat komponentit ja
soveltuvat työkalut.

Suosi kokonaisuutta, joka on testattu vaativissa olosuhteissa ja joka vastaa
suoritustasoltaan annettuja normeja. Systeemiajattelun kannalta on tärkeää valita luotettavat ja pitkäikäiset tekniset ratkaisut, joilla varmistetaan korkeatasoinen
asennus ja saadaan ennen kaikkea turvallinen sekä varmatoiminen lopputulos.
Sertifioidut liitokset tehdään
oikeilla välineillä
Mekaaninen yhdistäminen toteutetaan
puristamalla eristämättömät kaapelikengät, C-liittimet tai pääteholkit johtimen ympärille. Eristettyjen kaapeliken-

Laadukkaalla lopputuloksella
vältetään suuret vahingot
Huono sauma saattaa aiheuttaa sähköpalon ja mittavat taloudelliset menetykset. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota
laatuun. Toimiva ja turvallinen yhdistelmä
syntyy soveltuvista katkaisu-, kuorinta- ja
puristustyökaluista sekä yhteensopivista
liittimistä ja oikeasta kaapelista.

Huolellinen
toteutus maksaa
investoinnit
takaisin

kien liittäminen tehdään käyttämällä juuri
liittimelle suunniteltuja puristusleukoja.
Liittimen tekniset ominaisuudet kertovat myös, mille johtimen taipuisuusluokalle liitos on tarkoitettu. Eri versiolle
löytyy valmistajilta optimoidut puristusleuat, joilla liittimen muovisen eristeen tai
metalliosan vaurioituminen estetään.
Väärillä työkaluilla saumakohtaan muodostuneet terävät kohdat saattavat muodostaa paikallisen sähkökentän, joka heikentää eristettä ja lopulta aiheuttaa tai
mahdollistaa sähköisen läpilyönnin. Heikko mekaaninen liitoskohta on myös vedon yhteydessä riski, joka irrotessaan voi
muodostaa valokaaren sekä mahdollisen
palopesäkkeen.
SLO:lta sopivat tuotteet
Helpointa on käyttää työssä esimerkiksi
Klauken testattuja puristimia sekä leukasarjoja. Itse liitoksen tekemiseen löydät SLO:n valikoimista kattavasti Klauke
Cu-putkikaapelikenkiä. Näitä tuotteita on

Johtimet jaetaan neljään
taipuisuusluokkaan
Johdinpoikkipinta-alat määritellään IEC:n mukaan
virrankuormituskyvyn kautta, jonka perusteena ovat johtimen vastussekä johtavuusarvot. Mitä hienosäikeisempää johtimen rakenne on, sitä
haastavammaksi liitostekniikan toteuttaminen muodostuu.
Johtimien jako neljään IEC 60228 -standardin
mukaiseen taipuisuusluokkaan:
1.
3.

12

Jäykät (yksilankaiset)		
Taipuisat		

2.
4.

Monisäikeiset
Erittäin taipuisat
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13

saatavissa sekä normaaleissa suurpaketeissa, että pienissä 2–10 kpl ”skin-paketeissa”, jotka löytyvät useimmista SLO:n
myymälöistä suoraan hyllystä.
Tuotteet löytyvät sähkönumeroväliltä:
52 130 45 ... 52 131 17

Näin syntyy

pitkäikäinen liitos
1

Esivalmistele liitoskohta

2

Valitse oikea kaapelin
kuorintatekniikka

3

Huomioi liittimen mitoitus
ja asettelu johtimeen

4

Käytä soveltuvaa
puristustyökalua

OK!
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14 Ratkaisut

Moottoreiden hyötysuhdevaatimukset EU-alueella tiukkenevat
EU jäsenvaltiot ovat
sopineet pienjännitteisten
(<1000V) sähkömoottoreiden minimihyöty
suhdevaatimusten tiukentamisesta vuosien
2021 ja 2023 aikana.
Tällä hetkellä EU-alueella käyttöönotettavien moottoreiden tulee olla hyötysuhteeltaan IE3, moottorin nimellistehon ollessa 0,75 – 375kW kun moottori on suoraan verkkoon kytketty. Jos
moottoria käytetään taajuusmuuttajan
kanssa, riittää IE2 hyötysuhteen moottori. Kyseinen asetus on ollut voimassa
vuodesta 2017 lähtien. Voimassa oleva asetus ei koske kuin 2-6-napaisia
moottoreita eikä esimerkiksi lainkaan
räjähdysvaarallisen tilan moottoreita.

Uusi asetus EU 2019/1781 astuu voimaan 1.7.2021, jonka jälkeen moottoreiden, jotka ovat teholtaan 0,75–
1000kW ja napaluvultaan 2-, 4-, 6-, tai
8-napaisia täytyy olla hyötysuhteeltaan
vähintään IE3, tämä koskee myös taajuusmuuttajakäyttöisiä moottoreita, kun
aikaisemmin IE2 hyötysuhde on riittänyt.
Uuden asetuksen piiriin kuuluvien moottoreiden tehoalue siis kasvaa, lisäksi mukaan tulevat 8-napaiset
moottorit sekä Ex-tilan moottorit pois
lukien Ex eb-tyypin moottorit.
Uuden asetuksen myötä myös pienitehoisten 0,12 – 0,75kW moottoreiden, jotka aikaisemmin eivät ole kuuluneet säätelyn piiriin tulee olla hyötysuhteeltaan IE2.
1.7.2023 alkaen vaatimukset tiukkenevat entisestään, kun 0,75 – 200kW
moottoreille minimihyötysuhteeksi vaaditaan IE4 (2-, 4- ja 6-napaiset moottorit) ja Ex eb-tyypin moottoreille IE2.

Muutokset 1.7.2021:
•

•
•

•

tehoalue laajenee (IE3: 0,75 – 1000kW ja IE2:
0,12 – 0,75kW)
8-napaiset moottorit mukaan säätelyn piriin
Ex-tilan moottorit mukaan säätelyn piiriin
(pl. Ex eb-tyypin moottorit)
Moottorin tulee olla IE3 vaikka se olisi taajuusmuuttajakäyttöinen

Muutokset 1.7.2023:
•

•

Moottorin tulee olla IE4: 75 -200kW, 2-4- ja
6-napaiset moottorit (pl. Ex-tilan moottorit)
IE2 vaatimus koskee myös Ex eb-tyypin
moottoreita

ABB:tä löytyy jo nyt uudet tiukkenevat vaatimukset täyttävät moottorisarjat. Lisäksi SLO:ta löytyy
varastoituna laaja valikoima ABB:n IE3 hyötysuhdeluokan moottoreita, jolloin toimitus asiakkaalle
suomeen on jopa seuraavana päivänä.
M3BP IE3: 0,55–55kW (varastoituna SLO:lla)
M2BAX: IE3 0,55–5,5kW (varastoituna SLO:lla)

Teksti ja kuvat: ABB
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Ratkaisut 15

Konepaikkojen sulanapidot
Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Turvallisuus ja toimivuus ovat avainsanoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Siksi lähtöporttien konepaikkojen betonin sulanapitoon asennetaan nVent
Raychemin valmistama EM2-XR -lämpökaapeli.
Teksti ja kuvat: nVent Finland Oy

Helsinki- Vantaan lentoasemaa remontoidaan jotta se pystyisi palvelemaan tulevaisuuden kasvavaa matkustajaliikennettä entistä paremmin.
Jotta lentokoneilla on turvallista tulla ja lähteä lähtöporteilta, kriittisimmät paikat pitää ehdottomasti pysyä puhtaana lumesta ja jäästä. Tarkkojen vertailujen jälkeen EM2-XR valikoitui ratkaisuksi. Kaapelin toimitti
SLO ja sen asensi paikallinen urakoitsija huolellisen nVent Raychem
-asennuskoulutuksen jälkeen.

EM2-XR
on helppo
tehdä juuri
oikean
mittaiseksi
projektikohtaisesti.

Itsesäätyvä lämpökaapeli sen alkuperäiseltä keksijältä
nVent Raychem keksi ja kehitti itsesäätyvän lämpökaapelin jo yli 40
vuotta sitten. Kaapeli antaa tehoa enemmän sinne, missä sitä tarvitaan.
Ilmastomuutoksen myötä energian kulutukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota, joten betonin pintaan asennetaan myöskin anturi joka mittaa sekä lämmitettävän alueen lämpötilaa että kosteustilannetta.

EM2-XR lyhyesti:
•
•

•

•

Mekaanisesti kestävä ja pitkäikäinen itsesäätyvä lämpökaapeli
Käytetään teollisuudessa ja rakennusteollisuudessa estämään
lumen ja jään muodostumisen rampeilla, lastauspaikoilla,
autovaaoilla, kulkualueilla jne.
Kaapeli toimitetaan yleisimmin metritavarana ja tällöin jatkos ja
loppupääte tehdään työmaalla. Asennuskoulutusta on saatavilla.
Ohjaukseen suositellaan käytettäväksi VIA-DU-20 ohjausjärjestelmää, jolla voidaan saavuttaa jopa 80%:n energian säästön.

EM2-XR lämpökaapeli asennetaan raudoitusverkkoon.
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16 Tuoteuutiset / Talotekniikka

Lattia-, huone- ja yhdistelmätermostaatti
– kaikki yhdessä tuotteessa
Jussi- ja IMPRESSIVO®kalusteisiin sopivat
yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen.

01

04

Uudessa termostaatissa on erittäin
matala rakenne, jonka ansiosta kytkentätilaa on reilusti. Kojeen upotussyvyys vain 20 mm.
Termostaatti on esiohjelmoitu ja se
on nopea ja helppo ottaa käyttöön.
Yhteensopiva myös muiden valmistajien antureiden kanssa. Kotelointiluokka IP21.
Termostaatissa on ulkoisen ohjauksen
mahdollisuus (kotona/pois -kytkin).
Edut:
• Termostaatti on esiohjelmoitu ja se
on nopea ja helppo käyttöönottaa
• Reilusti kytkentätilaa
• Lattia-anturi sisältyy pakkaukseen
• Täyttää Ecodesign-asetuksen

02

Tyyppi

03

Snro

—
01 TC16-20-214
—
02 TC16-20-84
—
03 TC16-20U
—
04 6435-84

Kojeen upotussyvyys
on vain 20 mm!

Kuvaus

Pakkauskoot

Jussi (sisältää kojeen, keskiölevyn ja peitelevyn)
TC16-20-214

26 194 00

Yhdistelmätermostaatti,16A , anturilla, Jussi

1/10

Impressivo (sisältää kojeen ja keskiölevyn)
TC16-20-84

26 194 01

Yhdistelmätermostaatti,16A , anturilla, Impressivo, valkoinen

1/10

TC16-20U

26 194 02

Koje, 16A , anturilla

1/10

6435-84

26 200 16

Keskiölevy, Impressivo, valkoinen

1/10

6435-81

26 193 54

Keskiölevy, Impressivo, antrasiitti

1/10

6435-83

26 200 17

Keskiölevy, Impressivo, alumiini

1/10

6435-885

26 200 41

Keskiölevy, Impressivo, matta musta

1/10

Modulaarinen

Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa

16

6435-866

26 200 28

Keskiölevy, Design-sarja, teräs

1/10

6435-884

-

Keskiölevy, Design-sarja, matta valkoinen

1/10
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Tuoteuutiset / Talotekniikka
Tal 17

Yhteisösaunan ohjaus uudistui
– C170VKK-ohjauskeskus viikkokellolla
Harvia C170VKK on ammatti
käyttöön tarkoitettu sähkökiukaan
ohjauskeskus, jolla koko saunatilaa voi hallita sujuvasti.

Lisäksi C170VKK-ohjauskeskuksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat turvallinen etäkäynnistys ja -sammutus. Saunan päälle laittamista ja
sammuttamista voidaan näin ohjata esimerkiksi hotellin vastaanotosta käsin.

Taloyhtiöissä, kylpylöissä, hotelleissa ja
muissa yhteisösaunoissa sähkökiukaan sekä
koko saunan käyttö saadaan sujuvaksi ohjauskeskuksen avulla. Kevään 2020 uutuus,
Harvia C170VKK, on toimiva valinta erityisesti
yhteisösaunoihin.
C170VKK on uudistettu versio alan ammattilaisten keskuudessa jo klassikoksi nousseesta C150VKK-ohjauskeskuksesta, joka
poistuu valikoimista kesäkuussa 2020. Uusi
versio sisältää kaikki samat ominaisuudet
kuin edeltäjänsä sekä toimivat parannukset
yhdessä paketissa. Se on helppo asentaa
myös aiemman mallin tilalle.

C170VKK-ohjauskeskuksen ominaisuudet
• Viikkokello-ohjaus
• Etäkäynnistys ja turvalaitetoiminnot
• Sähkökiukaan ohjaus max. 17 kW –
yhteensopiva lisätehoyksikölle
• Selkeä kosketusnäyttö, jossa useita kielivalintoja (FI, SV, EN, RU, DE)
• Ulkoisten laitteiden ohjaus
– esim. valaistus, ilmanvaihto, sähkölukko
• Käyttöjännite 400 V-300 N 50-60 Hz
3x25A
• Sähkönumero: C170400VKK

Helppo asentaa ja käyttää
Hyvä ohjauskeskus tekee niin asentajan
kuin saunan käytöstä vastaavien henkilöiden
työstä helppoa. Kosketusnäytöllä varustetulla C170VKK-ohjauskeskuksella voikin
ohjata sähkökiukaan lisäksi saunatilan muita
toimintoja kuten valaistusta, sähkölukkoja ja
ilmanvaihtoa.
Ohjauskeskus auttaa myös varmistamaan
käyttäjille parhaat saunakokemukset. Viikkokellon avulla tietyt asetukset voi ajastaa
saunojien toiveiden tai tietyn ajankohdan
vaatimusten mukaan. Eri saunavuoroille voi
asettaa esimerkiksi oman lämpötilan, valaistuksen ja tuuletuksen. Lämpötilan vaihteluväli
on 40–110 °C.

82 666 98 C170VKK

Snro

Nimike

Itse tuote:
Ohjauskeskus C-series - C170VKK

Varaosat:

•

82 667 21 WX680

Kosketusnäyttö

82 614 77 WX232

Lämpötila-anturi (pitää olla asennettu)

82 610 01 WX325

Kosteus- / lämpötila-anturi (valinnainen)

82 667 32 WX679

Datakaapeli RJ10 / 404C 200mm

82 610 53 WX351

Piirilevy (SERNO: 20 100 00000->)

82 667 27 SAB00101

Harvia ovikytkin saunan oveen

82 614 04 LTY17

Lisätehoyksikkö LTY17

Lue lisää ja katso video:
https://harvia.fi/harviac170vkk

82 663 36 SFE-220400 Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin
82 663 37 SFE-350400 Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin
82 663 38 SFE-500500 Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin
82 663 39 SFE-D350

Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin

82 663 40 SFE-D450

Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin

82 663 41 SFE-D530

Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin
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18 Tuoteuutiset / Talotekniikka

Hager – easy ja domovea nyt yhdessä
Hagerin domovea-visualisointiratkaisu on uudistunut. Teknisten ja visuaalisten
parannusten myötä visualisointi on entistä helpompi asentaa ja käyttää.

Uudistunutta domovea-palvelinta
voidaankin kutsua varsinaiseksi tehopakkaukseksi. Visualisoinnin lisäksi
moduuli sisältää nyt easy- ja IoT
-toiminnallisuudet yhdessä moduulissa. Voit yhdistää talon lähiverkkoon
kytketyt IP- ja IoT-laitteet esimerkiksi
Philips Hue, Amazon Alexa, Netatmo
ja IFTTT, monipuolisesti osaksi KNXasennusta ja kohottaa niiden käytettävyyttä entisestään. Toisaalta Hagerin
easy KNX -ratkaisun käyttöönotto
onnistuu myös uuden domoveamoduulin avulla. Saat siis 3 tuotetta
yhden hinnalla, samassa paketissa.
domovea basic vai expert?
Uudistuneesta domovea-palvelimesta
on saatavana kaksi eri versiota.
domovea basic sisältää perustoiminnot asuntorakentamisen tarpeisiin.
domovea expert soveltuu vaativampiin asuin- ja liikekiinteistökohteisiin.
Expert-versiossa on basic-versiota

laajemmat mahdollisuudet IP-kameroiden liitäntään sekä mahdollisuus
etäkäyttöönottoon ja vaativampien
toimintosekvenssien rakentamiseen.
Lisäksi se soveltuu ilman säädinyksikköä olevien lämmityslähtöyksiköiden
TYM646T ja TXM646T lämmityslähtöjen ohjaukseen alueittain.
domovea ja Pilot App
domovea App on moderni ja helppo
tapa tuoda domovea-visualisoinnin
näkymät ja ohjaustoiminnot mobiililaitteeseesi. Voit mukauttaa sovelluksessa visualisoinnin näkymiä oman
makusi mukaan. Toisaalta näkymiä ja
niissä näytettäviä toimintoja voidaan
rajata haluttaessa käyttäjäkohtaisesti.
domovea App on saatavilla iOS ja
Android -pohjaisiin mobiililaitteisiin.
Voit ladata sen veloituksetta easyohjelmointiin käytettävän Hager Pilot
-sovelluksen tapaan Google Play tai
App Store -sovelluskaupasta.

Uudet domovea/easy/IoT -tuotteet SLO:n myyntiohjelmassa:
Snro

Tyyppi

Tuote

28 034 93 TJA670

Liitäntäportti KNX domovea basic/easy/IoT

28 034 94 TJA470

Liitäntäportti KNX domovea pro/easy/IoT

28 034 95 TXA101

Ohjelmointilaite KNX easy KNX -järj.

27 073 08 HTG911H Teholähde 230VAC/24VDC 2.5A DIN

Uudet FWU-kotelot uppoasennukseen
Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi? Uudistunut
uppoasennettavien moduulikoteloiden FWUtuotesarja tuo uusia ulottuvuuksia
tähän tuotesegmenttiin. Uudistusten
myötä näissä väliseinä- ja kivimuuriasennuksiin soveltuvissa koteloissa on
entistä enemmän tilaa, vaihtoehtoja
ja kalustusmahdollisuuksia nykyaikaiseen sähkökeskusasennukseen. Siksi
kotelot soveltuvatkin erityisen hyvin
asunto- ja toimitilaprojektien ryhmä- ja
multimediaohjauskeskuskäyttöön.

Paljon tilaa, pieni uppoasennussyvyys
Uppoasennettavien FWU-koteloiden tuotesarja
tarjoaa käyttöösi erinomaisen koteloratkai-

sun ryhmäkeskusten väliseinäasennuksiin.
Kotelovalikoimaa on laajennettu uusilla dataasennustilallisilla malleilla. Lisäksi koteloiden
annettavuutta on parannettu. Koteloiden päätylaipat soveltuvat entistä
paremmin putkiasennukseen. Kotelon
upotuskaukalon sivu- ja takapinta voidaan varustaa kaapeliläpivientilaippoilla
sekä sivupinta erillisellä tuuletuslaipalla.
Levyseinäankkureina voidaan käyttää
volta-sarjan hyväksi todettuja levyseinäankkureita VZ405N. Upotussyvyyttä
FWU-kotelot tarvitsevat vain 115 mm.
Uudet FWU-moduulikotelot löydät
SLO:n myyntiohjelmasta sähkönumeroalueelta s34 267 19 – s34
267 49.
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Tuoteuutiset / Talotekniikka
Tal 19

KNX-rajapinta MID-energiamittareille
Hager uudistaa KNX-järjestelmiin liitettävien energiamittareiden valikoimaansa.
Energiamittarit TE360 ja TE370 poistuvat valikoimasta.

Hager uudistaa KNX-järjestelmiin liitettävien
energiamittareiden valikoimaansa. Energiamittarit TE360 ja TE370 poistuvat valikoimasta.
Samalla valikoimaan lisätään uusi energiamittarien liitäntärajapinta TXF121. Sen avulla voit
liittää Hagerin uuden sukupolven perinteiset
energiamittarit helposti ja kustannustehokkaasti osaksi KNX-asennusta. Tämä uudistus tarjoaa kiinteistönomistajille uudenlaisia
mahdollisuuksia keskitettyyn energiankulutuksen valvontaan ja MID-direktiivin mukaiseen
laskutukseen.
Kompaktisti enemmän mahdollisuuksia
Uusi liitäntämoduuli on vain 1 moduulia leveä
ja asennetaan DIN-kiskolle energiamittarin
vasemmalle puolelle. Se lukee energiamittarille
tallennetut kulutuslukemat ja sähkösuureet
infrapunarajapinnan kautta ja välittää ne
KNX-väylään. KNX-asennuksessa mittaustuloksia voidaan tarkastella helposti ja selkeästi
esimerkiksi monikäyttöisen domoveavisualisoinnin avulla. Liitäntämoduuli voidaan
liittää osaksi Hagerin easy-palvelimella sekä
ETS-ohjelmistolla käyttöönotettavia KNXjärjestelmiä.

Uusi liitäntärajapinta SLO:n myyntiohjelmassa:
28 034 96 TXF121

Liitäntäportti KNX energiam. ECx DIN

Yhteensopivia energiamittareita SLO:n varastovalikoimassa:
Snro

Tyyppi

Tuote

67 735 44 ECN140D Energiamittari 1v suora 40A 1M
67 735 57 ECP380D Energiamittari 3v suora 80A 4M S0 MID
67 735 62 ECP310D Energiamittari 3v suora 100A 7M S0 MID
67 735 67 ECP300C Energiamittari 3v virtam. 5A 4M S0 MID
67 735 69 ECR300C Energiamittari 3v virtam. 5A 4M MODBUS MID

RJ45-pidike DIN-kiskoon
Yhden moduulin eli 18mm leveä pidike
keystone-liittimille. Kiinnitys tapahtuu 32 mm
DIN-kiskoon. Pölyluukullinen.
Pidikkeen avulla saa päätettyä parikaapelin
näppärästi kohteissa, joihin ei saa tai kannata
asentaa erillistä paneelia esimerkiksi liittimien
pienen määrän takia.
Teollisuudessa väyläkaapelin päättämiseen.
Keystone aukkoon kiinnittyy esimerkiksi
kaikki Excelin liittimet, joten pidike ei rajaa
kaapeloinnin luokkaa, kuten kävisi jos siinä on
valmiiksi liitin kiinni.

Snro

Nimike

72 268 59 RJ45-pidike DIN-kiskoon
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Vikavirtasuojan automaattinen testaus
– sähköturvallisuuden ykkösvahti
Ihmishenkiä suojaavan vikavirtasuojan ei ole varaa jäykistyä tai jumittua.
Senpä takia suojalaitteen toiminta on varmistettava säännöllisesti. Perinteisesti kiinteistön huollosta vastaava henkilöstö käy testaamassa laitteet esimerkiksi neljännesvuosittain. Restart Autotest -suoja säästää tämän työn ja
varmistaa turvallisuuden.
- Vaikka testaus tiedetään turvallisuuden
kannalta olennaiseksi, inhimillisistä syistä
tarkastuskierrokset toisinaan siirtyvät tai
jäävät tekemättä. Esimerkiksi sairaalassa
tai lentoasemalla sähköviasta johtuvat
laitteiden vioittumiset voivat kuitenkin olla
kohtalokkaita. Vaarallisen jännitteen pois
kytkeytyminen on sähköturvallisuuden
ykkösasioita, tuotepäällikkö Kari Aikio
Hedteciltä muistuttaa.
Gewiss Restart Autotest suorittaa automattisesti toimintakunnon testauksen kerran
kuukaudessa. Automaattisesti itsensä
testaava vikavirtasuoja poistaa inhimillisen
riskin ja optimoi siten turvallisuutta. Samalla
automaattitestaus säästää merkittävästi
myös huoltohenkilökunnan aikaa, kun
heidän ei tarvitse huolehtia suojalaitteiden
testauksesta.

20

Turvattu sähkön saanti kriittisille
laitteille
Hedtecin maahantuoma Gewiss ReStart
Autotest -vikavirtasuoja varmentaa suojauksen toimivuuden automaattisesti kuukauden välein katkaisematta sähköjärjestelmän
virransyöttöä testauksen ajaksi.
- Jatkuva virransyöttö on olennaista muun
muassa kriittisissä turvalaitteissa, ihmisten
elintoimintoja ylläpitävissä välineissä sekä
herkissä mittareissa. Esimerkiksi Arlandan
lentokentällä kyseiset suojaimet turvaavat
häiriötöntä lennonjohtoa ja lentokentän
turvallisuutta, Aikio konkretisoi.
Turhia virtakatkoja ehkäisee myös automaattikytkimen uudelleenkäynnistys
ominaisuus.
- Jos suoja laukeaa esimerkiksi salamaniskun tai virtapiikin seurauksena, ReStart

tarkistaa onko vika vielä olemassa vai oliko
se tilapäinen. Jos vika oli tilapäinen, suoja
kytkeytyy automaattisesti uudelleen ja sähköverkko jatkaa normaalisti toimintaansa.
Näin on saatu Aikion mukaan ehkäistyä esimerkiksi yön aikana pois päältä
kytkeytyneiden kylmätilojen lämpiämisestä
aiheutuneet vahingot.
- Säästöä tulee monella tasolla, kun kiinteistö suojataan hyvin sähkövioilta, Aikio
summaa.

Snro

Tekninen nimi

32 025 60

GW90922 30mA/4x40A

32 025 56

GW90901N 30mA/2x25A

32 025 61

GW90923 30mA/4x63A

32 025 57

GW90902N 30mA/2x40A

32 025 62

GW90927 300mA/4x25A

32 025 58

GW90913 30mA/2x63A

32 025 63

GW90928 300mA/4x40A

32 025 59

GW90921 30mA/4x25A

32 021 88

GW90929 300mA/4x63A
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PCE IMST ja ISCHL, pinottavat
pistorasiakeskukset
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset
työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun. Pinottava rakenne
helpottaa kuljettamista ja säilyttämistä sekä
estää näiden aikaisia vahinkoja. Kaksoiseristetty ruostumaton rakenne. Kestävä,
saranoitu, eri asentoihin lukittava ikkuna.

Snro

Tuotenimi

Saatavana useita eri kalustusvaihtoehtoja,
myös ”räätälöitynä”.
IMST
7 pistorasiaa, 8 moduulipaikkaa
• Virta max 32A
• Mitat 200 x 197 x 197 mm
•

Tekninen nimi

IP44
Saatavana myös punaisena
ISCHL
• 10 pistorasiaa, 13 moduulipaikkaa
• Virta max 32A
• Mitat 200 x 300 x 200 mm
• IP44
•
•

24 232 80 Pistorasiakeskus PCE IMST

90 300 10 16A IP44 2CEE 4SCH

24 232 74 Pistorasiakeskus PCE ISCHL 91 301 54 32A IP44 3CEE 4SCH 24 232 82 Pistorasiakeskus PCE IMST

90 300 14 16A IP44 2CEE 4SCH

24 232 76 Pistorasiakeskus PCE ISCHL 91 303 74 32A IP44 3CEE 4SCH 24 232 87 Pistorasiakeskus PCE IMST

90 301 09 32A IP44 2CEE 2SCH

24 232 78 Pistorasiakeskus PCE ISCHL 91 300 08 32A IP44 3CEE 6SCH 24 232 88 Pistorasiakeskus PCE IMST

90 303 24 32A IP44 2CEE 3SCH

HellermannTyton
ideaaliset ja monikäyttöiset kangasteipit
Kangasteipit (Gaffateipit) toimivat sisällä ja ulkona sekä soveltuvat laaja-alaisesti useisiin käyttökohteisiin.
Vain mielikuvitus on rajana kangasteipin käytölle.

Ominaisuudet ja edut
• Materiaali puuvilla
• Paksuus 0,31 mm
• Käyttölämpötila-alue -30°C - +80 °C
• Säänkestävä ja vettä hylkivä
• Erittäin kestävä ja repeytymätön
pituussuunnassa
• Helppo repäistä
poikittaissuunnassa

•

•

•

•

Kirjoituskelpoinen ja
kiiltämätön mattapinta
Laadukas liima ei jätä
jäämiä teippiä poistettaessa
Soveltuu lukuisiin käyttö
tarkoituksiin mm. kiinnitykseen,
niputukseen ja merkintään
Yksittäin pakattu

Snro

Tuotetunnus

Mitat

Väri

60 178 80

HTAPE-TEX 19x10 KEL

19 mm x 10 m

Keltainen

60 178 85

HTAPE-TEX 19x50 SIN

19 mm x 50 m

60 178 86

HTAPE-TEX 19x50 PUN 19 mm x 50 m

Sininen
Punainen

60 178 87

HTAPE-TEX 19x50 KEL

19 mm x 50 m

Keltainen

60 178 88

HTAPE-TEX 19x50 VIH

19 mm x 50 m

Vihreä

60 178 89

HTAPE-TEX 19x50 MUS 19 mm x 50 m

Musta

60 178 90

HTAPE-TEX 19x50 VAL

Valkoinen

19 mm x 50 m

60 178 91

HTAPE-TEX 19x50 HAR 19 mm x 50 m

Harmaa

60 178 94

HTAPE-TEX 50x50 KEL

Keltainen

50 mm x 50 m
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Kodin ja etätyöpisteen langattomat
ja USB-latauspistorasiat

Onko etätyöpisteesi kömpelö käyttää? Pistorasiat ovat usein väärissä paikoissa ja jatkojohdot muodostavat
kulkuesteitä työpisteelle. Koko asunnon pohjaratkaisua ei voi alkaa uusia etätyöpisteen ehdoilla.
Ota kesän harrasteprojektiksi kunnon
etätyöpisteen perustaminen!
Unica System+ on joustava ja kätevä
ratkaisu työpisteen organisoimiseksi. Saat
pistorasiat ja USB-latauspisteet pöytätasoihin, juuri niihin paikkoihin jonne haluat.
Tarvittaessa voit suojata virtapisteen pölyä
ja nesteroiskeita vastaan läpinäkyvällä suojakannella, näin esimerkiksi asennettaessa
pistorasia keittiön työtasoon.
Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut sopivat
loistavasti kaikkiin tiloihin, jopa yöpöydälle.
Lukitusrenkaalla asennus on helppoa
Asennus on helppo tehdä itse kalusteeseen tehtävään 60mm aukkoon tuotteen
mukana tulevan lukitusrenkaan avulla.
Mikäli työkalupakista puuttuu sopiva
reikäsaha, saat senkin hankittua samalla.
Virtaa saa kodin elektroniikkalaitteisiin
ulos kolmella eri tavalla:
22

1. tavallisen pistorasian avulla,
2. USB-ulostulosta tai
3. langattomasti Qi-yhteensopivaan
mobiililaitteeseen.
Pistorasia on säilynyt markkinoilla lähes
muuttumattomana jo hyvin pitkään, mutta
USB-lataus on voimakkaassa kehityksessä.
Latausvirrat ovat kasvaneet, ja siten latausajat lyhentyneet. Tällä hetkellä tavallinen, eli
niin sanottu A-tyypin liitin lienee yleisimmin
käytössä.
Uusissa mobiililaitteissa on usein
C-tyypin USB-liitin
Monet uudemmat mobiililaitteet ja kannettavat tietokoneet on varustettu C-tyypin
USB-liittimellä. Tämä liitin on kompaktin
kokoinen, se mahdollistaa nopeamman
latauksen, ja pistokkeen kytkentä tapahtuu
kummin päin tahansa. Kun samaan aikaan
myös Euroopan Unioni ajaa latausliitäntöjen

yhdenmukaistamista, on pitkään tulevaisuuten katsovan paras valinta latausratkaisuihin C-tyypin liitännällä varustettu laite.
Unohda kaapelit, lataa langattomasti
Langattoman latauslaitteen avulla latauk
sesta tulee entistä yksinkertaisempaa,
kun latausenergia siirretään mobiililaitteeseen ilman suoraa sähköistä kytkentää
ja latausjohtoa. Etätyöpisteeseen paras
ratkaisu on työtasoon upotettu latauslaite,
jolloin latauslaite saadaan aivan pöytäpinnan tasoon, ja johdot pöydän alle pois
työskentelyalueelta. Sopivasti sijoitettu
latausasema hoitaa latauksen puhelujen
välillä vaivattomasti, ja akun varaustila säilyy
koko työpäivän ajan optimialueella.
Jotta mobiililaitteet ja latauslaitteet toimisivat mahdollisimman hyvin ilman yhteensopivuusongelmia, kannattaa käyttää
Qi-yhteensopivaa latauslaitetta ja mobiililaitetta (ladattava laite). Laitteen Qi-yhteen-
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sopivuuden voi tarkistaa
verkkosivulla https://www.
wirelesspowerconsortium.
com/products/
QI-hyväksytty Unica System
Unica System+ langaton latauslaite on Qihyväksytty, ja se toimitetaan USB-pistokkeella
varustettuna. Virtalähteenä käytetään mobiililaitteen omaa virtalähdettä.
USB C-tyypin liittimet Schneiderin
valikoimaan
Schneider Electric panostaa USB-tuotteiden
kehitykseen ja laajentaa asennuskalusteiden
valikoimaa tarjoamalla latauspistorasioita
USB C -tyypin liittimellä. Valikoimaan kuuluu

USB-latauspistorasioita kaikissa Schneider
Electric kalustesarjoissa. Erityisen monikäyttöisiä ovat pistorasiat joihin on integroitu

Pöytäyksiköt ja lisävarusteet

USB-latauslaite. Tällöin remontoidessa ei
tarvitse tehdä valintaa USB-latauslaitteen ja
pistorasian väliltä.

USB-latauksella varustetut Exxact pistorasiat

Snro

Tuote

Snro

Tuote

14 580 76

Pöytäyksikkö XS Schuko valkoinen

25 003 53

1-pistorasia + 2x USB lataus A+C 3 A, VAL

WDE002174

14 580 77

Pöytäyksikkö XS Schuko antrasiitti

25 003 54

1-pistorasia + 2x USB lataus A+C 3 A, ANT

WDE003174

14 580 80

Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A valkoinen

25 003 55

1-pistorasia + 2x USB lataus A+C 3 A, MET

WDE004174

14 580 81

Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti

14 580 84

Pöytäyksikkö XS USB A ja C valkoinen

14 580 85

Pöytäyksikkö XS USB A ja C antrasiitti

Snro

Tuote

14 580 86

Reikäsaha 60mm Pöytäyksikölle XS

70 330 08

Exxact USB-latauspistorasia A + C 2,4 A VAL WDE002980

14 580 87

Pöytäyksikkö XS kansi läpinäkyvä

70 330 09

Exxact USB-latauspistorasia A + C 2,4 A ANT WDE002981

14 580 88

Pöytäyksikkö XS langaton lataus

70 330 10

Exxact USB-latauspistorasia A + C 2,4 A MET WDE002982

Exxact USB-latauspistorasiat C-liittimellä

ELKO – Kevään uudet elektroniikkatuotteet!
Uudenlainen liiketunnistin
Liiketunnistin, joka toimii juuri niin kuin
haluat! ELKO:n uudessa liiketunnistimessa
on 160 °/8m tunnistuksen lisäksi sisäänrakennettu ja säädettävä hämäräkytkin, sekä
on/off-painike ajastimella.
Painikeajastin
Elektroninen 10A ajastin painikkeella, jonka
pieni LED-valo kertoo ajastuksen olevan
käynnissä. Aikaa voidaan säätää välillä

5min...8h (oletusarvona 5min). Tuotetta
voidaan ohjata myös ulkoisella painikkeella.
Universaali LED-säädin 5-100W
Ei enää välkkymistä tai turhan kirkasta
minimitasoa! Monipuolisesti ja luotettavasti erilaisia kuormia säätävä universaali
LED-säädin, jonka tuotekehityksessä on
huomioitu erityisesti valaistuksen alhainen
minimitaso ja lampun käyttöikää pidentävät
ominaisuudet.

SNro

Tuotesarja

Tuotenimi

26 100 75

ELKO Plus

Liiketunnistin 10A 160 astetta, LED 200W Valkoinen EKO06992

Referenssi

26 100 76

ELKO Plus

Liiketunnistin 10A 160 astetta, LED 200W Alumiini

EKO06993

26 100 77

ELKO Plus

Liiketunnistin 10A 160 astetta, LED 200W Musta

EKO06994

26 100 78

ELKO RS16 Liiketunnistin 10A 160 astetta LED 200W Valkoinen EKO06995

26 100 83

ELKO Plus

Painikeajastin 10A 1-napainen Valkoinen

EKO07000

26 100 84

ELKO Plus

Painikeajastin 10A 1-napainen Alumiini

EKO07001

26 100 85

ELKO Plus

Painikeajastin 10A 1-napainen Musta

EKO07002

26 100 86

ELKO RS16 Painikeajastin 10A 1-napainen Valkoinen

EKO07003

26 100 95

ELKO Plus

LED-valonsäädin 5-100VA Valkoinen

EKO07012

26 100 96

ELKO Plus

LED-valonsäädin 5-100VA Alumiini

EKO07013

26 100 97

ELKO Plus

LED-valonsäädin 5-100VA Musta

EKO07014

26 100 98

ELKO RS16 LED-valonsäädin 5-100VA Valkoinen

EKO07015
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Schneider Electric Preventa XPS Universal
-turvareleet tarjoavat kattavan diagnostiikan I/O-ohjatuille arkkitehtuureille

Yli 40 erilaista tilatietoa – ilman kenttä
väyläliitäntää.
Tilannetieto tarvittavan testausvälin ajankohdasta ja elinkaaritieto käytettävissä
olevien kytkentäsyklien määrästä.
Valittavissa olevien turvatoimintojen
ansiosta varaosia tarvitaan vähemmän ja
niiden vaatima logistiikka on helpommin
hoidettavissa.

mallista löytyy useampi turvatoiminto. Turvatoiminnot valitaan edessä olevia kiertokytkimiä sormin tai ruuvimeisselillä
kiertämällä. Tämän monikäyttöisyyden ansiosta monenlaisia turvatoimintoja kattavia
laitetyyppejä on vähemmän, mikä
yksinkertaistaa varaosavaraston ylläpitoon
tarvittavaa logistiikkaa ja koneen dokumentaatiota.

Preventa XPS Universal yhdistää turvareleiden
käytön helppouden monipuoliseen diagnostiikkaan. Aikaisemmin toiminnot ovat vaatineet
mutkikkaampaa ja kalliimpaa kenttäväyläteknologiaa. Yksinkertaisella, yhden johdon
ratkaisulla, turvareleen älykäs lähtö ja PLC:n
digitaalinen tulo välittävät yli 40 erilaista viestiä
(tyypistä riippuen)!
Lisäksi turvareleen älykäs lähtö mahdollistaa
tiedot tulevasta testausvälistä sekä elinkaaren
aikana käytettävissä olevien syklien määrästä.
Preventa XPS Universal -turvarele lähettää PWM-signaalin sitä lukevaan PLC:hen.
Tarvitaan vain kaksi valmista toimilohkoa
koneen ohjausyksikköön signaalien dekoodausta varten. Kirjastosta löytyy toimintolohkot
Schneider Electricin kaikkiin PLC-ohjelmointiympäristöihin. Lisäksi löytyy erikseen kirjastot
markkinoiden yleisimpien PLC:den ohjelmointiympäristöihin.

Valmiit sertifioidut turvaratkaisut
Schneider Electricin koneturvalaitteille
tavalliseen tapaan myös Preventa XPS
Universal -turvareleille on saatavana
sertifioituja valmiita turvaratkaisuja (Certified
Safety Chain Solutions). Schneider Electricin sertifioidut turvaratkaisut ovat sovellusesimerkkejä, jotka sisältävät sovelluksen
arkkitehtuurin ja dokumentaation. Tämä
auttaa luomaan määriteltyjä turvatoimintoja ja
nopeuttaa turvallisten koneiden kehittämistä.

•

•

•

Teknisiä ominaisuuksia
Suojaus tahattomia muutoksia vastaan:
Läpinäkyvä sinetöitävä suojus laitteen edessä
estää valintakytkimien manipuloinnin.
• Helppo asentaa
• Kyljessä kytkentä turvalähtöjen laajennusta
varten, ulkoisia kaapeleita ei tarvita (paitsi
XPSUAB ja XPSUEP).
Laaja viivealue:
• Viiveeksi voidaan asettaa 0,1 – 900 sekuntia koneille, joiden inertia on pieni tai hyvin
suuri.
Kompaktit moduulit, joustava asennus:
• Leveys 22,5 - 45 mm, DIN-kisko tai suora
pohja-asennus (kotelo IP40,
liittimet IP20).
• Vain kaksi jännitevaihtoehtoa kaikille
malleille: 24 V AC/DC + laaja jännitealue
48…240 V AC/DC
• Kaikissa malleissa kaksi liitinvaihtoa:
irrotettavat ruuvi- ja jousiliittimet
• XPSU-sähkönumerot löytyvät numero
väliltä: 27 213 10 … -39
Tuotteet löytyvät sähkönumeroväliltä:
27 213 10 ... 2 213 39
•

Paras valinta yksinkertaisiin ja
myös vähän monipuolisempiin
koneiseen
Preventa XPS Universal -turvareleet ovat paras
valinta monenlaisiin koneisiin. Ne ovat helppoja
käyttää, koska integrointi tapahtuu ilman kenttäväylää yksinkertaisella I/O-ohjauksella.
Siitä huolimatta turvareleet antavat tarvittaessa kattavan tiedon mitä erilaisimpiin diagnostiikkaa ja ennakoivaa huoltoa koskeviin
tarpeisiin. Turvarelemalliston jokaisesta

24
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Kodin elektroniikkalaitteiden suojaaminen

Kesäkaudella ukkostaa lähes päivittäin jossakin
päin Suomea. Ilmastomuutoksen myötä ukkoset
ovat muuttumassa entistä voimakkaimmiksi.
Salamat aiheuttavat vaarallisia virtapiikkejä. Niiden kesto on vain muutamia millisekunteja, mutta
ne vaurioittavat herkästi kotien elektroniikka- ja
erilaisia kiinteistötekniikan laitteita. Esimerkiksi
kiinteästi verkkoon kytketyn lämpöpumpun
rikkoutuminen voi aiheuttaa 10 000€ vahingon.
Ylijännitesuojaus puolestaan maksaa muutaman
satasen. Suora salamanisku rakennukseen voi
aiheuttaa merkittäviä rakennevaurioita ja tulipaloja. Epäsuorat salamaniskut osuvat maahan
kauempana rakennuksesta, esimerkiksi sähkölinjan läheisyyteen. Tällöin voi muodostua virtapiikkejä, jotka ovat kyllin voimakkaita rikkomaan
sähkölaitteita.
Ylijännitesuojaus estää salaman aiheuttaman ylijännitteen siirtymistä rakennuksen sähköverkosta
elektroniikkalaitteisiin. Sähköasennusmääräykset
edellyttävät ylijännitesuojausta tiettyihin kiinteistöihin, joihin sähkön syöttö tulee ilmajohtoina.
Ylijännitesuojaa suosittelemme kuitenkin kaikkiin
haja-asutusalueen kiinteistöihin, myös niihin joissa
sähkön syöttö on toteutettu maakaapelilla.
Lisätietoja:
https://www.se.com/fi/fi/home/renovation/electronic-equipment-protection.jsp

Acti 9 iPRF tyyppi 1+2 ylijännitesuoja koko talon suojaukseen
Snro: 58 152 79 Tuotenro: A9L16633

Actii 9 iPRF tyyppi 2 ylijännitesuoja ala-/ryhmäkeskukseen
Snro: 32 541 79 Tuotenro: A9L20601
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Eatonilta kokonaisvaltainen suojaus kesän
mukana saapuville ylijännitepiikeille ja
sähkökatkoille
Ylijännite- ja yhdistelmäsuojat
SPBT12 ja SPCT2 DIN-kiskoon
Ukkos- ja ylijännitesuojia käytetään suojaamaan kiinteistöjen, toimistojen ja teollisuuden sisäjohtoverkkoja sekä laitteita
sähköverkon häiriöiltä. Ukkosen lisäksi
verkossa esiintyy paljon muita häiriöiltä,
induktiiviset kuormat kuten suuret muuntajat ja moottorit aiheuttavat verkkoon
kytkentähäiriöitä – transientteja.
Eatonin T1&T2 -yhdistelmä ja T2-suojissa
käytetyt varistoripanokset ovat vaihdettavissa ja ne ovat varustettu omankunnon
indikoinnilla. Vikaantumisesta saatavissa
myös sähköinen indikointi apukoskettimen avulla. Varistoripanoksen irrotettavuus mahdollistaa myös helpon eristystasomittauksen – ”plug-in”!
Eaton Protection Box -ylijännitesuojat
Tyylikkään ulkokuoren sisällä on tekniikka,
joka suojaa tietokoneet ja oheislaitteet
ylijännitepiikeiltä. Eaton Protection Station
soveltuu mm. koti-, toimistotyöasemien
ja kodinviihde-keskusten sähkönsuojaukseen IEC 61643-11 -standardin mukaisesti.
Kaikki pistorasiat (suko) ovat suojattuja
ylijännitesuojauksella esimerkiksi ukkosta
vastaan. Tuoteperheestä löytyy 1,6 ja 8
pistokkeen mallit.

DIN-kiskoasenteiset ylijännitesuojat (tyyppi 2)

DIN-kiskoasenteiset yhdistelmäsuojat (tyyppi 1 + 2)

Snro

Kuvaus

Snro

Kuvaus

58 030 28

SPCT2-280/1
[T2, 1-napainen ylijännitesuoja]

58 030 01

SPBT12-280/1 [T1 + T2,
1-napainen ylijännitesuoja]

58 030 29

SPCT2-280/2
[T2, 2-napainen ylijännitesuoja]

58 030 03

SPBT12-280/2 [T1 + T2,
2-napainen ylijännitesuoja]

58 030 30

SPCT2-280/3
[T2, 3-napainen ylijännitesuoja]

58 030 05

SPBT12-280/3 [T1 + T2,
3-napainen ylijännitesuoja]

58 030 31

SPCT2-280/4
[T2, 4-napainen ylijännitesuoja]

58 030 07

SPBT12-280/4 [T1 + T2,
4-napainen ylijännitesuoja]

Käyttäjälle täydellistä mielenrauhaa
• Laite on kansainvälisen ylijännitestandardin mukainen
• 2,4A USB-liitäntä esimerkiksi mobiililaitteiden latausta varten (6- ja 8-pistokkeiset mallit)
• LED-indikointi laitteen tilan informointiin
• @Tel-malleihin integroitu RJ11 / xDSL
-ylijännitesuojaus
• 10A johdonsuoja turvaa ylikuormalta
• on/off -kytkin (6- ja 8-pistokkeiset
mallit)
Protection Box -ylijännitesuojat

26

Snro

Kuvaus

84 203 05

Eaton ylijännitesuoja PB1D Protection Box 1 DIN

84 203 07

Eaton ylijännitesuoja PB1TD Protection Box 1 Tel@ DIN

84 203 09

Eaton ylijännitesuoja PB6D Protection Box 6 DIN

84 203 11

Eaton ylijännitesuoja PB6UD Protection Box 6 USB DIN

84 203 13

Eaton ylijännitesuoja PB6TUD Protection Box 8 Tel@ USB DIN

84 203 15

Eaton ylijännitesuoja PB8TUD Protection Box 8 Tel@ USB DIN
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Älykästä asumismukavuutta uusilla
64-sarjan langattomilla toimilaitteilla
Helppo kytkentä!
Eltako Professional Smart Home -sarja
64 saavuttaa seuraavan evoluution tason.
Opetus, kytkentä ja himmentäminen ovat
ohjattavissa ei vain EnOcean langattomien
painikkeiden ja langallisten painikkeiden avulla
mutta myös suoraan älypuhelimella kodin
WiFi-verkon kautta. Etähjaus on mahdollista
myös Internetin välityksellä varustettu omien
IP-osoitteiden ansiosta. Kaikki älypuhelinten
linkit ovat raskaasti salattu.
Kun käytetään offline-tilassa, WiFi, Bluetooth
ja EnOcean voidaan deaktivoida. Kaikki toimilaitteet ovat alusta alkaen päivitettävissä. Tulevat laiteohjelmistopäivitykset voidaan ladata
älypuhelimella tai Internetistä käyttämällä
WiFi:ä. Kaikki asetukset voidaan tallentaa ja
ladata sitten muihin samantyyppisiin toimilaitteisiin. Toimilaitteet ovat Applen sertifioimia ja
voidaan opettaa heti Apple HomeKit, mukaan
lukien ääniohjaus. Tulevan Firmware päivityksen jälkeen toimilaitteiden ohjaus myös
mahdollista Google Home-, Alexa Home- ja
muut järjestelmät.

Eltako tuo markkinoille nyt neljä 64-sarjan
toimilaitetta rasia-asennukseen: langaton
universaali himmennin FUD64NPN/110240V, langaton kytkentärele FSR64NP/110240V, langaton kytkentärele pot.vapaa
FSR64PF/110-240V, samoin kuin langaton
kaihdin toimilaite FSB64NP/110-240V. Tyypit
FSR64NP ja FSB64NP on lisäksi varustettu
IC-mittauksella kytketyn kulutuksen tehon
mittaamiseen.
Sarja 64 on yhteensopiva sarjojen 61
ja 62, tap-radio ja Sarjan 14 kanssa ohjaustoimintoja varten EnOcean-langattomilla
painikkeilla ja langallisilla painikkeilla. 64-sarjan opetukseen käytetään tap-radio-toimintoja eli opetus langattoman painikkeen avulla.
Pikaliittimet helpottavat kytkemistä, max 2,5
mm². Asennussyvyys on vain 23-25 mm.
Olemme myös kehittäneet uuden Eltako
sovelluksen. Aktiivisella WiFi: llä toiminnot
voidaan asettaa, käynnistää ja ohjata nopeasti
ja helposti älypuhelimen kautta.
• Seuraava evoluutio älykotiohjausta.
• Uusin sukupolvi IoT-ratkaisuja.

Snro

Tuotetunnus

26 168 80

FSR64NP/110-240V

Langaton impulssikytkin integr. reletoiminto 16 A ei.pot.

26 168 81

FSR64PF/110-240V

Langaton impulssikytkin integr. reletoiminto 16 A pot.vapaa

26 168 82

FUD64NPN/110-240V

Langaton yleishimmennin max. 300 W

26 168 83

FSB64NP/110-240V

Langaton kaihdintoimilaite

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Ohjausta / kytkentää / himmennystä langattomalla EnOcean tekniikalla ja johdollisella
kytkimellä sekä ohjausta älypuhelimella
WiFi-verkossa.
Omat IP osoitteet etäyhteydellä ohjausta
varten.
Vahva suojaus älypuhelin ohjauksissa.
WiFi, Bluetooth and EnOcean voidaan poistaa käytöstä offline ohjausta varten.
Apple sertifioitu, voidaan opettaa suoraan
Apple Homekit, puheohjaus.
Päivitettävissä. Laiteohjelmisto voidaan
tuoda WiFiä käyttäen netistä tai puhelimella.
Voidaan päivittää Google Assistantin,
Amazon Alexan ja muiden järjestelmien
laiteohjelmistot, päivitys tulossa.
Tehdyt asetukset voidaan tallentaa ja tuoda
muihin toimilaitteisiin.
Ohjaus EnOcean ja johdollilla painikkeilla,
Yhteensopiva sarjan 61 ja 62, Tap-Radio
ja 14-sarjan kanssa.
Opetus langattomalla painikkeella
Tap-Radio opetusta käyttäen.
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Frico lämpösäteilijät tehokkaaseen,
taloudelliseen ja miellyttävään lämmitykseen
Fricon kattavasta lämpösäteilijävalikoimasta löytyy ratkaisut eri korkuisten tilojen yleis-, lisä- ja kohdelämmitykseen. Lisäksi valmistajalta löytyy monipuolinen valikoima ulkotilojen lämmittimiä.
Lämpösäteily on miellyttävä ja energiatehokas lämmitystapa, jolla on helppo parantaa
erilaisten tilojen lämpöviihtyvyyttä. Säteilylämmittimet ovat äänettömiä, eivätkä aiheuta
voimakasta ilmanliikettä ja niiden avulla tilat
voidaan helposti jakaa erilämpöisiin vyöhykkeisiin, jolloin lämpö saadaan juuri sille
alueelle, jossa sitä tarvitaan.
Lämmitys ulkotiloissa
Infralämmittimillä voidaan parantaa erilaisten
ulkotilojen lämpöviihtyvyyttä. Tyypillisesti
lämmitystä mietitään kotien terasseille ja parvekkeille, mutta vastaavia tarpeita on myös
ulkoilmaravintoloilla ja muilla ulkona olevilla
alueilla, joissa oleskellaan paikallaan pidempiä
aikoja. Lämpösäteilijät ovat tehokkain keino
parantaa näiden tilojen lämpöoloja. Lämmittimiä ei tarvitse erikseen suojata, sillä niiden
rakenne on säänkestävä.
Paras lopputulos saavutetaan, kun samaa
aluetta tai kohdetta lämmitetään useammasta
suunnasta.
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IH halogeeni-infralämmittimet
IH lämmitinsarja on ”design-tuote” käyttöympäristöihin, joissa teknisten ominaisuuksien
lisäksi on asetettu vaatimuksia myös kojeiden
ulkonäölle. IH lämmittimiä on saatavissa
kahta eri versiota: julkisille ja suuremmille
tiloille tarkoitetut IHW/F mallit ja enemmän
kotien tarpeisiin ajatellut IHC mallit.
IHW/F mallit on varustettu tehokkaalla
halogeeniputkella. IHW mallien lämmityskeila
on leveämpi, joten ne soveltuvat asennettavaksi lähemmäs lämmitettävää kohdetta.
Vastaavasti IHF malleissa lämmityskeila on
suppeampi, jolloin pienemmälle alueelle tulee
enemmän lämpötehoa ja lämmitin voidaan
asentaa kauemmas lämmityskohteesta. Lämmittimet ”merkkaavat” lämmitettävän alueen
punertavalla valolla.
IHC hiilikuituinfralämmittimissä on tehokas
hiilikuituputki, joka lämmetessään antaa
pehmeää kellertävää valoa. Lämmitin voidaan
asentaa lähemmäksi lämmitettävää kohdetta,

esim. pöytäryhmää. Peilikiillotettu taustaheijastin takaa optimaalisen lämmönjaon.
•

•

Tehot IHW/F: 1000 ja 1500 W ja IHC:
1150 ja 1750 W
Suojausluokka: IPx4

CIR yleisinfralämmittimet
CIR lämpösäteilijät ovat ns. perinteisiä,
vastusputkella varustettuja infralämmittimiä.
Ne soveltuvat käytettäväksi hyvin suojattujen
tilojen, esim. kokonaan lasitettujen terassien,
lisälämmittämiseen. CIR lämmitin luo miedon
lämpökeilan, eikä anna lämmetessään valoa
ympäristöön. Frico CIR infralämmittimiä
voidaan käyttää myös kohdelämmitykseen
työtiloissa ja varastoissa.
Kotelointiluokka on IP24.
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Liesivahdilla estät kotien yleisimmät tulipalot
Älykäs Innohome Liesivahti
SGK-5010 on helpoin ja
kustannustehokkain tapa estää
tulipalot kodin keittiössä.
Liedet ovat suurin yksittäinen syy kodin
tulipaloihin. Suomessa syttyy noin 3 liesipaloa
päivittäin ja niistä lähes kaikki olisivat estettävissä Liesivahdilla. Kotimaisen Innohomen
liesiturvalaitteet tarjoavat huolettomuutta ja
mielenrauhaa silloinkin, kun kukaan ei ole
paikalla, tai kotieläimet päivystävät yksin
asunnossa.
Innohomen Liesivahti soveltuu käytettäväksi
kaikille sähköliesille niiden malliin ja ikään
katsomatta. Se koostuu liesituulettimeen
magneetilla kiinnitettävästä lämpötila-anturista
sekä lieden virransyöttöön yhdistettävästä
ohjainyksiköstä
Kuinka Liesivahti toimii?
1. Liesivahti varoittaa käyttäjää liian
korkeasta lämpötilasta esihälytyksellä.
2. Mikäli käyttäjä ei reagoi esihälytykseen,
Liesivahti hälyttää ja katkaisee tarvittaessa
liedestä virran.
3. Liesi sammuu turvallisesti ja on valmis
käyttöön heti kun lämpötila lieden päällä
on jäähtynyt turvallisen alhaiseksi.
Ominaisuudet
• Oppiva maksimilämpötilan hälytys
– tunnistaa kun lämpötila nousee
vaarallisen korkeaksi
• Oppiva lämpötilan nousunopeuden hälytys

•
•

•

– liian nopea lämpötilan nousu on merkki
vaaratilanteesta
Mukautuu käyttäjän tapaan laittaa ruokaa
Lämpöanturin poistaminen estää lieden
käytön
Automaattinen vikadiagnoosi
– ei kuukausittaista testaamista

SGK5010-mallin tekniset tiedot
• Hälytyssignaali 80 dB(A) @ 1m
• Halogeenivapaa ja paloluokiteltu muovi,
syttyvyysluokka V-0 (lämpöanturi)
• Lyhyen kantaman radiolähetin (433,92
MHz)
• Ohjainyksikön matala energiankulutus
(n. 1W)
• SFS-EN 60730-1:2016 -standardin

•
•
•
•

vaatimusten mukainen automaattinen
sähköinen ohjauslaite
Liesivahdin osat paritettu tehtaalla
Jännite 230/400 VAC
Kansainvälisesti patentoitu teknologia
Täyttää SFS-EN 50615:2015 liesivahtistandardin vaatimukset
Snro

Tekninen nimi

71 178 52 Liesivahti SGK5010-2FF
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Wago lattakaapelijärjestelmä – latauslaitteiden
sähkönsyöttöön ja valmiuden rakentamiseen
Keski-Euroopassa lattakaapelia on vuosikymmeniä käytetty sähkönjakeluun kauppakeskuksissa, hotelleissa ja kiinteistöissä.
Tämä vanha keksintö tekee uutta tulemistaan. Syinä tähän ovat mm. sähköautoilun
yleistyminen ja sen myötä lisääntyvä tarve
autojen latauspaikoille sekä valmisteilla oleva
rakennusten energiatehokkuusdirektiivi.
Direktiivi edellyttää uusia ja laajasti korjattavia kiinteistöjä rakentamaan valmiuden
sähköautojen latauspaikoille.
Lattakaapeli on huomattavasti perinteistä
kaapelia helpompi asentaa. Näin taloyhtiön
on helppo rakentaa valmius latauspisteille ja
tarpeen mukaan joustavasti lisätä latauspaikkoja. Myös kustannusten jako taloyhtiöissä
on selkeämpää. Yhtiökokouksessa voidaan
päättää, että taloyhtiö vastaa sähkönsyötön
valmiuden rakentamisesta ja osakkaat/asukkaat vastaavat latauslaitteiden hankinnasta
ja niiden asennuksen kustannuksista sekä
luonnollisesti käytetystä sähköstä.

30

Lattakaapeli voidaan asentaa suoraan parkkihallien tai autokatosten seinään ja erityisen
nopeaa sen asentaminen on kaapeli-tikkaille
tai -hyllyille. Suurin ero asennusnopeudessa
verrattuna perinteiseen kaapeliin tulee latauslaitteen haaroitusrasian asen- nuksesta, joka
tehdään lattakaapeliin ilman kaapelin katkaisua – ja rasioita voi myös siirtää tai lisätä
jälkikäteen. Tämä nopeuttaa asentajan työtä
ja tekee järjestelmästä joustavan kasvavaan
tarpeeseen.
Kuinka tämä näkyy suunnittelijalle?
”Lattakaapelijärjestelmä on täysin skaalautuva – sähkönsyötön lataustehoja saadaan
kahdella tai useammalla kaapelilla niin
paljon kuin tilaaja tai suunnittelija määrittävät”, aluemyyntipäällikkö Esko Matikainen
Wagolta kertoo. ”Suunnittelijan ei tarvitse
olla ennustaja. Sähkönsyötön lataustehoja
voidaan lisätä myöhemminkin kustannustehokkaasti.”

Snro

Yleisnimi

Tekninen nimi

04 390 00 Asennuskaapeli

Lattakaapeli
5x16mm2, PVC

04 390 09 Asennuskaapeli

Lattakaapeli
5x16mm2,
HF Cca

17 088 00 Holkkitiiviste
muovi

M40,
20 - 26 mm

17 088 01 Holkkitiiviste
muovi

M25,
9 - 16 mm

17 088 02 Holkkitiiviste
muovi

M25,
13-18 mm

17 088 03 Holkkitiiviste
muovi

M25,
tulppaholkki

19 274 92 Haaroitusrasia

Syöttörasia

19 274 93 Haaroitusrasia

Haaroitusrasia

52 103 00 Päätetuppilo

Lattakaapelipääte
5x16 mm2

52 103 01 Kiinnike

Lattakaapelikiinnike
5x16 mm2

64 023 02 Kuorintatyökalu

Kuorintaveitsi
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Rittalin uudet AX-kytkentäkaapit ja
KX-kotelot tulevat myynnissä nyt!

Maalatusta teräksestä valmistettujen AX/
KX-koteloiden myynti alkoi Saksassa tammikuussa 2020 ja Suomessa myynti alkoi
maaliskuussa 2020, poislukien 400 mm
syvät AX-kotelot.
Niiden sekä ruostumattomasta teräksestä
valmistettujen AX/KX-koteloiden myynnin
aloituksesta ilmoitetaan myöhemmin ja siksi
niitä vastaavat AE/KL/CM-kotelot säilyvät yhä
tuotevalikoimassa.
Poistuvien AE/KL-sarjan tuotteiden aikataulusta tiedotetaan niinikään myöhemmin.
Rittalin tuotepäällikkö Pasi Kinnunen listasi
seikkoja, joihin Rittal erityisesti panosti uusien
AX- ja KX-koteloiden suunnittelussa:
• 1/3 enemmän tilaa kaapeloinille
– ”AX-kotelosarjan uudistuneiden laipparatkaisujen ansiosta kaapeloinnille on noin
kolmasosa enemmän tilaa kuin aiemmin,

•

•

vaikka koteloiden ulkomitat ovat säilyneet
ennallaan.”
Irrallaan toimitettavat ovet – ”Ovi on
heti valmis työstettäväksi.”
Kotelon sisäpinnoissa lisätuet sisäasennuskiskoille
– ”Tämä uudistus lisää ilman porauksia
asennettavien sisäasennuskiskojen dynaamista kuormitettavuutta ja näin kiskojen
käyttömahdollisuudet lisääntyvät. Lisäksi
kiskoissa käytetään VX25-valikoimastamme tuttua 25 mm:n reikäjakoa, joten
monet VX25:n lisävarusteet sopivat niihin.”
”Modernissa kokoonpanossa kaappeihin
täytyy saada sovitettua aiempaa enemmän komponentteja ja erilaisia kaapeleita.
Lisäksi kaappijärjestelmien tulee moduulaarisuudellaan vastata tuotannon muuttuvia
tarpeita. Asiakkailta saadut kehitysideat

onkin otettu huomioon uusien koteloiden
suunnittelussa”, Kinnunen kertoo.
AX- ja KX-kotelot ovat saatavilla useissa eri
koko- ja materiaalivaihtoehdoissa. Malliston
kompaktein, 150 x 150 x 80 mm -kokoinen
KX-kotelo sopii erinomaisesti muutamien
komponenttien asentamisessa liitäntä- tai
väyläkotelokäyttöön. AX-koteloita on tarjolla
210–400 mm syvyisinä ja suurimmillaan 1200
mm leveinä tai 1400 mm korkeina. Materiaalivaihtoehdot ovat RAL7035 maalattu teräs,
ruostumaton teräs AISI304 tai AISI316L.

Sähköä työmaalle!
Inmesol on lanseerannut uuden aggregaattimalliston joka on tehty ammattilaisia
varten. Sähköä sinne missä sitä tarvitaan.
Joustavasti ja helposti! Rental-malliston
siirrettävät(4-9kVA) aggregaatit pitävät sisällään useita ominaisuuksia jotka ovat ajateltu
nimenomaan erilaisille työmaille.
Rental-malliston vakiovarusteita ovat,
• Pyöräsarja, aggregaatin liikuttaminen
helpottuu
• Suuritilavuuksinen polttoainesäiliö, pitkä
käyntiaika ilman tankkauksia
• Nostosilmukka, moottorin siirtäminen
hallitusti nosturilla
• Helposti luettavat jännite ja käyntituntitiedot
Moottorivaihtoehtoina aggregaatteihin on
KOHLER ja HONDA. Molemmilla moottorival-

mistajilla on takanaan pitkä ja maineikas ura
paikallismoottorien luotettavana valmistajana.
Rental-mallisto on bensiinikäyttöinen kokonaisuudessaan. Myös diesel-versioita aggregaateista on saatavilla muista mallistoista.
Rental-mallistossa on 1- ja 3-vaihe aggregaatteja kokoluokassa 4,5kVA – 8,5kVA.
Tämä kokoluokka on vielä painonsa ja
kokonsa puolesta helposti liikuteltavissa
ja soveltuu erinomaisesti työmaasähköjen
tuottamiseen.

Snro

Tuotenimi

64 276 32 AHR-550-E

Inmesol on 1990 perustettu aggregaattien ja
generaattorien kokoonpanija. Inmesol käyttää
toiminnassaan vain parhaiden valmistajien
komponentteja. SLO pystyy toimittamaan
kaikkia Inmesolin tuotteita aina 2250kVA:n
asti.

64 276 38 AHR-850-E
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Kotka Ekami, Siteco SiCOMPACT mini, 15200lm

SITECO SiCOMPACT®
– tehokasta ja monipuolista aluevalaistusta
Helppokäyttöistä ja tyylikästä
huipputeknologiaa
SITECO SiCOMPACT® on tehokas valonheitin
monipuoliseen aluevalaistukseen. SiCOMPACT® tarjoaa maksimaalista luotettavuutta,
energiatehokkuutta, asennuksen helppoutta
ja laatua. Huippuluokan teknologia ja korkea
suojausluokitus tekevät SiCOMPACT® -valonheittimestä luonnollisen valinnan ulkoalueiden
valaistukseen.
Monipuolista kestävyyttä
SiCOMPACT®-valonheittimet taipuvat moneen:
käyttökohteina ovat mm. rakennusten julkisivut, sisäänkäynnit, pysäköintialueet, työmaat
ja mainostaulut. Valetusta alumiinista valmistetun kotelon, ESD-suojatun LED-moduulin
sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen
ansiosta valaisin kestää hyvin vaativatkin
ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaih-

Snro

Nimike

teluineen. Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja
liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCOMPACT®valonheitinperheen valaisimet voidaan
asentaa nopeasti ja helposti, joten
SiCOMPACT® on ihanteellinen valinta
perinteisten valonheitinten korvaajaksi.
Tekniset ominaisuudet
• Monipuolinen aluevalaisin
monenlaisiin kohteisiin
• 3 runkokokoa (micro, mini ja midi)
• Yksinkertainen, nopea asennus
• Valovirta 4000 lm – 23800 lm
• Valotehokkuus jopa 120 lm/W
• Värilämpötila 4000 K
• Käyttöikä 60 000 h, L70/B50
• Käyttölämpötila-alue -30 °C…+35 °C,
sisätiloissa -30 °C…+25 °
• IP66, IK08
• ENEC-sertifioitu

Snro

Nimike

45 198 00* SiCOMPACT mc 35W/740 4000lm

45 198 02* SiCOMPACT mn 130W/740 15200lm

45 198 01* SiCOMPACT mn 65W/740 7700lm

45 198 03* SiCOMPACT md 200W/740 23800lm

* SLO:n varastoima malli
32

SLO Valinnat • 2 / 2020

Valinnat_2_2020_asiakkaalla_v08.indd 32

29/05/2020 14.34

Tuoteuutiset//VValaistus
Tuoteuutiset
alaistus 33

SITECO Streetlight 40: taloudellisuutta,
helppokäyttöisyyttä ja edistyksellistä optiikkaa
Teknisen tievalaistuksen tehokas ja
helppokäyttöinen kumppani
Streetlight 40 on SITECO:n uusin, linssiteknologiaa hyödyntävä energiatehokas ja helposti
asennettava tievalaisin. ST0.8a-optiikalla
varustettuun valaisinperheeseen kuuluu
kolme eri rakennekokoa (micro, mini ja midi)
ohjelmoitavilla teho- ja himmennystasoilla
(2000lm-20000lm).
Streetlight 40 soveltuu joko varsiasennukseen, tai pylvään päähän asennettavaksi.
Valaisin toimitetaan 76/60 mm:n sovittimella ja
valaisimeen voidaan asennusvaiheessa ohjelmoida yöaikainen astrologinen himmennysprofiili -50 % -2h/+4h. Joustavan asennuskorkeutensa (3-14 metriä) ansiosta valaisin
soveltuu monipuolisesti erilaisten normaalinlevyisten kulkuväylien ja teiden – kuten jalkakäytävien, pyöräteiden, kokoojakatujen ja pääteiden – valaisemiseen.

SITECO® Service Box: helppoa ja älykästä valonohjausta
SITECO Streetlight 40 on varustettu digitaalisella liitännällä ja se on yhteensopiva
SITECO® Service Boxin kanssa. Tämä
mahdollistaa erilaisten himmennysprofiilien ja
oletusparametrien – kuten valotehon säätämisen – mukauttamisen tarpeiden mukaan.
Asetukset tehdään helposti Lumident-sovelluksella ja ladataan valaisimen liitäntälaitteeseen langattomasti Service Boxin kautta.
Tekniset ominaisuudet
• saatavilla 3 runkokokoa
• erittäin kestävä, painevaletusta alumiinista
valmistettu runko (IP66 / IK08)
• erityistiivis ja hengittävä rakenne estää
pölyn ja hyönteisten pääsyn valaisinlasin
sisälle
• ohut ja sileä muotoilu ilman jäähdytysrimoja

•
•

•
•

•
•
•
•

työkaluvapaa kannen avaus
toimituksessa mukana pylvässovitin
(60–76 mm)
automaattinen himmennys
ohjelmoitavissa yöaikainen astrologinen
himmennysprofiili
värilämpötila 4000K
valotehokkuus 136 lm/W
käyttölämpötila-alue: -30 °C to +50 °C
käyttöikä: 100,000h (L90/B10)

Snro

Nimeke

W

lm**

45 198 32* Streetlight 40 micro, Plus 17

2000

45 198 33* Streetlight 40 micro, Plus 32

4000

45 198 34* Streetlight 40 micro, Plus 56

7300

45 198 35

Streetlight 40 mini, Plus

89

12000

45 198 36

Streetlight 40 midi, Plus

147 20000

*SLO:n varastoima malli **clo:n kanssa
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LEDVANCE Floodlight Performance LED

– valonheittimet suorituskykyiseen aluevalaistukseen

LEDVANCEn uudet PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-valonheittimet soveltuvat
erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen.
Hyvin suorituskykyisten LED-valonheittimien
valotehokkuus on jopa 135 lm/W.
Korkean valontuoton ansiosta valonheittimet
ovat täydellisiä korvaajia valaisimille, joissa
käytetään perinteisiä purkauslamppuja. LEDVANCE Floodlight Performance LED-valonheittimiä on saatavana viidellä eri teholla: 50
W (n. 6200 lm), 100 W (n. 12800 lm), 150
W (n. 19800 lm), 200 W (n. 26200 lm) ja
290 W (n. 38200 lm). Kaikista teholuokista
löytyy asymmetriset LED-heittimet kapeammalla 55x110° avauskulmalla ja laajemmalla
45x140° avauskulmalla.
150 W:n, 200 W:n ja 290 W:n heittimistä
löytyy myös kapealla pyörösymmetrisellä 30°
avauskulmalla varustetut LED-heittimet.
Kaikkia LED-heitinmalleja on saatavana 3000
K ja 4000 K värilämpötilalla. Heittimien runko
on musta (RAL 9017), ne ovat valmistettu

34

alumiinista ja valopinta on valmistettu karkaistusta lasista. Näiden ansiosta valaisimet
ovat IP66-, IK08- ja D-luokiteltuja.
LED-heittimet toimitetaan avaimenhahlollisen
ja taitetun kannakkeen ja 2 metrin pituisen
liitosjohdon kanssa, joten niiden asentaminen on helppoa. LEDVANCE Floodlight
Performance LED-heittimet ovat suunniteltu
käytettäväksi -30°C...+50°C lämpötilassa,
niiden keskimääräinen elinikä on 100 000
tuntia (L70/B50 @+25°C) ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.
Sähkönumerot löytyvät väliltä:
45 674 69-45 674 94

SLO:n varastoimat tuotteet:
Snro

Nimike

45 674 70 FL PFM 50W/4000K ASYM 55x110
45 674 72 FL PFM 100W/4000K ASYM 55x110
45 674 74 FL PFM 150W/4000K ASYM 55x110
45 674 76 FL PFM 200W/4000K ASYM 55x110
45 674 78 FL PFM 290W/4000K ASYM 55x110
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LEDVANCE Surface Bulkhead

– kestävä pinta-asennusvalaisin vaihdettavilla
koristerenkailla sisä- ja ulkokäyttöön
LEDVANCEn uusi tuotesarja Surface Bulkhead on nyt
täällä. Tuoteperhe käsittää yhteensä 32 erilaista valaisinmallia, joihin on erikseen saatavissa Ring- sekä
Eyelid-koristerenkaat. Korkeiden IP65- ja IK10-luokituksien ansiosta pintaan asennettavat valaisimet
soveltuvat haastavimpiin asennuskohteisiin niin sisäkuin ulkokäyttöön.
LEDVANCE Surface Bulkhead pinta-asennusvalaisimia on saatavana kahdessa eri kokoluokassa:
250 mm halkaisijalla varustettujen valaisimien teho
on 10 W ja ne tuottavat 800 lm valovirran. 350 mm
valaisimien teho on 15 W ja ne tuottavat 1400 lm
valovirran. Kummastakin kokoluokasta löytyy värilämpötilavaihtoehtoina: 3000K ja 4000K sekä rungonvärivaihtoehtoina: valkoinen ja musta. Kaikista
valaisimista löytyy erikseen liiketunnistinmallit (S),
turvavalaisinmallit (EM) ja liiketunnistimella varustetut
turvavalaisinmallit (EM S).
Valaisimen rungosta löytyvien neljän läpivientiaihion
sekä 4-napaisen jousiliittimen ansiosta valaisimien
ketjuttaminen on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen
rungosta löytyy myös mahdollisuus pohjoismaalaiseen kattorasia asennukseen (78 mm).
LEDVANCE Surface Bulkhead LED-valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia (L70B50 @25°C),
ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20...+40 °C lämpötilassa ja liiketunnistimella varustetuille malleille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu ja ON/OFF-malleille viiden vuoden tuotetakuu.

Snro

Tuotenimi

Valovirta Teho

Runkoväri Halkaisija

Surface Bulkhead ON/OFF
41 253 49

SF BLKH 10W/3000K WT IP65

800 lm

10 W

Valkoinen

250 (mm)

41 253 50

SF BLKH 10W/4000K WT IP65

800 lm

10 W

Valkoinen

250 (mm)

41 253 51

SF BLKH 10W/3000K BK IP65

800 lm

10 W

Musta

250 (mm)

41 253 52

SF BLKH 10W/4000K BK IP65

800 lm

10 W

Musta

250 (mm)

41 253 53

SF BLKH 15W/3000K WT IP65

1400 lm

15 W

Valkoinen

300 (mm)

41 253 54

SF BLKH 15W/4000K WT IP65

1400 lm

15 W

Valkoinen

300 (mm)

41 253 55

SF BLKH 15W/3000K BK IP65

1400 lm

15 W

Musta

300 (mm)

41 253 56

SF BLKH 15W/4000K BK IP65

1400 lm

15 W

Musta

300 (mm)

Surface Bulkhead Sensor
41 253 57

SF BLKH 10W/3000K S WT IP65 800 lm

10 W

Valkoinen

250 (mm)

41 253 58

SF BLKH 10W/4000K S WT IP65 800 lm

10 W

Valkoinen

250 (mm)

41 253 59

SF BLKH 10W/3000K S BK IP65 800 lm

10 W

Musta

250 (mm)

41 253 60

SF BLKH 10W/4000K S BK IP65 800 lm

10 W

Musta

250 (mm)

41 253 61

SF BLKH 15W/3000K S WT IP65 1400 lm

15 W

Valkoinen

300 (mm)

41 253 62

SF BLKH 15W/4000K S WT IP65 1400 lm

15 W

Valkoinen

300 (mm)

41 253 63

SF BLKH 15W/3000K S BK IP65 1400 lm

15 W

Musta

300 (mm)

41 253 64

SF BLKH 15W/4000K S BK IP65 1400 lm

15 W

Musta

300

Surface Bulkhead koristerenkaat
41 253 81

SF BLKH RING 250 WT

Valkoinen

250 (mm)

41 253 82

SF BLKH RING 250 BK

Musta

250 (mm)

41 253 83

SF BLKH RING 300 WT

Valkoinen

350 (mm)

41 253 84

SF BLKH RING 300 BK

Musta

350 (mm)

41 253 85

SF BLKH EYELID 250 WT

Valkoinen

250 (mm)

41 253 86

SF BLKH EYELID 250 BK

Musta

250 (mm)

41 253 87

SF BLKH EYELID 300 WT

Valkoinen

350 (mm)

41 253 88

SF BLKH EYELID 300 BK

Musta

350 (mm)
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SUOSITTU LEDVANCE DAMP PROOF

suljettu teollisuusvalaisin nyt 5-napaisella läpijohdotuksella
Suosittu LEDVANCE Damp Proof Classic -tuoteperhe kasvaa kahdella uudella valaisinmallilla.
1200mm pitkän 39W:n sekä 1500mm pitkän
55W:n ON/OFF Damp Proof-valaisimista on nyt
saatavana 5-napaisesti läpijohdotetut (5TH, 5 x
2,5mm2) valaisimet. Esimerkiksi tilanteissa, joissa
valaisimia on ketjussa useita kymmeniä, tekee
5-napainen läpijohdotus asentamisesta entistäkin helpompaa. Valon värilämpötila näillä valaisimilla on neutraali valkoinen 4000K ja valontuotto
jopa 6500 lm. Valaisimet ovat IK08-, IP65-luokiteltuja sekä niillä on D-merkintä. LEDVANCE Damp
Proof -valaisimilla saat laadukkaan valon energia
tehokkaasti ja viiden vuoden tuotetakuulla.

36

Snro

Tuotenimi

Teho

Värilämpötila

Valovirta

43 155 45

DP 1200 39W/4000K IP65 5x2,5

39

4000w

4400

43 155 46

DP 1500 55W/4000K IP65 5x2,5

55

4000

6400
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Insaver Slim PIR IP44-alasvalo
läsnäolotunnistimella
Insaver Slim PIR on matala
IP44-alasvalo varustettuna
läsnäolotunnistimella, jossa
voidaan säätää aika- ja
päivänvalotasot.
Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja
oppilaitosten valaistukseen sekä muiden
tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja
häikäisemätöntä valaistusta. Uusi Insaver
Slim PIR on saatavissa syksyllä 2020.

Ominaisuudet:
Uppoasennettava
• Pyöreä
• LED 9W
• 1050 – 1075lm
• Energiatehokkuus 119lm/W
• Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja
valkea 4000K
• IP44 (suljetussa alakattorakenteessa)
• Avautumiskulma 60°
• Alumiiniheijastin
• Valkoinen kehys, RAL 9003
• Valaisimen korkeus 50mm
• Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19
häikäisyarvo
• Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
• Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy
toimitukseen
•

•

•
•

Master-orja toiminto (tunnistinvalaisimella
voidaan ohjata 9 kpl ilman tunnistinta
olevia Insaver Slim -valaisimia)
Pitkä elinikä 50 000h/L70B50
Takuu 5 vuotta

SLO Valinnat 2 / 2020 • 37

Valinnat_2_2020_asiakkaalla_v08.indd 37

29/05/2020 14.34

38 Tuoteuutiset / Valaistus

Quadro toimistovalaisin
Quadro on ainutlaatuinen arkkitehtoninen uppoasennettava LEDpaneeli erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<16.
Sopii tiloihin, joissa valonlaadulla on suuri
merkitys. Quadro sopii erityisesti toimisto-,
kokous- ja kouluvalaistukseen sekä käytävien ja
aulatilojen yleisvalaistukseen. Saatavissa DALI/
Switch-Dim ja Multipower-versio, jossa valaisi-

men tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan
vaihtaa helposti dip-kytkimellä. Quadro
voidaan ripustusasentaa lisätarvikkeena
saatavalla vaijeriripustussarjalla.

Ominaisuudet:
• Uppoasennettava T-lista kattoon
• 600x600mm
• UGR16 häikäisyarvon täyttävä LEDmoduulivalaisin
• DALI/Switch-Dim 36W, 4450 – 4600lm
• Multipower 15 – 34W, 2050 – 4650lm
• Avautumiskulma 75°
• Energiatehokkuus 150lm/W
• Värilämpötilat 3000K ja 4000K
• IP40
• IK08
• Väri valkoinen RAL9016

•

•

•

•

•
•

38

Korkeus vain 18mm, joten sopii mataliin kattorakenteisiin
Saatavissa Multipower-versio, jossa
valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm)
voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä
(8 vaihtoehtoa)
Saatavissa himmennettävä DALI/
Switch-Dim
Multipower-malli on varustettu MMJketjutettavalla kytkentäkotelolla ja
DALI/Switch-Dim päättyvään asennukseen
Lisätarvikkeena vaijeriripustussarja
Pitkä elinikä 50 000h
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Lenzo Zoom
Lenzo Zoom on sulavalinjainen ja siro kohdevalaisin, jossa ei ole erillistä liitäntälaitekoteloa eikä näkyviä ruuveja. Lenzo Zoom tuottaa
erittäin tarkan valonsäteen säädettävän avautumiskulman ansiosta. Valaisin on ihanteellinen myymälä-, näyteikkuna ja museo- sekä
galleriavalaistukseen.
Ominaisuudet:
• Virranotin Globalin 3-vaiheinen
multiadapteri
• Sopii useimpiin markkinoilla oleviin 3-vaihekiskoihin
• Kaksi kokoa; S ja L
• LED 15W (S) ja 28W (L)
• 200/500 – 1000/2200lm
• Värilämpötilat lämmin valkea 3000K sekä
valkea 4000K

•
•

•
•

•
•
•
•

Värintoistoindeksi CRI90
Avautumiskulma 8-45° (S)
ja 20-50° (L)
Painevalettu alumiinirakenne
Värit valkoinen RAL9016 ja musta
RAL9005
Valaisinkohtainen himmennin
Ihanteellinen myymälävalaistukseen
Elinikä 50 000h/L70B50
Takuu 5 vuotta

MIR ja MIR KIT LED

– LED-valaistusratkaisut vaativiin teollisuuskohteisiin
Teollisuudessa valaistustekniset olosuhteet
ovat rankat ja haastavat. Tällöin Glamox
MIR on aina varma ja luotettava valaistusratkaisu. Tänä päivänä MIR toimitetaan vakiona
led-valonlähteillä. Vanhoihin MIR-loistelamppuvalaisinasennuksiin on saatavana MIR
KIT LED-päivityssarja, jolla loisteputkiversio
saadaan muutettua led-valaisimeksi.
Mikäli sinulla on tällä hetkellä käytössäsi
Glamox MIR-valaisimet perinteisillä loistelampuilla, voit turvallisin mielin tilata olemassaoleviin valaisimiin valmiit päivityssarjat led-valonlähteillä. MIR KIT LED on päivityssarja MIR

T5/T8-valaisimille. Led-tekniikan vaihto MIRloisteputkivalaisimeen on vaivatonta ja tulos
on palkitseva. Led-tekniikkaan siirtyminen on
järkevä ja kokonaistaloudellinen ratkaisu. Sen
jälkeen sama luotettava, kovien olosuhteiden
kestävyys ja turvallisuus on taattu.
MIR KIT LED lisää merkittävästi valaisimen
elinikää, säästää huoltokustannuksia ja
tarjoaa käyttäjälleen kokonaistaloudellisen
LED-valaistusratkaisun. Vakio valovirta on HF
tai DALI (10-100% himmennys). Liitäntälaitteen elinikä on jopa 120.000 tuntia / 10%
(max. vikaantumisosuus) ympäristön lämpöti-

lassa Ta 25°C. MIR KIT LED on suunniteltu
käyttölämpötiloihin -25°C - +45°C.
Snro

Nimike

43 466 23

MIR KIT LED 2500 HF 840

43 466 27

MIR KIT LED 2000 HF 840

43 466 25

MIR KIT LED 5000 HF 840

43 466 26

MIR KIT LED 6500 HF 840
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Asennushelppo Kanna & Lilja
- kaikki valmiiksi kytkettynä paketissa
Neliskanttinen Kanna ja
pyöreä Lilja LED-paneelit
ovat matalan upotussyvyytensä ansiosta helppo
asentaa matalampaankin
koolaukseen.

40

Asennushelppo
Alasvalojen kaikki paketissa olevat komponentit ovat valmiiksi kytkettyinä ja asentamiseen ei tarvita kuorinnan jälkeen ainuttakaan
työkalua.
• Liitäntälaite, valaisin ja kytkentäboksi
samassa tuotepakkauksessa valmiiksi
yhdistettynä.
• Sujuva ja kustannustehokas asennus –
kuorinnan jälkeen asennukseen ei tarvita
työkaluja.
• Kytkentäboksi mahdollistaa helpon ketjutuksen. Rasian sisällä olevassa liittimissä
on jopa 10 kytkentäpistettä, joten se

•

•

soveltuu esimerkiksi kolmivaihe- tai DALIläpiketjutukseen.
Kytkentäboksin vedonpoisto toteutetaan
työkaluttomasti nippusiteiden avulla. Nippusiteet tulevat kytkentäboksin mukana,
joten et tarvitse omia.
Kytkentäboksin patentoitu muotoilu mahdollistaa asennuksen 22mm koolaukseen.
Soveltuu 75mm asennusreiälle.

Kanna ja Lilja -asennushelppoja alasvaloja on
saatavilla 6W ja 12W tehoisena joko 3000K
tai 4000K värilämpötilalla. Valaisimia on myös
tilattavissa eri himmennysvaihtoehdoilla.

Snro

Alasvalo

Snro

Alasvalo

41 432 66

Kanna 6W IP44 830 DIM WH

41 432 74

Lilja 6W IP44 830 DIM WH

41 432 67

Kanna 6W IP44 840 DIM WH

41 432 75

Lilja 6W IP44 840 DIM WH

41 432 60

Kanna 12W IP44 830 DIM WH

41 432 68

Lilja 12W IP44 830 DIM WH

41 432 62

Kanna 12W IP44 840 DIM WH

41 432 69

Lilja 12W IP44 840 DIM WH
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Liiketunnistin IS2360-3 laajalla
tunnistusalueella
Steinel IS2360-3 -liiketunnistin
Helposti asennettava, sisä- ja ulkokäyttöön
tarkoitettu Steinel IS2360-3 PIR-liiketunnistin
tunnistaa liikkeen tehokkaasti. Liiketunnistimella on laaja tunnistusalue, jonka enimmäishalkaisija on 24 metriä. Pinta-asenteinen
liiketunnistin reagoi liikkuviin lämmönlähteisiin ja siinä on kytkentäajan- ja
hämäryystason säätö. Tuotteella on
viiden vuoden takuu.

IS2360-3 PIR-liiketunnistin
• Kytkentäajan- ja hämäryystason säätö
• Laaja tunnistusalue, enimmäishalkaisija
24 metriä
• Kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
• Asennuskorkeus 2,8 m
• IP54
• Kattokiinnitys
• Valkoinen
• Snro 26 042 49

Cressida LED
Cressida LED on muotoilultaan klassinen,
ripustusasennettava toimistovalaisin.
Valaisimessa on aina ylä- ja alavalo, ja DEversiossa niitä voidaan himmentää erikseen
kahdella vetokytkimellä. Alumiinirunkoinen
Cressida LED-valaisin sopii erinomaisesti
toimistoympäristöön sekä erilaisiin julkisiin
tiloihin.
Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 ja
1500 mm.

Valaisimen vakiovärinä on valkoinen.
Myös langaton Casambi-ohjaus
mahdollisuus
Malliversiot:
ON/OFF - ei vetokytkintä.
DALI - varustettu DALI-liitäntälaitteella,
ei vetokytkintä.
DE - (DimEasy) - varustettu kahdella DALI-liitäntälaitteella sekä kahdella vetokytkinhimmentimellä.

Snro

Nimi

Snro

Nimi

42 845 56

Cressida L120 6200lm 830

42 845 64

Cressida L150 7100lm 830

42 845 57

Cressida L120 6200lm 840

42 845 65

Cressida L150 7100lm 840

42 845 58

Cressida L120 6200lm 830 DALI

42 845 66

Cressida L150 7100lm 830 DALI

42 845 59

Cressida L120 6200lm 840 DALI

42 845 67

Cressida L150 7100lm 840 DALI

42 845 60

Cressida L120 6200lm 830 DE

42 845 68

Cressida L150 7100lm 830 DE

42 845 61

Cressida L120 6200lm 840 DE

42 845 69

Cressida L150 7100lm 840 DE

42 845 62

Cressida L120 6200lm 830 DE AU

42 845 70

Cressida L150 7100lm 830 DE AU

42 845 63

Cressida L120 6200lm 840 DE AU

42 845 71

Cressida L150 7100lm 840 DE AU

DE AUTO - varustettu DALI-liitäntälaitteella, vakiovalo- ja läsnäolotunnistimella sekä yhdellä vetokytkinhimmentimellä.
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Valo- ja energiatehokkuus
ovat Formille itseisarvo
Ensto Formi on myymäläoptimoitu valaisin, jossa on erinomaiset valotekniset ominaisuudet.
Formi on myös nopea ja helppo asentaa
johtuen uudesta innovatiivisesta asennusratkaisusta ja kevyestä runkorakenteesta.
Formi on tyylikkään yksinkertainen, mutta
monipuolinen valaisin, joka voidaan räätä-

löidä kohteen erikoispiirteiden mukaisesti.
Tyylikäs ja moderni Formi on energiatehokas
myymälävalaistukseen suunniteltu uutuus
Enston valaisinvalikoimassa. Linjakas valaisin
on kevytrakenteinen ja varustettu erinomaisilla

Ominaisuudet:
Saatavilla valkoiseksi maalatulla
teräsrungolla
• Valaisimen päädyt polykarbonaattia
• Linssioptiikka. Materiaali akryylia
• Optiikat: Laajasäteilevä (WB/90°),
keskisäteilevä (MB/60°)
• DALI- ja perusmallit
• 4000 K, Ra>80
• Käyttöympäristön lämpötila
-20 °C - +30 °C
• Valaisimen elinikä Ta=25 °C 100 000h
(L80B50)
•

42

värintoisto-ominaisuuksilla – värit toistuvat
kaupassa ja myymälätuotteissa houkuttelevammin.
Ensto Formi – käyttömukavuutta ja vähäistä
huoltotarvetta myymälävalaistukseen.

•

Liitäntälaitteen elinikä 100 000 h (fr<10 %)

Asennus
Kattoon FOJK1-kiinnikkeellä.
Sisältyy toimitukseen.
• Valaisinripustuskiskoon FOJK2-jousikiinnikkeillä
• Valaisinripustuskiskojen väliin säädettävillä
päätykannakkeilla.
•

Tuotteet löytyvät SLO-valikoimasta
sähkönumerovälillä: 43 606 80 – 43 611 38
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Uusi Velox Deco - osana kolmen sarjaa
Enston valaisinvalikoimaan on lanseerattu uusi Velox Deco -valaisinsarja täydentämään Velox-paneelien tuoteperhettä.
Uuden Velox Deco -sarjan muotoilu ja upotettu valonlähde tarjoavat häikäisemättömän
pehmeän tunnelman yleisvalaistuksen perustarpeisiin. Tyylikkäät ja viimeistellyt lisävarusteet
tarjoavat myös pinta-asennettavat ratkaisut
koteihin ja julkisiin tiloihin.
Ensto Velox Deco on yleisvalaistukseen
suunniteltu LED-valaisinsarja, jonka moderni
muotoilu on pelkistetyn dekoratiivinen. Valaisimen upotettu valonlähde asettuu kattopintaa
syvemmälle ja takaa laadukasta häikäisemätöntä valoa. Deco-valaisimet sopivat erilaisiin
kattoratkaisuihin sekä asettuvat tyylikkäästi
osaksi kodin sekä työ- ja toimistotilojen sisustusta. Velox Deco -paneelit sopivat moderniin
ja klassiseen sisustukseen niin uudis- kuin
remonttikohteissakin.
Velox Deco - Pinta- ja uppoasennuksiin
Ensto Velox Deco tarjoaa tasaista laadukasta
valoa ja tuoteperheestä löytyy sekä geometriseen makuun sopivat neliöt että kauniit pyöreät
alasvalot raikkaan valkoisina. Deco-valaisimet
on saatavilla neliönmuotoisena (180 mm) sekä
pyöreänä kolmessa eri koossa (120 mm, 180
mm, 240 mm). Velox Deco -valaisimet soveltuvat niin pinta- ja uppoasennuksiin.

Ominaisuudet:
IP44
• 500 lm - 1170 lm
• 3000K and 4000K, DualWhite
• CRI>80
• Tilauksesta pinta-asennettavat mallit
DALI-ohjauksella
Rakenne
• Runko valkoiseksi pulverimaalattua
alumiinia
• Etulevy valoa hajoittavaa opaalilevyä
• Pinta-asennusmallien kiinnityslevyt
terästä
• Himmennettävä (triac) LED-virtalähde
sisältyy
Asennus
• Uppo- ja pinta-asennusmallit
• -o- 3x1,5 mm2, erillinen ketjutusrasia
sisältyy toimitukseen
• Dimming Ensto tarjoaa valaisimiinsa
kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi,
DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain
muutama esimerkki kattavista vaihtoehdoistamme tilasi ohjaamiseksi.
• DualWhite Enston DualWhite valaisimet
on varustettu valaisimeen integroidulla
värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi
helposti valita yhdellä valaisimella 3000K
ja 4000K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen
tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin
asentajan autossakin.
•
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SG:n uusi LEDDim Tunable White –
himmennys sekä värinlämpötilan säätö
samasta vaihehimmentimestä
SG lanseerasi uuden vaihehimmennettävän Tunable
White LEDDim tekniikan ja siihen liittyvät tuoteperheet.
Tämä yksinkertainen tekniikka on saatavilla kaikissa
yleisimmissä SG:n valaisimissa niin koteihin kuin julkisiin
kohteisiin. Esimerkiksi alasvalo Junistar Isosafe TW
sekä pintaan asennettavassa yleisvalaisin DISC:ssä
voidaan valaisimen kirkkautta ja värilämpötilaa säätää
helposti saman SG:n LEDDim Smart säätimen kautta
– vaihehimmennyksenä. Säätimeen voidaan asettaa
helposti myös neljä esiasetusta. Kaapeloinnin osalta
nolla, vaihe ja maa riittävät ja esim. Dali-järjestelmälle ei
ole tarvetta.
Värilämpötilan säätöalueina on aina kaksi vaihtoehtoa:
2700-6500K tai 2000-4000K.

44

SG TW LEDDim Smart säädintä voi käyttää manuaalisesti seinästä tai yhdistää sen bluetoothilla
omaan älypuhelimeen ja SG:n sovellukseen. Näin
asiakkaalla on käytössä täysi valaistuksenohjaus
sovelluksen kautta. TW LEDDim on helppoasenteinen- ja käyttöinen, sekä hyvin kustannustehokas
Tunable White ratkaisu niin koteihin kuin julkisiin
kohteisiin soveltuville valaisimille.
SLO:n varastoimat tuotteet
Snro

Nimike

40 033 52 TW LEDDim SMART
42 418 19 Junistar IsoSafe TW LEDDim 2-4K VA
42 254 37 DISC 480 TW LEDDim 27-65 VA
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Inspire – moderni ja
tyylikäs ripustusvalaisin
jossa UGR <10
Inspire on moderni ja sirorakenteinen ripustinvalaisin toimistoihin, joka tuottaa laadukkaan
ja miellyttävän valon. Valovirta on 4300 lm
joka jakautuu puoliksi ylä- ja alavalon kesken.
Kubistiset heijastimet vähentävät häikäisyn
minimiin, UGR indeksin ollessa <10.
Materiaali tyylikästä jauhemaalattua alumiinia.
Helpon ja nopean asennuksen varmistaa
paketin mukana tulevat ripustusvaijerit, syöt-

tökaapeli, kiinnike T-profiiliin sekä yhdistin jolla
kaksi valaisinta saadaan yhdistettyä jonoksi.
On-Off ja DALI-ohjaus, väreinä valkoinen ja
musta.
SLO:n keskusvarastoidut tuotteet:
Snro

Nimike

42 255 02 Inspire 4000K VA
42 255 03 Inspire 4000K DALI VA
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CAP LUX / CAP LED
CAP LUX ja CAP LED on ainutlaatuinen
superkondensaattorilla varustettu LED
opaste- ja turvavalaisinsarja jolle annetaan
10-vuoden takuu koskien valaisinrunkoa ja
superkondensaattoria! Mallit sopivat erinomaisesti esim. kylmiin ja vaativiin tiloihin koska
käyttölämpötila on -30°C..+40°C. Kaikissa

malleissa on autotesti valaisimen kunnon
seuraamiseen. Opasteet kuuluvat myös aina
CAP LUX mallien toimitukseen 26 metrin
havaintoetäisyydella! CAP LUX 65 mallissa
mahdollisuus valita toimiiko jatkuvasti vai
virtakatkoksesta. Lisätietoja SLO myynti/verkkokauppa sekä kamic.fi.

Snro

Kuvaus

Varakäyntiaika

Asennus

IP-lk

42 262 52

CAP LUX opastevalaisin

1 h - superkondensaattori

katto / seinä

IP44

42 262 51

CAP LUX 65 opaste- / turvavalaisin

1 h - superkondensaattori

katto / seinä

IP44

42 663 36

CAP LED/P turvavalaisin avoimet tilat

1 h - superkondensaattori

katto / uppo

IP40

42 663 37

CAP LED/O turvavalaisin poistumisreitit

1 h - superkondensaattori

katto / uppo

IP40

Clara – suunnattava alasvalo
himmennettäessä säätyvällä värilämpötilalla
Clara on Cariitin uusi
himmennettävä alasvalo.

•

•
•

Värilämpötila säätyy kylmästä 4000 K:sta
lämpimään 2200K:n, joka antaa erinomaiset mahdollisuudet muuttaa tilan tunnelmaa
valon tarpeen mukaan. Clara on suunnattava, se kallistuu 25° joka suuntaan.
Värivaihtoehtoina kromi, mattavalkoinen ja
musta.

46

•
•
•

Himmennettävä värilämpötila
4000 – 2200 K, 550 lm
8 W, 220 – 240 V
Ra > 90
Avautumiskulma 40°
Suunnattava
Materiaali: alumiini

•
•
•
•

Halkaisija ø 95 mm
Upotussyvyys 47 mm
Asennusreikä ø 83 mm
Sisältää liitäntälaitteen

Voidaan himmentää suoraan
syöttöjännitteestä. Snro 41 971 55
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Sitop PSU6200
-teholähde on
vankkarakenteinen
ja vaivaton kytkeä

Siemens on tuonut markkinoille uudet Euroopassa valmistetut Sitop PSU6200 -teholähteet. Tuotteet ovat yksivaiheisia 12 V ja 14
V tasajännitteen teholähteitä, joissa on laaja
vaihto- ja tasajännitteen syöttöalue. Sitopin
monipuolisesta diagnostiikkarajapinnasta saa
tietoja jännite- ja virta-arvoista sekä lämpötilasta. Yksivaiheiset käyttäjäystävälliset teholähteet ovat saatavilla eri teholuokissa. Niiden

nimellislähtövirrat ovat 1,3–20 A. Luotettava
Sitop PSU6200 -tuoteperhe täyttää vuonna
2020 voimaan tulevat EMC-standardit.
Asiakashyödyt:
• Hyvin suojatut terminaalit laadukkailla
jousiliittimillä mahdollistavat nopean ja
helpon johtojen kytkemisen
• AC- ja DC-syöttöjännitteen automaattinen tunnistaminen

•

•
•

Ohuesta rakenteesta johtuva pieni tilan
tarve
Jopa 95 % hyötysuhde
Pystyy syöttämään jatkuvasti jopa 120 %
tehoa 45 °C ympäristölämpötilassa

Lisätietoa: https://new.siemens.com/global/
en/products/automation/power-supply/
sitop-psu6200.html

Siemensiltä uusi johdonsuojasarja CBE
Siemens on tuonut markkinoille johdonsuojasarjan, joka on erityisesti tarkoitettu
laitteistojen suojaukseen, siitä sarjan englanninkielinen lyhenne: CBE eli circuit breaker
for equipment.
Katkaisijoilla suojataan ylikuormitukselta ja
oikosuluilta seuraavanlaisia käyttöjä:
• koneenrakennus
• kemian teollisuus
• voimalaitosten magneettiventtiilit
• servomoottoreita,
• merkkivaloja ja

logiikkaa
Näissä käytöissä on yleensä virtalähde ja
sen perässä varsinainen käyttö.
CBE-johdonsuojasarjan tyypit alkavat
5SY170…
Virta 0,5 – 16 A.

•

Käyttöjännite on AC/DC: 230 /60 V.
yksinapainen
• sulkeutuva apukosketin
• 18 mm leveä
• kiinteä apukosketin
•

CBE-johdonsuojasarjan tunnistaa sinisestä käyttövivusta. Sarjassa on kaksi
laukaisukäyrää eli F1 ja F2.
F1-versiossa oikosulun laukaisukäyrä on
(AC/DC) 1,5–3 / 2,5-4 x In, ja
versiossa F2 käyrä (AC/DC) 3–5 / 4-7 x In
Molemmissa versioissa terminen laukaisu on 1,05 – 1,35 x In. Katkaisukyky
on 3 kA.
CBE-johdonsuojasarjat ovat IEC 60934
ja UL1077 –hyväksyttyjä ja ne soveltuvat
myös rataliikennekäyttöihin.
Tuotteet löytyvät sähkönumerovälillä:
32 226 57 … 72
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Eupen PYROCONTROL palonkestävä asennuskaapeli (FRHF)
– nyt myös moninapaiset versiot
Snro

Laadukas eurooppalainen
asennuskaapeli, joka soveltuu
kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana.
Hyvä käsiteltävyys.

•
•
•

•

Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V
Johdinmateriaali: kirkas kupari
Johdinluokka: yksilankainen,
luokka 1
Toimivuus palossa: EN
50200/50362

Koko

Nimike

Vaippa

Kela

04 650 92

7G1,5

PYROCONTROL FRHF

ORANSSI

K500

04 650 93

7G2,5

PYROCONTROL FRHF

ORANSSI

K500

04 650 94

12G1,5

PYROCONTROL FRHF

ORANSSI

K500

04 650 95

12G2,5

PYROCONTROL FRHF

ORANSSI

K500

04 650 96

19G1,5

PYROCONTROL FRHF

ORANSSI

K500

04 650 97

19G2,5

PYROCONTROL FRHF

ORANSSI

K500

04 650 98

27G1,5

PYROCONTROL FRHF

ORANSSI

K500

04 650 99

27G2,5

PYROCONTROL FRHF

ORANSSI

K500

Polyflex Mine – Designed for
mining environments
Polyuretaanivaipalla varustettu halogeeniton
virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin
sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi
kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta
vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan. Kolmeen osaan

jaetun suojamaajohtimen ansiosta ulkohalkaisija on saatu mahdollisimman pieneksi,
mistä on hyötyä varsinkin kelauskäytössä.
Kaikissa varastoitavissa tyypeissä on myös
pilot-johtimet.

La Triveneta H07Z-R halogeeniton
asennusjohto (MK-HF)
Asennusjohtoa käytetään keskusten ja laitteiden
johdotuksissa sekä yksittäisenä maadoitusjohtimena. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkyjä tai syövyttäviä kaasuja,
dioksiineja tai happoja.
• Standardi: HAR
• Nimellisjännite U/Uo: 450/750 V

48

•
•
•

•
•
•

CPR luokka: Eca
Johdinmateriaali: kirkas kupari
Johdinluokka: muutamalankainen,
luokka 2
Johdineriste: halogeeniton seos
Käyttölämpötila: -25 °C…+90 °C
Taivutussäde: 6 x ulkohalkaisija

Snro

Koko Väri

ø/mm

kg/km

Pakk.

Snro

Koko Väri

ø/mm

kg/km

Pakk.

04 217 57

1,5

MU

3,4

22

R200

04 217 63

2,5

MU

4,1

33

R200

04 217 59

1,5

KEVI

3,4

22

R200

04 217 65

2,5

KEVI

4,1

33

R200

04 217 58

1,5

VASI

3,4

22

R200

04 217 64

2,5

VASI

4,1

33

R200

04 217 60

1,5

RU

3,4

22

R200

04 217 66

2,5

RU

4,1

33

R200

04 217 61

1,5

VA

3,4

22

R200

04 217 67

2,5

VA

4,1

33

R200

04 217 62

1,5

HA

3,4

22

R200

04 217 68

2,5

HA

4,1

33

R200
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Top Cable TOXFREE ZH ROZ1-K
halogeeniton, häiriösuojattu
moottorinsyöttökaapeli

Moottoreiden ja energiansyöttöön järjestelmissä ja tiloissa,
missä elektromagneettista säteilyä on rajoitettava. Erinomainen
häiriösuojaus, hyvä öljyn, kemikaalien ja UV kesto. Korkea CRPluokitus Cca -s1a, d1, a1. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkyjä
tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.

Snro

Koko

Väri

ø/mm

kg/km

Pakkaus

04 727 06

3x10+3G1,5 musta

15

450

K500

04 727 00

4G1,5

musta

10,4

155

K500

04 727 07

3x16+3G2,5 musta

17,2

670

K500

04 727 01

4G2,5

musta

11

195

K500

04 727 08

3x25+3G4

musta

21,4

1085

K500

04 727 02

4G4

musta

12,4

260

K500

04 727 09

3x35+3G6

musta

24,1

1455

K500

04 727 03

4G6

musta

13,9

345

K500

04 727 10

3x50+3G10 musta

28

2025

K500

04 727 04

4G10

musta

17,2

595

K500

04 727 11

3x70+3G10 musta

32,5

2650

K500

04 727 05

3x6+3G1,5

musta

13,9

335

K500

04 727 12

3x95+3G16 musta

31,3

3455

K500

FLEX-H taipuisa ohjauskaapeli (HF)
FLEX-H -ohjauskaapelia käytetään mittaus- ja syöttökaapelina
sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
•

•

Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot.
Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Tulipalon
sattuessa ei levitä myrkkyjä tai syövyttäviä
kaasuja, dioksiineja tai happoja.

Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V
• CPR luokka: Dca -s2, d2, a1
• Johdinmateriaali: kirkas kupari
• Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
• Johdineriste: halogeeniton seos
• Ulkovaippa: halogeeniton seos

•

•

•

Snro

Koko

Väri

ø/mm

kg/km

04 215 29

5G1,5

Harmaa

8,3

72

04 215 20

3G0,75

Harmaa

5,6

21,6

04 215 30

7G1,5

Harmaa

9,2

101

04 215 23

4G0,75

Harmaa

6,3

29

04 215 31

12G1,5

Harmaa

12,1

173

04 215 24

5G0,75

Harmaa

6,8

36

04 215 34

3G2,5

Harmaa

8,3

72

04 215 25

7G0,75

Harmaa

7,4

50

04 215 35

4G2,5

Harmaa

9,2

96

04 215 36

5G2,5

Harmaa

10

120

04 215 26

12G0,75 Harmaa

9,8

86

04 215 27

3G1,5

Harmaa

6,8

43

04 215 37

7G2,5

Harmaa

11,2

168

04 215 28

4G1,5

Harmaa

7,4

58

04 215 38

12G2,5

Harmaa

15

288

Käyttölämpötila kiinteä asennus:
-40°C…+70°C
Käyttölämpötila liikuteltava asennus:
-15°C…+70°C
Taivutussäde kiinteä asennus: 4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus: 12,5 x
ulkohalkaisija
Johdintunniste: mustat numeroidut
johtimet +kevi
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Danfoss Drivesin MyDrive® Portfolio
-sovellus on uudistunut
Kaikki tiedot VLT®- ja VACON®
-taajuusmuuttajista ja Danfoss
Drivesin palveluista ovat nyt
käden ulottuvilla.
Danfoss Drivesin MyDrive® Portfolio -sovellus
on uudistunut. Sovelluksen avulla pääsee
käsiksi helposti ja nopeasti VLT®- ja VACON®
-taajuusmuuttajien tietoihin, kuten teknisiin
dokumentteihin, esitteisiin ja tietolehtisiin.
Sovelluksen avulla on myös mahdollista jakaa
tiedot suoraan omaan sähköpostiin.
Sovelluksessa on mahdollisuus valita tuotteet
myös eri teollisuuden alojen mukaan, joita
ovat mm. vesi ja jätevesi, HVAC/talotekniikan
sovellukset, jäähdytys, elintarviketeollisuus ja
kaivosteollisuus.
Portfoliosta löytyy huoltopalveluita
Tuotetietojen ja teollisuuden alojen lisäksi
sovellukseen on lisätty tietoa DrivePro®elinkaaripalveluista, jotka tarjoavat jatketun
takuun lisäksi myös mm. vianmääritystä,
huoltoa, korjauksia ja laitevaihtoja. Lisäksi
DrivePro®- palvelut parantavat ennakoivasti
tuottavuutta, suorituskykyä ja toimintaaikaa.

50

Aina ajantasainen tieto
Sovelluksen kieli ja sovelluksesta löytyvät
dokumentit ovat englannin kielellä. Danfoss
Drivesilla dokumentit päivitetään aina ensin
englanniksi ja tämän ansiosta myös sovelluksen dokumentit ovat varmasti aina ajan
tasalla. Suomenkieliset dokumentit löytyvät
edelleen Danfossin nettisivuilta osoitteesta
danfoss.fi > Huolto ja tuki > Dokumentaatio.
SLO-yhteistyöstä vastaava, Danfoss
Drivesin Key Account Manager Markus

Ilander käyttää MyDrive® Portfolio -sovellusta
paljon myös omassa työssään.
- MyDrive® Portfolio on helppokäyttöinen
sovellus, josta löytyy tuotemallin mukaan
kaikki uusimmat tiedot tuotteista, kuten
tuote-esitteet ja manuaalit. Kännykän kautta
on joskus hankalaa lukea PDF-esitettä, mutta
MyDrive® Portfolion kautta voit lähettää itsellesi linkin sähköpostiisi vaikkapa manuaalista,
joka vie suoraan Danfoss Drivesin nettisivuille
oikeaan paikkaan, Markus kertoo.

MyDrive® Portfolion voi
ladata ilmaiseksi App
Store tai Google Play
-sovelluskaupasta.
App Store

Google Play
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HT PVCHECKs -monitoimilaite aurinko
sähkölaitoksen turvallisuuden, parametrien
ja suorituskyvyn tarkistamiseen
Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotesteillä osoitetaan järjestelmien turvallisuusmääritysten mukainen toiminta ja suorituskyky.
SFS-EN 62446-1:2016 -standardissa on
määritetty testauksen ja käyttöönoton
vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä
aina aurinkosähköasennusta sähköverkkoon
liitettäessä.
PVCHECKs on ihanteellinen ratkaisu
käyttöönottotestaukseen sekä käynnistystä
edeltäviin järjestelmätarkistuksiin.
Täydellinen tarkistus
• Aurinkosähköasennuksen sähkö
turvallisuuden nopea ja turvallinen testaus
(tasavirtaosuus)
• Paneelien/ketjujen toiminnan ohjaus IEC/
EN62446-ohjeiden mukaan
• PVCHECKs toteuttaa paneelin, ketjun
tai aurinkosähköpaneeliston aktiivisten
johtimien eristysresistanssimittauksen
ohjeiden mukaan ilman, että tarvitaan
ulkoista kytkintä, jolla oikosuljetaan plusja miinusnavat
• PVCHECKs sisältää ”IV Check” -tilan, jolla
voidaan arvioida eristystä, Voc-tyhjäkäyntijännitteen ja Isc-oikosulkuvirran arvoja

(molemmissa viitataan säteilymittauksen
standarditestiolosuhteisiin) sekä jokaisen
ketjun suojajohtimien sähköistä jatkuvuutta
yhdellä ainoalla mittauksella.
Aurinkosähköpaneeliston suorituskyvyn
tarkistus käyttöolosuhteissa
• PVCHECKs toteuttaa aurinkosähköpaneeliston (DC) suorituskykyanalyysin käyttöolosuhteissa (liitettynä vaihtosuuntaajaan),
jolloin saadaan käsitys tuotetusta sähköstä
ja aurinkosähkökentän tehokkuudesta,
jotka ovat riippuvaisia laitteen mittaamasta
säteilyvoimakkuudesta ja lämpötilasta.
Testitulos: OK tai NOT OK
• PVCHECKs vertaa testituloksia standardien
edellyttämiin arvoihin ja ilmoittaa testin
tuloksen välittömästi
Tekniset tiedot
(suluissa CA6418):
• Mitta-alue: 1000 V DC / 15 A
• Luokka: CAT III 300 V
• IP luokka: IP40
• Mitat (mm): 235 x 165 x 75
• Virtalähde: 6 x 1.5 V AA alkaliparisto
• Paino (mukaan lukien paristot): 1,2 kg

Snro

Nimike

67 752 67 PVCHECKs
sähköasennustesteri

Toimitussisältö:
• Topview2006 -ohjelmisto
• HT4004 virtapihti 10/100 A
• Borsa2051 laukku
• KITGSC4 4 kaapelia +
4 banaanikosketinta
+ 4 alligaattorileukaa
• KITPCMC3-KITPCMC4

Entes MPR-47SE
-verkkoanalysaattori
Ethernet-yhteydellä
MPR-4 -sarjan verkkoanalysaattorit
mahdollistavat sähköparametrien
yksityiskohtaisen mittauksen ja
analysoinnin teollisuudessa, konesaleissa
ja julkisissa rakennuksissa. I/O-kanavat
mahdollistavat integraation eri järjestelmiin.
Ethernet-valmiuden ansiosta suora yhteys
paikallisverkkoon ilman Modbus TCP yhdyskäytävää.

Täydellinen tarkistus
• Harmoniset yliaallot 1- 51 asti
• Virta & Jännite epäsymmetria
• Sag (jännitekuoppa) & Swell
(jännitepiikki) monitorointi
• RS-485 Modbus RTU tiedonsiirto
• Ethernet Modbus TCP tiedonsiirto
• 16 MB muisti
• Tapahtumien ja lokien tallennus
• IP51 luokka
• 96 x 96 x 45 mm paneeliasennus

Snro

Nimike

Tekninen nimi

67 740 69

MPR-47SE
Sähkönlaatumittari

MPR-47SE
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52 Tuoteuutiset / Talotekniikka
Mittalaitteet

Uusi vaihtoehto sähkön perussuureiden
mittaamiseen – Entes EMM-monimittarit
Uudet, väylään liitettävät Entes
EMM -monimittarit ovat tervetullut lisä markkinoille. Hedtec
Oy:n laajaa sähkölaitevalikoimaa täydentävät mittarit on
helppo integroida teollisuuden
laiteympäristöihin.
Laadukkaille sähkön perussuureita mittaaville,
väylään liitettäville monimittareille on kysyntää. EMM-sarjan monimittarit ovat tarkka ja
edullinen ratkaisu tähän silloin, kun ei tarvita
energian tai harmonisen kokonaissärön THD
mittausta, kertoo Hedtecin tuotepäällikkö Kari
Aikio.
Uudistunut EMM-sarja vastaa tarpeeseen
Aikion mukaan mallikkaasti, monenlaiset
käyttötarpeet huomioiden.
Sarjassa on sekä väylään asennettavia,
laiteryhmien seurantaan soveltuvia malleja,
että yksittäisen laitteen virrankulutuksen tai
jännitteen mittaamiseen soveltuva perusmalli.

Väylään liitettävät mallit osoittavat nopeasti
arvonsa erityisesti isommissa tuotantolaitoksissa. Niiden avulla kymmenien laitteiden
ryhmää voidaan seurata valvomosta käsin.
Virran tai jännitteen seuranta ja automaattiset hälytykset asetettujen arvojen ylittyessä
tuovat kustannussäästöjä ennen kaikkea
ennaltaehkäisynä. Virtapiikeistä johtuvat ylikuormitustilanteet sekä ylijännitteestä johtuvat
laiteviat voidaan ehkäistä jopa kokonaan,
kertoo Aikio.
Helppokäyttöiset EMM-mittarit soveltuvat mihin tahansa laiteympäristöön
EMM-sarjan kehittämistyössä on kiinnitetty
erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen.
Käyttöönotossa ei tarvitse asentaa erillisiä
ohjelmia ja mittarit voi liittää väylän kautta
kätevästi käytännössä mihin tahansa yksittäisiin laitteisiin, laiteryhmiin tai kojelähtöihin.
Tiedonsiirto on sujuvaa, sillä mittareista
löytyy mallit, jossa on vakiona Modbus RTU
RS-485 portti sekä malli, jossa on vakiona

Modbus RTU RS-485 portti ja kaksi hälytyskosketinta.
Muotoilussa on panostettu käytettävyyteen.
Arvot ovat luettavissa selkeästi ja valikko on
yksinkertainen.
Mittarit ovat lisäksi kooltaan hyvin kompakteja, syvyydeltään vain 45 mm, joten ne
sopivat pienempienkin laitteiden paneeleihin.
Luotettavat laitteet pitkän linjan valmistajalta
ENTES on Aikiolle tuttu jo vuosien ajalta. Hän
uskaltaakin suositella EMM-mittareita.
ENTES on pitkän linjan eurooppalainen sähkölaitteiden valmistaja, jolla on kattavat kansainväliset sertifikaatit ja isojen brändien luottamus.
Itsekin olemme luottaneet ENTESiin jo pitkään.
ENTES panostaa vahvasti tuotekehityk-seen
ja lanseeraa uusia tuotteita jatkuvasti.
Hedtecillä seurataankin kehitystyötä ja otetaan mielenkiintoisimmat tuotteet valikoimaan.
Erittäin kiinnostavia mahdollisuuksia tarjoaa esimerkiksi pian lanseerattava verkkoanalysaattori.
Siinä on kyseessä todellinen uuden sukupolven
harmoninen mittalaite, päättää Aikio.
Mitä ENTES EMM mittaa?
Vaihevirrat, pää- ja vaihejännitteet, taajuus, tehokerroin cos φ, sekä maksimi ja minimiarvot.

Snro

Nimike

Tekninen nimi

67 740 66 EMM-04 monimittari

EMM-04 IP22 96x96x44,5

67 740 67 EMM-04S monimittari

EMM-04S IP22 96x96x44,5

67 740 68 EMM-04CS monimittari EMM-04CS IP22 96x96x44,5
52
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CA6416, CA6417 ja CA 6418
-maadoitusvastuspihdit
Maadoitusvastuspihdit CA 6416, CA 6417 ja
uusi CA 6418 tuovat mukanaan käyttöä helpottavia ominaisuuksia ja yksityiskohtia. Mittalaitteen näyttö on toteutettu OLED-tekniikalla,
jolloin se on luettavissa myös kirkkaalla ilmalla.
Uudessa CA 6418 -mallissa pihdin muotoilussa otettu huomioon myös kiskoista ja
muista suorakaiteen muotoisista kohteista
tehtävät mittaukset.
Mittarissa on PRE-HOLD-toiminto, joka jättää
näyttöön mittaustuloksen, kun pihti irroitetaan
mitattavasta johtimesta.
Mittarin ominaisuuksia ovat samanaikainen
näyttö maadoitusvastukselle, vuotovirralle,
jännitteelle sekä maadoitusvastuksen resistiiviselle että induktiiviselle osalle.
Snro

Nimike

67 505 30

CA 6416

67 505 31

CA 6417

67 506 18

CA 6418

Mitattu impedanssiarvo (2083 Hz) voidaan
näyttää myös verkon perustaajuuden tasolla
(50 Hz), tämä parantaa tarkkuutta erityisesti
pienillä vastusarvoilla.
Aseteltavat hälytysrajat maadoitusvastukselle ja jännitteelle. Kaikissa malleissa on

oma muisti, jonne tallentuu mittaustulosten
lisäksi aika ja päivämäärä. Mallissa CA 6417
on Bluetooth-yhteys, jolla voidaan tiedot
siirtää tietokoneelle. Android-älypuhelimiin ja
-tabletteihin on saatavilla CA 6417 Ground
Tester -sovellus, jolla voidaan mm. tallentaa
sijaintitiedot GPS-paikannuksen avulla. Lisäksi
asetusten ja mittaustulosten lukeminen onnistuu puhelimen näytöltä.
Tekniset tiedot (CA6418):
• Vastusalue
0,01 … 1500 Ω (1200 Ω)
• Induktanssi
10 … 500 µH (-)
• Virta-alue
0,2 mA … 40 A (20A)
• Suojausluokka
IP 40

Siemens on uudistanut Sentron Pac -sarjaansa
Siemens on uudistanut Sentron Pac 3000
-sarjaansa. Tämän sarjan 3100 ja 3200
versiot ovat muuttuneet. Malli Pac 3100
tunnetaan nyt tyyppinä Pac 3120 ja mallisarja
Pac 3200 on tästä eteenpäin Pac 3220.
Uudet versiot ovat jo saatavilla ja myynnissä.
Vanhojen versioiden valmistus jatkuu toistaiseksi eli niitä saa haluttaessa. Uudet versiot
ovat mitoiltaan samankokoiset kuin edellisetkin
versiot eli mitoissa ei muutosta. Myös suojausluokat ovat samat IP54/IP65. Tuotteen ulkomuoto on muuttunut jonkin verran. Seuraavassa lyhyt esittely uusien versioiden uusista
ominaisuuksista. Tietysti uudet tyypit sisältävät
myös ne samat toiminnot, jotka
ovat olleet jo olemassa olevissa tyypeissä.

•
•
•
•
•
•
•

•

Muisti kulutuksesta: 60 vuorokautta
Mittausten keskiarvo
Näennäistehon mittaus
Käyttötuntilaskuri
Raja-arvojen valvonta
Loogiset funktiot
Harmonisten säröjen mittaus ja ilmoitus
jännite ja virta
Väylä: Modbus RTU, ainoa vaihtoehto

(22–65,95-340 VDC /95–240 VAC)
•
•
•

•
•

•

Sentron Pac 3220
• Ohjausjännite: 24–60 VDC ± 20 % ja
100–250 VAC/DC ± 10 %

•

Muisti kulutuksesta: 60 vuorokautta
Mittausten keskiarvo
Uusi Profinet- moduuli 7KM9300-0AE020AA0, vanhaa versiota ei voi käyttää
Apukoskettimet: 2 s + 2 av
Laajennusmoduleiden avulla
kokonaismäärä on 10s + 6 av
Vakioväylä Modbus TCP/IP. Muut
väylät liitosmodulien avulla
Sisäänrakennettu webserveri

Sentron Pac 3120
• Suurin mitattava jännite 690/400 V
• Virtamuuntajat x / 1 A ja x / 5 A
• Ohjausjännite: 24–60 VDC ± 20 % ja
100–250 VAC/DC ± 10 % (100–250
VDC/100–240 VAC)
Snro

Tyyppi

Selite

67 011 36

7KM3120-0BA01-1DA0

Sentron Pac 3120 ohjaus 100-250 V ac/dc

67 011 37

7KM3120-1BA01-1EA0

Sentron Pac 3120 ohjaus 22-65 V dc

67 011 38

7KM3220-0BA01-1DA0

Sentron Pac 3220 ohjaus 100-250 V ac/dc

67 011 39

7KM3220-1BA01-1EA0

Sentron Pac 3220 ohjaus 22-65 V dc

67 011 40

7KM9300-0AE02-0AA0

Profinet liitososa tarkoitettu Sentron pac 3220/4200/
C0M100/COM800 laitteisiin

4,5
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54 Tuoteuutiset / Kaapelit

Lahden SLO Electricityssä polttokoe herätti kiinnostusta ja paljon kysymyksiä

Polttokoe havainnollistaa halogeenittomuuden
Prysmian Group on useampana kesänä
tuonut halogeenittomien kaapeleiden polttokokeet lähelle asiakkaita. Käytännössä oma
kokemus vasta auttaa täysin käsittämään,
miten suuri merkitys palotilanteessa on sillä,
onko kaapeli halogeeniton palosuojattu
kaapeli – esimerkiksi Cca-paloluokan Afumex
C-PRo -kaapeli – vaiko perinteinen kaapeli.
Polttokokeen tarkoitus on näyttää konkreettisesti, miten perinteinen kaapeli palaa ja savuaa
verrattuna halogeenittomaan, palosuojattuun
Afumex C-PRo -kaapeliin.
Ero on selkeä
Polttokoe suoritetaan kaksikammioisella,
tarkoitukseen kehitetyllä laitteella. Kokeen
alkaessa kaapelit sytytetään palamaan kumpi-

54

kin omassa kammiossaan. Perinteinen kaapeli
alkaa savuta voimakkaasti ensi hetkestä
alkaen. Savu pakkautuu sankkana lasikuution
kattoon. Vain hetkeä myöhemmin lasikuutio
on niin täynnä savua, ettei liekkiä edes näy
– saati lasikuution takaseinään kiinnitettyä
poistumistiekylttiä. On helppo kuvitella, miten
vaikeaa olisi siinä savussa löytää tiensä ulos.
- PVC-vaippainen kaapeli tuottaa savua, tippuvia
pisaroita sekä syövyttäviä kaasuja palaessaan.
Ilmaan vapautuu myös syövyttävää kloorikaasua, tuoteryhmäpäällikkö ja halogeenittomien
kaapeleiden asiantuntija Toni Suomela sanoo.
Ero C-PRo-kaapeliin on selkeä. Halogeenittomasta kaapelista savua ei muodostu juuri
lainkaan eikä kaapelista vapaudu myöskään
haitallisia happoja tai myrkyllisiä kaasuja. Ainoa,

mikä himmentää lasia, on palamisen aiheuttama
höyrystyminen kuution sisällä.
- Pelastautumiselle jää enemmän aikaa, sillä
vähäisen savunmuodostuksen ansiosta näkyvyys säilyy palotilanteessakin. Pelastautuminen
voi todellisessa tilanteessa olla sekunneista kiinni.
Koska ympäristölle haitallisia aineita ei palotilanteessa synny, on myös jälkisiivous helpompaa
eikä kaikkia elektronisia laitteita tarvitse uusia.
Yleisö yllättyy
Polttokoe on ohi reilussa kolmessa minuutissa. Se tekee aina vaikutuksen katsojiin ja
kirvoittaa kommentteja kuten:
- Huomattava ero! En olisi uskonut, että eroa
savunmuodostuksessa on näin paljon.
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Kaapelit 55
Tuoteuutiset

- Valaiseva demo ja silminnähtävä ero
kaapelien palokäyttäytymisessä.
- Ero oli kyllä suuri. Eihän tätä välttämättä
ole tullut ajatelleeksi siinä vaiheessa, kun
kaapelia valitsee. Nyt, kun tilanteen näki
näin konkreettisesti, ymmärtää palosuojauksen merkityksen.
Prysmianin C-PRo -valikoima
Suomen laajin
Afumex C-PRo -kaapeleiden valikoima
on todistetusti Suomen laajin kattaus
Cca-paloluokan kaapeleita. Prysmian
toi markkinoille ensimmäisen Cca-paloluokan kaapelinsa – AFUX-HF C-PRo:n
– jo kesällä 2017, samaan aikaan kun
CPR-asetus astui voimaan.
- Sen jälkeen olemme järjestelmällisesti
laajentaneet valikoimaamme, joka sisältää
nyt 26 tuoteperhettä ja 233 Cca-paloluokan
tuotetta, Suomela kertoo. - Valikoima kattaa
asennusjohdot ja -kaapelit, ohjaus-, voima-,
instrumentointi-, merkinanto- ja koaksiaalikaapelit sekä kupariset ja optiset tietoverkkokaapelit. Myös monia teollisuus- ja
OEM-sektorin tarvitsemia erikoiskaapeleita
on saatavana. Pitkään odotettu Cca-luokan
instumentointikaapeli NOMAK-HF C-PRo
tuli markkinoille viime kesänä.

Halogeeniton kaapeli oikealla, perinteinen vasemmalla

PicoTubella enemmän kuitua mikrokanaviin
LAPP on kehittänyt tuotteita aurinkokennojärjestelmiin jo yli kymmenen vuoden ajan. Tässä
tuotteemme, jotka tarjoamme erittäin kilpailukykyiseen hintaan suoraan varastostamme.

Prysmian Groupin kehittämä PicoTube-teknologia mahdollistaa 20 % pienemmät mikrokanavaratkaisut. Sen avulla pystytään asentamaan
entistäkin enemmän kuituja aiempaa pienempiin

kanaviin. Tämä säästää asennus- ja materiaalikustannuksia ja pienentää ympäristöjalanjälkeä.
PicoTube-teknologiaa sovelletaan uusissa
Sirocco HD-mikrokanavakaapeleissa, joissa
BendBrightXS 200 -kuidulla saavutetaan kuitumäärä 552. Näin saadaan näin kaikki kapasiteetti irti EaseNetXS 14/10 mm putkesta.
Prysmian Groupin EaseNetXS-mikrokanavajärjestelmä sopii liityntäverkon ja kiinteistön sisäjohtoverkon joustavaan rakentamiseen vaiheittain.
Koko järjestelmä on metalliton ja se soveltuu
erinomaisesti myös yhteisrakentamiseen voimakaapeleiden kanssa. Sirocco HD mikrokanavakaapelin sähkönumero on 02 419 07

Uusi taipuisa 552 kuituinen Sirocco HD -mikrokanavakaapeli 14/10 mm putkeen. PicoTube-teknologiaa
sovelletaan uusissa Sirocco HD-mikrokanavakaapeleissa.
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56 Tuoteuutiset / Väylä- ja tietoliikenne

APS RA-sarjan laitekaapit

Cat6A
Keystone
liitin

RA19-sarjan laitekaappi soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön tele-, turva- ja IT-alalla.
Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi pulverimaalatusta teräslevystä. Laitekaapissa
on portaattomasti syvyyssäädettävät 19” kiskot edessä ja
takana. Katossa ja pohjassa on kolme läpivientiä kaapeleille.
Kaapeissa on teräsovi, joka sisältää turvalukon. Optiona
kaappiin saa sovitteet myös Abloy-lukoille. Myös takaovi on
varustettu lukolla. Kaapin etu- ja takaovien kätisyys on helposti
vaihdettavissa. Sivupaneeleissa on lukitus, asennustyön helpottamiseksi sivupaneelit ovat helposti poistettavissa.
•
•

•

•

•

Teräskehikko
Runko 2 mm teräs,
hitsattu rakenne
Sivuseinät 1,2 mm teräs
(lukittavissa, helposti
poistettavissa)
Etu- ja takaovessa lukko,
kätisyys vaihdettavissa
Säätöjalat ja pyörät

•
•
•

Keystone liitin voidaan asentaa
helposti ilman puristustyökalua.
Liittimessä on integroitu pölyläppä.

(kaapissa 72 265 74 on
vain säätöjalat ja pyörät
lisävarusteena)
19" kiskot edessä ja takana
Kiskoissa UNIT-merkinnät
Läpiviennit katossa ja lattiassa (kaapissa 72 265 74
harjasläpiviennit ja maadoituskisko)

Snro

Tuotekoodi:

72 058 74

Cat6A Keystone liitin

Dahuan 4G-kameralla valvot kohdettasi
missä tahansa 4G-verkon kautta
Dahuan 4G-kamerassa on monia
älykkäitä ominaisuuksia, kuten hälytysviiva ja tunkeutumisen tunnistus.
Kamerassa on myös liiketunnistus, jonka
perusteella tallennuksen voi määritellä tapahtuvaksi. Yhteys kameraan onnistuu mistä
tahansa joko maksuttomalla PC ohjelmistolla
(SmartPSS) tai puhelinsovelluksella (DMSS).
Verkkokameraan voi myös lisätä MicroSD
-muistikortin tallennusta varten.
Kamerassa on FullHD-tasoinen terävä kuva
ja integroidut tehokkaat IR-valot yökuvausta
varten. Kamera sopii asennettavaksi sisälle
tai ulos ja se on IP67-tason suojauksella.
Kameran käyttölämpötila-alue on -30° C
to +60° C. Virransyöttö erillisellä DC12V/1A
virtalähteellä.
• 1/2.9” 2MP CMOS kenno
• H.265/H.265+ & H.264/H.264+
dual-stream: 25fps 1920×1080

Snro

Nimike

71 398 58

Dahua 4G IP-kamera
HFW4230M4GAS

71 392 95

Kytkentäkotelo
•

•

•
•

56

Sisäänrakennettu objektiivi 3.6mm,
H: 82°, V: 44°
Integroitu 4G, MicroSIM-korttipaikka
Tukee Dahuan DMSS ja Lechange
-mobiilisovelluksia

•
•

•

Cloud-tallennustuki Lechangepuhelinsovelluksella (maksullinen)
Sisältää seinäjalan
DC12V/1A virtaliitäntä, yhteensopiva
virtalähde esim. 71 392 93
Yhteensopiva vesitiivis kytkentäkotelo:
71 392 95
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Sähköasentajan antennitesteri
TV-antennien suuntaukseen
Finnsat FP-100T2C antennitesteri on kätevä
työkalu TV-antennien suuntaukseen ja kaapeliverkon testaukseen. Laite osaa DVB-T,
DVB-T2 ja DVB-C signaalit ja suomen kielen.
UHF-antenneja asennetaan nyt kiihtyvään
tahtiin, sillä Ylen HD-kanavat ovat tulleet
saataville kaikkialla Suomessa. Omakotitalojen antenniverkot on syytä mitata ja varmistaa
toimivaksi jo viestintäviraston määräyksenkin
mukaan. Finnsat FP-100T2C on sähköasentajan paras kumppani tähän tarkoitukseen.
Suomen kanavat sisäänrakennettuna
Antennitelevisiota lähetetään eri taajuuksilla
eri lähetysasemilta. Finnsat FP-100T2C:n
sisään on valmiiksi ohjelmoitu kanavataulukot
Suomen antenni- ja kaapeliverkon mittauksia
varten.
Automaattinen kanavahaku toiminto hakee
kaikki kanavataulukon kanavat ja näyttää
miltä kanavilta signaali löytyy. Tämän ansiosta
kanavat on helppo löytää, vaikka ei joka päivä
antenneja suuntaisikaan. Kanavataulukon
voi muokata omaan käyttöön sopivaksi, kun
haluaa nopeuttaa kanavahakua.

Kaikki asentajan käyttämät mittaukset
Finnsat FP-100T2C antennitesterillä mittaat
kaikki digitaaliset DVB-T, DVB-T2 ja DVB-C
-signaalit. Antenniasennuksia tehtäessä on
tärkeää mitata jokaisen kanavanipun signaali.
FP-100T2C mittaa signaalin voimakkuuden ja
laadun yksittäisestä kanavanipusta. Joissakin tilanteissa yksittäisen kanavanipun signaali
saattaa olla heikko. Tällöin asentajan työksi
jää antennin uudelleen suuntaaminen tai säätäminen, myös antennin tai antennipaikan
vaihto saattaa tuoda avun. Signaalisummeri
helpottaa antennin suuntausta. Mitä korkeampi äänitaajuus, sitä voimakkaampi signaali.
Haaroituspisteessä voit helposti paikallistaa
rasialle menevän kaapelin, kun testerin laittaa kiinni antennirasiaan ja signaalisummerin
käyntiin. Signaalin laatuilmaisin näyttää helppolukuisella 7-segmenttisellä näytöllä testerille
tulevan signaalin laadun prosenttilukuna.

Snro

Nimike

75 506 14

Antennimittari DVB-T/T2+C

Se on käteen sopiva ja kevyt käsitellä. Laitteen
sisäänrakennettu akku kestää kohteesta
kohteeseen. Jos virta kuitenkin loppuu kesken
asennuskeikan, onnistuu lataaminen omalla
virtalähteellä tai keikkojen välillä auton 12V-liittimestä (kaapeli ei sisälly pakkaukseen).
Mittarissa on kirkas LED-työvalo, joka on
kätevä työskenneltäessä hämärässä ja esimerkiksi antennirasiaa vaihtaessa.
Vaihdettava antennitulon liitinadapteri suojaa
testerin runkoliitintä vaurioilta ja adapteri on
helppo vaihtaa omaan käyttöön sopivaksi.

Suomenkielinen käyttöliittymä ja muita
asentajan arvostamia ominaisuuksia
Finnsat FP-100T2C sisältää helpon suomenkielisen käyttöliittymän ja käyttöohjeen.

Tuoteuutiset / Verkonrakennus

ETD uudet talo- ja korjausjatkokset
Suosittu JR12 saa nyt rinnalleen uudet 24 kuidun versiot. Sen suunnittelun lähtökohtana on
ollut tuttu isompien koteloiden ovaalin muotoinen sisääntulo. Se muodostaa koko jatkoskotelon rungon ja jatkoslevy on jo suoraan
sen sisällä. Näin saadaan liitettyä yksinkertaisesti ja luotettavasti kaksi tai useampi kaapeli.
Kaapelit tiivistetään perinteisellä kutistesukalla
suoraan jatkoskotelon runkoon. Teräksiset JR
12f sekä JR 24f tuotteet sopivat ulkokäyttöön
(IEC 529, IP 68), suoraan maahan, pylväisiin,
talon seinään – siis joka paikkaan.

JR 24 Dome ja JR 24 Inline – uudet pienikokoiset jatkokset 24 kuidulle
Uudet kompaktinkokoiset JR 24f Dome ja
JR24f Inline – ratkaisuna lisääntyviin kuitumääriin, tuppeen tai suoraan liitokseen.
JR24f on suunniteltu käytettäväksi 24-kuituisen kaapelin jatkamiseen tai haaroittamiseen,
maksimissaan 8 kaapelia. Testattu ja tuttu
rakenne yhdistettynä tilaa säästävään kokoon
helpottavat asennusta. Kahta kaapelia jatkettaessa käytetään liimahaarakiilaa tiivistämään
kaapelien väli tai useamman kaapelin, 3 tai 4

JR12f Dome

JR12f Inline

JR24f Dome JR24f Inline

Pituus

mm

260 (370)

285 (490)

260 (370)

320 (650)

Syvyys

mm

33

33

43

43

Leveys

mm

65

65

80

80

Max. Kaapeli

mm

12

12

14

14

Max. Lukum

kpl

4

8

4

8

Snro

-

72 373 83

72 374 80

72 374 78

72 374 79

kpl per puoli tiivistämiseen yhdessä monihaarakutisteen kanssa.
Jatkoslevyllä on hitsauspillipidike, maadoituspiste kaapelin tukilankoja varten sekä tukeva
kiinnitys kaapeleille ja kuidut johdetaan suoraan jatkoslevyllä hitsattavaksi. Hitsauspillit, pillipidike, nippusiteet, kaapelikenkä, sekä
haarakiila sisältyvät toimitukseen. Kaikki tarpeellinen on mukavasti aina mukana.
Kaikki JR perheen kotelot voidaan kiinnittää
pylvääseen sankakiinnikkeellä. Kiinnike ruuvataan suoraan pylvääseen kotelon jäädessä
35 mm irti asennuspinnasta.
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1 kV jatkos 4- ja 4,5-johtimisille
muovieristeisille kaapeleille
GelBox-jatkos on helppo ja nopea asentaa
Paketti on täydellinen kokonaisuus, jossa
on mukana asennusohjeiden lisäksi jopa
nippusiteet. GelBox on eristyksen läpäisevä
momenttiruuviliitinmoduuli, jonka tiivisteenä
käytetään geeliä. Kaksiosaisessa mekaanisesti vahvassa kotelossa on PowerGel
-eristysaine valmiina. Kaikki tarvittavat osat
on pakattu pahvilaatikkoon, joka on helposti
varastoitavissa.
GelBoxin liitinmoduuli on eristeen läpäisevää tekniikkaa
• Yksi kosteustiivis liitinmoduli
• Helppo asentaa
• 6-25 mm² ja 35-50 mm² eriste poistettuna

•

•

•

Johtimien eristystä ei tarvitse kuoria (6-25
mm2 johtimet) eristeen läpäisevän tekniikan ansiosta
Vain muutama asennusvaihe ja jatkos on
valmis
Momenttiruuvilla saavutetaan optimaalinen
liitosmomentti

Ominaisuudet
• Edistyksellinen PowerGel-tekniikka
• 90°C jatkuva käyttölämpötila
• Eristyksenläpäisevä liitintekniikka
• Käyttöalue: 4 x 6 mm²-25 mm²/Cu/Al (4
x 35 mm² Al pyöreä solidi) + 35-50 mm2
eriste poistettuna
• Sopii yleisimmille eristysmateriaaleille kuten
PVC, XLPE, EPR
• Soveltuu ulkokäyttöön
• Ympäristöystävällinen
• Vähän asennusjätettä
• Kompakti suunnittelu
• Mekaanisesti luja rakenne
• Rajoittamaton käyttöikä

•
•

Uudelleen avattavissa
0.6/1 kV jännitteelle

PowerGel on kansainvälisesti testattu
• GelBox- ja RayGel-jatkokset sekä PowerGel on testattu kansainvälisen CENELEC
HD 623 spesifikaation mukaan joka pitää
sisällään mm. seuraavat kansalliset standardit: British Standard ja VDE
• Liittimet ovat testattu kansainvälisen IEC
61238-1:n mukaan
• Testiraportit: PPR 1545, PPR 1565 ja PPR
1741
Snro

Tuote

52 725 25

Geelijatkos 4x6-25 mm2 +1x16
mm2 - GELBOX 25-5
4x6-25 mm2+1x16 mm2

Rockyn PE -jatkoholkit
Näissä jatkoholkeissa ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisen
lukituksen pystyy tekemään
muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjan suuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Holkkikoot 75,
90, 110, 125, 140 ja 160mm
putkien jatkamiseen.

Putkiston käyttötarpeen mukaan sisäpinnan sileyden varmistamiseksi kannattaa liitettäviin putkiin
tehdä sisäviiste.
Uutuudet:
Snro

Nimi 2

Pitkä nimi

52 614 81 ROCKY JATKO 75mm

Nimi 1

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 82 ROCKY JATKO 90mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 83 ROCKY JATKO 110mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 84 ROCKY JATKO 125mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 85 ROCKY JATKO 140mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 86 ROCKY JATKO 160mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

Älä unohda myöskään muita Rocky tuoteperheen varusteita:
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Snro

Nimi 1

Pitkä nimi

52 614 16

Rocky kalliokiinnike 75

ROCKY Kalliokiinnike 75, 20mm reikä

52 614 08

Rocky kalliokiinnike 110

ROCKY Kalliokiinnike 110, 20mm reikä

52 614 07

Rocky kalliokiinnike 125

ROCKY Kalliokiinnike 125, 20mm reikä

52 614 17

Rocky kalliokiinnike 140

ROCKY Kalliokiinnike 140, 20mm reikä

52 614 18

Rocky Sähköhitsausmuhvi 75

Sähköhitsausmuhvi 75 PN 16

52 614 11

Rocky Sähköhitsausmuhvi 110

Sähköhitsausmuhvi 110 PN 16

52 614 12

Rocky Sähköhitsausmuhvi 125

Sähköhitsausmuhvi 125 PN 16

52 614 19

Rocky Sähköhitsausmuhvi 140

Sähköhitsausmuhvi 140 PN 16
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SZ400.3 korvaa SZ41-pylväsvarokekytkimen
Uusi pylväsvarokekytkin on turvallinen ja
helppo asentaa. Siinä on erilliset suojakotelot liittimille, asennusohjeet ja asennuksen
tueksi löytyy myös video. SX400.3 on helppo
käyttää ja se soveltuu hyvin myös haastaviin
olosuhteisiin. Tuote on testattu kenttäolosuhteissa ja sille on suoritettu tyyppitestaukset.
Huom. Pylväsvarokekytkimen maadoituslaite
ja sulakepesä sopivat niin vanhoihin kuin
uusiin kytkimiin.
Ominaisuudet
Kestävä rakenne
• Vankka alumiinirunko
• UV-säteilynkestävä lasikuitulujitettu muovi
• Kestää kovaa kuumuutta
• Sopii 1000VAC-ratkaisulle,
osittaistestit tehty 1000VAC
Sopii haastaviin olosuhteisiin
• Pitkäaikainen kenttätestaus
• Tyyppitestit
Lasermerkintä
Kestävä lukitusmekanismi

Sopii Al- ja Cu-johtimille
Al/Cu, 50-240 mm2
Helppo käyttää
• Ohjainsauva
• Näkyvät vaihe/sulake merkinnät
Sulakepesä ja maadoituslaite
•

•
•
•

PEK41
PEK42
PEK49
Katso asennusvideo:

Lisätarvikkeet
Vanhoihin ja uusiin kytkinmalleihin sopivat
nykyiset merkintäkilvet ja seuraavat kiinnikkeet:

Vanha
SZ41
• 6xKG43.5
Al 50-240 mm2
•

Snro

Nimike

58 005 37

SZ400.3 pylväsvarokekytkin

Uusi
• SZ400.3 (L1/L2/L3)
• 6x KG43.57
• Al/Cu, 50-240 mm2
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Sähköauton latausaseman
valintatyökalu
löytää tarpeisiisi sopivat tuotteet

Paras latausasemaratkaisu jokaiseen
kohteeseen
Monipuolinen valikoima
SLO:lta löytyy sähköauton latausratkaisut alan
suurimmilta toimijoilta kaikkiin kohteisiin.

Valintatyökalu
Verkkokaupan kätevä apuväline latausaseman
valintaan. Ilmoita tarvitsemasi ominaisuudet
ja hakutulos tarjoaa sinulle sopivaa ratkaisua,
jonka voit siirtää kätevästi ostoskoriin.

Tutustu valintatyökaluun SLO:n
sivuilla: slo.fi »

Seuraa meitä:
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