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Sähkönjakelun kaapelit: Juha Kiiski Tele- ja valokaapelit: Veli-Matti Lehto
Talotekniikka: Ari Lehkosuo Lämmitystuotteet: Timo Mero
Valaistustuotteet: Esa Kuusela ja Niko Kyösti Mittalaitteet ja teollisuusautomaatiotuotteet: Sami Tolkki Moottorit ja moottorilähtötuotteet,
teollisuusautomaatio: Risto Lavikainen ja Ossi Martikainen
Kansi: Robert Bosch Oy
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Sertifioitu kumppani
teollisuuteen
Huomioimme
tekemisessämme
ympäristön, työ
turvallisuuden ja lahjomattomat toimintaperiaatteet.

Kun teollisuudella menee hyvin, menee Suomellakin hyvin.
Haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään, koska
siinä missä tukevalle pohjalle rakennettu teollisuus hyödyttää yhteiskuntaa, vahvistaa se samalla SLO:n liiketoimintaa.
Teollisuussegmentti on viime vuosina ollut SLO:n yksi
voimakkaimmin kasvava ja kehittyvä liiketoiminta-alue.
Asiakkaillemme tämä näkyy niin, että he saavat hankittua
tuotteet, logistiikan, palvelut ja erityisesti osaamisen helposti, varmasti ja tehokkaasti yhdestä paikasta - SLO:lta.
Teollisuusasiakkaitamme palvelee valtakunnallisesti 40
hengen asiantunteva teollisuusmyyntitiimi. Panostamme
jatkuvasti tekniseen osaamiseen ja myyntitiimimme käy
säännöllisesti läpi syventäviä koulutusohjelmia, joista esimerkkinä mainittakoon ABB Value Provider -sertifiointi.
Ylpeänä voimme kertoa, että SLO on ansainnut ensimmäisenä tukkuliikkeenä maailmassa ABB Value Provider
sertifikaatin koskien ABB:n instrumentointituotteita. SLO:lla
on ennestään jo ABB Value Provider sertifikaatti moottoreiden ja taajuusmuuttajien osalta sekä vahvaa ymmärrystä
teollisuusautomaatiosta, pneumatiikasta ja teollisuuskaapeloinnista.
Huomioimme tekemisessämme ympäristön,
työturvallisuuden ja lahjomattomat toimintaperiaatteet.
Teknisen osaamisen lisäksi toimintamme perustuu
kattavaan ja mukautuvaan tuotevalikoimaan sekä luotettavaan ja nopeaan logistiikkaan. Reilun vuoden käytössä ollut uusi automatisoitu logistiikkakeskuksemme
on toiminut moitteettomasti ja mahdollistanut vieläkin
Tatu Mattila, myyntijohtaja ABB ja Allan
täsmällisemmät ja virheettömämmät toimitukset. LogistiSothmann, myyntijohtaja sähkönjakelu ja
set palvelumme kattavat myös moottoreiden, valaisimien
teollisuus, SLO Oy
ja jakokaappien esiasennukset sekä teollisuuden vienti
projektit kokonaispalveluna.
Sähköisen liiketoiminnan osaamisellamme on pitkät perinteet. Tälläkin hetkellä meillä on usean teollisuusasiakkaamme kanssa menossa kehityshankkeita koskien Punch-Out ja katalogiratkaisuiden käyttöönottoa
tilausprosessia tehostamaan.
Suhtaudumme vakavasti vastuulliseen toimintaan, joten olemme päivittäneet ISO 9001 ja ISO 14001
-sertifiointimme uusimpien standardien mukaisiksi ja huomioimme niin jokapäiväisessä toiminnassa kuin
johtamisessakin ympäristön, työturvallisuuden sekä määräystenmukaisuuden ja lahjomattomat toiminta
periaatteet.
Toivomme, että kehityspanostuksemme näkyvät hyötyinä asiakkaillemme. Tässä lehdessä kerromme
monista edellä mainittuihin liittyvistä asioista. Mikäli haluat tietää lisää tai antaa meille ideoita, ota
yhteyttä teollisuusmyyntiimme!

Allan Sothmann
Myyntijohtaja, Sähkönjakelu ja Teollisuus
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SLO:n moottorihaku
suosittelee sopivinta kokonaisuutta

Tutustu moottorinhakutyökaluun
SLO:n sivuilla: slo.fi »

Valintatyökalu on kätevä apuväline moottorin tai
taajuusmuuttajan valintaan. Valitse tarvitsemasi
ominaisuudet ja suosittelemme sinulle sopivaa
ratkaisua, jolla vauhditat prosessiesi tuottavuutta
ja parannat energiatehokkuutta. Saat siirrettyä
hakutuloksen kätevästi verkkokaupan ostoskoriin.

Seuraa meitä:

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

ANDRITZ luottaa SLO:n asiantuntijuuteen

- Vientiprojekti hallinnoitiin
SLO:n palvelulla
TEKSTI: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
KUVAT: ANDRITZ Oy ja Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

ANDRITZ Oy on maailman johtavia sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajia. SLO on ANDRITZin pitkäaikainen kumppani ja pääsi mukaan Etelä-Amerikassa
sijaitsevan sellutehtaan projektiin, jossa nostettiin tuotantokapasiteettia. SLO etsi tiukassa aikataulussa oikeat tuotteet, dokumentoi sekä pakkasi rahdin valmiiksi valtamerimatkalle.

S

LO:n ja ANDRITZin yhteinen tekeminen on alkanut vuonna
2007. Toistakymmentä vuotta jatkunut yhteistyö syveni ja
laajeni kansainvälisessä sellutehtaan projektissa, jolloin asiakas käytti tuotehankintojen lisäksi SLO:n Vientipalvelua. Projektin
kokoluokasta ja vaativuudesta kertoo se, että suunnittelupöydältä
tuotteiden toimittamiseen käytettiin aikaa puoli vuotta.
SLO:lta projektin hallintaa palveluna
Vientipalvelu on SLO:n yksikkö, jossa myyntisihteerit ja asiantuntijat tarjoavat monipuolista osaamistaan kansainvälisten projektien
hallintaan. He vertailevat ja tekevät tarjouksia, käsittelevät tilauksia, hallinnoivat ostotilauksia ja laskuttavat. Asiakasta varten nimetty myyntisihteeri hoitaa myös projektin toimitusaikavalvontaa ja valvoo pakkaamista.
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6 SLO ratkaisut
Yleinen havainnekuva sellutehtaasta
Sellulinja
1. Puun käsittely (kuorinta, haketus,
hakkeen säilytys)
2. Keitin
3. Pesu
4. Valkaisu
5. Kuivaus ja jälkikäsittely

Talteenottolinja
6. Haihduttamo
7. Soodakattila
8. Kaustisointi
9. Meesauuni
10. Voimakattila
SLO valikoitui projektikumppaniksi
luotettavuuden ja pitkän yhteistyön
perusteella
ANDRITZin vanhempi projekti-insinööri
Toni Rämö sai vihiä SLO:n kyvykkyydestä
kansainvälisissä
projekteissa,
kun
SLO:n myyntipäällikkö Ilkka Anttila
kävi esittelemässä palveluportfoliota,
johon myös kansainväliset vientiprojektit
moninaisine vaiheineen lukeutuvat. Kun
sellutehtaan kapasiteetin kasvattaminen tuli
ANDRITZille projektiksi, he ottivat yhteyttä.
– SLO on iso ja luotettava toimija.
Päätökseen vaikutti myös pitkä yhteistyö
ja aiemmin toteutetut projektit, kertoo Toni
Rämö.
Erityisvaatimusten täyttäminen ja enna
kointi avainasemassa
Ulkoistamalla projektin hallinnan ANDRITZ
vapautti omaa aikaansa projektin
muihin toimintoihin. Projektissa SLO
hoiti asiakkaan puolesta kaapeleiden
määrittelyn ja menekin laskemisen.
Sellutehtaan
sähkösuunnitelma
oli
tehty eteläamerikkalaisten standardien
mukaan, jolloin johdinten värit ja vaipat
eivät vastanneet suomalaista valikoimaa.
SLO:n
kaapeliasiantuntijat
etsivät
kohdemaan
vaatimusten
mukaiset
suomalaiset vastineet ja laskivat koko
projektin kaapelitarpeen kerralla, sillä
Etelä-Amerikassa samaa kaapelia ei ollut

SLO:ssa ymmärretään
asiakkaan toiminnan
avainkohdat ja osataan
tarjota oikeat tuotteet
oikeassa paikassa."
– Teollisuuden myyntipäällikkö Ilkka Anttila

6

saatavilla. Kaapeleita lähti rahtina EteläAmerikkaan yhteensä vajaa 10 kilometriä.
Merirahtiin lähtevät kontit dokumen
tointiin ja kuvattiin viranomaisia varten.
Se on tärkeää, koska viranomaiset ovat
kirjallisten tietojen varassa. Jos matkan
varrella tarvitaan tietoa sinetöityjen konttien
sisällöstä, viranomaisilla on käytössä vain
kuvat ja dokumentit.
Tuotteet kerralla oikein ja täsmällisessä
aikataulussa
ANDRITZin vientiprojektissa kriittinen
elementti oli laivauksen tiukka ja kiireinen
aikataulu. SLO koordinoi koko ajan toimi
tuksia ja piti huolen, että tilaukset saatiin
ajallaan kontteihin – Vaihtoehto olisi ollut
lentorahti ja se on kallista, korostaa Toni.
Koska tilausten oikeellisuus ja
aikataulutus olivat tärkeässä roolissa,
käytettiin niitä onnistumisen mittarina.
– Oikein onnistunut projekti, sillä kaikki
saatiin laivaan ja työmaalle ajoissa.
Käyttäisimme ilman muuta SLO:n palveluita
uudestaankin, painottaa Toni.
SLO:n myyntipäällikkö Ilkka Anttila
kiittelee ANDRITZin ammattimaista tapaa,
joilla asioita saatiin vietyä vaivattomasti
eteenpäin. – Se oli mielenkiintoinen projekti
ja sain olla siinä mukana alusta loppuun
asti. Tuli hyvä olo, kun kaikki meni hyvin,
arvioi Ilkka.
Haasteilta vältyttiin jatkuvalla yhteyden
pidolla
Projektin kannalta merkittäviä haasteita ei
kohdattu. Vaikka kaapelitarve oli määrällisesti suuri, saatavuudesta ei syntynyt ongelmaa, koska SLO oli jatkuvasti yhteydessä sekä toimittajaan että asiakkaaseen.
– SLO:ssa ymmärretään asiakkaan
toiminnan avainkohdat ja osataan tarjota

oikeat tuotteet oikeassa paikassa, kiteyttää
SLO:n myyntipäällikkö Ilkka Anttila.

Toni Rämön
vinkit vienti
projektin
suunnitteluun
1. Panosta aikataulun suunnitteluun.
Aikataulutus on tärkeintä, etenkin
toimittajan suuntaan
2. Luota toimittajan ammattitaitoon.
Kaikkea osaamista ei tarvitse tai
voi olla omasta takaa.

KUKA?
Toni Rämö /
Senior Project
Engineer Automation
Pulp and Power
Plant Automation
ANDRITZ Oy

Ilkka Anttila
Myyntipäällikkö,
teollisuus
SLO Oy

SLO Valinnat • Teollisuus 2019

Teollisuus_2019_SLO_UUSI.indd 6

12/08/2019 12.53

SLO ratkaisut 7

Vientiprojektien kolme vaihetta,
mihin SLO:n tarjoaa ratkaisun
•

•

Dokumentointi: Vientipalveluissa
hallinnoidaan tarvittavat vientiasiakirjat,
kuten pakkauslistat, laivausmerkit, laskut ja
alkuperätodistukset. Tarvittaessa myynti
sihteerit laillistavat asiakirjat kauppa
kamarissa ja suurlähetystöissä. Lisäksi
asiantuntijat hankkivat tuotteiden käyttö- ja
asennusohjeita sekä teknisiä määrittelyitä.

pakkauksien valokuvauksen. Jos asiakas
haluaa, niin pakkaustiedot ja dokumentit
syötetään asiakkaan omaan järjestelmään.

SLO:n tarjoama
palvelukokonaisuus
ANDRITZille
•

•

Valvonta: Vientipalveluissa hoidetaan
asiakkaan puolesta toimittajilta tulevien
tuotteiden vastaanottotarkastukset
ja niihin liittyvä dokumentointi, kuten
tarkastuspöytäkirjat ja tuotteiden ja

Kontitus: Tarvittaessa osaksi palvelua
on mahdollista saada tuotteiden kontitus.
Kaikki pakatut tuotteet kuvataan ja doku
mentoidaan asianmukaisesti ennen kontin
sulkemista ja sinetöintiä. Näin kontin
sisältö voidaan matkan aikanakin todentaa.
Asiakkaan on mahdollista saada tarpei
densa mukaan omia pakkausmerkintöjä.
Myös tuotteiden erikoispakkaaminen,
kuten kaapelikelojen laudoitus, onnistuu.

•
•
•

Tuotteiden ja kaapeleiden määrittely
ja menekin laskeminen. Muun
muassa ulkomaalaiset kaapelistandardit eroavat Suomen
standardeista, jolloin tilaukseen
piti löytää oikeat tuotteet
suomalaisesta valikoimasta.
Dokumentointi
Toimitusaikavalvonta
Kontitus

ANDRITZ OY
ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista selluja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden
ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita
ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemi
kaalien talteenotto ja massankäsittely.
Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia
biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia
energian tuotantoon. Suomessa ANDRITZyhtiöiden hen
kilös
tön määrä on noin
1300. Osaamis
keskukset ovat Kotkassa,
Lahdessa, Lappeenrannassa, Savon

linnassa, Tampereella ja Varkaudessa. Yhtiön
pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiön
omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG.
Missio
Yritys tukee asiakkaitaan menestymään
innovatiivisella ja laadukkaalla suunnittelulla
ja palvelulla. ANDRITZIN missioon kuuluu
muodostaa vahvoja ja kestäviä suhteita,
joilla on myönteinen vaikutus omiin
teollisuusalan asiakasyrityksiin.

Visio
Yksi maailman johtavista yrityksistä
valituilla
markkinoilla.
ANDRITZ
suhtautuu intohimoisesti innovatiivisiin
suunnitteluratkaisuihin.
Teknologiaja laatujohtajana se haluaa tuottaa
kestäviä ratkaisuja asiakkailleen ja
osakkeenomistajille sekä varmistaa
pitkäaikaisen
kannattavan
kasvun
jatkumisen.
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8 SLO ratkaisut

Esiasennukset palveluna SLO:lta:

Esiasennetut valaisimet
SLO tekee asiakkaiden vaativiin projekteihin valaisimien esiasennuksia. Helpotat hankkeesi
läpivientiä ja lisäät kustannustehokkuutta. Lisähyötynä vapautat resurssejasi. Palvelu sopii erityisen
hyvin tie- ja sisävalaisimien esiasennukseen.
Rakennuskohteiden valaisinasennusten
tyypillisiä haasteita ovat:
•
Aikataulu on kireä ja asentajilla ei olisi
aikaa tehdä monivaiheista työtä.
•
Asennusolosuhteet ovat haastavat.
•
Haastavassa työympäristössä virheiden
ja viiveiden todennäköisyys kasvaa.
Sen sijaan, että asentajasi nykertävät han
kalissa olosuhteissa kytkentöjä valaisin toi

Esiasennuksen
kolme hyötyä
1.
1.

2.

Vialliset tuotteet
havaitaan ajoissa
Asennusvalmiit tuotteet
toimitetaan täsmällisesti
projektin edetessä
Vältät viivästykset

sensa perään, voit käyttää SLO:n esiasenta
mia ja koestamia valaisimia. Saat asennus
valmiita kokonaisuuksia selkeillä pakettimer
kinnöillä suoraan työmaallesi projektin etene
misen tahtiin.
Poista turhia työvaiheita asentajilta
Hyödyt esiasennuspalvelusta, kun projekti
kohteessasi on toistuvia valaistusasennuk
sia. Hankkeesi on esimerkiksi asunto-osake

yhtiö, hotelli tai tievalaisinten vaihto. Jo va
laisimien valmis johdotus säästää asentami
seen kuluvaa aikaa. Tievalaisinprojekteissa
tehostat resurssiesi käyttöä vielä enemmän,
koska valaisimet ovat lisäksi haluttuun pro
fiiliin ohjelmoituja sekä varsisovitteet oikeas
sa kulmassa.
Lisätietoja esiasennettujen valaisimien
saatavuudesta ja projektien hinnoittelusta
saat omalta myyjältäsi.

Esiasennettu
valaisin on:
•
•
•
•
•
•

8

Täsmätoimitettu
Projektimerkitty
Koestettu
Johdotettu
Ohjelmoitu
Varsisovitekulmat säädetty
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:
Esiasennetut
jalkalaippamoottorit
SLO:n esiasennuspalvelu
kokoaa jalkalaippamoottorin
tilauksesi mukaan. Saat
juuri tarpeisiisi räätälöidyn
moottorin nopeasti ja
kustannustehokkaasti jopa
seuraavaksi työpäiväksi.

Kun moottori sano sopimuksen irti
Moottori on monessa tuotantolaitoksessa keskeisessä asemassa. Laiterikko tulee harvoin sopivaan aikaan ja vain toimiva laitos tekee tulosta, joten viikkojen
odottelu ei ole vaihtoehto.
SLO on varmuusvarastosi
Löydät laajan valikoiman ja asiantuntijuuden samalla yhteydenotolla. SLO:n valikoima on kattava, koska esiasennuspalvelussa moottoreiden eri runkokokoihin yhdistellään isoja tai pieniä laippoja. Näin vaihtoehtoja on enemmän kuin vakioratkaisuissa.
Kun tarvitset tukea valintaan tai korvaavaa tuotetta, SLO:n sertifioidut asiantuntijat auttavat uuden moottorin valinnassa.
Ennen kaikkea SLO:lta tilattaessa saat
uuden moottorin parhaimmillaan seuraavana työpäivänä.

Esiasennetun moottorin
kolme hyötyä
1.

2.

3.

Saat moottorin nopeasti.
SLO on varmuusvarastosi, saat
uuden moottorin suoraan logistiikkakeskuksen varastolta.
Autamme valinnassa.
Uusi moottori valitaan SLO:n
sertifioidun asiantuntijan kanssa.
Palvelu ja toimitus ovat luotettavia.
SLO on alansa suurin toimija.

Esiasennettu
moottori on:
•
•
•
•
•
•

Laipoitettu jalkamoottori
Oikeassa asennusasennossa
Asennustavan mukainen
Täsmätoimitettu
Tyyppikilpimerkitty
Runkokooltaan oikea

SLO Valinnat • Teollisuus 2019
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10 SLO ratkaisut

Leca Finland Oy päivitti
valvontajärjestelmänsä
– Uudistustarpeet kartoitettiin SLO:n teknisen asiantuntijan johdolla
Leca Finland Oy:n
Kuusankosken kevytsora
tehtaalla valmistetaan
keraamista leca-soraa.
Tuotetta voidaan käyttää
monipuolisesti mm.
harkkojen raaka-aineena,
geokohteiden kevennyksissä, kattorakenteissa
eristeenä, routaeristeenä
perustuksissa, sekä
kapillaarikatkona maan
varaisissa rakenteissa.
10

TEKSTI: Rauno Huikari, SLO Oy
KUVAT: Mika Töttö, Leca Finland Oy

Laajentaminenkin muuttui hankalaksi, koska
komponentteja ei ollut enää tarjolla.

Leca Finland Oy:n Kuusankosken kevytsoratehtaalla valmistetaan keraamista leca-soraa.
Tuotetta voidaan käyttää monipuolisesti mm.
harkkojen raaka-aineena, geokohteiden kevennyksissä, kattorakenteissa eristeenä, routaeristeenä perustuksissa, sekä kapillaarikatkona maanvaraisissa rakenteissa.
Tehdas pyörii vuoroissa ja kerralla prosessista vastaa neljä työntekijää. Tuotantoa valvotaan kahdesta valvomosta ja lastausta kolmannesta valvomosta. Hyvälaatuinen kuva
on häiriöttömän tuotannon kannalta tärkeää.
Leca Finland Oy kameravalvontajärjestelmän päivitys tuli ajankohtaiseksi, sillä tekniikka oli ajan saatossa osittain vanhentunut ja varaosien hankinta lähes mahdotonta.

SLO:n asiantuntija avulla kartoitettiin
kokonaistarve
Leca Finland Oy:n sähkö- ja automaatioasentaja Mika Tötöllä on tekniset valmiudet tehdä muutokset itse, mutta hän tarvitsi tuekseen asiantuntijan tietämystä ja osaamista siitä, millä laitteilla muutostyö kannattaa tehdä.
Apuun pyydettiin SLO:n tekninen asiantuntija,
joka kartoitti tehtaan nykytilanteen. Parin tunnin tehdaskierroksen aikana hahmottui kokonaiskuva uudistustarpeesta.
Yhteistyössä luotiin suunnitelma uudesta
teknisestä toteutuksesta. Siinä kaikki vanhat
toiminnot siirrettiin uuteen järjestelmään mahdollisimman pienin muutoksin ja lisättiin pari
uutta kameraa.
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Teollisuus_2019_SLO_UUSI.indd 10

12/08/2019 12.54

SLO ratkaisut 11

Nämä laitteet valittiin
täydentämään suunnitelmaa
1. Hybriditallentimet
Vanhat kamerat päätettiin säilyttää
ja kokonaisuuteen lisättiin hybriditallentimia, vaikka tarvetta kuvien tallentamiseen ei ollut. Näin varmistettiin se, että tarvittaessa kamerat voidaan tulevaisuudessa vaihtaa uusiin
IP- tai HD-TVI -kameroihin. Hybriditallentimet valittiin, koska niiden tekninen toteutus on yksinkertainen.

2. Ethernet-muuntimet
signaalien muuntamiseen
Valikoimaan tuli muuntimet valokuidulle, USB- ja HDMI-signaalille ja
langaton WLAN-linkki. Asiakas hankki itse näytöt, joilla kasvatettiin kuvasuhdetta ja saatiin parempi kuvanlaatu kameroista. Kokonaisuuteen
mukaan tulleet uudet IP-kamerat liitettiin suoraan LAN-verkkoon, jotta
kamerakuvaa voi katsella mistä vain.

3. Kytkimet muuntimien ja
tallentimien liittämiseen
Tarvittavat laitteet löytyvät
SLO:n lähiverkonlaitteiden
valikoimasta.

Temppuileva USB-kaapeli vaihtui
parikaapelimuuntimeen
Projekti eteni suunnitelmien mukaan. Ainoa ongelma tuli 12 metrin USB-jatkojohdon kanssa, joka ei toiminut tallentimen kanssa. Tämäkin ratkesi, kun oikkuileva jatkojohto vaihdettiin parikaapelimuuntimeen. Analogisilla kameroilla ja kuvanjakajilla toteutettuja valvomoita on vielä paljon jäljellä. Niiden nykyaikaistaminen tulee eteen viimeistään
siinä vaiheessa, kun joku komponentti
hajoaa. Parempi olisi tehdä muutos ennakoivasti.

Yhteistyössä luotiin
suunnitelma
uudesta
teknisestä toteutuksesta.

Ota rohkeasti yhteyttä ja
pyydä kartoitusta. SLO auttaa
muutoksen suunnittelussa ja
toteutuksessa.
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VACON 100 FLOW
parantaa vedenpumppausta
Kristiinankaupungissa
®

KRS-Vesi vastaa vesihuollosta Kristiinankaupungin alueella. Kun vesihuollon työjuhtina toimivia pumppuja
ohjataan VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien avulla, toimintavarmuus paranee, virtaama on tasainen ja
paineiskut putkistoon vähenevät. VACON 100 FLOW on Danfoss Drivesin taajuusmuuttajasarja, joka on
suunniteltu tehostamaan virtauksen hallintaa ja säätöä erityisesti veden pumppauksessa.
TEKSTI JA KUVAT: Danfoss Oy

VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajassa yhdistyvät VACON 100 -sarjan ydinrakenne ja
erityistoiminnot, jotka tehostavat virtauksen
säätöprosesseja. VACON 100 FLOW parantaa pumppujärjestelmien tehokkuutta ja
redundanttisuutta, ja siinä on useiden pump
pujen samanaikaiseen ohjaukseen suunnitellut toiminnot, esimerkiksi monisäätö- ja rinnansäätötoiminnot.

12

Jokaista pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja – pehmeästi
KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusaseman ja
Osvaldin-jätevedenpumppaamon prosessien
modernisoinnin yhteydessä pumppujen
ohjaukseen valittiin seitsemän VACON 100
FLOW -taajuusmuuttajaa tehoalueella 5–15
kW. Kolme VACON 100 FLOW -laitetta toimi
tettiin Friivelin-paineenkorotusasemalle ja neljä
laitetta Osvaldin-jätevedenpumppaamolle.
KRS-Veden Friivelin-paineenkorotus
asemalla oli aiemmin käytössä perinteinen

ratkaisu, jossa pääpumppua ohjattiin taajuusmuuttajalla, ja kahden lisäpumpun kytkemiseen tarvittiin erillinen kontaktorikojeisto. Modernisoinnin jälkeen jokaista kolmea
pumppua ohjaa oma VACON 100 FLOW -taajuusmuuttaja, jolloin erillistä kontaktorikojeistoa ei tarvita.
Osvaldin-jätevedenpumppaamolla oli
aiemmin käytössä pumppujen suora
käynnistys, mikä aiheutti paineiskuja
prosessiin ja mekaanista rasitusta
laitteistoon. Nyt VACON 100 FLOW
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SLO ratkaisut 13

-taajuusmuuttajat kiihdyttävät pumppujen
moottorit nopeasti, mutta pehmeästi
ajonopeuteensa aiheuttamatta mekaanista
rasitusta laitteistoon.
Vakiona monipumppusovellus
VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajissa
on vakiona usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus, mikä parantaa luotettavuutta ja tehokkuutta. Järjestelmän taajuusmuuttajat ovat yhteydessä toisiinsa
Modbus RTU -tietoliikenneväylän kautta
ja pystyvät päättelemään,
•
kuinka monta pumppua kulloinkin
tarvitaan,
•
millä nopeudella pumpun tulee
toimia ja
•
huomaavat, mikäli yksi moottoreista,
pumpuista tai taajuusmuuttajista
vikaantuu.

Usean
taajuusmuuttajan
monipumppu
sovellus vähentää
sähköverkkoon ja
mekaniikkaan kohdistuvaa
rasitusta ja putkistoon
kohdistuvia paineiskuja.

erityisen huomattava pumppujen ja puhaltimien ohjauksessa, kun moottoria käytetään
aina prosessin tarpeen mukaisella nopeudella ja joissa energian tarve pienenee suhteessa nopeuden kolmanteen potenssiin.

Taajuusmuuttajateknologia säästää myös
tilaa ja kaapeloinnin määrää. Kaikki KRS-Vedelle toimitetut VACON 100 FLOW -laitteet
ovat roiskevesisuojattuja IP54-kotelointiluokan laitteita, jotka voidaan asentaa laitoksen
seinälle lähelle prosessia. Tällöin säästyy tilaa
ahtaissa sähkötiloissa ja kaapeloinnin tarve
vähenee.
VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat ovat
ohjanneet pumppuja KRS-Vedellä jo useita
vuosia. Danfoss Drivesin taajuusmuuttaja
teknologia olikin jo ennestään tuttua, sillä jätevedenpuhdistamolla ja muilla veden
ottamoilla on käytetty VACON ® CX- ja
VACON ® NXS -sarjan taajuusmuuttajia
pumppujen ohjauksessa ennen VACON 100
FLOW -mallia.

Jos kysyntä ylittää pääpumpun maksimituoton ja lisäkapasiteetille on tarvetta, apupumput kytketään päälle tarpeen mukaan.
Pääpumppu ja apupumput vuorottelevat,
mikä säästää energiaa ja vähentää pumppujen kulumista.
Usean taajuusmuuttajan monipumppu
sovellus parantaa luotetta
vuutta, sillä
pumppujen pehmeä käynnistys vähentää
sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja putkistoon kohdistuvia
paineiskuja. VACON 100 FLOW -laitteen ja
usean taajuusmuuttajan monipumppu
sovelluksen käyttöönotto on helppoa ja
nopeaa eikä vaadi erityisosaamista. Monipumppusovellus on nykyaikainen ratkaisu.
VACON 100 FLOW tuo tasaisen virtaaman ja paineen
Ohjaamalla pumppuja taajuusmuuttajalla
saavutetaan myös muita tärkeitä etuja,
kuten:
•
paremman prosessin ohjauksen
•
optimaalisen pumpun ohjauksen
VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien
tuomia tärkeimpiä etuja KRS-Vedellä
ovat tasainen virtaama ja paine. VACON
100 FLOW -taajuusmuuttajat mahdollistavat prosessin säädön, minkä ansiosta
Osvaldin-jätevedenpumppaamosta virtaama jätevedenpuhdistamolle on tasainen.
Friivelin-paineenkorotusasemalla VACON
100 FLOW -taajuusmuuttajien ansiosta
paine pysyy tasaisena.
Säästää energiaa ja tilaa
Yksi taajuusmuuttajien tärkeimmistä edui
sta on energian säästö. Prosessien ohjaaminen taajuusmuuttajilla voi vähentää sähkönkulutusta 20–50 %. Energiansäästö on

SLO Valinnat • Teollisuus 2019

Teollisuus_2019_SLO_UUSI.indd 13

12/08/2019 12.54

14 SLO ratkaisut

Puhdas hengitysilma on kuin
vakuutus parempaan työelämään
Hyvin toimivat hauislihakset ovat yksi tärkeimpiä työkaluja
sähköalan ammattilaiselle
TEKSTI: Pasi Blåfield / Vandernet Oy

K

un ihminen hengittää, ilma kulkeutuu
nenän ja suun kautta henkitorveen.
Henkitorven voit tuntea sormilla
kaulasi etuosassa. Henkitorvi
haarautuu kahdeksi keuhkoputkeksi,
jotka päätyvät keuhkoihin. Keuhkot ovat
kaksi pesusienimäistä, kolmionmuotoista
hengityselintä, jotka sijaitsevat rintaontelon
sisällä.
Keuhkojen tehtävä on tuoda elimistöön soluhengityksessä tarvittavaa happea ja poistaa soluhengityksen tuottamaa hiilidioksidia.
Keuhkot ovat ihmisen ainoa sisäelin, joka on
suorassa kosketuksessa hengitettävän ilman
kanssa. Keuhkot rakentuvat pienistä palleroista, keuhkorakkuloista. Kun ilma päätyy
keuhkorakkulaan, ilman happi siirtyy rakkulan ympärillä olevaan hiussuoneen. Siitä happi jatkaa matkaa verisuonia pitkin sydämen
kautta myös hauislihakseen.
Keuhkojen rakenne ja toimintatarkoitus
tekevät niistä herkän elimen sairastumiselle
Hengitettävän ilman puhtauden tärkeyttä ei
voi korostaa liikaa: Ihminen voi pärjätä ilman
ruokaa ja vettä jopa viikon, mutta ilman puhdasta hengitysilmaa vain hyvin lyhyen hetken.
Työelämässä
epäpuhtaan
ilman
vaikutukset kuitenkin harvoin ilmenevät
minuuteissa, vaan ongelmat alkavat esiintyä
vasta vuosia tai vuosikymmeniä myöhemmin.
Pölyisessä ympäristössä työskentelijät ovat
suuremmassa vaarassa sairastua kroonisiin
keuhkosairauksiin. Lyhytaikainen altistuminen
pienhiukkasille voi lisätä hengitystieinfektioita
ja pahentaa astmaa, keuhkoahtaumatautia
sekä sepelvaltimotautia.

Pitkäaikaisen
pienhiukkasaltistumisen on
todettu jopa lyhentävän
elinikää.
14

Sähköalalla epäpuhtaalle ilmalle altistutaan
toistuvasti ja pitkiäkin altistusaikoja.
Altistumista
tapahtuu
esimerkiksi
rakennustyömaalla, läpivientejä tehtäessä,
juotostöissä, materiaaleja leikatessa,
katupölyssä
työskenneltäessä
jne.
Asianmukainen suojautuminen on nykyään
helppoa.
Markkinoiden kevyimmät puolinaamarimalliset hengityssuojaimet SLO:n valikoimaan
Henkilösuojaimia tulee todennäköisimmin
käytettyä silloin kun ne istuvat itselle hyvin,
ovat kevyitä, tehokkaita, tyylikkäitä ja tehokkaan työskentelyn mahdollistajia ennemmin
kuin työskentelyn hidastajia. Maailman merkittävin suodatinvalmistaja, kaksi miljardia
suodatinta vuodessa valmistava GVS tarjoaa kattavan malliston hengityssuojaimia, jotka saat nyt nopealla toimitusajalla SLO:lta.
Puolinaamarimalliset GVS hengityssuojaimet toimitetaan aina valmiiksi kasattuina ja
käyttövalmiina suoraan pakkauksesta. Huomattavan suuri sisäänhengityspinta-ala yhdistettynä suoraan suun edessä olevaan suurikokoiseen poistoilmaventtiiliin minimoi hengitysvastuksen ja ehkäisee kosteuden kertymistä naamarin sisäpuolelle.
HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) suodattimien tehokkuus on 0,3
mikrometrin hiukkaskokoon asti erinomainen
99,98 %, ja niiden rakenne on vettä hylkivä ja
ne ovat uudelleenkäytettäviä.
Matalaprofiilisen rakenteen ansiosta GVS
mallit soveltuvat käytettäväksi myös muiden
henkilösuojainten, kuten kokokasvosuojainten ja hitsausmaskien kanssa.

Kasvot ovat erilaisia
Hengityssuojaimen tiiveys on edellytys
hyvälle suojaustasolle. GVS Elipse P3
R D puolinaamari vaihdettavilla hiukkassuodattimilla on saatavissa kahtena
kokona, ja patentoitu suodattimien
kehyksen pehmeärakenne joustaa
kasvonmuotojen mukaan tarjoten täydellisen istuvuuden useimmille käyttäjille. Kokonaispaino on vain 132 g.
Hengityssuojaimet
SLO:n verkkokaupassa
Koko

Snro

S–M

63 134 00

M–L

63 13 401

Hengityssuojaimet
Tuote

Snro

Kuljetuskotelo

63 13 404

Vaihtosuodatinpari 63 13 410

Lisätiedot: Timo Bergholm
timo.bergholm@slo.fi
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Al- ja Cu-johtimien päättäminen
ja liittäminen liitäntäalustaan
Alumiinijohtimien liitoksissa on otettava huomioon alumiinin
pinnan oksidoituminen eli hapettuminen ja alumiinin viruminen
eli kylmäjuokseminen sekä liitospinnan galvaaninen korroosio.
TEKSTI: Jarmo Lindberg, SLO Oy

A

lumiinijohtimien liitoksissa on
otettava huomioon alumiinin
pinnan oksidoituminen eli
hapettuminen ja alumiinin
viruminen eli kylmäjuokseminen sekä
liitospinnan galvaaninen korroosio.
Liitostekniikan kannalta alumiinin pinnan
oksidikalvo on ongelmallinen sen suuren
kovuuden ja huonon johtokyvyn vuoksi.
Alumiinin pinnalle oksidikalvo muodostuu
jo muutamassa minuutissa.
Oksidikalvosta päästään eroon
harjaamalla liitospinnat liitosrasvan lävitse
juuri ennen liittämistä. Liitospintojen
harjaamisessa voidaan käyttää esim. teräs
harjaa ST18 (snro 64 100 73) ja liitosrasvana
esim. Penetrox A13 (snro 50 44 130).
Alumiinin virumisen hallinta
Alumiinin viruminen eli kylmäjuokseminen
voidaan hallita oikeilla puristustyökaluilla
ja -leuoilla. Nykyään on kuitenkin oikei
den puristusvälineiden saatavuus ja niiden
kunnon hallinta ongelmallista, jonka vuoksi
momenttiruuvillisten kaapelikenkien ja jat
kosholkkien käyttö on vallannut markkinat.
Johdinliitoksessa on usein nykyään tehty
liittimen rakenne sellaiseksi, että johtimen
oksidipinta rikkoutuu liittimen sisäpinnan
uritusten/rihloitusten avulla esim. moment
tiruuveja kiristettäessä.

Kaapelikenkien ruuviliitoksissa kylmä
juokseminen voidaan hallita käyttämällä
asianmukaisia kartiomaisia puristuslaat
toja ja suoria paineentasauslaattoja. Näi
tä liittimiä varten oli aikoinaan Suomessa
omat standardit SFS 3737 ja 3738, jotka
on kumottu vuonna 2014, mutta silti nii
den sisältö on yhä asiaa. Liitoksen kum
mallakin puolella käytetään suoria paineen
tasauslaattoja XZAK 12 ja mutterin alla kar
tiomaista puristuslaattaa XZAL 12.
Alumiinisten kaapelikenkien käyttö erilaisissa olosuhteissa
Kuivissa tiloissa saa alumiinisen kaapeli
kengän liittää suoraan liitosrasvaa käyttä
en ja alumiinipinnat harjaten alumiiniseen
ja paljasta tai pinnoitettua kuparia olevaan
liitinalustaan.
Kosteissa ja märissä tiloissa alumiinin
saa liittää liitosrasvaa käyttäen alumiinia
ja tinattua kuparia olevaan liitinalustaan.
Mikäli liitinalusta on pinnoittamatonta ku
paria tai se on hopeoitu, kromattu tai nik
lattu, on käytettävä siirtymisliittymiä, jois
sa on esim. kuparinen lapa.
Alumiinikenkien ja -kiskojen liitoksissa
on käytettävä sinkittyjä lujuusluokan 8.8
pultteja ja lujuusluokan 8.0 muttereita.
Kuparijohtimien liitostekniikka ongelmattomampaa
Kuparijohtimien liitostekniikassa ei ole
vastaavia ongelmia kuin alumiinin kanssa.
Kuparisten kaapelikenkien ruuviliitoksissa
voidaan käyttää normaaleja suoria alus
laattoja ja kiristysaluslaattoja.
Kuparijohtimien liitokset ovat yksinker
taisempia, koska kylmäjuokseminen ja ok
sidoituminen ei aiheita ongelmia. Kuparilii
toksissa voidaan käyttää normaaleja alus
laattoja.

Al-kaapelin liittäminen Al-kiskoon XMAR 13kaapelikengällä Kuivassa/kosteassa tilassa

Al-kaapelin liittäminen Al-kiskoon XMAR 17kaapelikengällä Kuivassa/kosteassa tilassa

Cu-kaapelin liittäminen Cu-kiskoon XMAR 10kaapelikengällä Kuivassa/kosteassa tilassa

Cu-kaapelin liittäminen Cu-kiskoon XMAR 14kaapelikengällä kosteassa tilassa
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Omronin V430-F viivakoodinlukijassa on
IP67-luokan kotelointi
Omron tarjoaa kokonaisvaltaisia
laadunvalvonta-, tarkistusja jäljitettävyysratkaisuja
teollisuusautomaation tarpeisiin.
OMRON V430-F on kompakti automaattisesti keskittävä viivakoodinlukija, joka tarjoaa alan parhaan
1D-/2D- ja DPM-koodien lukuominaisuuden.
Lukija on kestävässä IP67-kotelointiluokan
mukaisessa alumiinikotelossa.
Tuote soveltuu autoelektroniikan, elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden sekä lääkkeiden valmistajien tarpeisiin.

Omronin V430-F on tehokas ja kompakti automaattisesti keskittävä viivakoodinlukija.

FHV7-sarjan älykamera mahdollistaa
konenäkötarkastukset
OMRON tuo markkinoille FHV7sarjan älykameran, jossa on
maailman ensimmäinen Multi
Color -valo ja 12 megapikselin
kuvakenno.
OMRON on ilmoittanut uuden FHV7-sarjan älykameran maailmanlaajuisesta julkaisusta. Kameran
valaistus- ja kuvankäsittelytoiminnot mahdollistavat edistykselliset konenäkötarkastukset.

Jo yksi kamera riittää
Maailman ensimmäisen Multi Color -valon
ja luokkansa parhaimman, 12 megapikselin
korkearesoluutiokameran ansiosta jo yksi ainoa
FHV7-sarjan älykamera täyttää teollisuuden
korkeimpien laatustandardien vaatimukset
konenäkötarkastuksissa laajan valikoiman
tuotantolinjoilla.
16

Älykameran edut
• Yksi kamera useiden eri
tuotteiden tarkastamiseen
• Useisiin sovelluksiin sopiva
modulaarinen rakenne
• Parempi tuotantolaatu sykliajoista
tinkimättä
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SIEMENS Ethernet -kytkimet

– kustannustehokas ratkaisu teollisuuden kenttäasennuksiin
SCALANCE XB000 -teollisuuden peruskytkin
ethernet-verkkoihin
Pienikokoinen SCALANCE XB000 -kytkinperhe
on kustannustehokas ratkaisu pieniin verkko- tai
linjarakenteisiin teollisuuden Ethernet-verkkoihin.
Kytkimestä on saatavissa versiot sekä sähköisillä
liitännöillä, että sähköisillä ja optisella liitännällä.

Snro

Nimike

Lajimerkki

74 140 00 SCALANCE XB005

5 x 10/100Mb/s RJ45 -porttia

74 140 01 SCALANCE XB008

8 x 10/100Mb/s RJ45 -porttia

74 140 02 SCALANCE XB004-1

4 x 10/100Mb/s RJ45+ 1 x SC-portti (MM)

74 140 03 SCALANCE XB004-1LD

4 x 10/100Mb/s RJ45+ 1 x SC- portti (SM)

72 780 03 Fast Connect -kuorintatyökalun varaterät

Edut
•
Soveltuu teollisuusympäristöön
•
Kustannustehokas ratkaisu
•
Tilaa säästävä asennus standardikiskoon
•
LED-diagnostiikka
Fast Connect kaapelointijärjestelmä tuo
helppoutta kenttäasennukseen
Fast Connect -järjestelmä koostuu kaapeleista,
kuorintatyökalusta ja liittimistä. Järjestelmän kaapeleiden erikoisrakenteen ansiosta niihin voidaan
käyttää kuorintatyökalua. Fast Connect -tuotteita
on saatavissa teollisuus-Ethernetille sekä Profinetja Profibus-väylille.
Edut
• Helppo ja nopea
kenttäasennus
• Ei kytkentävirheitä

Snro

Tuote

19 666 00 IE Fast Connect RJ45 -liitin (180ast) IE TP 2x2 kaapelille
72 780 10 IE Fast Connect RJ45 -liitin (90ast)
02 702 09 IE Fast Connect -kaapeli IE TP 2x2 kaapeli, cat5, 1m
72 780 02 Fast Connect -kuorintatyökalu
72 780 03 Fast Connect -kuorintatyökalun varaterät
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SIMATIC S7-1200
– Vuorovaikutus tekee siitä erilaisen

SIMATIC S7-1200 Ohjelmoitava logiikka on
pienikokoinen automaatiolaite mekaniikan
ohjaustehtäviin. Nykyään erilaiset toiminnot
koneen ohjauksesta ja valmistuslinjoista
toteutetaan ja valvotaan PLC-pohjaisilla
ohjauksilla. Aiemmin näiden toimintojen
aikaansaamiseksi käytettiin satoja aikareleitä
sekä ohjausreleitä.
S7-1200-tuoteperhe helpottaa pienten
ja keskisuurien laitteiden automatisointia
tarjoten myös liityntäpinnan laajempiin
ohjausjärjestelmiin.
S7-1200 ei ole rajoitettu korvaamaan
vain releohjauksia vaan sen PID-säätäjillä ja
liikkeenohjaustoiminnoilla voidaan toteuttaa
monimutkaisiakin laitteita.

SIMATIC S7-1200 on pienikokoinen
itsenäisesti toimiva kompakti automaatiolaite,
jonka vahvuutena on myös verkotettavuus ja
laajennettavuus tarpeen mukaan.
• Erinomainen reaaliaikaisuus
• Modulaarisuus
• Avoimet kommunikointi mahdollisuudet
muihin ohjausjärjestelmiin
Helppo ohjelmointi ja ylläpito
Lisäksi SIMATIC S7-1200 ohjelmointiohjelma
STEP 7 Basic (TIA Portal) on helppo oppia ja
tekee mahdolliseksi nopean ohjelmisto toteutuksen eri tarpeisiin.

Muutama esimerkki käyttökohteista
Kuljetinjärjestelmät
• Puunkäsittelykoneet
• Kaukokäyttö ja valvonta vedenkäsittely
järjestelmiin
• Pakkauskoneet
• Autopesulaiteet
• Koneturvatoimintojen valvonta ja ohjaus
esim. hätä-seis, valoverhot, ovirajat ja
kontaktorit
•

Starttipaketit sisältävät mm. logiikkamoduulin
(230 VAC), ohjelmiston, välikaapelin ja mallista
riippuen näytön.

Snro

Tuote

27 020 00

Logiikkamoduuli SIMATIC S7-1200 starttipaketti 1
- CPU 1212C AC

27 020 31

Logiikkamoduuli SIMATIC S7-1200+KTP400 starttipaketti 2
- CPU 1212C AC+näyttö KTP400

27 020 32

Logiikkamoduuli SIMATIC S7-1200+KTP600 starttipaketti 3
- CPU 1212C AC+näyttö KTP600
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Stainless steel moottorit elintarviketeollisuuteen
Stainless steel -moottorit yleistyvät elintarviketeollisuuden sovelluksissa. Moottorit soveltuvat käytettäväksi hygieniakohteissa, joissa
moottoreita puhdistetaan, painepestään ja
desinfioidaan säännöllisesti.
Moottorit kestävät painepesua ilman
erillistä suojausta tai koteloa. Nämä moottorit
ovat esimerkiksi USA:n elintarviketeollisuudessa laajalti käytössä ja tietyissä kohteissa
ainoita hyväksyttyjä.
Stainless steel moottorit on suunniteltu helpottamaan elintarviketeollisuuden päivittäistä toimintaa ja takaamaan
keskeytymättömän käytön haastavissa
olosuhteissa.
Suunniteltu elintarviketeollisuuden
hygienian maksimoimiseksi
• Stainless steel -moottorit täyttävät
hygieniasuunnittelun vaatimukset
• Turvallinen käyttää – “H1 food grade”
rasva laakereissa
• Puhtaanapito helppoa – sileä
ruostumattomasta teräksestä
valmistettu runko. Ei jäähdytyspuhal-

linta (71-90 rungot). Moottorin merkinnät
on laserkaiverrettu ja suunnittelussa kautta
linjan otettu huomioon ettei lika
voi jäädä rungon koloihin.
Luotettavaa suorituskykyä
ääriolosuhteissa
• IP69 suojausluokan ansiosta jatkuva
puhtaanapito mahdollista. Moottorit on

•

•

testattu 100bar paineella lähietäisyydeltä
suihkutetulla 80°C vedellä
Umpeen valettu käämitys takaa pitkän
eliniän äärimmäisen kosteissakin
olosuhteissa
Pienemmät käyttökulut korkean hyötysuhteen ansiosta (IE3 hyötysuhdeluokka).

Täyttää hyötysuhdemääräykset ympäri
maailmaa
• Korkean hyötysuhteen IE3 -moottori
• Kattaa laajasti maailmalla olevat hyöty
suhdevaatimukset.
• 0,18 – 7,5kW, napaluvut 2-,4- ja 6.
• Eri jännite- ja taajuusyhdistelmiä.
230–690 V, 50/60 Hz
• Asennustavat B3, B14 ja B5, B34, B35

Lataa SLO App
Jo 20 000 käyttäjää
hyödyntää alan parasta hakua.
Lataa heti ja hyödynnä:
• Monipuoliset tuotesuodatukset
• Saatavuus • Viivakoodilukija
• Kampanjat • Asiakashinnat
(näkyvät verkkokauppatunnuksilla)

Täydet
udet
ominaisu paup
Verkkoka la!
s
k
tunnu il

Seuraa meitä:
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20 Tuoteuutiset / Sähkökäytöt

TeSys GV4 – Moottorinsuojausta vaativiin
olosuhteisiin
TeSys GV4 on kompakti, robusti ja innovatiivinen moottorinsuoja
katkaisija virta-alueella 0,8 A-115 A.
Turvallinen käyttää
TeSys GV4P -katkaisija sisältää laajaalueisen ylikuormitussuojauksen asettelun
ja käynnistysaikaluokan valinnan (lk 10/20).
Valittavissa on myös katkaisijat pelkällä
oikosulkusuojauksella tai laajennetuilla
suojaus- ja valvontaominaisuuksilla. Katkaisu
kykyluokat: 35 kA / 50 kA / 100 kA 400V.
Ergonominen väänninohjaus katkaisijan päältä
tai ovivääntimeltä varmistaa turvallisen käytön,
luotettavan lukistuksen ja selkeä indikoinnin.
Ei löysiä liitoksia
Katkaisijoissa käytetään päävirtapiirin johtimien
liitännässä EverLink™-liitäntäteknologiaa.
EverLink-liitin kompensoi johtimessa
tapahtuvat muutokset, estäen löysien liitosten

aiheuttamia ongelmia kuten eristevaurioita,
laitteiden vikaantumisia, turhia laukaisuja ja
vähentää tulipaloriskiä.
Tuotannon jatkuvuus
TeSys GV4PEM -katkaisijoiden laajennettu
suojaus sisältää jumi-, maavika- ja vaiheepäsymmetriasuojauksen asettelun. Optiona
laitteeseen asennetava SDX-vianerottelu
moduuli mahdollistaa ennakoivien hälytys
tietojen käytön, joilloin voidaan vaikuttaa etu
käteen ongelmiin hallitusti, ilman ei-toivottuja
tuotannon pysähtymisiä. Älypuhelimen
NFC-lähilukua ja EcoStruxure Power
Device -sovellusta käytettään laajennettujen
suojausten asetteluun ja vikahistorian selkeään
lukemiseen. Snro 37 817 08 - 69

TeSys GV5 & GV6
– Moottorinsuojauksen uusi yläraja
Moottorinsuojakatkaisijoiden käyttö laajentuu 250 kW / 400V
moottoritehoille saakka.
Tehokas toteutus
Sulakkeettomilla ratkaisuilla teet suorat
kahden komponentin moottorilähdöt
(katkaisija + kontaktori -yhdistelmät)
turvallisesti, luotettavasti ja tilaa
säästävästi nyt myös suuremmille lähdöille.
Aikaisemman TeSys GV7 -katkaisijan 150
tai 220 A nimellisvirralla korvaat helposti
samoilla asennusmitoilla olevalla TeSys GV5
-katkaisijalla. TeSys GV6 on uusi runkoko
320 A tai 500 A nimellisvirroille.
Laaja suojaus
TeSys GV5 & GV6 -katkaisijaan integroitu
suojarele sisältää laaja-alueisen ylikuormitusuojauksen säätöalueen (0,6...1 x In),
aseteltavan käynnistysaikaluokan (5, 10
ja 20) ja säädettävän oikousulkulaukaisun
asettelun (6...13 x Ir).

20

Korkea suorityskyky
Oikosulkukestoisuudeltaan valittavissa on joko 36 kA tai 70 kA
mallit. Katkaisijan ohjaus on toteutettu
ergonomisella ja tukevalla vääntimellä,
joka varmistaa turvallisen käytön,
luotettavan lukistuksen ja selkeän tilan
indikoinnin. Optiona laitteeseen asennettava SDTAM-moduuli mahdollistaa
vianerottelun ja sen avulla tehtävän
ylikuormatilanteen etäkuittauksen.

Snro

Tuotekoodi

Kuvaus

37 817 48

GV5P150F

TeSys ms 70-150A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko

37 817 49

GV5P150F

TeSys ms 70-150A 70kA väännin kaapelikenkä/kisko

37 817 50

GV5P220F

TeSys ms 110-220A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko

37 817 51

GV5P220H

TeSys ms 110-220A 70kA väännin kaapelikenkä/kisko

37 817 52

GV6P320F

TeSys ms 160-320A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko

37 817 53

GV6P320H

TeSys ms 160-320A 70kA väännin kaapelikenkä/kisko

37 816 54

GV6P500F

TeSys ms 250-500A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko

37 816 55

GV6P500H

TeSys ms 250-500A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko
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ABB:lta ratkaisuja moottorin käynnistykseen,
suojaukseen ja turvapiirien ohjaukseen
3-napaiset AF-kontaktorit moottorinkäynnistykseen
• ABB:n AF-kontaktorisarja sisältää ac/dc
ohjatun laajajännitekelan, jolla on korkea
häiriönsietokyky.
• Kontaktorin kelanohjauselektroniikka
optimoi ohjauspiiristä otettavan
energian, jolloin saavutetaan n. 80 %
energiansäästö.
• Kun moottorinohjauskeskukseen syntyy
vähemmän hukkalämpöä, jäähdytystarve
vähenee.
• Erilliset tuoteratkaisut suoralle logiikka
ohjaukselle ilman välireleitä.
• Moottorilähdön komponentit valitaan
testattujen komponenttikoordinaatioiden
pohjalta.
Pikajousiliitokset moottorikäynnistimiin
Ruuviliitäntäisten moottorikäynnistimien rinnalle on tullut uudenlaisia pikajousiliittimellisiä
versioita, joiden asentaminen onnistuu yhdellä
kädellä. Pikajousiliittimen käyttäminen on tehokasta ja mukavaa, koska ruuvitalttaa ei tarvita.
Pelkkä johtimen kevyt työntö liittimeen riittää.
Pikajousiliitäntä tekee kontaktorin ja moottorisuojakatkaisimen asentamisesta tuplasti
aikaisempaa nopeampaa. Holkitetut ja jäykät
johtimet kytketään työntämällä johdin suoraan
liittimeen. Tämän aikaa vievän ja useasti toistuvan työvaiheen lyheneminen nopeuttaa laitteiston kokoonpanoa. Pikajousiliitäntä on luonteva, nopea ja luotettava tapa kytkeä. Uudella
liitintekniikalla varustettu moottorinkäynnistin

takaa erittäin korkean toimintavarmuuden ja
huoltovapauden.

TURVAPIIRIEN KOKONAIS
RATKAISUT TUNNISTAT
KELTAISESTA VÄRISTÄ
SENTRY-turvarelesarja
• Edustaa turvareleiden huippua.
• Tarkat ajastintoiminnot ja selkeät kokoonpanot mahdollistavat SIL3 -tason rakenteiden toteutuksen helposti.

HF-hybridikäynnistinratkaisu
• Mahtuu pieneen asennustilaan ja soveltuu
korkeaan kytkentäfrekvensitarpeeseen.
• Sarjaan kuuluu suora- ja suunnanvaihtokäynnistimet ja SIL3 -hyväksytty hätä/
seis -versio, jonka tunnistat keltaisesta
värityksestä.
• HF-hybridikäynnistin on vain 22,5 mm
leveä.
• Jopa 30 miljoonaa suunnanvaihtokytkentää valmiina käynnistimenä! Se on ylikuormitussuojauksineen erinomainen ratkaisu
jo olemassa oleviin kytkentöihin.

AFS-kontaktorisarja
• Täyttää turvastandardit EN ISO 13849 ja
EN 62061.
• Varmistat päävirtapiirin luotettavan katkaisun. AFS-kontaktorisarja perustuu tuttuun
ABB:n elektroniseen AF-kelan ohjaukseen.
• Turvapiirin uusimpien ratkaisujen avulla
varmistat koneiden ja laitteiden turvallisen
käytön.
• Nopean, jopa alle 30 ms avautumisajan ansiosta AFS09Z ... AFS38Z ohjaa
päävirtapiirin auki nopeasti. Lyhyemmät
reagointiajat antavat enemmän mahdollisuuksia koneiden suunnittelulle ja erilaisille
ratkaisumahdollisuuksille.
• Uuden AFS-tuotesarjan avulla lyhyemmät
turvaetäisyydet, henkilöturvallisuuden
varmistaminen ja pienemmät konekoot on
nyt paremmin toteutettavissa.
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22 Tuoteuutiset / Kotelot ja keskuskomponentit

Siemensin kompaktit 3KF-kytkinvarokkeet
sopivat haastaviin olosuhteisiin
Siemensin 3KF -kytkinvarokkeet ovat
erinomainen ja nykyaikainen kytkinsarja,
joilla kytket ja erotat kojeistoja, laitteistoja ja
moottoreita. Virtavaihtoehtoja on alkaen 32
ampeerista aina 800 ampeeriin asti. Sarja
käsittää yhdeksän virta-aluetta ja 10 erikokoista kytkintä. Kytkimet ovat vankkarakenteisia ja varmatoimisia.
Ominaisuudet:
• 3KF on kytkinvarokesarja, jonka nimellisvirrat ovat välillä 32 – 800 A.
• Maksimivaihtojännite on 690 V ja suurin
tasajännite on 440 V.
• Sarjasta löytyy kolmi- ja nelinapaiset
versiot.

•

•

•

Väännin voi olla keskellä, vasemmalla, oikealla tai vasemmalla
sivustalla.
Lisätarvikkeita mm: apukoskettimet, N/PE-liitin, neljäs napa,
liitinsuojukset ja vääntimet.
Tuotteet täyttävät hyväksynnät:
IEC 60947-1, IEC 60947-3 ja
VDE 0660-107.

Siemensin kytkinvaroke on
erinomainen tuote paikkoihin, joissa
vaaditaan luotettavia katkaisuja
vaikeissa olosuhteissa. Kytkimet
ovat helppokäyttöisiä ja mitoiltaan
kompakteja.

Siemensin uusia johdonsuojia ja
valokaarivikasuojia
Siemens on tuonut tuotteita asennustarvikkeisiin, jotka edustavat perinteisissä tuoteryhmissä seuraavaa ajattelumallia.
Uudistuneet tuotteet ovat johdonsuoja/
vikavirtasarja ja valokaari-vikasuoja/johdonsuojasarja. Tuotteet esiteltiin viikolla 45 Berliinissä järjestetyissä Belektro 2018 messuilla.
Johdonsuoja-vikavirtasuoja
Nämä yhdistelmät ovat tuttuja, käänteentekevä uutuus on tuotteen koko. Tavallisesti
tämän yhdistelmän 1-napaisen version leveys
on 36 mm, Siemensin uutuudessa moduulileveys on 18 mm eli puolet pienempi.
Toinen merkittävä ero on se, että tuote
on sähkömekaaninen eli perustuu virran mittaukseen. Vastaavat markkinoilla olevat tuotteet
perustuvat jännitteeseen ja niiden käyttöä ei
enää suositella.
Tilansäästö keskuksessa
Normaalisti riviin menee kuusi kappaletta
yhdistelmiä (6x36mm), Siemensin versioita
menee 12 kpl (12x18mm).

22

Huomaa! Käytettäessä johdon- ja vikavirtasuojan yhdistelmää yhdessä valokaarivikasuojan kanssa, saadaan johtimelle 100 %
suojaus.
Ominaisuudet:
• Tuotteiden tyypit alkavat 5SV1...
• Tällä hetkellä löytyy 1-vaiheinen versio eli
1+N
• Jännite 230 VAC
• Virrat ovat 2 – 16A
• Johdonsuojan laukaisukäyrät ovat B ja C
• Vikavirta on 30 mA

tai virranvalvontarelettä. Tosin jokainen vaihe
tarvitsee oman yhdistelmäkatkaisijan.
Ominaisuudet:
• Tuotteiden tyypit alkavat 5SV6..
• Tuote on yksivaiheinen eli 1+N
• Jännite 230 VAC
• Virrat 6 -40 ampeeria
• Laukaisukäyrät ovat B ja C

Maailmanluokan uutuus johdon- ja valokaarivikasuojan yhdistelmä
Tässä tuotteessa on yhdistetty niin johdonsuoja kuin valokaarivikasuoja. Kytkin on pieni
kokoinen, leveys 18 mm. Tällä pienellä leveysmitalla saavutetaan tilansäästö keskuksessa.
Käytettäessä vikavirtasuojakytkintä etukojeena, saavutetaan 100 % johdonsuojaus.
Haluttaessa kolmivaihe-suojausta, etukojeena
voidaan käyttää joko moottorinsuojakytkintä
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SELCAST sähköasennustuotteet
– Laatua vaativiin asennuksiin
Selcastin tuotteet ovat suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin, teollisuuden ja liiketilojen sähköasennuksiin sekä
tilanteisiin jossa vaaditaan erityistä kestävyyttä ja laatua.
Useimmat tuotteet ovat saatavilla myös vaihtoehtoisilla läpivientivaihtoehdoilla,
vedonpoistollisilla tiivisteillä tai moniosatiivisteillä poikkeaville kaapelihalkaisijoille.
Vakiotuotteet saatavilla myös RAL7035 -harmaana = entistä kestävämpi suoja
mekaanista ja kemiallista kulutusta vastaan.

Vaihtorasia 2,5 mm² 400V IP67
Silumiinirasia metallisilla PK 16 holkkitiivisteillä, kaapeli
Ø 11 mm. Rasioissa 4 x 2,5 mm2 vaippaliittimet ja 2,5
mm2 maadoitusliitin. Erikoistilauksesta tiiveysluokkaan
IP 68. Saatavilla on myös sinetöitäviä malleja. Rasia on
varustettu sisäpuolisella vedonpoistimella.
Snro

Nimike / Malli

Väri

16 237 52

331 020

Silumiini

16 232 52

331 021

Ruskea

16 235 52

331 021

RAL 7035

Kalvotiivisterasia 2,5 mm² 400V IP44
Rasia silumiinia. 6 kpl läpivientejä TPEtiivisteellä 1) kaapeleille Ø9–13mm. Rasiassa
maadoitusliitin 2,5 mm2. Merimalleissa
haponkestävät kansiruuvit sekä öljyn- ja
säänkestävä nitriilikuminen kansitiiviste.
Liittimillä varustetuissa malleissa muovinen
5-napainen kytkentälaatta.
Snro

16 237 52

Nimike / Malli

24 019 51

516 101 EM

RAL7035

24 019 61

516 101

Ruskea

Väri

24 019 51

Pistorasia 16A 250V IP44
Metalliset holkkitiivisteet PK16 1), kaapeli Ø
11 mm. Suojaa hyvin iskuilta ja roiskevedeltä.
Saranoidun kannen jousi on ruostumatonta
terästä. Ruuviliittimet. Rasia on saatavilla myös
USB-versiona. Valikoima kattaa useimmat
asennustilanteet.
Snro

Nimike / Malli

24 018 51

515 101 EM

RAL7035

24 018 61

515 101

Ruskea

Nimike /
Malli

Väri

Kytk.laatta

16 239 71 321 110

Silumiini

Ei

16 239 72 321 120

Silumiini

5-nap

16 233 71 321 111/Meri

RAL7035 Ei

16 231 71 72 192 71/Meri Ruskea

Kaksoispistorasia 16A 250V IP44
Metalliset holkkitiivisteet PK16, 1 (kaapeli
Ø 11 mm). Saranoitujen kansien jouset
ovat ruostumatonta terästä. Tuote on hyvin
suojattu iskuja ja roiskevettä vastaan.
Kotelon pistorasiat voi kytkeä erillisinä,
omalla vaiheella. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet. Saatavilla myös
Shuko+USB -kombinaatio!
Snro

16 237 71

Jakorasia 2,5 mm² 400V
IP67
Silumiinirasia metallisin
PK 16 holkkitiivistein,
kaapeli Ø 11 mm 1).
Rasioissa 4 x 2,5 mm2
vaippaliittimet sekä
2,5 mm2 maadoitusliitin.
Valikoima kattaa useimmat
asennustilanteet.
Saatavilla myös 6 mm²,
PK21 versio Ø 10–19 mm

Ei

16 237 60

Snro

Nimike / Malli

Väri

16 237 60

331 100

Silumiini

16 232 60

331 101

Ruskea

16 235 60

331 101

RAL7035

Väri

24 018 51
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24 Tuoteuutiset / Työvälineet ja henkilösuoja

STEINEL
Tarkkaa lämmönhallintaa vaativan
teollisuuskäyttäjän tarpeisiin

Kuumailma:
Steinel on keskittynyt valmistamaan
kuumailma- ja kuumaliimatyökaluja.
Me SLO:lla olemme keskittyneet
Steinelin ammattilaisille tarkoitettuihin HG- ja Pro-sarjan tuotteisiin.
HG-sarjan kuumailmapuhaltimen
HG2320E (Snro 64 194 02) huippuominaisuuksiin kuuluu kovan 650˚C lämmön ja 1000 tunnin kestävyyden lisäksi
LCD-näyttö, jonka ansiosta lämpötilansäätö on mahdollista 10˚C välein.
Puhaltimeen voidaan tallentaa neljä
erilaista lämpötila-asetusta helpottamaan toistuvien työvaiheiden käyttöä
turvallisuutta unohtamatta. Tässä
puhallinmallissa on vilkkuva punainen
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Kuumaliima:
varoitusvalo, joka muistuttaa koneen
kuumuudesta työskentelyn jälkeenkin,
vaikka laite ei ole enää sähköverkkoon
kytkettynä.

Kuumaliimausta on pidetty useasti vain
rajattujen töiden työkaluna, yhtenä yleisimpänä esimerkkinä niistä lattialämmityskaapelin kiinnitys.

Uutuutena HG2320E-mallisarjaan on
lisätty kaksi teollisuuden tarpeisiin
suunniteltua erikoiskonetta. ESD versio
(Snro 64 194 18) soveltuu EPA-alueilla
käytettäväksi, sekä elektronisesti rajoitettu malli (Snro 64 194 21) tuottaa vain
maksimissaan 200˚C lämpöä, joka on
raja tulityövaatimuksille. Tällä laitteella
voi tehdä vähäisen lämmön töitä ilman
tulityömenettelyä. Näin saavutat rahallista säästöä ja sujuvoitat työntekoa.

Uusi Steinel GluePro 400 LCD-kuumaliimapistooli yhdessä GluePro-liimojen kanssa mahdollistaa kuumaliiman
käytön hyvin monipuolisissa työkohteissa.
Säädettävä lämpötila on avainasemassa GluePro -tuoteperheessä. GluePro
400 LCD-mallissa on tarkka lämpötilansäätö 40-230˚C välillä ja tämä mahdollistaa erilaisten liimojen käytön.

Pro-liimasarjaan kuuluu viisi erilaisilla
ominaisuuksilla varustettua liimaa:
Alhaisen lämpötilan liimasta Low Melt,
joka tarvitsee vain 130˚C toimiakseen,
kun taas Acrylate-liima tarvitsee toimiakseen 200˚C lämpöä. Pro liimat ovat
suunniteltu erityisesti teollisuuden vaihteleviin tarpeisiin. Löydät tarkemmat
tuotetiedot SLO:n verkkosivuilta.

Koneesta saatavilla 200 asteeseen rajoitettu
puhallin (Snro 64 194 21).

Koneesta saatavilla ESD-versio (Snro 64 194 18),
jossa dissipatiivinen kotelointi ei kerää tai muodosta
staattista varausta, soveltuu EPA-alueilla käytettäväksi.

24
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KNIPEX TT

ABUS

Knipexin putoamissuojatut
TT-mallisarjan pihdit

Abus Lockout -lukitustuotteet
takaavat turvallisuuden

Abus on laadukas
tapa hoitaa
lukitus

-

Turvallisempi työympäristö
Putoamissuojattuihin (TT-Tethered Tools)
KNIPEX-työkaluihin on kiinnitetty ohut kiinnityssilmukka, jonka istutus ei häiritse työskentelyä.
Maksimikuormitus 400N ja maksimi pudotus 3 m.
TT-työkalut yhdistettynä TT-turvatarvikkeisiin estävät
työkalujen putoamisen ja näin vältytään vakavilta
loukkaantumisilta ja esinevahingoilta - eikä työkalu
pääse katoamaan.

TT-mallistossa löytyy kattava valikoima Knipex -työkaluja ja kaikki tarvittavat välineet kiinnityssilmukasta
työkalukoteloon. Asianmukaisilla varusteilla turvaat
sujuvan työskentelyn paikoissa, missä työkalujen
tippuminen halutaan minimoida.

Saksalainen lukkovalmistaja Abus tarjoaa tuotteita teollisuuden lukitustarpeisiin yli 85 vuoden
kokemuksella. Abukselta saat lukituskokonaisuudet
laadukkaista riippulukoista Lockout -turvalukitustuotteisiin. Työturvallisuuden ylläpitäminen ja sen jatkuva
kehittäminen on myös osa lukitusta. Abus palvelee
asiakkaita myös sarjoitettavissa lukituskohteissa.
Yleisimpiä Lockout -lukituskohteita teollisuudessa
ovat käyttökytkimet, sulakkeet ja voimavirtapistokkeet.
Abus lukitustuotteet, riippulukot, Lockout -tuotteet.
Kaikki lukitustuotteet teollisuuden tarpeisiin. Saatavilla erilaisiin lukituskohteisiin Lockout -lukitustuotteet
sekä laajan valikoiman riippulukkovaihtoehtoja.
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Boschin uudet innovaatiot lisäävät
käyttömukavuutta ja työtehokkuutta

X-LOCK
Vain yksi napsautus ja X-LOCK on käyttövalmis!
Bosch X-LOCK on uudenlainen tapa kiinnit
tää käyttötarvikkeet kulmahiomakoneeseen.
X-LOCK tuotteiden edut ovat huomattavat
verrattuna aiempaan tarjontaan.
X-TRA kätevä
Laikan helppo vaihto ilman löysättäviä osia tai
erillisiä asennustyökaluja.
X-TRA monipuolinen
Valtava hiomakone- ja käyttötarvikevalikoima,
joka kattaa kaikki käyttökohteet.
X-TRA turvallinen
Käyttötarvikkeita ei voi asentaa väärin
päin. X-brake toiminto pysäyttää laikan
pyörimisliikkeen välittömästi, kun lopetat
”kaasun” painamisen. Kick back -control estää
takaiskun upotussahauksissa.

ProCORE
Bosch ProCORE -akkuperhe mullistaa akku
teknologiaa. Flexible Power System: 100 %
yhteensopiva kaikkien uusien ja aiempien Bosch
Professional 18 V:n sähkötyökalujen ja lataus
laitteiden kanssa. 135 % pidempi elinikä tavalli
seen akkuun verrattuna akun ylikuumenemisen
estävän COOLPACK 2.0 -teknologian avulla
Snro

Akun teho Selite

64 62 454 18 V 4.0
Ah

Akku on yhtä tehokas kuin tavallinen akku, mutta uusi kennoteknologia
mahdollistaa tavallista 6 Ah:n akkua vastaavan tehon ja tekee akusta
huomattavasti pienemmän ja kevyemmän. Saatavana myös 2 akkua ja
latauslaitteen sisältävänä pakkauksena. Sähkönumero: 64 62 458

64 62 453 18 V 8.0
Ah

Akku on suorituskykyinen ja tarjoaa yhtä suuren tehon kuin 1 600 W:n verkko
virtakäyttöinen työkalu. 87 % enemmän tehoa tavalliseen akkuun verrattuna uusimman kennoteknologian ja Boschin älykkään akkuhallinnan avulla.

64 62 452 18 V 12
Ah

Maksimaalinen teho ja käyntiaika: akkukapasiteetti varmistaa
verkkovirtakäyttöistä mallia vastaavan tehon ja sopii pitkäkestoisiin töihin.
Saatavana myös 2 akkua ja latauslaitteen sisältävänä pakkauksena.
Sähkönumero: 64 62 449

GWX 18 V 10 kulmahiomakoneperhe
Uusi GWX 18 V-10 kulmahiomakoneperhe X-LOCK lukitus
mekanismilla (sähkönumerot: 64 624 79, 64 62 480 ja 64 62 481)
yhdistettynä uuden Bosch ProCORE -akun kanssa muodostavat
parivaljakon, jonka ansiosta et enää tarvitse johdollisia työkaluja.
GWX 18V-10 SC mallin Bluetooth Connectivity -moduuli mahdollistaa
asetusten tekemisen suoraan Toolbox-sovelluksen kautta.
Käyttöliittymän avulla valitset pyörimisnopeuden ja hallinnoit työkalun
käyttötietoja helposti. Tämä työkalu sopii metallin, kiven ja betonin
leikkaus- ja hiontatöihin.
26

SLO Valinnat • Teollisuus 2019

Teollisuus_2019_SLO_UUSI.indd 26

12/08/2019 12.55

Tuoteuutiset / Työvälineet
ja henkilösuoja
Tuoteuutiset
/ Valaistus 27

Tuoteuutuus
– Milwaukee akkutoiminen kierretankoleikkuri!
Mallivaihtoehdot ovat:
• M18 BLTRC-0 –
pelkkä runko, toimitetaan pahvisessa
pakkauksessa.
Sähkönumero
64 37 619
• M18 BLTRC-522X –
runko, 2,0 Ah &
5,0 Ah REDLITHIUM-ION™
-akut, M12-M18FC
laturi ja HD Box
-salkku.
Sähkönumero
64 37 620

Milwaukee on lanseerannut akkutoimisen kierretankoleikkurin. Kierretankoleikkurista on tarjolla kaksi eri
pakkausvaihtoehtoa – pelkkä runko tai
vaihtoehtoisesti täysin käyttövalmis setti.
Hiiliharjaton kierretankoleikkuri on
tuttua Milwaukee laatua eli tehoa,
työergonomiaa ja helppokäyttöisyyttä.
Leikkurin avulla on mahdollista helpottaa
omaa työkuormaa sekä parantaa työn
jälkeä – kierretankoleikkurilla saat siistiin
ja ”jäysteettömän” katkaisujäljen sekä
asennusvalmiit kierretangot.
Kierretankoleikkuri kuuluu Milwaukeen M18™ tuoteperheeseen eli se
käyttää 18 V akkuja. Hiiliharjaton moottori mahdollistaa katkaisemisen M6,
M8, M10 ja M12 pehmeään teräkseen
tai M6, M8 ja M10 ruostumattomaan
teräskierretankoon ja jopa 300 katkaisua 2,0 Ah akulla. Mukana toimitetaan
yleisimmät katkaisuterät M6, M8, M10
ja M12, mitkä voidaan vaihtaa muotteja
kiertämällä. Älykäs muotoilu tarjoaa
optimaalisen tasapainon yhden käden
työskentelyyn ja parhaan näkyvyyden.
Paino ilman akkua
3,9 kg.

Kaapelinjatkospukki APU
APU-asennuspukki on suunniteltu yhdessä
verkostoasentajien kanssa helpottamaan
kaapelijatko ja -pääteasennuksia
kaikissa olosuhteissa. Patentoidun
kiinnitysmekanismin ansiosta kaikkien
kolmen vaiheen asentaminen onnistuu
samanaikaisesti. Kiinnitysmekanismi
lukitsee halkaisijaltaan 18–90 mm pyöreät
sekä epäsymmetriset kaapelit tukevasti
niitä kuitenkaan vaurioittamatta.
Kaapelien kiinnityksen korkeutta maan
pinnasta voidaan säätää vallitsevien
asennusolosuhteiden mukaan sekä
parhaan mahdollisen työergonomian
saavuttamiseksi 560–1050 mm välillä.
APU saadaan nopeasti koottua pieneen
tilaan kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi.
APU toimitetaan 720mm*780mm*150mm
kokoisessa pahvilaatikossa. Asennuksen
edellyttämästä vankasta rakenteesta
huolimatta APU painaa ainoastaan 11,5 kg,

joten se on helppo kantaa asennuspaikalle.
Jatkoksien tekoon tarvitset pukkiparin.
Päätteiden tekoon riittää yksi pukki.
Tekniset tiedot:
Pituus…………650 mm
• Leveys…...…...780 mm
• Korkeus max…1190 mm
• Korkeus min….710 mm
• Paino…………11,5 kg
• Sähkönumero 64 136 04
•
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Mikä joukkue - Wiha EVF!
Wihan Electric Vario Family -joukkueeseen
kuuluu 83 pelaajaa. Niiden avulla hoidat maaliin
tavallisimmat sähköistyksen kiinnitystyöt.
Voittajajoukkueen kokoonpanon takana
seisoo huippuvalmentaja!
Valmentaja kokoaa joukkueen,
mahdollistaa onnistumiset kentällä
ja tekee tarvittavat vaihdot.

Wiha QuickCheck-kalibrointityökalu Wihan säädettäville
momenttimeisselille.
Snro 64 317 60

LiftUp-makasiinimeisseli
suoraura, PH, SL/PZ,
6 slimBit 75 mm ruuvauskärkeä
Snro 64 214 16

Työkalusarja SlimVario®
jännitetyöhön 31-osaisessa
laukussa.
Snro 64 322 76

Maalivahti
Ja täältä tulee..maalivahti!
Pikakalibrointilaite Torque QuickCheck
hoitaa kaikki tiukat paikat maalin edessä.
Maalivahti pitää maaliedustan tarkassa
kontrollissa ja maalin puhtaana.

Puolustajat

SpeedE®
-ruuvimeisselisetti 2
Snro 64 318 01

Wihan kuusi parasta puolustajaa
on todella vaikea ohittaa!
Esimerkiksi Wiha Stubby,
LiftUp® ja speedE® – aina
valmiina ruuvaustöihin!

Keskikenttäpelaajat
Keskikenttä tuo pallon hyökkäyspäätyyn. Wihan keskikentältä
löytyvät momenttirajoittimet,
1/4”:n hylsysovittimet ja jatkot
sekä hylsysovitin momenttimmeisselille. Valmiina toimittamaan
pallot verkkoon!
Valitse tarvittava hyökkäyskuusikko 9 vaihtoehtoisesta
kärkisarjasta.

Hyökkääjät
Huikeat EVF-joukkueen
hyökkääjät: Wihan ohutkärjet
kaikkiin mahdollisiin ruuvaustöihin.
Kärjet ohittavat puolustuksen
ja upottavat kaikki pallot maaliin
ja 1/4”:n hylsyillä ratkaiset
loputkin kiinnitystehtävät!

18-osainen momenttiavainsarja
Snro 64 215 40

28
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Uudistuneet PETZL-työkypärät!
Uudistus muuttaa kypärien
valintakäytännöt ja tekee
kattavasta silmien
suojauksesta helppoa.
Työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijöilleen turvalliset työskentelyolosuhteet.
Työtehtäväkohtainen riskienarviointi on
yrityksessä toteutettava ja lähtökohtaisesti
arvioinnissa havaitut riskit pyritään eliminoimaan. Jäljelle jääneiden riskien vaikutusmahdollisuudet minimoidaan ja niitä vastaan
hankitaan asianmukaiset henkilösuojaimet
sekä koulutetaan työntekijät henkilösuojainten
käyttöön. Nämä asiat koskevat kaikkia yrityksiä Suomessa ja lähtökohtana vaatimuksille
on Työturvallisuuslaki.
Kaikki Petzl-työkypärät ovat uudistuneet
täysin ja tarjoavat nyt selkeän vastauksen
mm. kahteen riskienarvioinneissa aiemmin
esiintyneeseen haasteeseen:
#1: Millaisella leukahihnalla varustettu
kypärä tulisi valita?
#2: Miten eliminoida niska- ja hartiakivut
työntekijöillä, jotka työskentelevät tehtävissä missä on valokaaren uhka?
Yksi monipistehihnasto täyttää molemmat standardit
Uusissa Petzl-työkypärissä on leukahihnassa
Dual Switch -valitsin, jolla voidaan valita
korkeanpaikantyöskentelyn asetus tai
tasamaan asetus. Putoamisvaarallisilla
alueilla työskenneltäessä valitaan >50 kg
tila, jossa leukahihna pysyy kiinni pitäen
kypärän aina päässä suojaamassa
käyttäjää myös mahdollisessa putoamistai iskeytymistilanteessa. Tasamaalla
työskenneltäessä voidaan valita <25 kg tila,
jossa leukahihna aukeaa pienestä 15–25 kg
nykäisystä EN397 standardin vaatimusten
mukaisesti.

kaltaan korkealuokkainen Petzl Vizen EasyClip
-kokokasvosuojain voidaan napsauttaa paikoilleen kypärään valokaaritöiden tai nopeasti
lentäviltä kappaleilta suojautumisen ajaksi ja
irrottaa sekunneissa, kun halutaan käyttää vain
kypärää.
Vähennä niskoihin kohdistuvaa rasitusta
kevyemmällä kypärällä
Päähän kohdistuvaa painoa saadaan näin
alennettua 180 g, jolla on merkittävä vaikutus
niskaan ja hartioihin kohdistuvaan rasitukseen
pitkäaikaisessa yhtäjaksoisessa käytössä.
Riskienarvioinnin niin osoittaessa Vizen
voidaan myös korvata esim. metsätöiden
ajaksi uudella Vizen Mesh EasyClip
-verkkovisiirillä tai lyhyemmällä Vizir
EasyClip -silmiensuojaimella, joiden mukana
toimitetaan samanlaiset pikakiinnitysnastat.
Kun valokaaren uhkaa ei ole ja
kypäräkokonaisuuden paino halutaan
mahdollisimman pieneksi ja halutaan täydellistä
silmiensuojaimen huurtumattomuutta,
kannattaa napsauttaa kypärään liitettävät
silmiensuojaimet irti ja käyttää irtonaisia sanka
mallisia Bollé Safety Silium+ suojalaseja, joissa
on kaikissa malleissa PLATINUM-pinnoite.

leukahihnaston, jonka voi itse vaihtaa. Pidemmästä hihnastosta on iloa erityisesti niille, joilla
on keskivertoa suurempi pää tai kun halutaan
käyttää lämmintä päähinettä kypärän alla.
Kypäriin saa myös nimikorttikotelon, jonka
voi kiinnittää kypärän etu- tai takapuolelle
sekä niskasuojuksen, joka suojaa mm. tuulelta, puupurulta ja on aurinkosuojaluokiteltu.
Kypärän päälle voi napsauttaa Protector
-suojakuoren suojaamaan kypärän pintaa
sekä esim. seinä- ja kattopintoja kypärän
aiheuttamilta jäljiltä, kun rakennuksen viimeistelyvaiheessa tehdään sähkötöitä.
Hikipannan vaihtaminen on uutuudessa
mahdollista tehdä nopeasti vain napsauttamalla, jolla on merkitystä erityisesti silloin kun
käyttäjiä on paljon.
Vizir EasyClip -silmiensuojainten päälle on
saatavissa Vizir Protector -suojus, joka suojaa
Viziriä naarmuilta ja mahdollistaa Petzl Pixa tai
Tactikka -otsavalaisimen kiinnittämisen, jolloin
Viziriä voidaan liikuttaa ylös ja alas samalla
kun otsavalaisin on käytössä.
Tulossa on myös EasyClip kiinnitysadapterit
Bollé Safety sähköhitsausmaskeille, joista
malli Flash tarjoaa poikkeuksellisen laajan
katselukentän. Kaikki mainitut uudet tuotteet
löydät nyt SLO:n valikoimista.

Lisävarustetarjonta on uudistunut
Käyttäjien toiveita on kuunneltu ja uusiin
Vertex-kypäriin saa myös mm. pidemmän

Uudet Petzl Vertex kypärät Dual Switch leukahihnalla:
• Valkoinen kypärä: Snro 6315807
• Sininen kypärä: Snro 6315812
• Hi-Viz keltainen kypärä: Snro 6315814
• Uusi Vizen EasyClip kokokasvosuojain valokaarisuojalla: Snro 63 15 849
EasyClip pikakiinnikkeet tarjoavat työkalu
vapaan tavan vaihtaa kuhunkin työtilanteeseen sopivin silmiensuojain hetkessä.

EasyClip kiinnitys mahdollistaa silmiensuojaimen vaihdon sekunneissa
Valokaariuhkan ollessa potentiaalisesti läsnä:
• tulee päänsuojaukseen valita sähkötöihin
soveltuva työkypärä,
• päähineen alla olla valokaarelta suojaava
päähine,
• kuulosuojaimina di-electric malli, jossa ei ole
näkyviä metalliosia ja
• silmien suojaimeksi valokaarelta suojaamaan
testattu malli, josta osoituksena linssistä ja
kehyksestä tulee löytyä merkintä ”8”.
Työkaluvapaan EasyClip visiirikiinnityksen
ansiosta uusi Bollé Safetyn valmistama optiiSLO Valinnat • Teollisuus 2019
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Klauke Orange Line – Ensimmäisenä
maailmassa!
Klauke esittelee Orange Line
-sarjan akkutoimisia puristusja katkaisutyökaluja 1000 V
versioina ensimmäisenä
maailmassa. Eristys, joka
estää jännitteen siirtymisen
työkalun kärjestä kädensijaan
on Klauken oman,
pitkäaikaisen tuotekehityksen
tulos.

Jokainen työkalu testataan erikseen täyttäen
IEC 60900 -vaatimuksen mukaisen turvallisen
käytön aina 1000 V asti.

30

Turvallinen käyttää
Jännitteisillä, alle 1000 V -alueilla työskentely
on monilla asentajilla osa päivittäistä
työrutiinia. Tähän asti kohteissa on käytetty
eristettyjä mekaanisia työkaluja. Uusi Oranssisarja tarjoaa nyt ensimmäisenä maailmassa
mahdollisuuden hyödyntää akkutoimisten
puristus- ja katkaisutyökalujen tuomia etuja
em. kohteissa.
1000 V -työkalut lisäävät merkittävästi
työturvallisuutta myös kohteissa, jotka
omaavat mahdollisuuden jännitteisten osien
kosketukseen.
Työskenneltäessä oletettavasti
jännitteettömässä ympäristössä on aina
mahdollisuus virheisiin ja sitä kautta riski
sähköiskuun lisääntyy. Käytettäessä Klauken
uusia 1000 V -työkaluja tämä vaara poistuu
kokonaan.

Turvallinen ja kätevä
Sähköjärjestemää ei aina ole mahdollista
tehdä jännitteettömäksi, joten työskentelyä
jännitteisten osien läheisyydessä ei voida
välttää.
Klauken Oranssi-sarjan työkalut luovat
helppokäyttöisen ja turvallisen työskentelyn
näissä kohteissa.
Työkalut soveltuvat käytettäväksi
pienjännitteellä maks. 1000 V -kaapeli
liitoksien teossa esim. katuvaloasennuksissa.
ORANGE LINE työkalut
Eristetyt, VDE sertifioidut 1000 V -työkalut
lisäävät merkittävästi työturvallisuutta
työskenneltäessä kohteissa, joissa
on mahdollisuus jännitteisten osien
koskettamiseen on olemassa.
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EKM 60 ID ISM
sähkönro: 64 45 145
VDE akkutoiminen
puristustyökalu
10-240 mm²
Laaja puristusalue
mahdollistuu
innovatiivisen kaksiosaisen puristus
toiminnon ansiosta
Tuurnapuristus
– ei vaihdettavia
puristusleukoja

EKM 60/22 ISM
Sähkönro: 64 45 147
VDE akkutoiminen
puristustyökalu
6-300 mm²
Laaja puristusalue CU
6-300 mm²,
AL 16-300 mm2
Vaihdettavilla
puristusleuoilla

ESM 50 ISM
Sähkönro: 64 45 148
VDE akkutoiminen katkaisutyökalu CU- ja ALkaapeleille max. 50mm
halkaisijoille.
Suuri leikkuuvoima
Kupari – ja Alumiini
kaapeleiden katkaisuun
(myös hienosäikeisille)
Merkittävä ajansäästö
innovatiivisen avaustoiminnon ansiosta.

ESM 35 ISM
Sähkönro:
64 45 149
VDE akkutoiminen
katkaisutyökalu CUja AL-kaapeleille max.
50 mm halkaisijoille.
Suuri leikkuuvoima
Kupari – ja Alumiini
kaapeleiden katkaisuun (myös hienosäikeisille)

ES 32 ISM
Sähkönro: 6445150
VDE akkutoiminen
katkaisutyökalu CUja AL-kaapeleille max.
32 mm halkaisijoille.
Pienikokoinen, kapea
leikkuupää ahtaisiin
kohteisiin

ESM 25 ISM
Sähkönro: 64 45 151
VDE akkutoiminen katkaisutyökalu max.
25 mm halkaisijoille.
Al/St (ACSR) kaapeleiden
katkaisuun, pyöreät materiaalit (Cu, Al, St) ja myös
armeeratuille kaapeleille,
harusvaijereille
Helposti vaihdettavat
leikkuuterät mahdollistavat
joustavan työskentelyn

ES 20 ISM
Sähkönro: 64 45 152
VDE akkutoiminen katkaisutyökalu max.
20 mm halkaisijoille.
Al/St (ACSR) johtimet
DIN EN 50182, lankamaiset
Al/Cu kaapelit
DIN EN 60228, luokka 1 ja
laminoidut CU-kiskot
Ehdottoman kestävä ja
kevyt käyttää

Turvaleikkurit
valikoimassamme
Sinun turvallisuutesi on
velvoitteemme – Klauke
turvaleikkurit
ESSG 105 ISM Sähkönro 64 451 14
Akkutoiminen turvaleikkuri max. 105 mm
halkaisijoille.
• Turvaleikkuri Cu/Al kaapeleille jotka voivat
olla jännitteellisiä
• 1-vaiheiset kaapelit voidaan turvallisesti
katkaista maks. 110 kV
• Monivaiheiset kaapelit voidaan turvallisesti
katkaista maks. 60 kV
• Turvallinen ja nopea työskentely käyttämällä 10 m pitkää hydrauliletkua

ASSG ISM Sähkönro 64 451 15
Akkutoiminen turvaleikkuri max. 105 mm
halkaisijoille.
• DGUV-hyväksytty turvaleikkuri
mahdollisesti jännitteisten Cu/Al -kaapelien
katkaisuun
• 1-vaiheiset kaapelit voidaan turvallisesti
katkaista maks. 110 kV
• Monivaiheiset kaapelit voidaan turvallisesti
katkaista maks. 60 kV
• Suuri leikkuupää maks. 120 mm kaapeli
halkaisijalle
• Turvallinen ja nopea työskentely etäkäytön
ja 10 m pitkän hydrauliletkun ansiosta
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VIPU-WAGOn EX-versio nyt markkinoille

– soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1,2

WAGOn 221 -sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen
tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös
räjähdysherkillä ATEx-alueilla 1 ja 2.
Uusiin EX-alueen Vipu-WAGOihin voidaan
kytkeä kaikkia johdintyyppejä, hienosäikeinen
poikkipinta-alaltaan 0,14–4 mm2 ja monisäikeinen
sekä yksilankainen poikkipinta-altaan 0,2–4 mm2
(24-12 AWG). EX asennuksissa pitää käyttää
adapteria DIN-kiskolle, jotta asennus on kiinteä ja
täyttää EX-vaatimukset.
Näiden liittimien käyttö erilaisten ja
erikokoisten johtimien kanssa on helppoa.
Kuoren läpinäkyvyyden ansiosta kytkennän
tarkastaminen on helppoa. Liittimen läpi voi
varmistaa että kuorinta on ollut riittävä ja johdin
riittävän syvällä. Liittimen molemmin puolin ovat
testiaukot, joista kytkennän jännitteisyyden
testaaminen onnistuu testerillä liittimen ollessa
kytkettynä.
Kaasutiivis liitos takaa luotettavan ja
kestävän kytkennän. 221-sarjan maksimi
käyttöympäristön lämpötila on -55°- +105°C.
Nimellisvirta 2-nap 24,5 A ja 3- sekä 5-nap 32
A. Nimellisjännite 440 V. Liittimillä on seuraavat
sertifikaatit II 2 G, Ex eb IIC Gb, Zn. 1, AEx
eb IIC. EX-tuotesertifikaatti löytyy kätevästi
Sähkönumerot-sivustolta tuotteiden kohdalta.
Uudet mallit:
Snro

Tnro

pakkaus

19 760 42

221-482 2-napainen

100 kpl

19 760 43

221-483 3-napainen

50 kpl

19 760 45

221-485 5-napainen

25 kpl

19 760 44

221-501 DIN-kiskoadapteri 10 kpl
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Uuden
sukupolven
C-liittimet
– 8 uutta haaroitus
hylsyä korvaa kaikki
olemassa olevat
C-hylsyt!

Ominaisuudet:
• Elpress:in uudet C-liittimet ovat
tinapäällysteisiä, eli sopivat
erinomaisesti myös maan alle
suoritettavissa asennuksissa
sekä liitettäessä eri materiaaleja
keskenään, esim. kupari-teräs.
• Uusia C-liittimiä on vain 8 eri
tyyppiä, mutta laajentuneen
käyttöalueen ansiosta ne korvaavat
kaikki nykyiset 39 erilaista C-liitintä.
• Puristamiseen käyvät samat
Elpress-puristusleuat kuin
aiemminkin. Aiemmin tarvittiin
10kpl erilaisia leukoja, mutta
Elpress:in uusien C-liittimien
kanssa tarvitset enää 7 erilaista
puristusleukaa. (Leukoja BC16,
BC11 ja BC4 ei enää tarvita).
• Suurentunut käyttöalue, 300 mm²
poikkipintaiset johtimet voidaan nyt
haaroittaa 95, 70, 50 ja 25 mm²
johtimiin.
• Kaikki haaroitukset voidaan syöttää
edestäpäin.
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ABB Magneettinen virtausmittaus ProcessMaster 300
Magneettista virtausmittaria käytetään teollisuudessa
yleisesti veden ja muiden johtavien nesteiden
mittaamiseen. ProcessMaster -sarjan virtausmittarit
soveltuvat jopa teollisuuden vaativimpiin sovelluksiin
erilaisten vuoraus- ja elektrodimateriaalin ansiosta.
Tekniset ominaisuudet
• Laaja valikoima vuoraus- ja elektrodimateriaaleja
• Helppo käyttöönotto Easy Setup -toiminnolla
• Putkikoot DN3-2000
• Tarkkuus 0,4 % virtauksesta (optiona 0,2 %)
• Atex- ja kenttäväylämallit

Snro

Tuote

Snro

Tuote

26 190 16

FET321 vahvistin 240V, 4-20mA+Hart

26 190 25

FEP321 anturi DN32, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 17

FEP321 anturi DN3, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 26

FEP321 anturi DN40, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 18

FEP321 anturi DN4, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 27

FEP321 anturi DN50, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 19

FEP321 anturi DN6, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 28

FEP321 anturi DN65, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 20

FEP321 anturi DN8, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 29

FEP321 anturi DN80, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 21

FEP321 anturi DN10, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 30

FEP321 anturi DN100, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 22

FEP321 anturi DN15, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 31

FEP321 anturi DN125, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 23

FEP321 anturi DN20, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 32

FEP321 anturi DN150, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 24

FEP321 anturi DN25, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 33

FEP321 anturi DN200, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

ABB Laser-pintamittaus LLT100 teollisuuden
sovelluksiin ja vaativiin olosuhteisiin
ABB:n edistyksellinen tekniikka mahdollistaa jatkuvatoimisen pinta- tai
paikoitusmittauksen ilman, että laite on
kosketuksissa mitattavan aineen kanssa.
Voidaan käyttää kiintoaineen ja nesteiden
pintamittauksiin ja soveltuu käytettäväksi
suurimpaan osaan prosessiteollisuuden,
kaivosteollisuuden ja vedenkäsittelyn
sovelluksiin. Etuina verrattuna ultraäänija mikroaaltotutkiin on helppo asennus,
kapea mittauskeila ja tunteettomuus
mitattavan aineen dielektrisyyteen.

34

Tekniset ominaisuudet
• LLT100 laser on silmälle vaaratonta mallia
• Kykenee mittaamaan myös täysin kirkkaita
nesteitä
• Sietää/läpäisee hyvin pölyä ja höyryä
• Sekoittimien ja muiden häiriölähteiden suodatus
• Käyttölämpötila
-40 °C -> +60 °C
• Lämmitettävä optiikka ja pölynsuojaus
• Mitta-alue nesteille 0,5–30 m, kiintoaineille
0,5–100 m, paikoituksessa 0,5–200 m
• Tarkkuus ±11 mm, Kapea keila <0,3° (20 m
päässä keila on 13,5 cm)
• Helppo Käyttöönotto
Easy Setup -toiminnolla
Snro

Tuote

26 190 11

LLT100 nesteiden pintamittauksiin

26 190 12

LLT100 pölyävien
kiintoaineiden pintamittauksiin
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ABB Savukaasun O2 -analysaattori AZ20
Luotettava ja tarkka
jäännöshapen mittaus on
voimalaitoksen turvallisuuden
ja hyötysuhteen kannalta
erittäin tärkeä mittaus.
ABB:n AZ20 perustuu yli 50 vuoden kokemukseen voimalaitosten savukaasumittauksista.
Mittauskennona on Kentin kehittämä Zirconiakenno, joka on tunnettu kestävyydestä ja
luotettavuudesta.
Tekniset ominaisuudet
• Käyttölämpötila 800°C
• Anturimateriaali 316L
• Asennuspituus 0,5–4m
• Referenssi-ilmansyöttö pumpulla tai
paineenalentimella
• SIL2 hyväksyntä
• Helppo Käyttöönotto Easy Setup
toiminnolla
• Helppo huollettavuus

snro

Lajimerkki

26 190 03

AZ20 0,5m anturi + lähetin

26 190 04

AZ20 referenssi-ilmapumppu

26 190 05

AZ20 asennuslaippa 0,5m Std

26 190 06

AZ20 1m anturi + lähetin

26 190 07

AZ20 asennuslaippa 1m Std

26 190 08

AZ20 0,5m anturi (varaosa)

26 190 09

AZ20 1m anturi (varaosa)

26 190 10

AZ20 vahvistin (varaosa)

Tuoteuutiset / Teollisuuskaapelit 35

Uusi halogeeniton Aceflex-kaapeli
teollisuuden sähkönsyöttöön
Prysmian Groupin uusi
ACEFLEX-HF Dca -kaapeli
on Afumex-perheen uusin
jäsen: monikäyttöinen 1 kV
voimakaapeli, joka on edullisempi
ja nopeampi asentaa paikkaan
kuin paikkaan ja joka pysyy
suorana taipuen kuitenkin hyvin.

Se kestää tärinää eikä murru liitoksistaan.
Se on joustava, helppo kuoria ja napakka
asentaa myös pinta-asennuksena. Mustan
vaipan ansiosta se soveltuu myös esimerkiksi
ravintoloiden kattoasennuksiin.
Kaapeli voidaan asentaa sisälle ja ulos. Se
soveltuu oivallisesti esim. ilmalämpöpumppujen syöttöihin sisältä ulos, autotalleihin,
grillikatoksiin, pihavalaistukseen jne. Kaapelin
UV-kestoisuus on tavanomaista asennuskaapelia parempi. Autojen lämmityskotelot
voidaan kytkeä ilman konsentrisen johtimen
teippausta tai sukitusta.
Keskusten koon pienentyessä myös niihin
tehtäviin kytkentöihin on vähemmän tilaa.
ACEFLEX-HF:llä on helppo tehdä kytkennät.
Pääkytkimen kytkeminen on mahdollista ilman
johtimien aiheuttamaa jännitystä liitokseen.
Keskuksen kannet saa helpommin kiinni.
ACEFLEX-HF on erinomainen kaivosten
tunneleiden keskus- ja pistorasiakaapeloin-

nissa, samoin toisaalta halogeenittomuutensa
ja toisaalta hyvän UV-kestoisuutensa vuoksi
kohteisiin, joissa kaapeli kulkee sisältä ulos.
Tuleva ACEFLEX -nimikkeistö
Nimike
ACEFLEX-HF Dca 3G6 1kV K8/500
ACEFLEX-HF Dca 4G6 1kV K8/500
ACEFLEX-HF Dca 5G6 1kV K8/500
ACEFLEX-HF Dca 5G10 1kV K9/500
ACEFLEX-HF Dca 5G16 1kV K11/500
ACEFLEX-HF Dca 5G25 1kV K11/500
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KJ-kaapelit turvallisiin verkkoihin ja
kannattaviin urakoihin
Axclight-tuoteperhe on Nexansin 3-johdinkaapelien valikoima sähkönsiirtoon keskijännitteellä. Axclight-kaapeli on moderni, lujatekoinen ja pitkäikäinen 3-johdinkaapeli, joka
sopii tämän päivän verkonomistajille ja urakoitsijoille.
Täysin vesitiivis ja pyöreä kaapeli on
pitkäikäinen ja helppo aurata maahan
Pohjoismainen ilmastomme asettaa suuria
vaatimuksia maahan aurattaville kaapeleille.
Niitä tulee voida käsitellä helposti -20 °C:ssa
ja lisäksi niiden pitää olla niin lujia, että
ne kestävät pohjoismaisessa, ankarassa
maaperässä. Näillä tiedoilla me Nexansilla
kehitämme sähkönjakeluun kaapeleita,
jotka kestävät maahan aurauksen, vaikka
maaperän olosuhteet ovat hankalia.
Kaapeleiden toimivuutta todistaa se,
että viime vuosina olemme testanneet
2 500 kilometrin verran kaapeleitamme
ankarien maaperäolojen alueilla. Uusi
keskijännitekaapelimme Axclight TT on
kehitetty yllä olevat vaatimukset täyttäväksi.
Uusi Axclight TT on täysin vesitiivis ja pyöreä. Täysin vesitiiviinä se pitää kosteuden ulkopuolella ja siten pidentää kaapelin käyttöikää. Kaapelissa on täyteainetta, joka tekee
kaapelin rakenteesta pyöreän helpottamassa auraamista ja asentamista putkeen sekä
samalla se kestää enemmän iskuja ja painetta. Lisäksi sen kuoriminen ja taivuttaminen on helppoa. Lyhyempi asennusaika tulee kaupan päälle.
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Axclight® TT 12-24 kV
Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis
ja tarkoitettu kiinteään ulkoasennukseen ilmaan, maahan ja veteen. Täysin vesitiivis ja
kestävä kaapeli, joka taipuu helposti ja soveltuu erityisesti maahan auraukseen. Erinomainen ja edullinen kaapeli vesistönalituksiin.
Axclight TT on pitkittäin ja poikittain vesitiivis, halogeeniton, PEX-eristeinen, CCA-suojattu (alumiinilanka varustettuna korroosiolta suojaavalla kuparikerroksella). Konsentrinen kosketussuoja ja alumiinifolio ovat kosketuksissa toisiinsa. Kaapelissa on 3 pyöreää alumiinijohdinta ja HDPE-vaippa standardin SS 424 14 16 mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS IEC 60228 luokan 2
mukaiset. Pitkittäin asennettu täysin peittävä
alumiininauha toimii diffuusiosulkuna. Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja tarkoitettu kiinteään ulkoasennukseen ilmaan,
maahan ja veteen.
Standardi
Kansainvälinen: HD 620 S2 2010/10M
CCA-suojaus
Kaapelissa on kuparilla pinnoitettu alumiini
kosketussuoja (Copper Clad Aluminium).

Suojalankoja ei saa laittaa kupariromun joukkoon.
Lifemark™ -kierrätysmerkintä
Kestävä merkintä kaapelin ulkovaipassa.
Kaapelissa käytetyt muovilaadut määrittelevä merkintä pohjustaa tulevaa kaapelien
kierrätystä.
Axclight® TT lyhyesti
• Pyöreä rakenne helpottaa maahan aurausta ja putkeen asentamista.
• Täysin vesitiivis rakenne takaa pitkän
käyttöiän.
• HDPE-vaippa vähentää vaippavaurioita.
• Helppo kuoria.
• Korroosiosuojattu kosketussuoja.
• Valmistettu Ruotsissa

Tuotteet SLO:n valikoimassa
Snro

Tuote

Johdin mm2

06 230 97

Axclight TT 24 kV

3x50/16

06 230 99

Axclight TT 24 kV

3x95/25

06 231 01

Axclight TT 24 kV

3x150/25

06 231 02

Axclight TT 24 kV

3x185/35

06 231 03

Axclight TT 24 kV

3x240/35
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Tehokkuutta ja kustannussäästöjä
teollisuuteen oikeilla kaapelivalinnoilla
Teollisuudessa kaapeleilta vaaditaan normaalia parempia ominaisuuksia. Kaapelit
saattavat altistua kovalle mekaaniselle
rasitukselle, poikkeaville lämpötiloille sekä
moninaisille nesteille ja höyryille. Oikeantyyppisen kaapelin valinnalla voidaan välttää
turhia kustannuksia ja tehostaa prosesseja.
Hedtecin asiantuntijoiden laaja osaaminen
on myös SLO:n asiakkaiden käytettävissä.
Teollisuuden energiansiirtoketjukaapelit
Energiansiirtoketjukaapeleita käytetään
paljon eri teollisuuden aloilla, kuten sahateollisuudessa, joissa on käytössä erilaisia
kuljetinjärjestelmiä ja lajittelulinjastoja. Lisäksi
kaapeleita käytetään muissa jatkuvassa
liikkeessä olevissa asennuksissa, muun
muassa huoltoasemien autonpesulaitteissa.
Kaapelia valittaessa on erityisen tärkeä huomioida kaapelin taivutussäde.
Faber Kabelin EFK-energiansiirtoketjukaapelit
Tuotevalikoimasta löytyy PVC- ja PUReristeisiä EFK-energiansiirtoketjukaapeleita.
Kaapelit soveltuvat jatkuvassa liikkeessä

oleviin sovellutuksiin. Valikoimaa on
laajennettu ja tuotteiden saatavuuteen on
kiinnitetty huomiota.
Taipuisat ohjauskaapelit teollisuuteen
Ohjauskaapeleita käytetään mittaus- ja
syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjausja valvontakaapelina. Kaapelit ovat erittäin
taipuisia, mikä mahdollistaa asennuksen
liikkumavaraa vaativiin kohteisiin. Kaapelit
kestävät yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyjä.
Gamakabel - YSLY/YSLYCY
YSLY on taipuisa ohjauskaapeli. Kaapelia on
saatavana myös häiriösuojattuna YSLYCY
teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin
vaipassa on juokseva metrimerkintä.
Kumi- ja PUR- liitoskaapelit vaativiin
teollisuusolosuhteisiin
Kumi- ja PUR-liitoskaapelit soveltuvat sekä
kiinteisiin asennuksiin ulko- ja sisätiloissa
että liitäntäjohdoksi siirrettäviin sähkölaitteisiin myös vaativissa teollisuusolosuhteissa.

POLYFLEX Mine -virransyöttökaapeli
(HF)
PUR-vaippainen halogeeniton virransyöttökaapeli on suunniteltu teollisuuden raskaisiin
sovelluksiin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi
kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta
vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan. Kolmeen osaan jaetun suojamaajohtimen ansiosta ulkohalkaisija
on saatu mahdollisimman pieneksi.
H07RN-F Triflex Plus halogeeniton
kumikaapeli
Kumikaapelia käytetään liitoskaapelina
kone- ja laiteasennuksissa. Kaapeli soveltuu
keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja
ulkokäyttöön ja kaapelissa on laaja lämpötila-alue. Tulipalon sattuessa kaapeli ei levitä
myrkkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja
tai happoja. Kaapeli voidaan upottaa veteen,
suositussyvyys maksimissaan 10 metriä.

Hedengren yhtiö
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CA10001 pH- ja lämpötilamittari
Chauvin Arnouxin kätevän kokoinen ja vedenpitävä pH- ja lämpötilamittari täsmälliseen
valvontaan. Helppokäyttöinen laite soveltuu
erinomaisesti kenttäkäyttöön.
•
Kaikki saadut pH-arvot ovat lämpötilakompensoituja.
•
Sisäänrakennettu kolmen pisteen
kalibrointi onnistuu painamalla CALnäppäintä.

Näytöllä näkyy samanaikaisesti pH- ja
lämpötila-arvot.
Isokokoinen selkeä näyttö.
Kiinteällä pH-anturilla sekä sisäänrakennetulla lämpötilamittarilla.
Pituus 12 cm.
Sähkönumero: 67 506 02

•

•
•

•
•

Tekniset tiedot
•
Mittausalue: 0,00 ..14,00 pH | 0,0.. 60 °C
•
Resoluutio: 0,01 pH | 0,1 °C
•
Kalibrointi: Automaattinen, 1, 2 tai 3
pistettä
•
Vaihdettavissa oleva elektrodi: Ei
•
Kotelointiluokka IP65
•
Mukana toimitetaan: Paristot, elektrodin
säilytyspullo sekä käyttöohjeet

Sentron Pac 1600 -mittarisarja korvaa 1500sarjan mittarit – Maksimoitu suorituskyky ja helppokäyttöisyys
Siemens on tuonut
markkinoille uuden mittari
sarjan, joka korvaa Sentron
pac 1500. Uudesta sarjasta
löytyy 18 energia- ja kaksi
multimittaria.
Saatavilla 1- ja 3-vaiheisena
•
Mittalaitteista löytyy sekä 1että 3-vaiheiset versiot.
•
Suoraan mitattavat virrat ovat 63A
(1-vaihe), 80A (3-vaihe) ja X/5A
(virtamuuntaja).
•
Jännitteet: 230/400 VAC.
•
Laitetta ei voi käyttää tasavirtaverkoissa.
•
Laitteet asennetaan DIN-kiskoon, leveydet
ovat 36 mm ja 72 mm.
•
Energiamittarit ottavat käyttöjännitteen
sisäisesti ja multimittarit tarvitsevat
ulkoisen syötön.

•

•

Mittalaiteita voidaan lukea suoraan laitteen näytöltä tai väylän
kautta (Modbus RTU tai M-Bus
Myös S0-lähdölle löytyy oma
versionsa.

Mitattavat arvot
Energiamittarit lukevat seuraavia
arvoja: Jännite, virta, kulutus, taajuus,
tehokerroin ja tuntilaskuri. Multi
mittariversioista saadaan edellä
mainittujen arvojen lisäksi esim.
harmoniset yliaallot ja raja-arvojen
valvonta. Sarjasta löytyy yhdeksän
mittaria, jotka ovat MID hyväksyttyjä.
Laitteet täyttävät seuraavat
tarkkuusstandardit:
•
EN50470-3
•
EN62053-21
•
EN62053-23
Mikä on MID-merkintä?
Sana MID tulee sanoista Measuring Instrument Directive eli Mittauslaitedirektiivi. Mittaria, jolla on
tämä hyväksyntä, voidaan käyttää energian laskutukseen.
Kaikissa MID-merkinnällä varustetuissa mittalaitteissa on valmistusajankohtaleima. Koska
mittaustulosten pitää pysyä tarkkana kahdeksan vuotta alkaen laitteen valmistusajankohdasta,
merkinnän avulla seurataan laitteen ikää. Sähkönumerot 67 01 126 … 67 01 135
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FLIR Ex-XT lämpökamerat
– Maksimoitu suorituskyky ja helppokäyttöisyys
FLIR Ex-XT sarjan
suunnittelussa on kiinnitetty
erityistä huomiota kameroiden keveyteen, helppo
käyttöisyyteen ja kestävyyteen. FLIR Ex-XT sarjan
kamerat tarjoavat uuden
ulottuvuuden teollisuuden ja
kiinteistöjen peruskunnossapidon tarpeisiin.
FLIR Ex-XT -sarjan kamerat ovat optimoituja
useimpiin lämpökuvauksen perussovelluksiin
ja ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi
mekaanisten ja sähkölaitteiden ennakoivaan
kunnossapitoon, eristepuutoksien ja lattialämmityskaapeleiden sekä kosteuden paikantamiseen rakenteissa. Kaikki FLIR Ex-XT -sarjan
Ominaisuudet

E5-XT

E6-XT

IR-resoluutio

160 x 120

240 x 180

Herkkyys (NETD)

< 0.10°C / < 100 mK < 0.06°C / < 60 mK

Katselukulma (FOV)

E8-XT
320 x 240
0.05°C / < 50 mK

45° × 34°

Minimitarkennusetäisyys

0,5 m

Kuvataajuus

9 Hz

Wi-Fi

P-to-P / Network

Näyttö

Ex-sarjan kamerat
Kaikissa Ex-sarjan kameroissa on lämpökameran lisäksi valokuvakamera ja MSXominaisuus, joka yhdistää valo- ja lämpökuvaa. Yhdessä ne muodostavat helpommin
tulkittavan ja informatiivisemman lämpökuvavalokuvayhdistelmän. Kamera tallentaa
samanaikaisesti normaalit valo- ja lämpökuvat
perinteistä analysointia varten.
Kuvien tallennus
Kameroissa on sisäinen muisti ja kuvat siirretään tavallisella micro-USB-johdolla tai WiFi
yhteyden avulla tietokoneelle tai älylaitteelle,
joilla niitä voi jatkoanalysoida maksuttoman
FLIR Tools -ohjelmiston avulla.
Ohjelma tarjoaa myös helpon ja nopean
tavan raportoida lämpökuvien löydökset
valmiiden raporttimallien avustuksella.
Kaikissa Ex-sarjan kameroissa on monista
lämpökuvaussovelluksista tuttu ja hyväksi
todettu kiinteä 45° laajakulmaoptiikka. Tallennusformaattina kaikissa FLIR:n kameroissa on
radiometrinen jpeg. Tämä mahdollistaa kuvien
katselun ilman erikoisohjelmistoja, säilyttäen
samalla jälkianalysointimahdollisuudet.

3" / 320 x 240 väri LCD

Valokuvakameran resoluutio

640 x 480

Kuvaustilat

MSX, lämpökuva, kuva-kuvassa, päällekkäiskuva, valokuva

Väripaletit

Mustavalkoinen, rauta, sateenkaari

Valokuvakamera / FOV
Lämpötila-alue

kamerat täyttävät ST-kortin vaatimukset
sähkölaitteistojen lämpökuvauksesta.

640 × 480 / 55° × 43°
-20°C…+250°C

-20°C…+250°C

-20°C…+250°C

10°C…+400°C

10°C…+550°C

10°C…+550°C

Tarkkuus

±2°C tai ±2% lukemasta

Piste / aluemittaus

Pistemittaus, aluetyökalu (min/maks)

Isotermi

Yli/alihälytys

Emissiivisyyden korjaus

Esiasetettu emissiivisyys / manuaalisesti säädettävä 0,1 - 1,0

Tiedostomuodot

Radiometrinen JPEG

Liitännät

Mikro-USB

Akku

3,6 V Li-ion akku / n. 4 h käyttöaika

Suojausluokka

IP54 (IEC 60529)

Pudotuskestävyys

2m

Paino sis. akku

0,575 kg

Toimittajan tuotenumero

63909-1004

63907-0804

Sähkönumero

67 081 52

67 081 53

Toimitus sisältää

E5-XT lämpökamera E6-XT lämpökamera

E8-XT lämpökamera

Kova kantolaukku

Kova kantolaukku

Kova kantolaukku

Akku

Akku

Akku x2

USB-kaapeli

USB-kaapeli

USB-kaapeli

Virtalähde

Virtalähde

Virtalähde

63908-0905
67 081 54

Lataustelakka
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Industrial Ethernet verkko- ja kaapelitestaus
on helppoa uudella Navitek IE:llä
Idealin uusi kupari- ja
valokuituverkon testeri on
maailman ensimmäinen
PROFINET ja Ethernet
verkoille kehitetty kädessä
pidettävä laite.
Kahdeksan syytä miksi tarvitset laitteen:
1. Se on kädessä pidettävä. NaviTEK IE on
kompakti, kädessä pidettävä, käyttäjäystävällinen testeri kosketusnäytöllä eikä sinulla
ole tarvetta käyttää kannettavaa tietokonetta.
2. Määrittää IE-kaapelin viat. Testaat sitten
kupaia tai kuitua niin NaviTEK IE:ssä on
useita kehittyneitä kytkennän tarkistus työkaluja. Laite myös näyttää kunkin protokollan käyttämän värijärjestyksen.
3. Määrität IE-solut helposti. NaviTEK
IE löytää virheellisten laitteiden nimet ja
IP-osoitteet, verkon latenssiongelmat ja
pakettien katoamisen yksinkertaisella testillä.
Jos määritysvikoja löytyy, on ne helppo
korjata heti testerillä. Testeri käyttää myös
DCP, SNMP ja LLDP protokolleja tärkeiden
ominaisuuksien näyttämiseen ja vahvistamiseen nopeasti.
4. Vältät IE-verkkoviat. NaviTEK IE
ennakoi kunnossapitoa. Tarkastus
tunnistaa ongelmat ennen verkkovirheiden
ilmaantumista. Laitteet ovat näytöllä
punaisia, keltaisia tai vihreitä. Napsauta
mitä tahansa punaista tai keltaista laitetta
saadaksesi lisätietoja ja voit tehdä korjaukset
nopeasti.
Snrot

5. Auttaa laitteen löytämisessä. Jos osa
laitteista on väärin tai huonosti merkitty
etkä löydä oikeaa laitetta, niin voit vilkuttaa
Navitekin avulla laitteen LEDejä.
6. Tunnistat IE-verkon ristiriidat. Jos verkkoosi on lisätty tai vaihdettu laite virheellisillä
määrityksillä se voi aiheuttaa ristiriidan.
NETMAP työkalu skannaa kaikki verkon
aktiivilaitteet. Voit tallentaa datan ja verrata
sitä myöhemmin muutosten jälkeen, jos
ongelmia esiintyy.
7. Satunnaisten vikojen haku. Tapahtumamuistin avulla voit tallentaa kaikki verkon
virheet 48 tunnin ajalta. Tämä auttaa selvittämään onko ongelma kaapeloinnissa, laitteessa, logiikassa vai verkon määrityksissä.
8. Saat raportit PDGF:nä. NaviTEK IE
muodostaa automaattisesti kolme erilaista
räätälöitävää raporttia PDF- tai CSVformaatissa.

Pakkaus sisältää:
• NaviTEK IE,
• 1 x Remote unit No. 1,
• 1 x ladattava akku, 1 virtalähde,
• 2 x 30cm, kat 5e STP,
• USB Wi-Fi adapteri,
• pikaohje
• laukku,
• 2 x PROFINET RJ45 (m) - M12 (f) D 1m
mittauskaapeli

Tuote

67 100 17 Navitek IE testeri
67 100 19 Mittauskaapeli RJ45-M12X
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Energian käyttökustannussäästöjä
ja sähkön laadunvalvontaa
Entes MPR-sarjan verkkoanalysaattorit on
suunniteltu mittaamaan ja analysoimaan
erilaisia sähköisiä parametreja. Analysaattoreiden tietoliikenneominaisuuksien avulla (USB,
RS232, RS485 Modbus ja Ethernet) kaikkia
mittauksia voidaan etälukea yhdestä seurantakeskuksesta. Mittaustiedot on helppo siirtää
myös pilvipalveluun. Uuden sukupolven MPRverkkoanalysaattorit vastaavat alan uusimpiin
vaatimuksiin niin teknisen laadun kuin asennus- ja käyttäjäystävällisyydenkin osalta.
Verkkoanalysaattorit ja etävalvontaohjelmistot mahdollistavat pitkän aikavälin energiasuunnittelun, energiankäytön etävalvonnan
ja raportoinnin. Energiankulutusta ja sähkö-

MPR-2 -sarjan DIN-verkkoanalysaattoreilla sähköverkon tilaa voidaan seurata
reaaliaikaisesti ja tallentaa tiedot analysointia
varten tietokantaan. Käyttökohteita ovat
esim. kiinteistöt, kauppakeskukset, teollisuus
ja prosessit, satamat, vesilaitokset, IT-tilat ja
laitteet sekä pysäköintitilat. MPR-2 verkkoanalysaattoreiden digitaaliset tulot ja lähdöt
mahdollistavat erilaitteiden tilan (katkaisijat,
avaimet, kytkimet jne.) valvonnan.
MPR-3 -sarjan mini verkkoanalysaattorit
MPR-3 -sarjan 72 x 72 x 50 mm verkkoanalysaattorit vievät vähän tilaan. MPR-3 -sarjan
verkkoanalysaattoreita käytetään erilaisissa
sovelluksissa, kuten UPS:ssa, sähkökeskuk-

Käyttövarmuutta ja suojaa laitteistoillesi
jännitteenvalvontareleillä
Entesin laajasta valvontarelevalikoimasta
löydät tuotteen varmistamaan
laitteistojesi suojauksen, jolloin vältyt
ikäviltä käyttökatkoksilta ja laitteiden
rikkoutumisilta. Saat käyttövarmuutta
sekä kustannus- ja aikasäästöjä. Entesin
jännitteenvalvontareleet tarjoavat
ratkaisun 1- tai 3-vaiheisten järjestelmien
ali- ja ylijännitteen, vaihejärjestyksen ja
vaihekatkoksen valvontaan. Valvontareleillä
voidaan suojata tuotteet ja prosessit
toimialasta riippumatta. Käyttökohteita ovat
esimerkiksi sähkömoottorit, kompressorit,
kompensointikondensaattorit, tietoliikenteen
tukiasemat ja teollisuuden ilmastointi- ja
jäähdytysjärjestelmät. GKRC-releet suojaavat
yksi- ja kolmivaihejärjestelmiä ali- ja
ylijännitteiltä sekä väärältä vaihejärjestykseltä.

verkon tilaa voidaan seurata reaaliaikaisesti ja
tallentaa tiedot analysointia varten tietokantaan. Tarkalla energiankulutuksen seurannalla
voidaan vähentää energia- ja käyttökustannuksia nopeasti ja tehokkaasti.
Entes verkkoanalysaattorit
Entesin valikoimasta löydät sopivat verkkoanalysaattorit monenlaisiin käyttökohteisiin.
Käyttövarmuutta ja suojaa laitteistoillesi
jännitteenvalvontareleillä
Entesin laajasta valvontarelevalikoimasta
löydät tuotteen varmistamaan laitteistojesi
suojauksen, jolloin vältyt ikäviltä käyttökat-

sissa, konesaleissa ja palvelinkeskuksissa.
Myös MPR-3 verkkoanalysaattoreiden
digitaaliset tulot ja lähdöt mahdollistavat eri
laitteiden tilan valvonnan.
MPR-4 -sarjan verkkoanalysaattorit
MPR-4 -sarjan paneeliin asennettavat verkkoanalysaattorit ovat mitoitukseltaan 96 x 96 x

GKRC-02F
Snro: 27 030 03
Toiminta: Alijännite-Ylijännite-vaihejärjestys
• 230 V AC ±10% 50/60 Hz
• Aseteltava viive 0,1 - 10s
• 3-vaiheinen / 4 johdinta (Tähti)
GKRC-02FA
Snro: 27 030 04
Toiminta: Alijännite-Ylijännite-vaihejärjestys
• 400 V AC ±10% 50/60 Hz
• Aseteltava viive 0,1 - 10s
• 3-vaiheinen / 3 johdinta (Kolmio)
• Syöttö: 190 - 260 V AC
GKRC-20F
Snro: 27 030 06
Toiminta: Alijännite-Ylijännite-vaihejärjestys
• 230 V AC ±30% 50/60 Hz
• 400 V AC ±30% 50/60 Hz
• Aseteltava viive 0,1 - 10s
• 1-vaiheinen / 2 johdinta
• 3-vaiheinen / 4 johdinta (Tähti)

koksilta ja laitteiden rikkoutumisilta. Saat
käyttövarmuutta sekä kustannus- ja aikasäästöjä. Entesin jännitteenvalvontareleet tarjoavat
ratkaisun 1- tai 3-vaiheisten järjestelmien alija ylijännitteen, vaihejärjestyksen ja vaihekatkoksen valvontaan. Valvontareleillä voidaan
suojata tuotteet ja prosessit toimialasta
riippumatta. Käyttökohteita ovat esimerkiksi
sähkömoottorit, kompressorit, kompensointikondensaattorit, tietoliikenteen tukiasemat
ja teollisuuden ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmät.
GKRC-releet suojaavat yksi- ja kolmivaihejärjestelmiä ali- ja ylijännitteiltä sekä väärältä
vaihejärjestykseltä.

45 mm. Kompakti muotoilu ja 45 mm syvyys
vievät vain vähän tilaa keskuksissa. Analysaattorissa on laaja käyttöjännitealue (50-270
VAC / DC). Jopa 16 MT sisäisen muistin
lisäksi analysaattorit tarjoavat laajan valikoiman analogisia ja digitaalisia tuloja / lähtöjä ja
releulostuloja I / O -moduuleillaan.

GKRC-M2
Snro: 27 030 07
Toiminta: Alijännite-Ylijännite
• 230 V AC ±10% 50/60 Hz
• Aseteltava viive 0,1 - 10s
• 1-vaiheinen / 2 johdinta

Hedengren yhtiö
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LED-valaisin vaihdettavalla valonlähteellä
I-VALO DAVI® on erityisesti teollisuuden
valaistustarpeisiin suunniteltu LED-valaisin
päivitysmahdollisuudella. Asiakkaan ei siis
tarvitse huolehtia siitä, onko nykyisiä LEDvalonlähteitä tai liitäntälaitteita saatavilla silloin,
kun valaisin tulee elinikänsä päähän. I-Valo
takaa, että tarjolla on myös tulevaisuudessa
samaan runkoon sopiva tekniikkapaketti
samoilla tai jopa paremmilla teknisillä arvoilla.
DAVI ei siis ole kertakäyttöinen LED-valaisin,
vaan sen valaisinrunko ja kiinnikkeet on
hyödynnettävissä ja tekniikka uusittavissa.
DAVI-valaisinperheessä on lukuisia vaihto
ehtoja eri otto- ja valotehoilla. Valaisimen
erittäin luotettava ja kestävä mekaaninen
rakenne on tuttu I-Valon perinteisistä laaja
säteilijävalaisimista, joita on arvostettu
markkinoilla jo vuosikymmenien ajan. Kattava
kiinnikevalikoima tekee asennuksesta helppoa.

•

•
•
•

•
•

Ta-luokka: -25°C…+60°C (vaihtelee
valaisintyypeittäin)
Ottotehot: 31 W – 166 W
Valotehot: 4400 lm – 27500 lm
Valaisimen valotehokkuus:
Jopa 166 lm/W
Värilämpötila: 4000 K
MacAdam-arvo: 3 SDCM

•
•

•

•

•

Ohjaus: DALI tai ON/OFF
Liitäntä: Kiinteä liitäntä, pistotulppa
liitäntä, tai pikakytkentäliitin
Sulkulasin materiaali: Karkaistu turvalasi
tai akryyli
Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu
alumiini
Valonjaot: Leveä ja keskileveä

Snro

Ottoteho

Ohjaus

Max. Ta

Häikäisysuoja/optiikka/kupu

Valonjako

Valaisimen valovirta (lm)

43 000 75

31 W

DALI

+60°C

Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo

Leveä

4700 lm (Ta+25°C) 4600 lm (Ta+60°C)

43 000 76

31 W

ON/OFF +60°C

Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo

Leveä

4700 lm (Ta+25°C) 4600 lm (Ta+60°C)

43 000 87

31 W

DALI

+60°C

Karkaistu tasolasi

Keskileveä

5000 lm (Ta+25°C) 4800 lm (Ta+60°C)

43 000 88

31 W

ON/OFF +60°C

Karkaistu tasolasi

Keskileveä

5000 lm (Ta+25°C) 4800 lm (Ta+60°C)

43 000 81

59 W

DALI

+45°C

Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo

Leveä

9400 lm (Ta+25°C) 9200 lm (Ta+45°C)

43 000 82

59 W

ON/OFF +45°C

Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo

Leveä

9400 lm (Ta+25°C) 9200 lm (Ta+45°C)

43 000 93

59 W

DALI

+45°C

Karkaistu tasolasi

Keskileveä

9900 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+45°C)

43 000 94

59 W

ON/OFF +45°C

Karkaistu tasolasi

Keskileveä

9900 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+45°C)

43 000 99

59 W

DALI

+50°C

Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo

Leveä

9600 lm (Ta+25°C) 9300 lm (Ta+50°C)

43 003 72

59 W

ON/OFF +50°C

Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo

Leveä

9600 lm (Ta+25°C) 9300 lm (Ta+50°C)

43 003 77

59 W

DALI

+50°C

Karkaistu tasolasi

Keskileveä

10 000 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+50°C)

43 003 78

59 W

ON/OFF +50°C

Karkaistu tasolasi

Keskileveä

10 000 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+50°C)

43 003 83

119 W

DALI

+45°C

Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo

Leveä

19000 lm (Ta+25°C) 18600 lm (Ta+45°C)

43 003 84

119 W

ON/OFF +45°C

Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo

Leveä

19000 lm (Ta+25°C) 18600 lm (Ta+45°C)

43 003 89

119 W

DALI

+45°C

Karkaistu tasolasi

Keskileveä

20000 lm (Ta+25°C) 19600 lm (Ta+45°C)

43 003 90

119 W

ON/OFF +45°C

Karkaistu tasolasi

Keskileveä

20000 lm (Ta+25°C) 19600 lm (Ta+45°C)
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Kuumien teollisuus
tilojen LED-valaisin
I-VALO HITE LED on valaisin, joka suoriutuu jopa kaikkein korkeimmista lämpötiloista; valaisinosan maksimi käyttöympäristölämpötila
on huikea +110°C. Ohjausosa, joka sisältää liitäntälaitteet neljälle
valaisinosalle sijoitetaan viileämpään lämpötilaan. Valaisimen tekniikka
on vaihdettavissa eli valaisinta ei tarvitse elinikänsä päätyttyä korvata
kokonaan uudella. Valaisin on suunniteltu erityisesti teollisuuskohteiden
korkeisiin ympäristölämpötiloihin ja ilmankosteuksiin, esim. paperikoneen kuivaussylintereiden valaistukseen sekä sementtitehtaiden
syklonialueille.

Ultraohut teollisuuden LED-valaisin
Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on
kompaktista koostaan huolimatta mekaanisesti kestävä, alumiinirunkoinen yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin. Tyypillisiä
käyttökohteita ovat mm. teollisuuden erilaiset tekniset tilat kuten IVkonehuoneet, huoltotilat, matalat hoitotasot, käytävät ja portaikot.
Marco-valaisimesta on kaksi tehovaihtoehtoa 26 W ja
53 W. Valaisimesta on saatavana myös läpijohdotettu versio.
Ta-luokka:
Ottoteho:
Valaisimen valoteho:
Värilämpötila:
Kotelointiluokka:
IK-luokka:
Värintoistoindeksi:
MacAdam-arvo:
Ohjaus:
Liitäntä:
Runko
Sulkulasin materiaali:
Runkomateriaali:
Valonjako:
Paino:

Snro

Ottoteho

-35°C... +50°C
26 W ja 53 W
3600 lm ja 7250 lm
4000 K
IP65
IK08
Ra >80
3 SDCM
ON/OFF
Pistotulppaliitäntä, tai pikakytkentäliitin
Polyesteripinnoitettu alumiini
Karkaistu mattahimmennetty turvalasi
Polyesteripinnoitettu alumiini
Leveä
3,1 kg ja 5,4 kg

Häikäisysuoja/
optiikka/kupu

Sähköinen
liitäntä:liitintyyppi

43 004 14 26 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto
1,5m (L,N,PE)

Valovirta
(lm)
3600

Ratkaisu
• Erillinen valaisinosa ja liitäntälaitekotelo neljälle valaisinosalle
• Erinomainen ratkaisu myös kylmiin ympäristölämpötiloihin (-40°C)
• Liitäntälaitekotelo sijoitetaan tilaan, jossa elektroniset komponentit
eivät altistu äärimmäisille olosuhteille
• Kestävän kehityksen mukainen LED-valaisin, jonka LED-moduuli
sekä liitäntälaitteet voidaan tarvittaessa vaihtaa uusiin
Rakenne
• Runkomateriaali polyesteripinnoitettua alumiinia
• Kupumateriaali karkaistua mattahimmennettyä tasolasia
• Tekniikkapaketti vaihdettavissa (valaisinosassa ja liitäntälaitekotelossa)
• Suljettu rakenne IP65
• Värilämpötila: 4000 K, neutraali valkoinen
• Valotehokkuus: 23 600 lm (5900 lm per valaisinosa)
• Ohjaus: DALI
• Liitäntä: valaisinosa -o 3×2,5 mm², liitäntälaitekotelo-o-5×2,5mm²
• Asennusetäisyys valaisinosan ja liitäntälaiteyksikön välillä max. 25m
• Tiivisteet ja tiivistemassat kuumuutta kestävää erikoissilikonia
• Asennetaan portaattomalla suuntaussangalla 6066.030.00
Tuotevaihtoehdot
• Liitäntälaiteyksikkö yhdelle valaisinosalle
Snro

Tuotenro

Tuote

Liitäntä

43 003 99 6756X100

Valaisinosa

-o-3x2,5mm

43 004 20 C675604A

Liitäntälaiteyksikkö 4
valaisinosalle

-25C°...45C°
-o-5x2,5mm2
(L,N,PE, DA,DA)

43 004 35 C675601A

Liitäntälaiteyksikkö 1
valaisinosalle

-o- 5x2,5mm2 -25C°...45C°
(L,N,PE, DA,DA)

43 004 15 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 3600
43 004 16 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pika 3600
kytkentäliitin (L,N,PE)
43 004 22 53 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto
1,5m (L,N,PE)

7250

Ta-luokka
2

-40C°...110C°

46 000 34 606603000 Suuntaussanka, portaaton säätö

43 004 23 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 7250
43 004 24 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pika 7250
kytkentäliitin (L,N,PE)
43 004 25 26 W Satiinipint. akryyli

Pistotulppajohto
1,5m (L,N,PE)

3680

43 004 26 26 W Satiinipint. akryyli

Johto 1,5m (L,N,PE) 3680

43 004 27 26 W Satiinipint. akryyli

Johto 1,5m + pika 3680
kytkentäliitin (L,N,PE)

43 004 28 53 W Satiinipint. akryyli

Pistotulppajohto
1,5m (L,N,PE)

43 004 29 53 W Satiinipint. akryyli

Johto 1,5m (L,N,PE) 7400

43 004 30 53 W Satiinipint. akryyli

Johto 1,5m + pika 7400
kytkentäliitin (L,N,PE)

7400

SLO Valinnat • Teollisuus 2019

Teollisuus_2019_SLO_UUSI.indd 43

12/08/2019 12.57

44 Tuoteuutiset / Teollisuusvalaistus

UUTUUS! SITECO Licross®
High Bay -syväsäteilijä
Maksimaalista joustavuutta,
kestävyyttä ja edistyksellistä
tekniikkaa
Uusi SITECO Licross® High Bay on
modulaarinen syväsäteilijä, joka
tarjoaa huippuluokan tekniikan
sekä erilaisten asennus- ja optiikka
vaihtoehtojen turvin räätälöityjä
valaistusratkaisuja niin teollisuuden,
logistiikkakeskuksien kuin myös
urheiluhallien valaistustarpeisiin.
SITECO Licross® High Bay on
varustettu linssioptiikalla, joka
tarjoaa valolle kapean tai leveän
avautumiskulman. Valikoimaan
kuuluu kolme runkokokoa, jotka
voidaan asentaa joustavasti 6–20 m
asennuskorkeuksille. Joustavuutta
lisää valaisimen vaihdettava
suojakupu, joka on saatavilla
lasisena, prismaoptiikalla tai
pallonkestävänä.
Tuoteominaisuudet:
• Modulaarinen järjestelmä kolmella
runkokoolla ja kapealla tai leveällä
valonjaolla
• Valovirta jopa 64 000 lm, valotehokkuus enintään 177 lm / W
• Kestävä, painevaletusta alumiinista
valmistettu runko (IP65, IK08)
• Sensorit integroitavissa suoraan
valaisimen runkoon
• Joustavuutta vaihdettavan
suojakuvun (pallonkestävä, lasi- tai
prismaoptiikka) ansiosta
• Saatavilla myös IFS-standardoitu
vaihtoehto elintarviketeollisuuden
käyttöön
• Vakio käyttölämpötila-alue
-35°C to 55°C
• Saatavilla versio myös 70°C
lämpötilaan
• Käyttöikä 70 000h (L80/B50) /
50 000h (L85/B50)
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SITECO Compact High Bay LED
Vankkarakenteinen ja monipuolinen LED-syväsäteilijä teollisiin ympäristöihin
Tuotantotilat, varastot, teollisuushallit, logistiikkakeskukset ja myymälätilat: SITECO Compact High Bay LED on kustannustehokas ja
kestävä syväsäteilijä monenlaisiin teollisiin
käyttökohteisiin. Korkean tiiviysluokituksen,
iskunkestävyyden sekä D-merkinnän ansiosta
valaisin soveltuu käytettäväksi myös haastavissa ympäristöissä.
SITECO Compact High Bay LED voidaan
asentaa helposti yhden pisteen asennuksena
ja sen pyöristetty yläosa ehkäisee lika- ja
pölykertymiä. Lisävarusteena saatavalla
heijastinkuvulla voidaan alentaa tehokkaasti

kiusahäikäisyä. Valaisimista on saatavilla
myös DALI-versiot. Tehokkuutensa ja
pitkäikäisyytensä ansiosta Compact High
Bay LED on erinomainen korvaaja HQI/HQL
-valonlähteillä varustetuille teollisuusvalaisimille
ja energiansäästömahdollisuus on jopa 54 %.

•
•
•

•
•

•

Tuoteominaisuudet:
• 2 runkokokoa (3,5kg ja 5,7kg),
• 2 valovirtaa (15000 lm ja 28600 lm) ja
• 2 valonjakoa (60° ja 90°)
• Asennuskorkeus 5–20 m

•
•

•
•

Yksinkertainen yhden pisteen asennus
Korvaa 250/400W HQI/HQL -valonlähteet
Soveltuu käytettäväksi myös elintarvike
teollisuudessa
Valotehokkuus 130 lm/W
UGR < 13 (PMMA-heijastimen kanssa,
kapea valonjako)
IP65, IK08, D-merkintä
Värilämpötila 4000 K
Käyttöikä 50000 h @ 25 °C (L80/B50),
50000h @ 35 °C (L70/B50),
Käyttölämpötila-alue -30 °C…+50 °C
Takuu 5 vuotta

SITECO Compact High Bay, Ekami Kotka

Snro

Nimike

Valonjako

43 168 09

Compact High Bay S, 115W, 15000lm

leveä (90°)

43 168 10

Compact High Bay L, 220W, 28600lm

leveä (90°)

43 168 11

Compact High Bay S, 115W, 15000lm

kapea (60°)

43 168 12

Compact High Bay L, 220W, 28600lm

kapea (60°)

43 168 13

Compact High Bay S, 115W, 15000lm, DALI

leveä (90°)

43 168 14

Compact High Bay L, 220W, 28600lm, DALI

leveä (90°)

43 168 15

Compact High Bay S, 115W, 15000lm, DALI

kapea (60°)

43 168 16

Compact High Bay L, 220W, 28600lm, DALI

kapea (60°)

Lisävarusteet:
Snro

Nimike

Snro

Nimike

43 168 22

Heijastin PMMA, S

43 168 18

Asennusvaruste L

43 168 23

Heijastin PMMA, L

43 168 19

Ripustuskiinnike

43 168 24

Heijastin Alu, S

42 928 65

Ripustusketju

43 168 25

Heijastin Alu, L

43 168 20

Uros- ja naarasliitin, 3-napainen

43 168 17

Asennusvaruste S

43 168 21

Uros- ja naarasliitin, 5-napainen
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46 Tuoteuutiset / Väylä-ja tietoliikennetekniiikka

Kotelot ja kaapit Teollisuus 4.0:n
aikakaudelle – Rittal julkisti uudet AX- ja
KX-mallistot
35 miljoonan yksikön verran
valmistettu Rittalin AE-sarja sai
digiajalle päivitetyn seuraajan.
Vastikään päättyneillä Hannoverin teollisuusmessuilla Rittal julkisti uudet AX- ja KXkaappimallistot, jotka on suunniteltu vastaamaan vauhdilla digitalisoituvan teollisuuden
vaatimuksia. Useilla eri teollisuuden sektoreilla
Internet of Things, verkottuneet tuotantolinjat
ja robotiikka ovat yleistyneet vauhdilla viime
vuosina. Tämä tuotantomallien kehitys vaatii
vastaavaa kehitystä myös teollisuusinfrastruktuurilta, kuten kytkentäkaapeilta ja koteloilta.
Rittalin tuotepäällikkö Pasi Kinnunen listasi
parannukset, 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

46

1200 mm leveinä tai 1400 mm korkeina.
Materiaalivaihtoehdot ovat RAL7035
maalattu teräs, ruostumaton teräs AISI304 tai
AISI316L.
Uudet kotelot valmistetaan loppuvuodesta
2018 valmistuneella ultramodernilla
Haigerin tehtaalla läntisessä Saksassa,
lähellä Frankfurtia. Rittalin paikallinen
verstas Vantaalla puolestaan kustomoi
tuotteet suomalaisten asiakkaiden toiveiden
mukaisiksi.
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SÄHKÖ

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:
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Teollisuusmyynnin moniosaaja palveluksessasi

Olipa kyseessä moottorilähtöihin, tiedonsiirtoon, pneumatiikkaan tai automaatiojärjestelmiin
liittyvä kysymys niin asiantuntijamme auttavat oikeanlaisen ratkaisun löytämisessä.
Teollisuusasiakkaita palvelevat kaikki 36 myyntikonttoriamme
kautta maan sekä teollisuuden myyntipäälliköt. Jatkuva koulutus
takaa osaamisemme kehittyvässä teollisuusautomaatiokentässä.
Tuotepäällikkömme varmistavat että toimittamamme ratkaisut
ovat myös hintakilpailukykyisiä.

Vahvuutena todella laaja valikoima ja erinomainen
saatavuus
Alan ylivoimaisesti laajimman tuotevalikoiman avulla asiakkaamme hyötyvät. Varmistamme saatavuuden logistiikkakeskuksen,
paikkakuntakohtaisten myymälävarastojemme sekä asiakkaan
tiloissa olevien varastojen avulla. Kansainvälinen Sonepar-konserni johon kuulumme tuo vakautta kehittää palvelujamme alati

muuttuvassa toimituskentässä ja hyödyntää toimittajasuhteita.
Saatavuudella turvaamme asiakkaillemme keskeytymättömän
tuotannon.

Keskittämällä selkeitä kustannushyötyjä
Teollisuusmyyntimme ja palvelujemme keskeinen tavoite on luoda asiakkaillemme kustannussäästöjä. Näitä kustannussäästöjä
syntyy mm. tilaus-toimitus-laskutusprosesseissa, rahtikuluissa,
varastoinnissa, nimikehallinnassa sekä raportoinnissa. Keskittämällä teollisuushankinnat SLO:lle huomaat miten näitä säästöjä
syntyy. Kysy myyjältämme miten voimme auttaa sinua löytämään kustannussäästöjä omassa liiketoiminnassasi!

Teollisuusmyynnistä vastaavat:
SLO Oy / Ritakuja 2 / 01741 Vantaa

SLO Oy / Ritakuja 2 / 01741 Vantaa

Myyntijohtaja
Allan Sothmann
010 283 2260
allan.sothmann@slo.fi

PÄÄKAUPUNKISEUTU

Key Account Manager
Markku Koivuoja
010 283 2345
markku.koivuoja@slo.fi

LÄNSI-UUSIMAA, KANTA-HÄME

TAMPERE, PIRKANMAA, JYVÄSKYLÄN ALUE
Myyntipäällikkö
Antti Keskinen
010 283 3216
antti.keskinen@slo.fi

KAAKKOIS-SUOMI

POHJOIS-SUOMI

ITÄ-SUOMI
Myyntipäällikkö
Ilkka Anttila
010 283 3846
ilkka.anttila@slo.fi

Myyntipäällikkö
Teijo Pasanen
010 283 3304
teijo.pasanen@slo.fi

Myyntipäällikkö
Jani Sevenius
010 283 2207
jani.sevenius@slo.fi

VARSINAIS-SUOMI, SATAKUNTA

POHJANMAA
Myyntipäällikkö
Simo Lepojärvi
010 283 3916
simo.lepojarvi@slo.fi

Myyntipäällikkö
Eero Kolehmainen
010 283 3712
eero.kolehmainen@slo.fi

Myyntipäällikkö
Pasi Tyynismaa
010 283 3515
pasi.tyynismaa@slo.fi

N.N. 15.10.2019 saakka.
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