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SÄHKÖratkaisut
TELE

AUTOMAATIO

TYÖKALUT

Huoltopalvelu
Hoidamme Chauvin
Arnouxin mittalaitteiden
huoltoprosessin
alusta loppuun
Helppo
Huolehdimme laitteen lähetyksistä, prosessista ja
yhteydenpidosta.
Asiakkaana sinun tarvitsee vain:
1. Tuoda huollettava tai kalibroitava CA:n laite
lähimpään SLO myymälään.
2. Hyväksyä huoltotoimeksianto, kun toimittaja on
tehnyt kuntokartoituksen.
Kaiken muun hoidamme me.

Toimialueena koko Suomi
Huoltopalvelu on käytössä asiakkaillemme
valtakunnallisesti. Kysy myyjältäsi tarkempia tietoja.

Palvelu monipuolistuu
Jatkossa asiakas voi itse täyttää
huoltotoimeksiannon ja postittaa mittalaitteen
suoraan toimittajalle huoltoon.

Seuraa meitä:
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Sisällys
SLO:n logistiikkakeskuksen
automaatio on lisännyt kapasiteettia.

Mittalaitteet

23.....Chauvin Arnoux

Valaistus

24......Siteco / Osram
24......Ledvance
26......Osram
27......Easy LED
28......Ledvance
30.....Airam

Aurinko- ja energianvaraus

31......GEF

SLO palvelee
5.....Pääkirjoitus
6.....SLO:n logistiikkakeskuksen automaatio on
lisännyt kapasiteettia ja vähentänyt keräilyvirheitä
8.....SLO:n ratkaisut verkonrakentajien liiketoiminnan
tukemiseen
10....Valaisimet, laippamoottorit ja jakokaapit
esiasennettuina
13....SLO:lta saat työkalut myös verkonrakennukseen

Ratkaisut
14....Kaapelivarusteet erilaisiin asennus- ja
käyttöolosuhteisiin
16....F.L.I.R. vianpaikannus ilmajohtoverkoissa
18....GARO Latausasemat
19....5G-verkon sisäkuuluvuuden varmistaminen
kiinteistöissä
20....Vakioidulla puistomuuntamomallistolla
nopeammat toimitusajat
21....Haaroituskaappeja – jakokaappeja. Miten valitsen?

Sähkönjakelu
32.....ABB
33.....Pipelife
34.....Techsys
34.....Kuumic
35.....KKM

Tele

37......Nexans
37......Stera
38.....Naficon
40.....Nestor Cables
41......Spinner

Työkalut ja turvatuotteet

42......Stålskog
43.....Klauke
44.....EXIDE TECHNOLOGIES
44.....Knipex
45.....Milwaukee
46.....JKS Products
47......Wiha

Tuote- ja hintatiedot saat SLO-myyjältäsi.

LISÄTIETOJA: Urakoitsijakaapelit: Matti Heikkinen

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

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
KANSIKUVA: Jouni Salminen, Kuumic Oy

PEFC/02-31-120
PEFC Certified
Tähän tuotteeseen
käytetty puu on
peräisin kestävästi
hoidetuista metsistä
ja valvotuista kohteista
www.pefc.org
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Toimitusseuranta
Seuraa tilaustasi maantieltä
maastoon tai työmaalle

Toimitusseuranta nyt myös
APPissa
Tilauksesi toimitustietoja kertyy jo ennen
kuljetukseen siirtymistä, minkä jälkeen näet onko
toimitus perillä. Palvelu on laajentunut SLO
verkkokaupan lisäksi myös SLO APPiin, joten voit
seurata tilaustasi missä ja milloin vain.
Näet kuljetukseen siirtyneen tilauksen kollimäärän,
toimitusajankohdan ja mikä kuljetusliike sitä
hoitaa. Seurantakoodilla saat lisätietoja esimerkiksi
viivästyksen syystä.

Toimialueena koko Suomi
Toimitusseuranta on käytössä sinulla ja myyjillämme
valtakunnallisesti. Toimitusseurannalla voit saada:
» tarkat sijaintikoordinaatit maastotoimituksissa
» valokuvia toimituksista miehittämättömissä
toimituspaikoissa
» kuljettajan kommentteja
Kysy myyjältäsi alueesi kuljetusliikkeiden tarjoamista
toimitusseurannan lisätiedoista.

Lisätietoja tai apua ongelmatilanteissa
saat SLO-myyjältäsi tai asiakaspalvelustamme ma-pe klo 7-17
Puh: 010 283 2222 / S-posti: asiakaspalvelu@slo.fi
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Uusiutumiskyvyllä etumatkaa
myös asiakkaalle
SLO on keskittynyt kahden vuoden ajan palveluiden ja laadun kehittämiseen. Muutoksen ensisijaisena tavoitteena on helpottaa asiakkaidemme toimintaa tarkoituksenmukaisten palveluiden avulla. Laadun ja kustannustehokkuuden parantamisella on pyritty varmistamaan SLO:n kestävä kehitys pitkälle tulevaisuuteen. Keskeisin
ja näkyvin hankkeemme on keväällä 2018 käyttöönotettu logistiikkakeskuksen automatisointi, mikä toimii tällä
hetkellä täydellä höyryllä.
Digitaaliset palvelut ovat toiminnan moderni tukijalka
SLO:n toiminnan perustaksi on rakennettu uusi verkkokauppa ja sitä tukeva SLO APP, joka päivittyi joulukuussa
uusilla ominaisuuksilla.
Verkkokaupan parantunut tuotehaku ja APP helpottavat tuote- ja saatavuustietojen saantia missä ja milloin
vain. Myös sähköisten kanavien tilausvaihtoehdot lisäävät joustoa ja vapauttavat aikaa. SLO verkkokaupan ja
nyt myös APPin toimitusseurannalla tarkastelet kätevästi tilauksesi kulkua varastolta työmaalle asti. Hallitset
helpommin työmaiden materiaalivirtoja toimitusseurannan tapahtumalokin ja toimitusosoitetietojen avulla.
Järjestelmäintegraatioilla verkkokaupan ja APPin käyttö voidaan linkittää asiakkaan toiminnanohjaus
järjestelmään, jolloin pystymme palvelemaan laajemmin asiakkaitamme. Mikäli et ole vielä SLO Verkko
kaupan käyttäjä, kannattaa nyt tutustua sen erinomaisiin ominaisuuksiin.
Järjestelmällinen esikasaus palveluna
Olemme tänä vuonna ottaneet merkittävän askeleen kohti organisoitua ja tuotteistettua esikasaamisen
prosessia. Palvelumme kautta toimitamme vuosittain tuhansia esikasattuja kaapelinjakokaappeja sekä
esijohdotettuja ja -ohjelmoituja valaisimia.
Teknisessä tuessa on vuosikymmenittäin yhteenlaskettua osaamista
Teknisessä tuessamme työskentelee kahdeksan oman alansa asiantuntijaa. Sähkönjakelun teknisen
osaamisen osalta mainittakoon AMR energianmittaus, sähköauton latausratkaisut sekä aurinkosähköratkaisut. Tekninen tuki ja tuoteorganisaatiomme auttavat myyntiämme ja asiakkaita oikeanlaisten teknisten
ratkaisujen löytämisessä. Kehitämme jatkuvasti tuotetarjontaamme sekä teknisiä ratkaisuja
sähkönjakelu- ja televerkkoihin.
Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) vuonna 2018 teettämän Yrityskuvatutkimuksen tulosten
mukaan asiakkaamme arvioivat SLO:n toiminnan edelleen markkinoiden parhaaksi kaikilla osaalueilla. Olemme iloisia tästä ja tavoitteenamme on kehittyä vieläkin paremmaksi kumppaniksi.
Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan kanssamme Verkostomessuille
Olemme keränneet Verkostomessujen osastolle merkittävimmät tuoteratkaisut yhdessä kumppaneidemme kanssa. Pääset myös tutustumaan digitaalisiin palveluihin, joita esittelemme messuosastolla.
Valtakunnallinen myyntiorganisaatiomme odottaa keskustelua kanssasi SLO:n uusista ja
uudistuneista palveluista, niiden hyödyistä sekä käytännön toteutuksista.
Erittäin hyvää ja menestyksekästä vuotta 2019.
Allan Sothmann
Johtaja, Sähkönjakelu ja Teollisuus

SLO Sähkö- ja televerkot • 2019

6 SLO palvelee

6

SLO Sähkö- ja televerkot • 2019

7

SLO:n logistiikkakeskuksen

automaatio
on lisännyt
kapasiteettia

ja vähentänyt keräilyvirheitä
TEKSTIT: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Tällä hetkellä SLO:n logistiikkakeskuksen läpi
kulkevista toimituksista jo 60 % kerätään automaation kautta. Automatisoidut työvaiheet
ovat auttaneet pudottamaan keräilyvirheet
murto-osaan aiemmasta ja nostamaan kapasiteettia kustannustehokkaasti. Automaation
avulla SLO:n toimitusten laatu kasvaa.
SLO:n logistiikkakeskuksessa häärää tehokas ja väsymätön varastoautomaatio, SSI
Schäfer / Cuby. Se on otettu käyttöön vuoden 2018 maaliskuussa logistiikkakeskuksen
laajennusosassa. Lähes 12 metrin korkeuteen
kurottavat varastohyllyt maksimoivat korkean
hallin varastointikapasiteetin tehokkaammin,

kuin mitä pelkässä manuaalivarastossa pystyttäisiin tekemään.
Automaation 66 täsmällistä shuttlea liikkuvat varaston kolmella käytävällä ja noukkivat tavaraa hyllyjen 30 000 laatikkopaikasta. Noudetut tavarat siirtyvät kolmelle keräysasemalle, jossa työntekijät poimivat tuotteet
tilausmääräyksen mukaisesti laatikkoon. Ennen tilauksien siirtymistä lähetykseen, keräyserät punnitaan virheiden löytämiseksi. Tämä
työvaihe paljastaa armottomasti lipsahdukset.
Automatisoiduilla järjestelmillä keräilyvirheiden määrät on saatu pudotettua alhaisista luvuista lähes nollaan.
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SLO:n ratkaisut verkonrakentajien
liiketoiminnan tukemiseen

1
•

•

•

•

2
•

•

•

8

Materiaalinhallintaa,
missä ja milloin vain
digitaalisilla palveluilla

SLO Verkkokauppa on ketterä toiminnanohjaustyökalu. Organisaatiosi työväline työmaiden materiaalihallintaan sekä hankintojen ylläpitoon
SLO APPilla tilaat nopeasti ja helposti aikaan tai paikkaan
katsomatta, 24/7. Asentajien ja tiimien materiaalihallinta aina
taskussa.
Uutuutena tilauksien reaaliaikainen toimitusseuranta, joka on
liitetty verkkokauppaan ja SLO APPiin.

SLO Sähkö- ja televerkot • 2019

Vianhoidon ja
rakentamisen
logistiikkaa

Lisäät liiketoiminnan toimintavarmuutta Myrskyvarastolla ja SLO Hätäpalvelulla, joka on
käytettävissäsi 24/7. Myrskyvarasto käytettävissä vain sopimusasiakkaillemme.
Asioit joustavasti verkossa. Materiaalien
saatavuustieto ja tilaukset SLO APPilla tai
verkkokaupasta. Näet toimituksesi matkan
reaaliajassa varastolta työmaalle SLO:n Toimitusseurannalla. Saat joustavat ja monipuoliset
varastointiratkaisut erikokoisille projekteille
sekä vianhoitoon. Toimitukset asiakasvaraston
lisäksi suoraan työkohteisiin.
Parannat työmaasi tehokkuutta hyödyntämällä
SLO:n esikasattuja tuotteita ja esikasauspalvelua.
Laajin tuotevalikoima käytössäsi.

9

3
•

•

•

Tekninen tuki ja
ratkaisut asiakkaiden
hyväksi

Sertifioidut tekniset asiantuntijat tukevat SLO myyntiorganisaatiota asiakastyössä.
Panostamme tekniseen asiantuntijuuteen. Nyt osaamisellamme
on saatu jo ABB Value Provider ja SMC Partner -sertifikaatit.
Kehitämme jatkuvasti myös uusia tuotekokonaisuuksia.

4
•

•

•
•

SLO:n systemaattisella
asiakashoitomallilla
tavoitteet selkiytyvät

Sopimusasiakkaiden kanssa tehdään yhteistyötä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Tavoitteet saavutetaan nimetyllä organisaatiolla, dokumentointikäytännöillä, mittauksilla ja raportoinnilla.
Malli on jatkuva yhteistyön tapa, jossa SLO vastaa toiminnasta.
Organisoituminen tehdään yhdessä ja vastuut jaetaan selkeästi.
Keskeiset kehityshankkeet tunnistetaan ja toteutetaan.
Hyödynnetään SLO:n vahvuuksia asiakaskohtaisesti tarkoituksenmukaisella ja järkevällä tavalla.
SLO Sähkö- ja televerkot • 2019
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Valaisimet, laippamoottorit
ja jakokaapit
esiasennettuina
Suoraan SLO:n logistiikkakeskuksesta nopeasti ja kustannustehokkaasti

S

LO on erikoistunut tekemään asiakkaiden vaativiin projekteihin esiasennuspalvelua koskien valaisimia, laippamoottoreita ja jakokaappeja.
Näillä lisäarvopalveluilla vapautamme asiakkaan resursseja ja helpotamme projektien läpivientiä.
Esiasennuspalvelu tehostaa työmaasi
logistiikkaa selkeästi merkityillä tuotteilla,

lyhyillä toimitusajoilla ja haluamassasi eräkoossa. Esiasennetuilla ja valmiiksi testatuilla tuotteilla yksinkertaistat työvaiheita ja
nopeutat työvaiheen läpivientiä.
Milloin palvelu kannattaa?
Hyödyt esiasennuspalvelusta silloin, kun
haluat työmaalle ketterämpiä asennusratkaisuja tai tarvitset nopealla aikataululla

uuden tuotteen, joka vaatii hieman käsittelyä ennen asennusta.
Mitä tuotteita valikoimassa on?
SLO:n esiasennus- ja projektipalveluihin
kuuluu tällä hetkellä laippamoottoreiden lisäksi valaisimet ja jakokaapit. Palvelua kehitetään jatkuvasti.
Kiinnostuitko? Kysy lisää SLO myyjältä!

Esiasennettujen tuotteiden edut:

Moottorit

Valaisimet

Jakokaapit

•

•

•

•

•

•

Uusi moottori nopealla aikataululla
Saat jalka-laippamoottorin ilman merkittävää hintavaikutusta verrattuna tehdastilaukseen
Jalka-laippamoottorit myös pienellä
laipalla
Moottoreissa valittavana jännitesarjat
230/400 ja 400/690

•

•

•

Saat valmiiksi koestetut valaisimet
Ulkovalaisimien himmennysprofiili voidaan
ohjelmoida
Saat ulkovalaisimien sovitteet valmiiksi
oikeaan kulmaan säädettynä
Sisävalaisimet haluamillasi pistoliittimillä
varustettuina

•
•
•

Saat sähköpiirustusten mukaiset,
kytkentävalmiit jakokaapit tunnuksilla ja
merkinnöillä
Liitinasennukset testattuina
Jonovarokkeet asennettuina
Testimittaukset tehtynä
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SLO:lta saat työkalut
myös verkonrakennukseen
TEKSTI: Timo Bergholm / SLO Oy KUVA: Knipex
SLO:n monipuolisesta valikoimasta löydät
sähkötarvikkeiden lisäksi asentamiseen ja
turvalliseen työskentelyyn tarvittavat välineet. Valikoimaa kehitetään kaikkien asiakassegmenttiemme tarpeet huomioiden
ja valikoimistamme löytyy oikeat ratkaisut
verkonrakentajienkin erityistarpeisiin.
Asentajien turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys keskeistä
Valikoimamme kantavana ajatuksena on
asentajien turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys. Kauttamme saat kaikki turvalliseen
työskentelyyn vaadittavat työkalut ja henkilökohtaiset varusteet – suojaudut sitten
putoamiselta, putoavilta esineiltä, valokaarilta tai kylmyydeltä.
Toimitamme myös suurempia verkostorakentamisen työvälineitä kuten kaapelikelakärryjä, sähkökaapinnostolaitteita sekä kaapelin veto- ja työntölaitteita.

Lisäksi palvelutarjontaamme kuuluu
erilaisia henkilökoulutuksia, kuten mastoja pylvästyökoulutusta.
Asennuksen jälkeiseen kaapelin toimivuuden mittaukseen valikoimastamme
löydät Chauvin Arnoux eristysvastusmittarit ja maadoitusmittarit. Apua kaapelin
paikantamiseen tai vian etsintään saat 3M
Dynatel -hakulaitteesta, joka kuuluu myös
valikoimaamme.

SLO:n valikoimasta
löytyy verkonrakentajille muun muassa:
•

•

Runsaasti verkostorakentamisen työvälineitä ja mittareita nopeilla toimituksilla
Sähköiset tilauskanavamme palvelevat
24/7, jolloin saat tilattua tarvitsemasi tuotteet SLO Appin tai verkkokaupan kautta
jo seuraavaksi aamuksi. Valittavanasi on
tuotteita yli 2000 nimikkeen varastovalikoimasta. Tervetuloa ostoksille!

•

•

•

•

laadukkaita käsityövälineitä, kuten
Wihan jännitetyöhön hyväksytyt
momenttityökalut ja Knipexin putoamissuojatut työkalut
maanalaiseen työhön soveltuvat
hydrauliset ja akkukäyttöiset sähkötyövälineet Milwaukeelta
etäkäytettävät katkaisutyökalut
Klaukelta
työmaadoitusvälineet Ragnar Stålskogilta
Chauvin Arnouxin mittarit ja testausvälineet
Elpressin uuden sukupolven
C-liittimet

SLO Sähkö- ja televerkot • 2019
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Kaapelivarusteet erilaisiin asennusja käyttöolosuhteisiin
Valikoima monipuolistuu
TEKSTI: Jarmo Harttunen, markkinointipäällikkö Sähkönjakelu ja Tele, SLO Oy

A

iemmin valmistajilla oli tarve kehittää teknologialtaan yhä parempia tuotteita. Ominaisuuksia integroitiin yhteen ja haluttiin näyttää markkinoille, että yritys hallitsee uusimmat tuotantotavat. Valitettavasti
nämä uusimmat ratkaisut eivät olleet kustannustehokkaimpia ratkaisuja suurille volyymeille. Nykyään
tehdäänkin erilaisia ratkaisuja käyttöolosuhteiden mukaan. Olemme

14
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siirtyneet ns. optimoituihin varusteperheisiin. Näiden osalta on tärkeää, että asiakas osaa valita oikean ratkaisun omaan käyttökohteeseensa.
Lämpö, kylmä vai hybridi?
Useampi kaapelivarusteperhe takaa taloudellisimman ratkaisun valittuun kaapelivalintaan ja asennuskohteeseen. Kaikissa varusteper-

SLO Palvelee 15

yhdessä vertailemalla tuoteperheiden ominaisuuksia.

heissä tuotteet on paketoitu tilaajan ja asentajan kannalta käyttökelpoisiin kokonaisuuksiin. SLO takaa myös varusteiden helpon ja
varman saatavuuden asennuspaikalle. Kaikki valikoimamme tuotteet ovat asennus- ja
käyttöikävertailuissa kärkipaikoilla. Olemme koeasentaneet meille valikoimaan tulleet
tuotteet ja tuotteidemme toimittajat omaavat
pitkän valmistushistorian kaapelivarusteilla.
Kuinka siis valitsen valikoimasta oikean tekniikan käyttöön? Hyödynnä varusteratkaisuissa SLO:n ammattilaisten vuosien kokemus ja
osaaminen etsiessäsi ratkaisua omaan tarpeeseesi. Olemme suunnitelleet kaapeleille hakuohjelman, jonka löydät www.slo.fisivustolta.

Autamme myös henkilökohtaisesti
varusteratkaisujen valinnoissa käymällä läpi valikoimastamme löytyvistä tuotteista tekniset vertailutaulukot sekä
asennus- ja käyttöolosuhteiden vaikutukset valintoihin.
Valikoimassamme löytyy siis lämpö-, kylmäja hybriditekniikalla tehtäviä varusteita.
Löydämme varmasti oikean SLO Valinnan

Kaapelin käsittely ja maadoitusliitokset
Kaapeleiden käsittelyssä on tapahtunut monipuolistumista ennen varusteiden asennusta.
Aikaisemman lämpökäsittelyn rinnalle on tullut ns. kylmäaukaisu. Valikoimastamme löytyykin uusia työkaluja erilaisille käsittely ja liitostekniikoille. Pystymme tarjoamaan myös
erilaisia ratkaisuja kaapelivaippaan tehtäville
maadoitusliitoksille. Maadoitusliitoksien kestävyys jakeluverkon vikatilanteissa onkin erittäin tärkeää.
Uudet edulliset tuulipuistojen kaapeli
varusteet
TE Energy ja SLO ovat yhdessä asiakkaiden
käyneet tuulipuistojen kaapelivarustevalikoiman läpi.
Nyt valikoimasta löytyy niin jatkot kuin erilaiset päätteet tuulipuistojen jännitteille. Tuotevalikoimaa suunniteltaessa on kiinnitetty
huomiota asennettavuuteen, luotettavuuteen
ja edullisuuteen.
Tuotteiden teknologia perustuu sähkönjakeluverkoissa vuosikymmenten ajan
käytettyihin teknisiin ratkaisuihin, joiden
käyttöhistoria tukee näiden tuotteiden
pitkäikäisyyttä myös korkeammilla jännitetasoilla. Kaapeleiden käsittely voidaan siis tehdä samoilla
menetelmillä ja työvälineillä kuin
sähkönjakeluverkoissa.

Kaapelivarusteiden valinta
SLO:n asiantuntijan avulla
•
Teknisten vertailutaulukoiden läpikäynti
•
Asennus- ja käyttöolosuhteiden huomiointi
•
Kaapelivarustehaku
www.slo.fi -sivustolla

Uuden ja vanhan verkon yhdistäminen
Olemme siis optimoineet kaapelivarusteperheitä suurien volyymien mukaan. Vanhaa valikoimaamme emme kuitenkaan ole unohtaneet. Teemme koko ajan kehitystyötä myös
näiden varusteiden parissa. Tehdessäsi valintoja SLO:n ammattilaiset auttavat sinua!

Elektria-kaapelivarusteet valinta Mitkä ominaisuudet sinä valitset?
Tekniset ominaisuudet

City Country Classic

Tekniset ominaisuudet

City Country Classic

Lämpökutiste

Maadoituspunos asennus jousikiristin

Kylmäkutiste

Alumiinifolio liuskotus

Hybridi

Alumiinifolio hionta

Pistokepääte

Oikosulkukestoisuus vaatimus

Asennustila

Kaapelin vaipan vetäytymän esto

Maadoituspunos 0,5 m

Kaapelin vaipan eheysmittaus

Maadoituspunos 0,7m

Ryömintalaippoja

Maadoituspunos 1,0 m

Liitoslevyt Al kiskoon

Maadoituspunos poikkipinta

Soveltuvuus puistomuuntamo

Maadoituspunos nauhana

Soveltuvuus pylväsasennus

Maadoituspunos kokoonpainuva verkko

Ulkovaippa alumiinikutistekääre

Maadoituspunos asennus tukiholkki+ klemmari

Ulkovaippa liimallinen vahvaletku

Maadoituspunos asennus riivinrauta+ teräspanta

Maadoistuköyden momenttijatkosholkki

Maadoituspunos asennus riivinrauta+jousikiristin

Asennusaika

Rastitetaan
yhdessä
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F.L.I.R. vianpaikannus
ilmajohtoverkoissa
Uusia tekniikoita kannattaa hyödyntää

16
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TEKSTI:Jarmo Harttunen, markkinointipäällikkö Sähkönjakelu ja tele, SLO Oy

Uusilla luotettavilla mittamuuntajilla, vianilmaisimilla ja kauko-ohjattavilla erottimilla päästään
verkon ohjauksessa kustannustehokkaasti asiakkaan haluamaan automaatiotasoon.
Kaiken perusta on ilmajohtoverkosta saatava tieto vian sijainnista ja suunnasta.

K

evyt F.L.I.R -järjestelmä käyttää vikatiedon mittaamiseen sähköverkkoon kytkettyä virta- ja jännitemuuntajaa. Tällöin
ympäristöolosuhteet, kuten ilmankosteus, vaihevälit ja johtimien etäisyys maasta, eivät
vaikuta mittauksen luotettavuuteen. Mittamuuntajien tekniset arvot on sovitettu yhteen vianilmaisimen kanssa. Ilmajohtoverkosta löydetään suunnatut maasulkuviat ja oikosulkuvirrat
Helppo asennus, ei keskeytyksiä sähkönjakeluun
SLO on yhdessä valmistajien kanssa räätälöinyt tuotteiston asiakkaille valmiiksi. Tilaaminen ja
asentaminen on tehty koeasennusten perusteella
helpoksi. Kaikki tuotteet ovat vakiotuotteita ja yhteensopivia keskenään. Työtekniikat mahdollistavat asennukset jännitetyönä 20 kV ilmajohtoverkkoon. Näin asennustyöt eivät aiheuta sähkönjakelun keskeytyksiä verkkoyhtiön asiakkaille.
Ratkaisuun kuuluu myös omakäyttömuuntaja,
joten moottoriohjattu erotin voidaan sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan. Tiedonsiirtojärjestelmä
ohjaimen ja valvomon välillä on asiakkaan valittavissa useista eri vaihtoehdoista. Käytetyt siirtotekniikat perustuvat tämän päivän voimassa oleviin
standardeihin. Enää ei F.L.I.R - järjestelmää voi
sanoa monimutkaiseksi ja kalliiksi järjestelmäksi.
Haluatko hyödyntää jo verkossa olevat erotinasemat?
Keskusteluissa asiakkaiden kanssa on tullut esille kysymys, voiko olemassa olevia erotinasemia
hyödyntää vianilmaisimien kanssa? Nyt on yhdistetty asiakkaiden tahto ja toimittajien osaaminen. Tuotekehityksen tuloksena on ensimmäiset
F.L.I.R. Add On -paketit koeasennettu sähköverkkoon. Asennus sujuu esivalmisteluilla tuotteilla ja
ennakkosuunnittelulla näppärästi. Vakiotuotteista pystymme yhteistyökumppaneidemme kanssa
räätälöimään ratkaisut erilaisiin käyttökohteisiin.
Ota yhteyttä alueesi SLO myyjään.

Asennustyöt eivät
aiheuta sähkönjakelun
keskeytyksiä
verkkoyhtiön asiakkaille.
SLO Sähkö- ja televerkot • 2019
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GARO Latausasemat
Monipuolisesta latausasemavalikoimasta löytyy ratkaisut
niin omakotitaloihin, taloyhtiöille kuin parkkihalleihin.
Uudet GLBDC-latausasemat taloyhtiöihin sekä parkkihalleihin
Seinään asennettavat GLBDC-asemat soveltuvat
erinomaisesti esimerkiksi taloyhtiöiden käyttöön.
GLBDC-asemat on varustettu DC-tasavirtavalvonnalla, tästä johtuen riittää, että latausasemat
on suojattu A-tyypin vikavirtasuojalla. Eikä kalliita
B-tyypin vikavirtasuojia enää tarvita.
GLBDC-latausasemat palvelevat yhtä ladattavaa autoa ja on varustettu Type2 pistorasialla,

18
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Type2 kiinteällä kaapelilla tai Type1 kiinteällä
kaapelilla.
GLBDC-asemat on saatavissa mm. energianmittarilla varustettuna. Lisävarustevalikoimasta
löytyy GLB-WLAN sekä GLB-RFID tuomaan
käyttömukavuutta sekä turvallisuutta. GLB-WLAN
avulla voidaan hallinnoida latausasemaa, esim.
asettaa viikkoaikataulu, jolloin asema on käytössä.

Snro

Tyyppi

Selite

34 514 16

GLBDCM-T237FC-A

Type2 kiinteä kaapeli 5 m, DC-tasavirtavalvonta

34 514 20

GLBDC-T222WO-A

Type2 pistorasia, DC-tasavirtavalvonta

34 514 35

GLBDC-T237FC-A

Type2 kiinteä kaapeli 5 m, DC-tasavirtavalvonta

34 514 40

GLBDC-T222WO

Type2 pistorasia, DC-tasavirtavalvonta

34 514 41

GLBDC-T222WO

Type2 pistorasia, DC-tasavirtavalvonta
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5G-verkon sisäkuuluvuuden
varmistaminen kiinteistöissä
Uuden 5G-mobiiliverkon
rakentaminen lähtee liikkeelle
todennäköisesti kesän 2019
jälkeen. Kiinteistöjen rakentamisessa uusiin taajuuksiin
kannattaa valmistautua jo nyt.

Teknisesti 5G mahdollistaa suuremmat
datan määrät pienemmällä viiveellä - eli
silloin pystytään tarvittaessa reagoimaan
reaaliajassa saatuun tarkkaan informaatioon.
Verkossa olevien laitteiden määrä lisääntyy
myös huomattavasti, koska monenlaiset
anturit keräävät ja lähettävät tietoa.
Korkeampi taajuus tuo uusia haasteita
Ensimmäiset jaetut 5G-luvat ovat 3,5 GHz:n
taajuusalueelle ja vielä korkeampia taajuuksia on tulossa. Korkeammalla taajuudella
saadaan tiedonsiirtoon enemmän kaistanleveyttä. Signaalin kantomatka on silloin
kuitenkin lyhyempi, minkä vuoksi tukiasema-

antenneja pitää olla 5G-verkossa nykyistä
tiheämmin.
Toinen tekninen haaste on 5G-signaalin
heikompi materiaalien läpäisykyky, minkä
vuoksi kiinteistöissä riittävä kuuluvuus edellyttää sisäkuuluvuutta parantavia ratkaisuja.
Jo nykyään julkisissa tiloissa verkon kuuluvuus varmistetaan rakentamalla erikseen
mobiiliverkolle kiinteä sisäverkko (passiivinen antenniverkko). Enenevissä määrin
niitä rakennetaan myös asuinkerrostaloihin,
koska energiatehokkaat rakennusmateriaalit
estävät langattomien signaalien kuuluvutta
sisätiloissa.

5G-signaalilla on
heikompi materiaalien
läpäisykyky, minkä
vuoksi kiinteistöissä tarvitaan
sisäkuuluvuutta parantavia
ratkaisuja.

Yksi sisäkuuluvuusverkko palvelee
useita taajuuksia
Asuinkerrostaloissa on useiden teleoperaattorien asiakkaita. Heitä voidaan palvella
yhdellä sisäverkolla, johon kytketään usean
operaattorin taajuudet. Verkonrakentamiseen tarvitaan aina mukaan teleoperaattorit,
sillä heidän toimestaan tuodaan sisäverkkoon signaali toistimella tai tukiasemalla.
Tuleva 5G-teknologia voidaan huomioida
jo nyt kiinteistöjä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Verkon materiaaleista kaapelit
toimivat korkeammilla taajuuksillakin, mutta
muissa komponenteissa, kuten esimerkiksi
antenneissa tai jakajissa, on teknisiä rajoituksia. Kun verkkokomponenttien tekniset
ominaisuudet mahdollistavat yli 3,5 GHz
taajuudet, voidaan olla varmoja, että tuleva
5G-verkko toimii myös kiinteistön sisällä.
Verkon rakentamisen ohjeita löytyy Sähkötiedon ST-kortista ja Rakennustiedon RTkortista. Orbikselta saat kattavat ratkaisut ja
alan osaamista aina suunnittelusta asennukseen yhteistyössä kumppaniverkostomme
kanssa. 5G-yhteensopivat tuotteemme ovat
saatavissa SLO:n kautta.
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Vakioidulla puistomuuntamo
mallistolla nopeammat toimitusajat

P

uistomuuntamot ovat yleistyneet nopeasti myös kaupunkiverkkojen ulkopuolella. Samalla niille asetetut
vaatimukset ja tarpeet ovat
muuttuneet. Kaupunkisääntöjen mukaan suunnitellut muuntamot ovat
usein ylimitoitettuja maaseutuverkon tarpeisiin, jolloin voidaan olla teknisesti ja taloudellisesti kaukana optimaalisesta ratkaisusta.
SLO:n puistomuuntamomallistossa on
huomioitu asiakkaiden muuttuneet tarpeet.
Malliston suunnittelun lähtökohtana on ollut rakentamisen painopisteen muutos kaupunkimuuntamoiden ja haja-asutusmuuntamoiden välillä. Samalla mallisto on kehitetty kattamaan mahdollisimman laajasti erilaisten verkkojen tarpeet. Tuotevalikoimaan
jo aiemmin kuuluneiden kahden ja kolmen
johtolähdön mallien lisäksi valikoimaan kuuluu nyt myös pienikokoisia satelliittimuuntamoita.

Sopimusasiakkaille
toimitetaan vakio
muuntamot
samassa ajassa muiden
verkonrakennustuotteiden
kanssa.

20
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ABB Puistomuuntamot
SLO:n vakioidut puistomuuntamot valmistetaan ABB Viron tehtaalla. Puistomuuntamot rakentuvat vahvan betoniperustan päälle varmistaen kokonaisuudelle tukevan pohjan. Perustus toimii samalla luotettavana ja
kestävänä ympäristön suojelijana. Keskijännitekojeistot ovat ilmaeristeisiä ja suurimpien mallien johtolähdöt on varustettu maadoituserottimin. Sähköinen mitoitus on sekä välikaapeleiden että kosketussuojattujen
PJ-kiskostojen osalta optimoitu vastaamaan
valtaosaan haja-asutusalueiden tarpeista.
Välikaapelit on kytketty valmiiksi KJ-kojeistoon ja pääkytkimeen nopeuttaen muuntamon käyttöönottoa.
Vakiomuuntamot perustuvat ABB:n jo hyviksi todettuihin ja testattuihin ratkaisuihin.
Kokonaisuudet on testattu turvallisuuden ja
luotettavuuden takaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.
Uusi satelliittimuuntamo
Valikoimaan on tuotu uutena tuotteena
ABB:n Luna 2CC malliin perustuva suoralla

kaapeliyhteydellä oleva satelliittimuuntamo.
Uusi malli täydentää SLO:n puistomuuntamovalikoiman pienintä päätä. Yhdessä jo aiemmin markkinoille tuodun 1+0 muuntamon
kanssa näillä kahdella mallilla katetaan merkittävä osa pienen kulutuksen haja-asutusalueiden tarpeista. Muuntamoiden sähköinen mitoitus on tehty 200 ja 315 kVA muuntajien mukaan.
Nopeat toimitukset
Vakiomalliston etu on hyvä saatavuus. Sopimusasiakkaille vakiomuuntamot toimitetaan samassa ajassa muiden verkonrakennustuotteiden kanssa. Lisäksi vakioratkaisut
nopeuttavat lupamenettelyjä eri viranomaistahojen kanssa. Tarvittavia rakennus- tai sijoituspaikkalupia haettaessa voidaan käyttää samoja dokumentteja.
Jonovarokekytkimet ja mahdolliset lisätarvikkeet kuten omakäyttökeskus ja ylijännitesuojat asennustelineineen toimitetaan
tarvittaessa muuntamon kanssa asiakkaan
määritelmän mukaisesti toimitusajasta tinkimättä.
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Haaroituskaappeja
– jakokaappeja. Miten valitsen?

M

aakaapeliverkkojen
rakentaminen on siirtymässä 20 kV kaapeloinnista myös 0,4
kV maakaapeliverkon
rakentamiseen. Toistaiseksi pienjänniteverkkojen perusratkaisut ovat pysyneet samoina.
Energiaviraston yksikköhinnat aiheuttavat painetta myös näihin perusratkaisuihin.
Massat ovat suuria, joten yksikköhinnoilla
on vaikutusta verkkoyhtiöiden valintoihin.
Verkkoyhtiöiden kannattaa pitää laitekantansa mahdollisimman yksinkertaisena, sillä monimuotoisen jakokaappivalikoiman ylläpito on verkkoyhtiöden kunnossapitovastaaville vaativaa. Pienjänniteverkoihin tulee myös investointityön jälkeen monesti muutoksia mm. uusien kuluttajien liittämisen vuoksi. Tuotteiden laatu ja
saatavuus pitää olla turvattuna pitkälle tulevaisuuteen. Kuinka siis voi pärjätä verkkoyhtiöille annetussa tehokkuus- ja parantamisvaatimusten tavoitteiden kanssa? Me
SLO:ssa olemme valmiit tuomaan erilaisia
ratkaisumalleja asiakkaidemme käyttöön.
Tehtävämme on kuunnella asiakkaita ja
tuoda ratkaisumalleja markkinoille.
Kuinka valitsen oikein?
Vaihtoehtomme rakentuvat markkinoilla jo
olevien perusratkaisujen eri variaatioihin.
Olemme halunneet pitää käyttökokemusta omaavat luotettavat toimittajat mukana
tehdessämme SLO Valintoja. Emme ole
poistaneet valikoimassamme olleita ratkaisuja, olemme kehittäneet näiden perustuotteiden ympärille yhdessä valmistajien kanssa uusia vaihtoehtoja.
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Tehometin uudet valonheitinpollarit mahdollistavat
monipuoliset alue-, kohde- sekä arkkitehtooniset
valaistusratkaisut. Pollarirakenteet ovat täysin
räätälöitävissä valaistustarpeiden ja halutun ulkonäon
mukaisesti sekä tämän lisäksi valonheittimet ovat suojassa
ilkivallalta rakenteen sisäpuolella.
Uusilla Loimu-puupylväillä voidaan toteuttaa
ennennäkemättömiä pintoja ainutlaatuisella 3D
-kuvioinnilla. Haluttu kuviointi jyrsitään mittatarkasti
suoraan liimapuuaihion pintaan, joka takaa tuotteelle
koristeellisuuden lisäksi teknisen kestävyyden.
Savonlinna, Loimu-puupylväät

Joensuu, valonheitinpollarit

www.tehomet.com
www.woodenpoles.com

Nikkarintie 4 | 51200 | KANGASNIEMI
Tel. 015 337 7770 | sales@tehomet.com

Savonlinna, valonheitinpollarit

Tuoteuutiset
/ Mittalaitteet
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CA6416, CA6417 ja CA 6418
maadoitusvastuspihdit
Maadoitusvastuspihdit CA 6416, CA 6417
ja uusi CA 6418 tuovat mukanaan käyttöä
helpottavia ominaisuuksia ja yksityiskohtia.
Mittalaitteen näyttö on toteutettu OLED-tekniikalla, jolloin se on luettavissa myös kirkkaalla
ilmalla.
Uudessa CA 6418-mallissa pihdin muotoilussa otettu huomioon myös kiskoista ja
muista suorakaiteen muotoisista kohteista
tehtävät mittaukset.
Mittarissa on PRE-HOLD-toiminto, joka
jättää näyttöön mittaustuloksen, kun pihti irroitetaan mitattavasta johtimesta.
Aseteltavat hälytysrajat maadoitusvastukselle ja jännitteelle. Kaikissa malleissa on

Snro

Nimeke

67 505 30

CA 6416

67 505 31

CA 6417

67 506 18

CA 6418

oma muisti, jonne tallentuu mittaustulosten
lisäksi aika ja päivämäärä. Mallissa CA 6417
on Bluetooth-yhteys, jolla voidaan tiedot
siirtää tietokoneelle. Android-älypuhelimiin ja
-tabletteihin on saatavilla CA 6417 Ground
Tester-sovellus, jolla voidaan mm. tallentaa
sijaintitiedot GPS-paikannuksen avulla. Lisäksi
asetusten ja mittaustulosten lukeminen onnistuu puhelimen näytöltä.
Tekniset tiedot (suluissa CA6418):
• Vastusalue 0,01 … 1500 Ω (1200 Ω)
• Induktanssi 10 … 500 µH (-)
• Virta-alue 0,2 mA … 40 A (20A)
• Suojauluokka IP 40
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Siteco Streetlight 11 – tulevaisuuden tievalaisin
Alhaista energiankulutusta ja
modulaarista teknologiaa

Snro

Nimike

Värilämpötila

45 198 08 SL11 micro ST1.2a 4000K
2870lm 740 Plus
45 198 09 SL11 mini ST1.2a
7230lm 740 Plus

4000K

45 198 10 SL11 midi ST1.2a
8890lm 740 Plus

4000K

45 198 11 SL11 midi ST1.2a
17280lm 740 Plus

4000K

45 198 12 Pylvässovite
Ø60mm, alumiini

24

SLO Sähkö- ja televerkot • 2019

Kaupunkien sähkökustannuksista n. 40 %
aiheutuu nykyään valaistuksesta. Laadukkaalla tievalaistuksella voidaan oleellisesti
vaikuttaa kaupunkien sähkökustannuksiin ja
energiatehokkuuteen. Siteco Streetlight 11 on
tievalaistuksen uusi tulokas, joka edistyksellisellä teknologiallaan mahdollistaa jopa 80 %
energiansäästön*.
Siteco Streetlight 11 -valaisinperhe tarjoaa
energiatehokkaan ja joustavan ratkaisun
lähes kaikkiin teknisiin ulkovalaistustarpeisiin
– tulevaisuuden tarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Huippu-teknologian, usean
eri valaisinkoon ja modulaarisen rakenteen
ansiosta Siteco Streetlight 11 luo uuden
standardin sovelluslähtöisille valaistusprojekteille. Valaisimen alhainen energiankulutus
on mahdollista huipputason LED-tekniikan,
optimoidun heijastusteknologian ja erittäin
kestävien komponenttien ansiosta.
Oikea ratkaisu lähes mihin tahansa käyttötarkoitukseen
Siteco Streetlight 11-valaisinperhe tarjoaa
kolme runkokokoa, erivärisiä koteloita, kuusi
erilaista optiikkaa, kaksi värilämpötilaa, lukuisia
valovirtatasoja, erilaisia ohjausvaihtoehtoja,
eripituisia kaapeleita, ohjelmoitavat himmennysprofiilit – ja paljon muuta.
Valaisimessa yhdistyy tekninen joustavuus,
tarkka valonohjaus, optimaalinen tehokkuus
sekä erinomainen valon laatu. Tuloksena on
yhtenäinen, häikäisemätön valaistus, jonka
visuaalinen mukavuus ja tehokkuus paranevat

entisestään heijastinpintojen erityisen hopeapinnoitteen ansiosta.
Käyttökohteet
• Kokoomatiet
• Pyörätiet, jalkakäytävät
• Suojatiet
• Päätiet
• Aukiot
Ominaisuudet
Kolme runkokokoa: micro (4kg/600mm),
mini (7,5kg/736mm) ja midi (11kg/780mm)
• Asennuskorkeudet 3–12m (runkokoosta
riippuen)
• Ainutlaatuinen asennuskonsepti ja huolto –
helposti ja nopeasti ilman työkaluja
• Energiansäästömahdollisuus jopa 80 %
suurpainepurkauslamppuihin verrattuna*
• Ohjauslaitteiden, antureiden ja kameroiden
helppo integrointi
• Kestävä alumiinikotelo IP66
• Kellastumaton PMMA-kansi, IK10
• Valovirta 1200lm–18900lm (valaisimen
koosta riippuen)
• Kaksi värilämpötilaa 3000K ja 4000K
• Valotehokkuus jopa 135lm/W
• Käyttöikä 100,000h (L90/B10)
• Saatavilla kuudella eri valonjaolla
• Patentoitu CLO 2.0 vakiovalovirtaohjaus, joka
huomioi valaisimen todelliset ympäristöolosuhteet säätäen aktiivisesti valaisimen tehoa
tarvittavan vakiovalovirran saavuttamiseksi.
• Takuu 5 vuotta
•
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Siteco Streetlight 20 GEN III:
luotettavaa valaistusta, kaikille teille

Sama tuttu valaisin
– nyt entistäkin tehokkaampana
Siteco Streetlight 20 on liikenneviraston hyväksymä
käytännöllinen ja pitkäikäinen tievalaisin. Linssitekniikalla varustettu valaisin on saatavilla 6 eri optiikalla
(st0.5a–st1.5a) erilevyisille teille sekä uudistuneilla
suojatieoptiikoilla (PC-L ja PC-R). Siteco Streetlight
20 -valaisinperheestä löytyykin täydellinen valaisinvalinta kaikille teille – aina tonttikaduista kevyen
liikenteen väyliin ja moottoriteihin.

Snro

Nimeke

45 198 14* SL20mc ST0.5a 1840lm 740 Plus 16W
45 198 13* SL20mc ST1.0a 4240lm 740 Plus 37W
45 198 31* SL20mn ST1.0a 3890lm 740 Plus 29W
45 198 17* SL20mn ST1.0a 8270lm 740 Plus 66W
45 198 21* SL20md ST0.8a 12490lm 740 Plus, 99W
45 198 23

SL20md ST0.8a 17520lm 740 Plus, 140W

45 669 11* Pylväs-varsisovite Ø60
*Saatavana heti SLO:sta.

Siteco Streetlight 20 -valaisimen korkealaatuiset UV-kestävät PMMA-linssit saavat
aikaan tasaisen ja yhtenäisen valaistuksen
– ilman valon vuotoa – ja näin myös erittäin
hyvän näkyvyyden. Valopisteiden tasomaisen jakautumisen ansiosta valaistuksen
häikäisevä vaikutus minimoituu.

met on varustettu ylikuumenemissuojalla.
Valaisimiin voidaan ohjelmoida AstroDIM-profiili tai niitä voidaan himmentää
StedDIM-kaapeliohjauksella. Streetlight
20 on saatavilla myös SmartCity-valmiina,
TVILIGHT- tai NEMA-liittimillä varustettuna.

Generation III – entistäkin parempaa
valoa
Valaisimessa yhdistyy ajattoman tyylikäs
muotokieli ja luotettava toiminnallisuus:
yksinkertainen asennus, helppo huollettavuus ja vahva suorituskyky. Uudistetun
GEN III -version valaisimet tarjoavat täysin
lisäksi uuden optiikan st1.2a, parantuneen
energiatehokkuuden (jopa 145lm/W) sekä
tehojen noston jokaisessa runkokoossa.

•

Monipuolista ja älykästä valaistuksen
ohjausta
Siteco SL20 LED -valaisin on saatavilla
erilaisina versioina valaistavan kohteen ja
tarpeen mukaan. Valaisimissa on vakiona
CLO-toiminnallisuus sekä DALI-liitäntälaitteet. Lisäksi kaikki Streetlight 20 -valaisi-

Tuoteominaisuudet
4 kokoa; micro, mini, midi ja maxi
• Moderni ja huomaamaton muotoilu
• 2016 If-Design Award -palkittu valaisin
• Yksinkertainen ja kestävä modulaarinen
• rakenne takaa nopean asennuksen
sekä kunnossapidon
• Ledi-moduuli ESD-suojattu: vaihtaminen turvallista
• Suositeltu asennuskorkeus 3–15m
• Nettoenergiatehokkuus jopa 145lm/W
• Värilämpötilat 3000 K, 4000 K
ja 1750 K (Amber-sävy)
• Erittäin pitkä elinikä:
jopa 100 000h (L98/B10)
• Takuu 5 vuotta
• Asennus pylvään päähän tai varteen
D60 mm, sovite tilattava erikseen
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OSRAM HQL LED -lamppujen
uusi sukupolvi – LED-vaihtoehto
elohopeahöyrylampuille
OSRAM HQL LED PRO -lamput sopivat
erinomaisesti valaisimiin, joissa oli EU:n Eco
design direktiiviin (ErP) nykyisin kieltämät
elohopeahöyrylamput käytössä. HQL Led
Pro-lamppujen valonjako on laaja ja ne
kestävät hyvin vaativampiakin olosuhteita

vankan rakenteensa ansiosta (IP65). Lamput
soveltuvat kuristinkäyttöön ja suoraan verkkojännitteeseen.
Nyt uuden sukupolven OSRAM HQL LED
PRO -lamppuja on saatavana korvaamaan
jopa 250W elohopeahöyrylamput. Ledeistä
löytyy valovirtaa 13000 lm ja korkea valo
tehokkuus 133 lm/W. Värintoistoindeksi
Ra=80.

Lampuilla on erittäin pitkä 50 000 tunnin
elinikä ja tehokas jäähdytys LED-moduuleille
käyttölämpötiloissa -20 - +60 °C. Lampuilla
on korkea ylijännitekestävyys 4 kV (L-N).
Saatavana on kolmea eri tehoa E27-kannalla
ja kahta E40-kannalla. Lisäksi uutuutena lämpimät värilämpötilat kaikissa E27-malleissa.
OSRAM HQL LED PRO -lampuilla on viiden
vuoden takuu.

OSRAM HQL LED PRO Gen 3, Kuristinkäyttöisiin & verkkojännitekäyttöisiin valaisimiin – E27, 360°, 220-240 V
Snro

Tuotenimi

Teho Vastaava Värilämpö- Pituus Halkai- Paino
W
HQL 1)
tila
sija
g

47 310 63 HQL LED PRO 23W/827 E27 2700lm 23

50 W

2700 K

145

75

410

47 310 62 HQL LED PRO 23W/840 E27 3000lm 23

50 W

4000 K

145

75

410
480

47 310 65 HQL LED PRO 30W/827 E27 3600lm 30

80 W

2700 K

170

75

47 310 64 HQL LED PRO 30W/840 E27 4000lm 30

80 W

4000 K

170

75

480

47 310 67 HQL LED PRO 46W/827 E27 5400lm 46

125 W

2700 K

195

80

670

47 310 66 HQL LED PRO 46W/840 E27 6000lm 46

125 W

4000 K

195

80

670

OSRAM HQL LED PRO Gen 3, Kuristinkäyttöisiin & verkkojännitekäyttöisiin valaisimiin – E40, 360°, 220-240 V
Snro

Tuotenimi

Teho Vastaava Värilämpö- Pituus Halkai- Paino
W
HQL 1)
tila
sija
g

47 310 69 HQL LED PRO 46W/827 E40 5400lm 46

125 W

2700 K

204

80

690

47 310 68 HQL LED PRO 46W/840 E40 6000lm 46

125 W

4000 K

204

80

690

47 310 71 HQL LED PRO 95W/827 E40 11700

95

250 W

2700 K

270

110

1400

47 310 70 HQL LED PRO 95W/840 E40 13000

95

250 W

4000 K

270

110

1400

1) - HQL LED -lamppua vastaavan elohopeahöyrylampun teho
26
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Easy LED ARA, kustannustehokas
led-tehovalonheitin aluevalaisuun
Easy LED ARA® on kustannustehokas aluevalaisinvaihtoehto korvaamaan perinteiset
monimetallivalaisimet. Erittäin tehokas laajojen
alueiden valaistukseen – urheilukentät, parkkipaikat, teollisuusalueet. Painevalettuun alumiinirunkoon rakennettu valovoimainen ARA®
kestää vaativissakin olosuhteissa. Tukeva
sanka tekee siitä helpon asentaa ja suunnata.
Valmistettu Suomessa.
Tuoteominaisuudet:
• Kotelointi: Painevalettu alumiinirunko,
vakiona sinkopuhallettu tekstuuripinta
• Optiikka: Heitinoptiikka UP-F. Optimoitu,
iskunkestävä ja UV -suojattu Easy LED
polykarbonaattioptiikka.
• Suojausluokitus: IP66, IK08
• Ajovirta: 1050 mA
• Kokonaistehonkulutus: 280 W
• Valovirta: 30 800 lm
• Valaisimen huoltovapaa käyttöikä: > 100 kh
• Ohjaus: Vakiona DALI. Saatavilla CLO,
MainsDIM ja Kaamos.

Liittimet: Esiasennettu kumikaapeli (pistoke
saatavilla). Ketjutusmahdollisuus.
• Tehokerroin (PF) tyypillinen: > 0,95
• Valaisimen suojausluokka: CL I
• Asennussuunta: Ei rajoituksia. (Eristeen
sisään asennus kielletty jäähdytyksen
varmistamiseksi)
• Valaisimen tyypillinen valotehokkuus:
110 lm/W
• Valon laatu: CRI>70; 4000 K
•

Snro

Tuotenimi

45 028 16

Valonheitin ARA 90-1050 DALI 740

Easy LED – PRO Flow tie- ja katuvalaisin
PRO Flow® - kustannus
tehokas älyvalaisin katu- ja
aluevalaisuun
Energiaa säästävä ja kustannustehokas
PRO Flow -ledivalaisin vastaa tie- ja
katuvalaistuksen uusimpiin vaatimuksiin
tehokkaalla ja tarpeenmukaisella
valaistuksella. Valaisimen skandinaavinen
ja linjakas muotoilu sopii hyvin kaikenlaisiin
ympäristöihin, aina kaduilta pihoille ja
puistoihin.
PRO Flow on joustava älyvalo, joka
mahdollistaa langattoman ohjauksen.
Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus.
Lisäksi on saatavilla laaja valikoima
älykkäitä ohjausratkaisuja autonomisesta
asiakasohjelmoitavasta Kaamosjärjestelmästä aina täysin etäohjattaviin
sisäänrakennettuihin kolmannen osapuolen
ohjausjärjestelmiin.
Easy LED PRO Flow -valaisin on suunniteltu
ja valmistettu Suomessa.

Snro

Tuotenimi

Tuoteominaisuudet:
• PRO Flow sopii kaikenlaisiin ympäristöihin
kaduilta piha-alueille ja puistoihin. Puhdas
skandinaavinen muotoilu kestää aikaa
koko valaisimen käyttöiän.
• Painevalettuun alumiinirunkoon koottu
PRO Flow kestää vuosikymmenestä
toiseen. Vähähuoltoisen valaisimen
osat on suunniteltu tarvittaessa helposti
päivitettäviksi.
• Easy LEDin tutut katu- ja alueoptiikat
tekevät PRO Flowsta loistavan valaisimen
kaikkiin olosuhteisiin. Optiikkaa suojaa
erikoiskirkas karkaistu tasolasi.

• Joustava älyvalo, joka mahdollistaa vaikka
langattoman ohjauksen tai asiakas
ohjelmoitavan ajurin. Myös Kaamos
-ohjauksen ominaisuudet ovat entistä
säädettävämmät.
• IK09 ja IP66 -suojaluokat
• Flowlla on yli 30 vuoden käyttöikä ja pitkät
huoltovälit.
• Helppo ja nopea asentaa ja huoltaa.
Automaattinen jännitteen turvakatkaisin
sekä auki lukittuva runko takaavat
turvallisuuden. Integroitu säädettävä
kulmakiinnike mahdollistaa valaisukulman
säätämisen myös jälkikäteen.
• Flowlla on yli 30 vuoden käyttöikä.

45 020 37 PRO Flow S 30-600 740 UP-R 54W

45 020 30 PRO Flow S 14-600 740 UP-R 26W

45 020 52 PRO Flow S 30-600 740 UP-D 54W

45 020 44 PRO Flow S 14-600 740 UP-D 26W

45 020 39 PRO Flow S 30-850 740 UP-R 76W
SLO Sähkö- ja televerkot • 2019
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LEDVANCE Floodlight Asymmetrical energiatehokasta ja tyylikästä aluevalaistusta
LEDVANCE Floodlight Asymmetrical LED-valonheittimessa on epäsymmetrinen keskilaaja valonjako ja sen karkaistu lasisuojus vähentää häikäisyä.

Uutuusvalonheitin säästää energiaa jopa 90 %
ja korvaa valonheittimet, joissa on käytetty
1500W halogeeni- tai jopa 400W monimetallilamppuja.
Kompakti julkisivujen valaisija
Kompakti muotoilu ja koko helpottavat
asennusta ja tekevät valonheittimestä kätevän
käsitellä. Valaisin soveltuu erinomaisesti energiatehokkaaseen ja tyylikkääseen julkisivu- ja
aluevalaistukseen, joissa pitää kattaa laajoja
alueita tasaisesti ja ilman suurta häikäisyä.

Snro

Tuotenimi
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Värilämpötila Teho

Valovirta

Iskunkestävyys

45 674 11 * FL 150W/4000K Asymetrical IP65 4000 K

150 W 15 000 lm IK08

45 674 12 * FL 200W/4000K Asymetrical IP65 4000 K

200 W 20 000 lm IK08

* Heti saatavilla SLO:lta
28

Ominaisuudet
Suosittu LEDVANCE Floodlight -tuoteperhe
koostuu kahden tehokkaan epäsymmetrisen heittimen lisäksi kahdestakymmenestä eritehoisesta LED-valonheittimestä
(10/20/50/90/135/180W) ja eri värilämpötilavaihtoehdoilla (3000/4000/6500 K). Ne
saavuttavat jopa 20 000 luumenin valovirran
ja niiden valotehokkuus on jopa 110 lm/W
(käyttölämpötila –20 °C - +50 °C). Valonheittimet ovat pölytiiviitä (IP65) ja niiden iskunkestävyysluokka on IK07 (10/20/50 W) tai IK08
(90/135/180W). Valaisimille myönnetään jopa
5 vuoden takuu.

Tuoteuutiset//VValaistus
Tuoteuutiset
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TARVETTA
TEHOKKAALLE
VALAISTUKSELLE?
VAIHDA
LEDVANCEVALAISIMIIN.

LEDVANCE LED-VALAISIMET
Valaisimemme ovat loistava yhdistelmä tyylikästä muotoilua,
energiatehokasta teknologiaa ja asennuksen helppoutta
hyvällä hinta-laatusuhteella.

LEDVANCE.FI
SLO Sähkö- ja televerkot • 2019
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Thorn Avenue F2 led -puistovalaisimet

Pitkän elinkaaren puistolyhdyt kaupunkiympäristön valaisuun
Elegantti Avenue F led sopii
erinomaisesti puistoihin ja kulkuvaloksi alueille, joihin halutaan luoda yhtenäisiä tyylikkäitä, ympäristöä kunnioittavia
valaistusympäristöjä. Optiikkavaihtoehtoina pyörähdyssymmetrinen ja epäsymmetrinen
optiikka.
Valaisimen rakenne on suunniteltu niin, että
ylöspäin menevän valon osuus on mahdollisimman pieni. Korkealaatuinen led-moduli,
helppo asennettavuus ja vähäinen huoltotarve
pitävät elinkaarikustannukset matalina.
Valaisimen runko, hattu ja seinäkiinnikkeen
laippa ovat alumiinia, värit dark sandy grey
900 (lähellä RAL7043 strukturoitu). Kupu
kirkasta UV-stabiloitua polykarbonaattia.
Katuvalo-optiikan STR-malleissa on alumiini-

heijastin. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.
IP66, IK08.

Mitat
ø 700 / 700 x 500 mm
• Paino: 9,7 kg
•

Led valonlähde
• Avenue F2 valaisimien valonlähteenä
on kiinteä led, 3000/4000 K. Värintoisto
CRI>70, MacAdam 5. Elinikä L90B10, 100
000 h, Ta 25°C.
• 21 W, 1927–2330 lm
• 30 W, 2623–2886 lm
• 41 W, 3462–4188 lm
Optiikka
• R/S pyörähdyssymmetrinen optiikka
• STR katuvalo-optiikka
Asennus ja ohjaus
• Asennus ø 60 tai ø 76 mm pylvääseen,
suosituskorkeus 3–6 m.
• Integroitu tehonalennustoiminto (BP)
tehdasasetuksena 50 % himmennys 7 h
(3 h ennen ja 4 h jälkeen laskennallisen
keskiyön). Toiminto voidaan kytkeä pois
valaisimessa olevalla kytkimellä.

Thorn Isaro Pro led -katuvalaisimet

Laaja valikoima kapeille, leveille ja erittäin leveille kaduille
Thornin valmistama Isaro Pro
katuvalaisinsarja on tarkoitettu teiden, katujen, pihojen, pyöräteiden
sekä pysäköintialueiden energiatehokkaaseen valaisuun. Tuoteperheessä on kattava valikoima
teho- ja optiikkavaihtoehtoja
kapeille, leveille ja erittäin leveille
kaduille.
Valaisimen laadukas runko ja pylvässovite
ovat vankkarakenteista painevalettua ja pulverimaalattua alumiinia, väri antrasiitin harmaa
(RAL7043). Kupu on 5 mm paksua karkaistua
lasia ja kiinnikkeet ruostumatonta terästä.
IK09 ja IP66.
Valaisimissa on kiinteä led valonlähde
L95B10, 100 000 h, Ta 25 °C. Valaisimen
runkokoko määräytyy valaistustarpeen tehon
mukaan: S-koko 15–94 W (1942–12481 lm),
M-koko 50–150 W (7600–21500 lm).
Värilämpötila valinnan mukaan 3000/4000 K,
CRI>70, MacAdam 5.
30
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Led valonlähde
Pylväs/varsiasennus
• Valaisimen pylväs/varsisovite sisältyy
toimitukseen (ø 60/76 mm pylvääseen tai
ø 42/60 mm varteen). Pylvään päähän
asennettaessa voidaan pylvässovitetta säätää 0–20° välille ja varteen asennettaessa
-15°–15°, porrastus 5° välein. Ylijännitesuojaus 10 kV asti.
Optiikka
• NR ( Narrow road) kapeille kaduille.
• WR ( Wide road) leveille kaduille.
• EWR ( Exra wide road) erittäin leveille
kaduille.
Valonsäätö
• CIO, erilaiset himmennysprofiilit
• Bi-Power 50 % 3 h ennen ja 5 h jälkeen
laskennallisesta keskiyöstä, voidaan kytkeä
pois käytöstä.
• Optiona Nema- ja Zhaga-liittimet.
Mitat
• S: 571 x 224 x 114 mm, M: 718 x 224 x
114 mm
• Paino S-koko: 5,7 kg, M-koko: 7,7 kg.
• Tuulipinta S-koko: 0,054 m², M-koko:
0,066 m².
•

Aurinko
ja energianvaraus
Tuoteuutiset
/ Valaistus 31

Asennusvalmiit ja
älykkäät aurinkovoimalat
SLO tarjoaa laadukkaita, kaikki tarvittavat
osat sisältäviä aurinkosähköpaketteja.
Tehokas Suomen olosuhteissa ja
sijoituksena lähes riskitön
Aurinkovoimala tuottaa samantien säästöä sähkölaskusta.
Sen vuosituotto on kotitalouksille 4-7 % hankintahinnasta ja
yrityksille jopa yli 10 %. SLO:n toimittamien paneelien 25 vuoden
tehontuottotakuu tekee aurinkovoimalasta lähes riskittömän ja
pitkäikäisen sijoituksen, joka nostaa heti kiinteistön arvoa. SLO:lta
saat korkeimmat tuotantostandardit täyttävät aurinkopaneelit,
invertterit ja kiinnitysjärjestelmät, johtavilta kansainvälisiltä valmistajilta.

GEF Aurinkovoimalapaketti sisältää
kaiken tarvittavan:
TEHOKKAAT AURINKOPANEELIT
• Korkealaatuinen ja luotettava monikidepiipaneeli
• Laskennallinen käyttöikä jopa 40 vuotta
• Tehontuottotakuu yli 80 % 25 vuodelle (lineaarinen alenema
0,7%/vuosi, 25 vuoden päästä vähintään 80 % nimellisestä)
• Standardien IEC 61215 ja IEC 61730 mukaan testattu (mm.
lumikuorma 5400 Pa ja tuulikuorma 2400 Pa)
INVERTTERIT
Maailman johtavilta valmistajilta
• Vakiona Fronius Symo, sekä tapauskohtaisesti muiden
valmistajien tuotteet (esim. ABB).
KIINNITYSJÄRJESTELMÄ
Jokaiselle kattotyypille löytyy kiinnistysratkaisu
• Vakiona harjakattojärjestelmät huopa-, pelti-, tiili- ja
konesaumakatoille lappeen suuntaiseen asennukseen.
• 10 vuoden takuu
ASENNUSOPAS, KÄYTTÖOHJEET

Kaikki komponentit, kytkimet ja kaapelit
GEF VISION™ Älysovellus, jolla saat parhaimman hyödyn aurinkovoimalasta
• Seuraa voimalan tuotantoa, jotta kulutusta voi ohjata sen mukaan
• Vakiona suomen-, ruotsin-, tai englanninkielinen tuotannonseuranta ja
maksuton mobiilisovellus
• Valvo voimalan toimintaa ja viestii vikatilanteista
• Lisäominaisuudella sähkö ohjautuu automaattisesti edullisimpaan kohteeseen, esim. varaavaan energiavarastoon tai sähköverkkoon, riippuen mm.
sähkön markkinahinnasta.
• Visuaalisuus on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaan
Lisäksi, järjestelmäntoimittajan tekninen tuki on myös käytettävissä.www.gef.fi
Snro

Lajimerkki

80 064 31 3,3 kW 3-vaih tiilikatto

80 064 06 5,5 kW 3-vaih tiilikatto

80 064 32 3,3 kW 3-vaih peltikatto

80 064 07 5,5 kW 3-vaih peltikatto

80 064 33 3,3 kW 3-vaih konesauma

80 064 08 5,5 kW 3-vaih konesauma

80 065 08 11,0kW 3-vaih tiilikatto

80 064 12 8,8kW 3-vaih tiilikatto ABB

80 065 10 11,0kW 3-vaih peltikatto

80 064 13 8,8kW 3-vaih peltikatto ABB

80 065 11 11,0kW 3-vaih konesauma

80 064 14 8,8kW 3-vaih konesauma ABB

GEF VISION™
palvelulla on
avainlippu.

SLO Sähkö- ja televerkot • 2019

32 Tuoteuutiset / Sähkönjakelu

ABB Kabeldon -jakokeskukset,
turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua
ABB Kabeldon -jakokeskukset on suunniteltu erityisesti
ulkokäyttöön. Ne toimitetaan
esikoottuina ja täysin asennusvalmiina. Niissä yhdistyvät joustavan IP-kiskojärjestelmän sekä kestävien ja
luotettavien jakokaappien
edut. Keskus suunnitellaan
ABB ConnectIT -ohjelmalla,
mikä nopeuttaa projektin
toteuttamista sekä säästää
suunnitteluun ja dokumentaatioon kuluvaa aikaa.
ABB Kabeldon -jakokeskuksissa tila käytetään tehokkaasti hyväksi ja asennus
onnistuu nopeasti. Tästä asiakkaalle syn-

tyy merkittävää lisäarvoa. Kun jakokeskus
sijoitetaankin ulos eikä rakennuksen sisään,
lattiatilaa säästyy tärkeämpään käyttöön.
Tämä säästää rakentamiskustannuksia merkittävästi, kun sähkötila voidaan pienentää
tai jättää kokonaan pois. Lisäksi huoltotilanteissa on rakennuksen ulkopuolella olevaan
jakokeskukseen helpompi päästä käsiksi.
Jakokeskukset toimitetaan suoraan tehtaalta
täysin asennusvalmiina, jolloin suunnitte-

Arvokasta sisätilaa säästyy tärkeämpään käyttöön sijoittamalla ABB Kabeldon -jakokeskus ulos.

luun ja asennukseen kuluu vähemmän aikaa.
Valmiiseen keskukseen kannattaa jättää
varatilaa, johon on helppo lisätä jonovarokekytkimiä myöhempiä laajennuksia varten.

PVC-alitusputki vaativaan käyttöön
Pipelifen PVC-alitusputki on tarkoitettu sähköja televerkon rakentamisessa liikennealueelle
toteutettavien teiden ja rautateiden alituksiin.
Tuote on suunniteltu kestämään erilaisia
putkialituksien työmenetelmiä, kuten vaakaporaus, tunkkaus ja paineilmamyyrä. PVCalitusputki kestää SN30-rakenteen ansiosta
pohjoismaiset vaatimukset asennuksen aikana
sekä maaperän tuoman rasituksen asennuk-
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sen jälkeen. Liitosmuhvin suora rakenne
kestää mekaanista rasitusta eikä aiheuta
turhaa kitkaa putken asentamisessa.
– Alitusputki ja sen muhvi on suunniteltu
yhteistyössä alitusurakoitsijoiden kanssa
kestämään alitustyön aiheuttama rasitus.
PVC-alitusputki kestää hyvin ulkoisen maan
paineen, sekä mekaanisen rasituksen,
kertoo Pipelifen tuotepäällikkö Vesa Juka.
Tuote on osa Pipelifen PVC-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva
PVC-kaarien ja PVC-kaapelisuojaputkien
kanssa. Alitusputken 100,110 ja 140 väri
on oranssi ja 110 on saatavana myös
keltaisena.

Lisätietoja: www.pipelife.fi/sahkotuotteet

Snro

Tuotenimi

52 614 01 PVC-alitusputki 100x4,8x6000 SN30
52 614 02 PVC-alitusputki 110x5,3x6000 SN30
52 614 39 PVC-alitusputki 140x6,7x6000 SN30
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Vaativiin asennuskohteisiin Pipelifen
ROCKY-kaapelinsuoja
Pipelifen ROCKY -kaapelinsuojaputki on
tarkoitettu tuulivoimarakentamiseen, siltarakentamiseen sekä muihin vaativiin kohteisiin,
joissa maakaapelointi tehdään karuihin olosuhteisiin tai tuodaan osittain maan pinnalle.
Kangasalalla toteutettiin sähköliittymäasennuskohde Pipelifen ROCKY-putkella.
Kangasalan asennuskohteeseen ROCKY
valittiin kestävyyden ja helpon asennettavuuden vuoksi.
– Putki asennettiin keskelle saareen menevän tien pohjaa. Maa oli routainen ja kivinen,
mutta putki oli helppo asentaa, etenkin kun
sitä ei tarvinnut kaivaa syvälle. Jäykkähän se
putki on, mutta niin pitää ollakin tällaisessa
kohteessa, kuvailee kohteen asentaja Jouko
Hietaniemi, Pro Tekniikka Oy:sta.
ROCKY toimitettiin asennuspaikalle kiepillä.
– En ollut aiemmin purkanut tällaista
kieppiä, mutta kiepinpurkuohjeilla homma
onnistui. Putki kannattaa purkaa kiepiltä yhtä
tai vaikka kahtakin päivää ennen asennusta,
jotta se ehtii suoristua ja asennus onnistuu,
Hietaniemi kertoo.

Kokemus ROCKY-kaapelinsuojasta oli
hyvä.
– Tuote oli kevyt käsitellä ja betonointiin verrattuna nopeampi asentaa. Betonoinnissahan
joutuu joka tapauksessa putkittamaan, joten
tässä jäi nyt yksi työvaihe pois eikä tarvinnut
odotella betoniautoa ja maksaa rahteja niistä,
Hietaniemi summaa.
Pipelife ROCKY SRE -kaapelinsuojalla
voidaan korvata betoniset kaapelikanaalit,
joten se säästää merkittävästi asennuskustannuksissa.
– ROCKY on kehitetty kaapelinsuojajärjestelmäksi mm. tuulivoimarakentajien tarpeisiin
korvaamaan betonoitavat kanaalit. Suunnittelussa otettiin huomioon pinta-asennukset
kallioilla ja kivikkoisessa maastossa. Tuotekokonaisuudesta löytyvät myös metalliset kiinnikkeet ja liitosyhteet, kertoo myyntipäällikkö
Tarja Jokinen Pipelifelta.
Kangasalan asennuskohteen toteutti Elenia
Oy ja Pohjolan Werkonrakennus Oy.
Lisätietoja tuotteesta www.pipelife.fi/
sahkotuotteet

Snro

Tuotenimi

52 615 46 Rocky SRS 75 x 4,5
52 615 47 Rocky SRE 75 x 6,8

www.pipelife.fi/sahkotuotteet
52 615 39 Rocky SRS 75 x 4,5
52 615 45 Rocky SRE 75 x 6,8

52 615 53 Rocky SRS 110 x 6,6

52 615 54 Rocky SRE 110 x 10,0
52 615 31 Rocky SRS 110 x 6,6
52 615 33 Rocky SRE110 x 10,0
52 615 34 Rocky SRS 110 x 6,6
52 615 27 Rocky SRE110 x 10,0
52 615 55 Rocky SRS 125 x 7,4
52 615 56 Rocky SRE 125 x 11,4
52 615 35 Rocky SRS 125 x 7,4
52 615 28 Rocky SRE 125 x 11,4
52 615 48 Rocky SRS 140 x 8,3
52 615 49 Rocky SRE 140 x 12,7
52 615 51 Rocky SRS 140 x 8,3
52 615 52 Rocky SRE 140 x 12,7
52 614 35 Rocky SRE 160 x 14,6
52 614 30 Rocky SRS 160 x 9,5
52 614 31 Rocky SRE 160 x 14,6

• ROCKY kaapelinsuoja on

tarkoitettu suojaamaan kaapelointeja mekaanista rasitusta,
ilmaston vaikutusta ja maan
painetta vastaan.
• Saatavilla dimensioihin Ø75,
Ø110, Ø125, Ø140 ja Ø160
• Pipelife ROCKY SRS (16kN/
m2) on PE-muovista valmis-

tettu perinteiseen asentamiseen kuten suuntaporaukseen
sekä vesistöjen alituksiin tarkoitettu kaapelinsuojaputki.
• Pipelife ROCKY SRE (64kN/
m2) on PE-muovinen maakaapeleiden pinta-asennukseen
tarkoitettu suojaputki.

• Tuotteet toimitetaan 6m

salkoina, 100m kiepillä, 200m
ja 300m XL-kiepillä sekä max.
430m (Ø140) ja max. 370m
(Ø160) autokeloina.
• ROCKY kaapelinsuoja on
varustettu valkoisilla sähkökaapeli-huomiomerkinnöillä.
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Techsys-tuotteita valvontajärjestelmiin 

Techsys on 25 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut
tuotteita erilaisiin valvontajärjestelmiin. Pääasiakasryhminä
ovat sähkönjakelu, energiantuotanto, sähköinen liikenne
ja telecom.
Techsys suunnittelee ja kehittää ratkaisuja
asiakastarpeiden mukaisesti. Yritykseltä
löytyykin alalla vaadittavat sertifikaatit: EN
ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS
18001 ja ISO/IEC 27001. Techsys sijaitsee
Prahassa ja asiakkaina on mm. Tsekkien
siirtoyhtiö CEPS a.s, Telecom yhtiö CETIN,

Kaasuyhtiö RWE, Tsekkien Rautatieyhtiö ja
kaupunkiliikenne yhtiöt sekä jakeluverkkoyhtiöitä.
Yritys tarjoaa tuote- ja palveluratkaisuja
jotka pitävät sisällään kokonaisratkaisuja
tuotelinjalta tietotekniikkaan ja monitorointiin.
Tuotelinja koostuu erilaisista Storm-perusyksiköistä, joita voidaan laajentaa moduuleilla
ja mittamuuntimilla. Tuotettu tieto siirretään
asiakkaan haluamalla tavalla universaaliin SW Twisteriin, jossa tieto kerätään ja
prosessoidaan. Tiedon visualisointiin löytyy
asiakkaiden tarpeen mukaan SW TechSight,
SW WebSight ja SW MobileSight.
Asiakaskunta koostuu Infralle tärkeistä
yhtiöistä ja niiden luotettava toiminta on
yhteiskunnalle tärkeää. Yritys onkin kiinnittänyt erityistä huomiota Cyber turvallisuuteen
ja sen kehittämiseen.
Kokemukset asiakasratkaisuista Tsekeissä
on nyt saatavilla myös Suomeen. Ensimmäiset vianilmaisimet on asennettu jakeluverkkoyhtiöillä 20 kV avojohtoverkkoon.
Vianilmaisia on saatavissa uusiin moottoriohjaimiin sekä myös jälkiasennuksena
olemassa oleviin erotinasemiin.

Puistomuuntamoiden ala-asemat RTU40-17
Kuumic Oy on vuonna 1983
perustettu kaukokäytön
tiedonsiirtolaitteisiin ja alaasemiin erikoistunut yritys.
Toimipiste sijaitsee Kouvolan
Kuusankoskella ja asiakkaita
ovat energiayhtiöt ja järjestelmätoimittajat alihankkijoineen.

KUUMIC OY
1983
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Yritys valmistaa tuotteita yksinkertaisista
liitinlevyistä satojen I/O-pisteiden ala-asemiin.
Tuotepaletti on kolmen vuosikymmenen
aikana kehittynyt asiakkaiden tarpeiden
mukaan. Uusien tuotteiden kehitys onnistuu
tarvittaessa nopealla aikataululla.
Päätuote on puistomuuntamon ala-asema
kuuden erottimen I/O:lla. Yksittäisiä ala-ase-

mia voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden
mukaisesti. RTU40 ala-aseman perusversio
on SLO:n varastovalikoimassa.
Vuonna 2018 Kuumic toi markkinoille
kahden erottimen ohjaukseen soveltuvan
kompaktin RTU53 keskusyksikön. I/O-määrää voidaan tarvittaessa laajentaa KU52yksiköillämme.
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SHRT-kombilaite hajautettuun
kompensointiin

KKM tuo Suomen markkinoille jakelumuuntajan ja rinnakkaiskuristimen yhdistelmälaitteen. Tämä todellinen
kombilaite pystyy hoitamaan
maasulkuvirran ja loisvirran
kompensoinnin lisäksi myös
PJ-jakelun. Laite mahtuu
kokonsa puolesta suurimpaan osaan markkinoilla olevista puistomuuntamoista.
SHRT käyttää samaa hyväksi havaittua
reaktorirakennetta kuin laajasti Suomessa
käytössä oleva SHR-8 reaktori.
SHRT-laitteet löytyvät SLO:n varastovalikoimasta.
Snro 57 090 30
SHRT 8 5-15 A 100 kVA 20,5 kV
•
Maasulkuvirran kompensointi 5-15 A
•
Loisvirran kompensointi maks. 178 kVAr
•
100 kVA 20 / 0,4 kV jakelu
•
Kuumasinkitty rakenne
•
Posliinieristimet
•
Öljyntason osoitin
•
Alle 62 db(A)

Snro 57 090 32
SHRT 8 5-15 A 200 kVA 20,5 kV
•
Maasulkuvirran kompensointi 5-15 A
•
Loisvirran kompensointia maks. 178 kVAr
•
200 kVA 20 / 0,4 kV jakelu
•
Kuumasinkitty rakenne
•
Posliinieristimet
•
Öljyntason osoitin
•
Alle 64 db(A)
Uusi versio SHR-8 reaktorista
KKM:n valmistama Suomen eniten käytetty
rinnakkaiskuristin jatkaa uudistumistaan. Nyt
markkinoille tuleva laite on jo neljäs kehitysversio. Uudessa laitteessa on parannettu
edelleen äänitasoa. Edellinen versio SHR-8
Mark 3 Silent on nyt SHR-8 Mark 4 Supersilent.
Laitteen äänitaso laskee 60 db:stä 56
db:hen. ”Asiakkaamme ovat toivoneet hiljaisempaa reaktoria. Tartuimme tähän ja lähdimme kehittämään.” sanoo KKM:n Tekninen
johtaja Maarit Juhola.
Uusi versio mahdollistaa asennuksen
entistä lähemmäksi asutusta. ”Ensimmäisen
version 67 db äänitasosta on tultu pitkä
matka tähän neljänteen ja sen 56 db tasoon”
jatkaa Juhola.

HAJAUTETTU KOMPENSOINTI
SHUNTREAKTOREILLA
Hajautettua maasulkuvirran kompensointia on Suomessa tehty kahdella
erilaisella perusratkaisulla. Toisessa
käytetään jakelumuuntajan ja petersen kelan yhdistelmää ja toisessa
shuntreaktoria joko sellaisenaan
tai samaan laitteeseen yhdistetyn
PJ-jakelun kanssa. Näiden tapojen
olennaisin ero on se, että jakelumuuntajan ja petersen kelan yhdistelmällä
kompensoidaan ainoastaan maasulkuvirtaa ja shuntreaktorilla sekä maasulku- että loisvirtaa. Shuntreaktoreilla
toteutettu hajautettu kompensointi
pitää myös kosketusjännitteet kurissa
sekä rajoittaa pitkien kaapeliyhteyksien tyhjäkäydessä syntyviä jännitteen
nousuja.

Uuden version toimitukset alkavat 2019
alussa.
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PIPELIFE

WWW.PIPELIFE.FI

ROCKY - haastavien kohteiden kaapelinsuoja
- Suojaa mekaanista rasitusta, ilmaston vaikutusta ja maan painetta vastaan
- ROCKY SRS sopii perinteiseen asentamiseen sekä vesistöjen alituksiin
- ROCKY SRE sopii pinta-asennettujen kaapelointien suojaamiseen
- Kustannustehokas ja kestävä tapa suojata kaapeloinnit
- Lisätietoja: pipelife.fi/sahkotuotteet

Olemme mukana Verkostomessuilla, löydät meidät osastolta A 534

Pipelife Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1 C
90220 Oulu
p. 030 600 2200
info@pipelife.fi
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AXMK-PE kehitetty pohjoismaisiin oloihin
Pohjoismainen ilmasto asettaa maahan
kaivettaville kaapeleille suuret vaatimukset.
Niitä pitää pystyä käsittelemään -20oC:ssa ja
kaapeleiden tulee olla niin lujia että ne kestävät ankaria olosuhteita ilman vaippavaurioita.
Nexansin 1 kV:n AXMK PE -kaapeli täyttää
nämä vaatimukset.
Sopii erityisesti maahan auraukseen
AXMK-PE on kehitetty toimimaan pohjoismaisessa ilmastossa ja tarkoitettu sähkönjakeluun. AXMK-PE täyttää kaapelille asetettavat
korkeat vaatimukset, kun kyse on parhaista
mekaanisista ominaisuuksista ankarissa
asennusoloissa. Auraaminen on maansiirtotöitä kustannustehokkaampaa. Siksi AXMKPE on pyöreä, mikä helpottaa kaapelin auraSnro

Johtimen
Ulkohal- Paino Taivutus
poikkipinta kaisija
kg/
säde
mm²
mm
km
mm

usta maahan. Vaipan vauriot ovat yksi pääsyy
kaapelivikoihin, joten kaapelin moitteettomalla
ulkovaipalla on suuri merkitys, sanoo tuotepäällikkö Mats Klarén Nexansilta.

•

•
•

Hyvä tiiveys veden tunkeutumista
vastaan
Asennuslämpötila jopa -20 °C
Kaapelissa on Nexansin Lifemark™kierrätysmerkintä

Repäisylanka helpottaa vaipan
kuorimista
AXMK-PE-kaapelin vaippa on polyeteeniä.
Kestävä vaippa vähentää vaippavaurioiden
riskiä asennettaessa ja antaa myös hyvän
tiiveyden veden tunkeutumista vastaan.
Repäisylanka vaipan alla mahdollistaa kaapelin helpon ja turvallisen kuorimisen.
AXMK-PE
•
Repäisylanka turvallista kuorimista varten
•
Mekaanisesti luja
Snro

AXMK-PE:n repäisylanka tekee vaipan
kuorimisen henpoksi ja turvalliseksi

Johtimen
Ulkohal- Paino Taivutus
poikkipinta kaisija
kg/
säde
mm²
mm
km
mm

06 230 03 4G25

21

490

168

06 230 93 4G120

39

1800 312

06 230 04 4G35

24

620

192

06 230 02 4G150

43

2130 344

06 230 00 4G50

27

780

216

06 230 05 4G185

48

2740 384

06 230 92 4G70

31

1100 248

06 230 94 4G240

54

3410 432

06 230 01 4G95

35

1400 280

06 231 20 4G300

59

4320 472

Stera Technologies Oy
– Uutta jakokaappirintamalla
Stera-jakokaapit valmistetaan AlMg 3 -materiaalista,
jolloin kaapista saadaan
kevyt ja kestävä.
Tänä päivänä jakokaappeihin tulee entistä
enemmän aktiivilaitteita, siksi vanhat tutut
jakokaapit ovat 2018 -malleissa varustettu
paremmalla ilmankierrolla.
Kaapin rakenne on suunniteltu siten, että
vapaallakin ilmankierrolla saavutetaan suuri
jäähdytysvaikutus. Kaapin lämmetessä
kuuma ilma poistuu kaappiin rakennetun
poistoaukotuksen kautta ja samalla korvaava
viileä ilma ohjataan kaappiin alaimuaukkojen
kautta. Vanhoista malleista on säilytetty mm.
katon kulmien hitsaus, jolloin pystytään takaamaan IP34-tiiveys. Hitsatut kulmat takaavat
myös kaapin muodon säilymisen, vaikka maa
routisikin.
Kaappien kaksoisrakenne ehkäisee kondenssiveden pääsyn kaappiin.

Stera Technologies Oy on kotimainen, yksityisomisteinen, elektromekaniikan alihankintaan keskittynyt yritys,
jolla on 6 tuotantolaitosta Suomessa ja 3 yksikköä
Virossa. Alihankinnan lisäksi Steran omia tuotteita
ovat laitekaapit, LED -valaisimet ja tuotantolaitteista
saatavan datan vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen
tarkoitetut Smart Factory -anturit.
Stera työllistää Suomessa ja Virossa noin 800
henkilöä.
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Naficonilta kuitu kotiin
Kasvava tiedonsiirron tarve asettaa kovat vaatimukset tietoliikenneyhteyksille.
Jos haluat taata tasaisen toimivuuden ja käyttäjille riittävästi kaistaa verkoista,
niin kiinteä kuituyhteys on siihen ainoa luotettava vaihtoehto.
HUONEISTOKOTELOT
Naficonilta löytyy valikoimasta niin muovisia kuin metallisia koteloita asennettavaksi
sisätiloihin. Nämä kotelot on mahdollista
saada tyhjänä, hännillä tai valkoisella sisä
- ulkokaapelilla (FTMSU). Kaapelin pituus
on vapaasti määritettävissä. Varastomitta
näille kaapelituotteille on 30m.

NAF SPK kuiturasia
• Sähkönumero: 7264899
• Sisälle asennettava muovinen kotelo
• Ulkomitat: 115x85x20mm, KxLxS
• Väri: valkoinen
• Adapterivaihtoehdot: SC duplex/ LC
quattro. Nyt hyllyssä myös SC simplex/
LC duplex aukolla
• Kaapelin läpivienti: molemmilla sivuilla ja
edessä
• Adapterin ja kytkentäkaapelien suojana
kääntyvä ja läpinäkyvä kansi

NAF SPK kuiturasia-simplex
Sähkönumero: 7263182
• Ulkomitat: 105x82x24mm, KxLxS
• Läpiviennit: alhaalta ja ylhäältä
• Muovinen kuiturasia, jota voidaan käyttää 1-4 kuidun päättämiseen, 2 SC tai
4 LC liitintä.
• Mahdollisuus 2kpl SC-simplex tai 2kpl
LC-duplex adapterin asentamiseen.
•
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NAF SPK kuiturasia leveä
• Sähkönumero: 7268301
• Sisälle asennettava muovinen kotelo
• Ulkomitat: 80x120x20mm, KxLxS
• Väri: valkoinen
• Paikka kahdelle SC duplex tai LC quattro
adapterille
• Kaapelin läpivienti: molemmilla sivuilla ja
edessä

NAF Talopäätekotelo
• Sähkönumero: 7264840
• Ulkomitat: 140x120x40mm, KxLxS
• Metallinen kotelo sisäasennuksiin
• Kotelon sisällä suojassa adapteripaikat neljälle SC simplex tai LC duplex adaptereille
• Kaapelille kaksi sisääntuloa alhaalla, yksi
ylhäällä ja yksi pohjassa
• Pakettiin kuuluu kotelon lisäksi yksi läpivientiholkki M20, kuitujatkossuojapidike
12 kuidulle, yksi holkkitiiviste ja kaapelin
kiinnitykseen nippusiteet ja ruuvit
• Kotelon alareunassa ja kannen sivussa
hahlot kytkentäkaapeleille
• Voi käyttää myös jatkoskotelona
• Irrotettava adapterilevy, jolloin koteloa voi
käyttää jatkoskotelona. Tämän jatkos
kotelon sähkönumero on 7264858

NAF Päätekotelo
Sähkönumero: 7264874
• Ulkomitat: 100x100x40mm, KxLxS
• Väri: valkoinen
• Metallinen kotelo, jonka alareunassa
adapteripaikat neljälle SC simplex tai LC
duplex adapterille
• Läpivienti: alareunassa ja pohjassa
• Pakettiin kuulu kotelo, yksi läpivientiholkki
M20, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle ja
kaapelin kiinnitysruuvit
•

KOTELOT Metalli
Snro

Tuote

72 648 95

NAF 2 SC talopäätekotelo

72 648 88

NAF 2 SCA talopäätekotelo

72 648 89

NAF 2 LCA talopäätekotelo

72 648 96

NAF SC+SCA talopäätekotelo

72 648 75

NAF 2 SCA päätekotelo

72 684 81

NAF 4 SCA päätekotelo

KOTELOT Muovi
72 648 92

NAF SPK LCA/- FTMSU 2SMT
30m

72 648 93

NAF SPK SCA/- FTMSU 2SMT
30m

72 648 90

NAF SPK SCA/- FTMSU 2SMT
30m leveä

72 648 91

NAF SPK LCA/- FTMSU 2SMT
30m leveä

72 683 02

NAF SPK LCA/- 4SMT leveä

72 683 03

NAF SPK LCA/- 4SMT
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ULOS ASENNETTAVAT KOTELOT

Lukollinen päätekotelo
• Sähkönumero: 7263108
• Ulkomitat: 212x144x42mm, KxLxS
• Muovinen, käsitelty palonsuoja-aineella
• Tiiveysluokka: IP65
• Sisällä hitsauslevy
• Yksi kaapelin sisäänvientiaukko
• 4kpl ulostulosaukkoja, kaapelin halkaisija
maksimi 8mm

NAF ulkopäätekotelo
Sähkonumero: 7264872
• ”Laadunvaihtokotelo”
• Ulkomitat: 176x126x76mm, KxLxS
• Tiiveysluokka: IP67
• Väri: harmaa
• Muovinen kotelo kuitujen jatkamista varten
•

Peruspakettiin kuuluu:
Maadoituskisko paikoilleen asennettuna
• Neljä läpivientikumia, kaksi pohjassa, kaksi
etureunassa
• Yksi läpivientiholkki M20
• Kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle
• NAF ulkopäätekotelo on saatavilla myös
adapterilevyllä, jossa on 4 SC/8LC liitin
paikkaa. Tämän tuotteen sähkönumero on
7263183
•

Talopäätepaketti
• Sähkönumero: 72 683 39
Paketti sisältää seuraavat tuotteet:
• Snro: 7264872 1kpl (NAF ulkopäätekotelo),
• Snro: 7268336 1kpl (NAF SPK SC
+SCA/- FTMSU 4SMT 30m),
• Snro: 7268335 1kpl (SC/SC FMS
1SMT WHITE) ja
• Snro: 7268334 1kpl (SCA/SCA FMS
1SMT 1m WHITE)

NAF päätejatko mikro
Sähkönumero: 72 683 55
• Tuotteen mita:t (KxLxS): 290x180x92
• Kotelon materiaali on polykarbonaatti,
kiinnitysosat kuumasinkittyä terästä
• Ulko- ja sisäasennukseen
• IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 24
kuitujatkosta. Voidaan käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan yksittäisiä
talokaapeleita 12kpl
• Läpivientiholkkeihin saatavissa erilaisia
tiivistekumeja
•

Peruspakettiin kuuluu:
1kpl kuitujatkospidikkeitä,
• 2kpl M32 läpivientiholkkia (6-reikäinen
5mm:n halkaisijalla),
• 1kpl M20 läpivientiholkki suojakumilla,
• suojatulppa 10mm:n maadoitusaukkoa
varten,
• 1kpl kuparinen maadoituskisko ja
• seinäkiinnitysraudat.

NAF Päätejatko
• Sähkönumero: 72 683 54
• Tuotteen mitat (KxLxS): 450x350x130
• Kotelon materiaali: runko on polykarbonaattia ja kansi ABS-muovia, kiinnitysosat
kuumasinkittyä terästä
• Ulko- ja sisäasennukseen
• Jatkoslevyille teline kotelon sivussa. Levyt
eivät mene kotelon pohjaan asti, mikä jättää
koko pohjan tilan kuitujen kieputtamiseen.
• IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu
5 kuitujatkoslevyä. Voi käyttää suoraan
kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan 16kpl
talokaapeleita.
Peruspakettiin kuuluu:
1kpl jatkoslevy,
• 2kpl M40 läpivientiholkkia (8 reikäinen
6mm:n halkaisijalla),
• 2kpl M20 läpivientiholkkia suojakumilla,
• suojatulppa 10mm:n maadoitusaukkoa
varten,
• 1kpl kuparinen maadoituskisko ja
• seinäkiinnitysraudat.
•

•

•

•

Lisävarusteina on mahdollisuus hankkia
lisämaadoituskisko ja jatkoslevyjä.
Läpivientiholkkeihin saatavissa erilaisia
tiivistekumeja.
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Paloturvalliset ja helposti asennettavat
valokaapelointiratkaisut asuinkiinteistöihin
Nestor Cablesin talopääteratkaisuun kuuluvat talon
ulkoseinälle sijoitettava
NC-140 -ulkopäätekotelo ja
talon sisälle vietävä NC-105
-päätekotelo, johon on asennettu 4-kuituinen FTMSU
-sisä-/ulkokaapeli.
FTMSU on viime vuonna valikoimaan tullut
kaapeli, joka on nopeasti kuorittava, metalliton, notkea ja itsesammuva.
Talopääteratkaisu mahdollistaa sen, että
sisätiloissa tehtävä työ ei vaadi erityisosaamista tai erikoislaitteita. Valkoinen kotelo ja
vaaleanharmaa kaapeli ovat sisustuksessa
huomaamattomia. Tähän talopäätepakettiin
Nestor Cablesilta on saatavana myös vaaleat
kytkentäkaapelit eri liitinvaihtoehdoilla.
Taloyhtiöiden huoneistoasennuspaketti
Näiden tuotteiden lisäksi NC-105 -päätekotelo löytyy myös taloyhtiöiden huoneistoasennuksiin soveltuvana pakettina, jossa koteloon
on valmiiksi kytketty 4-kuituinen FTMSUkaapeli. Kun päätekoteloa ei tarvitse avata
huoneistoon kiinnitettäessä, ei tarvitse pelätä
kuitujen vaurioitumista asennuksen aikana.
Paketissa käytetään sisäläpillä varustettuja
LC-Quad APC -liitinadaptereita, jotka estävät
pölyn pääsyn liittimiin ja mahdollisen laservalon pääsyn adapterista ulos.
Kaikissa Nestor Cablesin asuinkiinteistöihin
tarkoitetuissa ratkaisuissa on otettu huomioon
M65-määräyksen vaatimukset.

Optimus-tuoteperhe mikrokanavaverkkoihin
Nestor Cablesin uusi Optimus-tuoteperhe
on mikrokanavaverkkojen rakentamisen
kokonaisratkaisu, joka kokoaa alleen kaikki

40

SLO Sähkö- ja televerkot • 2019

mikrokanavaverkoissa tarvittavat tuotteet sekä
tekniikkaan ja asennukseen liittyvät koulutuspaketit. Kevyempien rakennustapojen käytön
mahdollistava tuoteperhe soveltuu erityisesti
taajama-alueisiin, kun halutaan rakentaa joustavasti laajentuvia valokaapeliverkkoja.
Tuotevalikoimaan kuuluvat mikrokanavakaapelit (1-288 kuitua, valikoimassa myös
flex-rakenne), mikroputket ja -putkiniput sekä
erilaiset lisätarvikkeet. Valikoimaa täydentävät
mikrokanavaverkkoon soveltuvat jatkos- ja
pääteratkaisut NesCon-tuotevalikoimasta.
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Uudet Spinner
tehonjakajat
VIRVEstä 5G:hen

Sisäpeittoverkko on tärkeä
investointi, joten se kannattaa
suunnitella ei vain juuri tämän
päivän, vaan myös tulevaisuuden
tarpeita varten. Kannattaa siis
luottaa SPINNERiin sisäpeittoprojekteissasi.
Esimerkiksi uudet laajakaistaiset tehonjakajamme ja tapperimme toimivat 350–3800 MHz
taajuusealueella ja kattavat siis
kaikki mobiilijärjestelmät TETRA/
PRM:stä 5G:hen. Korkea 400W
tehonkesto ja max. -155 dBc
/ typ. -160 dBc passiivinen
intermodulaatiotaso takaavat
laadukkaan antennipiirin.

SYMMETRISET TEHONJAKAJAT
Snro

Tuote

Tyyppi

74 272 47

BN 818269

2-tie

74 272 48

BN 818273

3-tie

74 272 49

BN 818274

4-tie

Taajuusalue

PIM 3rd@2x43 dBm

3503800 MHz

≤ -155 dBc
typ. ≤ -160 dBc

Taajuusalue

PIM 3rd@2x43 dBm

3503800 MHz

≤ -155 dBc
typ. ≤ -160 dBc

EPÄSYMMETRISET TEHONJAKAJAT
Snro

Tuote

Tyyppi

74 272 38

BN 818431

4.8 dB

74 272 39

BN 818432

6.0 dB

74 272 40

BN 818433

7.0 dB

74 272 41

BN 818434

8.0 dB

74 272 42

BN 818435

10.0 dB

74 272 43

BN 818436

13.0 dB

74 272 44

BN 818437

15.0 dB

74 272 45

BN 818438

20.0 dB

74 272 46

BN 818439

30.0 dB

HYBRIDIT
Snro

Tuote

74 272 05

BN 753372
BN 753359

Tyyppi

Taajuusalue

Vaimennus /
kytkentä

Isolaatio

PIM
3rd @ 2x43 dBm
≤ -150 dBc | typ. ≤ -155 dBc
≤ -155 dBc | typ. ≤ -160 dBc
≤ -155 dBc | typ. ≤ -160 dBc
≤ -160 dBc | typ. ≤ -165 dBc

2x2

350-2700 MHz 3.0 dB ± 1.0 dB

≥ 23dB

74 272 50 BN 570685

3x3

694-2700 MHz 5.0 dB ± 1.3 dB

≥ 23dB

74 272 06 BN 570680F001

4x4

350-2700 MHz 6.0 dB ± 1.5 dB

≥ 23dB

PÄÄTTEET
Snro

Tuote

Teho

74 017 96 BN 594282

20 W

74 017 98 BN 594283

50 W

74 017 94 BN 594284

100 W

74 017 95 BN 594285

150 W

74 017 97 BN 531702

2W

Taajuusalue

Liitin

3503800 MHz

4.3-10
naaras

0-4000 MHz

4.3-10 uros

PIM
3rd @ 2x43 dBm
≤ -140 dBc | typ. ≤ -145 dBc @ 350-694 MHz
≤ -150 dBc | typ. ≤ -155 dBc @ 694-800 MHz
≤ -160 dBc | typ. ≤ -165 dBc @ 800-3000 MHz
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Stålskog mahdollistaa turvallisen ympäristön
työskentelylle
Maadoitussarja pistokepäätteille 250 A
ja 630 A
Maadoitussarja on kehitetty läheisessä
yhteistyössä asiakkaiden ja pistokepäätevalmistajien kanssa. Sarja mahdollistaa
työskentelyn koskettamasta käsin pistokepääteisiin ja siten parantaa henkilökohtaista turvallisuutta työskenneltäessä niiden
kanssa.
Sarja 630 A pistokepäätteille, joka toimitetaan kantolaukussa, joka sisältää:
Maadoituspallot, käyttöpistokkeet,momentt
i-avaimen ja kapasitiivisen tulpan irroitustyökalun, Tyyppi: SKA 630 III.

Monikäyttöinen maadoistussarja
Sarja sisältää nyt ripustuspitimen, jolla sarja
voidaan asentaa roikkumaan linjasta. Mikäli
sarjaa käytetään puistomuuntamokojeistoissa, niin koukku voidaan tarvittaessa
nopeasti poistaa. Tyyppi JK27P3-DXM
Käyttösauva
Eristyssauvat MD-V150+MSV300
MGV-U 245 kV pituus 4760 mm.
Snro 64 577 71
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Maadoitussarja 250 A
pistokepäätteille sisältää
aivan uuden maadoitussarjan
tyyppi: JKP250-X1-JK27H,
Jännitteenkoetin,käyttösauva ja
kiristystyökalun.

Pelastuskoukku
Pelastuskoukkua, MRK, käytetään apuna
poistettaessa sähköiskun saanutta henkilöä
vaaralliselta alueelta tapaturman jälkeen.
Sauva on tehty samasta eristysmateriaalista kuin muutkin eristyssauvat. Pelastuskoukun halkaisija on 170mm.

Oksasaha MKS-sauvalle
MKS 4
Snro 64 578 20

Teleskoppisauva MBT
Sauva on suunniteltu jännitetöihin
kuten eristimien kunnon mittauksiin
ja varoituspallojen /kylttien asennuksiin. Sauvaa voidaan käyttää myös
tykkylumien pudottamiseen 20 kV
ilmajohdoilta.
Sauvaa käytetään teleskooppina
eri pituuksilla neljän, kuuden tai kahdeksan putken yhdistelmillä. Jokaisen sauvan pituus on n. 1400mm.
Sauvan pää on varustettu työkalupitimellä, johon voidaan asentaa mm
lumenpudotustyövälineet SLK 1 tai
SLK 2. Myös lumenpudotuspiiska
SLD 1 sopii pitimeen.
Kantopituus 1,4 m. Kevyt paino
vain 2,5 kg ja työpituus 9,6 m.

TAG/JGS
Snro 64 581 33

Välikappaleet
TAG/RS
Snro 64 581 32

Oksimissauva MKS
Ammatilaisille suunniteltu sauva
käsin tapahtuvaan oksimiseen
ilmajohtojen lähistöltä. Sauvalla on
loistavat eristysominaisuudet ja
samalla vahva rakenne yhdistettynä
keveyteen. Tarvittaessa kaikkiin osiin
löytyy varaosat.
Max. pituus 11,4m
MKS 963
Snro 64 578 22
Lumenpudotuspiiska SLD 1
käytetään teleskooppisauva MBT
kanssa lumenpudotukseen 20 kV
ilmajohdoista. Valmistettu iskun
kestävästä polykarbonaatista.
Snro 64 578 48

Tuoteuutiset / Työkalut
ja turvatuotteet
Tuoteuutiset
/ Valaistus 43

Maadoituksien liitospiste JVF
Käytetään maadoitusköysien liittimille JLA.
Maadoituspiste on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja taivutettu sopivaksi
asennettavaksi esim. sähköaseman teräspylväisiin tai seinään.
Maadoituskontaktit on valmistettu nikkelipinnoitetusta kuparista, muut osat ruostumattomasta teräksestä.
Nimellisvirta max. 42,5
kA/ 1 s.
Snro 64 577 42
Liitoskohta JKA
Käytetään asennuksiin
alumiiniliitoksissa . Käytetään mm. liittimien JK 42
– 49 ja JK 77 kanssa.
Tuotteessa on pallopää
pienentämässä korona latausilmiötä.
Valmistettu seosalumiinista. Pultit, aluslevyt
ja mutterit ovat ruostumatonta terästä.

Momenttityökalu JMD 2
Käytetään yhdessä sauvojen MGV, MDV/MSV and
MTV ja työpistokkeen JGS
18 kanssa varmistamaan
että saavutetaan riittävä
kiristys maadoitusliitintä linjaan asennettaessa..

Maadoitussarja pelastustöihin
rautateillä. JSBL
Sarja on suunniteltu suomalaisille kiskoille
mahdollistaen turvallisen ja nopean maadoittamisen päärautateillä.
Max. maadoituskaapeli poikkipinta
70 mm2 => max 16,0 kA/1 s käytettäessä
liitintä JK 21. Max. maadoituskaapeli
poikkipinta 35 mm2 => max 8,0 kA/1 s
käytettäessä liitintä JK 74.

Paineilmatyökalu TLV 630
Helpottaa kulmapistokepäätteiden 630A
irrotusta kojeistoista. Sopiva eri valmistajien
pistokepäätteille.

Klauke akkutoiminen
hydraulinen katkaisutyökalu
etäkäytöllä
Klauken uusi, etäkäytettävä katkaisutyökalu mahdollistaa työskentelyn pylväässä,
nostokorissa tai maasta, turvallisen etäisyyden
päästä. Katkaisutyökalu kiinnitetään jännitetyösauvaan, jonka pituus voidaan säätää
kohteen turvaetäisyyksien mukaan. Katkaisun
käynnistys tapahtuu Bluetooth-yhteydellä toimivalla etälaukaisimella. Linjojen purkutyössä
voidaan johtimet katkaista turvallisesti maasta
ilman kiipeämistä pylväsiin, näin vältetään
mahdollisesta pylvään kaatumisesta aiheutuva
henkilövahinko.

•
•

•

•

•

Ehdottoman kestävä ja kevyt muotoilu.
Kapea katkaisupää mahdollistaa työskentelyn ahtaissa kohteissa.
Tiedot työkalun toiminnasta ja käyttökunnosta nähtävissä erilliseltä näytöltä tai
hyödyntämällä erillistä i-press -sovellusta.
Tehokas ja pitkäkestoinen 18 V Li-Ion
akku valinnaisesti joko Boschin tai Makitan
akkuperheestä, tehokkaalla latauslaitteella
lyhyt latausaika.
Leikkuria voidaan käyttää myös ilman
eristettyä sauvaa
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Paikallisakut teollisuuskäyttöön
EXIDE TECHNOLOGIES on
maailman johtava lyijyhappoakkujen valmistaja, joka toimii
kaikkialla maailmassa.

•

•

•

•

etunapa-akkuversiot (FT). Suunniteltu elinikä
paikalliskäytössä > 12 vuotta.
Yleisakuksi Marathon L/XL -tyyppejä, suunniteltu elinikä paikalliskäytössä >12 vuotta.

•

•

Aurinkopaneeleiden virtaa säilömään
Sonnenschein geeliakkuja, jonka suunniteltu
elinikä paikalliskäytössä 10 – 20 vuotta.
Syklinen kesto 600 – 3000+ DoD 60%.
Ajovoima- tai solarkäyttöön Li-Ion akkuja.

voimalaitoskäyttöön pitkäikäisiä (15 - 25
vuotta) OPzS-, OPzV-, ryhmäakkuja ja
yksittäiskennoja sekä OCSM-, GroE avoimia yksittäiskennoja.
Tele- ja voimalaitekäyttöön etunapaakkuja(FT), jotka on helppo asentaa esimerkiksi telineille tai kaappiin. Suunniteltu
elinikä paikalliskäytössä > 12 vuotta.
UPS-akuiksi tarjoamme Sprinter P/
XP -malleja. XP-malleista löytyy myös

SLO-työkaluvalikoimassa nyt runsaasti
Knipex-tuotteita
Valikoiman keihäänkärkenä toimivat putoamissuojatut eli kirjaimilla TT (Tethered Tools)
valikoimiin merkityt työkalut. Knipexin TT -työkaluvalikoiman työkalut on varustettu työkaluun
valetulla – työskentelyä haittaamattomalla
– TT-kiinnityssilmukalla. Integroidun kiinnityssilmukan löydät sekä VDE 1000V suojauksella
varustetuista TT-työkaluista että normaaleista
2 -komponenttikahvoilla varustetuista TT-työ
kaluista. Integroidun lenkin maksimikuormitus
on 400N ja se kestää pudotusta 3 metriä.
Korkealla työskennellessäsi vältät työkalun
putoamisen aiheuttamat mahdolliset loukkaantumiset, esinevahingot sekä katoamiset
käyttämällä Knipex TT -työkaluja sekä niihin
kuuluvia Knipex TT -turvatarvikkeita. Huomioi-
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tavaa on, että vaikka Knipexin TT -työkalusarjan
tuotteissa on integroitu kiinnityslenkki ei se
haittaa ns. normaaliakaan työskentelyä. Voit
huoletta täyttää työkalupakkisi kiinnityslenkeillä
varustetuilla työkaluilla. Työskentelitpä sitten
maassa tai mastossa.
Laaja työkaluvalikoima
Knipex TT -työkaluvalikoiman lisäksi löydät
SLO:lta runsaan valikoiman Knipexin legendaarisimpia työkaluja, kuten työkaluklassikoksi
muodostunut siirtoleukapihti Cobra 250 mm.
Kaapelileikkureita löydät valikoimistamme
VDE 1000V suojauksella tai perusmallisena,
räikällä tai ilman. Miten itse haluat! Knipex
valikoimamme on suunniteltu vastaamaan
tarpeeseen, mitä työssäsi kohtaat. Suurin
osan valikoiman tuotteista varastoidaan SLO:n
keskusvarastossa, jotta pystymme takaamaan
tuotteille nopean toimituksen – teitpä oston
sitten myymälässä, verkkokaupassa tai SLO
APPissa!
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Milwaukeen hydrauliset ja
akkukäyttöiset leikkurit maanalaisten
kaapeleiden työstämiseen
Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja
kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun
sopiva M18 HCC75R-502C.

Molemmat leikkurit kuuluvat akkukäyttöiseen
M18™-järjestelmään. Järjestelmään kuuluu tällä
hetkellä yli 100 sähkötyökalua, joita kaikkia voi
käyttää samoilla akuilla.
Edistyksellinen maanalaisten kaapeleiden
leikkuri
Milwaukee on tuonut markkinoille edistyksellisen maanalaisten kaapeleiden leikkurin, joka
lisää työturvallisuutta. Kauko-ohjaimen ansiosta
johtoasentajat voivat luoda Bluetooth®- yhteyden hydrauliseen M18 HCC75R-502C -leikkuriin ja aloittaa leikkaamisen. Kauko-ohjaimen
merkkivalo ilmoittaa välittömästi, kun katkaisu
on suoritettu. Ainoastaan kauko-ohjaimesta on
yhteys kaapelileikkuriin, joten muut laitteet eivät
pysty luomaan yhteyttä työkaluun ja käynnistämään leikkausta tahattomasti. Jännitteen ja
sähköiskujen mahdollisuuden vuoksi johtoasentajat eivät mene liian lähelle sähkökaapeleita.
Kriittisissä katkaisuissa on aiemmin tarvittu
erityisiä menetelmiä, kuten kaapelitykkejä,
hydraulisia pumppuja tai lämpötikkuja. Ne eivät

kuitenkaan poista fyysistä kontaktia leikattavaan
kohteeseen.
M18 HCC75-R
Työkalun takapuolella olevan kytkimen avulla on
helppo vaihtaa kauko-ohjattavaa ja manuaalista tilaa. Johtoasentajat tarvitsevat työkalua,
jonka voi ottaa nopeasti käyttöön, jolla voi
leikata nopeasti ja jonka voi nopeasti palauttaa
alkuasentoon seuraavaa katkaisua varten.
Kahvan ja ripustuskoukun ansiosta leikkuri on
helppo ripustaa holveihin ja kaivoihin. Yläkahvan
ansiosta ranne on luonnollisessa asennossa
leikkaamisen aikana ja vähentää ranteeseen ja
lihaksiin kohdistuvaa rasitusta.
Tekniset tiedot
•
Leikkausvoima: 77,8 kN
•
Suurin leikkaushalkaisija: 75 mm
•
Leikkausaika: <12 s
•
Paino akun kanssa: 7,9 kg
•
2 x 5,0 Ah akku + pikalaturi
•
Leukojen kääntö 360°

M18 HCC45-522C
Käsikäyttöiset räikkämalliset työkalut kuormittavat kehoa ja ovat vaikeakäyttöisiä sekä hitaita.
Normaalisti akkukäyttöiset kaapelileikkurit taas
ovat suuria, niiden kohdistaminen on vaikeaa
ja niissä on salpamainen leikkauspää, jonka
asettaminen kaapelin ympärille voi olla äärimmäisen hankalaa. Yleisesti ottaen leikkuutyöhön
tarvittaisiin kolmea kättä. Milwaukee HCC45
-kaapelileikkureissa leuat voi avata yhdellä
kädellä, joten työkalu on helpompi kohdistaa
kaapeliin. Leuka sulkeutuu automaattisesti kaapelin ympärille, mikä tekee käytöstä helppoa.
Tasapainotetun muotoilun ansiosta leikkaaminen on hallittua.
Tekniset tiedot
Leikkausvoima: 77,8 kN
• Suurin leikkaushalkaisija: 44 mm
• Leikkausaika: <9 s
• Leikkauskapasiteetti: jopa 1046-AL1/45ST1A ACSR
• Paino akun kanssa: 6,0 kg
•

Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva
hydraulinen kaapelileikkuri
Milwaukeen uusi hydraulinen M18™ FORCE
LOGIC™ -kaapelileikkuri sopii erinomaisesti
pään yläpuolella tehtäviin töihin. Markkinoiden
nopein kaapelileikkuri M18 HCC45 leikkaa jopa
44 mm vahvuisia ACSR- ja ACSS-voimajohtokaapeleita. M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0
Ah -akulla se pystyy suorittamaan jopa 200
katkaisua yhdellä latauksella.

HCC45 –leikkurit
Snro

Nimike

Lisätietoja

64 375 13

M18
HCC45-0

toimitetaan ilman
akkuja ja laturia

64 375 14

M18
HCC45522C

pakkauksessa akut
1x2Ah ja 1x5Ah
sekä laturi

HCC75 –leikkurisarja
Snro

Nimike

Lisätietoja

64 375 24

M18 HCC75R-502C

pakkauksessa akut 2×5,0Ah, laturi ja kauko-ohjain

64 375 15

M18 HCC75-0C

toimitetaan ilman kauko-ohjainta, akkuja ja laturia

64 375 16

M18 HCC75-502C

pakkauksessa akut 2×5,0Ah ja laturi
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Vaivatonta kaapelinkäsittelyä
JKS-tuotteistolla

RSB 850 PYÖRITYSALUSTA
Snro: 64 310 85
Pieneen tilaan menevä kelanpyöritysalusta.
Pyöritettävä kela nostetaan tai työnnetään
alustassa olevien rullien päälle. Rullien päällä
kelaa on helppo pyörittää ja siitä pystytään
purkamaan haluttu määrä kaapelia. RSB 850 on
hyvä työkalu, kun kela pitää saada maasta irti ja
pyörimään.
SD125 KAAPELIKOIRA
Snro: 64 311 56
SD 125 kaapelikoira on tarkoitettu käytettäväksi kaapeleiden putkeen asennuksessa.
Sitä voidaan käyttää kaapelin syöttöpäässä
työntämässä kaapelia putkeen, vedon välillä
välivetolaitteena tai vedon loppupäässä vetämässä kaapelia.
Laite toimii täysin hydraulisesti. Käyttövoima
voidaan ottaa traktorista, kuorma-autosta
tai vaikkapa kaivinkoneesta. Laitteessa on
hydraulinen puristus, jolla kaapeli puristetaan
vetävien hihnojen väliin. Hydraulisen puristuksen voimaa on rajoitettu. Tämä ratkaisu takaa
sen, ettei kaapelia vahingossakaan puristeta
liikaa, koska liian kova puristus rasittaa laitetta
sekä syö vetovoimaa. Kaapelikoiralla voidaan
ajaa kaapelia molempiin suuntiin hydraulisesti.
Jos veto pysähtyy, niin kaapelia voidaan ajaa
hieman taaksepäin ja yrittää uudelleen. Laite on
verrattain matala, joten se on helppo asettaa
maahan tai kaivantoon – kaapelia ei tarvitse
juurikaan nostaa ylös maasta.

RSB 850 tekniset tiedot:
• paino 20 kg
• kantavuus 1000 kg
• tuotekoodi: 182

Laitteen runko on keltapassivoitua
terästä ja se on suunniteltu kovaan
työkäyttöön. Vetäviä hihnoja on kaksi ja
kummallekin hihnalle on oma hydrauliikkamoottorinsa. Ratkaisu takaa sen,
että voimaa riittää kummallekin hihnalle
tasaisesti. Laitteen käyttö tapahtuu
rungossa olevilla venttiileillä, jotka voidaan
tarvittaessa myös asentaa hydrauliikkaletkujen
päähän. Tällöin käyttäjän ei tarvitse olla koneen
välittömässä läheisyydessä vaan laitetta voi
käyttää hieman kauempaa.

ECL 500 tekniset tiedot:
• paino 10 kg
• kantavuus 500 kg
• tuotekoodi: 3384

SD 125 tekniset tiedot:
• veto/työntövoima noin 700 kg
• suurin kaapelin halkaisija: 130 mm
• pyörityksen ohjaus: hydraulinen
• puristuksen ohjaus: hydraulinen
• tuotekoodi: 281
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ECL 500 NOSTOAPUVÄLINE
Snro: 64 311 57
Periaatteeltaan yksinkertainen nostoapuväline, joka on suunniteltu nimenomaan sähkökaappien nostamiseen ja siirtelyyn. Nostimen
raudat kiinnitetään nostettavaan kaappiin,
jonka jälkeen nostin on käyttövalmis. Pienen
kokonsa ansiosta tämän nostoapuvälineen
avulla on helppo käsitellä ahtaassa tilassa
olevia sähkökaappeja.
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WIHAn eristetyillä käsityökaluilla on
VDE-hyväksyntä
Kaksi uutta työkalusarjaa, kaarisaha ja T-kahvainen momenttiavain täydentävät Wiha-tuotevalikoimaa sähköasentajille.
Eristetyt työkalut on testattu 10 000 voltin
jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin saakka.
Eristetyt työkalut vähentävät oikosulkujen
riskiä.
WIHAn eristetyt hylsyavainsarjat 3/8" ja
½" on pakattu muovisalkkuun
Wihan eristetyt hylsyavainsarjat on tarkoitettu
asennus-, kokoonpano- ja huoltotöihin.
Molemmissa sarjoissa on 20 osaa. Niistä
löytyvät 230 mm:n pituinen räikkäväännin
suunnanvaihdolla, 200 mm pituinen
T-kahvaväännin sekä jatkot 125 ja 250
mm. Lisäksi mukaan on pakattu yleisimmät
hylsy- ja kuusiokolokärkihylsykoot. Tarvikkeet
on pinnoitettu siten, että ne eivät takerru
kumihanskoihin työskennellessä.

WIHAn eristetyssä kiintoavainsarjassa on
20 osaa muovisalkussa
Wihan eristetyillä kiintoavaimilla tartut
turvallisesti kaikkeen. Työkalusarjassa on 19
erikokoista kiintoavainta 6–32 mm ja yksi
säädettävä 250 mm:n pituinen jakoavain.
Jakoavaimen aukeaman voi säätää 0–30
mm:iin. Kiintoavainten leukojen 15°:n kulma
antaa sormille tilaa vääntöön tiukoissa
paikoissa.
WIHAn eristetyllä kaarisahalla katkaiset
siististi muoviset ja metalliset putket ja
läpiviennit
Wihan eristetyssä kaarisahassa on
ergonominen kahva sekä oikea- että
vasenkätisille. Pakkauksessa on mukana
kolme 150 mm:n pituista vaihtoterää. Vaihdat
terän nopeasti kiristysruuvista. Bimetalliset

sahanterät ovat kestäviä ja joustavia muovin ja
metallin sahaamiseen.
WIHAn eristetyllä T-kahvaisella
momenttiavaimella suojaudut
materiaalivahingoilta
Wihan T-kahvaisella, ergonomisella
ComfortGrip-kahvaisella
momenttiavaimella väännät helpommin isot
vääntömomenttiarvot. Wihan T-kahvainen
momenttiavain on säädettävissä 5–14
Nm:iin. Säätö tehdään asetustyökalulla
kahvan päästä aukaisemalle päätyruuvi
esim. sentin kolikolla. Wihan T-kahvaiselle
momenttiavaimelle löytyy oma
terävalikoimansa. Terävalikoimassa on
yleisimmät Torx-, kuusiokolo - ja hylsyterät.
Oikea momenttiarvo suojaa sinua
materiaalivahingoilta, takuuvaatimuksilta ja
jälkitöiltä. Tarkista eri ruuvikokojen suositellut
momenttiarvot DIN 43673-1 -standardista.

Wihan 20-osaiset hylsy- ja
kiintoavainsarjat on pakattu
kestävään muovisalkkuun.
Wihan T-kahvaisella
momenttiavaimella ja laajalla
terävalikoimalla suojaudut
materiaalivahingoilta,
takuuvaatimuksilta ja jälkitöiltä.

Wihan eristetyssä, VDE-hyväksytyssä kaarisahassa on
ergonominen kahva sekä oikea- että vasenkätisille.
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Verkonrakennus
050 568 2203
jarmo.harttunen@slo.fi

Samuli Rasinmäki
Hankintapäällikkö
050 568 2435
samuli.rasinmaki@slo.fi

Asiakasvastaavat

Juha Esala
Myyntipäällikkö
050 568 3519
SLO Vaasa
juha.esala@slo.fi

SÄHKÖ

Juhani Kankare
Myyntipäällikkö
050 568 3409
SLO Turku
juhani.kankare@slo.fi

TELE

Reine Katajisto
Myyntipäällikkö
050 568 3219
SLO Tampere
reine.katajisto@slo.fi

AUTOMAATIO

Lataa

Juha Luostarinen
Myyntipäällikkö
050 568 3707
SLO Kuopio
juha.luostarinen@slo.fi

TYÖKALUT

Jani Nieminen
Myyntipäällikkö
050 568 2304
SLO Vantaa
jani.nieminen@slo.fi

Jari Puttonen
Myyntipäällikkö
050 568 3914
SLO Oulu
jari.puttonen@slo.fi

Erkka-Ville Vahla
Myyntipäällikkö
050 568 3825
SLO Lappeenranta
erkka-ville.vahla@slo.fi

SUOJAIMET

App
– tuotetiedot aina mukanasi

18 000 käyttäjää

ei voi olla väärässä.
Koe sinäkin SLO App
Selaa tuotteita rekisteröitymättä!

Täydet
uudet
ominais
auppaVerkkok illa!
tunnuks

Seuraa meitä:
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