Sähkö-

SLO:N PALVELUJA TUOTEUUTISIA

ja televerkot 2018

Milwaukee®
-työkaluvalikoimaa
ammattilaisten
tarpeisiin SLO:sta

4
32

SLO palvelee
Tele

28
37

Valaistus
Mittalaitteet

31
38

41
Sähkönjakelu
Työkalut

SLO Sähkö- ja televerkot • 2018

2 SLO ratkaisut

Ampera-tievalaisin
Laadukasta optiikkaa ja
energiatehokkuutta teille.

With electricity.

Ensto valaisi yhteistyössä SLO:n kanssa kohteen
Äänekosken Huutomäellä, joka liittyy Valtatie 4:n
1-vaiheen saneeraukseen. Schréderin valmistama
Ampera–tievalaisin valikoitui projektiin laadukkaan
optiikan ja energiatehokkaiden ominaisuuksiensa
ansiosta. Projekti jatkuu ja Ensto on vahvasti mukana
parantamassa liikenneverkon valaistusolosuhteita.
Ampera löytyy SLO:n varastovalikoimasta
nopeaankin toimitukseen.
(QVWR/LJKWLQJ2\RUGHUOLJKWLQJ#HQVWRFRPZZZHQVWRȴ
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LISÄTIETOJA: Urakoitsijakaapelit: Matti Heikkinen
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SLO Sähkö- ja televerkot • 2018

4 Referenssit

SLO:n verkkokaupalla hallinnoitava

toiminnanohjaus poisti
välivarastoinnin tarpeen
– Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan
ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin

4

SLO Sähkö- ja televerkot • 2018

5

TEKSTI JA KUVAT: Marja Apunen-Mäkelä

Verkkoyhtiö Nurmijärven Sähkö Oy:n 15 vuoden yhteistyö SLO:n kanssa on synnyttänyt
ainutkertaisen konseptin, jossa yrityksen toiminnanohjaus tapahtuu kokonaan verkkokaupan avulla. Toimintamallin kustannustehokkuus näkyy mm. työajan säästönä ja varastotilojen
vuokratuottoina. Ulkoistamalla materiaalilogistiikan verkkoyhtiö on voinut keskittyä ydinosaamiseensa, eli verkko-omaisuuden hallintaan, asiakkuuksiin ja sähkönjakeluun.
Logistiikkatoimittajan joustava
puitesopimus muodostaa yhteistyön
raamit, mutta antaa sopivasti
vapauksia
Nurmijärven Sähkön ja SLO:n yhteistyön
juuret ulottuvat 15 vuoden taakse. Alussa
toimittajia oli useampi ja yhteistyötä testattiin pienemmillä palvelukokonaisuuksilla. Kun Nurmijärven Sähkö uudisti toimintamallejaan, oli luontevaa tehostaa
materiaalilogistiikkaakin. Seurasi kilpailutus, jonka tuloksena Nurmijärven Sähkö solmi puitesopimuksen SLO:n kanssa. – Saimme haluamamme paketin: oikeat palvelut, sopivat toimitusajat ja kattavan tuotevalikoiman, tiivistää Pekka
Koponen, Nurmijärven Sähkön verkostorakennuttaja.
Materiaalivirtojen ulkoistaminen on
kannattavaa taloussuunnittelua
Verkonrakennuksessa on melko yleinen
käytäntö, että materiaalivirrat ulkoiste-

taan. Nurmijärven Sähköllä ulkoistuksen
ja keskittämisen moottorina toimii työaikasäästö; omia työtunteja ei kulu materiaalivirtojen hallintaan tai laskujen käsittelyyn.
Tuotteet on hinnoiteltu SLO:n järjestelmään sopimushinnoin. Verkkoyhtiön
käyttämillä (sopimus-)urakoitsijoilla on
tunnukset SLO:lle, jolloin heidän käytettävissään ovat verkkokauppa, APP ja
myymälät. Urakoitsija huolehtii itse työmaalogistiikasta kotiinkutsumalla tarvittavat tuotteet työmaalle ja lasku lähtee
SLO:lta suoraan verkkoyhtiölle. Urakoitsija laskuttaa verkkoyhtiöltä puolestaan
tehdystä työstä. Näin investoinnit saadaan toteutettua Nurmijärvelle tehokkaasti.
Säästöä tulee myös taloushallinnosta.
Materiaalivirtojen laskuissa on aina työnumerot, jolloin Nurmijärven Sähkön talousosasto saa kohdennettua kustannukset suoraan oikeille investointikohteille.

Logistiikan
ulkoistuksen
jälkeen
Nurmijärven Sähkö
on voinut vuokrata
varastotiloista
80 % ulkopuolisille
toimijoille.

Tilauksien palveluaste 98%
SLO vastaa Nurmijärven Sähkölle antamaansa palvelulupaukseen lähes sataprosenttisesti. Yhteistyötä mitataan tavaroiden saatavuudella, jonka tunnusluku on palveluaste. – Mitään ei jää tekemättä tavaroiden puutteen takia, ynnää
Pekka. Jos jotain ei saa, niin SLO pystyy
kertomaan korvaavan tuotteen tai milloin
haluttua tuotetta on taas saatavilla.
Noin 50% tavaroista, pääasiassa putket ja kaapelikelat, toimitetaan suoraan
maastokohteisiin. Loput tilauksista jakaantuu Nurmijärven Sähkön omiin tiloihin ja urakoitsijoiden varastoihin. Virheettömät toimitukset ovat tärkeä osa korkeaa palveluastetta. – Toimituksissa ei ole
virherivejä, toteaa Pekka.
Ennen vuodenvaihdetta tehdään alustava tarvekartoitus. Vuoden aikana isomman mittakaavan suunnitelmaa tarkennetaan ja säädetään vastaamaan aina kulloistakin tarvetta. Kun materiaalien menekkiin on ennakkosuunnitelmalla varauduttu, on sitä aina tarvittaessa saatavillakin.
Tyhjentynyt varastotila poikii lisätuottoja
Oman varaston hallinnointi syö resursseja ja on turhaa silloin, kun sille on olemassa vaihtoehto, kuten sopimusvarastointi toimittajan tiloissa. Kun Nurmijärven
Sähkön tuotteita alettiin toimittamaan
suoraan työmaille, välivarastointi jäi pois
ja varastotilat tyhjenivät. Logistiikan ulkoistuksen jälkeen Nurmijärven Sähkö
on voinut vuokrata varastotiloista 80 %
ulkopuolisille toimijoille. Vuokrauksesta puolestaan tulee tuloja menojen sijasta. Kannattavuus on siis kaksinkertainen.
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6 SLO Referenssit

3

kumppanuuden
etua:

Kuva: Nurmijärven Sähkö Oy

1. Tarvittavat materiaalit ovat oikeaan
aikaa oikeassa paikassa. SLO tarjoaa
sujuvia logistiikkapalveluita asiakkailleen.
Laskut ohjautuvat suoraan kirjanpitoon
ja työmaaseuranta on sitä kautta helpompaa. Näin työmaiden kokonaislaskutus on selvillä.
2. Kun SLO hoitaa materiaalilogistiikan,
voi verkkoyhtiö keskittyä ydinosaamiseensa.
3. Kun kumppanin toimitusvarmuus on
korkea, on Nurmijärven Sähköltä poistunut myös urakoitsijoiden työmaamyöhästymisistä aiheutuneet neuvottelut.

SLO:n onnistumisen mittarit
Yhteistyötä arvioidaan kuukausittain ja raaka raha ratkaisee. Suurennuslasin alle laitetaan kaupan arvo, palveluaste ja kumulatiivinen myynti. Nurmijärven Sähkön verkkojohtaja Osmo Karvonen arvioi kuukausitasolla
myös sähköisen kaupan osuutta.
– Saatavuus on ollut hyvin hanskassa.
Osmo Karvonen, verkkojohtaja, Nurmijärven
Sähkö

Arkipäiväisyys tavoitteena
– Yhteistyössä tärkeää on molemminpuolinen läpinäkyvyys ja reilu peli, painottaa Pekka. Osmo puolestaan kuvailee yhteistyötä
SLO:n kanssa arkipäiväisen toimivaksi.
– SLO:n sähkönjakelun myyntipäällikkö Jani Niemisellä on tärkeä rooli kokonaisuudessa. Hän katsoo, että satunnaiset tuotepuutokset eivät pysäytä työmaita. Tehtävä vaatii nopeita päätöksiä ja lujaa asiantuntijuutta.
Jos ongelmatilanne syntyy, tärkeintä on löy-

Osmo Karvosen
vinkit verkkoyhtiöille:
1. Pidä nimikemäärä pienenä.
Hyödynnä sopimusvarastointia ja pidä
itsellä vain hätävarastot.
2. Suorat työmaatoimitukset.
Älä luo turhaan raskaita logistiikkaketjuja.
3. Pidä tuotesarjat simppeleinä.
Kun tuotesarjat eivät ole räätälöityjä,
on saatavuus helpompi pitää hyvänä
4. Sähköistä kaupankäynti. Hankintakanavat ovat helpommin kaikkien ulottuvilla.
5. Seuraa lukuja. Raportoinnilla seuraat
toimittajan onnistumista.
6. Työmaanumeroilla ryhtiä laskutukseen. Laskujen jouheva liikkuminen
vähentää henkilöstökuluja
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Osmo Karvonen (ylhäällä)
Verkkojohtaja,
Nurmijärven Sähkö Oy
Jani Nieminen (vasemmalla)
Myyntipäällikkö,
SLO Oy
Sähkönjakelu ja Tele
Pekka Koponen (oikealla)
Verkostorakennuttaja,
Nurmijärven Sähkö Oy

tää asiakkaalle ratkaisu pikaisesti. Jälkipuinti
tehdään rauhassa tilanteen ratkettua.
Yhteyshenkilöt huolehtivat, että toimialan
muutokset ja trendit tulee päivitettyä myös
asiakkaille. SLO tarjoaa asiakkailleen koulutusmahdollisuuksia. Nurmijärven Sähkön
palveluksessa olevat urakoitsijat voivat päivittää teknistä osaamistaan kerran vuodessa
SLO:n järjestämissä koulutuksissa. Koulutusten lisäksi Nurmijärven Sähkö käyttää SLO:n
turvavälineiden tarkastuspalvelua.
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Kilpailukyky ja kannattavuus
kuntoon – kannattaa ainakin
yrittää

SLO
Verkkokauppa
uudistui

Elämme sähköverkkojen markkinoilla edelleen rakentamisen huippuvuosia.
Verkonhaltijoiden Energiaviranomaiselle toimittamista kehityssuunnitelmista on pääteltävissä,
että verkkojen rakentaminen jatkuu vahvana ainakin seuraavat 4–5 vuotta. Noususuhdanteen
ja korkean markkinavolyymin aikana kannattavuuden, sähkönjakeluverkkojen rakentamiseen
liittyvällä toimialalla, pitäisi kohentua. Mutta jostain syystä näyttää siltä, että näin ei asian laita
laajemmalti ole. Useat yritykset kamppailevat heikon tuloskehityksen kanssa – jokunen konkurssikin on nähty.
Regulaation logiikkaan kuuluu, että mitä halvemmalla verkonhaltija
investoinnin onnistuu toteuttamaan verrokkihintaan nähden, sitä
enemmän verkonhaltija luonnollisesti hyötyy. Tämä tarkoittaa toimitusketjussa tekemisen ja materiaalien halpuutusta kaikin kilpailun ja
kilpailuttamisen keinoin. Hinta ratkaisee käytännössä.
Tuotteiden hintatalkoissa on kuitenkin tultu lähelle sitä, että
halvemmalla tai halvempaa ostamalla ei tulosta enää pysty parantamaan. Ainakin vaikutus alkaa olla hyvin marginaalinen. Kilpailu kuitenkin jatkuu kiivaana markkinoilla.
Mikä siis neuvoksi? Toiminnan kulut, kustannustehokkuus, ajan
ja resurssien käyttö, toiminnan nopeus ja helppous, sitoutunut raha.
Nämä ovat niitä tekijöitä, joita on tarkasteltava. Ja vieläpä prosessikokonaisuuksina, ei pelkästään yksittäisen ostotapahtuman osalta.
Tuotteen halpa hinta saattaa olla tärkeä seuraavan projektin
voittamiseksi, mutta toiminnan kehittäminen on välttämätöntä
sekä kannattavuuden että pidemmän aikavälin kestävän
kilpailukyvyn takaamiseksi. SLO:n palveluja ja ratkaisuja
oikealla tavalla hyödyntämällä on mahdollisuus vaikuttaa
edellä mainittuihin tekijöihin.
Tuoteratkaisujen osalta olemme tuoneet markkinoille uutta. Mobiilipalvelumme tarjoavat monipuoliset
vaihtoehdot asentajatiimien materiaaliohjaukseen. Digitaalinen palvelutarjontamme täydentyy kevään aikana
reaaliaikaisella toimitusseurannalla. Fyysiset varastointiratkaisumme kattavat koko kirjon; palvelu- ja kaupintavarastoista aina projektien konttivarastoihin saakka.
Logistiikkakeskuksemme laajennus ja automatisointi
parantavat osaltaan SLO:n toiminnan ja toimitusten
laatua sekä tehokkuutta. Sateenvarjona näille asioille
on asiakashoitomallimme, jossa SLO sopimusasiakkaiden kanssa aktiivisesti kehittää toimintaa hyödyntäen edellä mainittuja asioita.
Meille SLO:ssa sopimusasiakkaidemme
menestyminen markkinoilla ja kannattavuuden
kehittyminen ovat erittäin tärkeitä asioita.

Monipuolinen tuotehaku
huomioi myös kaapelien
paloluokitukset

1-2-3
Pikatilaustoiminnot
sähkönumerolla ja
edellisten tilausten
perusteella

@

Hakemasi tuotelistauksen tai

ostoskorin lähetys
sähköpostiin

Reaaliaikainen
toimitusseuranta
kertoo, missä vaiheessa
tilaus etenee ja onko
toimitus perillä
A Sonepar Company

Allan Sothmann
Johtaja, Sähkönjakelu ja Teollisuus

HELPOIN PAIKKA ASIOIDA
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SLO:n ratkaisut verkonrakentajien
liiketoiminnan tukemiseen

1
•

•

•

•

•

2
•

•

•
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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. Saat tiedon kuljetuksen
saapumisesta perille valokuvan kera, vain SLO:lta! Tulossa
kevään 2018 aikana.

SLO Sähkö- ja televerkot • 2018

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. Toimitusten reaaliaikainen seuranta
uudella Track & Trace -palvelulla.
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.
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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.

SLO Sähkö- ja televerkot • 2018
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Työkalujen
rahoitusleasing SLO:lta
easing on moderni laitehankintojen rahoituskeino, jolla pääset pienellä pääomalla kiinni
laadukkaisiin ja hintaviin työkaluihin. Se on järkevä vaihtoehto myös siksi, että leasingilla ei välttämättä tarvitse kuluttaa investointibudjettia.
Allokoidut rahat voi käyttää suurempiin
hankintoihin.

L

Leasingin edut
•

•

•

•
•

Hallinnollinen rumba syö resursseja
Työkalujen ja laitteiden hallinnointi on
työlästä. Erillisten laitteiden vakuutuksiin, takuurekisteröinteihin ja dokumenttien ylläpitoon kuluu yllättävän paljon aikaa. Lisäksi hankinnat yrityksen käyttöomaisuuteen syövät investointibudjettia
ja rasittavat tasetta. Tämän kaiken voi
välttää liisaamalla laitteet.
Katso leasingin piiriin kuuluvat
tuotteet slo.fi –sivustoltamme.
10
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Huomioitavaa

Sopii hyvin yrityksille, jotka eivät halua sitoa varoja
omistamiseen. Leasing on verotuksessa täysin vähennyskelpoinen.
Et myöskään tarvitse erillistä vakuutta rahoitukselle,
sillä leasinglaitteet itsessään toimivat vakuutena.
Se on kustannustehokkaampaa, sillä pienet lainat
tulisivat sivukulujen takia kalliiksi.
Valmistajaviat hoidetaan takuuseen.
Kaikki työkalut on automaattisesti vakuutettu yllättäviä
tilanteita ja vahinkoja varten.

MITÄ MAKSAA?

Tuotteiden rekisteröinti on
pakollista. Osa toimittajista edellyttää työkalujen
rekisteröintiä, jotta työkalut ovat takuun piirissä.
Osa toimittajista tarjoaa
rekisteröinnin yhteydessä
lisäturvana laajennettua,
kolmen vuoden takuuta.

Esimerkkilaskelma eri hintaisten
laitteiden kuukausieristä
Summa Sopimusaika
KK-erä
2 000
36 kk
61 eur
4 000
36 kk
122 eur
6 000
36 kk
183 eur
8 000
36 kk
244 eur
10 000
36 kk
305 eur
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Vakioidulla puistomuuntamomallistolla
nopeammat toimitusajat
TEKSTI: Juha Kiiski, tuotepäällikkö SLO

Puistomuuntamot 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 uudet 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 rinnalle on tuotu uusi,
pienikokoinen satelliittimuuntamo.
ABB Puistomuuntamot
SLO:n vakioidut puistomuuntamot valmistetaan ABB Viron tehtaalla. Puistomuuntamot rakentuvat vahvan betoniperustan
päälle tarjoten kokonaisuudelle tukevan
pohjan. Muuntamot toimivat samalla luo-

tettavina ja kestävinä ympäristön suojelijoina. 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 testataan turvallisuuden ja
luotettavuuden takaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.
Uusi satelliittimuuntamo
Vakiomallistoon on tuotu uutena tuotteena
ABB:n Mars-3CC malliin perustuva 1+0 satelliittimuuntamo. Se on varustettu yhdellä erottimellisella johtolähdöllä, jonka lisäksi siinä on mahdollisuus suoralle kaapeliyhteydelle. Uusi malli täydentää SLO:n puistomuuntamovalikoimaa ja mahdollistaa monipuoliset käyttötavat verkon ominaisuuksista
ja verkonhaltijan kytkentäperiaatteista riippuen. Muuntamon sähköinen mitoitus on
tehty 315 kVA muuntajan mukaan kattaen
valtaosan tämän kokoluokan muuntamoiden tarpeista.

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.
Lisätietoja Tuotepäällikkö Juha Kiiski
puh. 010 283 2214 tai juha.kiiski@slo.fi
Tuotteet
Snro

Tuotenimi

97 659 41

SLO Puistomuuntamo 1+0

97 659 42

SLO Puistomuuntamo 2+1

97 659 43

SLO Puistomuuntamo 3+1

Varusteoptiot
97 659 20

Omakäyttökeskus

97 659 21

YJS-tarvikkeet muuntajatila

97 659 22

YJS-tarvikkeet vasen/oikea

97 659 23

YJS-tarvikkeet keskikenno
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Palvelee
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F.L.I.R -vianpaikannus
ilmajohtoverkoissa
Pitääkö puut laittaa nurin
johtokatujen läheisyydestä?
TEKSTI: Jarmo Harttunen, markkinointipäällikkö Sähkönjakelu ja Tele, SLO Oy

Maakaapelointi etenee vauhdilla keskijänniteverkoilla ja
kaapelointiaste nousee vuosi vuodelta. Tämä selviää yritysten
Energiavirastolle toimittamista kehityssuunnitelmista.
Raporteista selviää, että monella yrityksellä
keskijännitekaapelointiasteen taloudellinen
kannattavuus on 20–30 %. Kuinka huolehtia
häiriöttömästä sähkönjakelusta tai vähintään
nopeasta vikapaikan löytämisestä jäljelle jääneissä ilmajohtoverkoissa?
Talvien lumituhot kirvoittavat aika ajoin
keskustelupalstoilla monenlaisia mielipiteitä. Yleisimpinä lienee puuvarmoja johtokatuja koskevat kommentit. Näkyy olevan trendinä, että vain täydellinen tietämättömyys takaa varmimmat lausunnot, erästä tuttua lainatakseni.
Uusien tekniikoita kannattaa hyödyntää
Energiavirasto teetätti valituille kaupunkilaitoksille kyselyn alalla tiedossa olevista tekniikoista ja niiden hyödyntämisestä. Tämän kyselyn mukaan automaattinen vikojen hallinta
F.L.I.R (Fault Location, Isolation and Restoration) on laajasti tunnistettu tekniikka, mutta vielä harvoilla käytössä. Useat yritykset uskoivat tekniikan tuovan kustannussäästöjä.
F.L.I.R perustuu luotettaviin vianilmaisimiin,
reaaliaikaiseen verkon topologian analysointiin ja automaattisesti ohjattaviin katkaisijoihin. Monesti F.L.I.R nähdäänkin monimutkaisena ja kalliina järjestelmänä, jonka käyttöönotto on vaativaa. Tekniikoita voidaan kuitenkin hyödyntää helpommalla ja halvemmalla.
F.L.I.R Light
Uusilla luotettavilla mittamuuntajilla, vianilmaisimilla ja kauko-ohjattavilla erottimilla
päästään verkon ohjauksessa kustannustehokkaasti asiakkaan haluamaan automaati-

otasoon. Kaiken perusta on ilmajohtoverkosta saatava tieto vian sijainnista ja suunnasta.
Kevyt 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 maasulku- ja oikosulkuviat.
Vika-arvojen lisäksi vianilmaisin pystyy kertomaan valvomoon vian suunnan. Vaikka tekniikka mahdollistaa monenlaisten mitta-arvojen siirron ja tallentamisen, alkuun päästään
niin sanotulla liikennevalotekniikalla. Vianilmaisin on sijoitettu maastossa erottimen
moottoriohjaimeen, jolloin moottoriohjaimen
tiedonsiirtoväylää hyödyntämällä saadaan
mitattu tieto valvomoon.
Liikennevalo on erottimen vieressä verkkotopologiassa joko vihreä tai punainen. Näin
nähdään erottimet, joiden läpi vikavirta (punainen valo) on kulkenut. Erottimen viereen
verkkokartalla voidaan tuoda myös merkintä,
onko vian aiheuttaja maasulku vai oikosulku.
Näin vika paikallistetaan nopeasti ja käyttöhenkikökunta voi tehdä erottimien moottoriohjaimilla tarvittavat ohjaukset ensivaiheessa
valvomosta käsin.
Automatiikkaa voidaan lisätä verkkoyhtiön
haluamalla tavalla esimerkiksi automaattisella sivuhaaran erottamisella, jossa vika sijaitsee. Runkojohtoihin saadaan sähköt nopeasti
ja häiriöttömällä alueella olevat asiakkaat sähkönjakelun piiriin.

F.L.I.R -tekniikalla
paikannat vian
ilmajohtoverkossa
nopeasti.

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 Light -järjestelmää voi sanoa
monimutkaiseksi ja kalliiksi järjestelmäksi.

Kiinnostuitko sähköverkkosi
luotettavuuden kehittämisestä?
Ota yhteyttä alueesi SLO myyjään.
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Pienjännitekaapeliverkko,
kaipaatko uudistusta?
0,4 kV kaapeliverkko, löytyy vaihtoehtoja
aakaapeliverkkojen rakentaminen on siirtymässä 20 kV kaapeloinnista myös 0,4 kV
maakaapeliverkon rakentamiseen. Toistaiseksi pienjänniteverkkojen perusratkaisut
ovat pysyneet samoina. Haaroitus–ja kaapelijakokaapit hoitavat kaapeliverkossa kaapeleiden sähköiseen haaroittamiseen ja suojaamiseen liittyvät tehtävät.
Energiaviraston yksikköhinnat aiheuttavat painetta myös näihin
perusratkaisuihin. Massat ovat suuria, joten yksikköhinnoilla on
merkittävä rooli verkkoyhtiöille valintoja tehtäessä. Suuret massat
y sähköverkkojen
j käytöstä
y
tuovat materiaalit myös
vastaaville kunnossapitoon. Pienjänniteverkoihin
enjänniteverkoihin tulee myös investointityön jälkeen monesti muutoksia
uutoksia mm. uusien kuluttajien liittämisen vuoksi.
Tuotteiden laatu
u ja saatavuus pitää olla turvattuna pitkälle tulevaisuuteen. Tällöin verkkoyhtiölle on tarpeen myös pitää laitekantansa mahdollisimman
man yksinkertaisena. Kuinka siis voi pärjätä verkkoyhtiöille annetussa
tussa tehokkuus- ja parantamisvaatimusten tavoit-

M

teiden 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 siis ole poistaneet valikoimassamme olleita ratkaisuja, vaan olemme näiden perustuotteiden ympärille kehittäneet yhdessä valmistajien kanssa uusia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja suunj
niteltaessa olemme yyhdistäneet eri valmistajien
osaamisen jja koasiakkaillemme
kemukset samaan pakettiin. Näin voimme tarjota asiakkaillem
uutuuksia, jotka sisältävät myös tuttuja tuotteita. Emme pyydä siis
asiakkaitamme astumaan tuntemattomaan, vaan pysymään kustannustehokkaiden vaihtoehtojen maailmassa. Näin vaihtoe
vaihtoehtovertailla
jemme vertailu on helppoa ja verkkoyhtiöt voivat helposti vert
eri tuotevalintojen sopivuutta omaan sähköverkkoonsa.
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Mitä uutuusvaihtoehtoja on saatavilla?
.
ABB HAAROITUSKAAPIT: Vaihtoehtomme sisältävät metalli- ja
komposiittikaapit. Saatavilla on kiinteillä liittimillä tai irtoliittimillä
varustettu mallisto. Tuotteemme soveltuvat myös 1 kV kaapeliverkkojen haaroittamiseen.
Pienempään kaappiin voidaan liittää 2 x 6 95 mm2 Al/Cu-kaapelit ja
suurempaan 2 x 35 240 mm2. Nimellisvirrat ovat vastaavasti 250 A ja
400 A. Tuotteita voidaan käyttää ympäristöolosuhteidn niin salliessa
myös 1000 V jännitteellä.
Tuotetiedot

SAKSPOL-HAAROITUSKAAPPI
Kompakti haaroituskaappiratkaisu SLO:n
valikoimassa
SLO on tuonut markkinoille uuden kompaktin PJ-verkon haaroituskaappiratkaisun. SAKS-POL:in valmistama
kaappi on mitoiltaan 1721 x 265 x 250 mm ja se painaa alle
30 kg. Haaroituskaappi on varustettu kolmiokaralukolla ja
kaapeleiden kytkemistä helpottaa valmiiksi asennettu kiinnitystuki. Lisäksi kaapin kyljessä on paikka merkkikepille.
Haaroitukseen käytettävät liittimet toimitetaan erikseen.
Tarkoitukseen soveltuvia Ounevan liittimiä voidaan kaapelin poikkipinnasta riippuen käyttää joko kahden tai kolmen
kaapelin haaroittamiseen.

Snro

Tuotenimi

97 543 11

MJSHK-95 Haaroituskaappi

97 543 12

MJSHK-240 Haaroituskaappi

97 543 13

Kaappitarvike, jalusta

SAKSPOL-JAKOKAAPIT: Uutuustuotteemme on komposiittikaapit
Al- kiskostolla tai Z-kiskostolla. Molempien kaappityyppien kalustamisen käy Suomen markkinoilta tutut ABB tuotteet. Kaapit valmistaa puolalainen Sakspol. Kaapit on valmistettu itsesammuvasta
korkealuokkaisesta materiaalista. Materiaali kestää myös hyvin UVsäteilyä ja Suomen ympäristöolosuhteita. Kaapeille on tehty pohjoisen ilmaston testit -30ºCº asteessa, joten kaapeilla on hyvä mekaaninen kestävyys. Ovet aukeavat 180º ja etulevyt on poistettavissa
ilman työkaluja. Valikoimaamme kuuluu esiasennettuja vakiomalleja
ja räätälöitävissä oleva Z-kisko mallisto.

Tuotetiedot
Snro

Tuotenimi

97 542 01

OT28F-H

Haaroituskaappi

19 141 48

VG03-0001

Harmaa
Haaroitusliitin

19 141 77

VG03-0002

Sininen
Haaroitusliitin

64 360 13

VK07-0007

Merkkikeppi 1600

Tarvikkeet
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Kaapelivarusteet erilaisiin asennusja käyttöolosuhteisiin
Valikoima monipuolistuu
TEKSTI: Jarmo Harttunen, markkinointipäällikkö Sähkönjakelu ja Tele, SLO Oy
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

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

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 SLOn ammattilaisten vuosien kokemus ja
osaaminen etsiessäsi ratkaisua omaan tarpeeseesi. Olemme suunnitelleet kaapeleille hakuohjelman, jonka löydät www.slo.fi sivustolta.

Autamme myös henkilökohtaisesti varusteratkaisujen valinnoissa käymällä läpi valikoimastamme löytyvistä tuotteista tekniset vertailutaulukot sekä asen-

nus- ja käyttöolosuhteiden vaikutukset
valintoihin.
Valikoimassamme löytyy siis lämpö-, kylmäja hybriditekniikalla tehtäviä varusteita.
Löydämme varmasti oikean SLO Valinnan
yhdessä vertailemalla tuoteperheiden ominaisuuksia.

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!

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.

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

aan
Rastittetta
yhdessä
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Pienjännitesähköasennusten kaapelinsuojaus
muuttui syksyllä 2017

Kuva: Pixabay

Kaapelinsuojausstandardi on muuttunut
eurooppalaisen käytännön mukaiseksi

uomessa maanalaisten kaapeleiden suojauksessa noudatettiin standardin SFS 5608 mukaista lujuusluokitusta. Esimerkiksi
ilman metallista kosketussuojaa olevan maakaapelin lujuusominaisuudet
määritellään kyseisessä standardissa. Tuote- ja asennusstandardit päivittyivät syksyllä 2017 vastaamaan muita Euroopassa yleisesti noudatettavia standardeja.
Muutoksen jälkeen SFS 5608 standardin
lujuusluokitusvaatimus vaihtui SFS 50520
standardin iskunkestävyyteen. Kaapelin-

suojanauha asianmukaisilla painatuksilla ja
oikein asennettuna toimii myös samalla varoitusnauhana. Tässä tapauksessa varoitusnauhan voi jättää pois. Olosuhteista riippuen
asennuksen tekijä ja haltija harkitsee erillisen
nauhan käyttämistä. Lähde:Trafino Oy:n julkaisu Kaa-

S

pelisuojat-Standardien päivitys

Vanha kaapelinsuojaustapa
Tällä hetkellä Suomessa on yleisesti käytössä tapa, jossa kaapelin päälle laitetaan
suojakouru, sen päälle hiekkaa, kaapelinsuojanauha ja lopuksi maatäyttö.

Uusi kaapelinsuojaustapa
Syksyllä 2017 voimaan astunut standardi
mahdollistaa uuden suojaustavan pienjännitekaapeleille. Tällöin kaapelin päälle laitetaan esim. 20cm hiekkaa, sitten SFSEN-50520 standardin mukainen, paksu
kaapelinsuojanauha ja sen päälle maatäyttö.
Jos paksussa kaapelinsuojanauhassa on
varoitusteksti ”sähkökaapeli” tai vastaava,
ei erillinen varoitusnauha ole pakollinen.
Kaapelinsuojanauhan tulee täyttää standardin SFS-EN-50520 mukaiset iskunkestävyysvaatimukset.

Kiinnostuitko?
SLO:n valikoimassa on kaapelinsuoja/varoitusnauhaa kolmessa leveydessä:
Snro

Selite

64 570 80

Varoitusnauha 1,8x100mmx50m, Kaapelinsuoja/varoitusnauha sähkö/telekaapelille keltainen

64 570 81

Varoitusnauha 1,8x200mmx50m, Kaapelinsuoja/varoitusnauha sähkö/telekaapelille keltainen

64 570 51

Varoitusnauha 1,8x300mmx40m, Kaapelinsuoja/varoitusnauha sähkö/telekaapelille keltainen

SLO:n myymän kaapelisuojan edut
•
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SLO:n myymät kaapelinsuojanauhat ovat
100-300mm leveitä, 1,8mm
paksuja ja toimitetaan 40-50m rullalla.
Nauhassa on painatus
”SÄHKÖKAAPELI HENGENVAARA”.
SLO Sähkö- ja televerkot • 2018

•

•
•

Tämän levyn/nauhan asentaminen kaivantoon rullalta kieputtamalla on huomattavasti
nopeampaa kuin kourujen asettelu.
Erillistä kaapelin varoitusnauhaa ei enää tarvita.
* Säästö työajassa on huomattava

Kaapelisuojanauhan ja
varoitusnauhan asennus
Pintakerros
Erillinen kaapelinvaroitusnauha,
ei pakollinen
Hiekkapeti
min 200mm

Paksu kaapelinsuoj
(painatuksinen)

Kaapeli
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Mikrokanavatekniikka soveltuu
taajamien valokaapelointeihin
TEKSTI: Lasse Siivola
myyntijohtaja, Nestor Cables Oy

ikrokanavatekniikkaa
on käytetty Suomessa taajamien kuiduttamiseen melko vähän.
Käyttö on kuitenkin
yleistymässä, perinteisiin valokaapeliverkkoihin verrattuna mikrokanavatekniikka on käypä ratkaisu esimerkiksi taajamaverkkojen rakennuksessa.

M

Mikrokanavatekniikan idea lyhyesti
Mikrokanavaratkaisuissa hyödynnetään
mikrokanavakaapeleita, mikrokanavaputkia ja asennustarvikkeita. Näitä yhdistelemällä voidaan muodostaa lähes rajattomasti verkkoja erilaisiin tarpeisiin. Mikrokanavat
voidaan asentaa suoraan maahan.
Mikrokanavatekniikassa käytetään putken sisällä tai vaipatussa putkinipussa olevia pienempiä putkia. Maavarainen haaroitusliitin mahdollistaa haaroituksen ilman erillistä jatkoskoteloa. Pienet ja kevytrakenteiset
mikrokanavakaapelit voidaan puhaltaa putkiin, jolloin ne ovat hyvin suojassa.
Asennettu ja haaroitettu mikrokanavaputkisto on valmis mikrokanavakaapeleiden puhaltamista varten. Puhalluksessa käytetään
syöttölaitteistoa ja kompressoria, tekniikat
ovat yleensä valmistajakohtaisia.
Mikrokanavakaapelissa voi olla esimerkiksi 4–144 kuitua, jonka halkaisija on tyypillisesti 2–8 mm. Mikrokanavaputkien tyypillisiä
kokoja ovat 14 mm/10 mm, 12 mm/8 mm ja
7 mm/3,5 mm (ulkohalkaisija/sisähalkaisija).

Mikrokanavatekniikka elementissään tiheästi rakennetuilla alueilla
Taajama- ja kaupunkialueen olemassa oleva
infrastruktuuri – ahtaat kadut, aikaisemmat
kaapeloinnit, valaisinpylväiden ja kiinteistöjen reunustamat tiet sekä lähekkäin olevat tieliittymät – muodostavat aina haasteen
kaapeloinnille.
Tyypillisesti kaikki alueen kiinteistöt eivät
liity rakennettavaan kaapeliverkkoon yhtä
aikaa, liittyjiä tulee myös verkon ensirakennusvaiheen jälkeen. Tällöin harmina on katualueen auki repiminen uusien kaapeliverkkoon liittyvien kiinteistöjen vuoksi. Katualueen avaaminen on iso työ ja toistuvat katuremontit ärsyttävät myös kiinteistöjen omistajia. Mikrokanavatekniikassa asennusurakkaa voidaan keventää rakentamalla verkko
”valmiustilaan,” jolloin kanavareitit rakennetaan kiinteistöjen viereen ja kiinteistöjen liittäminen verkkoon jälkikäteen ei vaadi massiivisia maarakennustöitä.
Mikrokanavakaapelit ovat pienikokoisia ja kevyitä ja siksi niiden käsittely ja asennus ovat perinteisiä kaapeleita helpompaa. Mikrokanavaverkko voidaan rakentaa myös hyödyntäen
kevyempiä rakennusmenetelmiä, kuten mikro-ojitusta (microtrenching). Se
on kiinnostava vaihtoehto myös siksi,
että alueen asukkaille syntynyt häiriö
on lyhytaikaisin.
Mikrokanavatekniikan ongelmakohdat
Mikrokanavatekniikka ei ole soveltuvuudeltaan paras pidemmissä runkoyhteyksissä. Verrattuna maakaapeleihin, mikrokanavien asentaminen au-

raamalla on huomattavasti haastavampaa.
Työvaiheita on enemmän – esimerkiksi kaapeleiden puhaltaminen ja materiaalia kuluu
runsaammin (putkiverkkomateriaali + valokaapeliverkkomateriaali). Nämä johtavat
luonnollisesti korkeampiin kustannuksiin.
Mikrokanavien asennuksessa ilmenevät vikatilanteet ovat haasteellisia. Yleisimmin
asennustilanteen vian aiheuttaa kaivinkoneen kauha. Maakaapeleita käytettäessä tällainen vika korjataan lisäämällä pätkä kaapelia vialliseen kohtaan ja tekemällä
kaksi jatkosta. Mikrokanaviston korjaaminen
vastaavassa tilanteessa on työläämpää. Jos
kauha on katkaissut koko putkilinjan, tulisi
rikkoutuneet kaapelit poistaa ja putkilinja
korjata, jonka jälkeen uudet kaapelit puhalletaan rikkoutuneiden tilalle ja kaapelit päätetään. Usein kuitenkin mikrokanavareitit
korjataan rikkoutuneiden kaapeleiden osalta samalla tavalla kuin maakaapelit, mikä ei
ole paras ratkaisu.
Milloin kannattaa valita mikrokanavatekniikka?
Rakennettaessa valokaapeliverkkoja
mikrokanavatekniikalla materiaali- ja
työkustannukset ovat yleensä perinteistä maakaapelointia korkeammat.
Jos verkko kuitenkin rakentuu osissa,
on kokonaisinvestoinnin kannalta järkevämpää käyttää mikrokanavatekniikkaa. Näin madalletaan verkon rakentamisen aloituskustannuksia sekä
vähennetään merkittävästi rakentamisen seuraavissa vaiheissa tulevia kustannuksia. Mikrokanavatekniikkaa voikin suositella kaupunkien taajamiin rakennettaviin verkkoihin.
SLO Sähkö- ja televerkot • 2018
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SLO
Kompensointiratkaisut
TEKSTI: Juha Kiiski, Kuvat: KKM AB
Keskijänniteverkon kasvava kaapelointiaste asettaa haasteita verkon suojaukselle ja
loistehon hallinnalle. Maakaapeliverkon kapasitanssi pituusyksikköä kohti voi olla monikymmenkertainen avojohtoverkkoon verrattuna kasvattaen vikatilanteen maasulkuvirtaa ja käytön aikaista kapasitiivisen loistehon tuotantoa. Ongelmaan on monia ratkaisuja riippuen verkon rakenteesta, valitusta
kehityssuunnasta ja siitä, mitä puolta ilmiöstä halutaan painottaa.
Maasulkuvirta, loisteho vai molemmat?
Maasulkuvirran kasvaessa liian suureksi verkossa sähköturvallisuusmääräysten mukaiset vaatimukset vikapaikan suurimmasta
sallitusta maadoitus- ja kosketusjännitteestä eivät enää toteudu. Maasulkuvirran hallinnassa on kyse ensisijaisesti turvallisuudesta.
Ilmiön toinen puoli on kaapeliverkon jatkuvasti tuottama kapasitiivinen loisteho, joka
kuormittaa verkkoa ja nostaa jännitettä pitkien yhteyksien päässä pienillä kuormilla.
Myös kantaverkkoyhtiön asettamat loistehotariffimaksut kannustavat ottamaan loistehon huomioon.

Kaapeloinnin lisääntyessä on huomioitava
sekä loistehon että maasulkuvirran lisääntyminen. Verkon lähtötilanteesta ja tavoitetilasta riippuen kompensointi voidaan toteuttaa
hyvinkin erilaisilla ratkaisuilla. Jokaisella on
omat hyvät ja huonot puolensa. Kokonaistaloudellisessa ratkaisussa voidaan usein kuitenkin ottaa huomioon verkkoon jo aikaisemmin investoidut laitteistot. Oli lopputulos mikä tahansa, kertaalleen valittua kehityssuuntaa ei välttämättä ole helppoa muuttaa enää
jälkikäteen. Tämänkin takia kompensoinnin
suunnittelu ja taustatyöt on tehtävä huolella.
Keskitetty vai hajautettu
kompensointi?
Kapasitiivista maasulkuvirtaa on yleisesti kompensoitu keskitetysti sähköaseman
päämuuntajan tähtipisteen ja maan välille
sijoitetun sammutuskuristimen avulla. Jakeluverkkojen kaapelointiasteen kasvaessa
edelleen sähköaseman kompensointiyksikkö jää kuitenkin nopeasti pieneksi. Lisäksi
kaapelipituuden myötä kasvava vikavirran
pätökomponentti, jota ei voida kompensoida pois, vaikeuttaa maadoitusjännitevaatimusten täyttämistä.
Hajautetut kompensointiyksiköt hoitavat maasulun kompensoinnin paikallisesti, jolloin vikavirta ei kulje enää sähköaseman kautta. Verkossa hajautettuna sijaitseva kompensointiyksikkö voi olla esimerkiksi
Petersenin kelalla varustettu jakelumuuntaja
tai rinnakkaiskuristin. Näistä ensin mainittu
on Suomessa yleisin ratkaisu, jonka käytöstä on joillain verkkoyhtiöillä jo yli kymmenen
vuoden kokemus. Sen etuna on sähkönjakelun ja maasulkuvirran kompensoinnin hoituminen samalla yksiköllä. Haittapuolena on,
että loisteho jää tällöin kompensoimatta ja
se on edelleen hoidettava erikseen. On olemassa myös yhdistelmälaitteita, jotka hoitavat kaikki kolme funktiota; sähkönjakelun,
maasulun ja loistehon kompensoinnin. Tällaisen laitteen hankintakustannukset voivat
kuitenkin nousta niin korkeiksi, että laajemmassa mittakaavassa se ei välttämättä ole
kovin taloudellinen ratkaisu näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta.
Suunnittelusta toteutukseen
SLO tarjoaa kompensointiratkaisuja kaikkiin jakeluverkon tarpeisiin. Tarjonta ei rajoi-
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tu vain kompensointituotteisiin, vaan saatavilla on myös eri käyttökohteisiin räätälöityjä muuntamorakennuksia kompensointituotteiden sääsuojaksi. Avustamme toimittajan
kanssa hankkeiden suunnittelussa, alkaen lähtötilanteen kartoituksesta. Keskeiset
tuotteet löytyvät suoraan varastosta nopeuttaen hankkeen läpivientiä.
TUOTTEITA
SHR-sarja
• Rinnakkaiskuristin säädettävällä maasulkuvirran kompensoinnilla
• Loistehon ja maasulkuvirran kompensointi samalla yksiköllä
• Maasulkuvirran kompensointi säädettävissä 5 … 15 A
• Loistehon kompensointi 59 … 178 kVAr
• Äänitaso normaalikäytössä 60 dBA
CNT-sarja
• Jakelumuuntaja säädettävällä maasulkuvirran kompensoinnilla
• Kokoluokat 50 … 200 kVA
• Maasulkuvirran kompensointi säädettävissä 5-15 A
SUBCOMP-sarja
• Keskitetty maasulkuvirran kompensointiyksikkö
• Maasulkuvirran kompensointi säädettävissä 25-50 A
• Sähköasemalle tukemaan vanhaa keskitetyn kompensoinnin laitteistoa
SSHR
• Reaktori loistehon kompensointiin
• Kokoluokat 1000 … 3000 kVAr
• Asemareaktoriksi kompensoimaan kaapeliverkon peruskuormaa

KKM AB tietoikkuna
KKM AB on ruotsalainen sähkönjakelutekniikkaa valmistava yritys, joka on
erikoistunut maakaapeliverkon kompensointiratkaisuihin. Suomen markkinoilla KKM on toiminut vuodesta 2004.
Lisätietoja Tuotepäällikkö Juha Kiiski
puh. 010 283 2214 tai juha.kiiski@slo.fi

SÄHKÖ

TELE

AUTOMAATIO

TYÖKALUT

SUOJAIMET
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Toimitusseuranta
Seuraa toimituksesi
etenemistä verkkokaupassa
Ajantasainen
Tilannetieto päivittyy useasti ennen kuljetukseen siirtymistä,
minkä jälkeen näet onko se toimitettu perille.

Tarkka
Näet kuljetukseen siirtyneen tilauksen kollimäärän, toimitusajankohdan ja mikä kuljetusliike sitä hoitaa. Seurantakoodilla
voit nähdä lisätietoja esim. viivästyksen syystä.

Toimialueena koko Suomi
Toimitusseuranta on käytössä sinulla ja myyjillämme
valtakunnallisesti. Kysy myyjältäsi tarkempia tietoja
alueellasi saatavilla olevista toiminnoista.

Palvelu laajenee jatkuvasti
Tulossa paikallisia toimintoja, joilla tilaaja saa lisätietoa
toimitusprosessin välivaiheista:
» Tarkat sijaintikoordinaatit maastotoimituksissa
» Valokuvia toimituksista miehittämättömissä toimituspaikoissa
» Kuljettajan kommentteja

Seuraa meitä:

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

HELPOIN PAIKKA ASIOIDA
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22 SLO ratkaisut
Turvaratkaisut

Riskiarviolla ja oikeilla suojaimilla lisää
työtehokkuutta ja työhyvinvointia
TEKSTI: Timo Bergholm, tuotepäällikkö,
SLO OY
Työskentelemme yhä hektisemmässä yhteiskunnassa ja kiire painaa työmailla. Vanha sanonta ”vahinko ei tule kello kaulassa”
pätee vielä tänäkin päivänä erinomaisesti.
Muistammeko kaiken kiireen keskellä suojata tärkeimmän – ITSEMME – meihin kohdistuvilta riskeiltä ja uhilta? Hahmotammeko täysin uhkat joilta, meidän tulisi työmaalla suojautua? Onko työmailla toteutettu riskienarvioinnit asiallisesti?
Mallia palomiehistä
Ajatellaanpa hetki vaikkapa palomiehen työtä. Palomiehillä tekeminen perustuu työntekijän riskien minimoimiseen ennen toimintaa. Onko esimerkiksi turvallista savusukeltaa palavaan taloon vai onko riski katon romahtamiseen liian suuri? Kolaritilanteessa
autot tehdään ensin virrattomiksi, airbagit
”lukitaan” ja vasta sitten aloitetaan pelastustyö. Pelastuslaitoksella on ymmärretty,
että voidakseen pelastaa täytyy pelastajan
itse olla 100 % suojattuna vaaroilta.
Pelastuslaitoksella on pyritty varautumaan
ja ennakoimaan kaikkiin etukäteen ymmärrettävissä oleviin riskeihin. Niiden eliminoimiseksi on tehty suunnitelmat ja toimintamallit sekä hankittu tarvittavat henkilösuojaimet.
Miksi tätä mallia ei sovellettaisi muissa
ammateissa? Eikö esimerkiksi sähkömiehen
työssä ole henkeen ja terveyteen kohdistuvia
riskejä? Kyllä on, ja niiltä voidaan suojautua
hyvällä suunnittelulla ja oikeanlaisilla henkilösuojaimilla.
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Työn riskiarvio vähentää vaaratilanteita
Työn riskiä arvioidessa selvitetään käytännön tasolla, mitkä asiat työpaikalla tai työtehtävässä voivat aiheuttaa vaaraa. Suojaa
pitää tarjota työtä suorittavalle henkilölle,
työympäristölle ja yrityksen liiketoiminnalle. Vahinkotilanteet voivat aiheuttaa muun
muassa tuotantoseisokkeja, maineen menetystä, suuria vakuutuskorvauksia. Arviota
tehdessä kiinnitetään huomiota siihen, onko
suojaimet ja suojaustaso riittäviä vai tulisiko
jotakin mahdollisesti muuttaa tai parantaa.
Riskien arvioiminen ja suojautuminen on
jatkuva prosessi ja sen tulee kulkea mukana
työn ja työtapojen muutoksissa. Työnantajan
tulee kouluttaa työntekijät käyttämään suojaimia oikein sekä kertoa uhkat, joilta suojaudutaan. Tällöin koko työyhteisö sitoutuu pelisääntöihin paremmin ja tuottavuus kasvaa.
Työsuojelulainsäädäntö velvoittaa työnantajaa ja työntekijää
Työsuojelulainsäädännön mukaisesti työnantajan on oltava selvillä työpaikan riskeistä,
tarjota työntekijää ja yhteisöä suojaavat turvaratkaisut sekä valvoa niiden käyttöä ja toteutumista. Vaarojen selvittämisvelvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee kaikkia
työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. Työntekijä on velvoitettu noudattamaan annettuja ohjeita ja
suojaimia.

Henkeen ja terveyteen
kohdistuvia riskejä
voidaan pienentää
hyvällä suunnittelulla ja oikeilla
henkilösuojaimilla.

Työturvallisuus on SLO:n sydämen asia
Haluamme osaltamme nostaa työturvallisuuden ja henkilösuojauksen tärkeyden
keskiöön yhdessä kumppaniemme kanssa.
SLO:n myymälöissä sekä verkkokaupassa
vietetään viikoilla 11 ja 12 Euroopan työturvaviikkoja. Tarjoamme kumppaneidemme
kanssa kautta myös mahdollisuutta riskien
arviointiin työmaalla sekä erilaisia koulutusmahdollisuuksia, esimerkiksi pylvästyökoulutusta.
Työturvatuotteiden osalta myymäläkampanjassa tarjoamamme tuotteisto on vain
pintaraapaisu henkilösuojainten maailmaan.
Mikäli et suoraan löydä valikoimistamme tarvitsemaasi henkilösuojaintuotetta, palvelua
tai koulutusta niin älä epäröi kertoa tarpeestasi myyjillemme. Etsitään yhdessä oikeat
ratkaisut ja tarvittavat koulutukset henkilökunnallesi.
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Sähkötyöturvallisuus
vaatii oikeat työvälineet
SLO ja Ragnar Stålskog AB olivat mukana rakentamassa Kuopion Turvapuistoa. Yhteistyössä Voimatelin kanssa puistoon suunniteltiin oikea
työturvatuotteiden valikoima sähkö- ja energia-alueelle.
Kuopioon avattiin elokuussa 2017 kolmas
työturvallisuuden harjoitusalue (TTHA). Se
on useiden toimialojen ja toimijoiden yhteinen voimanponnistus. Harjoituspisteiden
tehtävät valikoituivat työelämän tarpeiden
mukaan. Kalustot puistoon toimittivat sopimuskumppanit, joilta vinkit harjoitusta vaativista ongelmatilanteistakin tulivat.
Ragnar Stålskog AB on SLO:n pitkäaikainen työturvallisuustuotteiden toimittaja. Tämä verkonrakentajien ja ratatyöntekijöiden
käyttämä, laadukkaiden turvatuotteiden valmistaja katsoi turvallisuuden edistämisen niin
merkittäväksi, että päätti osallistua omalla
panoksellaan työturvallisuuden kehittämiseen Suomessa.
Onnettomuuksia hallitussa ympäristössä
Turvallisuuspuiston tarkoituksena on tarjota turvallinen, todellisia työtilanteita jäljittelevä ympäristö, jossa onnettomuustilanteissa
toimimista voi harjoitella. Puistoon on rakennettu harjoituskohteita, joihin on lavastettu
erilaisia työtapaturmia. Pisteissä pienryhmät
käyvät simuloidun onnettomuustilanteen läpi
ja pohtivat oikeita sekä vääriä toimintatapoja.
Harjoituskohteet sijaitsevat seitsemällä toimialakohtaisella lohkolla, joita ovat teollisuus,
rakentaminen, sähkö ja energia, infrarakenta-

minen ja kaivostoiminta, johtaminen, kauppa,
palvelut ja vapaa-aika sekä yleinen työturvallisuuden lohko.
Täysin valmista ei alueesta tule koskaan,
vaan se kehittyy ja kasvaa yhdessä muuttuvan toimintaympäristön kanssa, kertoo
Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen
TTHA:n tiedotteessa.

Ragnar Stålskog AB,
SLO:n pitkäaikainen työturvallisuustuotteiden toimittaja,
osallistui omalla panoksellaan työturvallisuuden
kehittämiseen Suomessa.

Ragnar stålskogin turvapuistoon toimittamia tuotteita
• Pelastussarja kiskoliikenteeseen JSLBFI 35
• säilytyspussi edelliselle DFO/JSKL1-J
• Pelastuskoukku sähkötapaturmaan RK
170
• Operointisauva teleskooppi MRS-TV 24
• Jännitteenkoetin TAG 220 12-24
• Adapteri operointisauvaan jännitteenkoettimelle TAG/JGS
• Adapteri operointisauvaan maadoituslaitteille JGS 18
• Maadoitusjohdin liittimillä pituus 15 m
JK27V-DXF 35/15
• Maadoitusjohdin liittimillä pituus 1,5 m
JK27V-DXF 35/1,5
• 3-vaiheinen maadoitusvälinesarja
JK27P3-DXM 35/1+2+2
• Operointisauva MRS-TV 24

Kiinnostuitko?
Kysy lisätietoja asiakaskohtaisesti räätälöitävistä turvatuotteista SLO:n vastuumyyjältä

SLO:n toimittaja Ragnar Stålskog AB
Ragnar Stålskog AB:n perusti vuonna 1955
insinööri Ragnar Stålskog.
Teollisuuden toimialalla oli suuri tarve luotettaville ja korkealaatuisille maadoitustarvikkeille. Hyvä maine mahdollisti nopean kasvun,
koska työkalut olivat luotettavia ja helppoja
käsitellä. Tuotteiden suunnittelussa huomioitiin erityisesti pohjolan vaativat ilmasto- olosuhteet. Nykyään Ragnar Stålskogin tuotteita
löytyy maailmanlaajuisesti erilaisista ympäristöolosuhteista. Yrityksen maine hyvänä val-

mistajana ja toimittajana on tunnettu. Yrityksellä on standardin SS-EN ISO 9001
mukaisesti sertifioitu laatujärjestelmä.
SLO YHTEISTYÖKUMPPANINA
1960-LUVULTA ASTI
60-luvun alussa Ragnar Stålskog AB aloitti
yhteistyön Tuottajain Kone Oy:n kanssa. Turvavälinetoimittajan ja SLO:n menestyksekäs
yhteistyö alkoi, kun Tuottajain kone Oy ja SLO
yhdistyivät.

Aiheesta
muualla
http://www.savonsanomat.fi/
kotimaa/Suomen-suurin-turvapuisto-avattiin-Kuopiossa%E2%80%93-ty%C3%B6turvallisuusvoi-olla-kilpailuvaltti/1032391
http://www.ttha.fi/tyoturvallisuudenharjoitusalueen-ttha-avajaisia-vietettiinkeskiviikkona-23-8-2017/
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24 SLO ratkaisut
Energiaratkaisut

Aurinkoenergian uudet
tuulet ja sähköautoilun tuleminen
TEKSTI: Antti Vuorivirta,
markkinointipäällikkö, SLO Oy
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urinkoenergiamarkkinoiden
kehitys on ollut jo vuosia
puheenaiheena Suomessa.
Luemme lehdistä tarinoita
suurista aurinkoenergiaprojekteista autiomaissa ja paneeleita notkuvista katoista Saksassa. Suuren mittakaavan projekteihin on vielä matkaa, mutta myös Suomessa on päästy hyvään alkuun.

A

Tuulet johtuvat itse
asiassa auringon
säteilyn lämmittävästä
vaikutuksesta maapallolla.
Suurin osa uudesta verkkokytketystä sähköstä tulee tuulivoimaloista, aurinkosähkö
seuraa hyvänä kakkosena perässä. Käytännössä puhumme samasta asiasta, sillä tuuli
syntyy auringon säteiden ilmaa lämmittävästä ilmiöstä ja on täten aurinkoenergiaa (Lähde: Wikipedia).
Aurinkoenergian käyttö yleistyy
Aurinkosähkön hankintahinnat ja saatavuus
ovat saavuttaneet tason, jossa investointia
suunnittelevan ei kannata jäädä odottamaan
laitteiden hintojen laskua. Tuotantomenetykset kumoavat hintaeroosion vaikutuksen
vuosittain. Omakotitaloasujien ja liikerakentajien kannattaa sen sijaan valita laadukkaista komponenteista tehtyjä valmiita paketteja. SLO pystyy tekemään taustatieto-
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Kuva 1: Suomessa verkkoon kytketyn aurinkosähkön kapasiteetti
megawatteina vuosina 2010–2018. Lähteet: Energiavirasto,
Finsolar.

Kuva 4: Sähköautojen käyttöönotto on kasvanut tasaisesti.
Ennusteen mukaan vuoteen 2021 mennessä sähköautoja olisi
käyttöönotettu lähes 30 000. Lähde: TT raportti 2017.

jen avulla ehdotuksen paneelien optimaalisesta asennuksesta ja simuloimaan tuoton.

joka pitää vaihtaa laitteiston elinkaaren aikana, on invertteri.

Aurinkosähkön hinta kompensoi aurinkosähkövoimalan pystyttämisen kustannukset
Markkina kasvaa lähes 100% vuosittain. Kuvasta 2 on nähtävissä, että auringolla tuotetun sähkön hinta laskee ja lähestyy perinteisiä sähkön tuotantomuotoja. Erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin, öljyyn ja maakaasuun,
verrattuna aurinkosähkö on kilpailukykyinen.
Oman aurinkovoimalan pystyttämispäätökseen kannustaa aurinkosähkön hinnan lisäksi laitteistojen hankintahintojen järkevöityminen. Suurin kustannuserä ovat paneelit
(kuva 3), joiden eliniäksi valmistajat lupaavat
neljännesvuosisataa. Aurinko on lähes huoltovapaa tuotantomuoto. Ainoa kuluva osa,

Sähköautot energianlähteenä omakotitaloissa
Sähköautojen yleistyessä suomalainen omakotitalossa asuva perhe voi pian hyödyntää
autojen akustoa energian välivarastoinnissa;
kalliin energian aikana autosta voidaan purkaa rakennuksen akustoon. Kun energian
hinta on edullista tai omien aurinkopaneelit
tuottavat riittävästi, auto ladataan.
Uusia automalleja tulee markkinoille jatkuvasti, kuluttajat löytävät omaan käyttötarkoitukseensa sopivat mallit helposti. Jos ei
täyssähköautoina, niin ainakin plug-in hybrideinä. Liikenteen tiukentuvat päästömääräykset vauhdittavat muutosta.
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Kuva 2: Aurinkosähkön hinnan kehitys 1980–2013.
Tällä hetkellä aurinkosähkö on kuluttajalle edullisempaa kuin verkkoyhtiöltä ostettuna. Lähde: cleantechnica.com
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2010

1. PV paneelit (50%) 2. Asennustelineet (14%) 3. Suunnittelu ja asennukset (13%)
4. Kaapelit (5%) 5. DC kotelot (2%) 6. Invertterit (8%) 7. Muuntaja (3%) 8.
Sähkötila (2%) 9. Muut kulut (3%)

Kuva 3: Aurinkosähkövoimalan kustannuksista noin puolet syntyy pvpaneeleista. Osuudet vaihtelevat projekteittain esimerkiksi kattotyypin
mukaan. Lähde: @Jukka Mäkinen - ABB
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Virtaa
kansalle
– markkinoiden älykkäin sähköauton latauspalvelu
Sähköauton lataus on paljon muutakin kuin pelkkä latauspistoke.
Virran palvelut sisältävät kaiken mitä tarvitset auton lataamiseen.
Latauspalvelut ovat nyt saatavilla SLO:n kautta, käyttöönottovalmiina.
TEKSTI: Aino Taskinen, Liikennevirta Oy

Älykäs latauspalvelu on tulevaisuudenkestävä ja näppärä – automatisoitu laskutus,
tehon säätö, latausajan optimointi ja 24/7
asiakaspalvelu tekevät lataamisesta helppoa. Kaikki Virran latauslaitteet on valmiiksi
konfiguroituja ja laite ottaa asennuksen jälkeen automaattisesti yhteyden Virran järjestelmään.

Virta Koti – Latauslaite ja älykäs latauspalvelu kuluttaja-asiakkaille ja taloyhtiöille 36kk sopimuksella
Virta Koti on esimerkiksi omakoti- tai rivitaloasujille suunnattu latauspalvelu. Pakettiin
sisältyy valmiiksi konfiguroitu ICU EVe Mini
-latauslaite ja älykäs latauspalvelu automatisoidulla laskutuksella mm. työsuhdeautoilijoiden tarpeita varten. Autoilija voi optimoi-

Lisätietoja Virran
latauspalveluista
löydät täältä:
www.virta.global/fi

da latauksen tapahtumaan silloin, kun sähkön hinta on alhaisimmillaan.
Palvelu voidaan päivittää myös taloyhtiöille ja työpaikoille sopivaksi Virta Kiinteistö -palveluksi.
• Asennus: Seinä-asennus, laite ei sisällä
ylivirta- eikä vikavirtasuojaa, laite sisältää 6mA DC vuotovirran havaintopiirin
• Pistoke: 1 kpl, Mode 3 / Type 2
• Latausteho (nimellinen): 22 kW –
tehoa voidaan rajoittaa Virran
hallintajärjestelmässä
Virta Business – Latauslaite ja älykäs
latauspalvelu julkisen latauspisteen tarjoajalle 36 kk sopimuksella
Virta Business tuo yrityksesi sähköautoilijoiden kartoille. Palveluun sisältyy Chago Pro
-latauslaite, älykäs latauspalvelu, Virran hallintajärjestelmä, jossa latauspisteen omistaja
voi asettaa lataukselle hinnan ja tarkastella
lataustilastoja, sekä kyltit latauspisteen merkintään. Latauspisteen omistaja määrittää itse lataukselle hinnan.
• Asennus: Maa-asennus, laite sisältää
pistokekohtaiset ylivirta- ja
vikavirtasuojat sekä 6mA DC vuotovirran
havaintopiirin
• Pistoke: 2 kpl, Mode 3 / Type 2
• Latausteho (nimellinen): 2x22 kW
-tehoa voidaan rajoittaa Virran
hallintajärjestelmässä
Huomioithan että vaikka latauslaitteiden
asennus on helppoa, niin niiden asennus on
tehtävä kuitenkin aina sähköammattilaisen
toimesta!

Snro

Selite

34 140 06

Virta Business &ChagoPro EVF
230/400VAC 2x22kW 2xType2

Virta on paikallisten energiayhtiöiden
omistama yritys, joka tarjoaa sähköautoilijoille markkinoiden älykkäimpiä latauspalveluita. Julkisten latauspisteiden verkosto on maan kattavin. Sähköautoilija
voi käyttää samoilla tunnuksilla kaikkia
verkoston latauspisteitä – lähes kaikki
Suomen sähköautoilijat ovatkin jo Virran
asiakkaita.
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Helppo ja kustannustehokas verkkosaneeraus

uudistetulla
tulppavarokekaapilla
Kun sähkönjakeluyhtiö Koillis-Satakunnan Sähkö Oy kehitti vuonna kotimaisen
vastineen verkkosaneerauksissa käytettävälle tulppavarokekaapille, syntyi Rapid
2.4/1 (sno 5400013). Tämä näppärä sulakesussu helpottaa suunnittelijan työtä ja
pitää maanomistajan tyytyväisenä, kun pihaan kajoavia työvaiheita ei ole.
TEKSTI: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
KUVAT: Katja Urrila-Virtanen / Kuvaamo Into Oy

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n verkostosuunnittelija Matti Kolari sai ajatuksen. Voisiko markkinoilla olevan ruotsalaisen kaapelijakokaapin korvata? Jo valmiiksi kalliin
tuotteen roima hinnannousu siivitti ajatusta
vielä eteenpäin.
Koska korvaavaa tuotetta ei ollut saatavilla, sellainen oli rakennettava itse. Matti Kolari
otti yhteyttä Ensto Oy:n ja ehdotti uudenlaista varokekaappia. Jo parin kuukauden kuluttua 2015 ensimmäinen versio oli valmis tes26
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tattavaksi. Projekti eteni ripeästi, Ensto Oy
otti tyyppihyväksytyn ja leimatun tuotteen
valikoimaansa saman kevään aikana. Hinta muodostui hyvin kilpailukykyiseksi, koska
tulppavarokekaappi kootaan Enston omista
komponenteista.
Satoja kaivamattomia pihoja
Kaappi on suunniteltu käytettäväksi kohteissa, missä vanhat AMKA-ilmajohtoverkot
muutetaan maakaapeloinniksi. Perinteises-

sä AMKA-ilmajohtoverkossa kaapelit kulkevat tonttien rajalla ja kiinteistöjen kaapelit
lähtevät pylväiden talovarokekoteloista.
Pihojen avaaminen tietää aina sähköyhtiölle kustannuksia ja loppuasiakkaalle ylimääräistä harmia. Toisin kuin perinteisessä saneeraustavassa, tulppavarokekaappia
käyttämällä tontin sisällä ei tarvita maatöitä.
Rapid 2.4/1 tulppavarokekaapissa voidaan ketjuttaa ja haaroittaa verkkoyhtiön
kaapeleita ja tulppavarokkeet toimivat kiin-
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teistöjen päävarokkeina, jolloin sähköyhtiö
pystyy minimoimaan kaivamisen.
Vuoden 2017 loppuun mennessä KoillisSatakunnan Sähkön verkkoon on asennettu
yhteensä 165 tulppavarokekaappia. Useasta
lähtee kahden tai useamman talon kaapeli,
joten hyvin merkittävä määrä pihoja on jo nyt
säästynyt saneerauksien yhteydessä.

SLO:n asiakkaana et jää yksin
Vuosien kokemuksen pohjalta Koillis-Satakunnan Sähkö luonnehtii yhteistyötä SLO:n
kanssa luotettavaksi ja joustavaksi. – Jos on
hätä, niin asiat hoidetaan. Joskus on laitettu
taksilla hätäpalvelun tuotteita, kun muuta ratkaisua ei ole ollut, paljastaa Matti. Ongelmiin
etsitään vastaus yhdessä ja asiakasta ei jätetä.

SLO tuo saatavuutta ja joustoa hankintaan
Alussa Koillis-Satakunnan Sähkö osti tarvitsemansa uudenlaiset tulppavarokekaapit
suoraan valmistajalta. Omaa rooliaan ja asiakkaan toimintaa helpottaakseen Ensto ehdotti SLO:lle tuotteen ottamista varastovalikoimaan. Koillis-Satakunnan Sähköllä ja
SLO:lla on pitkä asiakassuhde, joka sisältää
muun muassa tuotteiden hankinnan kokonaispalveluna työmaalle. Tulppavarokekaapin siirtyminen SLO:n myyntiohjelmaan valmistajan varastosta oli toimitusketjun toimivuuden kannalta järkevä ratkaisu.
SLO pystyy ostamaan ja varastoimaan tulppavarokekaappeja isommissa erissä, jolloin
kaappien saatavuus ja hinnoittelu pysyvät asiakkaan kannalta edullisina. – Siinä missä aikaisemmin menekki piti ennustaa pitkällä tähtäimellä ja hankintaerät olivat suuria, nyt Koillis-Satakunnan sähkö pystyy tilaamaan tuotetta logistiikkakeskuksen varastosta pienissä erissä ja etenemään projektivetoisemmin,
toteaa Matti. – Kokonaisuudesta voidaan sanoa, että toimitus pelaa hyvin ja nopeasti.

SLO:n PALVELUKOKONAISUUS
KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY:llä
• Kokonaistoimittajasopimus
• Sähköinen kauppa EDI-rajapinnalla
• Tilaus työnumerokohtaisesti
• Hätäpalvelu (normaalin työajan
ulkopuolella)

Tulppavarokekaapin
tuomat helpotukset
1. Säästät kuluissa. Pidät projektin kulut
pienempinä, kun oheistyötä on vähemmän
2. Helpotat suunnittelua. Vältät neuvottelut
talovarokekotelon sijoittamisesta rakennuksen seinälle ja helpotat kaapelien
reitityssuunnittelua.
3. Säästät aikaa. Projektin läpivienti on
nopeampaa, kun työvaiheita on
vähemmän
4. Haitat pienenevät. Loppuasiakas on
tyytyväisempi, kun maatöillä ei revitä
pihaa auki

Muuntopiirin pienjänniteverkon saneerauksessa säästettiin tuhansia euroja
Koillis-Satakunnan Sähkön saneerauskohteessa korvattiin muuntopiirin AMKA -ilmajohtoverkko maakaapeliverkolla. Poistuvan pylvään tilalle sijoitettiin tulppavarokekaappi Rapid 2.4/1, josta sulakesuojatut kaapelit lähtivät. Muutoksessa asennettiin
15 kaappia, joihin sijoitettiin yhteensä 34 omakotitalon pääsulakkeet.
Koska maankaivuutöitä tehty ei tehty 34:lle tontille, saavutettiin tuhansien eurojen
kustannussäästöt. Rahallista etua syntyi myös pienemmästä kaapelimenekistä ja siitä,
ettei muutostyössä vaihdettu talovarokekoteloita. Lopputuloksena Koillis-Satakunnan
Sähkö vielä ylitti loppuasiakkaiden palveluodotukset, kun pihoja ei myllätty ja talojen
seinustoja ei avattu.

KoillisSatakunnan
Sähkö Oy
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy myy
ja toimittaa sähköä sekä sähköön
liittyviä palveluita asiakkailleen.
Yhtiön jakeluverkko sijaitsee alueella, jossa kohtaa Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.
Yhtiön omistajista pääosakkaina
ovat kunnat: Virrat, Ähtäri, Alavus,
Keuruu ja Kihniö. Yhtiö on perustettu vuonna 1946.

Matti Kolari (vasemmalla)
Verkostosuunnittelija,
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
Reine Katajisto (oikealla)
Myyntipäällikkö, Sähkönjakelu
ja Tele, SLO Oy

SLO Sähkö- ja televerkot • 2018

28 Tuoteuutiset / Valaistus

OSRAM VIALOX NAV SUPER XT –
suurpainenatriumlamppu
– pitkäikäinen korvaaja kaksoispoltinlampuille
Niin avoimiin kuin suljettuihin valaisimiin: uusi edistyksellinen OSRAM VIALOX NAV SUPER XT
-tuoteperheen moderni, erityisen valotehokas ja kestävä, kirkas ja jopa himmennettävä suurpainenatriumlamppu tie- ja ulkovalaistukseen LEDVANCEltä.
OSRAM VIALOX NAV-T SUPER XT: putkimallinen, kirkas kupu
Snro

Tuotenimi

Vikaantumis- Vikaantumis- Teho
aste B5 (h)
aste B10 (h)

Valovirta

48 028 21

OSRAM NAV-T 50W SUPER XT

22 000

30 000

50 W

4 200lm

48 028 22

OSRAM NAV-T 70W SUPER XT

26 000

34 000

70 W

6 600lm

48 028 23

OSRAM NAV-T 100W SUPER XT

28 000

34 000

100 W

10 700lm

48 028 24

OSRAM NAV-T 150W SUPER XT

28 000

34 000

150 W

18 000lm

48 028 25

OSRAM NAV-T 250W SUPER XT

28 000

34 000

250 W

33 200lm

48 028 26

OSRAM NAV-T 400W SUPER XT

28 000

34 000

400 W

56 500lm

48 028 27

OSRAM NAV-T 600W SUPER XT

24 000

28 000

600 W

90 000lm

OSRAM VIALOX NAV-T SUPER XT: Ellipsoidi, matta kupu

Lampulla on alhaiset huoltokulut 32 000 tunnin
(L90) eliniän ansiosta ja erinomainen valotehokkuus, jopa 150 lm/W. Tyypillisissä käyttökohteissa huoltoväli lampulle on kahdeksan vuotta.
OSRAM VIALOX NAV SUPER XT -lampuilla on
kahden vuoden takuu, kun lamppua käytetään
POWERTRONIC PTo -liitäntälaitteen kanssa.
POWERTRONIC PTo -liitäntälaitteelle myönnetään viiden vuoden takuu.

OSRAM HQL LED -lamput sopivat erinomaisesti valaisimiin, joissa on ollut ennen käytössä
EU:n Eco design-direktiiviin (ErP) kieltämät elohopeahöyrylamput. Niiden valonjako on laaja
ja ne kestävät hyvin vaativampiakin olosuhteita
vankan rakenteensa ansiosta (IP65). Lamput
soveltuvat kuristinkäyttöön ja suoraan verkkojännitteeseen. OSRAM HQL LED -lamppuja
on saatavana korvaamaan jopa 125W:sta
elohopeahöyrylamppua, valovirta jopa 6000
lm ja korkea valotehokkuus 133 lm/W. Niillä
on erittäin pitkä elinikä, jopa 50 000 tuntia ja
tehokas jäähdytys LED-moduuleille käyttölämpötiloissa -20 - +60 °C. Lampuilla on korkea
ylijännitekestävyys 4 kV (L-N). Saatavana on
kolmea eri mallia E27-kannalla ja uutuutena
NAV-korvaaja E40-kannalla (3000 K). OSRAM
HQL LED -lampuilla on viiden vuoden takuu.
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Snro

Tuotenimi

Vikaantumis- Vikaantumis- Teho
aste B5 (h)
aste B10 (h)

Valovirta

48 028 15

OSRAM NAV-E 50W SUPER XT

22 000

4 200lm

48 028 16

OSRAM NAV-E 70W SUPER XT

26 000

34 000

70 W

6 600lm

48 028 17

OSRAM NAV-E 100W SUPER XT

28 000

34 000

100 W

10 400lm

48 028 18

OSRAM NAV-E 150W SUPER XT

28 000

34 000

150 W

17 600lm

48 028 19

OSRAM NAV-E 250W SUPER XT

28 000

34 000

250 W

31 600lm

48 028 20

OSRAM NAV-E 400W SUPER XT

28 000

34 000

400 W

56 500lm

Snro

Tuotenimi

Paino

Valon värilämpötila

Halkaisija Pituus

Teho

Valovirta

47 308 42

OSRAM HQL LED
3000LM E27

415 g

4000 K

7,5 cm

15,2 cm

23 W

3000lm

47 308 43

OSRAM HQL LED
4000LM E27

480 g

4000 K

7,5 cm

17,5 cm

30 W

4000lm

47 308 44

OSRAM HQL LED
6000LM E27

680 g

4000 K

8,0 cm

20,4 cm

46 W

6000lm

47 308 45

OSRAM HQL LED
6000LM E40

700 g

3000 K

8,0 cm

21,0 cm

46 W

6000lm

30 000

50 W
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ClearWay gen2 – monikäyttöistä ja
kustannustehokasta LED-valaistusta

ClearWay gen2 on kustannustehokas leditievalaisin,
joka säästää energiaa valaistuksen laadusta tinkimättä.
ClearWay-tuoteperhettä on päivitetty, ja valaisimet ovat
entistä energiatehokkaampia. ClearWayn ansiosta
kokonaiskustannukset pysyvät kurissa ja sen tuottama
valo parantaa viihtyvyyttä huomattavasti verrattuna
perinteisiin valaisimiin. Valaisimen ulkonäkö on entistä
sulavampi ja jäähdytysrivat ovat poissa.
Ominaisuudet
• Erinomainen valon laatu, alhainen alkuinvestointi
• Hyvä perinteisten valaisimien korvaaja
• Valovirta 3 500–9 900 lm, järjestelmän teho 13-80
W
• Valaisimen elinikä L80B10 100 000 tuntia
• Asennus pylvään päähän tai varteen Ø 42/60
• Käyttölämpötila –40 °C ... +35 °C
• Käyttökohteita mm.: Pääväylät, asuinalueiden kadut
ja tiet, kevyen liikenteen väylät

Snro

Tuotetyyppi

Tuoteperhe

45 173 21

BGP307 LED35-4S/740
DM11 D9 42/60

Clearway
tievalaisin

45 173 22

BGP307 LED54-4S/740
DM11 D9 42/60

Clearway
tievalaisin

45 173 23

BGP307 LED99-4S/740
DM11 D9 42/60

Clearway
tievalaisin

Quebec LED
– ulkovalaistuksen uusi klassikko
Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan
valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin. Se hyödyntää energiatehokasta LEDGINE-O-tekniikkaa ja korkealaatuista optiikkaa. Quebec LED on monikäyttöinen ratkaisu, joka soveltuu monenlaisiin projekteihin.
Ominaisuudet
• Valaisimen elinikä min. L80B10 (jopa L96B10) 100 000
• Työkaluton huolto, asennus pylvään päähän Ø 60 mm
• Valovirta 4 900 lm, järjestelmän teho 33,5 W
• Valon väri 4 000 K (neutraali valkoinen)
• DALI-säädettävä
• Käyttökohteita mm.: Asuinalueet, puistot,
• pysäköintialueet, aukiot, kadut, kevyen liikenteen väylät

Snro

Tuotetyyppi

Tuoteperhe

45 173 90

BRP775 LED49-4S/740
PSD DW50 PGR BK D9

Quebec LED
puistovalaisin
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Ampera – laadukasta optiikkaa
ja energiatehokkuutta teille
Ampera tuoteperhe asettaa uuden tason LEDtie- ja katuvalaistukselle, kun puhutaan tehokkaasta ja monipuolisesta tuotevalikoimasta ja
takaisinmaksuajasta. Pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve auttavat minimoimaan käytönaikaiset kustannukset ja kokonaisinvestoinnin. Schréderin valmistamassa Amperatievalaisimessa yhdistyvät laadukas optiikka
ja energiatehokkaat ominaisuudet. Ampera
löytyy SLO:n varastovalikoimasta nopeaankin toimitukseen.
Amperan edut ja ratkaisut
• Useita vaihtoehtoisia optiikoita kapeista
teistä leveisiin
• Schréder-valikoimasta löytyy tarvittaessa
lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja
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Ensto BaseDim tekee energiansäästön
erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50
% kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen
ja helppo, mutta parantaa energiatehokuutta ja säästää rahaa.
Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan
himmennysratkaisu, joka optimoi energian
kulutusta ja valovirtaa juuri silloin, kun sitä
tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeän ajalle. SmartDim on
fiksu ja säästää energiaa.
Owlet on räätälöitävä ulkovalaistuksen
IoT-ratkaisu. Owletilla varustetut Ensto- valaisimet ovat yhteydessä pilvipohjaiseen
käyttöliittymään, jonka avulla voit tarkas-

tella ja ohjata ulkovalaisimiesi tilaa.
DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himmennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

Lisätiedot: ensto.fi
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Geafol kuivamuuntaja on päivittynyt
Siemensin GEAFOL-kuivamuuntajia on nyt kahta sarjaa: GEAFOL Standard ja GEAFOL Neo.
Siemensin GEAFOL-kuivamuuntajia on nyt
kahta sarjaa: GEAFOL Standard ja GEAFOL Neo. Standard-sarjan muuntajat ovat
olleet vuosien ajan luotettavia muuntamaan
keskijännitettä halutuksi pienjännitteeksi
vaihtuvienkin kuormien vallitessa. Neo-sarjan
muuntajat on suunniteltu kustannustehokkaiksi laitteiksi, kun tarvitaan pientä fyysistä
kokoa mutta muuten vakioratkaisua. Standardi-sarjaa kuvaavat erilaiset kuormituksen,
läpilyöntien ja eristyksen suojaukseen liittyvät
ratkaisut teollisuudessa, voimalaitoksissa,
keskussairaaloissa, suurissa datakeskuksissa jne. Neo-sarjalla ratkaistaan sähkönjakelu esimerkiksi perinteisissä kiinteistömuuntamoissa.
Mikä on uutta Neo-sarjan muuntajissa?
Neo-sarjan muuntajat ovat aiempaa pienikokoisempia ja samalla kevyempiä. Tämä on
saatu aikaan uudenlaisella ylä- ja alajännitekäämien sijoittelulla sekä käämien pulttauksella muuntajan alarunkopalkkiin. Näin
laite kestää fyysistä rasitusta paremmin ja

muuntajan yläosassa ei tarvita erillisiä käämien kiinnityspalkkeja, jotka hidastavat lämmenneen ilman vapaata virtausta käämien
sisältä ylöspäin. GEAFOL Neo –muuntajat
voidaan rakentaa siis normaalia pienempikokoisiksi jolloin säästetään materiaalikuluja
kuljetuksessa, asennuksessa ja lopulta
käytön aikana kun muuntajan jäähdytys on
tehokkaampaa ja muuntaja kestää käytössä
pitempään.

Mistä tunnistat uuden GEAFOL
Neo-muuntajan?
Siemens GEAFOL Standard –sarjan muuntajien väritys on entisenlainen eli sinipunainen,
kun uuden Neo-sarjan väritys on punamusta.

Haaroituskaapit haja-asutusalueelle
ABB:n uudet haaroituskaapit soveltuvat erityisesti pitkien etäisyyksien haja-asutusalueille.
Kaappeja on saatavilla kahta eri kokoluokkaa
lajimerkeiltään MJSHK95 ja MJSHK240.
Asennusta varten tarvitaan lisäksi erillinen
jalusta MARK12.
Molemmat haaroituskaapit toimitetaan
valmiiksi asennuslevyllä ja Ounevan OTLliittimillä varustettuina. Pienempään kaappiin
voidaan liittää 2 x 6 … 95 mm² Al/Cu-kaapelit
ja suurempaan 2 x 35 … 240 mm². Nimellisvirrat ovat vastaavasti 250 A ja 400 A. Tuotteita voidaan käyttää ympäristöolosuhteiden
niin salliessa myös 1000 V jännitteellä.

Snro

Nimike

97 543 11

MJSHK-95 Haaroituskaappi

97 543 12

MJSHK-240 Haaroituskaappi

97 543 13

MARK12 Kaappitarvike, jalusta
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FVAM Jatkokset

3M FVAM -tuotesarjaa käytetään sekä
kuivien että rasvatäytteisten telekaapeleiden
jatkamiseen ja haaroittamiseen, kattaen
10-parisesta aina 600-parisiin kaapeleihin
asti. Kutistejatkospaketti FVAM sisältää kutistekääreen, alumiinipinnoitetun jatkossuojan,
ylivientijohdon liittimellä ja puhdistusliinan.
Kutistekääreessä on erityinen väri-indikaattori,
joka kertoo asentajalle, kun kutistetta on
lämmitetty riittävästi. Jatkokseen mahtuvien
parien lukumäärä riippuu jatkettavan kaapelin
johdinkoosta sekä valitusta liitintyypistä.

FVAM-haaroitussarja myydään erillisenä tuotteena, joka sisältää kaapelien haaroitukseen
tarvittavat materiaalit.

52 717 71

Telejatkos FVAM 1/6 10-30 par.

52 717 72

Telejatkos FVAM 2/6 30-100 par

52 717 73

Telejatkos FVAM 3/6 70-150 par

52 717 74

Telejatkos FVAM 4/6 150-200 pa

52 717 76

Telejatkos FVAM 6/6 300-600 pa

52 717 77

FVAM Haaroitussarja

ETD – uudet päätekotelot
Uudet päätekotelot soveltuvat monipuolisesti laajaan käyttöön erilaisissa Kuitu Kotiin,
lähiverkko sekä Kaapeli-TV kohteissa. Kotelot
voidaan asentaa suoraan seinälle ja monipuoliset aukotukset eri kaapeleille tekevät
niistä soveltuvia erilaisiin kytkentätarpeisiin.

Snro
72 374 16

MPK12 205 x 235 x 70

72 374 15

MPK16 255 x 305 x 95 mm

72 374 14

MPK24 275 x 320 x 100 mm
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Monipuolisen käytettävyyden lisäksi, kompakti
ulkoasu koko tekee päätekoteloista käyttökelpoisia näkyvissäkin paikoissa.
Materiaali on iskunkestävää muovia, joka
on suojattu UV-valolta ja roiskevedeltä (IP54).
Asennusta helpottaa käännettävä jatkoslevy ja

paikat simplex adaptereille. Kotelon mukana
toimitetaan kuitujen jatkamiseen liittyvät
tarvikkeet.
Ulkomitat (l x k x s)
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Säilytä ja turvaa järjestelmäsi
tiedonsiirtonopeus
– asenna ETD OptoKouruTM
ETD OptoKouruTM -järjestelmä on kehitetty suojaamaan ja ohjaamaan erilaisia
valokuitukytkentäkaapeleita,
laite- sekä runkokaapeleita
laitetiloissa ja datakeskuksissa.
Edut
OptoKouruaTM käyttämällä voidaan varmistaa
ja suojata valokuidun tiedonsiirtokapasiteetin
säilyminen muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän. Järjestelmän suojauskyky
perustuu osien muotoiluun, jolla vältetään liian
suurien kulmien muodostuminen ja valokuitujen vahingoittuminen jo asennuksesta lähtien.

Järjestelmän moduulit on valmistettu korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista.
Tuoteperhe
Laaja OptoKouruTM-tuoteperhe sisältää
kattavasti moduuliratkaisuja myös silloin, kun
kytkentäjärjestelmää laajennetaan tai asennusympäristöä muutetaan.
Järjestelmä on sovellettavissa myös erilaisiin
rakenteiden muutoksiin, kuten esimerkiksi
lankahyllyjen ylityksiin ja alituksiin.
Järjestelmä voidaan kiinnittää kattoon,
tietoliikennekaappien päälle ruuvitankojen ja
kiinnitysosien avulla sekä suoraan lankahyllylle. Esimerkiksi jälkeenpäin asennettavat
pikakiinnitteiset OptoKärsät helpottavat ja
nopeuttavat ylläpitoa ilman hankalia muutostöitä.

OptoKouruTM -tuoteperhe
Moduulit ovat saatavana 50 ja 100 mm levyisinä. Myös suuremmat OptoKourut 240 ja
360 mm levyisiin kuuluvat valikoimaan.

SLO Sähkö- ja televerkot • 2018

34 Tuoteuutiset / Tele

Televes T232103 kuituytimen mukaan
kohdistava kuitujatkoskone ja leikkuri
– tee kuitujatkos 8 sekunnissa
Televes T232103-kuituhitsauslaite eli kuitujatkoskone
tekee täydellisen
hitsauksen 8 sekunnissa.

Kuitujatkoskoneen tärkeimmät ominaisuudet:
• Ytimen mukaan kohdistuva
• 360º suojaus. Pöly-, vesi- ja iskusuojaus
• Automaattinen hitsaus kannen suljettua.
Hitsaus 8 sekuntia
• Vetotesti hitsauksen jälkeen
• Valokaaren automaattinen kalibrointi
asennuskorkeuden ja ilmakehän paineen vaihtelun takia
• Täysin räätälöitävissä hitsattavan kuidun
ominaisuuksien mukaan
• Lämmitysuuni käynnistyy automaattisesti kun luukku sulkeutuu
• Jatkostulokset ja suurennuskuvat tallentuvat laitteeseen
• Täysi akku antaa n.250 jatkosta sekä
jatkosholkin lämmitystä. Ladattaessa
voit jatkaa laitteen käyttämistä
• Jokainen kohdistusmoottori on tyypiltään kestomagneettiaskelmoottori, tämä
mahdollistaa laadukkaan ja maksimaallisen tarkkuudeen
• 3.7” LCD näyttö (640x480)
• Pitkäkestoinen akku (7800mAH) purkausindikaattoreilla. (Käyttöikä n.300500 latauskertaa)
• Tuuletin käynnistyy tarvittaessa lämpötila-anturin myötä
• Laitteen automaattinen läpitarkistus
käyttäjävalikosta
• Kulua kestävät kaksoispainikkeet
• Virransäästö asetuksia (lepotila ja automaattinen sammutus)
• Automaattinen kahdensuunnan taittuva
näyttö
• Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen
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Kuituhitsi käyttää automaattista ydinkohdistusmetodia, jossa kuusi kohdistusmoottoria
kohdistaa kuidut täydellisesti toisiinsa x-, y- ja
z-tasoilla.
T232103 on pieni, kevyt ja se kestää hyvin
erilaisia ympäristöolosuhteita. Erittäin lujasta
ABS-muovista tehty kuljetuslaukku toimii tarvittaessa näppäränä työtasona asennuspaikalla.

Televesin kuituhitsauskone liittää kaksi valokuitukaapelia toisiinsa lämmön avulla. Ensin
kaapelien päät kuoritaan ja leikataan tarkkuusleikkurilla tasaisiksi. Sen jälkeen kuidut asetetaan koneeseen ja automatiikka hoitaa lopun.
Jatkoskohdan päälle asetetaan jatkosholkki,
joka lämmitetään koneen uunissa. Holkki
kutistuu ja suojaa liitoskohdan.

Tekniset tiedot
Tyypillinen vaimennus: 0.02 dB @ yksimuotokuitu (SM) / 0.01 dB @ monimuotokuitu (MM) / 0.04 dB @ DS & NZDS fiber
• Liitosaika: 8 s
• Tyypillinen lämmitysaika: 28 s
• Hitsausasetuksia: 11 kpl esiasetetut (SM
,MM, NZ, DS and BIF) 89 kpl vapaa
• Uunin lämmitysasetuksia: 10kpl esiasetetut. 40kpl vapaa
• Kuitukohdistus: 3 AXIS Core X-Y-Z
• Näyttö: 3.7” väri LCD, 640x480
• Kuidun suurennos näytöllä: Axis X+Axis
Y=155. Axis X tai Axis Y=310.
• Elektrodien käyttökerrat: n. 4000 kertaa
• Vetotesti: 2N
• Suojaholkki: 60,50,45,40,30 ja 25mm.
• Sensorit: Lämpötila ,Ilmakehän paine,
Korkeus ja uunin lämpötila
• Liitännät: Mini USB (Päivitystä ja lokitiedostojen siirtoa varten)
• Virta: Vac 110-240
• Akku: Li-ION (11.1V & 7800mAh)
• Akkukesto: n. 250 (jatkosta ja lämmitystä)
• Käyttöolosuhteet: -10...+50c
• Kosteus: < 95%
• Käyttöalue: 0–5000metriä
• Mitat: L136 x K160 x S164
• Paino: Ilman akkua 1800g.
Salkkuineen 6800g
•

Pakkauksen sisältö
Kuitujatkoskone T232103
• Kuituleikkuri irrotettavalla keräilyastialla
(jopa 16.000 leikkausta)
• Kuituleikkurin suojapussi
• Kuorintapihdit 125, 250 ja 900μm valokuiduille
• 12V virtalähde ja autoadapteri
• Kuljetuslaukku kantokahvalla ja -hihnalla,
voi toimia myös työtasona
• Kuitujatkoskoneen kantohinta
• Litium-akku (irrotettavissa)
• Puhdistusaineannostelija
• Muoviset pinsetit
• Hitsattujen kuitujen jäähdytysteline
• Varasarja elektrodeja (2)
• Vara kuitupidike tuulisuojaan. (2kpl)
• Vaihdettava kuitupidike valmiiksi konfiguroituihin liittimiin
•

Snro

Nimike

64 351 39

Kuitujatkoskone T232103

Tuoteuutiset
/ Tele 35
Tuoteuutiset
/ Valaistus

Laajakaistaiset ja 5G-yhteensopivat
tuotteet sisäkuuluvuusverkkojen
rakentamiseen
Mobiiliverkon signaali ei langattomasti pääse sisätiloihin, jos esimerkiksi energiatehokkaan
rakennuksen materiaalit ovat esteenä. Signaali voidaan tuoda perille asti RF-kaapeleilla ja
antenneilla. Kiinteistöjen sisällä ja maanalaisissa tiloissa mobiiliverkon kuuluvuutta parantavaa
ratkaisua kutsutaan sisäpeittoantenniverkoksi.
Kuuluvuusverkon komponentit
Sisäkuuluvuusverkkoon signaali tuodaan
operaattorin toimesta joko tukiasemasta tai
toistimesta. Verkossa käytetään kaapelien
ja antennien lisäksi erilaisia komponentteja
signaalien yhdistämiseen sekä tehon jakamiseen tai säätämiseen:
• Hybridi yhdistää signaaleja, joten niitä
käytetään tyypillisesti useiden operaattoreiden yhdistämiseen samaan verkkoon.
• Diplexer yhdistää kahden eri taajuusalueen signaalit yhteen lähtöön. Se vaimentaa läpimenevää signaalia erittäin vähän
sekä erottaa tehokkaasti eri taajuusalueiden signaalit toisistaan.
• Symmetriset tehojakajat haaroittavat
tehon tasaisesti verkon eri osille

•

•

•

Epäsymmetriset tehojakajat eli tapperit
haaroittavat pienemmän osan tehosta
esim. antennille. Tuotenimessä esim. 4:1
kertoo tehojaon suhteen.
Päätteitä käytetään sovittamaan kaikki
käyttämättömät RF-liitynnät ominaisimpedanssiinsa (normaalisti 50Ω).
Antennit ovat joko keskelle huoneen
kattoa asennettavia ympärisäteileviä malleja tai seinään asennettavia säteilyltään
suuntaavia paneelimalleja.

Taajuusalue tarpeen mukaan
Samassa kuuluvuusverkossa voidaan siis
välittää eri operaattoreiden signaaleja ja
useita taajuuksia. Laajakaistaiset verkkokomponentit tukevat monioperaattoriverk-

koa ja kattavat kaupallisten operaattorien
lisäksi myös viranomaisten VIRVE-taajuudet.
Toistaalta tulevaisuuden mobiilipalvelujen
saatavuus mahdollistuu, kun valitaan jo nyt
rakennettavaan antenniverkkoon 5G-taajuuksiin kykenevät komponentit.
Laajakaistaisissa tuotteissa taajuusalue
on välillä 380 MHz–2700 MHz ja 5G-yhteensopivissa komponenteissa taajuus on yli
3500 MHz. SLO:n kautta saatavissa oleva
Orbiksen valikoima sisältää nyt näihin
kahteen tarpeeseen kaikki kuuluvuusverkon
rakentamisen komponentit.

Hybridi
3004426 Snro 74 176 20
CA-14E 2x2 200W 350-5850MHz
Tapper tehojakaja
3004199 Snro 74 176 23
DN-44FE 3:1 4,8dB 4.3-10(f) 500W
350-5850MHz
Symmetriset tehojakajat
3006129 Snro 74 176 04
XMSP0327Q0261X 2way 300W 380-2700MHz
3006130 Snro 74 176 05
XMSP0327Q0361X 3way 300W 380-2700MHz
3006131 Snro 74 176 06
XMSP0327Q0461X 4way 300W 380-2700MHz
Pääte
3005330 Snro 74 176 14
TA-2MHE 2W DC-4000 MHz,4.3-10(hex male)
Ympärisäteilevä antenni
3005122 Snro 74 176 29
PEAR S5491i 380-6000MHz
Diplexer
(kuvassa vastaava tuote)
3005820 Snro 74 176 03
DP-160-4310F 200W 80-520/698-2700MHz
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TE 8000 – Monipuolinen laitekaappi
kaikkiin IT-laiteasennuksiin
Monikäyttöinen laitekaappi, josta löytyy oma versionsa
niin verkkolaitteita kuin palvelimiakin varten.
Niin vähän kuin mahdollista, niin paljon kuin tarpeellista.

•

•

•
•

•

•

Kaapin runkona toimii kaksi 19” kiskoa ->
kaappia voidaan käyttää myös avotelineenä, ilman sivuseiniä.
2-pistelukitus, voidaan varustaa Abloylukituksella.
Voidaan purkaa osiin kuljetuksen ajaksi.
Verkkokaappimallissa edessä lasiovi ja
takana umpinainen metalliovi.
Palvelinkaapissa edessä ja takana
rei’itetty ovi.
Laaja valikoima lisävarusteita.

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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CA 8336 Qualistar
+ kolmivaiheanalysaattori
Tämä analysaattori on suunniteltu kaikille
kunnossapidon ja sähkönlaadun/-häiriöiden
kanssa tekemisiin joutuville. Suunnittelussa
on lähdetty siitä, että käyttäjä saa kerralla
kuvan sähköverkon tilasta. Tämä on mahdollista selkeän värinäytön avulla. Laitteen
näytöltä voidaan seurata kolmivaiheverkon
jännitteitä ja virtoja sekä pystytään analysoimaan verkon häiriöt selkeän tallennus- ja
kuvaruutukaappausominaisuuden ansiosta.
Analysaattori pystyy suorittamaan useita
toimintoja samanaikaisesti esim. viikon
seurantajakson aikana voidaan käyttää
kaikkia muita mittaustoimintoja (transientit,
hälytysloki-tiedostot, energialaskurit, vektorikuvaajat, jne.)
Näppärän kokonsa ansiosta laitetta on
helppo kantaa mukana mittauspaikasta
toiseen. Laitteen mittaus- ja laskentaominaisuudet ovat suunniteltu mm. standardeja EN
50160, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-30
silmälläpitäen.

CA 8336 sisältää mm. seuraavat ominaisuudet:
• Graafinen värinäyttö
• Jännitteet (1000 V) ja virrat (10 000A)
• VM- ja JM-kytkentä mahollisuudet (60 kA
ja 500 kV)
• Teho ja energia
• Harmonisten analysointi (50. harmoniseen
saakka)
• Välkyntä
• Käynnistysvirta (Inrush 10 min)
• Transienttien tallennus (210 kpl)
• Hälytystoiminnot (tallennus)

Tiedon tallennus muistiin (muistikortti SD)
ja siirto PC:lle (ohjelma ja kaapeli mukana)
• Kuvaruutukopiointi (50-kuvan muisti) ym.
Useita erikokoisia pihtejä saatavana. Laitteen
perustoimitukseen sisältyy: Analysaattori,
MiniAmpFlex-virtalenkit (10000A), tietokoneohjelmisto, optisen tiedonsiirtokaapeli,
muistikortti, mittausjohtimet ja verkko-/
latauskaapeli.
•

Snro

Nimike

67 505 36

CA 8336 QUALISTAR+

CA 1000 V CAT IV jännitekoettimet
tus, summeri, vastuksen mittaus sekä sisäänrakennettu vikavirtasuojakytkimen testaus.
• CA771 laitemalli näyttää jännitteen 9 eri
LED-merkinnän avulla välillä 12 V….1000 V
AC / 1400 V DC.
• CA773 laitemalli omaa lisäksi 4-numeroisen digitaalisen sekä taustavalaistun
näytön, mikä näyttää saadut mittaustulokset tarkasti ja yksinkertaisesti.
• CA771 voidaan käyttää – 30 C°…+ 60 C°
lämpötila-alueella.

Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400
V DC mittauksiin. Sisältävät EN 50110-1:n
mukaisen automaattisen testin. Täysautomaattisiin jännitemittauksiin taajuudella 16
2/3…800 Hz. Mukana myös käytännöllisiä
lisätoimintoja kuten kohdevalaisin, vaiheen
tunnistus, 2-johdin vaihejärjestyksen tarkasSnro

Nimike

67 505 71 CA771 Jännitteenkoetin 1000 V CAT IV
67 505 73 CA773 Jännitteenkoetin 1000 V CAT IV

CA DigiFlex -virtapihtimittari
DigiFlex on pieni ja kätevä virtapihtimittari
(TRMS). Joustavan virtalenkin avulla pääset
hankaliin ja ahtaisiin paikkoihin mittaamaan.
Mittarin erillinen näyttö on helppo pitää
kädessä, tai kiinnittää vaikka lisävarusteena
saatavalla Multifix-magneettikiinnikkellä keskuskaapiin seinään.
Virtoja voidaan mitata alueella 20mA …
4000A AC. Mittarissa on maksimi- ja
pitotoiminto sekä automaattinen sammutustoiminto. Näyttöyksikön ja virtalenkin välinen
kaapeli on 1,5m.

Snro

Nimke

67 502 71

MA400D-170, 20 mA … 400 A,
max.halk. 45 mm.

67 502 73

MA400D-250, 20 mA … 400 A,
max. halk. 70 mm.

67 502 75

MA4000D-350, 100 mA … 4000
A, max. halk. 100 mm.

Lisävaruste
67 502 79 MultiFix monitoimikiinnike (mm.
magneetti ja kääntyvä tuki)
Turvaluokitus 600V CAT IV.
SLO Sähkö- ja televerkot • 2018

38 Tuoteuutiset / Työkalut ja turvatuotteet

Kaapelikenkä käyttötarkoituksen
mukaan
Pieni osa, jolla on suuri merkitys: huono liitos voi johtaa
liitoksen ylimenovastuksen
kasvamiseen, liialliseen lämpenemiseen ja jopa tulipaloon. Me autamme sinua
valitsemaan oikean menettelytavan.
Markkinoillamme on tarjolla kymmenittäin erilaisia kaapelikenkiä. Sähköasentajan on vaikea
valita tästä laajasta valikoimasta kuhunkin
käyttötarkoitukseen sopiva kaapelikenkä.
Seuraavassa artikkelissa lyhyt yhteenveto
kupari- ja alumiinijohtimille tarkoitetuista
erilaisista kaapelikenkätyypeistä ja käydään
läpi tietoja, joita turvallisen ja kestävän liitännän
tekemiseen tarvitaan.
Kuparikaapelikengät voidaan pääpiirteittäin
jakaa kolmeen eri tyyppiin:
• putkikaapelikengät DIN-standardin
46235 mukaan
• putkikaapelikengät Standard-type (valmistajakohtainen mitoitus)
• levykaapelikengät DIN-standardin
46234 mukaan.

DIN-standardin mukainen
puristuskaapelikenkä, Standard-type
putkikaapelikenkä ja levykaapelikenkä
(vasemmalta oikealle).

Puristettavat kaapelikengät
DIN-standardin 46235 mukaan
DIN-standardissa 46235 määritellään kaapelikenkien käyttötapa, mitat ja merkinnät. Näitä
kaapelikenkiä voidaan kyseisen standardin
mukaan käyttää kiinteiden, säikeisten, hienosäikeisten ja erittäin hienosäikeisten kuparijohtimien puristamiseen. Esim. verkonrakennuspuolella löytyy useita käyttökohteita.
Tuotteessa olevat merkinnät antavat
asentajalle olennaista tietoa DIN-standardin
46235 mukaisten kaapelikenkien alkuperästä ja
käytöstä.
38
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Merkintä ”KL 22 12 - 150” pitää sisällään
seuraavat tiedot:
• KL: valmistaja
(tässä tapauksessa Klauke)
• 22: leuan tunnus
(kaapelikengät DIN 46235)
• 12: liitospultin metrinen koko: koko M12
• 150: johtimen poikkipinta-ala (mm2).
• puristusmäärä kapea/leveä puristus

Vaadittujen puristusten lukumäärä
näytetään vain DIN-standardin mukaisissa
puristuskaapelikengissä.

Kaapelikenkiä puristettaessa on kiinnitettävä
erityistä huomiota puristusleuan koodiin (koko
merkintään).
Puristusleukaan on kaiverrettu peilikuvana
leuan koodi esim. 22, joka leimaa koodin kaapelikenkään jokaisen puristuksen osalta.
Vertaamalla kaapelikengän lavassa olevaa
merkintää puristusjäljessä olevaan koodiin
voidaan varmistua / tarkastaa, että puristus on
tehty oikeilla välineillä.
Kokoja on tarjolla 6 mm2–1000 mm2 ja pulttikokoja M5–M20. Materiaalina elektrolyyttinen
kupari Tina pinnoitteella EN13600 mukaisesti.
Näiden tuotteiden puristukseen käytetään
mitoitukseltaan DIN 48083 mukaisia työkaluja.

Puristettavat kaapelikengät
”Stardardi-mallit”
DIN-mallien rinnalla on lukuisten eri valmistajien
omien mitoitusten (valmistajakohtaiset) mukaisia
tuotteita.
Tuotteet on niin ikään pääosin valmistettu
EN13600 mukaisista materiaaleista. Kokoja on
tarjolla 6 mm2–300 mm2 ja pulttikokoja M5 –
M20.
Tuotteista löytyy yleisesti merkintöinä nimellispoikkipinta-ala, reikäkoko ja valmistajan logo
tms. Puristusmäärät kullekin poikkipinta-alalle
j a työkalulle selvitettävä valmistajien antamista
erillisistä taulukoista.
Tuotteet poikkeavat DIN-normin tuotteesta
pienemmän kokonsa ja erilaisen (pienemmän) putkikoon osalta. Tunnetut valmistajat
testaavat nämä tuotteet niin mekaanisesti kuin
sähköisestikin IEC:n mukaisilla testeillä. Esim.
IEC61238-1 mukaan.
Laadukkaan liitoksen edellytyksenä on
valmistajan käyttöön tarkoitettujen puristustyökalujen käyttö. Virheellisten työkalujen käyttö
johtaa huonon liitoksen myötä korkeamman
ylimenovastuksen vuoksi liitoksen liialliseen
lämpenemiseen tai jopa tulipaloon.
Edellä mainitun tilanteen välttämiseksi suosittelemme käytettäväksi aina ennalta testattuja
yhdistelmiä (johdin - liittimet – puristustyökalu)
sekä pyytämään valmistajaa toimittamaan
dokumentin testauksesta.

DIN putkikaapelikenkä on valmistajakohtaisia
malleja pidempi.

DIN-mukainen merkintä siirtyy kaapelikenkään.
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•
•

Valmistajakohtaisissa malleissa putkikoko on
pienempi kuin DIN-mallissa.

Levykaapelikengät DIN 46234 mukaan.
Nämä mallit ovat tarkoitettu käytettäväksi säikeisille luokka 2, hienosäikeisille luokka 5
ja erittäin hienosäikeisille luokka 6 johtimille.
Tuotteet ovat putkikaapelikenkien tapaan
pääosin valmistettu EN13600 mukaisista
materiaaleista. Valmistustavaltaan ne poikkeavat putkikengistä, jotka tehdään putkesta
muokkaamalla. Levykaapelikengät nimensä
mukaisesti levymateriaalista taittamalla. Kokoja
on tarjolla 0,5 mm2 – 240 mm2 ja pulttikokoja
M2 – M16.
Levykaapelinkengän osalta DIN-standardi
ei määritä puristustyökalua vaan ohjeistuksen
antaa liittimen valmistaja.
Tuotteita käytetään pääasiassa kytkentäkaappien ja koteloiden liitoksissa sekä ajoneuvoissa.

DIN 46267 jatkoliittimet
Valmistajakohtaisia mitoituksia

Vertaamalla kaapelikengän merkintää puristusjäljessä olevaan koodiin voidaan varmistua
/ tarkastaa, että puristus on tehty oikeilla
välineillä.

Vasemmalla suljettu malli ja
oikeallaputkimalli.

Merkintä
” KL18 10-70 / rm / sm 95 re / se” pitää sisällään seuraavat tiedot:
•
KL: valmistaja
(tässä tapauksessa Klauke)
•
18: leuan tunnus
(kaapelikengät DIN 46235)
•
10: liitospultin metrinen koko: koko M12
•
70: johtimen poikkipinta-ala (mm2)
rm/sm pyöreälle säikeiselle kaapelille sek
sektoroidulle säikeiselle kaapelille
95: johtimen poikkipinta-ala (mm2)
re/se pyöreälle lankamaiselle kaapelille sekä
sektoroidulle lankamaiselle kaapelille

DIN-mukainen merkintä siirtyy
puristettaessa kaapelikenkään.

Laadukas liitos muodostuu osatekijöistä;
johdin - liitin - puristustyökalu – laadukas
asennustyö

Tuurnapuristus on ainoa puristusmuoto,
joka soveltuu käytettäväksi
levykaapelikengän puristukseen.

Alumiinikaapelikengät ja liittimet
markkinoillamme:
Suosittelemme käytettäväksi ainoastaan
korkealaatuisesta Alumiinista valmistettuja
kaapelikenkiä putkimitoitukseltaan DIN 46329
mukaisina ja jatkoliittimiä DIN 46267 osa 2
mukaisella putkimitoituksella.
Näissä tuotteissa on riittävät materiaalivahvuudet ja mittatarkkoina ne soveltuvat
täsmällisesti kaapeliin ja niille tarkoitettuihin
puristustyökaluihin. Liitos on ennalta testattuna
turvallinen.
• Tarjolla poikkipinta-alat 10 mm2 - 500 mm2
ja erikoistilauksesta aina 1000 mm2 asti.
• DIN 46329
(suljetut -ja avoimet mallit, vaihtoliittimet)

Kaapelikengän lavassa oleva teksti kertoo
tuotteen käyttökohteen.

AL- kaapelikenkiä puristettaessa on kiinnitettävä
erityistä huomiota puristus leuan koodiin (koko
merkintään).
Puristusleukaan on kaiverrettu peilikuvana
leuan koodi esim. 22, joka leimaa koodin kaapelikenkään jokaisen puristuksen osalta.

Nykyaikaiset puristustyökalut ovat
varustettuja huoltotarpeen ilmaisimella,
puristuspaineen valvonnalla
Klauke EKM6022CFB puristustyökalu
Klauke EKM60IDLCFB puristustyökalu
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PST 1000 putkikäärmevaunu
Viime vuosina yleistynyt maakaapeleiden asennus onnistuu helposti JKS PST 1000
-putkikäärmevaunun avulla.
Tuote ei ole uusi, mutta sitä on kehitetty vuosien
ajan yhteistyössä asiakkaiden ja loppukäyttäjien
kanssa. Asiakkailta tulleen palautteen perusteella vaunun rakenteita ja teknisiä ratkaisuja on
parannettu ja vaunun toimintaa on saatu tällä
tavalla tehostettua. Käyttövoimansa vaunu saa
JKS:n hydraulikoneikosta. Koneikon moottorina
käytetään yleensä Hondan laadukkaita polttomoottoreita, mutta tarvittaessa vaunu voidaan
varustaa myös dieselmoottorilla. Hydraulinen
välivetolaite PPD 402 sekä lisävarusteena saatava vintturi ottavat käyttövoimansa koneikosta.
Kaapelinveto tapahtuu työntämällä halkaisijaltaan 15 mm lasikuitusauva maan alla olevaan
putkeen. Sauva työnnetään välivetolaitteen
avulla putken toisessa päässä olevan kaapelin
luo. Vedettävä kaapeli voidaan liittää suoraan
sauvaan ja vetää kaapeli sauvan avulla putkeen.
Vaihtoehtoisesti sauvan kanssa putkeen
voidaan vetää CW8-minivintturissa oleva 25
mm vetoliina, johon kaapeli kytketään ja jolla se
vedetään putkeen. Erillisen vetoliinan etuna on
huomattavasti suurempi vetovoima, joka saavutetaan erillisellä hydraulisella vintturilla. Vetoliinan
käyttö säästää myös lasikuitusauvaa.
PPD 402 -välivetolaiteessa veto tapahtuu
kahden erillisen erikoispinnoitetun vetohihnan
avulla. Kummallekin hihnalle on oma hydraulimoottorinsa. Hihnat puristetaan toisiaan vasten
hydraulisesti. Tämä ratkaisu takaa pitävän
otteen vedettävästä sauvasta.
Vaunussa käytettävä lasikuitusauva on
halkaisijaltaan noin 15 mm. Sitä mahtuu kelalle
maksimissaan 500 metriä. Yleisimmin toimitettu
mitta on kuitenkin noin 300 metriä, sillä tätä
pidemmät vedot vaikeutuvat putkissa olevan
kitkan vuoksi.
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Koko vetolaitteisto on kasattu omaan
kasettirunkoonsa, joka voidaan tarvittaessa
nostaa vaunusta pois. Näin kasetti voidaan
jättää vaikkapa kaivannon reunalle ja vaunua
voidaan käyttää tavallisen perävaunun tapaan
tavaran kuljetukseen. Vaunun lavakoko on 1500
x 3000 ja se on suojattu eteenpäin avautuvalla
kuomulla, joka antaa hyvän suojan laitteistolle.
Kuomun sisällä on led-työvalo, mikä helpottaa
työskentelyä hämärissä olosuhteissa. Vaunun
valojärjestelmä on myös toteutettu led-valoin,
jotka takuulla toimivat ja näkyvät liikenteessä.
PST 1000:n avulla maakaapeleiden asennuksesta selvitään ratkaisevasti nopeammin. Kun
vaunu viedään työmaalle ja kuomu avataan,
voidaan työskentely aloittaa samantien. Vaunun
varustus valitaan aina asikkkaiden tarpeiden
mukaan. Vaunu toimitetaan yksittäishyväksyttynä ja rekisteröitynä.
PST 1000 vakiovarusteet:
JKS:n valmistama tukeva kuumasinkitty
teräsrunko, 12 voltin led-valot sekä heijastin-

•

varusteet, työntöjarrut, jousitettu akselisto,
säädettävä nokkapyörä, portaattomasti laskettavat takatukijalat, led-työvalo, PPD 402
välivetolaite, Hondan HP9 polttomoottori +
hydraulikoneikko, hätä-seis kytkin, tukeva
JKS-kuomu, ohjainputkisarja
PST 1000 lisävarusteet:
CW8 minivintturi, sähkökäynnistys

•

PST 1000 tekniset tiedot:
Kokonaispaino: 1000 kg
• Valot: 12V led valot
• Veto/työntönopeus: 0-90 m/min
• Veto/työntövoima: n. 3,5 kN
• Asennusjousen pituus: 300 m–500 m
•

PPD 402 -välivetolaitteen tekniset tiedot:
Veto/työntönopeus: 0-90 m/min
• Veto/työntövoima: n. 3,5 kN
• Pyörityksen ohjaus: hydraulinen
• Puristuksen säätö: hydraulinen
• Hydrauliikan max. paine: 175 bar
•
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Milwaukeen uutuudet; 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. Kaukoohjaimen 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

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

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
•

HCC75 –leikkurisarja
Snro

Nimike

64 375 24

M18 HCC75R-502C

Lisätietoja
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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Raychem-routamatto – sulata kohde,
varastoi helposti ja
käytä uudelleen
Hidastaako routa töitäsi? Routamattoa käytetään jäätyneen maan sulattamiseen. Sen ansiosta sulatetulla alueella voidaan tehdä rakennusprojekteihin liittyviä kaivuutöitä myös talvisaikaan. Tyypillisiä kohteita ovat kaapeleiden, jakokaappien perustusten ja muiden sähkölaitteiden kaivuutyöt.
Turvallinen koska siinä on mm:
• sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja
• kirkas keltainen väri ja heijastimet
Helppo käsitellä:
• helppo rullata auki ja kantaa suurista kantokahvoista
• nopea kytkeä käyttöön EUpistotulpalla
• rengasniitit kiinnitykseen tai riiputukseen
Teho: 1000 W ( +5%; -10%)
Käyttöjännite: 230 VAC; 50 Hz
Mitat: 3200 mm x 1150 mm
Kytkentä: 3 m:n kylmäkaapeli pistotulpalla, IP44
Snro: 81 710 00
Snro

Tuote

Tekniset tiedot

81 710 00 Routamatto 1000 W ( +5%; -10%), 230 VAC, 3200 x1150 mm,
3 m:n kylmäkaapeli pistotulpalla, IP44

Suojaa laitteesi jännitevaihteluilta,
jännitepiikeiltä tai salamaniskuilta
Reimaxin kätevällä ylijännitesuojalla suojaat
arvokkaat tietokoneet,
kotiteatterit ja muut kodin
elektroniikkalaitteet salamaniskuja ja jännitepiikkejä vastaan.
Ylijännitesuojaa käytetään suojaamaan herkkiä
laitteita sähköverkossa esiintyviltä hetkellisiltä
ylijännitteiltä. Sähköverkkoon aiheutuu ylijännit-

teitä mm. salamaniskuista, suurten sähkökoneiden käynnistämisestä
ja pysäyttämisestä sekä
sähköverkon oikosuluista
ja muista vikatilanteista.
Ylijännitteet saattavat
johtaa sähkölaitteiden
käyttöiän pienenemiseen
tai niiden rikkoutumiseen. Ylijännitesuoja
toimii leikkaamalla sähköverkon lyhyet
jännitepiikit sähkölaitteiden kestämälle
tasolle.
Hyödyt:
• Ylijännitesuoja sopii sekä maadoitettuun että maadoittamattomaan
pistorasiaan.
• Ylijännitesuojan molemmat lähdöt on
suojattu ylijännitteitä vastaan.
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Suoja on ulkoisilta mitoiltaan pieni,
minkä vuoksi se voidaan sijoittaa
lähes kaikkiin paikkoihin.
• Erillistä asennusta ei tarvita, vaan suojaa käytetään välipistokkeena suoraan
pistorasiassa.
Tekniset tiedot:
Nimellisarvot: Jännite 230VAC, Virta 16A
Ylijännitesuoja:
Staattinen syttymisjännite 280-385Vrms
Dynaaminen syttymisjännite max 850Vdc
(nousunopeus 100V/us)
Dynaaminen syttymisjännite max
1000Vdc (nousunopeus 1000V/us)
Syöksyvirta max 4500A, 1pulssi 8/20us
Jäännösjännite 610Vdc syöksyvirta
8/20us, 10A
Eristysvastus 10.000 Mohm
Vuotovirta <1picoAmp
Toimintaviive <1 us
•
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Maailmanuutuus Wihalta:

Ainutlaatuinen akkuavusteinen VDEruuvimeisseli speedE® – 1, 2, 3, valmis
Wiha speedE® huolehtii raskaasta ruuvauksesta
puolestasi, mutta antaa sinun kuitenkin suorittaa lopullisen
kiristyksen hienovaraisesti käsin.
Wiha speedE® nopeuttaa työtäsi: Ruuvaat
vähintään kaksi kertaa tavallista ruuvimeisseliä
nopemmin 3-vaiheisen prosessin ansiosta.
1. Ruuvaa akkuavusteisesti.
2. Kun 0,4 Nm:n materiaalin suoja-arvo on
saavutettu, meisseli pysähtyy.
3. Voit tämän jälkeen jatkaa ruuvaamistasähköisellä räikkämekanismilla otetta
muuttamatta.
®

Wiha speedE -akkuruuvimeisselillä ruuvaat yhdellä otteella, kolmivaiheisesti, kaksi
kertaa tavallista meisseliä nopeammin.
Ruuvaat ensin akkuavusteisesti. Kun 0,4
Nm:n materiaalin suoja-arvo on saavutettu,
meisseli pysähtyy. Voit tämän jälkeen jatkaa
ruuvaamista sähköisellä räikkämekanismilla
otetta muuttamatta. Voit jatkaa ruuvaamista
käsivoimin menettämättä missään vaiheessa
työkalun hallinnan tuntumaa. 0,4 Nm:n suojaarvo on asetettu, jotta voit turvallisesti ruuvata
ruuvit kiinni materiaalia rikkomatta esimerkiksi sähkörasioiden ruuvit ja palovaroitinten
sensorit. Niiden maksimi kiinnityssuositus on
0,5 Nm.
®

Wiha speedE -akkuruuvimeisseli on
hyväksytty 1000 voltin pienjännitetyöhön
Wiha speedE®-akkuruuvimeisseli on jännitetyöhön hyväksytty ja VDE sertifioitu meisseli.
Wiha®-akkuruuvimeisseli on testattu 10 000
volttiin ja hyväksytty 1000 volttiin saakka IEC

60900:2012 -standardin mukaisesti. VDEhyväksyttyjen tuotteiden on läpäistävä tiukka
kuusivaiheinen tarkastusprosessi, yksittäisten
tuotteiden toimintatarkastukset, valmistussarjojen tarkastukset ja pistokokeet standardin
mukaisesti. VDE on saksalainen, yksi vanhimmista kansainvälisesti tunnustetuista testausja sertifiointiyhdistyksistä.
Wiha speedE®-akkuruuvimeisseli suojaa
kättäsi ja kätesi lihaksia rasittumiselta
Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien
yhdistys AGR suosittelee Wiha speedE®
-akkuruuvimeisseliä. Ergonominen kahva ja
nopea ruuvaaminen nopeuttavat työtehtävien
suorittamista ja lisäävät vaihtuvuutta työasentoihin. Wiha speedE®-akkuruuvimeisselillä
ruuvaat nopeammin, tehokkaammin ja turvallisemmin. Asennustöiden fyysisiä kuormitustekijöitä ovat erityisesti hankalat työasennot,
toistotyö ja käsien voiman käyttö. Työperäiset
niska- ja yläraajasairaudet aiheuttavat työntekijöille kipua ja tulonmenetyksiä, ja lisäksi ne
tulevat kalliiksi yrityksille ja kansantalouksille.

pienempi normaaleihin meisseleihin verrattuna. Kärkiprofiileista löytyvät tavallisimmat
suoraurat, ristipäät, kuusiokolot ja torxit sekä
sähköasennuksissa yleinen ristiurayhdistelmä
kärki. Ohutkärkien pituus on 75 mm ja kannan
läpimitta on 6 mm.
Wiha speedE®-akkuruuvimeisselin litiumioniakun yhdellä latauksella työskentelet
täyden työviikon
Wiha speedE® -akkuruuvimeisselissä
käytetään vakioakkuja. Myyntipakkauksessa
on mukana aina kaksi akkua. Jos ruuvaat
esimerkiksi 300 ruuvia päivässä, voit työskennellä viisi työpäivää ennen kuin sinun pitää
ladata akkuja. Wiha-akkulaturilla voit ladata
akkuja myös autossa usb-pistokkeella. Wiha
Wiha speedE® -akkuruuvimeisselin litium-ioni
akku on varustettu suojapiirillä, joka suojaa
akku ylilatautumiselta, syväpurkautumiselta,
ylivirralta ja oikosululta.

Wiha speedE®-akkuruuvimeisselissä
käytetään wiha slimbit-vaihtokärkiä
Wiha slimBit -vaihtokärjet ovat jännitetyöhön
hyväksyttyjä ohutkärkiä. Wiha-ohutkärkiä on
lähes 30 erilaista kärkiprofiilia. Eristysmateriaali
on integroitu läpikarkaistuihin ruuvauskärkiin ja
läpimitta on joissain kärkityypeissä jopa 33 %
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