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SAIKO HUONO
VALAISTUS SINUT
SOLMUUN?
PARAS VAIHTAA
LEDVANCE
LED-NAUHOIHIN

LEDVANCE.FI
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UUSI LEDVANCE LED-NAUHAJÄRJESTELMÄ
Helppo suunnitella, helppo yhdistellä, helppo asentaa.
LEDVANCE LED-nauhajärjestelmä tarjoaa laajan
valikoiman täydellisesti yhteensopivia komponetteja
ja lisätarvikkeita moniin erilaisiin sovelluskohteisiin.
Niistä löydät juuri sen mitä tarvitset – joustavuutta,
luotettavuutta ja viiden vuoden tuotetakuun.

3

Sisällys
SLO:n verkkokauppa
projektityökaluna
Monipuolinen palvelu oli projektikäytössä
Baltic Connector Oy:n kaasukompressoriaseman
rakennustyömaalla Inkoossa. s. 8
5........Pääkirjoitus
6........Liitos on ratkaiseva rajapinta
11.......Al- ja Cu-johtimien päättäminen ja liittäminen liitäntäalustaan
12.......CPR koskee myös teollisuusrakennuksia

Teollisuus
13......LAPP Automaatio
14......Hedtec / Frico
16......Nexans
17......Prysmian Group
18......Ouneva

Työkalut
18......Vicera
19......Petzl
20.....Klauke
22.....JKS Products

Talotekniikka

Valaistus
31......Signify / Philips
32.....Ledvance
34.....Sylvania
36.....Nylund
36.....Hella Lighting
37......Hedtec
38.....Hide-a-lite

Kotelot ja keskuskomponentit
40.....Siemens
41......Selcast
42......Wago
43.....Elpress

24......ABB
25......Schneider Electric
28......Eaton
29.....Hager
30.....Katko

Tuote- ja hintatiedot saat SLO-myyjältäsi.

LISÄTIETOJA: Urakoitsijakaapelit: Matti Heikkinen

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

Sähkönjakelun kaapelit: Juha Kiiski Tele- ja valokaapelit: Veli-Matti Lehto
Talotekniikka: Ari Lehkosuo Lämmitystuotteet: Timo Mero
Valaistustuotteet: Esa Kuusela ja Niko Kyösti
Mittalaitteet ja teollisuusautomaatiotuotteet: Sami Tolkki
Moottorit ja moottorilähtötuotteet, teollisuusautomaatio: Risto Lavikainen
ja Ossi Martikainen
KANNEN KUVA: Schneider Electric Finland Oy

PEFC/02-31-120

PEFC Certified
Tähän tuotteeseen
käytetty puu on
peräisin kestävästi
hoidetuista metsistä
ja valvotuista kohteista
www.pefc.org
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4 SLO
ratkaisut
SÄHKÖpalvelee
TELE

AUTOMAATIO

TYÖKALUT

SUOJAIMET

EVPIKE
Ensimmäinen FI-hyväksytty sähköauton latausasema

Täydellinen vaihtoehto sähköautojen
latausasemien saneerauksiin
taloyhtiöissä ja omakotitaloissa!

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

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

• Joustava
Latausasemien määrää voi kasvattaa
hybridiautokannan päivittyessä.

• Edullinen
Laitehankinta ja asennustyö on edullista.

Kysy lisää myyjältäsi!
Seuraa meitä:

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

SLO ratkaisut 5

Yhteistyöstä buustia liiketoimintaan
myös talouden suvannoissa
Suomen talous ja rakennusalan markkinat ovat viime vuosina kehittyneet
positiivisesti; rakentaminen on lisääntynyt ja sähköverkkoihin on investoitu
voimakkaasti. Kestävän kehityksen megatrendit näyttävät tukevan toimialaa
sähköautoilun ja CO2-vapaan, hajautetun sähköntuotannon kasvaessa.
Teollisuustuotantokin on ollut kasvusuunnassa ja uusia investointeja on
toteutettu. Eli vire on kaikin puolin positiivinen.

Palvelumme on
kokonaisuus, joka
parantaa liiketoiminnan
kustannustehokkuutta

Lähivuosina tilanne ei välttämättä tule olemaan aivan yhtä ruusuinen. Nimittäin yleismaailmallisen ja myös Suomen talouden kasvuvauhdin ennustetaan
hidastuvan jo vuonna 2019 ja lasku kestänee vuoteen 2021 asti.
Suomessa lasku johtuu vientiteollisuuden kasvun hiipumisesta. Myöskään
rakentamisen ja sähkönjakeluverkkojen investointitasot tuskin nousevat.
Näillä kaikilla tekijöillä on merkittävä vaikutus myös sähköalaan.
Liiketoiminnan kannattavan kasvun osalta ei voi yksin luottaa yleiseen
markkinakasvuun. Tulevaisuuteen pitäisi kuitenkin panostaa innovoimalla ja
kehitystyöllä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää kehittää
liiketoiminnan tehokkuutta jatkuvasti. Totutut toimintatavat pitäisi kyseenalaistaa ja arvioida kriittisesti kokonaiskustannustehokkuuden kannalta oleelliset toimet.
Me SLO:lla haluamme auttaa asiakkaitamme tuoteratkaisujen sekä hankintaja toimituslogistiikan toimintojen tehokkuuden parantamisessa. Siksi olemme
kehittäneet omaa toimintaamme ja investoineet voimakkaasti. Tekemiämme
sijoituksia ovat muun muassa automatisoitu logistiikkakeskus, uudistettu
tuotteiden esikokoonpanoyksikkö, verkkokauppa ja APP sekä toimitusseuranta. Näiden lisäksi SLO:lla on ainoana tukkuliikkeenä sertifioitua osaamista
valmistajien teknisistä ratkaisuista, jolloin pystymme ratkomaan myös teknisempiä ongelmia.
Me uskomme, että olemme paras kumppani. Palvelumme on
kokonaisuus, joka parantaa liiketoiminnan kustannustehokkuutta.
Siksi kannustamme asiakkaitamme ottamaan yhteyttä. Mietitään
yhdessä, miten SLO:sta olisi teille vieläkin enemmän hyötyä.
Hyvää syksyn jatkoa!
Allan Sothman
Johtaja, Sähkönjakelu ja Teollisuus
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Liitos on
ratkaiseva rajapinta
TEKSTI: Mika Laukkanen / SLO Oy

Oikein tehty liitos on luotettava ja
turvallisuutta edistävä. Huolellisesti
toteutetut liitokset ovat myös
pitkäikäisiä ja maksavat näin
investoinnit takaisin.
Oikea kokonaisuus on turvallisuustekijä
Sähköinen liitostekniikka vaatii toimivan kokonaisuuden, johon
kuuluu soveltuvat katkaisu-, kuorinta- ja puristustyökalut sekä
yhteensopiva liitin ja oikea kaapeli. Väärä liitosteknologia saattaa
aiheuttaa mittavat taloudelliset menetykset sähköpalon tapahtuessa tai pahimmallaan aiheuttaa henkilövahinkoja.

6

SLO Valinnat • 3 / 2019

Liitoksessa on suositeltavaa ajatella kokonaisuutta, joka
on testattu vaativissa olosuhteissa ja vastaa suoritustasoltaan
annettuja normeja. Systeemiajattelun kannalta on tärkeää valita luotettavat ja pitkäikäiset tekniset ratkaisut, joilla varmistetaan korkeatasoinen asennus ja saadaan ennen kaikkea turvallinen sekä varmatoiminen lopputulos.
Materiaali ja rakenne keskeisessä asemassa
Toimivan liitoksen perustana on kaapelijohtimen materiaali ja
rakenne. Kupari- ja alumiinikaapeleille soveltuvat liittimet tehdään vastaavista materiaaleista ja siirtymäliittimistä.
On myös mahdollista hyödyntää erikoismetalleja, jolloin
saavutetaan pintakäsittelyn kautta kemiallisesti toimiva rajapinta ja luotettava liitosmatriisi. Erilaisia kemiallisia rajapintoja
toteutetaan hopeoiduilla, tinatuilla, niklatuilla tai pintakäsittelemättömillä kupari- ja alumiinielementeillä.

SLO palvelee 7

Huonoa johtamista ja virumista
Erikoismetallisia liittimiä käytettäessä tulee
huomioida, että metallit saattavat olla yhteensopimattomia tai niillä on ominaispiirteitä, jotka pitää huomioida ongelmien välttämiseksi. Tässä on esitelty kolme tyypillisintä ongelmaa.
1. Alumiinin hapettuminen. Alumiiniset
liitokset täytyy suojata hapettumiselta liitosrasvalla, koska hapettunut liitin
johtaa huonosti.
2. Alumiini viruu. Huomioi myös, että
alumiinin virumisesta suhteessa kupariin syntyy mekaanista painetta, altistaen liitosten löystymiselle.
3. Yhteensopimattomat metallit. Väärät materiaaliyhdistelmät saattavat
aiheuttaa lämpölaajenemista ja niin
ikään johtaa liitoksen löystymiseen.

poikkipinta-alan suhteen tapauskohtaisesti. Mitä hienosäikeisempää johtimen rakenne on, sitä haastavammaksi liitostekniikan
toteuttaminen muodostuu.
Kaapelin käsittely
Kaapelin katkaisu ja kuorinta tulee suorittaa työhön soveltuvin työkaluin. Työkalujen ja kuorintaterien kunto tulee tarkistaa
säännöllisin ajoin tasalaatuisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Johtimien katkaisu voidaan suorittaa
kiila- tai ohitusleikkaavilla työkaluilla, manuaalisesti tai sähköavusteisesti. Näin varmistetaan sileä ja kohtisuora leikkaustulos
kaapelin geometriaa vahingoittamatta.

•

Oikea kuorintatekniikka
Kuorinta tulee suorittaa siten, että eristeen
poisto liitäntävaatimusten ja pituuden osalta ei vahingoita johtimia. Mikäli kaapelissa
on useita eristekerroksia, tulee huomiota
kiinnittää mahdollisiin pituus tai kohtisuoriin
viiltoihin, jotka saattavat heikentää eristystä osittaispurkausten tai pintavirran osalta.
Erityistä huolellisuutta on noudatettava
puolijohtavan hohtosuojan kuorimisessa ja
poistamisessa ja sulkea pois virtatien muodostuminen johtimen ja konsentrisen johtimen välille.

Johdinpoikkipinta-alat määritellään IEC:n
mukaan virrankuormituskyvyn kautta, jonka perusteena ovat johtimen vastus- sekä johtavuusarvot. Nämä selittävät eron
nimellispoikkipinta-alan sekä todellisen

Mekaaninen yhdistäminen tapahtuu
muodonmuutoksella
Mekaaninen yhdistäminen toteutetaan puristamalla eristämättömät kaapelikengät,

Johtimet jaetaan neljään taipuisuusluokkaan
Johtimen rakenne voidaan jakaa neljään
eri IEC 60228 standardin mukaiseen taipuisuusluokkaan:
• Jäykät (yksilankaiset) (1)
• Monisäikeiset (2)
• Taipuisat (5)
• Erittäin taipuisat (6)

C-liittimet tai pääteholkit johtimen ympärille. Eristettyjen kaapelikenkien liittäminen
tapahtuu litistämällä.
Liittimen tekniset ominaisuudet kertovat myös, mille johtimen taipuisuusluokalle liitos on tarkoitettu. Eri versiolle löytyy
valmistajilta optimoidut puristusleuat, joilla
liittimen muovisen eristeen tai metalliosan
vaurioituminen estetään.
Näin varmistat luotettavan, turvallisen
ja pitkäikäisen liitoksen
• Esivalmistele liitoskohta
• Valitse oikea kaapelin kuorintatekniikka
• Tarkista liittimen ja johtimen yhteensopivuus
• Huomioi liittimen mitoitus ja oikea asettelu johtimeen
• Käytä soveltuvaa puristustyökalua
SLO:n ammattilaisten valinnat apunasi
SLO:n ratkaisut koostuvat kokonaisuudesta, jotka ovat ammattilaistemme valitsemia, pohjautuen asiakkaidemme vaatimuksiin sekä toimittajiemme viimeisimpään teknologiaan. SLO valinnoissa ovat
keskeisellä sijalla valitsemiemme valmistajien korkea ammattitaito sekä vuosikymmenten kokemus tuotekehityksestä, valmistuksesta, testauksesta sekä kentältä
saatu kokemus varmoista ja luotettavista
järjestelmäkokonaisuuksista.

Rajapinta ratkaisee!

Vältä nämä asennusvirheet
Luotettava liitos muodostuu sekä mekaanisesti- ja sähköisesti toimivasta kokonaisuudesta. Mekaaninen liitos ei saa asennuksen aikana leikata tai vaurioittaa johtimien säikeitä.
Poikkileikkaantuneet säikeet. Mikäli liitoksen sisälle jäävien säikeiden muodostama
poikkipinta-ala muuttuu, poikkipinta-alan muutos muodostaa virranahtoa ja nostaa liitoskohdan ylimenojännitettä, impedenssin kasvaessa. Tämän vaikutuksesta liitoskohta alkaa kuumentumaan ja pahimmillaan aiheuttaa eristeaineen matrisiin heikentymisen
mahdollistaen palopesäkkeen muodostumisen.
Väärillä työkaluilla liitoskohtaan muodostuneet terävät kohdat saattavat muodostaa paikallisen sähkökentän gradiantin, joka heikentää eristettä ja lopulta aiheuttaa tai
mahdollistaa sähköisen läpilyönnin. Heikko mekaaninen liitoskohta on myös liitokseen
kohdistuvan vedon yhteydessä riski, joka irrotessaan voi muodostaa valokaaren sekä
potentiaalisen palopesäkkeen.
Kohteen mekaaninen rasitus. Mikäli kyseessä on ruuvi- tai pulttiliitos, on soveltuvuus
käyttökohteeseen varmistettava, esimerkiksi liikuteltavissa asennuskohteissa, joissa liitokseen kohdistuu mekaaninen rasitus, joka saattaa heikentää ja löysentää liitosta.
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SLO:n verkkokauppa
projektityökaluna
Monipuolista palvelua käytettiin myös Baltic
Connector Oy:n kaasukompressoriaseman
rakennustyömaalla Inkoossa
8
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Suomenlahdella meren pohjassa kulkee 77
kilometriä pitkä Balticconnector-kaasuputki, joka
yhdistää Suomen ja Viron kaasuverkot vuoteen
2020 mennessä. Putki alkaa kummassakin
maassa kaasukompressoriasemalta, joka Suomen
päässä sijaitsee Inkoossa. Projektin toteuttaja
on Baltic Connector Oy ja SAIPU Oy projektin
rakennussähköurakoitsija. SLO on menossa
mukana toimittajana ja palveluntarjoajana. Lue
kirjoituksesta, kuinka SLO:n verkkokauppaan avatulla
projektikohtaisella tilillä hallinnoidaan tarvikehankintoja
ja laskutusta.

TEKSTI JA INFOGRAAFI: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
KUVAT: Minna Juvonen / SLO Oy

Monipuoliset jakelureitit parantavat energiaturvallisuutta
Kaasuputki on EU:n hanke, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhteen liittämisen ja Suomen yhdistymisen EU:n energiamarkkinoihin. Hankkeen yhtenä tavoitteena on parantaa Suomen ja Itämeren alueen energiaturvallisuutta sekä edistää huoltovarmuutta.
SAIPU valittiin kilpailutuksella rakennussähköurakoitsijaksi ja sopimus Baltic
Connector Oy:n kanssa allekirjoitettiin kesällä 2018. Eurooppalaisestikin merkittävä projekti suunniteltiin tarkasti ja rakennussähköurakointi alkoi vuoden 2018
lopulla. SLO valittiin kilpailutuksella projektiin sähkötarvikkeiden toimittajaksi.
SLO:lta tulee projektikohteeseen kaapelit, kaapelihyllyt, valaisinripustuskiskot

SAIPU Oy

KUKA?

•

Jaakko Uutela
projektipäällikkö
SAIPU Oy
Aloittanut SAIPUlla
v. 2015

•
•
•

Vuonna 2018 liikevaihto 40 miljoonaa euroa.
Noin 200 työntekijää.
Alan suurimpia toimijoita.
Helsingin sähköyksikössä noin 60
omaa asentajaa. Helsingissä
sähkö- ja LVI-yksiköt.

Baltic
Connector Oy
Jorma Heijari
myyntipäällikkö
SLO Oy
Työvuosia
SLO:lla 30 vuotta

•

•

Perustettu toteuttamaan Suomen
osuutta Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnectorkaasuyhdysputkesta.
Balticconnectorin on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.
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Suomessa kaasuputkea
rakennetaan

21 km

Voidaan kuljettaa

Viroon tulee kaasuputkea

7,2 milj. m3

55 km

kaasua päivässä

Kaasuputken
tekniset tiedot
•
•

Putki on kaksisuuntainen

•
•

•

77 km
ja valaisimet. Tuotteiston toimitusaikataulu suunniteltiin ja verkkokaupan käyttötapa
mietittiin projektin tarpeiden mukaan.
Verkkokaupan tili yhdistää sovitut hinnat
ja projektit
Mikä tekee verkkokaupasta Inkoon
projektissa erityisen, on sen käyttötapa.
Äkkiseltään itsestään selvältä ja ehkä jopa
arkiselta vaikuttava palvelu – verkkokauppa – onkin monipuolinen ja mukautuva
projektityökalu.
Heti yhteistyön vahvistuttua SLO:n verkkokauppaan avattiin projektikohtainen
asiakastili, joka on itsenäinen urakoitsijan
omasta asiakastilistä. Tätä toimintamallia
käyttävät etenkin suuret toimijat, joilla on
samanaikaisia työmaita ja hankintojen tulee
kohdistua sovituilla hinnoilla oikeille projekteille.
Erillinen työmaatili sopii kaasukompressoriaseman rakennusprojektiin, koska verkkokaupan käyttäjiä on rajatusti. Käytännössä isot tilaukset tekee projektipäällikkö ja
pienempien tavaroiden hankinnasta vastaa

•

putkea kulkee meren alla

työmaan kärkimies. SAIPUn projektipäällikkö Jaakko Uutela kehuu, että SLO:n kanssa projektikohtainen laskutus saatiin sovittua erittäin sujuvasti.

Verkkokauppa on
paikoittain soittamista
nopeampi tapa tilata"
– Jaakko Uutela, projektipäällikkö SAIPU Oy
Verkkokauppa kevensi työmaavarastointia
Verkkokauppa on auttanut SAIPUa tehostamaan myös varastointia. Aikaisemmin
SAIPU käytti enemmän omia työmaavarastoja, mutta on SLO:n kanssa asioidessaan
voinut luopua osasta varastoja, koska tilaaminen on verkkokaupan kautta helppoa ja
toimitukset laadultaan hyviä. Kun yleisimpiä tuotteita saa jo seuraavaksi päiväksi,
kaasukompressoriaseman työmaallakin on
riittänyt pienimuotoinen varastointi.
Yhteistyön juuret ulottuvat 1980-luvulle
Nykyinen SAIPU on yksi SLO:n vanhimpia
asiakkuuksia. Yhteinen tekeminen on alkanut jo 1980-luvulla silloisen Sähköpal-

Putken halkaisija: 500 mm
Pituus: 21 km
Käyttöpaine: 30-80 bar
Putkimateriaali: Hiiliteräs,
sisältä epoksimaalattua ja ulkopuolelta
polyeteenipinnoitettua
Maanalainen, peitesyvyys: 1,1-1,4 m
Korroosiosuojaus: Katodisuojaus, joka
käsittää kaksi anodikenttää

velu Oy Timo Kurjen kanssa, josta vuosien saatossa tuli osa Hartela Talotekniikkaa.
Yritykseen kuului lisäksi Turun Valo ja Voima Oy ja Saipu Oy. Näiden kolmen yritysten fuusioituessa vuonna 2014 syntyi nykyinen SAIPU Oy, jonka kanssa SLO tekee
yhteistyötä.
Tutut myyjät ovat tekemisen vankka kivijalka
Luottamukselle rakennettu, pitkä asiakassuhde luo tukevan perustan SAIPUn ja
SLO:n yhteistyössä. Asiakasvastaavana
toimii Konalan myymälän myyntipäällikkö
Jorma Heijari 30 vuoden työkokemuksella ja valaisinasioissa SAIPUa palvelee avainasiakasmyyjä Mikael Schmidt. Kun on tuttuja henkilöitä, tiedän heti keneen ottaa yhteyttä kysymysten kanssa, kiteyttää Jaakko.
Vuosien aikana vahvaksi muodostunut
asiakassuhde on auttanut Inkoonkin projektissa oikeiden ratkaisujen löytämistä.
Kaasuasemalla on esimerkiksi räjähdysvaarallisia tiloja ja tämä on täytynyt huomioida tuotevalinnoissa ja rakentamisessa.
Asiakkaansa tuntevan myyjän on helppo
suositella oikeita ratkaisuja.

Jaakon kolme vinkkiä kansainvälistä
projektia suunnittelevalle
1. Huomioi toimitusajat suunnittelussa. Toimitusajat tuotteilla voivat olla pitkät.
Erityisesti valaisimien kanssa voi tulla yllätyksiä.
2. Huomioi projektikohteen erityispiirteet. Kaasuasemalla on räjähdysvaarallisia
tiloja ja tämä on täytynyt huomioida suunnittelussa, ratkaisuissa ja tuotevalinnoissa.
3. Isoissa urakoissa mieti vastuunjako ja huolehdi avoimesta kommunikaatiosta.
Kun samaa urakkaa tekee useampi urakoitsija, syntyy tekemisessä helposti
päällekkäisyyksiä. Vältä kaksinkertainen työ hyvällä kommunikaatiolla.
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Al- ja Cu-johtimien päättäminen
ja liittäminen liitäntäalustaan
Alumiinijohtimien liitoksissa on otettava huomioon alumiinin
pinnan oksidoituminen eli hapettuminen ja alumiinin viruminen
eli kylmäjuokseminen sekä liitospinnan galvaaninen korroosio.

TEKSTI: Jarmo Lindberg, SLO Oy

L

iitostekniikan kannalta alumiinin
pinnan oksidikalvo on ongelmallinen sen suuren kovuuden ja huonon johtokyvyn vuoksi. Alumiinin
pinnalle oksidikalvo muodostuu jo muutamassa minuutissa.
Oksidikalvosta päästään eroon harjaamalla liitospinnat liitosrasvan lävitse juuri ennen liittämistä. Liitospintojen harjaamisessa voidaan käyttää esim. teräsharjaa
ST18 (snro 64 100 73) ja liitosrasvana esim.
Penetrox A13 (snro 50 44 130).
Alumiinin virumisen hallinta
Alumiinin viruminen eli kylmäjuokseminen
voidaan hallita oikeilla puristustyökaluilla
ja -leuoilla. Nykyään on kuitenkin oikeiden puristusvälineiden saatavuus ja niiden
kunnon hallinta ongelmallista, jonka vuoksi
momenttiruuvillisten kaapelikenkien ja jatkosholkkien käyttö on vallannut markkinat.
Johdinliitoksessa on usein nykyään tehty
liittimen rakenne sellaiseksi, että johtimen
oksidipinta rikkoutuu liittimen sisäpinnan
uritusten/rihloitusten avulla esim. momenttiruuveja kiristettäessä.
Kaapelikenkien ruuviliitoksissa kylmä
juokseminen voidaan hallita käyttämällä

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

asianmukaisia kartiomaisia puristuslaattoja ja suoria paineentasauslaattoja. Näitä liittimiä varten oli aikoinaan Suomessa
omat standardit SFS 3737 ja 3738, jotka
on kumottu vuonna 2014, mutta silti niiden sisältö on yhä asiaa. Liitoksen kummallakin puolella käytetään suoria paineentasauslaattoja XZAK 12 ja mutterin alla kartiomaista puristuslaattaa XZAL 12.
Alumiinisten kaapelikenkien käyttö erilaisissa olosuhteissa
Kuivissa tiloissa saa alumiinisen kaapelikengän liittää suoraan liitosrasvaa käyttäen ja alumiinipinnat harjaten alumiiniseen
ja paljasta tai pinnoitettua kuparia olevaan
liitinalustaan.
Kosteissa ja märissä tiloissa alumiinin
saa liittää liitosrasvaa käyttäen alumiinia
ja tinattua kuparia olevaan liitinalustaan.
Mikäli liitinalusta on pinnoittamatonta kuparia tai se on hopeoitu, kromattu tai niklattu, on käytettävä siirtymisliittymiä, joissa on esim. kuparinen lapa.
Alumiinikenkien ja -kiskojen liitoksissa
on käytettävä sinkittyjä lujuusluokan 8.8
pultteja ja lujuusluokan 8.0 muttereita.
Kuparijohtimien liitostekniikka ongelmattomampaa
Kuparijohtimien liitostekniikassa ei ole
vastaavia ongelmia kuin alumiinin kanssa.
Kuparisten kaapelikenkien ruuviliitoksissa
voidaan käyttää normaaleja suoria aluslaattoja ja kiristysaluslaattoja.
Kuparijohtimien liitokset ovat yksinkertaisempia, koska kylmäjuokseminen ja oksidoituminen ei aiheita ongelmia. Kupariliitoksissa voidaan käyttää normaaleja aluslaattoja.

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

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

Cu-kaapelin liittäminen Cu-kiskoon XMAR 14kaapelikengällä kosteassa tilassa
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CPR koskee myös teollisuusrakennuksia
Rakennuksiin kiinteästi asennet
tavien sisäverkon kaapeleiden
tulee täyttää EU:n rakennustuoteasetuksen eli CPR:n (Construction
Product Regulation) vaatimukset.
Tämä määräys koskee myös teollisuuden rakennuksia.
Suomessa pienjännitesähköasennukset-standardi SFS 6000:ssa määritellään, minkä CPRpaloluokan kaapelia vähintään tulee käyttää
missäkin kohteissa. Vaikkakaan määrittely ei
koske rakennuksissa sijaitsevien koneiden
kaapeleita, rakennukseen kiinteästi asennettavat kaapelit ovat standardin piirissä.
Palon sattuessa teollisuusrakennuksiin
pätevät samat lainalaisuudet kuin muihinkin rakennuksiin. Vakuutusyhtiöselvityksen
mukaan näyttää siltä, että teollisuuskohteissa
tapahtunut vahinko, joka tavallisesti on

12
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tulipalo, on aiempaa useammin suurvahinko
ja nousee yhä useammin miljoonavahingoksi.
Samoin tiedetään, että palon alettua ensimmäiset minuutit ovat tärkeimpiä sekä henkien
että omaisuuden pelastamiseksi. Nousu miljoonaluokkaan saattaa osaltaan riippua siitä,
miten nopeasti ja tehokkaasti sammutustyö
käynnistyy ja etenee.
Johtopaloista syntyy vaarallista
kloorivetykaasua ja suolahappoa
Jo pienetkin johtopalot ovat erittäin vaarallisia
ihmisille savukaasujen takia.
Perinteisen PVC-sekoituksen palaessa syntyy nopeaa tahtia tummaa, läpinäkymätöntä
savua. Se vaikeuttaa pelastautumista ja sammutustyötä. Palaessa syntyvä kloorivetykaasu
haihtuu nopeasti, mutta muodostaa yhdessä
sammutusveden kanssa suolahappoa, joka
leviää vahinkokohteen pinnoille. Sekä kloorivetykaasu että suolahappo ovat syövyttäviä ja
ärsyttäviä ja vahingoittavat sekä ihmisiä että
rakenteita ja laitteistoja.
Suolahappo voi aikaansaada voimakasta
korroosiota metalleissa, ruostumattomissa teräksissä käynnistyy pistekorroosio,
elektroniikassa alkaa liitosten syöpyminen ja
erityisesti luonnonkumi tuhoutuu nopeasti.

Tulipalon jälkeen on mm. käytävä kaikki savukaasuille altistunut elektroniikka läpi.
Halogeeniton C-PRo -kaapeli on
turvallinen
Halogeenittomista paloturvallisista C-PRokaapeleista ei muodostu tummaa, läpinäkymätöntä savua eikä vahingollisia syövyttäviä
savukaasuja.
Teollisuusrakennuksissa sattuvien tulipalojen
kustannukset jakautuvat palon aiheuttamien
jälleenrakennuksen kustannuksiin ja seisokista
aiheutuviin kustannuksiin. Korjausajalta syntyvä
seisokkikustannus saattaa olla yhtä suuri kuin
jälleenrakennuksen kustannus. On siis merkitystä sillä, miten pitkä on jälleenrakennusaika.
Mikäli laitteisto ei kärsi halogeenillisten kaapeleiden tuottamista savukaasuista ja niiden sekä
sammutusveden yhteisvaikutuksena syntyvistä
happamista kaasuista, jälleenrakennus on
merkittävästi nopeampaa ja laitteistokin saattaa
olla edelleen käyttökuntoista.
Myös teollisuusrakennuksessa CPR:n
mukaisesti vähintään Cca-c1,d1,a2-palo-luo
kan kaapelien käyttäminen parantaa kaapeleiden ja siten niiden lähiympäristön palotur
vallisuutta sekä helpottaa pelastajien ja sammut-
tajien työtä mahdollisessa tulipalotilanteessa.
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LAPP-kaapelit nyt SLO Oy:n valikoimissa!
Valikoimasta löytyy nyt
laaja valikoima erilaisia
LAPP Automaation kaapeleita.
Lapp on yksi maailman johtavista teollisuuskaapeleiden valmistajista. Heidän tunnetuimmasta tuotemerkistään Ölflex, on muodostunut lähes synonyymi teollisuuden ohjauskaapeleille. SLO on aloittanut kaapeliyhteistyön Lapp Automaation (ent. SKS Automaatio) kanssa, jolloin SLO:n teollisuuskaapelitarjonta on täydentynyt entisestään.

ÖLFLEX® ohjaus- ja virransyöttökaapelit
PVC- ja PUR-eristeiset ohjauskaapelit teollisten sovellusten ohjaukseen ja virransyöttöön.

Yli 1700 uutta tuotetta järjestelmissä
Ensimmäisenä käytännön toimenpiteenä SLO järjestelmiin on avattu yleisimpien
Lapp-kaapeleiden sähkönumerot (yli 1700
kpl).
Tämän yhteistyön myötä saamme lisäksi helpon ja nopean pääsyn kaikkiin muihinkin Lapp Automaation valmistamiin kaapelituotteisiin. Yleisimmät tyypit löytyvät Lapp
Automaation varastosta Hyvinkäältä. Harvinaisemmat tyypit saadaan SLO:lle Saksan
varastosta noin viikossa.
Erikoiskaapeleita saatavilla myös pienillä minimitilausmäärillä, esim. 300–500 m.,
toimitusaika n. 2-3 viikkoa.

ETHERNET® tiedonsiirtokaapelit
Ethernet- ja Profinet-verkkojen kaapelointiin Cat.5, Cat.6 ja Cat.7 kaapelit

Lapp Automaatio Oy
LAPP Group on saksalainen perheomisteinen konserni, joka on maailman johtavia
kaapeleiden, kaapelitarvikkeiden sekä -järjestelmien toimittajia. Tuotevalikoimassa on
yli 40 000 tuotetta, jotka valmistetaan pääasiassa yhtiön omissa tuotantolaitoksissa.
Konsernissa on 17 tuotantolaitosta ja 40
myyntiorganisaatiota eri puolilla maailmaa,
joissa työskentelee noin 3 770 henkilöä.

UNITRONIC® signaali- ja väyläkaapelit
Perinteiseen signaalin viemiseen sekä
Profibus, CAN, DeviceNet ja muiden
väylien kaapelointiin.
SLO Valinnat 3
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Energiatehokkaat lämmitysja ilmasulkutuotteet Pohjolan
vaativiin lämmitysoloihin
Frico on korkeasta laadustaan tunnettu
ruotsalainen lämmitys- ja ilmasulkulaitteiden
tuottaja, joka kehittää ja valmistaa tuotteitaan
erityisesti Pohjolan vaativiin lämmitysoloihin.
Fricon päätuotealueita ovat ilmaverhokojeet,
kiertoilmakojeet ja lämpösäteilijät, ja näillä tuotealueilla Frico on Euroopan johtava valmistaja. Kaikista tuotealueista löytyy monipuoliset
ratkaisut myös teollisuuden tarpeisiin.
Energiatehokkuutta ilmasulkuratkaisuilla
Avoimet ovet ovat suuri lämpöhäviöiden
ja olosuhdemuutosten aiheuttaja. Näitä
ei-toivottuja tekijöitä voidaan hallita oikein
valitulla ilmasulkujärjestelmällä, joka koostuu
ilmaverhokojeista ja älykkäästä ohjauksesta.

14
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Ilmaverhokojeilla puhalletaan oviaukkoon
ilmasulku, joka sallii vapaan liikkumisen,
mutta erottelee erilämpöisiä ilmamassoja
tehokkaasti toisistaan. Tyypillisiä käyttökohteita teollisuudessa ovat ulkoilmaan
rajoittuvat kulku- ja lastausoviaukot sekä
erilämpöisten tilojen kuten kylmävarastojen
ja lastaustilojen väliset oviaukot.
Lämpösäteilijät teollisuuden
tarpeisiin
Lämpösäteily on energiatehokas lämmitystapa, jolla on helppo parantaa erilaisten
tilojen lämpöviihtyvyyttä. Fricon säteilylämmittimet ovat äänettömiä, eivätkä aiheuta
voimakasta ilmanliikettä ja niiden avulla
tilat voidaan helposti jakaa erilämpöisiin
vyöhykkeisiin, jolloin lämpö saadaan juuri
sille alueelle, jossa sitä tarvitaan. Lämpösäteilijöitä voidaan hyödyntää useissa
teollisuuden käyttökohteissa, kuten tilojen
yleis- tai aluelämmityksessä, työpisteen
kohdelämmityksessä.

Kiertoilmalämmitys myös vaativiin
erityisoloihin
Frico-kiertoilmakojeet on suunniteltu erityisesti Pohjoisen kylmiin olosuhteisiin. Fricon
lämpöpuhaltimet tunnetaan markkinoilla
erityisesti luotettavuudestaan ja pitkäikäisyydestään. Kiertoilmalämmittimet ovat
nopeita asentaa ja ottaa käyttöön sekä
investointikustannuksiltaan edullisia. Valikoimasta löytyy ratkaisut erilaisten tilojen yleistai lisälämmitykseen, mutta myös vaativiin
oloihin, kuten syövyttäviin, täriseviin, pölyäviin tai normaalia lämpimämpiin käyttöihin.
Vesikiertoisena versiona on myös mallisarja
räjähdysvaarallisiin tiloihin.
SLO:n ja Hedtecin asiantuntijat neuvovat lämmitystuotteiden ja ohjaustapojen
valinnassa. Tarvittaessa avustetaan myös
käyttöönotossa sekä annetaan käytön
ja huollon opastusta. Tekninen tuotetuki
palvelee Sinua joka arkipäivä.
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PCE pistokytkimet, moottorinsuojakytkimet
ja keskukset teollisuuteen ja muihin vaativiin
käyttöympäristöihin
Itävaltalainen PC Electric (PCE) on yksi
maailman suurin pistokytkimien ja pistorasiakeskuksien valmistaja. Nykyaikainen tehdas
ja innovatiiviset tuotantomenetelmät takaavat
korkealaatuiset ja turvalliset tuotteet sekä
nopeat toimitusajat. PCE:n laadukkaiden
tuotteiden valikoimasta löytyy tuotteita myös
teollisuuden vaativin tarpeisiin. Käyttökohteita
ovat muun muassa erilaiset tuotantotilat,
varastot, työpisteet ja ulkoalueet. Oikeanlaisen tuotteen löytämisessä SLO:n asiakkaita
auttavat Hedtecin asiantuntijat.
Pistokytkimet useisiin eri järjestelmiin ja
käyttökohteisiin
CEE-pistotulppia ja -pistorasioita käytetään
yleisesti, kun on tarve kytkeä laitteita helposti
irrotettavan liitoksen avulla sähköverkkoon.
PCE:n laatutuotteiden valikoimista löytyy
useille eri järjestelmille 12-690V ja virroille
16-125A sopivat pistotulpat, jatkopistorasiat,
pinnalliset, upotettavat sekä kytkimelliset pistorasiat. Normaalien napalukujen lisäksi saa-

tavilla on myös 7-napaiset. Pilot-kontakti
löytyy vakiona 63A ja 125A pistotulpista,
vastaava pistorasia erikseen tilattaessa.
Moottorikytkimet siirrettävien moottoreiden suojaukseen ja kytkentään
Usein moottoreiden ON-OFF -kytkentä
ja ylikuormitussuojaus toteutetaan kiinteästi
asennetuilla laiteilla. Jos moottori on siirrettävissä tai siirrettävä, on kyseinen toteutus
epäkäytännöllinen ja kallis. PCE:n moottorikytkimet integroidulla pistotulpalla kulkevat
helposti moottorin mukana, jolloin moottorissa on aina kytkin/suojalaite valmiina.
Moottorikytkin on ON-OFF, suunnanvaihto
tai ylikuormitussuoja eli moottorisuojakytkin,
joka suojaa arvokaan moottorin sekä säästää uusimisesta aiheutuvilta haitoilta.
Pistorasiakeskukset kiinteisiin ja siirrettäviin asennuksiin
PCE:n valikoimassa löytyvät keskukset
sekä kiinteään asennukseen ns. työpaikkakeskukset sekä siirrettäviin asennuksiin työ-

maakeskukset. Paikkoihin, joihin ei seinän
tai lattian kautta ole mahdollisuutta syöttää
sähköä, voidaan käyttää ripustettavia keskuksia, joihin sähkö tuodaan käyttökohteen
yläpuolelta. Kaikkein keskusten materiaaleina on kestävä PC/ABS ja polyamidin
muovi tai erittäin kova mekaanista rasitusta
kestävä kumiseos.
Joskus keskuksia tarvitaan toistuvasti
paikoissa, joihin ei voida vetää kaapeleita
pintaa pitkin, mutta keskukset täytyy
kuitenkin käytön jälkeen poistaa. Tähän
tarkoitukseen sopivat maahan upotettavat,
nostettavat keskukset, jotka on helppo
ottaa käyttöön ja jälleen ”piilottaa” näkyvistä
sekä näin myös suojata itse keskusta ja
sähkönsyöttöä. Joissain malleissa on jopa
40 t yliajon kesto.
Keskuksista löytyvät valmiit esimerkkimallit, mutta keskuksia saa vaivattomasti
myös erikseen modifioituina.
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Axclight® -kaapelit turvallisiin
verkkoihin ja kannattaviin urakoihin
Axclight-tuoteperhe on Nexansin 3-johdinkaapelien valikoima sähkönsiirtoon keskijännitteellä. Axclight-kaapeli on moderni, lujatekoinen ja
pitkäikäinen 3-johdinkaapeli, joka sopii tämän
päivän verkonomistajille ja urakoitsijoille.
Täysin vesitiivis ja pyöreä kaapeli on pitkäikäinen ja helppo aurata maahan
Pohjoismainen ilmastomme asettaa suuria vaatimuksia maahan aurattaville kaapeleille. Niitä tulee voida käsitellä helposti -20
°C:ssa ja lisäksi niiden pitää olla niin lujia,
että ne kestävät pohjoismaisessa, ankarassa maaperässä. Näillä tiedoilla me Nexansilla kehitämme sähkönjakeluun kaapeleita, jotka kestävät maahan aurauksen, vaikka maaperän olosuhteet ovat hankalia. Kaapeleiden toimivuutta todistaa se, että viime
vuosina olemme testanneet 2 500 kilometrin verran kaapeleitamme ankarien maaperäolojen alueilla. Uusi keskijännitekaapelimme Axclight TT on kehitetty yllä olevat vaatimukset täyttäväksi.
Uusi Axclight TT on täysin vesitiivis ja pyöreä. Täysin vesitiiviinä se pitää kosteuden ulkopuolella ja siten pidentää kaapelin käyttö-

ikää. Kaapelissa on täyteainetta, joka tekee
kaapelin rakenteesta pyöreän helpottamassa auraamista ja asentamista putkeen sekä
samalla se kestää enemmän iskuja ja painetta. Lisäksi sen kuoriminen ja taivuttaminen on helppoa. Lyhyempi asennusaika tulee kaupan päälle.
Axclight® TT 12-24 kV
Axclight TT on pitkittäin ja poikittain vesitiivis, halogeeniton, PEX-eristeinen, CCA-suojattu (alumiinilanka varustettuna korroosiolta suojaavalla kuparikerroksella). Konsentrinen kosketussuoja ja alumiinifolio ovat kosketuksissa toisiinsa. Kaapelissa on 3 pyöreää alumiinijohdinta ja HDPE-vaippa standardin SS 424 14 16 mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Pitkittäin asennettu täysin
peittävä alumiininauha toimii diffuusiosulkuna. Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja tarkoitettu kiinteään ulkoasennukseen
ilmaan, maahan ja veteen.
Standardi
Kansainvälinen: HD 620 S2 2010/10M

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

Tuote

Johdin mm2

06 230 97

Axclight TT 24 kV

3x50/16

06 230 99

Axclight TT 24 kV

3x95/25

06 231 01

Axclight TT 24 kV

3x150/25

06 231 02

Axclight TT 24 kV

3x185/35

06 231 03

Axclight TT 24 kV

3x240/35

CCA-suojaus
Kaapelissa on kuparilla pinnoitettu alumiinikosketussuoja (Copper Clad Aluminium). Suo-

Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja tarkoitettu
kiinteään ulkoasennukseen ilmaan, maahan ja veteen.
16
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AFUX-HF C-PRo tarjoaa ylivertaisen
valikoiman
Halogeeniton ja palotilanteessa
vähän savuava Draka AFUX-HF
C-PRo kaapeli täyttää CPR:n
Cca-s1,d1,a1 –paloluokan
vaatimukset. Lääkintätiloihin ja
uloskäynteihin saa uuden Pienjännitesähköasennusstandardin
mukaan asentaa vähintään Ccas1,d1,a2-paloluokan kaapeleita,
jolloin AFUX-HF C-PRo on varma
valinta. Suosittelemme sitä myös
muihin kohteisiin.
AFUX-HF C-PRo on helposti käsiteltävä ja
asennettava. Asennettavuuden helppous perustuu taipuisuuteen ja hyvään kuorittavuuteen, jonka ansiosta kaapelin käsittely on nopeaa ja vaivatonta. Kaapeli on helppo kuoria pitkinäkin pituuksina ja talkittomana se on
siisti ja pölytön asennettava. Kaapelin eristeet
ja ulkovaippa on UV-suojattu, joten johdinten
suojaksi ei asennettaessa tarvitse lisätä erityistä UV-suojaa normaaleissa olosuhteissa.
Lääkintätilojen ohella AFUX-HF C-PRo on
suositeltava myös tiloihin, joissa on paljon ihmisiä samaan aikaan – esimerkiksi koulut, päiväkodit ja muut julkiset rakennukset, ostos-

Tuotteen nimi
Snro ja muovikela
Snro, pienkelapakkaus
Snro, rengaspakkaus

Tuotteen nimi
Snro ja kela
Snro ja muovikela

keskukset sekä toimistorakennukset. Puhumattakaan rakennuksista, joissa olevat henkilöt eivät pysty liikkumaan nopeasti ja palotilanteen sattuessa pelastautumaan omin
avuin.
Miksi AFUX-HF C-PRo?
Palo- ja pelastautumistilanteessa jokainen lisäsekunti on arvokas. Silloin on merkitystä
sillä, että AFUX-HF C-PRo on vähän savuava
ja että sen palokuorma ja palon levittämisominaisuudet ovat paremmat kuin vähemmän
vaativien paloluokkien kaapeleilla.
Asentajan ja urakoitsijan näkökulmasta yhden ja saman tuotteen käyttäminen selkeyttää ja yksinkertaistaa varastointia sekä jakelu- ja työmaalogistiikkaa. Näin ei myöskään
voi epähuomiossa valita väärin.

Se on osa Prysmian Group Finlandin Afumex C-PRo -tuoteperhettä, joka on Suomen
laajin halogeenittomien kaapeleiden valikoima. Miksi siis tyytyisit murusiin, kun voit saada koko kakun samalta toimittajalta.
Kaikkia Afumex C-PRo –tuotteita voit käyttää siellä, missä aiemmin vaadittiin nippupolttokokeen täyttäviä, vähän savuavia halogeenittomia kaapeleita.
AFUX-HF C-PRo -kaapeleita on saatavana
300/500V ja 0.6/1kV käyttöjännitteellä. Tuotteet ja niiden sähkönumerot löytyvät alla olevasta taulukosta
Turvallisinta valita paras
Lisätietoja: Toni Suomela, tuoteryhmäpäällikkö, Prysmian Group Finland Oy, puh. 010 566
3445, toni.suomela (at) prysmiangroup.com.

Vaippamerkintä lisää jäljitettävyyttä
Pakollisten merkintöjen lisäksi Prysmian
Groupin kaapeleiden ulkovaipassa on merkintä CPR-luokasta kaikkine lisämääreineen.
Näin on myös jälkikäteen helposti varmennettavissa, että kohteessa on käytetty oikeaa kaapelia.
Kun kaapelin nimessä lukee C-PRo, se
täyttää CPR:n Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset.

AFUX-HF
C-PRo 500V
3x1,5 S

AFUX-HF
C-PRo 500V
3x2,5 S

AFUX-HF
C-PRo 500V
3x6 S

AFUX-HF
C-PRo 500V
5x1,5 S

AFUX-HF
C-PRo 500V
5x2,5 S

AFUX-HF
C-PRo 500V
5x6 S

K6M/500
0403369
PK300
0403370
R100
0403371

K6M/500
0403374
PK200
0403375
R100
0403379

K6M/400
0403380

K6M/500
0403381
PK200
0403382
R100
0403383

K6M/500
0403384
PK150
0403385
R50
0403386

K6M/250
0403387

AFUX-HF
C-PRo 1kV
3x6 S

AFUX-HF
C-PRo 1kV
3x10 S

AFUX-HF
C-PRo 1kV
5x6 S

AFUX-HF
C-PRo 1kV
5x10 S

AFUX-HF
C-PRo 1kV
5x16 S

AFUX-HF
C-PRo 1kV
5x25 S

K8/500
0403388

K8/400
0403389

K8/500
0403390
K6M/200
0403391

K8/250
0403392

K9/250
0403393

K9/250
0403394

R50 0403386
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Modulaariset N/PE-kiskostot
Ouneva N/PE-kiskojen käyttökohteita ovat keskuksien
ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset. Kiskostot
ovat modulaarisia, ja toimitamme niitä asiakkaiden
toiveiden mukaan. Saatavilla yhdellä tai kahdella
kiskolla varustettuna.
Neliökiskoihin (5 x 5 mm) on saatavilla 6, 16 ja 35
mm² liittimiä kuparijohtimille. Eristystukien materiaalina käytetään harmaata nylonia (PA 66). Kiskostot
asennetaan ruuvilla tai DIN-kiskoon. Järjestelmän
nimellisjännite on 600 V. Kiskoihin on saatavilla merkintäalusta, johon voidaan esimerkiksi numeroida
liittimet tai johtimet. K2-kiskoihin saatavilla yhdyskisko, jonka avulla vierekkäiset kiskot voidaan kytkeä
samaan potentiaaliin.

Kokoonpanot sisältävät:
liitinkiskot, päätytuet,
tunneliliittimet ja potentiaalimerkit. Lisävarusteina
saatavilla kosketussuoja,
merkintätuki ja merkintätarrat.

•

Snro

Koodi

Tyyppi

19 142 54 VI05-0178 N/PE K2 5x5 (2x 0,75-16 / 12x 0,75-6 mm²)
19 142 55 VI05-0179 N/PE K2 5x5 (2x 0,75-16 / 22x 0,75-6 mm²)
19 142 56 VI05-0180 N/PE K2 5x5 (2x 0,75-16 / 32x 0,75-6 mm²)
19 142 57 VI05-0181 N/PE K2 5x5 (5x 0,75-16 mm²)
19 142 58 VI05-0182 PE K1 5x5 (7x 0,75-16 mm²)

Ouneva pylväskalustesarja
Pylväskalustesarja
soveltuu erityisesti
valaisinpylväiden
haaroituskytkentöihin.

Liitinsetti sisältää:
• kolme harmaata 4x50 LED liitintä
• yhden 6x50 KeVi LED liittimen
• 350 mm / 16 mm² MKEM-maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä
• 350 mm / 1,5 mm² mustan MK-johtimen
• sulakepesän 10 ampeerin sulakkeella ja
tippuvedeltä suojaavan kiinnitysalustan
sulakepesän kiskokiinnitystä varten

Snro

Tuotekoodi Tyyppi

19 142 73 VC02-0069 Pylväskalustesarja 3x
4x50 mm², 1x 6x50
mm² sulakepesällä

Kaapelinjatkospukki APU
APU-asennuspukki on suunniteltu yhdessä
verkostoasentajien kanssa helpottamaan
kaapelijatko ja -pääteasennuksia kaikissa
olosuhteissa. Patentoidun kiinnitysmekanismin ansiosta kaikkien kolmen vaiheen
asentaminen onnistuu samanaikaisesti.
Kiinnitysmekanismi lukitsee halkaisijaltaan
18-90 mm pyöreät sekä epäsymmetriset kaapelit tukevasti niitä kuitenkaan vaurioittamatta.
Kaapelien kiinnityksen korkeutta maan pinnasta voidaan säätää vallitsevien asennusolosuhteiden mukaan sekä parhaan mahdollisen
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työergonomian saavuttamiseksi 560–1050
mm välillä. APU saadaan nopeasti koottua
pieneen tilaan kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi.
APU toimitetaan 720mmx780mmx150mm
kokoisessa pahvilaatikossa. Asennuksen edellyttämästä vankasta rakenteesta huolimatta
APU painaa ainoastaan 11,5 kg, joten se on
helppo kantaa asennuspaikalle. Jatkoksien
tekoon tarvitset pukkiparin. Päätteiden tekoon
riittää yksi pukki.
Tekniset tiedot:
• Pituus………….. 650 mm
• Leveys…...…..... 780 mm
• Korkeus max….1190 mm
• Korkeus min…... 710 mm
• Paino………….... 11,5 kg
• Sähkönumero .64 136 04

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

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

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

Lisävarustetarjonta on uudistunut
Käyttäjien toiveita on kuunneltu ja uusiin
Vertex-kypäriin saa myös mm. pidemmän
leukahihnaston, jonka voi itse vaihtaa. Pidem-

Uudet Petzl Vertex kypärät Dual Switch leukahihnalla:
• Valkoinen kypärä: Snro 63 158 07
• Sininen kypärä: Snro 63 158 12
• Hi-Viz keltainen kypärä: Snro 63 158 14
• Uusi Vizen EasyClip kokokasvosuojain valokaarisuojalla: Snro 63 15 849
EasyClip pikakiinnikkeet tarjoavat työkalu
vapaan tavan vaihtaa kuhunkin työtilanteeseen sopivin silmiensuojain hetkessä.

EasyClip kiinnitys mahdollistaa silmiensuojaimen vaihdon sekunneissa
Valokaariuhkan ollessa potentiaalisesti läsnä:
• tulee päänsuojaukseen valita sähkötöihin
soveltuva työkypärä,
• päähineen alla olla valokaarelta suojaava
päähine,
• kuulosuojaimina di-electric malli, jossa ei ole
näkyviä metalliosia ja
• silmien suojaimeksi valokaarelta suojaamaan
testattu malli, josta osoituksena linssistä ja
kehyksestä tulee löytyä merkintä ”8”.
Työkaluvapaan EasyClip visiirikiinnityksen
ansiosta uusi Bollé Safetyn valmistama optiikaltaan korkealuokkainen Petzl Vizen EasyClip
SLO Valinnat 3
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Klauke Orange Line
– ensimmäisenä maailmassa!
Klauke esittelee Orange Line
-sarjan akkutoimisia puristusja katkaisutyökaluja 1000 V
versioina ensimmäisenä
maailmassa. Eristys, joka
estää jännitteen siirtymisen
työkalun kärjestä kädensijaan
on Klauken oman, pitkäaikaisen tuotekehityksen tulos.

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

20
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Turvallinen käyttää
Jännitteisillä, alle 1000 V -alueilla työskentely on monilla asentajilla osa päivittäistä
työrutiinia. Tähän asti kohteissa on käytetty
eristettyjä mekaanisia työkaluja. Uusi Oranssisarja tarjoaa nyt ensimmäisenä maailmassa
mahdollisuuden hyödyntää akkutoimisten
puristus- ja katkaisutyökalujen tuomia etuja
em. kohteissa.
1000 V -työkalut lisäävät merkittävästi työturvallisuutta myös kohteissa, jotka omaavat
mahdollisuuden jännitteisten osien kosketukseen.
Työskenneltäessä oletettavasti jännitteettömässä ympäristössä on aina mahdollisuus
virheisiin ja sitä kautta riski sähköiskuun
lisääntyy. Käytettäessä Klauken uusia 1000 V
-työkaluja tämä vaara poistuu kokonaan.

Turvallinen ja kätevä
Sähköjärjestemää ei aina ole mahdollista
tehdä jännitteettömäksi, joten työskentelyä
jännitteisten osien läheisyydessä ei voida
välttää.
Klauken Oranssi-sarjan työkalut luovat
helppokäyttöisen ja turvallisen työskentelyn
näissä kohteissa.
Työkalut soveltuvat käytettäväksi pienjännitteellä maks. 1000 V -kaapeliliitoksien teossa
esim. katuvaloasennuksissa.
ORANGE LINE työkalut
Eristetyt, VDE sertifioidut 1000 V -työkalut lisäävät merkittävästi työturvallisuutta
työskenneltäessä kohteissa, joissa mahdollisuus jännitteisten osien koskettamiseen on
olemassa.

Tuoteuutiset
Tuoteuutiset// Teollisuus
/VTyökalut
Tuoteuutiset
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EKM 60 ID ISM
Sähkönro: 64 45 145
VDE akkutoiminen
puristustyökalu
10–240 mm²
Laaja puristusalue
mahdollistuu
innovatiivisen kaksiosaisen puristus
toiminnon ansiosta
Tuurnapuristus
– ei vaihdettavia
puristusleukoja.

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

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

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

ES 32 ISM
Sähkönro: 64 451 50
VDE akkutoiminen
katkaisutyökalu CU- ja
AL-kaapeleille max. 32
mm halkaisijoille.
Pienikokoinen, kapea
leikkuupää ahtaisiin
kohteisiin.

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

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

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

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

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

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

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

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

SD 125 tekniset tiedot:
• veto/työntövoima noin 700 kg
• suurin kaapelin halkaisija: 130 mm
• pyörityksen ohjaus: hydraulinen
• puristuksen ohjaus: hydraulinen
• tuotekoodi: 281
22
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ECL 500 NOSTOAPUVÄLINE
Snro: 64 311 57
Periaatteeltaan yksinkertainen nostoapuväline, joka on suunniteltu nimenomaan sähkökaappien nostamiseen ja siirtelyyn. Nostimen
raudat kiinnitetään nostettavaan kaappiin,
jonka jälkeen nostin on käyttövalmis. Pienen
kokonsa ansiosta tämän nostoapuvälineen
avulla on helppo käsitellä ahtaassa tilassa
olevia sähkökaappeja.

Start Bollard LED
Erittäin vankkarakenteinen pollarivalaisin modernilla muotoilulla. Valaisin
sopii erinomaisesti kävelyteiden, pihaja puistoalueiden valaisuun. Saatavissa
pyöreä ja suorakaide.
www.sylvania.fi
P. 09 54212100
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DALI-potentiometri
teholähteellä ja
värilämpötilan säädöllä
DALI-potentiometrillä voit säätää valaistuksen kirkkaustason nopeasti
ja luotettavasti. Halutessasi voit myös vaihtaa LED:n värilämpötilan
tunnelmaan sopivaksi. Viimeistele tunnelma haluamallasi DALI-potentiometrin huomiovalon värillä ja kirkkaudella.
Valon kirkkauden ja värilämpötilan säädin (2700 -6500 K) laitetyypin 8 DALI-valaisimiin. Tuotteessa on integroitu LED-huomiovalo
(yhdeksän eri värisävyä/kaksi kirkkaustasoa) ja se ohjaa maksimissaan 37:ää DALI-liitäntälaitetta ja sisältää teholähteen.
DALI-potentiometrissä on 254 säätöaskelta, joten sillä voi säätää
valon kirkkauden erittäin tarkasti.
Jussi (sis: koje, keskiö ja peitelevy)
Snro

Tyyppi

Kuvaus

26 193 79

2116/11UJGL214

DALI-potentiometri, teholähteellä,
Jussi

35 127 60

6540-81-102-510 Säätimen keskiölevy, sisältää
hohtolampun, Impressivo, antrasiitti

35 127 61

6540-83-102-510 Säätimen keskiölevy, sisältää
hohtolampun, Impressivo, alumiini

IMPRESSIVO® (sis: koje, keskiö ja peitelevy)

Design-sarjat

26 193 89

26 200 29

2116/11UJGL-84 DALI-potentiometri, teholähteellä,
Impressivo, valkoinen

Modulaarinen (myydään osina)
26 193 96

2116/11U

35 127 62

6540-84-102-510 Säätimen keskiölevy, sisältää
hohtolampun, Impressivo, valkoinen

6540-866-102

Säätimen keskiölevy, sisältää
hohtolampun, aito teräs

6540-884-102

Säätimen keskiölevy, sisältää
hohtolampun, matta valkoinen

6540-885-102

Säätimen keskiölevy, sisältää
hohtolampun, matta musta

DALI-potentiometri, teholähteellä, koje

ABB Magneettinen virtaus
mittaus ProcessMaster 300
Magneettista virtausmittaria käytetään teollisuudessa yleisesti veden ja muiden johtavien
nesteiden mittaamiseen. ProcessMaster
sarjan virtausmittarit soveltuvat jopa teollisuuden vaativimpiin sovelluksiin erilaisten
vuoraus- ja elektrodimateriaalin ansiosta.

Snro

Tuote

26 190 16 FET321 vahvistin 240V, 4-20mA+Hart
26 190 17 FEP321 anturi DN3, Teflon vuoraus
26 190 18 FEP321 anturi DN4, Teflon vuoraus
26 190 19 FEP321 anturi DN6, Teflon vuoraus
26 190 20 FEP321 anturi DN8, Teflon vuoraus

Tekniset ominaisuudet
• Laaja valikoima vuoraus- ja
elektrodimateriaaleja
• Helppo käyttöönotto Easy Setup
-toiminnolla
• Putkikoot DN3-2000
• Tarkkuus 0,4% virtauksesta
(optiona 0,2%)
• Atex- ja kenttäväylämallit

26 190 21 FEP321 anturi DN10, Teflon vuoraus
26 190 22 FEP321 anturi DN15, Teflon vuoraus
26 190 23 FEP321 anturi DN20, Teflon vuoraus
26 190 24 FEP321 anturi DN25, Teflon vuoraus
26 190 25 FEP321 anturi DN32, Teflon vuoraus
26 190 26 FEP321 anturi DN40, Teflon vuoraus
26 190 27 FEP321 anturi DN50, Teflon vuoraus
26 190 28 FEP321 anturi DN65, Teflon vuoraus
26 190 29 FEP321 anturi DN80, Teflon vuoraus
26 190 30 FEP321 anturi DN100, Teflon vuoraus
26 190 31 FEP321 anturi DN125, Teflon vuoraus
26 190 32 FEP321 anturi DN150, Teflon vuoraus
26 190 33 FEP321 anturi DN200, Teflon vuoraus
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Tarkista, miten lataat: Kiinteä USB-latauspistoke lisää kodin sähköturvallisuutta
Yhä useammat laitteet, kuten puhelimet, tabletit, kuulokkeet ja kellot latautuvat USB-latureiden avulla.
Latureiden laatu vaihtelee ja TUKES on vetänyt monia USB-latureita markkinoilta. Kiinteästi seinään
asennettava USB-latauspistoke on turvallinen valinta.
Mobiililaitteiden myötä USB-portilliset laturit
ovat lisääntyneet kuluttajien käytössä selvästi.
TUKES:in tietoon on tänä vuonna tullut useita
ilmoituksia viallisista USB-latureista.
– Kuluttajilla on nykyään kotona useita
laitteita, jotka toimivat USB-latauksella. Puhelimien ja tablettien lisäksi älykellot ja monet
kuulokkeet ladataan USB-liitännän kautta,
joten kysyntä latauslaitteille on nousussa,
kertoo tuotepäällikkö Eetu Mäkelä Schneider
Electriciltä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on
viime vuosina vetänyt useita USB-latureita
markkinoilta erilaisten vikojen vuoksi. Yleisin
syy on sähköiskun vaara. ”Yksi ratkaisu latureiden ongelmiin on asentaa kotiin tunnetun
valmistajan testattu ja turvallinen seinään
tuleva USB-latauspistoke”, korostaa tuotepäällikkö Eetu Mäkelä Schneider Electriciltä.
– Espoo 14.5.2019
Lisääntyneet USB-laturit ovat tuoneet
markkinoille mukanaan ilmiön, jossa halvalla
valmistetut laturit aiheuttavat ikäviä ongelmia
sähköturvallisuudelle.
– Latureiden laadussa on eroja. Etenkin
latureiden muuntajissa, eli seinään kiinni
tulevassa osassa, on ollut puutteita, sanoo
Mäkelä.

– Sähköturvallisuuden kannalta järkevä
vaihtoehto on hankkia kotiin kiinteät USBlatauspistorasiat tunnetulta valmistajalta.
Tällöin tarvitsee vain johdon eikä laturinpäätä
ollenkaan. Näin ei tarvitse arvailla, onko laturi
varmasti kunnollinen. Laadukas pistorasia on
testattu ja turvallinen.
Schneider Electricin valikoimista löytyy
USB-latauspistorasia, jossa on mukana myös
tavallinen pistorasia.
– Kuluttajan ei tarvitse uhrata kokonaista
pistorasiaa USB-laitteille, kun samalla saa
kotiin molemmat vaihtoehdot yhdessä tuotteessa. Tuote on herättänyt mielenkiintoa juuri
sen monikäyttöisyyden vuoksi.
Kiinteästi asennettavien USB-lataus
pistorasioiden kysyntä kasvaa
Kiinteän USB-latauspistorasian voi asennuttaa kotiin esimerkiksi remontin yhteydessä.
– Sähköasentaja asentaa rasiat, jolloin
liitäntä on varmasti turvallinen. Kiinteä latauspistoke on toimiva esimerkiksi keittiössä,
työpöydän yhteydessä tai sängyn vieressä,
Mäkelä sanoo.
Kiinteästi asennettavien latauspisteiden
hinta on pudonnut merkittävästi, mikä on
lisännyt tuotteiden menekkiä.
– Monet kahvilat ja hotellit tarjoavat
nykyään USB-latauspisteitä asiakkaiden

käyttöön, ja tätä kautta kysyntä on kasvanut.
Meillä on tarjolla laaja ja monipuolinen valikoima USB-latauslaitteita erilaisiin käyttötarkoituksiin.
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Schneider Electric
uudet pinta-asennuskalusteet
Schneider Electric on tuonut markkinoille täysin uudistetun Exxact pinta-asennusmalliston. Modernit,
tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet ovat kauan kaivattu uudistus Exxact valikoimaan.
Laaja mallisto kattaa monenlaiset tarpeet,
yksi-, kaksi- ja neliosaisista pistorasioista kytkimiin, listarasioihin ja pinta-asennusrasioihin.
Uudet pinta-asennustuotteet tulevat samalla
valkoisen sävyllä kuin uppoasennetavien
Exxact-tuotteiden mallisto. Voit siis helposti
käyttää uusia pinta-asennustuotteita olemassa
olevan Exxact malliston laajentamiseen.

26
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Pinta-asennettavat Exxact kytkimet
Uuden malliston kytkimet tuovat designia
myös pinta-asennuksiin. Täysin kojeen
peittävät kaarevat vivut sopivat hyvin nykyaikaiseen sisustukseen. Myös asennettavuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Kaikissa
uusissa pinta-kalusteissa jousiliittimien suuret
vapautuspainikkeet helpottavat johtojen

irrottamista. Valmiit reikä aihiot nopeuttavat
asennusta ja keskikohdan merkinnät helpottavat tuotteiden kohdistamista.
Kytkimen takaa luettava kytkentä
kaavio auttaa tarkistamaan kytkimen tyypin
nopealla vilkaisulla. Kytkimen suorakulmainen
muoto jättää entistä enemmän tilaa
johdoille.

Tuoteuutiset / Talotekniikka
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Exxact 1-pistorasiassa on täysin uusi
pienikokoinen koje, joka jättää enemmän tilaa
johdoille. !-pistorasia on entistä monipuolisemmin säädettävissä soikeiden ja erisuuntiin liikkeen mahdollistavien kiinnitysreikien
ansiosta.
Pinta-asennettavan malliston uusi tuotetyyppi, kytkin ja pistorasia yhtenä kokonaisuutena. Paljon tilaa johdoille, joten asennus
on helppoa. Neljä tukevaa kiinnityspistettä
takaavat kestävän ja luotettavan asennuksen.
2- ja 4- osaisissa pistorasioissa on
kiinnitetty paljon huomiota kojeiden kiinnitykseen. Pohjalevyn lisäkiinnitysreiät tekevät
seinäkiinnityksestä luotettavamman. 4-pistorasian pohjalevyssä on reiät myös kojerasiakiinnitykseen.
Exxact pinta-asennusrasioiden valikoima
laajenee myös runsaasti. Uudet pinta-asennusrasiat kiinteällä kehyksellä ovat tukevam-

pia ja helpompia asentaa. Erillistä kehystä
ei tarvita, joten asentaminen on yksinkertaisempaa, pölyä kerääntyy vähemmän ja
asennus pysyy siistinä pitkään. Mallisto on
saatavina 1, 2 ja 3 osaisena, sekä matalana
versiona kytkimille ja korkeana versiona
kaikille Exxact kojeille. Malliston kruunaa 3x2
osainen multimediarasia. Irrotettavat välisillat
moniosaisissa tuotteissa mahdollistavat esim.
3-osaisten pistorasioiden asentamisen.

Yhdistelmä asennuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja rasiat onkin helppo asentaa
ilman kantta rinnakkain kannen ulkoreunaan
asti tulevien ulokkeiden ansiosta. Kannet on
jälkikäteen helppo kiinnittää paikalleen.
Asennusta helpottamaan tarjolla on nyt uusi
kalusteille suunniteltu vatupassi, joka kiinnittyy
suoraan pistorasian tai kytkimen kojeeseen.
Myös rasiapihtivalikoima laajenee ja mallistoon
tulee uusi pihti joka on optimoitu 3x 1,5mm2
johdoille.
Exxact pinta-asennustuotteet tulevat
samalla värillä kuin Exxact uppoasennettavat
tuotteet, joten samalla Schneider Electric
Optiline asennuslistavalikoima päivittyy
samaan RAL9003 sävyyn. Optiline minilistoissa on kattava valikoima turvalliseen ja
tyylikkääseen asennukseen. Tuotteet ruuvi –
ja/tai tarrakiinnityksellä.

Myös Exxact lista-asennusrasioiden
valikoima laajenee
Malliston kolme listarasiaa sopivat hyvin
rinnakkain samojen mittojen ansiosta. Mallistoon kuuluu Yksiosainen rasia esim: data/
tele rasioille tai valonsäätimille, oma listakotelo
Exxact 2-osaisille vinopistorasioille, sekä listarasia jossa on valmiiksi johdotettu 2-pistorasia
asennuksen helpottamiseksi

Schneider Electric Renova-sarja
täydentyy pinta-asennuskalusteilla
Asuntojen sähköremonteissa kiinnitetään yhä
enemmän huomiota sähköasennuskalusteiden ulkonäköön. Renova- asennuskalusteet
ovat sisustajien suosikki uppoasennettavissa
asennuksissa ja nyt mallistosta on saatavilla

myös pinta-asennettavat kalusteet. Lanseeraus on Schneider Electricille tärkeä, sillä
Renova pinta-asennuskalusteiden klassinen
retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen
sisustukseen, joissa usein sähköremontti

toteutetaan pinta-asennuksena. Uudessa
pinta-asennettavassa mallistossa on tarjolla
yleisimmät asennuskalusteet ja se on saatavana perinteisissä Renova väreissä, mustana
ja valkoisena.

Renova pintaasennustuotteet

Renova pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen.
Mallistossa on tarjolla yleisimmät asennuskalusteet ja se on saatavana perinteisissä Renovaväreissä, mustana ja valkoisena.

Life is On | Schneider Electric
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Eaton Protection Station 500/650/800 VA
Katkeamattoman sähkön
syötön lisäksi UPS tarjoaa
lisäsuojaa ylijännitettä varten.
Tyylikkään ulkokuoren sisällä on tekniikka,
joka suojaa tietokoneet ja oheislaitteet
ylijännitepiikeiltä sekä sähkökatkoilta. Eaton
Protection Station soveltuu mm. koti-,
toimistotyöasemien ja kodin viihdekeskusten
sähkönsuojaukseen.
UPSissa on kaikki pistorasiat (suko) ylijännitesuojattuja esimerkiksi ukkosta vastaan.
Mallista riippuen kolme tai neljä pistorasiaa on
varustettu akkuvarmennuksella.
EcoControl -toiminto sammuttaa automaattisesti oheislaitteet, kun päälaite (PC,
taulutelevisio, kotiverkko, tallennuslaite, ym.)
kytketään pois päältä. Tämä säästää energiaa jopa 30% enemmän verrattuna muihin
saman kokoluokan UPSeihin 650 ja 800 VA
-malleissa.

Käyttäjälle täydellistä mielenrauhaa
• Laite on kansainvälisen ylijännitestandardin
mukainen
• USB-liitäntä ja virranhallintaohjelma vakiona
(650 & 800 mallit)
• Datalinjan suojaus, joka varmistaa, että internet
yhteys (kuten ADSL) on suojattu jännitepiikeiltä
• Takuu UPSiin liitetyille IT-laitteille (EU-maat ja Norja)
• Säännöllinen järjestelmän itsetestaus ja akustonvaihtoilmaisin

Snro

Kuvaus

84 172 15

PROTECTION STATION 500 VA DIN
(6 suojattua pistorasiaa, joista 3 myös
akkuvarmennettua)

84 303 88

PROTECTION STATION 650 VA DIN
(8 suojattua pistorasiaa, joista 4 myös
akkuvarmennettua)

84 303 89

PROTECTION STATION 800 VA DIN
(8 suojattua pistorasiaa, joista 4 myös
akkuvarmennettua)

Eatonilta kokonaisvaltainen suojaus

kesän mukana saapuville ylijännitepiikeille ja sähkökatkoille
Ylijännite- yhdistelmäsuojat
SPBT12 ja SPCT2
Ukkos- ja ylijännitesuojia käytetään
suojaamaan kiinteistöjen, toimistojen
ja kotitalouksien sisäjohtoverkkoja
sekä kulutuskojeita sähköverkon häiriöiltä. Ukkosen lisäksi verkossa esiintyy paljon muitakin häiriöitä. Induktiiviset kuormat, kuten suuret muuntajat
ja moottorit, aiheuttavat verkkoon
kytkentähäiriöitä eli transientteja.
Eatonin T1&T2- yhdistelmä ja
T2- suojissa käytetyt varistoripanokset ovat vaihdettavissa ja ne ovat
varustettu omankunnon indikoinnilla.
Vikaantumisesta on saatavilla myös
sähköinen indikointi apukoskettimen
avulla. Varistoripanoksen irrotettavuus
mahdollistaa myös helpon eristystasomittauksen – ”plug-in”!

Yhdistelmäsuojat (T1 + T2)
Snro

Kuvaus

58 030 01 SPBT12-280/1 (T1+T2, 1-napainen ylijännitesuoja)
58 030 03 SPBT12-280/2 (T1+T2, 2-napainen ylijännitesuoja)
58 030 05 SPBT12-280/3 (T1+T2, 3-napainen ylijännitesuoja)
58 030 07 SPBT12-280/4 (T1+T2, 4-napainen ylijännitesuoja)
Ylijännitesuojat (T2)
Snro

Kuvaus

58 030 28 SPCT2-280/1 (T2, 1-napainen ylijännitesuoja)
58 03 029 SPCT2-280/2 (T2, 2-napainen ylijännitesuoja)
58 030 30 SPCT2-280/3 (T2, 3-napainen ylijännitesuoja)
58 030 31 SPCT2-280/4 (T2, 4-napainen ylijännitesuoja)
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Uudet NH00-kahvavarokealustat
Bussmann-valikoimaan
UTU on uudistanut Bussmann-varokealustojen tuotevalikoimaa. Aikaisemmat 3-napaiset NH00varokealustat ovat korvautuneet uusilla, valmistavan teollisuuden ja sähköurakoinnin tarpeita paremmin
kohtaavilla tuotteilla. Valikoimasta löydät nyt 6 varokealustaversiota eri liitäntämahdollisuuksilla – sanka-,
pultti ja tunneliliittimin tai niiden yhdistelmin.
Uudet kahvasulakealustat voidaan kiinnittää joko suoraan DIN-kiskolle tai kiinnittää
suoraan asennuslevylle. DIN-kiskolle kiinnitettäessä, varokealusta voidaan lukita paikoilleen
alustassa olevan kiinnitysmekanismin avulla.
Varokealustat sisältävät aina 2 erotuslevyä
napojen erottamiseksi toisistaan. Alustan
suojausluokka voidaan nostaa IP20-tasolle,
varustamalla alusta erikseen tilattavalla kosketussuojakannella. Vaihtoehtoja on kaksi. Kosketussuojalla TD00-IP20 voit kosketussuojata
alustan liittimet. TD00-IP20IC-kosketussuoja
on varustettu lisäksi läpinäkyvillä sulakesuoja-

kansilla. Tämä kosketussuoja suojaa kokonaisvaltaisesti sekä alustan liitännät että siihen
alustaan kiinnitetyt sulakkeet kosketukselta.
Kosketussuojat on helppo liittää varokealustoihin, vain painamalla ne paikalleen
Varokealustojen liitäntätyypeistä, pultti
liitäntäiset tuotteet on varustettu M8 Clich
Nut -tekniikalla, jossa kiristysmutteri lukit
tuu tehokkaasti paikoilleen liitännän varmis
tamiseksi. Tunneliliittimet puolestaan
mahdollistavat laaja-alaisesti alumiini- ja kuparikaapelien 2,5–70 mm2 liitännän liittämiseksi
suoraan liittimelle.

Tuotteet SLO:n myyntiohjelmassa seuraavasti:
Snro

Tyyppi

Tuote

31 152 99

TD00-DCI

Varokealusta 3N NH00/000 pultti/pultti

31 153 45

TD00-DCPI

Varokealusta 3N NH00/000 pultti/sanka

31 153 46

TD00-DCBI

Varokealusta 3N NH00/000 pultti/tunneli

31 153 47

TD00-DPI

Varokealusta 3N NH00/000 sanka/sanka

31 153 48

TD00-DPBI

Varokealusta 3N NH00/000 sanka/tunneli

31 153 49

TD00-DBI

Varokealusta 3N NH00/000 tunneli/tunneli

31 153 50

TD00-IP20I

Kosketussuoja 3N NH00/00 liittimille IP2x

31 153 51

TD00-IP20IC

Kosketussuoja 3N NH00/00 liittimille/sulakkeelle IP2x
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Katkon uusi 800A kuormankytkin
Katko Oy tuo markkinoille uuden kuormankytkimen!
Se on kokoluokassaan ensimmäinen kierrätettävästä muovimateriaalista valmistettu kytkin erinomaisella suorituskyvyllä.
Tämä 800A kuormankytkin on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan korkeisiin
teollisiin käyttövaatimuksiin. Oikosulkukestoisuus on jopa 28kA (1s, 690V).
Kytkimen yhteyteen on toteutettu paljon
erilaisia käyttökohteita mahdollistavia
ominaisuuksia. Sitä saa kolme-, neljä-,
kuusi- ja kahdeksannapaisena ja lisäksi
vaihtokytkinratkaisuina. Apukoskettimia
voi liittää jopa kahdeksan. Kytkimen voi
tilata joko suoravääntimellä tai akselilla
varustettuna. Lisävarusteina on saatavissa vaihesuojia ja liitinsuojia.
Katkon tavoitteena on omalla alueellaan
toimittaa helppokäyttöisiä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tätä noudattaen on
tämänkin kytkimen yhteyteen saatavissa
liitinratkaisut, jotka mahdollistavat monipuoliset kytkentävaihtoehdot.

Tyyppi

L/A
3-nap
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690 V
P / kW

AC-23

1000 V

Sähkönumero

Paino

L/A

kg

6-nap

3-nap

6-nap

KU 3630

KU 6630

630 A

630 kW

-

36 028 26 36 028 42

KU 3800

3-nap

6-nap

4,545

8,985

KU 6800

800 A

800 kW

400 A

36 028 27 36 028 43

4,545

8,985

KU 3630CO

-

630 A

630 kW

-

36 028 46

-

8,985

-

KU 3800CO

-

800 A

800 kW

400 A

36 028 47

-

8,985

-

4-nap

8-nap

4-nap

4-nap

30

AC-23

8-nap

8-nap

KU 4630

KU 8630

630 A

630 kW

-

36 028 28 36 028 44

5,645

11,185

KU 4800

KU 8800

800 A

800 kW

400 A

36 028 29 36 028 45

5,645

11,185

KU 4630CO

-

630 A

630 kW

-

36 028 48

-

11,185

-

KU 4800CO

-

800 A

800 kW

400 A

36 028 49

-

11,185

-
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Ledinaire Panel - matalaan asennustilaan
Ledinaire-valikoiman LED-valaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Varmoja, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä,
mitä tarvitset.
Panelissa on 50.000 tunnin elinikä (L70) ja kehykseen integroitu
liitäntälaite, joka tekee siitä yhden markkinoiden ohuimmista valaisimista.
Asennustyö on helppoa ja valaisin uppoaa matalaankin asennustilaan.
Snro

Tuote

GTIN

42 507 25

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

912401483244

42 507 24

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

912401483243

Philips Interact Pro – älykkään
valaistusjärjestelmän rakentaminen
on helppoa ja vaivatonta

Ei tarvetta erilliselle ohjauskaapeloinnille 1-1 valaisinvaihdoissa.
Älykäs valaistusjärjestelmä on nyt saatavilla ammattikäyttöön!
Valaistuksella parempia työpaikkoja
Liiketoimintasi on riippuvainen työntekijöistä ja
hyvä valaistus voi innostaa työskentelemään
tehokkaammin ja viihtymään paremmin töissä.
Älykäs valaistus tarkoittaa sitä, että LEDvalaisimet ja niihin integroidut tunnistimet ovat

yhteydessä ratkaisuun, mikä avaa valtavasti
uusia mahdollisuuksia.
Tämä on jo osoittautunut toimivaksi
suuryrityksissä, mutta nyt älykäs valaistus on
saatavilla myös pienille ja keskisuurille yrityksille.

Snro

Tuote

28 075 01

Väyläliityntäyksikkö Interact - LCN1840/05 Wireless Gateway EU

28 075 00

Painike Interact Ready - UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B

28 075 02

Läsnäolotunnistin Interact Ready - OCC SENSOR IA CM IP42 WH

42 503 99

Alasvalo Interact Ready - DN131B LED20S/840 ALU IA1

47 237 12

LED-valoputki Interact Ready - IA 1200mm UO 16.5W840 T8

47 237 16

LED-valoputki Interact Ready - IA 1500mm UO 25.5W840 T8

42 503 84

Paneelivalaisin Interact Ready - RC132V 36S/840 W60L60 IA1 OC

42 503 86

Paneelivalaisin Interact Ready - RC132V 36S/840 W30L120 IA1 OC

43 511 77

Suljettu teollisuusvalaisin - WT120C LED40S/840 IA1 L1200

43 511 78

Suljettu teollisuusvalaisin - WT120C LED60S/840 IA1 L1500

Interact Prolla kokonaiskuva energian
kulutuksesta
Voit optimoida älykkään valaistuksen helppo
käyttöisen ohjauspaneelin ja sovelluksen
avulla siten, että saat tehtävään, ajankohtaan,
turvallisuusvaatimuksiin tai sijaintiin täydellisesti
sopivan valaistuksen.
Ohjauspaneeli tarjoaa yrityksille kokonaiskuvan, jota he tarvitsevat energian säästämiseksi.
Urakoitsijat voivat ohjauspaneelin kautta seurata heidän tekemiään asennuksia, tarkistaa
asennusten kunnon ja saada korvaamattoman
tärkeitä energia- ja käyttötietoja, joiden avulla
valaistusta voidaan optimoida entisestään.
Interact Ready -valonlähteet ja -valaisimet
toimivat saumattomasti yhdessä Interact Pron
kanssa.
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Moneen taipuva uusi
LEDVANCE LED -nauhajärjestelmä
– Helppo suunnitella, yhdistellä ja asentaa
LEDVANCE LED -nauhajärjestelmä
tarjoaa laajan valikoiman täydellisesti
yhteensopivia komponetteja ja lisätarvikkeita erilaisiin sovelluskohteisiin.
Niistä löydät juuri sen mitä tarvitset –
joustavuutta, luotettavuutta ja viiden
vuoden tuotetakuun.
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LEDVANCE Performance Class
Snro

Kuvaus

42 319 61 * LS PFM-300/830/5
42 319 62 * LS PFM-300/840/5
42 319 81 * LS PFM-300/830/5/IP66
42 319 82 * LS PFM-300/840/5/IP66
42 319 65

LS PFM-600/830/5

42 319 66

LS PFM-600/840/5

42 319 85

LS PFM-600/830/5/IP66

42 319 86

LS PFM-600/840/5/IP66

42 319 69 * LS PFM-1000/830/5
42 319 70 * LS PFM-1000/840/5
42 319 90 * LS PFM-1000/830/5/IP66
42 319 89 * LS PFM-1000/840/5/IP66

LEDVANCE LED -nauhoja on saatavana
viidellä eri valon värilämpötilalla. Rentouttavan
lämpimän värisestä (2700 K) energisoivaan
päivänvaloon (6 500 K). Valikoima kattaa laajan
valikoiman kohteita.

Helppo asentaa
LED-nauhoja on saatavilla valmiiksi molemmista
päistä johdotettuina ja niihin löytyy valikoimasta
sopivat kuivan tilan sekä IP-luokitellut liittimet.

Helppo suunnitella
Niin pieniä kuin suuria projekteja voidaan
suunnitella helposti LED-nauhan valintatyökalun avulla. Syötät vain perustiedot
projektistasi ja saat tarkan listan tarvitsemistasi
komponenteista. Löydät työkalun
LEDVANCE.FI-sivustolta.

•

Helppo yhdistellä
Suuren LED-nauhavalikoiman lisäksi taipuisaan
24 V LEDVANCE LED -nauhajärjestelmään
löytyy paljon yhteensopivia profiileja, kupuja,
päätykappaleita ja asennuskiinnikkeitä. Yhdistettynä laajaan valikoimaan eri valovirta- ja
värilämpötilavaihtoehtoja, järjestelmä taipuu
hyvin räätälöityihin valaistusratkaisuihin sisä- tai
ulkokäytössä ja tunnelma-, epäsuora tai yleis
valaistuksessa.

Ominaisuudet:
Suojattu ja suojaamaton
• LED-nauhat himmennettävissä
• LED-vakiojännitelähteet 24 V IP20 ja IP66
• 5 värilämpötilavaihtoehtoa 2700, 3000,
4000, 6000 ja 6500 K
• Valovirtavaihtoehtoja 300 – 2000 lm/m
• Tuoteryhmät sovelluksittain: Superior Class,
Performance Class ja Value Class
• Elinikä jopa 60 000 tuntia (Superior),
30 000 tuntia (Performance)
• Takuu jopa 5 vuotta (Superior),
3 vuotta (Performance)

42 319 73

LS PFM-1500/830/5

42 319 74

LS PFM-1500/840/5

42 319 93

LS PFM-1500/830/5/IP66

42 319 94

LS PFM-1500/840/5/IP66

42 319 77

LS PFM-2000/830/5

42 319 78

LS PFM-2000/840/5

42 319 97

LS PFM-2000/830/5/IP66

42 319 98

LS PFM-2000/840/5/IP66

LED-vakiojännitelähteet
40 314 11 * DR-VAL-30/220-240/24
40 314 12 * DR-VAL-60/220-240/24
40 314 13 * DR-VAL-120/220-240/24
40 314 14

DR-VAL-150/220-240/24

40 314 06 * DR-PFM-30/220-240/24/P
40 314 07 * DR-PFM-60/220-240/24/P
40 314 08 * DR-PFM-100/220-240/24/P
40 314 09

DR-PFM-150/220-240/24/P

40 314 10

DR-PFM-250/220-240/24/P

*Heti saatavana SLO:lta.

LEDVANCE Performance Class on
korkealuokkaisten tuotteiden ydinvalikoimaa.
Tässä tuoteryhmässä on laajin valikoima
LED-nauhajärjestelmän tuotteita.
Yleisimmät käyttökohteet: sisä-, märkäja ulkotilat sekä valaistuskohteet, jotka ovat
alttiita suolasumulle ja UV-säteilylle.
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Sylvania Start Eco Surface LED IP44
- edullinen LED-valaisinsarja seinä- ja kattoasennukseen
Start Eco Surface LED IP44 on edullinen
IP44 roiskevesitiivis yleisvalaisinsarja sisätilojen seinä- ja kattoasennukseen. Vankka
rakenne ja opaaliakryylikupu tuottavat
tasaisen ja miellyttävän valon koko valaistavaan tilaan.

Ominaisuudet:
Pinta-asennettava seinään ja
kattoon sisätiloihin
• LED 6W, 12W, 17W, 24W
• 500–2060 lm
• Roiskevesitiivis IP44
• Kestävä runko IK03
• Neljä eri halkaisijaa
Snro

Nimike
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•
•
•
•

Värilämpötilasävy lämmin valkea 3000K ja
valkea 4000K
Tasainen ja miellyttävä valonjako
Pitkä elinikä 30 000h
Valaisin on ei-himmennettävä
Erinomainen hinta-laatusuhde asunto
tuotantoon sisätiloihin

Snro

Nimike

41 705 59 * 0043111 12W 1030LM 4K IP44

41 705 63 * 0043115 12W 1000LM 3K IP44

41 705 60 * 0043112 17W 1545LM 4K IP44

41 705 64 * 0043116 17W 1500LM 3K IP44

41 705 61 * 0043113 24W 2060LM 4K IP44

41 705 65 * 0043117 24W 2000LM 3K IP44

*Heti saatavana SLO:lta.
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Start Track
Spot Integral
– monipuolinen
kohdevalaisin laadukkaalla
vaihdettavalla linssillä
Start Track Spot Integral on sulavalinjainen
kohdevalaisin, jossa ei ole erillistä liitäntälaitekoteloa eikä näkyviä ruuveja. Valaisin
tuottaa erittäin tarkan valonsäteen laadukkaan linssinsä ansiosta.
Start Track Spot Integralin linssi on vaihdettavissa; peruslinssin (36°) lisäksi mukana
toimitetaan 64° linssi. Valaisin on ihanteellinen myymälä-, näyteikkuna ja museo- sekä
galleriavalaistukseen.

Ominaisuudet:
Virranotin Globalin 3-vaiheinen multi
adapteri
• Sopii useimpiin markkinoilla oleviin
3-vaihekiskoihin
• Kolme kokoa
• LED 17W (pieni), 32W (medium)
ja 54W (suuri)
• 1350–5300lm
• 93lm/W
• Värilämpötilat lämmin valkea 3000K
sekä valkea 4000K
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Värintoistoindeksi CRI90
Toimitetaan vakiona 36° ja 64°
vaihdettavilla linsseillä
Painevalettu alumiinirakenne
Hyvä suunnattavuus, kääntökulma 345°
ja kallistuskulma 90°
Värit valkoinen RAL9016 ja
musta RAL905
Ei himmennettävä
Ihanteellinen myymälävalaistukseen
Elinikä 50 000h/L70B50
Takuu 5 vuotta

Sylvania ToLEDo Superia T5 230V AC
suoraan verkkojännitteeseen
Sylvanian LED-putki, joka toimii suoralla verkkojännitteellä, eikä
elektronista liitäntälaitetta tarvita. Nopea, helppo ja turvallinen
tapa korvata perinteinen T5-loistelamppuvalaistus. Parhaimpia
käyttökohteita ovat mm. tehtaat, parkkihallit, supermarketit, tavaratalot, koulut ja toimistot.
Mikäli elektroninen liitäntälaite poistetaan tai ohitetaan, tulee sähköasentajan huolehtia valaisimen oikeasta kytkennästä.
Ominaisuudet:
• Tehot 16W, 18,5W, 26W
ja 27W
• 2200 – 4100 lm
• Erinomainen valotehokkuus
jopa 154lm/W
• Värilämpötilat 3000K,
4000K* ja 6500K
(*varastotuote, muut
tehdään tilauksesta)
• Ympärisäteilevä valonjako
320°
• Saatavissa pituudet
1149 mm ja 1449 mm

Snro

•
•
•

•
•
•

•
•

Hyvä energiatehokkuus
Syttyy heti välkkymättä
Sallittu ympäristölämpötila
-20°C – +50°C
Takuu 5 vuotta
Energialuokka A++
Pitkä käyttöikä 50 000h/
L70B50
Ei himmennettävä
Ihanteellinen myymälä
valaistukseen

Koodi

47 407 63 * T5 AC 27W 1200 G5 4K 4100LM
47 407 65 * T5 AC 26W 1500 G5 4K 4000LM
*Heti saatavana SLO:lta.
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Extronicin PD-230 läsnäolotunnistin
saneerauskohteisiin
PIR-tunnistin, valoisuusanturi ja akustinen tunnistin
yhdessä järjestelmässä
Liitä tunnistimia yhteen järjestelmään
Extronicin PD-230 -järjestelmä on
laajentunut. Nyt saat liitettyä PIRtunnistimia ja akustisia tunnistimia
helposti samaan järjestelmään. Extronicin PD-230 on erinomainen ratkaisu
saneerauskohteisiin.
Akustinen tunnistin reagoi ääneen
Akustinen tunnistin AD-232 sytyttää
valot valvomalleen alueelle aina, kun

tilaan johtava ovi avataan. Akustisella
tunnistimella ohjattu valaistus parantaa
käyttökokemusta viiveettömän valon
syttymisen ansiosta. Valoisuusanturilla
puolestaan saadaan estettyä valaistuksen tarpeeton syttyminen valoisaan
aikaan.
PIR-tunnistinta, valoisuusanturia ja
akustista tunnistinta voidaan kaikkia
käyttää yhdessä järjestelmässä.

Snro

Tuote

26 031 23

Läsnäolotunnistin
EXTRONIC - PD-230
tunnistin+releyksikkö

Hella Lighting S200 MULTI saneerauskohteisiin
Kun vanha alasvalo halutaan korvata LED-vaihtoehdolla
ilman mittavaa kattoremonttia, Hella Lighting S200 MULTI
tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan ratkaisun.

36

Snro

Nimike

42 432 09

HELLA S200 MULTI, 10–29W, 1100–
3050lm, 4000K, 30°, valkoinen kehys

42 432 12

HELLA S200 MULTI, 10–29W, 1100–
3050lm, 4000K, 60°, valkoinen kehys

42 432 84

HELLA S200 asennuskehys,
30 cm x 30 cm, valkoinen
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Saneerauskohteiden patenttiratkaisu
Hella Lighting Finland Oy:n patenttiratkaisu soveltuu
saneerauksiin, joissa ei haluta suurta kattoremonttia ja
käytössä ovat aikaisemman asennuksen asennusaukot
ja kaapelointi. Hella Lighting S200 MULTI on edustavan
näköinen ja varmatoiminen ratkaisu, jossa on hyvä valoteho. Kokonaisuuden asennus on nopeaa ja helppoa.
Säädöt DIP-kytkimellä
HELLA S200 MULTI -valaisimessa haluttu teho säädetään Dip-kytkimillä asennuksen yhteydessä. Valaisimen
ottoteho on 14–29 wattia ja nettovaloteho 1560–3050
lumenia.
HELLA S200 -tuotesarjan alasvalot
10–62W, 1100-6200 lm, avautumiskulmat 10°, 20°, 30°,
60° ja 80°.
Kotimainen tuotanto
kaikki HELLA-sisävalaisimet valmistetaan Suomessa.
Tuotteiden toimitusvarmuus ja hinta-laatusuhde ovat
huippuluokkaa.

Tuoteuutiset//VValaistus
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Galaxy® Profiles -valikoima
tarrakiinnitteisille LED-nauhoille
Galaxy® Profiles-profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi
valmiina. Tyylikkäät profiilit toimivat hyvänä
lämmönjohtimena LED-nauhoille ja edesauttavat nauhan pitkää ikää.

•

•

•

Ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin
• Mallisto kattaa laajan valikoiman erilaisia
profiileja pinta- ja uppoasennukseen.

•

Värivaihtoehdot eloksoitu, valkoinen tai
musta.
Suojakansi parantaa valaistusominaisuuksia ja toimii samalla mekaanisena suojana
avoimille LED-nauhoille.
Profiilit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.
Mallistosta löytyy myös LED-nauhojen
jäähdytysprofiilit.

Profiilit voidaan sisällyttää huonekaluihin,
seinä- ja kattorakenteisiin epäsuoraa valaistusta varten, sekä perinteisimpiin työtaso
valaistuksiin. Monipuolisuuden vuoksi kookkaammat profiilit soveltuvat mainiosti myös
valaistuskonsepteihin pitkinä jonovalaisimina
Varastointipituudet ovat 2 m, mutta
tilauksesta saatavissa räätälöidyt pituudet
tapauskohtaisesti.

SLC LED -nauhat ja liitäntälaitteet
SLC eli Scandinavian Lighting Concept
tarjoaa hyvän valikoiman LED-nauhoja ja niille
monipuolisen valikoiman liitäntälaitteita.
Kattavasti perusnauhoja
SLC:n nauhavalikoima kattaa perusnauhat
teholuokassa 4,8W–25W/m. Kotelointiluokat
tyypistä riippuen IP20/IP54 ja IP67. Vakiopituudet ovat 5 m, 10 m ja 30 m. Nauhat ovat
varustettu 2 m liitosjohdoilla molemmissa
päissä. Lisäksi tarjolla erittäin laaja valikoima
ns. erikoisnauhoja vaativampiinkin toteutuksiin.
Valon väriskaala
Nauhojen valon väriskaala on myös erittäinkattava: 2700K 3000K ja 4000K
• R/G/B/
• DW 2400K-6500K
• RGB
• RGBW

LED-nauhojen asennus
Kaikki nauhat ovat varustettu 3M 300LSE
teipeillä ja suositeltava asennustapa on
käyttää alumiiniprofiilia, jotta nauhoille saavutetaan luotettava kiinnitys ja odotettu elinikä,
60.000h (L80B10). MacAdam 3.

Snro

Liitäntälaitteet
SLC liitäntälaitevalikoima on koottu yksinkertaisia ja helppoja toteutuksia varten. Helposti
ohjelmoitavat RF
laitteet, DALI DT6/
DT8 yhteensopivat virtalähteet, eri
Uusi esite
tavoin himmennetilmestynyt!
tävät virtalähteet ja
tyylikkäät ohjaimet
mahdollistavat helpon
ja käyttäjäystävällisen
toteutuksen.

41 455 02 LED-nauha SLC Basic - 4.8W/m
IP20 4000K 5m

Asennusprofiilit

LED-nauhat

Tuote

41 455 07 LED-nauha SLC Standard 9.6W/m IP20 3000K 5m
41 455 08 LED-nauha SLC Standard 9.6W/m IP20 4000K 5m
41 455 01 LED-nauha SLC Basic - 4.8W/m
IP20 3000K 5m

40 480 65 LED-liitäntälaite - 24VDC 30W IP20
40 480 66 LED-liitäntälaite - 24VDC 60W IP20

Tarvikkeet
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Globe-valaisinperheeseen kuuluu ripustettava,
pinta-asennettava ja upotettava versio.

Arc Safe -julkisivuvalaisimessa on kaikki
yhdessä – valaistus, pistorasia ja
vikavirtasuoja
Valaisimen valo
Arc Safe antaa miellyttävän valon sekä
tuottaa seinälle tasaisen ja leveän valokuvion.
Valon määrä voidaan säätää helposti DIPkytkimillä. Valaisimen värilämpötila on 3000K
ja saatavana väreissä valkoinen, harmaa ja
antrasiitti.

Hide-a-liten Arc Safe on iskunkestävä (IK10),
perinteisesti muotoiltu julkisivuvalaisin, jonka
alapinnalla on piilotettu pistorasia ja vikavirtasuoja.
Valaisinkohtainen vikavirtasuoja
Arc Safe sopii täydellisesti asennettavaksi
kohteisiin, joissa tarvitaan vikavirtasuojaa.
Se ei laukea koko sähkökeskuksessa vaan
pelkästään valaisimessa, joten palauttamalla
vikavirtasuoja suoraan valaisimesta säästät
aikaa ja vaivaa.

Lisätietoja: Hide-a-lite
puh. 0207 499 499
www.hidealite.fi
Skannaa QR-koodi ja lue lisää:

Pistorasia katseilta piilossa
Integroitua pistorasiaa puolestaan voidaan
hyödyntää esimerkiksi puutarhatyökalujen,
sähkögrillin tai vaikkapa talvisen koristevalaistuksen ohjaamiseen. Valaistusta ja pistorasiaa
voidaan ohjata myös erikseen.

Snro

Tuote

45 281 33 Arc Safe Valkoinen 3000K
45 281 34 Arc Safe Harmaa 3000K
45 281 35 Arc Safe Antrasiitti 3000K
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Skannaa
QR-koodi ja
lue lisää:

Comfort G3

Comfort G3 TILT

Comfort G3 DALI

Comfort G3 alasvalo – helppo asennus,
matala rakenne, korkea suorituskyky
Kolmannen sukupolven Comfort-valaisimet tarjoavat
huippuluokan valaistustehon! Suuren valovirran, loistavan värintoiston (jopa Ra≥97) ja korkean tehokkuuden
ansiosta Hide-a-liten uusi Comfort G3 on täysin omaa
luokkaansa.
Yleisvalaistukseen koteihin ja julkisin tiloihin
IP44-luokiteltu 230V-valaisin tuottaa pehmeän ja
miellyttävän valokuvion ja sopii niin kotien kun julkisten
tilojenkin yleisvalaistukseen. Uppoasennettava Comfort
G3 on saatavana kiinteänä ja suunnattavana mallina.
Helposti asennettavan, matalarakenteisen valaisimen asennusreiän koko on Ø73–84 mm ja valaisin
peittää tarvittaessa asennusaukon 90 mm asti. Mukana
on uudistettu, vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen
pikaliitin ketjutusta varten sekä vedonpoisto kaapelille
tai taipuisalle 16 mm:n suojaputkelle. Comfort G3
alasvalo on himmennettävissä monilla markkinoiden
tavallisimmista himmentimistä.

Snro

Tuote

42 224 81

Comfort G3 Valkoinen Tune

42 224 82

Comfort G3 Valkoinen 2700K

42 224 83

Comfort G3 Valkoinen 3000K

42 224 84

Comfort G3 Tilt Valkoinen Tune

42 224 85

Comfort G3 Tilt Valkoinen 2700K

42 224 86

Comfort G3 Tilt Valkoinen 3000K

42 224 87

Comfort G3 Tilt Teräs Tune

42 224 88

Comfort G3 Tilt Teräs 2700K

42 224 89

Comfort G3 Tilt Teräs 3000K

42 224 90

Comfort G3 Tilt 6-pack Valkoinen Tune

42 224 91

Comfort G3 Tilt 6-pack Valkoinen 2700K

42 224 92

Comfort G3 Tilt 6-pack Valkoinen 3000K

42 224 93

Comfort G3 Tilt DALI Valkoinen Tune

42 224 94

Comfort G3 Tilt DALI Valkoinen 2700K

42 224 95

Comfort G3 Tilt DALI Valkoinen 3000K
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Siemensin kompaktit 3KF-kytkinvarokkeet
sopivat haastaviin olosuhteisiin
Siemensin 3KF -kytkinvarokkeet ovat
erinomainen ja nykyaikainen kytkinsarja,
joilla kytket ja erotat kojeistoja, laitteistoja ja
moottoreita. Virtavaihtoehtoja on alkaen
32 ampeerista aina 800 ampeeriin asti.
Sarja käsittää yhdeksän virta-aluetta ja 10
erikokoista kytkintä. Kytkimet ovat vankka
rakenteisia ja varmatoimisia.
Ominaisuudet:
• 3KF on kytkinvarokesarja, jonka
nimellisvirrat ovat välillä 32 – 800 A.
• Maksimivaihtojännite on 690 V ja suurin
tasajännite on 440 V.
• Sarjasta löytyy kolmi- ja nelinapaiset
versiot.

•

•

•

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

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

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

40
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Huomaa! Käytettäessä johdon- ja vikavirtasuojan yhdistelmää yhdessä valokaarivikasuojan kanssa, saadaan johtimelle 100 %
suojaus.
Ominaisuudet:
• Tuotteiden tyypit alkavat 5SV1...
• Tällä hetkellä löytyy 1-vaiheinen versio eli
1+N
• Jännite 230 VAC
• Virrat ovat 2–16A
• Johdonsuojan laukaisukäyrät ovat B ja C
• Vikavirta on 30 mA
Maailmanluokan uutuus johdon- ja valokaarivikasuojan yhdistelmä
Tässä tuotteessa on yhdistetty niin johdonsuoja kuin valokaarivikasuoja. Kytkin on pieni
kokoinen, leveys 18 mm. Tällä pienellä leveysmitalla saavutetaan tilansäästö keskuksessa.
Käytettäessä vikavirtasuojakytkintä etukojeena, saavutetaan 100 % johdonsuojaus.
Haluttaessa kolmivaihe-suojausta, etukojeena
voidaan käyttää joko moottorinsuojakytkintä

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

/ keskuskomponentit
Työ- ja turvatuotteet
TuoteuutisetTuoteuutiset
/ Kotelot Tuoteuutiset
jaTuoteuutiset
//VValaistus
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SELCAST sähköasennustuotteet
– Laatua vaativiin asennuksiin
Selcastin tuotteet ovat suunniteltu ammattilaisten
tarpeisiin, teollisuuden ja liiketilojen sähköasennuksiin
sekä tilanteisiin, joissa vaaditaan erityistä kestävyyttä ja
laatua.
Useimmat tuotteet ovat saatavilla myös vaihtoehtoisilla läpivientivaihtoehdoilla,
vedonpoistollisilla tiivisteillä tai moniosatiivisteillä poikkeaville kaapelihalkaisijoille.
Vakiotuotteet saatavilla myös RAL7035 –harmaana = entistä kestävämpi suoja
mekaanista ja kemiallista kulutusta vastaan.
Vaihtorasia 2,5 mm² 400V IP67
Silumiinirasia metallisilla PK 16 holkkitiivisteillä, kaapeli
Ø 11 mm. Rasioissa 4 x 2,5 mm2 vaippaliittimet ja 2,5
mm2 maadoitusliitin. Erikoistilauksesta tiiviysluokkaan
IP 68. Saatavilla on myös sinetöitäviä malleja. Rasia on
varustettu sisäpuolisella vedonpoistimella.
Snro

Nimike / Malli

Väri

16 237 52

331 020

Silumiini

16 232 52

331 021

Ruskea

16 235 52

331 021

RAL 7035

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

16 237 52

Nimike / Malli

24 019 51

516 101 EM

RAL7035

24 019 61

516 101

Ruskea

Väri

24 019 51

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

Nimike / Malli

24 018 51

515 101 EM

RAL7035

24 018 61

515 101

Ruskea

Nimike /
Malli

Väri

Kytk.laatta

16 239 71 321 110

Silumiini

Ei

16 239 72 321 120

Silumiini

5-nap

16 233 71 321 111/Meri

RAL7035 Ei

16 231 71 72 192 71/Meri Ruskea

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

16 237 71

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

Ei

16 237 60

Snro

Nimike / Malli

Väri

16 237 60

331 100

Silumiini

16 232 60

331 101

Ruskea

16 235 60

331 101

RAL7035

Väri

24 018 51
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VIPU-WAGOn EX-versio nyt markkinoille

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

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

Uudet mallit:
Snro

Tnro

pakkaus

19 760 42

221-482 2-napainen

100 kpl

19 760 43

221-483 3-napainen

50 kpl

19 760 45

221-485 5-napainen

25 kpl

19 760 44

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

Ominaisuudet:
• Elpress:in uudet C-liittimet
ovat tinapäällysteisiä eli sopivat
erinomaisesti myös maan alle
suoritettavissa asennuksissa sekä
liitettäessä eri materiaaleja keskenään, esim. kupari-teräs.
• Uusia C-liittimiä on vain 8 eri tyyppiä, mutta laajentuneen käyttöalueen ansiosta ne korvaavat kaikki
nykyiset 39 erilaista C-liitintä.
• Puristamiseen käyvät samat
Elpress-puristusleuat kuin aiemminkin. Aiemmin tarvittiin 10kpl
erilaisia leukoja, mutta Elpress:in
uusien C-liittimien kanssa tarvitset
enää 7 erilaista puristusleukaa
(leukoja BC16, BC11 ja BC4 ei
enää tarvita).
• Suurentunut käyttöalue, 300 mm²
poikkipintaiset johtimet voidaan nyt
haaroittaa 95, 70, 50 ja 25 mm²
johtimiin.
• Kaikki haaroitukset voidaan syöttää
edestäpäin.
Lisätietoja:
tim.markusson@elpress.se
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Sähköauton latausaseman
valintatyökalu
löytää tarpeisiisi sopivat tuotteet

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

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

Tutustu valintatyökaluun SLO:n
sivuilla: slo.fi »
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