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2 SLO ratkaisut

Toimistovalaisinsarja
uuden muotokielen
optiikalla
Optix
Optix luo visuaalisesti miellyttävän valaistuksen erittäin
matalalla kiusahäikäisyllä, jopa UGR<16. Optiikan muotoilu
ja tekniikka ovat vertaansa vailla. Omaperäinen ja innovatiivinen neliön muotoinen optiikka mahdollistaa samanaikaisesti korkean valotehokkuuden sekä erinomaisen
häikäisyn kontrolloinnin. Valaisimen käyttömahdollisuudet
ovat rajattomat, perinteisestä 600x600 moduulivalaistuksesta mielikuvituksellisempiin valoramppeihin. Monipuolisen
Optix-sarjan täydentävät ylävalolliset versiot, Tunable White
3000-6000K sekä ActiveAhead- ja Casambi-valonohjausjärjestelmillä varustetut mallit vastaamaan nykyaikaisen
toimistovalaistuksen vaatimuksia.
www.sylvania.fi
p. 09 54212100
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Sisällys
Consti Talotekniikka hyödynsi
SLO:n logistiikkaa Hotelli Marskin
saneerauksessa.
Miljoonaprojektin toimituksia lajiteltiin
verkkokaupan viitetietojen avulla. 6
10.......Uusi palvelu – hankintatuotteiden välivarastointi
11.......SLO Teollisuuskaapelit – johtotekijä teollisuudelle
12.......Sähköauton latausaseman valintatyökalu
löytää tarpeisiisi sopivat tuotteet
13.......Prysmian mukana arvostetuimmassa kestävän
kehityksen indeksissä
14.......Täyssähkö- ja hybridiautojen latausperiaatteet
16.......Ecodesign-direktiivi on ympäristöteko

Talotekniikka

17......Ensto
18......Bachmann
19......Harvia
20.....Hager
21......Schneider Electric
22.....HellermannTyton
22.....Norwesco
23.....ABB
24......UTU
25......Nylund
25......FSM
26......Eaton
28......Bals
28......Rittal
29.....UTU
29.....Spelsberg

Teollisuus
30.....ABB
32.....Katko
33.....Casemet
34.....Anamet Europe
34.....Norwesco

Valaistus
35.....Glamox
36.....SITECO
37......SG
38.....LEDVANCE
40.....Sylvania
42......Karlux
43.....Kamix
44.....Karlux
45.....Glamox

Verkonrakennus
46.....ABB

47......TE Connectivity
48.....Pipelife
48.....ABB

Työkalut
49.....HellermannTyton

Kaapelit
50.....Prysmian Group
51......Nexans
52......Nestor Cables

Mittalaitteet
53.....Chauvin Arnoux
53.....Fluke

Väylä- ja tietoliikenne
54.....Televes
55.....ETD

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: Marski by Scandic

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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SAU NA PÄ ÄLLE
NAPPIA PAINAMALL A

Harvia Cilindro Plus -kiukaat uudella,
langattomalla Spot -ohjauskytkimellä.
Spot on nopea asentaa ja helppo
käyttää – yhdellä painalluksella.
H A R V I A S P O T®
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Miten prosessit liittyvät hyvään
asiakaskokemukseen?
Harvemmin sitä tulee ajatelleeksi, mutta lähes aina hyvän asiakaskokemuksen taustalla
on pitkälle hiottu ja lukuisia kertoja testattu prosessi, mikä takaa kerta toisensa jälkeen
korkealaatuisia kohtaamisia. Näissä tapahtumat, tehtävät ja järjestelmät yhdistyvät
asiakkaalle arvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi.
Prosessiajattelu tuli minulle tutuksi edellisessä työpaikassani, jossa työskentelin 14
vuotta. Hyvin toimivat prosessit tarkoittavat tasalaatuisia palveluita ja tuotteita, siksi
pidän niistä. Lisäämällä tätä näkemystä SLO:n jo vakiintuneisiin ja hyväksi todettuihin
toimintatapoihin saamme uutta potkua tekemiseen. Suuntaamalla resursseja tehokkaasti asiakastyötä kehittäviin prosesseihin parannamme asiakaskokemusta ja luomme
asiakkaille lisäarvoa.

Asiakkaiden
menestymisen
turvaaminen on
tärkeää.

Uutena SLO:n myyntijohtajana koen, että
yrityksemme vahvuus on itsenäisyys Suomen
markkinoilla. Vaikka olemme osa suurta
kansainvälistä konsernia, pystymme ketteryyteen ja kehitämme jatkuvasti uutta markkinoidemme ominaispiirteet huomioiden. Näin
siksi, että haluamme tarjota sopivia ratkaisukokonaisuuksia erikokoisiin projekteihin ja
muuttuviin tarpeisiin.
SLO:lta on vuoden aikana tullut paljon uusia palveluita, joilla tavoitellaan vielä parempaa
asiakaskokemusta. Uutuuksien joukossa on muun muassa hankintatuotteiden välivarastointi, sähköauton latausaseman valintatyökalu, esiasennukset, mittareiden huoltopalvelu, projektitoimitus ja täsmäpaketointi. Lisäksi palvelemme valtakunnallisesti
kuljettamalla työmaille joustavasti ja monipuolisesti projektin tarpeet huomioiden.
Palveluiden listaan on piakkoin odotettavissa uusi tulokas, tilauslajittelu, joka on kehitetty asiakkaiden tarpeesta hallinnoida työmaatoimituksia tarkemmalla tasolla. Tilauslajittelussa tavarat toimitetaan työmaakohteisiin tilauskohtaisina lavoina. Tässä asiakas
pystyy ketterästi tilaamaan palvelun sähkönumerolla suoraan verkkokaupasta ja ilman
välikäsiä.
Kehittämällä palveluita prosessimaisesti saamme tuotettua tasalaatuisia ja
toimivia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Yhdessä tekemällä saavutamme parhaita
tuloksia.

Tommi Liimatainen
Myyntijohtaja
SLO Oy
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Consti Talotekniikka
hyödynsi SLO:n logistiikkaa
Marskin saneerauksessa
Miljoonaprojektin toimituksia lajiteltiin verkkokaupan viitetietojen avulla
TEKSTI: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
KUVAT: Marski by Scandic

Saneerauksessa Marskista luotiin Suomen
ensimmäinen Signature -hotelli, joka avasi
ovensa kesäkuussa 2019 nimellä Marski by
Scandic. LVIS-urakasta vastannut Consti
Talotekniikka Oy luotti sähkömateriaalin pääasiallisena tavarantoimittajana SLO:hon, jonka
porrastetut toimitukset toivat tehokkuutta ja
täsmällisyyttä ahtaalle keskustatyömaalle.

6
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20 000 m2 uudistettavaa tilaa
Einari Teräsvirran suunnittelema, ikoninen Marski on
kuulunut Helsingin ydinkeskustan kaupunkikuvaan jo
vuosikymmeniä. Pitkää historiaa ja perinteitä kunnioitettiin peruskorjauksessa ja laajennuksessa, joissa Marski
sai uuden ilmeen ja uusitun talotekniikan. Kokonaisurakkasopimuksen arvo oli noin 26 miljoonaa euroa sisältäen
peruskorjauksen ja Lönnrotinkadun puoleisen osan lisäkerrosten rakentamisen. Hotellin huonemäärä on nyt 363
huonetta ja kokonaispinta-ala on 20 000 m2.
Suunnittelu sisälsi myös tarkat tilausaikataulut
Käytännön työtä edelsi kymmenien, ellei jopa satojen tuntien tarkka suunnitteluvaihe. Jokainen pienikin asia mietittiin ennen projektin alkua mahdollisimman valmiiksi. Yksi
tärkeä suunnittelun vaihe oli tilausaikataulut.

Signature
-hotelliksi valitut
ovat kaikki
uniikkeja
Vain tarkkaan valitut ja yksilölliset
hotellit pääsevät tämän erityisen
merkin alle. Scandicin noin 280:sta
hotellista Signature -valikoimassa on
vain viisi: Helsingissä, Bergenissä,
Oslossa jokaisessa yksi hotelli
ja Tukholmassa kaksi.

SLO Tuntitoimituksella voi tilata
pieniäkin eriä"
– Mikko Malmipuro, projektipäällikkö, Consti
Talotekniikka
Valaisimien pitkät tilausajat huomioitiin jo tilausaikataulua suunnitellessa. Mikko kehuu SLO:n avainasiakasmyyjä Tiina Rinnettä, joka tuli jo projektin alkuvaiheessa
mukaan ja teki selkeän suunnitelman. – Helpotti paljon
asioita, kun Tiina otti hommasta vastuun, korostaa Mikko
Malmipuro, Consti Talotekniikka Oy:n pääkaupunkiseudun talotekniikkaurakoinnin projektipäällikkö.
Mikko toteaa, että tavarantoimitusten osalta projektissa ei tapahtunut mitään merkittäviä kommelluksia. Vain
pari erikoispuhtaan tilan valaisinta oli vioittunut matkalla.
Mutta kun siitäkin saatiin ajoissa tieto, asennukset suunniteltiin niin, ettei viivästyksiä syntynyt. Mikko tähdentää,
että poikkeustilanteista tiedottaminen mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa helpottaa kaikkien työtä.
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Tiheät toimitukset kompensoivat rajallista varastointitilaa
Keskustakohteen haasteena on logistiikka
ja varastointitilojen vähyys. Hotelli sijaitsee kiinteistössä, jossa ei ole sisäpihaa.
maa
Suunnitteluvaiheessa mietittiin työ
kohtaista varastoa, mutta juuri rajallisten
tilojen takia siitä ajatuksesta luovuttiin.
Sen sijaan SLO:n kanssa rakennettiin
logistiikkaketju, jossa toimituksia oli päivittäin. Kun tavaraa tuli aina päivän työvaiheen tarpeisiin, oli varastoinnin tarve vähäinen. Tämä toimintatapa auttoi myös hävikin
hillitsemisessä ja työmaalla säästyi aikaa,
kun varastoitavia tavaroita ei tarvinnut siirrellä etenevän projektin jaloista.
Lajitellut toimitukset minimoivat kuorman
ylimääräisen käsittelyn työmaalla
Jos toimituksia ei porrasteta, lajittelematon
tilaus tulee työmaalle yhtenä kuormana, joka
puretaan ja tavarat jaetaan työmaalla oikeisiin pisteisiin. Tämä malli on kuitenkin hyvin
työllistävä ja kustannustehoton. Siksi Marskin työmaalla toimintavaksi valittiin porrastetut ja lajitellut toimitukset.
Projektissa hyödynnettiin verkkokaupan
viitetietoja tilausten erittelyyn ja tunnista
miseen. Constin projektipäällikkö merkitsi
jo verkkokaupan tilauspohjan viitetietoihin,
mihin kerrokseen tavarat halutaan. Näin
lavat saatiin työmaalla toimitettua helposti
suoraan oikeisiin kerroksiin purkamatta koko
lähetystä.
– Välillä tehtiin samalle päivälle neljäkin tilausta eri kerrosten mukaan, muistelee
Mikko. Tämä oli logistisesti järkevä ratkaisu,
koska se ei sitonut työmaalla yhtä miestä
toimituksiin. - Olimme tyytyväisiä toimituksiin, SLO pystyi vastaamaan hyvin tarpeeseemme, Mikko mainitsee.
SLO:n verkkokauppa ja tiivis toimitussykli
projektin tukipilareina
Projektin keskeinen työkalu oli SLO:n verkkokauppa. Consti Talotekniikalle avattiin projektikohtainen asiakasnumero, jolloin sopimushinnat pystyttiin kohdistamaan
oikeille hankinnoille. Erillinen asiakastili hel
potti myös tilausten ja kulujen hallintaa, kun
asiakasnumeron alla oli vain kyseisen projektin hankintoja.
Projektitilin kautta kulkivat Consti Talotekniikan tarvitsemat päätuotteet, eli sähkökalusteet, valaisimet ja asennustarvikkeet.
Projektissa käytetyt toimitustavat olivat normaalitoimitus ja päivätoimitus, joilla tilaukset kuljetettiin työmaalle tasaisena virtana.
Kohteen viimeistelyvaiheessa käytettiin
myös ketterää tuntitoimitusta, jolloin työn
edistymiseen ei tullut katkoksia. – Kun saata
villa oli toimiva tuntitoimitus, saattoi pieniäkin eriä tilata tarpeen mukaan, huomauttaa
Mikko. Tuntitoimitus on toimiva palvelu sil8
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Marskia
odotettiin
takaisin"
– Jouko Puranen,
hotellinjohtaja,
Marski by Scandic

loin, kun ei enää puhuta suurista positioista
mutta aika on ratkaiseva tekijä. Monipuolisella palvelukokonaisuudella Consti Talotekniikalle saatiin rakennettua toimiva ja joustava toimitusketju.

Mikon vinkit
urakoinnin
projektipäälliköille
Ota uudenaikaisesta tekniikasta
kaikki irti. Verkkokauppa on monipuolinen projektityökalu.
Kilpailuttaminen kannattaa aina.
Vertailuun kannattaa laittaa hintojen
lisäksi palvelut!
Projektikohtainen asiakasnumero
helpottaa hallinnointia. Saat kohdistettua hankinnoille projektin sopimus
hinnat ja hallinnoitua toimituksia ja
hankintoja keskitetysti.

•

Hotelli elää ihmisistä
Valmis hotelli on upea näky, hotelli todellakin
kilpailee samassa kastissa kaupungin parhaimmiston kanssa. Saneeraus on toteutettu ammattitaitoisesti ja työn taso on korkea. Uudessa sisustuksessa on yhdistelty
moderniin kaupunkihotelliin pieniä viittauksia Mannerheimista.
- Uudistunut Marski haluaa olla muutakin
kuin marsalkkahotelli, muistuttaa Marskin
hotellinjohtaja Jouko Puranen.
Kaikille
Signature-hotelleille
yhteistä on se, että niiden toivotaan
yhdistävän paikalliset ja matkailijat.

•

•

Mikä yritys?
Consti Talotekniikka Oy
•

•

Henkilökunnan
ylpeys Marskista
on vahva
– Jouko Puranen,
hotellinjohtaja, Marski by
Scandic

Consti Talotekniikka Oy on perustettu
vuonna 2009
Se on erikoistunut LVIS-, paloturvallisuus- ja automaatiojärjestelmien
palvelu-urakointiin.

Scandic Hotels Oy
•

•

Scandic Hotels Group AB on ruotsalainen hotellitoimintaa harjoittava yritys.
Vuonna 2018 Scandicilla oli noin 280
hotellia kuudessa eri maassa.
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– Kun Marskin remontti aloitettiin, ei mietitty pelkästään
hotelliasiakasta, vaan huomioitiin myös kaupunkilaiset.
Hotelli elää ihmisistä, siksi kaikki ovat tervetulleita, painottaa Jouko Puranen.
Hotellinjohtaja on tyytyväinen, sillä hotellin Kuusi
palaa -ravintolasta on tullut lyhyessä ajassa suosittu kaupunkilaisten kohtaamispaikka, vaikka Helsingin ydinkeskustassa on paljon korkeatasoista, kilpailevaa ravintolatarjontaa. Samalla eläväinen ja urbaani hotelli tarjoaa
hotellivieraille ainutlaatuisia kokemuksia.
- Hotellissa aikanaan työskennellyt rouva totesi uudet
tilat nähtyään, että Marski on vihdoin palautettu vanhaan
loistoonsa, kertoo Jouko Puranen. - Marskia on todella
odotettu takaisin.

Näitä projektipalveluita voit tilata
SLO:lta isoihin työkohteisiin
Palvelu valitaan työmaan koon ja logistisen tarpeen mukaan.
•
Esiasennus. Asennukset, joissa käytetään sarjana esiasennettuja
tuotteita, esimerkkinä valaisinprojektit.
•
Täsmäpaketointi. Samanlaisten huoneiden asennustarvikkeet pakataan huonekohtaisiin laatikoihin. Soveltuu toistuviin asennuksiin, esimerkkinä hotellisaneeraukset. Palvelusta sovitaan myyjän kanssa ja
tilaus voi sisältää myös hankintatuotteita.
•
Tilauslajittelu. Tilattavat tavarat ovat SLO:n varastotuotteita, jotka
toimitetaan työmaakohteisiin lavoina. Asiakas pystyy tilaamaan palvelun sähkönumerolla suoraan verkkokaupasta ilman myyjää. Ketterä
ratkaisu keskisuurille työmaille, joissa tilattavat tuotteet halutaan lajiteltuina omiin lavayksiköihin keskitetyn toimituksen sijaan.
•
Projektitoimitukset. Isot ja räätälöitävät projektit, jotka sovitaan aina
myyjän kanssa.

Verkkokaupan kolme ominaisuutta,
joista ammattiostaja pitää
Verkkokauppa on ammattiostajan tärkeimpiä työkaluja ja sitä on hyvä
käyttää toimitusten suunnitteluun.
1. SLO:n verkkokaupassa näkee varastoitavien tuotteiden saldot, mikä
tekee tilaamisesta tarkempaa ja nopeampaa.
2. Koonti on verkkokaupan toiminnallisuus, jolla kaikki ostetut tuotteet
voi ajaa excel-listaksi. Kun tiedot ovat laskentataulukossa, on esimerkiksi tietojen etsintä hakutoiminnolla helppoa. Koonti on projektipäällikölle tärkeä ominaisuus myös sen takia, että projektin lopussa tarvitsee kerätä vähemmän luovutuskansion dokumentteja.
3. Verkkokaupan etuna on myös se, että siitä jää vahvistus, toisin kuin
puhelimitse tehdyistä tilauksista.

KUKA?
Mikko Malmipuro
Projektipäällikkö
Consti Talotekniikka Oy
Talotekniikka
urakointi PKS
Jouko Puranen
Hotellinjohtaja
Marski by Scandic

Tiina Rinne
Avainasiakasmyyjä
SLO Oy
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UUSI PALVELU
Hankintatuotteiden välivarastointi
Hankintatuotteiden
välivarastointi on
projektisi lisäresurssi,
jolla tuotteidesi
jatkolähetys
hoidetaan kustannustehokkaasti.
Joskus hyväkään suunnittelu ei riitä
Projektin aikatauluihin saattaa tulla kupruja
tarkasta suunnittelusta huolimatta. Tilaustuot-

10
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teiden pitkät toimitusajat tai ennalta arvaamattomat viivästykset saattavat vaikeuttaa
oikea-aikaista asentamista.
Kauttakulkuvarasto toimii puskurina
SLO:n hankintatuotteiden välivarastointi on
tarkoitettu logistiikkakeskuksen kautta kulkevien tuotteiden säilytykseen. Voit hyödyntää
varastoa kahdella tavalla; joko hankkia tavaroita puskuriin tai käyttää kauttakulkuvarastoa
säilytystilana työmaan viivästyessä.
Näin palvelu toimii
Voit säilyttää SLO:n logistiikkakeskuksen
kauttakulkuvarastossa hankintatuotteitasi

7 vrk ilman kuluja. Ylimenevistä vuorokausista
veloitetaan varastointipalvelun hinnaston
mukaan. Yksikköhinta vuorokaudelta sisältää
hankintatuotteen käsittelyn ja varastoinnin.

Välivarastoinnin
3 kiistatonta etua
1. Hankintatuotteiden saatavuus
on varmistettu ennen projektin
aloitusta.
2. Tuotteiden toimitusaika joustaa
projektin viivästyessä.
3. Ei tarvetta välivarastoinnille
työmaalla, kun hankintatuotteet on tilattu SLO:lta.
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SLO Teollisuuskaapelit
– johtotekijä teollisuudelle
Olen ilolla seurannut, miten SLO:n teollisuuskaapeleiden valikoima on kehittynyt määrä
tietoisen ja ennakkoluulottoman kehitystyön ansiosta. Olemme kiinnittäneet erityistä
huomiota teollisuusmyyjiemme toiveisiin ja asiakaslähtökohtaiseen ajatteluun.
Teollisten ympäristöjen kaapeleilta odotetaan oikeita ominaisuuksia, vastuullisuutta
valmistusprosessissa ja soveltuvuutta häiriöttömään toimintaympäristöön.
TEKSTI: Mika Laukkanen / SLO Oy
Kaapeleiden ominaisuudet lähtökohtana
teollisuuslaitoksissa
Kehitystyössämme vertaamme ja analysoimme jatkuvasti tuotevalikoimamme ominaisuuksia ja soveltuvuutta teollisuuteen.
Teollisten ympäristöjen kaapeleilla pitää olla
mm. seuraavia ominaisuuksia:
• Soveltuvuus kiinteään tai liikkuvaan asennukseen
• Kemikaali- tai UV-kesto
• Asennettavissa vaihtelevissa lämpötiloissa
• Johtimien tai kaapeleiden korkeat maksimilämpötilat
• Halogeenivapaus
• Häiriösuojaus/EMC
• Vedenkesto
• Palonkestävyys CPR:n tai hyväksyntä
protokollien mukaan (CE, UL, CSA, VDE,
EAC, CCC)
• Korkea laatu ja pitkäikäisyys, jotka saavutetaan toimittajiemme erinomaisella tuotantoteknologialla.

Haastamme jatkuvasti asiakkaitamme pohtimaan oman työmaakohteen infrastruktuuria
ja tarvittaessa hyödyntämään teollisuusmyyjiemme korkeaa teknistä ammattitaitoa. Luotan, että voimme kehittää valikoimaa lisää verkostoitumalla ja seuraamalla standardisointien
kehitystä. Pitkäaikaiset kumppanuudet ja uusien toimittajien tuoteoptiot takaavat monipuolisen ja nopean palvelun asiakkaillemme.
Vastuuta ympäristöstä ja kestävää kehitystä
Tuotantoteknologia sekä materiaalitekniikka
kehittyvät jatkuvasti ja tämän kautta SLO voi
tarjota viimeisimmät innovaatiot sekä kilpailukykyisen tuotevalikoiman XLPE-, PE-, PVC-,
kumi-, elastomeeri- tai PUR-kaapeleista.
Pitkällä aikavälillä nämä ovat tärkeitä tekijöitä myös kestävässä kehityksessä. Ympäristöä kunnioitetaan muun muassa kierrättämällä puu- ja muovikeloja sekä minimalisoimalla
materiaalikulutusta ja optimoimalla tuotesuunnittelua teollisuuteen sopivaksi.

Toimimme alan johtavien
valmistajien kanssa,
joten ratkaisu löytyy
teollisuusmyyjiltämme
tai kehittyneestä
verkkokaupastamme &
SLO Appin kautta aina
sopivalla toimitustavalla ja
kilpailukyisesti hinnoiteltuna.

Häiriösuojattu toimintaympäristö
Subjektiivinen näkemykseni on, että suomessa IoT, Industry 4.0, teollisuusautomaation kasvu ja teollisuuden kilpailukyky vaativat luotettavat ja varmatoimiset järjestelmät.
Näin ollen teollisuuskaapeleiden häiriösuojauksen tulee olla erinomainen.
Automaatio johtaa myös energiansiirtoketjujen määrälliseen kasvuun. Laitteiden ja ihmisten turvallisuus vaatii luotettavaa toiminnallisuutta, joka saavutetaan oikeilla materiaali- ja tuontantotekniikoilla.
Varautumalla vähennetään riskejä
Ennakoiva kunnossapito ja riittävä tieto laitekannasta tulee jatkossakin vaatimaan luotettavat ja hyvät tiedonsiirtoratkaisut. Teollisuuskaapelit ovat näiden osalta keskeisessä
asemassa. Halogeenittomuus ja palonkestävät ratkaisut mahdollistavat osaltaan teollisuuden toiminnallisuuden vähentäen riskejä onnettumuuden tapahtuessa.
Vientiteollisuus on merkittävässä roolissa
myös jatkossakin, joten riittävät hyväksynnät
sekä sertifikaatit varmistavat asiakkaidemme
ulkomaankaupan onnistumisen.
Asiakaspalaute on äärimmäisen tärkeää
teollisuuskaapelivalikoiman jatkokehitykselle,
joten muistathan antaa palautetta tarpeista.
Erityisesti olemme kiinnostuneita tietämään,
mikäli tuhansien artikkelien joukosta se oikea
on vielä löytymättä.
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Sähköauton
latausaseman
valintatyökalu
löytää tarpeisiisi
sopivat tuotteet
Saat parhaimmat suositukset
kohteesi latausasemaksi

S

LO:lta löytyy sähköauton latausratkaisut alan suurimmilta
toimijoilta kaikkiin kohteisiin.
Valintatyökalun löydät SLO:n verkkokaupasta. Se on
kätevä apuväline latausaseman valintaan. Ilmoita tarvitsemasi ominaisuudet ja hakutulos tarjoaa sinulle sopivaa ratkaisua,
jonka voit siirtää kätevästi ostoskoriin.
Valintatyökalulla valitaan:
• Asennustapa
• Asemalle tuleva syöttö
• Latauspisteiden määrä
• Type 1/2
• Kaapeli/Pistorasia
• Energiamittari

•
•
•
•

Vikavirtasuoja kyllä/ei
DC-tasavirtavalvonta
Varastoitavuus
Valmistaja

Kokeile heti
Tutustu valintatyökaluun sivuilla:
slo.fi. Skannaamalla oheisen QRkoodin pääset suoraan valintatyökaluun.

12
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Prysmian mukana
arvostetuimmassa
kestävän kehityksen
indeksissä
TEKSTI: Eeva Aunesluoma

Prysmian Group on valittu ensi kertaa mukaan
maailman arvostetuimpaan kestävän kehityksen
indeksiin. Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
World kuvaa yritysten ympäristö- ja yhteiskunta
vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG) liittyvää
suoritusta. Yritykset valitaan DJSI World -indeksiin
RobecoSAM Swiss -tutkimuslaitoksen tekemän
riippumattoman selvityksen perusteella.

P

rysmian Group saavutti toimialaryhmässään tason
85/100, mikä on 5 pistettä
edellisvuotta parempi. Erityisesti ovat edistyneet ympäristö- ja
taloudellinen vastuullisuus, kun sosiaalinen vastuullisuus oli jo entuudestaan tasoltaan alan parhaimmistoa.
Yhtiö on kehittänyt toimintaansa jo
vuosia kaikilla keskeisillä YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa määriteltyjen teemojen alueilla. Erityisesti on panostettu koko toimitusketjun ympäristövastuuseen kannustamalla kestävän kehityksen mukaisiin
tuoteinnovaatioihin, varmistamalla ihmisoikeuksien toteutumista ja edistämällä henkilöstön hyvinvointia kehitysohjelmin.
Tänä vuonna Prysmian Group on
listattu myös useisiin muihin merkittäviin kestävän kehityksen indekseihin kuten FTSE4Good Global Index,
STOXX Italy 45 ESG-X ja STOXX Europe 600 ESG-X. Lisäksi se on saa-

vuttanut tason EE+ Standard Ethics
-tutkimusyhtiön Standard Ethics Rating (SER) -arvioinnissa. Viime aikoina Prysmian Group on valittu mukaan
myös Carbon Clean 200 Report -selvitykseen sekä EcoVadis-tutkimukseen, jossa se nousi kultatasolle pisteillä 73/100.
Prysmian Group tarjoaa markkinoiden laajimman kaapelivalikoiman
Suomessa. Prysmian Group Finland
Oy:n henkilöstön määrä on 500, ja sillä on tehtaat Kirkkonummen Pikkalassa ja Oulun Ruskossa. Prysmianja Draka-tuotteet ovat luoneet yhtiölle
edelläkävijän aseman korkean teknologian kaapeliratkaisujen tarjoajana.
Prysmian Group on maailman johtava energia- ja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittaja.
Sen liikevaihto on yli 11 mrd. euroa ja
henkilöstön määrä noin 29 000. Konsernilla on 112 tuotantolaitosta yli 50
maassa. Prysmian Group on listattu
Milanon pörssiin.
SLO Valinnat 4 / 2019 • 13
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Täyssähkö- ja
hybridiautojen latausperiaatteet
Valitse turvallinen ja käyttötarkoitukseen sopiva latausratkaisu
TEKSTI: Jyrki Penttinen / SLO Oy

S

ähköisten menopelien lataaminen
tuntuu houkuttelevan helpolta, jokaisen tallin tai talon kulmalta löytyy yleensä jonkinlainen pistorasia.
Lataaminen vaatii kuitenkin niin paljon virtaa, että tilapäiseen latauskäyttöönkin tuleva
vanha sukopistorasia sekä sille tuleva syöttökaapeli tulisi tarkastaa ammattilaisen toimesta ennen käyttöä.
SESKO ry eli sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestön nelikohtainen lataussuositus sähköajoneuvoille käsittelee kattavasti erikokoisten sähkökulkuneuvojen turvallista lataamista. Esittelemme tässä siitä
suosituksesta lataustavat 2 ja 3.
Mode 2: Hidas lataus
Jos käytettävissä ei ole varsinaista sähköauton lataustapaa, voidaan sähköä syöttää tilapäisesti tavanomaisesta, maadoitetusta kotitalouspistorasiasta tai kolmivaiheisesta voimapistorasiasta. Silloin pitää kuitenkin huolehtia, että käytössä on liitäntäjohto, jossa on
tarvittavat suoja- ja ohjauslaitteet (ml. vikavirtasuoja) sisältävä yksikkö. Tällainen liitäntäjohto kuuluu sähköautojen vakiovarustukseen.

Kotitalouspistorasia ei kestä
jatkuvaa 16 ampeerin virtaa.

Käyttäjän vastuulla on rajoittaa latausvirta 8
ampeeriin standardin SFS-EN 62752 mukaisesti. Vakuutusyhtiöt voivat asettaa lisävaatimuksia kotitalouspistorasialla lataamiseen.
[Lähde: SESKO ry. Sähköajoneuvojen lataussuositus 2019]
FI-sertifioitu EVPike -latausasema
SLO:lla on tarjota markkinoiden ainoa FI-sertifioitu tuote, EVPike. Latausasema on varustettu kahdella supersukolla ja sillä voi ladata
kahta autoa samanaikaisesti max. 10 A virralla.
14
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AC-latauksessa virta menee laturin kautta, kun pikalatauksessa virta syötetään suoraan akkuun.
Hitaassa latauksessa laturi määrää tehon, jolla akkua ladataan. Kuva: ABB

Mode 3: Hidas AC-lataus
Tämä on suositeltavin lataustapa. Tehoalue
on väliltä 3,7 kW – 22 kW riippuen valittavasta tuotteesta ja sähköliittymästä, johon seinälaturi asennetaan.
AC-latauksessa auton laturi määrittää, kuinka suurella teholla akkuja ladataan. Esim. seinälaturi voi olla 22 kW ja auton laturi 7,4 kW.
Tällöin ladataan maksimissaan 7,4 kW:n teholla vaikka seinälaturista saisi enemmänkin irti.
Ladattavissa hybrideissä tyypillinen latausteho on 3,7 kW.
AC-latauksessa on käytössä
kaksi pistokytkintyyppiä
AC-pistokytkimet: Type 1
Tämä on 1 –vaiheinen latausratkaisu, joka on
vielä käytössä joissakin japanilaisissa automalleissa, esimerkiksi Mitsubishi Motors ja
Nissan.

Käytettäessä Type 2
-pistokytkintä, laturin
syöttöön tarvitaan aina joko
B-tyypin vikavirtasuoja tai A –tyypin
vikavirtasuoja + DC -vuotovirran
valvonta.

AC-pistokytkin, Type 2

-mallinen laturi voidaan kytkeä 1- tai 3-vaiheisena ja näin ollen tehovariaatioita on useita.
Muun muassa nämä käyttävät Type 2:n
latausratkaisua: Ford, Hyundai, MercedesBenz, Peugeot, Volkswagen, Volvo, Kia, Toyota, Renault, BMW, Opel ja Citroën.

AC-pistokytkin, Type 1

AC-pistokytkimet: Type 2
Type 2 on eurooppalainen latausratkaisu ja
sen käyttö on levinnyt myös muualle. Type 2

Kiinteä kaapeli vai pistorasia?
Käyttötapa määrittelee sen, kannattaako valita kiinteä kaapeli vai pistorasiallinen asema.
Tarve tulee miettiä ennen asentannustyön
aloittamista.

SLO ratkaisut 15

Jos laturi kiinnitetään seinään, optimaalisin paikka sille on pysäköintiruudun vasen nurkka. Luonnollisesti, jos käytetään latausasemia, joissa on 2 x Type 2 -pistorasiat,
asennuspaikka on sama kuin nykyisillä esilämmityspistorasioilla (parkkiruutujen välissä). Kuva ABB

•

•

Tyypillisesti omaan käyttöön tulevaan
latausasemaan valitaan kiinteä kaapeli.
Kiinteän kaapelin mallin voi valita. Vaihtoehdot on Type 1 tai Type 2.
Useamman käyttäjän latausasemaksi
kannattaa valita pistorasialla varustettu
malli. Pistorasialla varustettu latausasema
on aina Type 2 -mallia.

SLO:n myyntivalikoimasta löytyy ABB:n,
Enston, GARO:n, Ratio Electricin ja Schneider Electricin lataustuotteet. Myös Phoenix
Contactin latauskaapelit ovat saatavissa.
Kaikki myynnissä olevat latausasemat voidaan kiinnittää seinään. Sen lisäksi kaikkiin latausasemiin on saatavissa valmistajakohtaiset maa-asennusjalustat. Lisäksi joillakin val-

mistajilla on myös adapteri, jolla latausasema
voidaan asentaa 60 mm:n putkeen.
SLO tekee tiivistä yhteistyötä Liikennevirran
kanssa ja meiltä löytyy ratkaisut myös älykkäisiin sähköauton latauspalveluihin sekä mahdollisuus toimittaa laajoja kokonaisuuksia esimerkiksi pysäköintihallien ja taloyhtiöiden tarpeisiin.

Lataustavat

Standardi SFS 6000-7-722
•

•

Mode 1: Kevyiden sähköajoneuvojen
lataus. Kevyeen pienitehoiseen sähköajoneuvoon (sähköpolkupyörät, -skootterit, yms.) kuuluvaa laturia syötetään vaihtosähköllä tavanomaisesta maadoitetusta hyväkuntoisesta 230 V kotitalouspistorasiasta, joka on suojattu kiinteään
asennukseen kuuluvalla 30 mA vikavirtasuojalla.
Mode 2: Hidas lataus. Jos ei ole käytettävissä varsinaista sähköauton lataustapaa 3 ja sen mukaista pistorasiaa tai ajoneuvopistoketta, voidaan käyttää tilapäisesti hidasta lataustapaa.

•

•

Mode 3: Peruslataus. Sähköajoneuvossa olevaa laturia syötetään vaihtosähköllä ajoneuvoon kuuluvalla latausjohdolla erityisestä standardin SFS-EN 621962 mukaisesta tyypin 2 sähköautopistorasiasta.
Mode 4: Teholataus. Sähköajoneuvon
akustoa syötetään tasasähköllä suurella virralla auton ulkopuolella olevastatasasähkölaturista. Teholatauksesta käytetään myös termiä pikalataus.

Lähde:
SESKO ry lataussuositus 2018 -pdf

SLO Sähköauton
latausaseman
valintatyökalu
SLO:n verkkokaupan sivuilta löytyy Sähköauton
latausaseman valinta -työkalu, jolla on helppo vertailla eri latausasemavaihtoehtoja lähtötietoihin pohjauten. Skannaa QR-koodi
ja siirry työkaluun.
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Ecodesign-direktiivi
on ympäristöteko
EU:n ekosuunnitteluasetus on tärkeä askel kasvihuonekaasujen vähentämisessä ja
energiankulutuksen vähentämisessä. Se ei ole suositus vaan määräys, joka koskee niin
valmistajia kuin urakoitsijoitakin.
TEKSTI: Tiina Sauros, Ensto Oy
KUVA: Shutterstock
Kaikkien toimijoiden saaminen mukaan
tärkeää
Euroopan parlamentin ja neuvoston energiaan liittyvien tuotteiden suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EU tuli voimaan tammikuussa 2018 ja se tunnetaan Suomessa
ecodesign- tai ekosuunnitteludirektiivinä. Se
koskee paikallisia kotitalouksiin tarkoitettuja
tilalämmittimiä, lattialämmitystä sekä niiden
ohjauslaitteita. Asetuksen myötä urakoitsijalle, maahantuojalle ja valmistajalle tulee uusia velvollisuuksia. Mikäli tuote ei täytä sille
asetettuja vaatimuksia, sitä ei saa myydä eikä käyttää EU-alueella.
Nyt, lähes kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta voisi olettaa, että
määräysten noudattaminen olisi jo normi.
Mutta valitettavasti näin ei ole, vaan tietoisuus vaatimuksista ei edelleenkään ole tarpeeksi kattava. Suuri haaste onkin edelleen
saada kaikki eri toimijat markkinalla toimimaan sen mukaisesti.
Kasvihuonepäästöt ja energiansäästö
Poliitikothan eivät suunnittele järjestelmiä,
mutta he määrittelevät niille tavoitteet. EU:n
ecodesign-direktiivi koskee myös sähkölämmitystä, koska niiden energiankulutuksen säätelyn avulla pystytään merkittävästi vähentämään kasvihuonepäästöjä. Kuluttajille tarjottavien tuotteiden tulee sisältää
tarpeeksi energiansäästöominaisuuksia,
jotta tuotteiden ympäristövaikutukset vähenevät ja niiden energiatehokkuus paranee. Kuluttajan kannalta kyseessä on myös
selkeä kustannussäästö.

16
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Urakoitsijalle voi syntyä valmistajan vastuu
Lämmityslaitteet, kuten muutkin sähkölaitteet tulee asentaa aina valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Jos tuote itsessään on ecodesign määräyksen mukainen, niin silloin vastuut ovat selkeitä. Sähköurakoitsija asentaa
tuotteen ja vastaa asennuksestaan sekä valmistaja vastaa tuotteestaan.
Jos taas tuote ei itsessään täytä ecodesignin vaatimuksia eikä huonossa tapauksessa valmistaja ole edes ohjeistanut yksityiskohtaisesti, miten heidän tuotteestaan
tehdään ecodesigning mukainen, silloin
urakoitsija joutuu rakentamaan ecodesignin
mukaisen lämmitysjärjestelmän työmaalla
ja hänestä tulee järjestelmän valmistaja. Siitä seuraa myös normaalit valmistajan vastuut. Sama asetelma syntyy, jos valmistaja
on ohjeistanut tarkasti mistä komponenteista heidän ecodesignin mukainen järjestelmä
koostuu, mutta asennuksessa jätetään asentamatta jokin oleellinen komponentti, esimer-

kiksi keskusyksikkö joka vasta mahdollistaa
energiansäästöominaisuudet. Tällöin järjestelmä ei ole ecodesignin mukainen ja urakoitsija vastaa valmistajana rakentamastaan
järjestelmästä.
Tieto valmistajan vastuusta ei ole kuitenkaan vielä saavuttanut kaikkia urakoitsijoita.
Edelleen on kohteita, joissa toteutus tapahtuu
vanhasta muistista ja vanhoilla tuotteilla, jotka
eivät täytä vaatimuksia. Kaikki valmistajat eivät myöskään ole tehneet kunnon ohjeistuksia, miten näiden tuotteiden avulla tehdään
ecodesign-vaatimukset täyttävä järjestelmä.
Korjauksen yhteydessä vanhat tuotteet
on päivitettävä. Suomessa on paljon käytössä olevia sähkölämmitystuotteita, jotka eivät
täytä uuden direktiivin vaatimuksia. Kun tällainen vanha tuote menee rikki ja se vaihdetaan, uuden asennettavan tuotteen on tietysti oltava nykyisen lainsäädännön mukainen.
Direktiivi päivitetään vuonna 2022
Tietoisuutemme ympäristömme tilasta on
kasvanut huomattavasti viime vuosina ja ympäristönsuojeluun liittyvästä lainsäädännöstä on tullut oleellinen osa yhteiskuntaamme.
Autoilun energiankulutusta ja päästöjä on vähennetty huomattavasti asettamalla tiukempia määräyksiä polttomoottoreissa olevasta
tekniikasta. Myös rakennusten energian kulutus on vähentynyt kasvaneiden eristysvaatimusten myötä. Ledivalaistus on yleistynyt ja
nyt ecodesign direktiivin myötä sähkölämmityskin on otettu mukaan ympäristöön liittyvään lainsäädäntöön. Tällä hetkellä kerätäänkin kokemuksia määräysten toteutumisesta ja
niitä täydennetään vuonna 2022 voimaan tulevassa uudistetussa ecodesign-direktiivissä.

Tuoteuutiset / Talotekniikka
Tal 17

Lämmitä älykkäästi uusilla Beta-lämmittimillä
Kotimaiset kiinteästi asennettavat Enston
Beta-lämmittimet uusiutuivat. Betalämmittimet varustettiin elektronisella
älytermostaatilla arkea helpottamaan.
Lämmityksen ohjaus käy nyt kätevästi myös
Ensto Heat Control -sovelluksella. Muutamalla
älypuhelimen klikkauksella lämpötilaa
voidaan hallita, sekä asettaa loma-aikoja ja
kalenteriohjelmia.

nopeasti muiden lämmönlähteiden aiheuttamiin lämpötilanmuutoksiin. Niiden hyötysuhde
on lähes 100%, sillä ne lämmittävät ensisijaisesti huoneilmaa eivätkä talon rakenteita.
Miellyttävä lämpötila saavutetaan nopeasti,
koska suurin osa käytetystä energiasta muunnetaan lämmöksi. Kaikki Enston lämmittimet
ovat turvallisia, sillä niiden pintalämpötila on
alhainen ja niissä on ylikuumenemissuoja.

Mukavuutta elämään ja kodin
sähköistykseen
Laadukkaat Beta-lämmittimet sopivat
erilaisten tilojesi lämmitysratkaisuksi.
Lämmityksen ohjaus lisää asumismukavuutta
ja auttaa säästämään energiaa. Enston
lämmittimet täyttävät myös Ecodesignmääräyksen asettamat vaatimukset
energiansäästö ominaisuuksista muun muassa
viikkokalenteriohjaukseen liittyen. Lämmittimiä
on mahdollisuus ohjata mobiililaitteilla
paikallisesti ja kalenteriohjaus mahdollistaa
jopa 40 %:n säästöt lämmityskulutuksessa.
Nautitaan lämmöstä sisällä, kun ulkona sää
viilenee.

Ominaisuuksia
• Kaksoiseristetty rakenne
• Kiinteästi asennettava:
		 Seinäteline ja kytkentärasia
		 Seinäteline ja pistotulppa
• Erittäin tarkka ja täysin hiljainen
elektroninen älytermostaatti,
tarkkuus ±0,1 °C
• Voidaan ohjata Ensto Heat Control
-sovelluksella (Android ja iOS)
• Monipuoliset energiansäästö ja monitorointi
ominaisuudet
• Ulkoinen lämpötilanmuutos säädettävissä
Ensto Heat Control -sovelluksessa
• Langaton orjatoiminto (max. 10 lämmitintä)
• Lepovirtakulutus <0,3W
• Kotelointiluokka IP21 tai IP24
• Käyttöjännite 230V
• Väri RAL 9010

Beta lämmittää huoneilmaa rakenteiden
sijasta
Beta-lämmittimet sopivat erilaisiin tiloihin
lämmitysratkaisuksi, sillä lämmittimet reagoivat

Ensto Heat Control -sovellus
Enston lämmittimet ja lattialämmitys
termostaatit on varustettu älykkäällä elektronisella termostaatilla ja niitä voidaan ohjata
helposti mobiililaitteella. Älykäs lämmityksen
ohjaus tuo asumiseen uudenlaista mukavuutta
ja joustavuutta. Ensto Heat Control -sovelluksen avulla voit hallita Enston Bluetooth-tekniikalla varustettuja sähkölämmittimiä ja lattialämmitystermostaatteja. Voit luoda viikoittaisen
ja pidempiaikaisen ohjelman haluamallesi
jaksolle, sekä seurata niiden vaikutusta kodin
energiankulutukseen.
Kun lämmitysjärjestelmä kaipaa päivitystä,
Enstolta löydät ratkaisut, jotka on helppo
asentaa valmiiseenkin taloon.
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Uutuuksia Bachmannilta – DUE-pistorasia
yksikkö ja DESK 2-pistorasiapaneeli
DUE on ihanteellinen kaksiosainen pistorasiayksikkö monipuolisin asennusmahdollisuuksin
työtasoihin, levyseiniin, kalusteisiin ja jopa
laatikostojen päälle. Elegantti muotoilu, sekä
vähäinen n. 45 mm asennussyvyys, mahdollistavat tilaa säästävän asennuksen esimerkiksi
keittiö-, toimisto- sekä koulukohteissa.
Vaihdettavat, sivusuuntaan liukuvat kannet
tarjoavat asennuksen jälkeenkin yksilöllisen
ilmeen sekä sovittamisen ympäristöön
värivaihtoehtojen ansiosta.
DESK 2 – joustavaan käyttöön suunniteltu
alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen
säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja
jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen.

18
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Snro

Tuote

14 356 67

DUE 2-osainen pistorasia

14 356 68
14 356 69

DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin
tiloihin. Sen kiinnitys ja irrottaminen on nopeaa
ja vaivatonta eikä vahingoita pöytätason
pintaa.
DESK 2 pistorasiapaneeli on varustettu
0,2 m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee
liittää halutun mittainen Wieland-virransyöttökaapeli pistokepäällä.

14 356 04

DESK 2 Pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla,
valkoinen (kuten RAL9010)

DUE kansisetti, musta (kuten RAL9005)

24 120 24

Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 1,5 m

DUE kansisetti, valkoinen (kuten RAL9010)

24 120 25

Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 2 m

Tuoteuutiset / Talotekniikka
Tal 19

Harvia Glow kruunaa tyylikkäimmänkin
saunasisustuksen – mukana ohjauspaneeli
Harvia Glow -pilarikiuas on muotoiltu vaativimmankin
saunansisustajan tarpeet täyttäväksi. Glow on tyylikäs ja
virtaviivainen designiltaan ja muotonsa ansiosta se antaa
joustavuutta saunasisustuksen suunnitteluun, sillä Glow on
saatavana myös nurkkaan asennettavana mallina Glow Corner.
Korkea pilarimuoto tuo näyttävyyttä saunaan ja majesteettinen
Glow onkin kuin kruunu lauteiden keskellä.

Snro

Nimike

82 665 88 Lattiakiuas Glow
- GLOW TRT70EE 7 kW steel
82 665 89 Lattiakiuas Glow
- GLOW TRT90EE 9 kW steel
82 665 90 Lattiakiuas Glow Corner
- GLOW 7 kW TRC70EE steel
82 665 91 Lattiakiuas Glow Corner
- GLOW 9 kW TRC90EE steel
Glow/Glow Corner Lisätarvikkeet:

•

•

EE-malli Glow -sähkökiukaat on varustettu
käyttäjäystävällisellä digitaalisella ohjauspaneelilla, minkä ansiosta lämpötilan säätäminen on asteen tarkkuudella mahdollista.
Ohjauspaneeli on kuumuuden ja vesiroiskeen
kestävä.

Suuri kivimassa (80 kg) takaa pehmeät ja
tasaiset löylyt
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
ulkopinta

Digitaalisen ohjauspaneelin ominaisuudet
• Kosketuspainikkeilla toimiva ja digitaalisella
näytöllä varustettu
• Kuumuuden ja vesiroiskeen kestävä
• Tämänhetkisen lämpötilan näyttö
• Lämpötilan -, käyttöajan -, esivalinta-ajan
-, ja valaistuksen ohjaus
• Kuivaustoiminto saunalle
• Vikatilojen tunnistus takaa turvallisen
käytön (esim. kiukaan ylikuumeneminen tai
häiriötä lämpötila-anturissa)
• Lapsilukko

82 664 32 Kiuas Harvia
- Glow suojakaide HTR3
82 664 33 Kiuas Harvia
- Glow suojakaide HTR3L
82 664 34 Kiuas Harvia - Glow Corner
upotuskaulus HTRC1
82 664 35 Kiuas Harvia - Glow Corner
suojakaide HTRC3
82 664 36 Kiuas Harvia - Glow Corner
suojakaide HTRC3L
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LED-yhteensopivat
kiertovalonsäätimet Hager-valikoimaan
LED-lamppujen yleistyttyä himmennykseen soveltuvien säätimien kysyntä on kasvanut
räjähdysmäisesti. Vastatakseen kysyntään Hager on lisännyt valikoimaansa uudet LEDhimmennykseen soveltuvat kiertovalonsäätimet.
Kolme LED-säädinversiota
Modulaarisiin Berker-sarjoihin on saatavilla kolme
eri LED-säädinversiota tehoille 40W, 60W ja
100W. Alhaisen energiankulutuksen lisäksi näissä
kaikissa säädinmallissa on alhainen 3W minimikuormataso. Modulaariset säädinrungot soveltuvat
käytettäväksi Berker S.1, K.1/K.5, Q.1/Q.3 ja
R.1/R.3 asennuskalustesarjojen kanssa.
40W säädin soveltuu 230V himmennettävien LEDlamppujen ja syöttöisten halogeeni- ja hehkulamppujen himmennykseen.
60W on yleissäädin, joka soveltuu edellä mainittujen kuormien lisäksi myös muuntajallisten LED- ja
halogeenilamppujen sekä pienoisloistelamppujen
himmennykseen.
100W lisätoiminnollisessa tuotteessa on mahdollisuus sivuohjainten liitäntään ja kuormatyypin
valintaan.
Pyöreiden kalustesarjojen valikoima uudistuu
Pyöreiden kalustesarjojen Serie 1930 ja R.classic
kiertovalonsäädinvalikoima ja DALI-säätöön tarkoitettujen säätimien valikoima uudistuu samalla.
Pyöreisiin sarjoihin käytettävissäsi on nyt LEDyhteensopiva 100 W lisätoiminnolla varustettu säädin ja sen sivuohjainyksikkö keskiölevyllä valmiiksi
varustettuna. DALI-potentiometreihin on lisätty
aiempaan verrattuna Tunable White -toiminto
valkoisen valon värilämpötilan säätöön.
Lisätarvikkeena kompensointimoduuli
Uuden säädintekniikan lisäksi valikoimaan
on lisätty valonsäädinten lisätarvikkeeksi
uusi kompensointimoduulin. Kompensointi
moduulia voit käyttää Hagerin RLC+LED kiertovalonsäädinrungoilla ohjatuissa asennuksissa.
Moduuli kytketään lamppukuorman rinnalle
parantamaan LED-lamppujen himmennettävyysominaisuuksia. Sillä voidaan estää myös himmennettäviä LED-lamppuja hehkumasta, päältä
poiskytketyssä piirissä.
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Uudet Hager-kiertovalonsäädintuotteet SLO:n myyntiohjelmassa:
Snro

Tyyppi

Tuote

26 136 66

2909

Valonsäädin S.1/K.x/Q.x/R.x 3-40W R+LED UR

26 136 67

2973

Valonsäädin S.1/K.x/Q.x/R.x 3-60W RLC+LED UR

26 136 68

296110

Valonsäädin S.1/K.x/Q.x/R.x 3-100W RLC+LED laaj. UR

26 136 69

296210

Laajennusmoduuli S.1/K.x/Q.x/R.x säät. 296110 UR

26 136 70

2997

Potentiometri S.1/K.x/Q.x/R.x DALI 64 lait. TW UR

26 136 71

2998

Potentiometri S.1/K.x/Q.x/R.x DALI 16VDC/52mA TW UR

26 136 72

294410

Valonsäädin 1930/Glas 3-100W RLC+LED laaj. UKR VAL

26 136 73

294411

Valonsäädin 1930/Glas 3-100W RLC+LED laaj. UKR MUS

26 136 74

294510

Laajennusmoduuli 1930/Glas säät. 294410 UKR VAL

26 136 75

294511

Laajennusmoduuli 1930/Glas säät. 294410 UKR MUS

26 136 76

29442089

Valonsäädin R.classic 3-100W RLC+LED laaj. UKR VAL

26 136 77

29442045

Valonsäädin R.classic 3-100W RLC+LED laaj. UKR MUS

26 136 78

29452089

Laajennusmoduuli R.classic säät. 294410 UKR VAL

26 136 79

29452045

Laajennusmoduuli R.classic säät. 294410 UKR MUS

26 136 80

2913

LED-kompensointimoduuli 230VAC
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Uudet ELKO LED -valonsäätimet!
ELKO-mallisto vahvistuu uudella LED-säätimellä, jota saa Plus- ja RS16-muotoilulla.
Monipuolisesti ja luotettavasti erilaisia
kuormia säätävä LED-säädin (5-100VA) sopii
hehkulampuille, halogeeneille ja elektronisille
muuntajille.
Voidaan ohjata erillisellä sivuohjaimella
Sisältää muistitoiminnon sekä lamppua
suojaavan “soft start”-ominaisuuden.
Sopii tavalliseen kojerasiaan eikä vaadi
nollajohdinta. Asennussyvyys on 27

mm ja tuote voidaan asentaa myös
pintakojerasiaan.

Kuormat
• LED: 5-100VA RC (RL-tilassa 5-20VA)
• Hehkulamput: 5-200W
• Halogeenilamput 230V: 5-150W
• Rautasydänmuuntajat: 5-150VA
• Elektroniset muuntajat: 5-150VA
ELKO Plus
Snro

Tuote

26 100 95

ELKO Plus LED-säädin
valkoinen

26 100 96

ELKO Plus LED-säädin alumiini

26 100 97

ELKO Plus LED-säädin musta

ELKO RS16
Snro

Tuote

26 100 98

ELKO RS16 LED-säädin
valkoinen

B-tyypin vikavirtasuojat sähköauton
lataukseen – kaikissa olosuhteissa
Sähköauton latausasemia rakennetaan
yhä enemmän. Usein ne asennetaan ulos,
jolloin asennusympäristö on sateen, lumen
ja pölyn takia hyvin vaativa. Schneider
Electric on tuonut markkinoille nimenomaan
sähköauton latauskäyttöön tarkoitetut
B-tyypin vikavirtasuojat. Ne tarjoavat
parhaan mahdollisen suojan Suomen
olosuhteissa.
Laajempaa suojausta B-tyypin
vikavirtasuojalla
Loppukäyttäjälle on tärkeää pystyä
lataamaan ajoneuvoaan turvallisesti ja
luotettavasti. Siksi latausaseman yhteyteen
Snro

Tuotenimi

vaaditaan usein B-tyypin vikavirtasuoja,
jonka suojausominaisuudet ovat perinteistä
A-tyypin vikavirtasuojaa laajemmat
latauksessa esiintyviä monitaajuuksisia
vikavirtoja vastaan.
Ominaisuuksia
• virta-alue 25 – 63A
• vikavirta-arvo 30mA
• 2-napaiset ja 4-napaiset versiot
• täyttää sähköauton latausstandardin IEC
60364-7-722 vaatimukset
• voidaan varustaa apukoskettimilla
• tuplaliitin
• toiminta testattu kylmissä olosuhteissa
Tuotenro

32 543 70 Acti 9 iID Vikavirtakytkin B EV 2P 25A 30mA A9Z51225
32 543 71 Acti 9 iID Vikavirtakytkin B EV 2P 40A 30mA A9Z51240
32 543 72 Acti 9 iID Vikavirtakytkin B EV 4P 40A 30mA A9Z51440
32 543 73 Acti 9 iID Vikavirtakytkin B EV 4P 63A 30mA A9Z51463
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HellermannTyton
merkintälevyt ja -johdinsiteet
Merkintälevyt soveltuvat kaapeleiden, kaapelinippujen ja suojaletkujen merkintään.
Merkintään merkintäkynällä tai etiketillä ja kiinnitetään johdinsiteellä.
Snro

Tuotetunnus

Mitat mm

Johdinside leveys maks. mm

Väri

Pakkaus kpl

13 708 82

IT1

19,0 x 44,0

4,8

Luonnon

100

13 708 85

IMP2

19,1 x 50,8

4,8

Valkoinen

100

13 708 86

IMP2.5

19,1 x 63,5

4,8

Valkoinen

100

13 708 87

IMP3.5

19,1 x 88,9

4,8

Valkoinen

100

Merkintäjohdinsiteet soveltuvat johtimien, kaapeleiden ja suojaletkujen merkintään.
Snro

Tuotetunnus

Merkintäalueen
mitat mm

Johdinsiteen mitat mm

Väri

Pakkaus kpl

13 721 70

IT18R

8,0 x 25,0

2,3 x 100

Luonnon

100

13 721 72

IT50R

12,9 x 28,0

4,6 x 203

Luonnon

100

Merkintäkynä merkintälevyjen ja -johdinsiteiden merkintään.
Snro

Tuotetunnus

13 708 95

Merkintäkynä musta

TimesUp pistorasiat ajastimella

TimesUp on Norwescon
uusi ajastinpistorasiasarja.
Ajastimella varustettuja pistorasioita käytetään paloriskin minimoimiseen teollisuudessa, julkisissa tiloissa
sekä kodeissa.
TimesUp huolehtii laitteen virrattomaksi
Pistorasialla jossa on ajastin, voidaan rajoittaa
esimerkiksi kahvinkeittimen, silitysraudan tai
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muun samankaltaisen sähkölaitteen päällä
oloaikaa.
Joustava tai asetettu aika
Ajastinpistorasioita on kahta mallia:
TimesUp ADJ mallissa käyttäjä valitsee ja
asettaa oman aikansa ajastimeen.
TimesUp FIX mallissa käyttäjällä ei ole
mahdollisuutta muuttaa asennuksen yhteydessä asetettua aikaa. Tätä mallia käytetään
kohteissa, joissa halutaan, että käytössä on
aina sama ajastinaika, esimerkiksi palvelutaloissa.

Muuta uppoasennettava kotelo lisäosalla
pinta-asennettavaksi
Molemmat mallit ovat kaksiosaisia,
uppoasennukseen tarkoitettuja 230V/16A
maadoitettuja pistorasioita, joissa
ajastinvaihtoehdot ovat 0, 15, 30 min ja 1, 2,
4 tai 8 tuntia. Kotelointiluokka on IP20 ja väri
valkoinen. Pistorasia voidaan asentaa pintaan
käyttämällä pinta-asennuskoteloa NRCD
PS, S-32 070 04. Pistorasia aktivoidaan
jännitteelliseksi painamalla keskiölevyssä
olevaa I/0 painiketta.

S-numero

Tuote

Ajastinajat

Nimellisvirta

25 087 00

TimesUp ADJ

0, 15, 30 min, 1,2,4,8 h

16A

25 087 01

TimesUp FIX

0, 15, 30 min, 1,2,4,8 h

16A

32 070 04

Pinta-asennuskotelo
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Uusi vedonpoistaja
AP9/AP10-pintajakorasioihin
Nopea ja ruuviton asennus jopa kolmelle kaapelille
Ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta
vedonpoistamiseen ei tarvita ruuveja tai työkaluja.
Kaapeli kiinnitetään nippusiteellä, mikä tekee
asennuksesta helppoa ja säästää asennusaikaa.
Asennus
Asenna vedonpoistaja jakorasiaan ja työnnä
kaapeli kalvotiivisteen läpi rasiaan. Asenna
nippuside kaapelin ympärille ja pujota se
vedonpoistajaan. Varmista, että nippuside on
tukevasti oikeassa kohdassa ennen kiristystä.

Käyttö

Asennus yhdellä
vedonpoistajalla.

Kahta vedon
poistajaa voidaan
käyttää vastakkaisilla
reunoilla.

Asennus
keskelle vain
AP9-rasian
kanssa.

Asennus on valmis, kun nippuside on kiristetty. Varmista vedonpoisto vetämällä kaapelia
hieman ulospäin. (Nippuside ei sisälly toimitukseen.)
Soveltuu käytettäväksi AP9- ja AP10-jakorasioiden kanssa. Vedonpoistajaa voidaan käyttää
eripaksuisten kaapeleiden Ø 6–17 mm sekä
kalustekaapeleiden kanssa.
Snro

Tyyppi

Kuvaus

Pakkauskoot

16 125 94

AS9.10

Vedonpoistaja kolmelle
kaapelille, Ø 6–17 mm

10/100/1000

Uuden sukupolven System
Access Point SAP/S.3
System Access Point SAP/S.3 on entistä tehokkaampi ja nopeampi.
Uuteen ABB-free@home-kodinohjausjärjestelmään voi liittää
enemmän laitteita, jolloin se vastaa kotien älykkyyttä vaativien
laitemäärien kasvuun.
Yhteystavasta vapaat
Liitettävien free@home-laitteiden
määrä on enintään 150 kpl entisen
64 langallisen ja 64 langattoman
sijasta. Ne voivat olla väylään kytkettyjä ja/tai langattomasti kommunikoivia, yhteystavalla ei ole enää
merkitystä.

Suuri laitemäärä vaatii useamman tehonlähteen
Jos järjestelmässä on enemmän kuin 64 langallista laitetta, tarvi
taan toinen teholähde. Sen sijoitus on vapaasti valittavissa joko
ensimmäisen teholähteen viereen tai minne tahansa muualle väylään.
Tulevaisuuteen varautuva
Tulevaisuutta ajatellen System Access Pointissa on kaksi USB-porttia ja laite käyttää sekä
2.4 Ghz:n että 5 Ghz:n Wi-Fi-taajuutta. Entinen
400 Mhz:n yksiytiminen prosessori on päivitetty
1,2 GHz:n tuplaprosessorilla ja samalla RAMmuistia on kasvatettu 128 Mb:stä 512 Mb:iin.
Laitteen voi asentaa pöydälle tai seinälle.

Snro
28 146 17 SAP/S.3 Liitäntäportti
System Access Point 24V
RF, 119x107x30 mm
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UTUn uudet monimittarikeskukset
tehokkaaseen tilankäyttöön
UTUn monimittarikeskusvalikoima uudistui kokonaan. Uuden malliston tuotekehityksen lähtökohtana
oli asiakkailta tullut tarve siihen, että monimittarikeskukset saataisiin sopimaan entistä paremmin
kohteeseen kuin kohteeseen.

Uuden malliston monimittarikeskukset sopivat nyt entistä
paremmin saneerauskohteisiin, jotka monesti asettavat haasteita
ja ovat tiloiltaan rajalliset. Uudiskohteissa saadaan taas selvää
tilan säästöä, kun keskuksille ei tarvitse varata enää niin paljoa
tilaa ja ylimääräiseksi jäävät neliöt voidaan hyödyntää tehokkaasti
muuhun käyttöön.
Kenttien kaventuminen ja lisämittariristikot tehostavat
tilankäyttöä
Malliston suurimpia muutoksia ovat kenttäleveyksien kaventuminen. Kapea kenttä on pienentynyt 450 mm --> 400 mm ja leveä
kenttä 645 mm --> 600 mm.
Samassa uudistuksessa otettiin käyttöön myös vanhassa
monimittarikeskuksessa ollut lisäosien syötönketjutustila, joka
uudessa mallissa on hyödynnetty lisämittariristikkotilana. Lisäkenttiin on muutoksen johdosta saatu mahtumaan 8 ristikkoa
(snrot 33 314 64 ja 33 314 66) sekä 12 ristikkoa (snrot 33 314 72
ja 33 314 74). Nämä lisäkentät ovat nimellisvirraltaan vain 125A ja
niitä voi hyödyntää nimellisvirraltaan 125A syöttökenttien kanssa.

Esimerkkinä UTUn vanha ja uusi monimittarikeskus, jossa sama
määrä mittariristikkoja (21 kpl) saadaan mahtumaan pienempään
tilaan. Kyseisellä kokoonpanolla keskuksen leveydessä säästyy
tilaa jopa 345 mm.
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Luxomat
DALI LINK
– taloudellinen ja
älykäs valaistuksen
ohjaus pieneen
tilaan
B.E.G. Luxomatin DALI-väyläpohjainen valaistuksen ohjauksen järjestelmä soveltuu
etenkin pienten toimistojen ja
neuvotteluhuoneiden ohjaus
järjestelmän toteutukseen.
Soveltuu tiloihin, joissa vaaditaan
erilaista valaistusta
Kustannustehokas ja monipuolisesti ohjelmoitava DALI LINK -järjestelmä soveltuu tiloihin,
joissa valaistustarpeita on useita. Tällaisia tiloja
ovat muun muassa esittelykäytössä olevat
neuvotteluhuoneet, joissa valaistuksen tasoa

täytyy pystyä säätämään myös manuaalisesti
eri käyttötarkoituksissa. Järjestelmä voidaan
helposti ohjelmoida toimimaan sekä automaattisesti päivänvalon ja vakiovalon mukaan
että manuaalisesti bluetoothia hyödyntäen
tilannekohtaiseen valaistukseen.

-ohjelmistolla, joita on saatavana sekä Applen
iOS:n että Android-järjestelmiin. Järjestelmän
aloituspakkaukseen kuuluu PD11-läsnäolotunnistin, teholähde ja neljän painikkeen painonappitulo, jossa on bluetooth-rajapinta. DALI LINK
-järjestelmää voi laajentaa muilla DALI LINK
-tunnistimilla ja -painonappiyksiköillä.

Helppo käyttöönotto Plug and Play
-toiminnolla
DALI LINK -järjestelmän avulla myös tilannekutsut ovat mahdollisia. Järjestelmän käyttöönotto ja asetukset on helppo tehdä DALI LINK

Markkinoiden luotettavimmat
palovaroittimet sähköverkkoon
Uusissa sähköverkkoon kytkettävissä EI3000sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko
palovaroittimen käyttöiän ajan.
AudioLINKillä tarkkailet ilmaisimen toimintaa
EI3000-sarjan palovaroittimista on nyt
saatavilla helpommin tietoa ja parannellut
mikrosensorit varmistavat, että tieto on entistä
varmempaa.
Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella
voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja
likaantumista sekä selata hälytysmuistia.

Monta tapaa olla markkinoiden paras:
• Ilmainen AudioLINK-mobiilisovellus
• Langaton ketjutus ja tiedonsiirto
SmartLINK-moduulilla
• Uusi pölynkorjaustekniikka
– ei virhehälytyksiä
• Suurikokoinen testi- ja vaimennuspainike
• Hälytysmuisti
• 230 V käyttöjännite ja akkuvarmennus
• Helppo Easi-fit asennus
• Pienemmät käyttökustannukset

Snro

Tuote

71 397 03

EI3014

71 397 00

EI3016

71 397 09

EI3018

71 397 01

EI3024

71 397 11

EI3028

71 397 07

EI3000MRF

Ketjuta langattomasti
SmartLINK-moduuli mahdollistaa langattoman
ketjuttamisen ja tiedonsiirron. Moduulin avulla
kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet saadaan
hallittavaksi etänä.
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Eaton 93PS- ja 91PS-sarjan UPS-laitteet
Menestyksekkäät 9155- ja 9255-sarjat on korvattu lähtöpuoleltaan yksivaiheisilla Eaton 91PS ja
kolmivaiheisella Eaton 93PS UPS-tuotesarjoilla.
Suomessa suunniteltuja
ja valmistettuja
Molemmat tuotesarjat on suunniteltu
käyttötarkoituksiin, joissa vaaditaan
tehoa, luotettavuutta, turvallisuutta ja
skaalautuvuutta. Yksivaiheisten Eaton 91PS
-UPSien teho on 8-30 kW ja kolmivaiheisten
Eaton 93PS UPSien 8-40 kilowattia.
Kun järjestelmiltä edellytetään
häiriötöntä sähkönsyöttöä
Laitteet soveltuvat esimerkiksi
palvelinhuoneisiin ja pieniin datakeskuksiin
sekä esimerkiksi terveydenhuoltoon,
merenkulkualalle ja teollisuuteen, missä
järjestelmät edellyttävät luotettavaa ja
häiriötöntä sähkönsyöttöä.
Kustanuksiltaa edullisia
Eaton 91PS ja 93PS UPSit ovat kokonaiskustannuksiltaan markkinoiden edullisimpia.
Laitteissa on käytetty uusimpia teknologioita,
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jotka nostavat niiden hyötysuhteen 96 prosenttiin normaalissa kaksoismuunnostilassa.
Eaton 91PS:n ja 93PS:n ominaisuuksia:
´Eatonin ESS-energiansäästöjärjestelmän
(Energy Saver System) avulla Eaton 91PSja 93PS-UPSit saavuttavat 99-prosenttisen
hyötysuhteen
• ´Tyypillisesti matalilla kuormilla UPS-laitteen
hyötysuhde pienenee. Eatonin Variable
Module Management System (VMMS)
-järjestelmä puolestaan auttaa UPSia
saavuttamaan korkean tehokkuustason
myös matalilla kuormilla.
• Tehokerroin 1,0 (kVA = kW)
• Eatonin patentoitu Hot Sync -teknologia
varmistaa kuorman jakamisen UPSlaitteiden välillä, mikä poistaa yksittäisten
vikojen aiheuttamat ongelmat rinnakkain
toimivissa UPS-järjestelmissä
• Edistynyt akuston hallinta (Advanced
Battery Management) mahdollistaa
älykkään latauksen ja pidentää akun
elinikää
• Hot Swap -tehoyksiköitä voidaan vaihtaa
tai lisätä käytön aikana samalla, kun muut
moduulit jatkavat kuorman suojaamista
• Sisäinen redundanttisuus voidaan saavuttaa yhdellä UPS-laitteella ilman rinnakkaisia
toimintoja
•

Sisältävät turvakomponentteja
Molemmat tuotesarjat pitävät sisällään etukäteen testatut ja asennettut turvakomponentit,
kuten takaisinsyötön eston ja staattisen
kytkimen sulakesuojauksen. Nämä ominaisuudet alentavat asennuskustannuksia, koska
lisälaitteiden asennukselle ei ole enää tarvetta
UPS-standardien saavuttamiseksi.
Hyvin räätälöitävissä
Mallisarjojen laitteita voidaan räätälöidä laajasti käyttäjän tarpeiden mukaan. Taulukossa
esitetty muutamia tyypillisiä laitteita.
91PS
Snro

Tuotenimi

84 171 25

91PS-8(15)-15-1x9Ah-MBS-6

84 171 28

91PS-10(15)-15-1x9Ah-MBS-6

84 171 31

91PS-15(15)-15-2x9Ah-MBS-6

84 171 41

91PS-20(30)-30-3x9Ah-MBS-6

84 171 45

91PS-30(30)-30-4x9Ah-MBS-6

93PS
84 171 75

93PS-8(20)-15-1x9Ah-MBS-6

84 171 76

93PS-10(20)-15-1x9Ah-MBS-6

84 171 50

93PS-15(20)-15-2x9Ah-MBS-6

84 170 05

93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6

84 171 60

93PS-30(40)-30-3x9Ah-MBS-6

84 170 20

93PS-40(40)-40-4x9Ah-MBS-6
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Eaton MiniSlot UPS-yhteyskortit
UPS-laite kykenee välittämään asiakkaalle tilatietoa, ilmoituksia ja hälytyksiä itsestään, mutta
myös ympäröivästä järjestelmästä. Eaton tarjoaa
asiakkaiden käyttöön useita eri tapoja välittää
nämä viestit turvallisesti eteenpäin. Kaikkiin
Eatonin 9-sarjan Online-typpisiin UPS-laitteisiin
voidaan asentaa vähintään yksi MiniSlot yhteyskortti.

automaattisen ohjaamisen yhdessä Eatonin IPMohjelmiston (Intelligent power manager) kanssa.

Verkkokortti (Web/SNMP)
– NETWORK-M2
Gigabit-nopeusluokan verkkokortti, joka ensimmäisenä UPS-yhteyskorttina maailmassa täyttää
UL 2900-2-2 tietoturvastandardin. Mahdollistaa
UPS:n keskitetyn valvonnan ja serveriympäristön

ModBus-kortti – INDGW-M2
Uusin yhteyskortti tuo UPS-kommunikaation helpoksi myös teollisuusautomaatio- ja kiinteistönvalvontajärjestelmiin. Kortti mahdollistaa ModBus
TCP, ModBus RTU ja Web/SNMP yhteysmuodot
yhdessä paketissa.

Relekortti – INDRELAY-MS
Relekortti tarjoaa asiakkaan käyttöön viisi potentiaalivapaata kärkitietoa. UPS:n tyypistä riippuen
hälytykset ovat joko esiaseteltuja, tai ohjelmoitavissa.

Snro

Tuote

Kuvaus

84 174 01

NETWORK-M2

Verkkokortti – Web/SNMP

84 170 60

INDRELAY-MS

Relekortti

84 203 23

INDGW-M2

ModBus TCP ja RTU, Web/SNMP

Uusi EasyE4 ohjelmoitava rele
Enemmän tehoa, I/O:ta ja skaalautuvuutta kuin koskaan aikaisemmin.

Laaja ohjelmointikielien valikoima
EasyE4:n monipuolisella funktiokirjastolla
ohjelmoit tarvittaessa monimutkaisiakin
ohjelmia intuitiivisesti. Vaihtoehtoina löytyvät neljä eri ohjelmointikieltä, joista voi valita
joustavasti mieleisensä:
1. Easy Device Programming (EDP),
2. Function Block Diagram (FBD),
3. Ladder Diagram (LD) ja
4. Structured Text (ST).

Simuloi luomaasi ohjelmaa EasySoftilla
EasySoft-ohjelmointityökalusta löytyy
selkeät valikot ja helppo simulointimahdollisuus ohjelmien luomiseen ja testaamiseen.
Uusia ohjelmalohkoja luodaan jatkuvasti
lisää ja käyttäjällä on mahdollisuus tehdä
myös omia lohkojaan. EasyE4 on myös
taaksepäin yhteensopiva vanhojen mallien
kanssa ja niiden ohjelmat voidaan kääntää
suoraan uudelle laitteelle.

Snro

Kuvaus

27 091 00

12/24VUC, ohjelmoitava rele, relelähtö, näytöllä

27 091 01

12/24VUC, ohjelmoitava rele, relelähtö

27 091 02

24VDC, ohjelmoitava rele, transistorilähtö, näytöllä

27 091 03

24VDC, ohjelmoitava rele, transistorilähtö

27 091 04

230VAC, ohjelmoitava rele, relelähtö, näytöllä

27 091 05

100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC, ohjelmoitava rele, relelähtö

27 091 06

12/24 V DC, 24 V AC, laajennusyksikkö, 4I/4R

27 091 07

12/24 V DC, 24 V AC, laajennusyksikkö, 8I/8R

27 091 08

24VDC, laajennusyksikkö, 4I/4T

27 091 09

24VDC, laajennusyksikkö, 8I/8T

27 091 10

230VAC, laajennusyksikkö, 4I/4R

27 091 11

230VAC, laajennusyksikkö, 8I/8R

27 091 12

24VDC, laajennusyksikkö, 4IA/ 2QA

27 091 13

24VDC, laajennusyksikkö, 4IA/ PT-antureille
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VARIABOX-Monikytkin-pistorasiakeskukset
Uudet Bals Variabox
monikytkin-pistorasia
keskukset takaavat turvalliset
pistorasialähdöt.
Pistorasiat on varustettu omilla mekaanisilla
kytkimillä, esimerkiksi työpistealueen kaikille
koneille ja laitteille.
Ominaisuudet
• Lukittavissa 0-asentoon
• Mekaaninen kaksoislukitus
• Nikkelöidyt koskettimet
• Saatavissa 16A - 32A, 3- ja 5-nap
CEE –pistorasioilla
• Suojaluokat IP44 ja IP67

Srno 34 042 34

•

•

Edut
• Saranoitu kansi avaa koko
asennustilan ja ulosliukuvat
din-kiskot antavat tilaa
kytkentätyön ajaksi
Snro

Snro 34 108 00

Ainutlaatuiset OTC-yhden kosketuksen
hipaisulukitus-ikkunat. Laiteikkuna lukittuu
myös aukiasentoon.
Kätevät ulos liukuvat seinäkiinnityskorvakkeet

Tyyppi

Snro 34 108 09

•

VARIABOX moduuliyksiköistä koottavat
pistorasiakeskukset on kehitetty vastaamaan asiakkaiden toiveita. Laajennettavissa oleva keskusjärjestelmä voi kasvaa
pienestä suureksi.

Pistorasiat /

Johdonsuojat

Vikavirtasuoja

Pistorasia + Mek.kytkin (K)

C-käyrä

30mA

In

IP luokka suko 5x16A

5x32A

1n/16A 3n/16A 3n/32A 4n/40A 4n/63A

34 040 53 89010

16A

IP44

2

1

0

2

1

0

1

0

34 042 34 89076

32A

IP44

2

1

1

2

1

1

1

0

34 042 91 890921 16A

IP67

1

1

0

1

1

0

1

0

34 042 93 890931 32A

IP67

3

1

1

3

1

1

0

1

34 108 09 896368 32A

IP67

0

0

1+k

0

0

1

1

0

34 108 00 896378 32A

IP44

0

1+k

1+k

0

1

1

1

0

Rittalin Hygienic Design -kotelot teollisuuteen
Rittalilta ruostumattomat
kytkentäkotelot elintarvike
teollisuuteen ja tai muuhun
teollisuuteen, jossa on kovat
hygieniavaatimukset.

Hygienic Design on varmasti puhdasta
Pelkkä ruostumaton teräs ei ole tarpeeksi
ravinto- ja nautintoainealan avoimissa prosesseissa. Oikealla muotoilulla pinnoille
ei jää seisovaa vettä ja likaa.
Kokonaisratkaisu takaa parhaat prosessit
Kaikki ravinto- ja nautintoaineteollisuuden
alat asettavat erilaisia hygieniavaatimuksia.
Rittalilla on kaikkeen oikea ratkaisu. Kotelosta virranjakelun kautta ilmastointiin
– kaikki sopii yhteen.
Sähkönumero: 34 650 22
Leveys 390, korkeus 549, syvyys 210 mm
Materiaali: Ruostumaton teräs
Kotelointi: IP66
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UTUlta Home Box -latausasemat
sähköautojen luotettavaan lataukseen
Sähköautojen määrän kasvaessa hyvää vauhtia,
luotettavien ja helppokäyttöisten latauspisteiden
tarve on noussut radikaalisti. Tämän kehityksen
tueksi UTU on laajentanut tuotevalikoimaansa
helppokäyttöisillä ja kilpailukykyisillä Ratio Electricin
HomeBox -latausasemilla. Ne soveltuvat erinomaisesti pientalojen, taloyhtiöiden ja liikekiinteistöjen
latauspisteiksi.
Helppokäyttöisiä latausratkaisuja kotien ja
työpaikkojen parkkialueille
Helppoasenteiset Home Box -latausasemat on
suunniteltu käytettäväksi ulko- ja sisätilojen asen
nuksiin. Niiden avulla voit ladata markkinoilta löytyviä
erilaisia täyssähköautoja tai Plug-in hybridejä tilan
Mode 3 mukaisesti. Moderni ja kestävä vakioitu kotelorakenne mahdollistaa laajan vakiotuotevalikoiman
mutta tekee latauksesta samalla erityisen helppoa.
Liität vain latauskaapelin autoosi ja lataus voi alkaa.
Latausasemien vakiovalikoimasta löydät tuotteet
16 A ja 32 A maksimivirralle 1- ja 3-vaiheisena
3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW ja 22 kW lataustehoille.
Lataustehoa voidaan rajoittaa portaittain aseman
etupinnassa olevan valintapainikkeen avulla. Asetus pysyy tallessa seuraavia latauksia varten.
Sopiva latausasema – pistorasialla vai kiinteällä kaapelilla?
Käytännöllisesti kiinteällä latauskaapelilla varustettu
Home Box -asema mahdollistaa auton vaivattoman latauksen. Otat vain pistoolin irti latausaseman

pidikkeestä ja liität autoosi. Kaapelilla varustettu
asema soveltuu niihin paikkoihin, joissa ladattavan
auton latauspistoketyyppi pysyy aina samana.
Kiinteällä kaapelilla varustettuja latausasemia on
saatavilla 5 m suoralla latauskaapelilla tai 4 m
spiraalikaapelilla.
Niissä asennuskohteissa, joissa ladattavan
ajoneuvon ja niissä olevan latauskaapelin malli voi
vaihdella, suosittelemme käyttämään pistorasiallista versiota. Tämä ratkaisu tarjoaa suurimman
joustavuuden, kun asemaan voidaan liittää tyypin
1 tai tyypin 2 latauspistoolilla varustettu latauskaapeli.
Hyväksi todetut tuotteet, testattua laatua
Kaikki Ratio -latausasematuotteet on suunniteltu
kestämään vaativia olosuhteita. Tuotteet ovat olleet
käytössä useita vuosia Pohjolan olosuhteissa.
Kaikki latausratkaisutuotteet on valmistettu standardin IEC 61851 mukaan. Yksittäiset komponentit
kuten pistokkeet, pistorasiat ja liittimet ovat IEC
62196 mukaisia ja niillä on Dekran myöntämä
KEMA-hyväksyntä. Latausasennuksen turvallisuuden parantamiseksi ja asennuksen helpottamiseksi
kaikki latausasemat on varustettu 6 mA tasavirtasuojapiirillä, jolloin latausaseman sähkösyötössä
voidaan käyttää Hagerin A-tyypin vikavirtasuojia ja
kompakteimpana vaihtoehtona vikavirtajohdonsuojakatkaisijoita.
Ratio-latausasemat SLO:n myyntiohjelmassa
snroalueella 34 191 00 – 34 191 66.

Spelsbergin RK-riviliitinkotelot
Spelsbergin valikoimasta löytyy laaja valikoima
riviliitinkoteloita niin urakoinnin kuin teollisuuden
tarpeisiin. RK-riviliitinkotelot ovat joko tyhjiä tai

täydellisesti varusteltuja, kompakteja tai runsaalla
asennustilalla, enintään 136:lle riviliittimelle. Spels
bergin RK-riviliitinkotelo sopii useimpiin asennuksiin.

Snro

Tyyppi

Riviliitinkotelo

Liittim. määrä

Liitintyyppi

34 292 25

RK 4/07-7x4 mm²

RK 4/07-7x4²

7

Weidmüller WDU 4 (ruuvi)

34 292 26

RK 4/07 SL-7x4²

RK 4/07 SL-7x4²

7

Weidmüller ZDU 4 (jousi)

34 292 27

RK 4/12-12x4²

RK 4/12-12x4²

12

Weidmüller WDU 4 (ruuvi)

34 292 28

RK 4/12 SL-12x4²

RK 4/12 SL-12x4²

12

Weidmüller ZDU 4 (jousi)

34 292 29

RK 4/18 K-18x4²

RK 4/18 K-18x4²

18

Weidmüller WDU 4 (ruuvi)

34 292 31

RK 4/18 KSL-18x4²

RK 4/18 KSL-18x4² 18

Weidmüller ZDU 4 (jousi)

34 292 33

RK 4/18-18x4²

RK 4/18-18x4²

18

Weidmüller WDU 4 (ruuvi)

34 292 35

RK 4/18 SL-18x4²

RK 4/18 SL-18x4²

18

Weidmüller ZDU 4 (jousi)

34 292 37

RK 4/25-25-4²

RK 4/25-25x4²

25

Weidmüller WDU 4 (ruuvi)

34 292 39

RK 4/25 SL-25-4²

RK 4/25 SL-25x4²

25

Weidmüller ZDU 4 (jousi)

34 292 40

RK 4/34-34x4²

RK 4/34-34x4²

34

Weidmüller WDU 4 (ruuvi)

34 292 41

RK 4/34 SL-34x4²

RK 4/34 SL-34x4²

34

Weidmüller ZDU 4 (jousi)

34 292 42

RK 4/50-50x4²

RK 4/50-50x4²

50

Weidmüller WDU 4 (ruuvi)

34 292 43

RK 4/50 SL-50x4²

RK 450 SL-50x4²

50

Weidmüller ZDU 4 (jousi)
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ABB SynRM -moottorit
energiatehokkuuden määrittäjinä
Löydät nyt kattavamman
valikoiman ABB:n sivusta
ohjattavia, BWS-sarjan
turvakytkimiä SLO:n
valikoimasta.
Kestomagneettitekniikan edut ja induktiojärjestelmän yksinkertaisuus ja huollettavuus
samassa laitteessa: moottorikäyttöpaketit
ovat optimoituja kokonaisratkaisuja, joissa
yhdistyvät hyvin tunnettu staattoritekniikka,
innovatiivinen magneetiton roottorimalli,
luokkansa parhaat teollisuusluokan taajuusmuuttajat ja ohjelmiston edistykselliset
ominaisuudet.
ABB:n ACS880-taajuusmuuttajasta, sekä
SynRM moottorista rakentuvan kokonaisuuden energiatehokkuus on taattu. Oheisessa
kuvassa 1 esimerkkitulos 11 kW ACS880 +
ABB SynRM -paketin hyötysuhdemittauksista.
Koko SynRM-moottorien tehovalikoiman mittaustulokset löytyvät ABB:n verkkosivuilta.
Tekniset-tiedot
Jännite: 400 V ja 690 V
Teho: 5,5 - 315 kW
IEC-rungot: IEC132 - IEC315
Miksi ABB:n SynRM
• IEC-mitoitettujen Induktiomoottoreiden
korvaaminen mahdollista ilman mekaanisia
muutoksia
• Luokkansa paras käyttövarmuus
laakereiden matalamman lämpötilan
ansiosta (jopa 30 astetta matalampi
lämpötila käämeissä ja jopa 15 astetta
matalampi lämpötila laakereissa)
• Kestomagneettimoottorin
suorituskyky ilman magneetteja
• Induktiomoottoreihin verrattava
kustannustehokkuus ja huollettavuus
• Esimääritetyt laitepaketit 315 kilowattiin
saakka
• Vahvistetut energiatehokkuusarvot
tarkkoja energiankulutuslaskelmia
varten
ABB ACS880 taajuusmuuttaja + ABB SynRM -moottorin
kokonaishyötysuhdemittaustulokset.
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ABB:ltä turvakytkimet räjähdysvaaralliseen ympäristöön
Turvakytkimet ovat EMC-yhteensopivia
(EMC-holkkitiivisteet tilattava erikseen).
Turvallisuus ja luotettava suorituskyky on
otettu huomioon jokaisella suunnittelun
osa-alueella.
ABB:n ATEX-koteloitujen turvakytkinten
sarja kattaa virta-alueen 16 -125 A (IEC) ja ne
soveltuvat tehoalueelle 7.5 kW… 45 kW (AC23A), jännitteillä 690 V saakka. Turvakytkimiä
on saatavilla 3-, 4- ja 6-napaisina versioina.
Toimitukseen sisältyy
• Tukeva, maalattu valualumiinikotelo
• Musta väännin (I-O/ON-OFF)
• PE-liitin
• M-kierteiset kaapeliläpiviennit
• Holkkitiivisteet kahdelle pääkaapelille ja yksi
ohjauskaapelia varten
• Kaapelien tuloliitännät
• Apukoskettimet
“TURVAKYTKIN” -tarra

Tuotteet löytyvät sähkönumeroväliltä: 36 404 55...91

ABB:n sivusta ohjattavat turvakytkimet
Löydät nyt kattavamman valikoiman ABB:n sivusta
ohjattavia, BWS-sarjan turvakytkimiä SLO:n valikoimasta.

ABB on päivittänyt BWS
turvakytkinsarjaansa
Uutena mallina on täysin valkoinen
BWS316WFTPN malli, joka soveltuu hyvin
esimerkiksi ilmalämpöpumppuasennuksiin.
BWS sarjassa tulee mukana uudet
asennusystävällisemmät IP 54-läpiviennit.
Kotelossa on runsaasti kytkentätilaa ja erilliset N- ja PE-liittimet.

SLO:n paikallismyymälöiden
noutovalikoimasta löytyy
BWS316FTPN 36 015 85
7,5 kW/16 A, ei apuk., harmaa
BWS 316TPN 36 015 84
7,5 kW/16 A, apuk. 1s, harmaa
SLO:n keskusvarastosta löytyy
BWS316WFTPN 36 404 92
7,5 kW/16 A, ei apuk., valkoinen
BWS325TPN 36 015 84
11 kW/25 A, apuk. 1s, harmaa

BWS316FTPN

BWS316WFTPN

Tyyppi

Snro

Kuvaus

Pakkauskoot

SLO:n paikallismyymälöiden noutovalikoimasta löytyy
BWS316FTPN

36 015 85

7,5 kW/16 A ei apuk., harmaa

1

BWS 316TPN

36 015 84

7,5 kW/16 A apuk. 1s, harmaa

1

BWS316WFTPN

36 404 92

7,5 kW/16 A ei apuk., valkoinen 1

BWS325TPN

36 015 86

11 kW/25 A apuk. 1s, harmaa

SLO keskusvarastosta löytyy
1
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Katkon uusi 800A kuormankytkin
Katko Oy tuo markkinoille
uuden kuormankytkimen!
Se on kokoluokassaan
ensimmäinen kierrätettävästä
muovimateriaalista valmistettu
kytkin erinomaisella suoritus
kyvyllä.
Tämä 800A kuormankytkin on suunniteltu
ja valmistettu vastaamaan korkeisiin
teollisiin käyttövaatimuksiin. Oikosulku
kestoisuus 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.
KATKO KU3800

Katkon uudet 630A- ja 900A-kytkimet
AC-23

Tyyppi

L/A
3-nap

6-nap

KU 3630

KU 6630

630 A

690 V

AC-23

P/KW

Paino

1000 V

Snro

3-nap

6-nap

3-nap

6-nap

36 028 26

36 028 42

4,545

8,985
8,985

L/A

630 kW

-

kg

KU 3800

KU 6800

800 A

800 kW

400 A

36 028 27

36 028 43

4,545

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

8-nap

630 A

630 kW

-

36 028 28

36 028 44

5,645

11,185
11,185

4-nap

8-nap

KU 4630

KU 8630

KU 4800

KU 8800

800 A

800 kW

400 A

36 028 29

36 028 45

5,645

KU 4630CO

-

630 A

630 kW

-

36 028 48

-

11,185

-

KU 4800CO

-

800 A

800 kW

400 A

36 028 49

-

11,185

-

Katko Oy:n uudet verkkosivut
Katkon verkkosivut ovat uudistuneet. Sivusto
on tehty vastaamaan tämän päivän verkkopalvelun vaatimuksia. Tutustu uuteen ilmeeseen
ja hyödynnä hakutoimintoja!
Katkon koko tuotevalikoima löytyy nyt täysin
uudistuneesta verkkopalvelusta www.katko.fi.
Sivustolla on laadukkaat valokuvat ja tuotteiden tekniset ominaisuudet helpottamassa
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oikean ratkaisun valintaa. Kun olet löytänyt
sopivan tuotteen, on sen hankkiminen vaivatonta. Tuotteesta pääsee yhdellä klikkauksella
Suomen käytetyimpään sähkön ammattilaisten
verkkopalveluun, Sähkönumerot.fi-palveluun.
Sieltä löydät loput hankintaan liittyvät tiedot.
Tuotteiden haku löytyy suoraan ”Tuotteet”välilehdeltä. Haun voi suorittaa tuotteen nimellä, EAN-koodilla tai sähkönumerolla. Täysin uutena ominaisuutena on tarkennettu haku,
jonka avaamalla pääsee määrittelemään teknisiä ominaisuuksia ja hakutulokset päivittyvät
valintojen mukaan. Sivuston alatunnisteesta
löytyy ”Lataukset”-nappi, josta pääsee
lataamaan tuoteluetteloita, esitteitä,

sertifikaatteja ja muuta materiaalia. Etusivun
päävalikko tarjoaa suoraan apua, artikkeleita ja
näkemyksiä eri tyyppisille asiakkaillemme. Näitä ovat tukkukaupat, urakoitsijat, laitevalmistajat sekä keskusvalmistajat. Koko sivuston pääajatuksena on tarjota helppo väylä oikeiden
valintojen tekemiseen turvakytkimiin, kuormankytkimiin ja liittimiin erikoistuneelta kansainväliseltä valmistajalta. Tarvitset turvakytkimen.
Miksi et kysyisi kytkinfirmasta?
KATKO Oy suomalainen perheyritys, joka valmistaa yli 70 vuoden kokemuksella turvakytkimiä, kuormankytkimiä, kytkinvarokkeita sekä näihin liittyviä sähkötarvikkeita. KATKO Oy on kehittynyt kansainvälisillä markkinoilla toimivaksi teollisuusyritykseksi,
jonka valmistuksesta noin 70 % menee vientiin. Asiakaskuntaa
löytyy yli 60:stä maasta kaikilta mantereilta.
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Cubo V-teräskotelot on tehty
kestämään ääriolosuhteita
Laadukkaat kotelot
ovat pölytiiviitä ja ne
kestävät upotusta sekä
suurella paineella läheltä
ruiskutettua vettä ja höyryä.

Ominaisuudet
• Cubo V-sarjan kotelot on saatavissa
polyesterimaalatulla ja ruostumattomalla
teräsmateriaalilla.
• Kaikissa koteloissa on korkealaatuinen
pursotettava silikonitiiviste.
• Koteloissa on sileät sivut ja ne toimitetaan
hitsatuilla kiinnityskorvilla.
• Kansi kiinnitetään tiivistepinnan ulkopuolelta ruuveilla.
• Pohja- ja kansiosissa on valmiina hitsauspultit. Asennuslevy muttereineen sisältyy
koteloon.
• Asiakaskohtaiset eli kustomoidut versiot
saatavissa myös.
Polyesterimaalattu teräs
• Snrot välillä 34 406 55-80
Ruostumaton teräs
• Snrot välillä 34 406 81 -99 ja
34 427 00-16

Suojaletku- ja liitinvalmistaja Anamet Europe
on tuonut markkinoille uuden suojaletkun XTHF
Suojaletku XTHF on lujarakenteinen, halogeeniton, vähän savua
tuottava ja soveltuu erittäin laajalle lämpötila-alueelle.

silikonivaippa. Suojaletku säilyttää joustavuutensa äärilämpötiloissa. Se soveltuu kohteisiin, joissa on erittäin matala ja/tai korkea
lämpötila. XTHF kestää hyvin UV-säteilyä,
auringonpaistetta, öljyä ja kemikaaleja.

XTHF on kestävä
Suojaletkussa on sinkitty terässisus ja tulta
rajoittava, vähän savuttava halogeeniton

Käyttö teollisuuden vaativiin tarpeisiin
XTHF-suojaletkua käytetään kohteissa,
joissa laitteisiin tai keskuksiin tulevat kaa-

Letkukoko

Sisä-d

Ulko-d

Taivutussäde

Taivutussäde

Pakkaus

Tuotenro

mm

mm

staat. mm

staat. mm

dyn. mm

353.016.1

Letku ½

16,1

21,1

90

110

30

Letku ¾

21,1

26,4

115

140

30

353.020.1

Letku 1

26,8

33,1

145

170

30

353.026.1

pelit altistuvat kuumiin/kylmiin olosuhteisiin,
mekaaniseen rasitukseen tai kemikaaleille.
Lämpötila-alue -70 °C…+200 °C (lyhyt
aikaisesti + 260 °C). Väriltään suojaletku on
harmaa. Kohteita ovat esimerkiksi valimot ja
terästeollisuus.
Oheistuotteet
XTHF-suojaletkulle soveltuvat normaalit
Anaconda Sealtite-suojaletkujen liittimet.
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Norwescon DC-turvakytkimet
DC turvakytkimiä käytetään pääasiassa
aurinkosähkön asennuksissa. DC eli tasajännite asettaa turvakytkimelle suuria haasteita
suuren tasajännitteen vuoksi. Norwescon
DC turvakytkimillä saat varman, pitkäikäisen
ja paloturvallisen ratkaisun. Norwescolla on
DC-turvakytkimiä 1500VDC (DC21B) jännitetasolle asti ja 16 – 55A nimellisvirroille.
Turvakytkimillä invertteri tehdään
jännitteettömäksi
Turvakytkimiä tulee käyttää sekä invertterin
AC- että DC-puolella. DC puolella tarkoitetaan
aurinkopaneelin ja invertterin väliä. On erittäin
tärkeää, että invertteri saadaan täysin jännitteettömäksi huoltotoimien ajaksi. On myös
tärkeää saada invertteri jännitteettömäksi, jos
esimerkiksi paloviranomaiset niin vaativat.
Koteloissa kaksi murtoaihiota
Pienemmissä 16 – 32A turvakytkinten
koteloissa on kaksi M12-M25 murtoaihiota
sekä ylä- että alaosassa ja suuremmissa 40A
– 55A turvakytkimissä on neljä M12-M25
murtoaihiota kotelon ylä- ja alaosassa.

Snro

Tuote

Navat ja nimellisvirta

Nimellisjännite

36 052 35

DCM 416

4x16A

1500 VDC (DC21B)

36 052 36

DCM 425

4x25A

1500 VDC (DC21B)

98x180x107mm

36 052 37

DCM 432

4x32A

1500 VDC (DC21B)

98x180x107mm

36 052 38

DC 440

4x40A

1500 VDC (DC21B)

176x240x156mm

36 052 39

DC 455

4x55A

1500 VDC (DC21B)

176x240x156mm

Ominaisuuksia
• Turvakytkin on mahdollista lukita Poisasennossa

•
•

Kotelointiluokka on IP66
Kaikki turvakytkimet ovat 4-napaisia

SWD-verkonvaihtokytkimet DINkiskoasennuksiin
Keskuksien DIN-kiskoon asennettavia verkonvaihtokytkimiä
4x32A, 4x63A ja 4x80A.
Kytkimiin saadaan lisäksi väänninpakkaus, jossa on akseli, väännin, 1-0-2 kilpi ja
tarvittavat asennustarvikkeet kansiasennuksiin. Akselin pituus on 300 mm ja se on
katkaistavissa haluttuun pituuteen. SWD 4x32A ja 4x63A verkonvaihtokytkimissä
on 10 mm² liittimet ja suuremmissa SWD 4x63A ja 4x80A on 50 mm² liittimet.
Snro

Tyyppi

Tuote

Liittimen
koko

36 054 01 SWD 432 CO

4x32A

10 mm²

36 054 03 SWD 463 CO

4x63A

10 mm²

36 054 05 SWD 463 CO

4x63A

50 mm²

36 054 07 SWD 480 CO

4x80A

50 mm²

36 054 09 Väänninpakkaus SWD verkonvaihtokytkimille. Pakkaus sis vääntimen ja akselin, L=300 mm
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Glamox puhdastilaratkaisut korkean
hygieniatason tiloihin
Leikkaussalin ja odotusaulan tai teollisuuden
tuotantotilojen ja sitä ympäröivien käytävien
puhtauteen ja valaistukseen liittyvissä
vaatimuksissa on eroja.
Vaikka kaikki nämä tilat on pidettävä
puhtaana, jotta saavutetaan hiukkas- ja
mikrobipitoisuuksien rajat, ei esimerkiksi
käytävätiloissa ole useinkaan tarpeellista
käyttää korkeimmat vaatimukset täyttäviä
valaisimia.
Tämän takia uudessa puhdastila
valaisimiemme mallistossa on kolme eri
tasoista tuoteperhettä, joita yhdistelemällä
voidaan toteuttaa erilaisten puhdastilojen
valaistus valon laadusta tinkimättä.
Näistä tuoteperheistä löydät kattavasti eri
runkokokoja ja valontuottovaihtoehtoja.
Ensimmäinen vaatimustaso
Glamox C63-R -valaisin täyttää korkeat
hygieniavaatimukset. Valaisimen pinta on
helppo puhdistaa ja se täyttää vaatimukset

korkeamman hygieniatason tiloissa, joissa
tilat täytyy pestä satunnaisesti ja tarvitaan
suojaus pölyyntymistä sekä vesisuihkua
vastaan huoneen puolelta (IP55).
Tällaisia tiloja ovat erilaiset terveyden
huollon tilat, laboratoriot, tuotantolaitokset,
suurkeittiöt sekä elintarviketeollisuus, jonne
suosittelemme polykarbonaattisuojan
käyttöä.
Toinen vaatimustaso
Uusi C64-R -valaisin voidaan asentaa
alueille, joissa hiukkaspitoisuuksia kontrol
loidaan. Glamox C64-R on sertifioitu ISO
14644-1 -vaatimusten mukaisesti Fraunhofer instituutissa, Saksassa. Tuote saavutti
ISO 1 -puhtausluokituksen. Tuote on myös
läpikäynyt puhdistettavuustestauksen
“Fraunhofer Tested Device” -sertifiointia
varten.
Suosittelemme valaisinta esimerkiksi
vaativiin terveydenhuollon tiloihin, mielisai-

raaloihin erikoiskiinnikkeidensä ansiosta
sekä vaativiin elintarvike- tai lääketeollisuuden tiloihin.
Kolmas vaatimustaso
Uusi pinta-asenteinen C65-S -valaisin, joka
on suunniteltu alueille, joissa on korkeimmat vaatimukset hygienialle ja hiukkaspitoisuuksille. Glamox C65-S on sertifioitu
ISO 14644-1 -vaatimusten mukaisesti
Fraunhofer instituutissa, Saksassa. Tuote
saavutti ISO 1 -puhtausluokituksen. Tuote
on myös läpikäynyt puhdistettavuustestauksen “Fraunhofer Tested Device” -sertifiointia
varten.
Tämä valaisin soveltuu käytettäväksi kaikkein vaativimmissa puhdastilaympäristöissä,
joissa on hyvin tiukat vaatimukset hiukkaspitoisuuksille ja puhdistettavuudelle, kuten
leikkaussaleissa tai puolijohdeteollisuudessa.
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UUSI SITECO Licross®
High Bay -syväsäteilijä
Maksimaalista joustavuutta,
kestävyyttä ja edistyksellistä
tekniikkaa
SITECO Licross® High Bay on
modulaarinen syväsäteilijä, joka
tarjoaa huippuluokan tekniikan
sekä erilaisten asennus- ja
optiikkavaihtoehtojen turvin
räätälöityjä valaistusratkaisuja niin
teollisuuden, logistiikkakeskuksien
kuin myös urheiluhallien
valaistustarpeisiin.
SITECO Licross® High Bay on
varustettu linssioptiikalla, joka
tarjoaa valolle kapean tai leveän
avautumiskulman. Valikoimaan
kuuluu kolme runkokokoa, jotka
voidaan asentaa joustavasti 6-20 m
asennuskorkeuksille. Joustavuutta
lisää valaisimen vaihdettava
suojakupu, joka on saatavilla
lasisena, prismaoptiikalla tai
pallonkestävänä.
Tuoteominaisuudet:
• Modulaarinen järjestelmä kolmella
runkokoolla ja kapealla tai leveällä
valonjaolla
• Valovirta jopa 64 000 lm, valo
tehokkuus enintään 177 lm / W
• Kestävä, painevaletusta alumiinista
valmistettu runko (IP65, IK08)
• Sensorit integroitavissa suoraan
valaisimen runkoon
• Joustavuutta vaihdettavan
suojakuvun (pallonkestävä, lasi tai
prismaoptiikka) ansiosta
• Saatavilla myös IFS-standardoitu
vaihtoehto elintarviketeollisuuden
käyttöön
• Vakio käyttölämpötila-alue -35 ° C
to 55 ° C (saatavilla versio myös
70°C lämpötilaan)
• Käyttöikä 70.000h (L80/B50) /
50.000h (L85/B50)
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SITECO PrevaLight® High Bay
- helppokäyttöinen syväsäteilijä teollisuuden vakiokäyttökohteisiin
SITECO:n PrevaLight® High Bay tarjoaa
luotettavaa valaistusta teollisuuden vakio
käyttökohteisiin – kuten tuotantotiloihin,
varastohalleihin ja logistiikkakeskuksiin –
soveltuen 6-12 metrin asennuskorkeuksille.
Optimaalista näkyvyyttä ja helppokäyttöisyyttä
Prevalight® High Bayn 10500lm ja 22300lm
valovirrat sekä 4000K värilämpötila takaavat
optimaalisen ja kirkkaan näkyvyyden. Valaisin
on erittäin helppokäyttöinen, ja lisävarusteena
saatavan ripustusketjun yhden pisteen
kiinnitys lisää asennuksen vaivattomuutta
entisestään.
Energiansäästöjä ja kestävyyttä
PrevaLight® High Bayn laadukas, lujarakenteinen kotelo ja pitkä käyttöikä tekevät
siitä ihanteellisen korvaajan HQI- ja HQLvalonlähteillä varustetuille valaisimille. Suora
korvaavuus mahdollistaa olemassa
olevien valopisteiden hyödyntämisen tarjoten jopa 60 % energiansäästön verrattuna
perinteisillä valonlähteillä varustettuihin valaisimiin. Lisäksi säännöllisen lampunvaihdon

aiheuttamat huoltokustannukset jäävät pois.
PrevaLight® High Bay on luotettava valinta
myös vaativiin ympäristöolosuhteisiin korkean
iskunkestävyytensä ja tiiviysluokituksensa
ansiosta.
SITECO PrevaLight® High Bay
pähkinänkuoressa
• Täydellinen korvaaja 250W HQI ja 400W
HQL valonlähteille
• Jopa 60 % energiansäästö
• Vähäinen huoltotarve huippuluokan
LEDvalon ansiosta
• Soveltuu 6-12 m kattokorkeuksille
• Optiikka: symmetrinen, leveä valonjako 85°
• Laadukas, kestävä kotelo (IK06, IP65)
• Kaksi tehovaihtoehtoa: 80 W/10500 lm ja
165 W/22300 lm
• Värilämpötila 4000 K

Junistar Lux – SG:n uusi
huippulaadukas alasvalo

•
•

Valotehokkuudet 131 lm/W ja 135 lm/W
Käyttöikä 50 000 h (L70/B50)
Käyttölämpötila-alue -20 °C…+40 °C

Snro

Nimike

43 168 26 PrevaLight® High Bay 80W/740
10500lm
43 168 27 PrevaLight® High Bay 165W/740
22300lm
43 168 28 PrevaLight® High Bay S sanka
43 168 29 PrevaLight® High Bay L sanka

Saatavana heti SLO:sta
Snro

Monikäyttöinen ja

Nimike

42 255 27 LUX 7W 3000K VA IP44

kattava alasvalojen sarja
jossa ainutkertaiset valon
ominaisuudet
Lux sarjan alasvalot tuottavat tasaisen,
täysin välkkymättömän ja miellyttävän valon.
Tekniset ominaisuudet ovat huippuluokkaa:
Värintoistoindeksi 98, SDCM 1 ja välkyntäkerroin >3% takaavat korkealaatuisen ja
miellyttävän valaistuksen erilaisiin käyttökohteisiin ja tilanteisiin.
Laajasta tuoteperheestä löytyy mallit yksija kaksiosaisella valolla, värivaihtoehtoina
valkoinen, harjattu teräs, grafiitti ja musta.
Värilämpötilat 2700K, 3000K ja 4000K. Luxsarjan tuotteet ovat vaihehimmennettäviä
tai ne saadaan liitettyä Dali järjestelemään.
Valaisinpäätä voi kallistaa 30 astetta portaattomasti 360 asteen suunnassa. Suurennettu

•

42 255 28 LUX 7W 4000K VA IP44
42 255 33 LUX 7W 3000K MU IP44
42 255 34 LUX 7W 4000K MU IP44
42 255 45 LUX 7W 3000K IS OUT VA IP44
42 255 46 LUX 7W 4000K IS OUT VA IP44
42 255 51 LUX 7W 3000K IS OUT MU IP44
42 255 52 LUX 7W 4000K IS OUT MU IP44
42 255 54 LUX 7W 3000K IS OUT GR IP44
42 255 55 LUX 7W 4000K IS OUT GR IP44

kytkentäkotelo säädettävällä vedonpoistolla
ja laadukkaat jämäkät materiaalit takaavat
helpon ja nopean asennuksen. Kaikilla Luxsarjan tuotteilla on 10 vuoden täystakuu.
SLO Valinnat 4 / 2019 • 37

Excel Goes Plastic Free
Excel vähentää kertakäyttöisten muovien määrää
tuotepakkauksista ja kääreistä.
Vaihtamalla muovin pahvimateriaaliin vuosittainen muovijätteen määrää pienenee 16 miljoonan muovikassin verran.
Tämä tarkoittaa, että tuotantoketjussa 40 tonnia kertakäyttömuovia korvautuu 100-prosenttisesti kierrätettävällä pakkausmateriaalilla.
Muutoksen huomaat oheisissa kuvissa ja osoitteessa:
excel-networking.com/plastic-free

Erittäin valovoimainen, suljettu teollisuusvalaisin LEDVANCELTA - jopa 11 000 luumenia
LEDVANCEn uusi tehokas Damp Proof (DP)
Eco High Lumen Output (HLO) -tuotesarja on
täällä. Tuoteperheestä löytyy erittäin valovoimaiset suljetut teollisuusvalaisimet, joiden
valovirta on jopa 11 000 lm. Damp Proof Eco
HLO LED-valaisimet ovat 3x1,5 mm² läpijohdotettu (L, N ja PE).
LEDVANCE Damp Proof Eco HLO LEDteollisuusvalaisimia on saatavana 4 eri teholla.
40 W:n valaisin tuottaa 4400 lm valovirran,
55 W:n valaisin tuottaa 6400 lm valovirran,
66 W:n valaisin tuottaa 9000 lm valovirran ja
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80 W:n valaisin tuottaa 11000 lm valovirran.
40 W:n valaisimet ovat 1200 mm pitkiä ja 55
W:n, 66 W:n ja 80 W:n valaisimet ovat 1500
mm pitkiä. Kaikista valaisimista on saatavana
mallit joko 4000 K tai 6500 K värilämpötilalla.
Valaisimet ovat myös IP65- sekä IK08-luokiteltuja ja niiden avauskulma on 120°.
LEDVANCE Damp Proof Eco HLO LEDvalaisimet ovat suunniteltu käytettäväksi
-20°C...+40°C lämpötiloissa, niiden keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niille
myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Snro

Tuotenimi

Teho

Värilämpötila

Valovirta

43 155 49

DP Eco HO 1200 40W/4000K IP65

40

4000

4400

43 155 50

DP Eco HO 1200 40W/6500K IP65

40

6500

4400

43 155 51

DP Eco HO 1500 55W/4000K IP65

55

4000

6400

43 155 52

DP Eco HO 1500 55W/6500K IP65

55

6500

6400

43 155 53

DP Eco HO 1500 66W/4000K IP65

66

4000

9000

43 155 54

DP Eco HO 1500 66W/6500K IP65

66

6500

9000

43 155 55

DP Eco HO 1500 80W/4000K IP65

80

4000

11000

43 155 56

DP Eco HO 1500 80W/6500K IP65

80

6500

11000
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Suosittu LEDVANCE
Damp Proof suljettu teollisuusvalaisin
nyt 5-napaisella läpijohdotuksella
Suosittu LEDVANCE Damp Proof Classic -tuoteperhe kasvaa kahdella uudella
valaisinmallilla. 1200mm pitkän 39W:n sekä
1500mm pitkän 55W:n ON/OFF Damp Proof
-valaisimista on nyt saatavana 5-napaisesti
läpijohdotetut (5TH, 5 x 2,5mm2) valaisimet.
Esimerkiksi tilanteissa, joissa valaisimia on
ketjussa useita kymmeniä, tekee 5-napainen

läpijohdotus asentamisesta entistäkin
helpompaa. Valon värilämpötila näillä valaisimilla on neutraali valkoinen 4000K ja valontuotto jopa 6500 lm. Valaisimet ovat IK08-,
IP65-luokiteltuja sekä niillä on D-merkintä.
LEDVANCE Damp Proof-valaisimilla saat
laadukkaan valon energiatehokkaasti ja
viiden vuoden tuotetakuulla.

Snro

Tuotenimi

Teho

Värilämpötila

Valovirta

43 155 45

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

39

4000

4400

43 155 46

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

55

4000

6400
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Insaver Slim

Korkean suorituskyvyn IP44alasvalo kompaktissa koossa ja
alumiiniheijastimella <UGR19.

•

•
•
•

Saatavissa on pyöreä ja neliönmuotoinen
usealla eri halkaisijalla. Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten
valaistukseen sekä muiden tilojen, joissa
vaaditaan laadukasta ja häikäisemätöntä
valaistusta. Saatavissa myös pintamalli
IP20, kaksi eri kokoa.

•
•

•

•

Ominaisuudet:
• Pinta- ja uppoasennettava
• Pyöreä ja neliö
• LED 9W - 40W
• 1050 – 4950lm
• Energiatehokkuus jopa 124lm/W

•
•

•
•

Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja
valkea 4000K
Avautumiskulma 57° - 63°
Alumiiniheijastin
Valkoinen kattorengas, RAL 9003
Valaisimen korkeus alle 60 mm
Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19
häikäisyarvo (pyöreät: koot 150, 175 ja
205, neliöt: 150x150 ja 200x200,
sekä pinta asennettavat 165 ja 220)
Uppomallien kotelointiluokka IP44
(suljetussa alakattorakenteessa)
Pintamallien kotelointiluokka IP20
Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy
toimitukseen
Pitkä elinikä 50 000h/L70B50
Takuu 5 vuotta

Snro
42 769 13

00 303 00 9W 1050LM 3K UGR19 REC

42 769 14

00 303 01 9W 1075LM 4K UGR19 REC

42 769 16

00 303 02 13W1500LM 3K UGR19 REC

42 769 17

00 303 03 13W1600LM 4K UGR19 REC

Heti saatavana SLO:lta.
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Start
Waterproof
Slim
Start Waterproof Slim on siro ja
tiivisrakenteinen valaisin, joka soveltuu
erinomaisesti mm. varastotiloihin,
halleihin, autotalleihin ja muihin teknisiin
tiloihin. Vankka polykarbonaattirunko,
pikalukittava päätylevy ja vapaasti
siirrettävät kattoasennuskiinnikkeet
takaavat nopean ja luotettavan
asennuksen sekä huollon. Erittäin pitkä
käyttöikä 50 000 tuntia.

Ominaisuudet:
• Pinta-ja ripustusasennettava
• LED 19W, 28W, 35W ja 50W
• 2400 - 6500 lm
• Pituudet 600 mm, 1200 mm ja
1500 mm
• Korkea valotehokkuus, jopa 130 lm/W
• Ei himmennettävä
• Värilämpötila valkea 4000K
• Erittäin tiivis rakenne IP65
• Jämäkkä polykarbonaattirunko (IK08)
• Opaalikupu polykarbonaattia
• Kaapelointi 3x2,5 mm2 läpijohdotettu

•

•

•
•

Kattoasennuskiinnikkeiden paikkaa
voidaan vapaasti siirtää koko valaisimen
pituudella
Valaisimen kytkentä kätevästi päädyssä
pikalukittavan liukukannen alla
Kytkentäliitin jousipainikkeella
Kattoasennuskiinnikkeet ruostumatonta
terästä

Sallitu ympäristölämpötila -25 - +50°C
Pitkä elinikä 50 000h

•
•

Snro
43 090 62 00 460 31 1200 35W 4550LM 4K
43 090 64 00 460 32 1500 50W 6500LM 4K
Heti saatavana SLO:lta.

Start Surface Wall
Start Surface Wall on sarja seinään pintaasennettavia julkisivuvalaisimia. Valaisimet
ovat tyylikkäitä ja helposti asennettavia.
Saatavissa on neliö sekä pyöreä. Pyöreä
malli on saatavissa myös vaihdettavalla
GU10-kantaisella lampulla. Näin voidaan
valita juuri haluttu valon avautumiskulma,
teho ja värilämpötila.

Ominaisuudet:
Pinta-asennettava seinään
• LED 7W ja 8W
• 430 - 465lm
• Avautumiskulma 35° (pyöreä)
• Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja
valkea 4000K
• IP54
• Vankka rakenne, IK07
•

•
•

•
•
•

•

Saatavissa neliö ja pyöreä
Saatavissa lisäksi pyöreä valaisin GU10kantaiselle lampulle
Väri musta RAL9005
Ohjaustapa ON/OFF
Sallittu ympäristölämpötila ta -20 - +40°C
(pelkkä runko -20 - +45°C)
Elinikä 50 000h

Neliö
Snro
45 794 53 00 470 56 8W 430LM 3K IP54 BLK
45 794 54 00 470 57 8W 430LM 4K IP54 BLK
Pyöreä
45 794 55 00 470 58 7W 465LM 3K 35° IP54
45 794 56 00 470 59 7W 465LM 4K 35° IP54
45 794 57 00 470 60 ES50 GU10 IP54 BLK
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Talas Led nyt tehokkaampana
44W versiona
Karlux on päivittänyt tutun Talas
Led taajamavalaisimen tehokkaampaan 5000 lm versioon,
joka on erinomainen valinta vaativampiinkin kohteisiin.

Talas Ledin ajaton mutta moderni muotoilu
tekee siitä loistavan valaisimen monenlaiseen
ympäristöön. Sen avulla voi viimeistellä uudis-

kohteen tai päivittää vanhat valaisimet tälle
vuosituhannelle. Talas Led on kotonaan asuinalueilla kuten taloyhtiöiden pihoissa, kävelyteillä
ja puistoissa. Valaisin on parhaimmillaan myös
aukioilla ja koulun pihoilla. Ajaton valaisin kestää vuosikaudet sekä ulkonäön että rakenteen
puolesta. LED-moduuli tuo energiansäästöä ja
vähentää huollon tarvetta.
Valaisimen runko on sinkittyä polttomaalattua
terästä ja katos polttomaalattua alumiinia. Kupu
on julkisiin kohteisiin soveltuvaa iskunkestävää
akryyliä, 4 mm. Valaisimen valonlähteenä on

Snro

Nimike

45 069 83 TALAS LED-IP44 PT-44W-VA-5000LM
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energiatehokas LED-moduuli 44 W. Valovirta
on 5000 lm ja värilämpötila: 4000 K (tilauksesta
myös 3000 K). Ra: >80. LED-moduulin elinikä
>100 000 h. Energiansäästöpotentiaali jopa yli
70 %. Valaisin on ohjattavissa (DALI). Valonlähde on lämpösuojattu. IK10
Maksimimäärä, joka voidaan kytkeä rinnakkain
yhden 10 A sulakkeen taakse on 9 kpl. (16A /
18 kpl, 25A / 28 kpl).
Asennus Pylvääseen 60 mm, suositeltava
asennuskorkeus 3-6 m

45 069 84 TALAS LED-IP44 PT-44W-MU-5000LM
45 069 85 TALAS LED-IP44 PT-44W-HA-5000LM
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Auta palloamme
ja päivitä Pallosi!
Karlux halusi vastata asiakkaidensa toiveeseen
LED E27-taajamavalaisimista ja päivitti monimetalliversioita uudelle vuosituhannelle.

Yritys pyrkii myös mahdollisimman ekologiseen
toimintaan karsimalla muut paitsi LEDteknologiaa tukevat mallit. Nyt siis LEDmoduulimallien lisäksi Karluxin valikoimaan
kuuluu myös taajama- ja puistovalaisimia,
joiden valonlähteenä on LED E27. Nämä
mallit on suunniteltu taloyhtiöiden pihapiireihin,
kävelyteille, puistoihin, hautausmaille sekä
muihin vastaaviin kohteisiin, joissa halutaan
päivittää vanhat valaisimet hienovaraisesti tai
uudistaa ilmettä uudenkarheilla malleilla.
Klassikkovalaisin PALLO nyt myös LED
E27 versiona!
Uudet energiatehokkaammat LED-versiot
tuovat joustavuutta kohteen mukaan, kun
asiakas pääsee itse vaikuttamaan valaisimen
tehokkuuteen polttimon valinnan muodossa.
Suomessa suunnitellut ja valmistetut valaisimet
kestävät pohjoisen säässä taipuilematta!

Valonlähteenä LED E27, poltin tulee hankkia
erikseen. Valaisimissa runko on sinkittyä, polttomaalattua terästä ja hattu polttomaalattua
alumiinia. Käpylamelliversion (KL) lamellit ovat
alumiinia ja hajottavat valon kauniisti häikäisemättä. Kuvut ovat iskunkestävää akryylia, jonka
ansiosta valaisimet soveltuvat erinomaisesti
julkisiin kohteisiin. Akryyli säilyy myös entistä
pidempään kellastumatta ja säilyttää täten
uudenkarhean ulkonäkönsä!
Valaisimien vakiovärit ovat harmaa, musta ja
valkoinen, mutta maalaus onnistuu tilauksesta
mihin tahansa RAL-sävyyn. Asennus Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus
3-5m.
Karluxin kotimaisesta LED-valaisinmallistosta
löytyy LED-taajamavalaisimia monenlaiseen julkiseen kohteeseen: urbaaniin uudiskohteeseen,
pehmeään maalaismiljööseen tai päivittämään
vanhat energiasyöpöt valaisimet kohteessa kuin

kohteessa. Jokainen valaisin on suunniteltu ja
valmistettu alusta saakka Suomessa hyödyntäen perinteistä käsityötaitoa. Valaisimien
asennus ja huolto on tehty mahdollisimman
nopeaksi ja vaivattomaksi.
Snro

Nimike

45 070 47 PALLO LED-VAL-E27-IP44
45 070 49 PALLO LED-HAR-E27-IP44
45 070 46 PALLO LED-MUS-E27-IP44
45 070 34 PALLO LED-KL-VAL-E27-IP44
45 070 35 PALLO LED-KL-HAR-E27-IP44
45 070 50 PALLO LED-KL-MU-E27-IP44

Lisää valoa ja kokoa!
MegaLED on Funkis-sarjan uusi tulokas. Valaisin on muita malleja isompi ja sen valoteho on
suurempi. Siksi se sopii erinomaisesti julkisiin
tiloihin, joissa tarvitaan runsaasti valoa. Valaisimissa on helposti asennettava seinäkannake,
jonka takakappale kiinnitetään yhdellä ruuvilla.

Kaapelointi on mahdollista ketjuttaa valaisimella
ja pikaliittimet takaavat nopean asennuksen.
Valettu alumiinirunko, kirkas suojalasi ja viisto
heijastin takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö
on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän häikäisysuojan. Kaikissa MegaLED-sarjan valai-

simissa on sisäinen 230 V:n ohjain, joka tekee
valaisimesta helpon asentaa ja himmennettävän. Seinämalleissa on mukana korokepalat
pinta-asennukseen. Kotelointiluokka: IP65,
Luokka I, maadoitettava.

Saatavana heti SLO:sta
Snro

Kuvaus

Valovirta

Optiikka

Värilämpötila

3400 lumen

36°

4000K

45 062 06 Funkis MegaLED 2 x 24W, seinämalli, antrasiitti 5400 lumen

36°

4000K

45 062 08 Funkis MegaLED 30W, kattomalli, antrasiitti

36°

4000K

45 062 04 Funkis MegaLED 30W, seinämalli, antrasiitti

3400 lumen

45 062 16 Heijastin 24°*
* Saatavilla myös 3000K-malli
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Pistorasialla varustellut
LED-pollarit moderniin pihaan
Karlux on päivittänyt tutut pihapiiripollarit
tehokkaiksi LED-versioiksi, jotka voit nyt
tilata myös pistorasiallisena! Jokaisen pollarin
mukana tuleva asennusjalka nopeuttaa asennusta. Suomessa suunniteltu ja valmistettu
valaisin on ekologinen valinta.

valaisee kauniisti polut ja aukiot häikäisemättä
jalankulkijaa. Klassinen muotoilu ei vanhene
tulevina vuosina ja vankka rakenne kestää
Suomen säässä. Valaisimen LED-moduuli tuo
energiansäästöä ja vähentää huollon tarvetta.

POLLARI – Klassikko, joka istuu joka
pihaan
Suosittu POLLARI on varma valinta niin
taloyhtiön kuin omakotitalon pihaan. Valaisin

SIRU – Särmää muotoilua pihapiiriin
Yksinkertaisen tyylikäs SIRU on moderni
valinta joka pihaan. Etenkin mustan värisenä
SIRU on trenditietoisen valinta, kun halutaan

Snro

NimIke

Korkeus

Väri

45 071 23

POLLARI MU-LED IP44-PIT.1100

1100 mm

Musta (RAL 9005)

45 071 24

POLLARI VA-LED IP44-PIT.1100

1100 mm

Valkoinen (RAL 9010)

45 071 25

POLLARI HA-LED IP44-PIT.1100

1100 mm

Grafiitinharmaa (RAL 7024)

tyyliä ja tehokkuutta samassa paketissa. LEDvalaisin valaisee häikäisemättä ja energiatehokkaasti.
SEIJA – Pehmeää muotoilua luonnolliseen ympäristöön
Klassinen SEIJA on suunniteltu valaisemaan
etenkin vehreää ympäristöä puutalon pihassa.
Valaisin istuu kauniisti myös veden läheisyyteen laiturille vievälle polulle tai sataman
kävelykadulle.

Teho

Värilämpötila

Valovirta

13 W

4000 K

1520 lm

13 W

4000 K

1520 lm

13 W

4000 K

1520 lm
1520 lm

Pollari Pitkä

Pollari Sepe
45 071 26

POL-SEPE-GR-HA-LED IP44

950 mm

Grafiitinharmaa (RAL 7024)

13 W

4000 K

45 071 27

POL-SEPE-MU-LED IP44

950 mm

Musta (RAL 9005)

13 W

4000 K

1520 lm

45 071 28

POL-SEPE-VA-LED IP44

950 mm

Valkoinen (RAL 9010)

13 W

4000 K

1520 lm
1520 lm

Pollari Siru
45 071 29

POL-SIRU-VA-LED IP44

950 mm

Valkoinen (RAL 9010)

13 W

4000 K

45 071 30

POL-SIRU-MU-LED IP44

950 mm

Musta (RAL 9005)

13 W

4000 K

1520 lm

45 071 36

POL-SIRU-HA-LED IP44

950 mm

Grafiitinharmaa (RAL 7024)

13 W

4000 K

1520 lm

Pollari Seija
45 071 31

POL-SEIJA-HA-LED IP44

950 mm

Grafiitinharmaa (RAL 7024)

13 W

4000 K

1520 lm

45 071 32

POL-SEIJA-VA-LED IP44

950 mm

Valkoinen (RAL 9010)

13 W

4000 K

1520 lm

45 071 33

POL-SEIJA-MU-LED IP44

950 mm

Musta (RAL 9005)

13 W

4000 K

1520 lm

Muut pituudet, pistorasia tai 3000K erikseen tilattavissa.

Siru
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Seija

Sepe
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Glamox i10 -teollisuusvalaisin
on tarkka ja älykäs
Glamox i10 on älykäs
teollisuusvalaisin, jossa on
täsmällinen valonjako.

Neljä heijastinvaihtoehtoa
Glamox i10-valaisimeen on valittavana neljä
eri heijastinvaihtoehtoa: leveä-, keskileveä-,
kapea- tai hyllyvalaistukseen soveltuva
valonjako. Jokaisessa heijastimessa on
oma ainutlaatuinen valonjakonsa, joka on
kehitetty tiettyä valaistustarvetta varten.
Leveän valonjaon heijastin (WB)
Ohjaa valon koko huoneen leveydelle. Joten
se soveltuu erinomaisesti erilaisiin avoimiin
hallitiloihin.
Keskileveän valonjaon heijastinta (MB)
Suositellaan mm. mataliin varastoihin,
tuotantohalleihin sekä jakelukeskuksiin ja
lastausalueille.

Kapean valonjaon heijastin (NB)
Suunniteltu erityisesti korkeisiin
varastotiloihin, jopa 15-20 metrin
asennuskorkeuksille.
Glamox i10 -valaisin hyllyvalaistukseen
soveltuvalla heijastimella (SB)
Pystysuorien hyllyrivien ja niiden välisten
lattiapintojen valaisemiseen.
Liitettävissä valonohjausjärjestelmiin
Valaisimeen on saatavana myös useita,
älykkäitä sensoreita, joiden avulla se voidaan
integroida erilaisiin valonohjausjärjestelmiin.
Glamoxin valonohjausjärjestelmällä voit
vähentää käyttökustannuksia merkittävästi
ja saavuttaa valaistusasennuksen täydellisen
hallinnan.
Tunable White luo tunnelmaa
Glamox i10-valaisin Tunable White-teknologialla varustettuna mahdollistaa erilaisten
tunnelmien luomisen muuttamalla valon
värilämpötilaa lämpimän valkoisen ja kylmän

valkoisen välillä. Tällainen ratkaisu edistää
työhyvinvointia ja lisää työtehokkuutta
nimenomaan vuorotyöpaikoissa.
Helppo asentaa
Glamox i10 on myös vaivaton asentaa. Älykkäiden, integroitujen kiinnikkeiden ansiosta
valaisimen saa asennettua kattoon nopeasti
ja turvallisesti kahdella ruuvilla. Valaisimen
kytkeminen sujuu vaivattomasti koko valaisimen pituisen, saranoidun kytkentäkotelon
kannen ansiosta.
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ABB:n uudet Kabeldon-kiskoliittimet – liitosten
taideteos

ABBn virtakiskostoja varten suunnitellut liittimet takaavat turvallisen ja jatkuvassa käytössä
toiminnaltaan kestävän ja luotettavan liitoksen. Liittimet on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden
tarpeita, ja ne helpottavat sekä tehostavat asennusta. Ne on myös testattu perusteellisesti
kansainvälisten standardien mukaisesti. Kabeldon-kiskoliittimien paineosien laadukkuus ja
kosketusrasvan käyttö turvaavat liitosten luotettavuuden. Liittimet on testattu IEC 61238-1-1
-luokan A mukaisesti. Tämä varmistaa liitoksen luotettavuuden jatkuvassa käytössä.

Liittimissä käytettävyys ensisijaista:
Liittimien suunnittelun perustana on ollut käytettävyys.
• Ne on suunniteltu helpottamaan kaapelointia sekä liitosten visuaalista tarkastusta.
• Kaapelointitilaa on lisätty ja kiristysmomentti on yhdenmukaistettu. Tämä nopeuttaa
asennusta ja laajentaa sovellusalueita.
• Liittimet mahdollistavat entistä turvallisemman asennuksen korkealaatuisen kiskon
ruuviliitoksen ja IP20X-suojauksen ansiosta.
• Kiristysmomentit eri poikkipinnoille on merkittynä liittimeen varmistaen turvallisen ja
luotettavan liitoksen.
•

Tyyppi

ABB:n virtakiskostoja varten suunnitellut liittimet takaavat turvallisen ja jatkuvassa käytössä
toiminnaltaan kestävän ja luotettavan liitoksen.
Poistuva liitin Snro

Uusi liitin Snro

AKZD95

34 056 95 CIZ95

54 110 60

AKKZ300

54 533 15 CIZ300

54 110 61

PEN-C95

34 056 96 CUZ95

54 110 62

PEN-C300

34 056 97 CUZ300 54 110 63

Snro

Kuvaus

Pakkauskoot

Eristetty kiskoliitin asennettavaksi Kabeldon kiskolle
ADI 300

54 110 57 Eristetty kiskoliitin Kabeldonin vaihekiskostoon.
Sallittu johdinpoikkipinta-ala on 50-300 mm2

1/50

ADI 95

54 110 56 Eristetty kiskoliitin Kabeldonin vaihekiskostoon.
Sallittu johdinpoikkipinta-ala on 1,5-95 mm2

1/50

Eristämätön kiskoliitin asennettavaksi Kabeldon PEN/PE-kiskolle
ADU 300

54 110 59 Eristämätön kiskoliitin Kabeldonin PEN-kiskostoon.
Sallittu johdinpoikkipinnta on 50-300 mm2

1/50

ADU 95

54 110 58 Eristämätön kiskoliitin Kabeldonin PEN-kiskostoon.
Sallittu johdinpoikkipinnta on 1,5-95 mm2

1/50

ABB:n uudet Z-kiskoliittimet täydelliseen liitokseen
Täydellinen liitos syntyy ABB:n uusien Z-kiskoliittimien avulla. Liittimen paineosien laadukkuus ja kosketusrasvan käyttö turvaavat liitosten luotettavuuden. Lisäksi liittimet on testattu
IEC 61238-1-1 luokan A mukaisesti. Tällä varmistetaan liitoksen luotettavuus jatkuvassa
käytössä.
Edut:
• Liitin on turvallinen käyttää ja täysin kosketussuojattu.
• Muovisuojus on läpinäkyvä, mikä parantaa näkyvyyttä ja helpottaa tarkastusta.
• Liittimen kaapeliliitoksen asennuksessa on vain yksi ruuvi, mikä nopeuttaa asennusta ja
parantaa kiristysmomentin hallintaa.
• Liittimen asennusohje on liittimen kyljessä selkeästi esitettynä.
• Liitin on kapea, se vie vähemmän kiskotilaa kuin aikaisemmat mallit.

ABB:n uuden
Z-kiskoliittimen
paineosien
laadukkuus ja
kosketusrasvan käyttö
turvaavat liitosten
luotettavuuden.
Poistuva liitin Snro

Uusi liitin Snro

Tyyppi

Snro

Kuvaus

Pakkauskoot

AD300

54 510 78 ADI300

54 110 57

Eristetty kiskoliitin asennettavaksi Z-kiskolle

AD95

54 510 76 ADI95

54 110 56

CIZ 95

54 110 59

54 110 60 Eristetty kiskoliitin Z-vaihekiskostoon. Sallittu
johdinpoikkipinta-ala on 1,5-95 mm2

1/50

ADU300
AD70

54 510 77 ADU95

54 110 58

CIZ 300

54 110 61 Eristetty kiskoliitin Z-vaihekiskostoon. Sallittu
johdinpoikkipinta-ala on 50-300 mm2

1/50

Eristämätön kiskoliitin asennettavaksi Z-kiskolle
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CUZ 95

54 110 62 Eristämätön kiskoliitin Z-kiskoston PEN-kiskostoon.
Sallittu johdinpoikkipinnta on 1,5-95 mm2

1/50

CUZ 300

54 110 63 Eristämätön kiskoliitin Z-kiskoston PEN-kiskoon.
Sallittu johdinpoikkipinnta on 50-300 mm2

1/50
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1kV jatkos 4- ja 4,5-johtimisille
muovieristeisille kaapeleille
GelBox-jatkos on helppo ja
nopea asentaa.
Paketti on täydellinen kokonaisuus, jossa on
mukana asennusohjeiden lisäksi jopa nippusiteet. GelBox on eristyksen läpäisevä momenttiruuviliitinmoduuli, jonka tiivisteenä käytetään
geeliä. Kaksiosaisessa mekaanisesti vahvassa
kotelossa on PowerGel -eristysaine valmiina.
Kaikki tarvittavat osat on pakattu pahvilaatikkoon, joka on helposti varastoitavissa.
GelBoxin liitinmoduuli on eristeen läpäisevää tekniikkaa
• Yksi kosteustiivis liitinmoduli
• Helppo asentaa
• 6-25 mm² ja 35-50 mm² eriste poistettuna
• Johtimien eristystä ei tarvitse kuoria (6-25
mm2 johtimet) eristeen läpäisevän tekniikan
ansiosta
• Vain muutama asennusvaihe ja jatkos on
valmis
• Momenttiruuvilla saavutetaan optimaalinen
liitosmomentti

Ominaisuudet
Edistyksellinen PowerGel -tekniikka
• 90°C jatkuva käyttölämpötila
• Eristyksenläpäisevä liitintekniikka
• Käyttöalue: 4 x 6 mm²-25 mm²/Cu/Al
(4 x 35 mm² Al pyöreä solidi) + 35-50 mm2
eriste poistettuna
• Sopii yleisimmille eristysmateriaaleille kuten
PVC, XLPE, EPR
• Soveltuu ulkokäyttöön
• Ympäristöystävällinen, vähän asennusjätettä
• Kompakti suunnittelu
• Mekaanisesti luja rakenne
• Rajoittamaton käyttöikä
• Uudelleen avattavissa
• 0.6/1kV jännitteelle
•

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

Snro

Tuote

52 725 25

Geelijatkos
4x6-25mm2+1x16mm2
- GELBOX 25-5
4x6-25mm2+1x16mm2

TE Connectivityn
silikoniset päätetuppilot
Suojaa kaapelipäät kosteudelta kuljetuksen tai
varastoinnin aikana
Silikonimateriaalin etuna on joustava rakenne, jolloin tuppilon asentaminen
kaapelin päähän on helppoa, eikä siinä tarvitse käyttää lämpöä. Tarvittaessa asennusta voi helpottaa rasvaamalla kaapelin pää silikonirasvalla.
Päätetuppilot ovat UV-suojattuja ja niitä voi käyttää uudelleen. Silikonituppilo on vaihtoehto TE Connectivityn entuudestaan tutulle lämpökutistetuppilolle.
Silikonituppiloa on saatavissa useassa eri kokoluokassa esim. yleiselle
4 x 185 S AXMK kaapelille käy GURO-CEC-44/54 silikonituppilo (kts.
taulukko alla).
Snro

Nimitys

Kaapelin halkaisija (mm)

Pakkaus kpl

52 040 91

GURO-CEC-11/16

11-16

10

52 040 93

GURO-CEC-16/22

16-22

10

52 040 96

GURO-CEC-20/26

20-26

10

52 040 97

GURO-CEC-23/30

23-30

10

52 040 98

GURO-CEC-24/34

24-34

10

52 040 99

GURO-CEC-30/38

30-38

10

52 715 00

GURO-CEC-38/48

38-48

10

52 715 01

GURO-CEC-44/54

44-54

10

Ominaisuudet
• Luotettava suoja kosteudelta
• Läpinäkyvä silikonikumi
• Helppo asentaa
• Uudelleenkäytettävä
• Ei vaadi lämmitystä
• Uv-suojattu rakenne
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Rocky PE jatkoholkit 75, 90, 110, 125, 140 ja
160mm putkien jatkamiseen, väri musta.
Uutuudet:
Näissä jatkoholkeissa ei ole lukitusta,
tarvittaessa työaikaisen lukituksen pystyy
tekemään muhvin pitkän rakenteen
ansiosta putkilinjan suuntaisella kiilalla tai
ruuvilla. Putkiston käyttötarpeen mukaan
sisäpinnan sileyden varmistamiseksi kannattaa liitettäviin putkiin tehdä sisäviiste.

Snro

Nimi 1

Nimi 2

Pitkä nimi

52 614 81 ROCKY JATKO 75mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 82 ROCKY JATKO 90mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 83 ROCKY JATKO 110mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 84 ROCKY JATKO 125mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 85 ROCKY JATKO 140mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

52 614 86 ROCKY JATKO 160mm

Suojaputkitarvike jatkomuhvi

Rocky PE jatkoliitin, väri musta.

Älä unohda myöskään muita Rocky tuoteperheen varusteita:
Snro

Nimi 1

Nimi 2

Pitkä nimi

52 614 16 Rocky kalliokiinnike 75

Suojaputkitarvike ROCKY Kalliokiinnike 75, 20mm
kiinnike
reikä, ei sisällä kiila-/lyöntiankkureita

52 614 08 Rocky kalliokiinnike 110

Suojaputkitarvike ROCKY Kalliokiinnike 110, 20mm
kiinnike
reikä, ei sisällä kiila-/lyöntiankkureita

52 614 07 Rocky kalliokiinnike 125

Suojaputkitarvike ROCKY Kalliokiinnike 125, 20mm
kiinnike
reikä, ei sisällä kiila-/lyöntiankkureita

52 614 17 Rocky kalliokiinnike 140

Suojaputkitarvike ROCKY Kalliokiinnike 140, 20mm
kiinnike
reikä, ei sisällä kiila-/lyöntiankkureita

52 614 18 Rocky Sähköhitsausmuhvi 75

Suojaputkitarvike Sähköhitsausmuhvi 75 PN 16
jatkomuhvi

52 614 11 Rocky Sähköhitsausmuhvi 110 Suojaputkitarvike Sähköhitsausmuhvi 110 PN 16
jatkomuhvi
52 614 12 Rocky Sähköhitsausmuhvi 125 Suojaputkitarvike Sähköhitsausmuhvi 125 PN 16
jatkomuhvi
52 614 19 Rocky Sähköhitsausmuhvi 140 Suojaputkitarvike Sähköhitsausmuhvi 140 PN 16
jatkomuhvi

Uusi MJS-jakokaappien suunnitteluohjelma
ABB on julkaissut uuden MJSkaapelijakokaappien suunnitteluun
tarkoitetun ohjelman Z-Sysplan
2.0. Sen avulla käyttäjä voi suunnitella tehokkaasti erilaisia jakokaappikokonaisuuksia ja kaappiyhdistelmiä.
Ohjelma sisältää MJS-jakokaapit, niihin liittyvät
ZLBM-sarjan jonovarokekytkimet sekä kiskoliittimet sähkönumeroineen.

Ohjelma luo suunnitelman perusteella:
naamakuvan
• yksijohdinkaavion
• materiaaliluettelon sekä
• vastaavat tulosteet dokumentaatiota varten.
•

Käytössä olevan kaapeliluettelon voi muokata
tarpeen mukaiseksi. Ohjelman käyttökielenä on
toistaiseksi ruotsi ja englanti.

2. Aloitus
Z-Sysplan 2.0 käynnistys
Asennuksen jälkeen Z-Sysplan 2.0 löytyy Start valikon takaa,

Kielen valinta
Oletuskielenä Z-Sysplan 2.0:ssa on englanti. Toisena vaihtoehtona on ruotsi. Katso kuvat alla.

Fig. 2.1 – Kielen asetus

Lataa
manuaali
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Fig. 2.2 – Valitse kieli

Kiinnostuitko?
Lisätietoja saat SLO:n tuotepäällikkö Juha Kiiskeltä
(p. 050 568 2214 | juha.kiiski@slo.fi)

2 0 18 - 0 1 R E V. 1 .1

48

.

Ohjelma tarkistaa käynnistettäessä uusimman ohjelmaversion ja asentaa sen automaattisesti.

Lataa
ohjelma

3/ 10
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HellermannTyton kylmän sään vinyyli
sähköteipit kaapelivaipan korjaamiseen
HellermannTytonin HelaTape Flex1000+ ja HelaTape
Flex2000+ ovat korkealuokkaisia kylmän sään vinyylisähköteippejä, jotka soveltuvat laaja-alaisesti mm.
AMKA -kaapelivaipan korjaamiseen, mekaaniseen
suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka.
Lisäksi HelaTape Flex1000+ sarjan värilliset teipit
soveltuvat värimerkintään ja ne ovat markkinoiden
ainoat kylmän sään vinyylisähköteipit, joita on saatavana kelta-vihreänä.
Mitat

HelaTape Flex1000+ paksuus on 0,18 mm ja
HelaTape Flex2000+ paksuus on 0,21 mm. Molemmat teippisarjat soveltuvat ulkokäyttöön ja kestävät
mekaanista rasitusta, kosteutta sekä auringon valoa.
Alin asennuslämpötila -18 °C mahdollistaa työskentelyn myös talvella. Teippien erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus helpottavat
asennusta.

Snro

Tuotetunnus

Väri

Pakkaus

60 178 50

HTAPE-FLEX1000+19x20 PACK 19 mm x 0,18 mm x 20 m

Musta

Yksittäin pakattu, toimitetaan 10 kpl tornissa

60 178 52

HTAPE-FLEX1000+19x20

19 mm x 0,18 mm x 20 m

Musta

Toimitetaan yksittäin muovikotelossa

60 178 60

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

19 mm x 0,18 mm x 20 m

Ruskea

Toimitetaan yksittäin muovikotelossa

60 178 62

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

19 mm x 0,18 mm x 20 m

Kelta-vihreä

Toimitetaan yksittäin muovikotelossa

60 178 53

HTAPE-FLEX2000+19x20

19 mm x 0,21 mm x 20 m

Musta

Toimitetaan yksittäin muovikotelossa
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Prysmianilta ensimmäinen Cca-luokan
instrumentointikaapeli suomalaismarkkinoille
Prysmian Groupin halogeenittomien palonkestoisten kaapeleiden
AFUMEX C-PRo -valikoima on täydentynyt NOMAK-HF C-PRo
-kaapelilla. Tämä Cca-s1,d1,a1-paloluokan kaapeli on ensimmäinen Cca-luokan instrumentointikaapeli suomalaismarkkinoilla.
Helppo käsitellä
NOMAK-HF C-PRo on muutamalankaisten
johdintensa ansiosta helposti taivutettava ja
nopeasti asennettava. UV-kestoisen vaippansa ja vahvan rakenteensa ansiosta
kaapeli soveltuu nyt myös ulkoasennukseen.
Cca-s1, d1,a1-paloluokan C-Pro
Prysmian Groupin C-PRo-kaapelit täyttävät
aina Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset.
Kaapeli on nippuna itsestään sammuva ja
halogeenittomana vähän savuava.

Soveltuu lääkintätiloihin
Uutuus soveltuu kaikkialle, missä tarvitaan
halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita,
kuten lääkintätiloihin. Se sopii myös teollisuuden automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmiin sekä kohteisiin, joissa
toiminnan ja paloturvallisuuden varmistaminen
on erityisen tärkeää.

Snro

Tuote

02 416 79 NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5 K1000
02 416 80 NOMAK-HF C-PRo 4x2x0,5+0,5 K1000
02 416 81 NOMAK-HF C-PRo 8x2x0,5+0,5 K1000
02 416 83 NOMAK-HF C-PRo 12x2x0,5+0,5 K1000
02 416 87 NOMAK-HF C-PRo 24x2x0,5+0,5 K1000
02 416 89 NOMAK-HF C-PRo 48x2x0,5+0,5 K1000

XMJ-HF
– Dca-luokan halogeeniton asennuskaapeli
XMJ-HF Dca 500 V on Afumex-perheen vähän savuava
halogeeniton asennuskaapeli,
joka on taipuisa sekä helppo
kuoria ja käsitellä.

Snro

Tuote

04 033 55 XMJ-HF Dca 2x1,5 N 500V K6/500
04 033 57 XMJ-HF Dca 3x1,5 S 500V K6/500
04 033 58 XMJ-HF Dca 3x1,5 S 500V PK300
04 033 60 XMJ-HF Dca 3x2,5 S 500V K6/500
04 033 61 XMJ-HF Dca 3x2,5 S 500V PK200
04 033 64 XMJ-HF Dca 5x1,5 S 500V K6/500

Kiinteään asennukseen ulos ja sisälle
XMJ-HF soveltuu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona, myös kivirakenteiseen uraan. Kaapelia on saatavana
pienkeloilla ja keloilla.
Kaapelin vaippa on erittäin valkoinen ja se
on tavanomaista kaapelia ohuempi. Pienem50
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04 033 65 XMJ-HF Dca 5x1,5 S 500V PK200
04 033 67 XMJ-HF Dca 5x2,5 S 500V K6/500
04 033 68 XMJ-HF Dca 5x2,5 S 500V PK150

män taivutussäteensä vuoksi se on helpompi ja
nopeampi asentaa ahtaisiinkin paikkoihin.

Tuoteuutiset/ /Valaistus
Kaapelit 51
Tuoteuutiset

Varkaat eivät pidä Nexansin
maadoitusköydestä
Kuparivarkaudet ovat kasvava
ongelma. Kirkkojen kattoja
varastetaan, junaliikenne
peruuntuu ja hautoja häpäistään.
Varastetun kuparin kauppa on nykyään järjestäytyneen rikollisuuden käsissä ja varkaudet
maksavat yhteiskunnalle miljoonia joka vuosi.
Nexans on nyt kehittänyt ratkaisun ongelmaan.
Kuparilla pinnoitettu keskilanka
CCS-maadoituskaapelissa keskilanka on
kuparilla pinnoitettua terästä täyskuparisen

sijasta. Koska kaapeliin on sekoitettu terästä,
on se hankalampi kierrättää eikä siten yhtä
kiinnostavaa varkaille.
Käytä teräksen leikkaamiseen sopivia
työkaluja
Köyden kanssa työskennellessä on tärkeää
käyttää teräksen leikkaamiseen sopivia työkaluja. Puristettaessa ja liitettäessä muovi on
poistettava.

•

•

•

•

Asennuksen helpottamiseksi maadoitusköysi on hehkutettu.
Köysi on 7-lankainen ja päällystetty
mustalla johtavalla muovilla, jolloin se
erottuu tavallisista ja perinteisistä
maadoitusköysistä.
CCS-maadoitusköyttä on saatavissa
kolmea poikkipintaa: 25, 35 ja 50 mm².
Lankaluku ja resistanssi ovat IEC 60228,
luokan 2 mukaiset.

Tekniset tiedot:
CCS-maadoitusköysi (Copper Clad Steel)
asennetaan maahan.

•

OMINAISUUDET
Rakenteelliset ominaisuudet

25°

35°

50°

Johtimen materiaali

Kupari CCS

Väri Musta

Musta

Paino: kg/km

232

327

456

Ulkohalkaisija nom nimellinen, nom, mm

7,0

8,2

9,5

0,75

0,524

0,387

Erityisominaisuudet
Johdinresistanssi, max
Standardi

20°
IEC 60228 luokka 2

Käsittelytiedot

S-nro

Nimike

Pakkaus

01 051 10 Maadoitusköysi

CCS 25 Kela

Lämpötila oikosulussa, max

370°

01 051 11 Maadoitusköysi

CCS 35 Kela

Ulkokäyttöön Kyllä

Kyllä

01 051 12 Maadoitusköysi

CCS 50 Kela

Murtoturvallinen maadoitusköysi
Nexans on kehittänyt maadoitusköyden joka ei houkuttele varkaita. Tämä uusi maadoitusköysi
on 7-lankainen köysi jonka keskuslanka on kuparipinnoitettua terästä (CCS). Terässekoituksen
ansiosta köysi tuskin kiinnostaa varkaita. Köysi on päällystetty mustalla johtavalla muovilla, sen
erottaa siis selkeästi perinteisestä maadoitusköydestä. Maadoitusköysi CCS on tarkoitettu maahan
asennettavaksi, ja sen kanssa työskennellessä on tärkeää käyttää työkaluja jotka on tarkoitettu
teräksen leikkaamiseen. Muovi on kuorittava kun maadoitusköyttä puristetaan tai asennetaan.
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Selkeyttä Nestorin NC-1000-sarjan
ODF-telinevalikoimaan
Nestorin valikoimassa on pitkään
ollut kaksi versiota telineestä,
toisessa on kääntyvä ja toisessa
kiinteä sisäkehikko.
Nyt versioiden eroja yritetään tuoda selkeämmin ilmi tuotteiden paremmalla nimeämisellä.
Molemmat telineet ovat saatavilla 2000 mm ja
2200 mm korkeina.
Modulaarinen ristikytkentäjärjestelmä
NC-1000 on ETSI-mitoitukseen perustuva
modulaarinen valokaapeleiden ristikytkentä
järjestelmä, joka on suunniteltu suuriin kuitukytkentöihin.
Järjestelmä koostuu kytkentätelineistä lisätarvikkeineen, esikalustetuista liitinpaneeleista
sekä jaotinmoduuleista. Asennukset voidaan
tehdä telineiden etupuolelta, jolloin ne voidaan
sijoittaa seinää vasten tai selät vastakkain.
Telineitä voi myös kytkeä yhteen ja kuituja voi
viedä suoraan telineestä toiseen.
ODF-teline kääntyvällä sisäkehikolla
Alkuperäinen NC-1000 (versio 1) on nykyään
”NC-1000 ODF-teline, kääntyvä”, jossa on
kääntyvä sisäkehikko.

Se soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa
samaan kaappiin sijoitetaan sekä jatkoksia
että päätepaneeleita. Jatkoslevyjen käsittely
vaatii kääntyvän sisäkehyksen.
Kääntyvän sisäkehikon lisäksi telineen
vakiovarustukseen kuuluvat kuitujen ja kytkentäkaapeleiden hallintaan liittyvät ohjaimet,
sivuverhoilut, pariovet eteen sekä säätöjalat.
Lisävarusteita ovat esimerkiksi jatkoslevytelineet, jatkoslevyt sekä seinäkiinnityssarja.
ODF-teline kiinteällä sisäkehikolla
Alkuperäisen telineen pohjalta kehitetty
telineen toinen versio on nykyään ”NC-1000
ODF-teline, kiinteä”, jossa sisäkehikko on
kiinteä.
Kiinteä malli soveltuu parhaiten kohteisiin,
missä jatkoslevyt on sijoitettu erilliseen sisäjatkoskaappiin (esimerkiksi sisäjatkoskaappi
NC-1000, snro: 72 842 94) ja pelkät ristikytkentäpaneelit varsinaiseen ODF-telineeseen.
Se sisältää enemmän kaapelien kuljetustilaa
ja -ohjureita kaapin vasemmassa reunassa,
jolloin koko kaapin kapasiteetti saadaan
paremmin käyttöön.
Vakiovarustukseen kuuluu kiinnityskiskot
liitinpaneeleille, kuitujen ja kytkentäkaapeleiden hallintaan liittyvät ohjaimet, kiinteät

sivuseinät, kiinteä takaseinä, pariovet eteen
sekä säätöjalat. Telineiden lisävarusteena on
seinäkiinnityssarja.
.

Snro

Tuote

72 840 71 NC-1000 ODF-teline, kääntyvä 2200 mm
72 840 72 NC-1000 ODF-teline, kääntyvä 2000 mm
72 845 20 NC-1000 ODF-teline, kiinteä 2200 mm
72 845 21 NC-1000 ODF-teline, kiinteä 2000 mm

Nestor Cablesin tuotevalikoima täydentyy
Cca-paloluokan kaapeleilla
Nestor Cables on täydentänyt
valokuitukaapelivalikoimaansa
Cca-paloluokan kaapeleilla.
Vaativien sisäasennuskohteiden
valokuitu
Cca-luokan valokuitukaapeleista saa vapautua palon aikana vain rajallinen määrä savua,
happoa, syövyttäviä palokaasuja tai palavia

pisaroita ja partikkeleita. Siksi valokuitukaapeleita, joiden CPR-paloluokka on Cca, saa
käyttää vaativimpiinkin sisäasennuskohteisiin,
kuten hätäpoistumisteille ja lääkintätiloihin.
Vaativan auditoinnin läpäissyt kaapeli
Asennuskohteiden vaativuuden vuoksi Ccaluokan saavuttanut valokuitukaapeli käy läpi
vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa
tarkastellaan sen ominaisuuksia palon aikana.
Cca -luokan valokuitukaapelit: FTMSU
FTMSU on metalliton sisä-/ulkokaapeli,
jonka paloluokka on Cca -s1b, d0, a1.
• FTMSU-kaapeli on helppo ja nopea kuoria,
mikä säästää asennusaikaa.
• Pienikokoinen FTMSU-kaapeli soveltuu
esimerkiksi taloyhtiöiden huoneistokaapelointeihin.
• Cca-luokan kaapeli saatavilla 4-24 kuidulla.
• Valikoimassa on myös tuotteen aiempi versio, jonka paloluokka on Dca -s2, d2, a2.
•
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FZMSU
• Uutuutena Nestorin valikoimaan tulee
yleiskäyttöinen, metalliton sisä-/ulkokaapeli
FZMSU, jonka paloluokka on Cca -s1a,
d0, a1.
• FZMSU on saatavilla 12-96 kuidulla.
• Kaapelin erityisominaisuus on sen kuiva
rakenne, jonka vuoksi se on siisti asentaa
myös sisätiloissa.

Snro

Koko

02 174 73 FTMSU Cca 4xG.657.A1 2000 m
02 174 74 FTMSU Cca 4xG.657.A1 500 m
02 174 75 FTMSU Cca 12xG.657.A1 2000 m
02 174 76 FTMSU Cca 24xG.657.A1 2000 m
02 174 78 FZMSU Cca 1x12xSML 2000 m
02 174 79 FZMSU Cca 2x12xSML 2000 m
02 174 80 FZMSU Cca 4x12xSML 2000 m
02 174 81 FZMSU Cca 8x12xSML 2000 m

Tuoteuutiset / Mittalaitteet
Tal 53

CA 6133 asennus
testeri SFS 6000
-standardin mukaisiin
mittauksiin
Täyttääkseen SFS
6000 -standardin
vaatimukset, tulee
sähköasennuksiin
liittyvissä muutos- tai
uudistöissä käyttää
asianmukaista
asennustesteriä. Kaikki mittausarvot tulee tarkistaa ja dokumen
toida ennen sähköasennuksen
käyttöönottoa.
Selkeät toimintonäppäimet
Laitteessa on selkeät toimintonäppäimet
ja mukana on suomenkieliset käyttöohjeet.
Android-sovelluksen kielivalikostakin löytyy
suomi, mikä tekee mittaustiedostojen
käsittelemisestä helppoa.

Kaikki tarvittavat mittaustoiminnot löytyvät
kompaktinkokoisesta ja käyttäjäystävällisestä
laitteesta suoraan selkeiden toimintonäppäinten alta.
Selkeä, taustavalaistu näyttö sekä saatujen
mittaustulosten osoitus LED-valoilla (Hyväksytty/Hylätty). CA6133 omaa myös automaattisen silmukkaimpedanssi-VVSK sekä
MΩ -testitoiminnon (mittaukset suoritetaan
peräkkäin).
Lisävarusteet
Lisävarusteiden ja mittausjohtojen- ja kaapeleiden kytkentä onnistuu kätevästi värimerkittyjen tulojen avulla. Käytössä myös automaattinen testijakso (riippuen mittauksesta).

kaapin oveen mittausten ajaksi. Käytössä
myös ergonominen, niskan taakse asetettava
kantohihna, mikä mahdollistaa laitteen ”hands
free”-käytön.
Ominaisuuksia:
Eristysvastuksen mittaus 1000 V
• Ladattavat akut
• Muistitoiminto
• Mittausraportin luonti Bluetooth-yhteyden
avulla, Android-sovelluksen kautta.
•

Snro

Tuote

67 506 33

CA6133 Asennustesteri

Laite kiinnittyy magneetilla metallipinnoille
Magneettinen takakansi mahdollistaa laitteen
kiinnittämisen metallipinnoille, kuten sähkö-

Fluke PTi120 – ammattitasoista
lämpökameran tehoa taskukoossa
Lujatekoinen kannettava lämpökamera teollisuustarkastuksiin.


Pienen kokonsa ansiosta laite kulkee kätevästi
mukana. PTi120 on pienen kokonsa lisäksi
lian- ja vedenkestävä. Skannaukset nopeasti
sähkölaitteistoista, koneista ja muista kohteista Fluke Connect® kohteidenmerkintätoiminto säästää sinulta lämpökamerakuvien
lajittelun ja järjestelyn vaivan. Lue vain kohteen
QR- tai viivakoodi, niin lämpökuva tallennetaan aikaleimoineen ennalta määrittämiisi kansioihin. 3,5 tuuman LCD-kosketusnäytössä
on IR-Fusion™-ominaisuus, joka helpottaa
vianpaikannusta yhdistämällä digikuvan ja
lämpökuvan. Säädä asetusta liu'uttamalla
sormea näytöllä. Järjestä ja arkistoi lämpö
kuvat automaattisesti Fluke Connect®
-kohteidenmerkintätoiminnolla.

Ominaisuuksia
• Täysin radiometrinen lämpökamera
tuottaa lämpökuvat 120 x 90
(10 800 pikseliä) resoluutiolla
• 3,5 tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa
helpon vianhaun
• Kestää pudotuksen 1 metrin korkeudelta
• Kotelon luokitus IP54 ja lämpötilan mittausalue -20...+150 °C
Vakiovarusteet:
Infrapunakamera
• USB-kaapeli
• Pehmeä kuljetuslaukku säädettävällä
kantonauhalla
• Ladattavissa maksutta: Fluke Connect
-ohjelmisto ja käyttöopas.
•

Snro

Tuote

67 517 69

Fluke PTi120 Lämpökamera
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/ Väylä- ja tietoliikennetekniikka
SLO ratkaisut

Televes RG-6T ja RG-11T-koaksiaalikaapelit

Rakenna luotettava antenniverkko kiinteistön runkokaapeloinnista huoneistoon saakka
Monipuolinen Televes RG-6T koaksiaalikaapeli sopii niin kodin antenniverkon kuin
yhteisantenniverkonkin kaapelointiin. RG-11T
kaapelia voidaan käyttää runkokaapeloinnissa
talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja
kerrosjakamoon.

Antenniverkon tarjonta on laajentunut
Kiinteistön antenniverkko toimi aikaisemmin
vain TV-palveluiden tuottajana. Nykyään verkon kautta tarjotaan myös internet-palveluita.
Yhteisantenniverkon runkokaapeloinnissa
Televes RG-6T sopii myös erinomaisesti
lyhyempiin vetoihin, esimerkiksi kun talo
jakamosta asennetaan koaksiaalikaapelointi
jokaiseen koti- ja kerrosjakamoon. Pidemmät
kaapelimatkat toteutetaan Televes RG-11T
koaksiaalikaapelilla.

Antenniverkko on rakennettava jokaiseen
asuinhuoneistoon
Viestintäviraston määrää, että uudisrakentamisessa ja sisäverkkoa uudistettaessa antenniverkon kotikaapelointi on aina rakennettava
kaikkiin asuinhuoneistoihin.
Kotikaapeloinnilla tarkoitetaan sisäverkon
kaapelointia, joka yhdistää asuinhuoneiston
sisäiset antennirasiat kotijakamoon. Antennijärjestelmän rasioihin liitettäviä päätelaitteita
ovat mm. digiboksit, tv-vastaanottimet, kaapelimodeemit, radiovastaanottimet.

Triplasuojattu koaksiaalikaapeli ammattikäyttöön
Jakeluverkkoja kuormitetaan nykyään lisääntyvillä häiriösignaaleilla, jotka aiheutuvat LTE-,
3G-, 4G- verkoista. Tämä asettaa koaksiaalikaapeleille korkeat vaatimuksen suojausvaimennukselle. Televesin RG-kaapeleissa on
kolminkertainen suojaus, jolla vaatimukset
saadaan helposti täytettyä.
Minimivaatimus on luokka A, joka tarkoittaa
85 dB suojausvaimennusta taajuusalueella
30-1000 MHz. Televesin triplasuojatut kaapelit

ovat luokkaa A+, mikä ylittää reilusti määräyksen minimiarvon.
Kaapeleissa on pieni DC-resistanssi, joka
mahdollistaa pidemmät kaapelivedot. Tämän
ansiosta esimerkiksi mastovahvistin voidaan
sijoittaa kauemmas virtalähteestä ja lähemmäs antennimastoa.
Valitse sopiva kelakoko
Kaapelit toimitetaan 100 metrin muovikeloilla,
250 metrin purkubokseissa tai 500 metrin
puukeloilla.
250 metrin purkubokseissa on nerokas
rakenne, jonka ansiosta kaapelia voidaan
käyttää sopiva määrä suoraan laatikosta
vetämällä. Tarvittaessa kaapelia voidaan purkaa myös normaalisti muovikelalta. Kaapelin
liimattu sisäfolio helpottaa liittimen asennusta,
kun folio ei karkaa liitintä asennettaessa.
Vaipan metrimerkintä kertoo jäljellä olevan kaapelin pituuden
Kaapelin vaippaan painettu metrimerkintä
kertoo aina käytettävissä olevan metrimäärän.

Snro

Tekninen nimi

Toimittajan tuotekoodi

02 261 96

RG6T (415201) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 100m keloissa, suojausluokka A

RG6T-100LSNH-Dca

02 261 97

RG6T (415202) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 250m keloissa, suojausluokka A

RG6T-250LSNH-Dca

02 262 16

RG6T (415203) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 500m keloissa, suojausluokka A

RG6T-500LSNH-Dca

02 261 95

RG11T (415603) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 500m keloissa, suojausluokka A

RG11T-500LSNH-Dca

Televes RG-6T ja RG-11T koaksiaalikaapeleita käytetään kun:
•
•
•

54

SLO Valinnat • 4 / 2019

Kiinteistöön tai rakennukseen
rakennetaan antenniverkko,
Verkko uudistetaan tai
Olemassa olevaa
antenniverkkoa
kunnostetaan.

Televes täyttää aina KTV-operaattoreiden tiukat vaatimukset
Sisäverkkojen kaapelointi, kaapelireitit ja läpiviennit on suunniteltava ja
rakennettava siten, että rakennuk-

sen paloturvallisuudelle asetetut
olennaiset tekniset vaatimukset
täyttyvät. Televes RG-6T ja RG-11T
LSNH Dca kaapeli täyttävät CPR
paloturvallisuusluokan Dca-s1,
d1,a1vaatimukset.

Tuoteuutiset / Väylä- ja tietoliikennetekniikka
SLO ratkaisut 55

Säilytä ja turvaa järjestelmäsi tiedonsiirtonopeus – asenna ETD OptoKouruTM
ETD OptoKouruTM -järjestelmä on kehitetty suojaamaan ja ohjaamaan erilaisia
valokuitukytkentäkaapeleita,
laite- sekä runkokaapeleita
laitetiloissa ja datakeskuksissa.
Edut
OptoKouruaTM käyttämällä voidaan varmistaa
ja suojata valokuidun tiedonsiirtokapasiteetin
säilyminen muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän. Järjestelmän suojauskyky
perustuu osien muotoiluun, jolla vältetään liian
suurien kulmien muodostuminen ja valokuitujen vahingoittuminen jo asennuksesta lähtien.

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

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