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Mittalaitteet
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Defem-lankahyllyt
Jokaisella rakennelmalla pitää olla luja selkäranka

Erikoisrakenteiset Defem-lankahyllyt
– kun hygienialta vaaditaan paljon
Voit huoletta käynnistää painepesujärjestelmän.
Defem-lankahyllyt täyttävät vaativimmat hygieniamääräykset, ja sitomattomat kaapeliniput pysyvät
paikoillaan painepesussa.
Ruoka- ja juomateollisuudessa hygienia ja puhtaus on tarkasti säädeltyä.
Asennuksen jokaisen osan pitää kestää painepesua ja voimakkaita
pesuaineita. C-, G- ja Z-lankahyllyt suojaavat tehokkaasti ja pitävät kaapelit
hyvin käsillä. Sileiden ja laadukkaiden hitsauksien ansiosta ei ole mitään
koloja, joihin voisi kertyä likaa.

C-lankahylly,
120x100 mm

G--lankahylly,
75x95 mm

Z-M-lankahylly,
120x80 mm

Defem Mini Mesh-lankahyllyt
– tarkkaa mukautuvuutta
Mittaa ja katkaise minilankahylly haluttuun pituuteen,
kiinnitä hyvin suunnitelluilla lisävarusteilla – valmis.
Minil Mesh -lankahyllyt ovat nopein tapa vetää kaikenlaisia pieniä kaapeleita.
Pienestä koostaan huolimatta minikokoiset lankahyllyt kestävät kaikenlaisen
puhdistuksen painepesurilla tai paineilmalla. Mini Mesh B30-D antaa
kaapelille myös hyvän suojan iskuja vastaan.

se.com/fi
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Mini Mesh B30-D,
30x24 mm

Mini Mesh B30-U,
46x15 mm

Mini Mesh B30-I,
60x6 mm
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Sisällys
Espoon kulttuurikeskuksen valaisin
saneeraus toteutettiin turvavalaistusta
myöten yhden tuoteperheen tuotteilla
Projektin valovoimaisin tähti oli
SG Armaturenin RAX200 DALI. S. 6
10.......Assemblin hyötyi Olympiastadionin projektille räätälöidystä
palvelukokonaisuudesta
15.......Nolla tapaturmaa tavaksi, jotta jatkamme
töitä terveenä myös huomenna
16.......Mikrokanavatekniikka on joustava ja kustannustehokas
tapa rakentaa valokuituverkko
18.......Näin valitset oikean pistotulppaliitäntäisen UPSin
19.......Ikuinen merkintä mahdollistaa kaapelin kierrätyksen

Talotekniikka
20.....ABB
27......Eaton
27......UTU
28......Schneider Electric
29.....Bachmann
29.....Hedtec
30.....OBO Bettermann
30.....Pajap
31......Siedle
31......Selcast
32.....Theben
33.....Ouneva
33.....Norwesco
34.....Harvia

Valaistus
35.....SITECO
36.....Hide-a-lite
38.....SITECO
40.....LEDVANCE
41......Ensto
42......Sylvania

44.....Karlux
45.....Kamic
46.....OSRAM
47......Cariitti
48.....Fagerhult
49.....SG
50.....Saas Instruments
51......Theben
51......Winled
52......Airam
52......I-VALO
53.....Nordtronic

Teollisuus
54.....ABB
54 ....Hedtec / Sontheimer
55.....SMC
55.....Entes

Mittalaitteet
56.....Phoenix Contact
57......Chauvin Arnoux

Kaapelit
58.....Hedtec
60.....Nestor Cables
61......FSM

Verkonrakennus
62.....Ouneva
62.....Pipelife

Väylä- ja tietoliikenne
63.....ABB

Työkalut
64.....Wiha
66.....Soudal
66.....POWERTEX
67......HellermannTyton
68.....Energizer
69.....JKS products

Tuote- ja hintatiedot saat SLO-myyjältäsi.
LISÄTIETOJA: Kaapelit ja Datatuotteet: Jari Launonen

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

Sähkönjakelun tuotteet: Jussi Vuorela Tele- ja valokaapelit: Jari Launonen
Talotekniikka: Ari Lehkosuo Lämmitystuotteet: Timo Mero
Valaistustuotteet: Mikko Heinola ja Niko Kyösti
Mittalaitteet ja teollisuusautomaatiotuotteet: Sami Tolkki
Moottorit ja moottorilähtötuotteet, teollisuusautomaatio: Ossi Martikainen
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TELE
4SÄHKÖ
SLO Ratkaisut

AUTOMAATIO

SLO – projektikumppanisi

MARSKI by Scandic

Mall of Tripla

Eduskuntatalon peruskorjaus

Olympiastadion

Helsingin keskustakirjasto Oodi

Rakennus- ja saneerausprojektit asettavat haasteita aikataulun, tuotteiden sopivuuden,
työmaan sijainnin ja muutostarpeiden takia. SLO Oy:n kymmenien vuosien kokemus vaativista
hankkeista ympäri Suomen auttaa sinua pysymään aikataulussasi laadukkaasti.
Kun haluat sähköurakoitsijana varmistaa optimaalisen sähkötarvikkeiden materiaalivirran, valitse SLO.

Seuraa meitä:

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

SLO palvelee 5

Poikkeusaikanakin kehitetään
menestystekijöitä
SLO tekee paljon työtä suomalaisten teollisuusyritysten kanssa. Maailmamme
on muuttunut tänä vuonna enemmän kuin kertaakaan lähihistoriassa, ja kysynnän heikentyminen keskeisillä vientimarkkinoilla on aiheuttanut vaikeuksia Suomen vientiteollisuudelle. Iso kuva on hieman huolestuttava. Onko pandemiasta
kuitenkin löydettävissä jotakin positiivista, mitä olemme samalla oppineet tai
mikä hyödyttää meitä tulevaisuudessa senkin jälkeen, kun virus on voitettu?
Teollisuuden asiakastyössä olemme havainneet, että tavoitteissa on nyt
korostunut tehokkuuden sekä kustannustehokkuuden kehittäminen, mikä on
tärkeää aina, mutta saattaa jäädä taka-alalle, jos suhdanteiden suotuisat tuulet
vievät tuloksia helpommin parempaan suuntaan.
Nyt voi olla myös hetki toteuttaa pienempiä investointeja, jotka parantavat kustannustehokkuutta. Näistä hyviä esimerkkejä ovat
toteuttamamme teollisuustilojen energiatehokkuutta parantavat valaistusratkaisut.
Samalla ne vievät omalta osaltaan kestävää
kehitystä eteenpäin. Toisaalta, kun tehtaan
tuotantokapasiteetti ei ole täysin käytössä,
pystytään toteuttamaan ennakoivia kunnossapitotoimenpiteitä ja -investointeja. Tällöin kysynnän noustessa tuotanto on
hyvässä iskussa valmiina pyörimään täysillä.
Pandemiakriisi on lisännyt tarvetta asiakkaan ja toimittajan väliselle yhteistyölle. Fyysisten tapaamisten vähentyminen on lisännyt etänä tapahtuvaa kommunikointia. Sitä on opittu hyödyntämään, ja yhteydenpito asiakkaiden kanssa
on jopa aiempaa tiiviimpää ja systemaattisempaa, mikä vie kehityshankkeita
nopeammin eteenpäin. Sähköisen liiketoiminnan ratkaisuiden hyödyntäminen
on ottanut askelia eteenpäin korvaten fyysistä asiointia. Tämä hyödyttää kaikkia
myös jatkossa.
SLO:n tehtävä on auttaa asiakkaitamme tässä kehityksessä. Tehostaa tilaustoimitusprosessia, löytää oikeita tuoteratkaisuja, kehittää tuotevalikoimaa, viedä
aktiivisesti yhteistyössä kehityshankkeita eteenpäin ja tuoda yhteiseen pöytään
ideoita ja ajatuksia.
Sanotaan, että se mikä ei tapa, se vahvistaa. Uskomme, että tämä on totta
näinä vaikeina aikoina ja yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme entistä
vahvempia yhteistyössä myös pandemian jälkeen.

Pandemiakriisi on
lisännyt
tarvetta asiakkaan ja
toimittajan väliselle
yhteistyölle

Allan Sothmann
Myyntijohtaja, sähkönjakelu ja teollisuus
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Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy Kuvat: SG Armaturen Oy

Espoon kulttuurikeskuksen valaisinsaneeraus toteutettiin

turvavalaistusta myöten
yhden tuoteperheen tuotteilla
- projektin valovoimaisin tähti oli SG Armaturenin RAX200 DALI
Espoon Kulttuurikeskuksen alasvalot vaativat kipeästi päivitystä. Uudistuksessa tiloihin
haettiin modernimpaa ilmettä himmennettävillä LED-valoilla. Haasteena oli löytää ratkaisu,
joka sopii vanhoihin asennuspaikkoihin mahdollisimman hyvin. Sopiva ja monipuolinen
tuoteperhe löytyi SG Armaturen valikoimasta.
6
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Hankalat halogeenit päivitettiin pitkäikäisiin
ledeihin
Espoon kulttuurikeskuksen valaistusprojekti
lähti liikkeelle siitä, että tilojen yleisvalaistus
oli vanhentunut ja vaati jatkuvia huoltotoimenpiteitä. Katossa oli vanhoja halogeeneja, joiden ehdottomasti suurin heikkous oli verrattain lyhyt elinikä. Halogeenin vaihto oli hankala
toimenpide, koska valaisimiin pääsee käsiksi
vain yläpuolisesta huoltotilasta. Työläs toimenpide motivoi päivittämään valaistusta pidempiikäisiin ratkaisuihin, jolloin hankalaan huoltotilaan ei tarvitse ryömiä niin usein. Kulttuurikeskuksen Tapiola-salin himmennys haluttiin päivittää Dali -järjestelmään. Yleisötilojen valaisimista himmennys puuttui kokonaan ja se

haluttiin sinne uutena ominaisuutena.
Valaistuksen saneerausprojekti käynnistyi,
kun Lassila&Tikanojan sähköasentajan Tuomas Hormio otti yhteyttä SLO:n avainasiakasmyyjään Marko Hytöseen.

Valaisinprojektit
pystytään toteut
tamaan tarvittaessa
ilman välivarastointipalvelua,
koska toimitukset SG:n
keskusvarastolta Norjasta
SLO:lle ovat nopeita.
Mikael Lukka, SG Armaturen Oy

Kokonaisuudessaan saneerauksessa vaihdettiin yli 300 kappaletta RAX 200 DALI -valaisimia ja toivottu himmennys toteutettiin yleisötiloihin ja Tapiola-salin himmennys päivitettiin Dali-versioksi. Tuomas kehuu, että valitut
valaisimet ovat kestäviä -niiden käyttöikä on
100 000 tuntia- eivätkä vaadi paljon huoltotöitä. Lisäksi korkeat lumenarvot takaavat
kirkkaan valotehon ja korkean hyötysuhteen.
Toimituksille laskettiin tarvittava pelivara jo
suunnitteluvaiheessa
Projekti sujui kokonaisuudessaan erinomaisesti ja suoraviivaisesti. Kun tilauksille oli
suunnitelmassa jätetty riittävästi pelivaraa,
tilanteisiin pystyi reagoimaan ennen kuin ne
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2. Uudet valaisimet asennettiin vanhoihin
asennusreikiin Retrofit -sovitekehyksillä
Asennuksessa käytettiin apuna RAX200
-valaisimiin sopivia sovitekehyksiä, jotka on
suunniteltu helpottamaan saneerauskohteiden asennuksia. Kulttuurikeskuksen vanhat
valaisimet olivat kookkaampia kuin uuden
teknologian valaisimet. Sovitekehyksien avulla
valaisimet saatiin asennettua suoraan vanhoihin asennusreikiin, mikä helpotti asennustyötä
huomattavasti.

ehtivät muuttua ongelmiksi. - Tilaukset laitettiin sisään ajoissa ja määrät tarkastettiin huolella, jolloin kaikki eteni lopulta pääosin normaalitoimituksilla ja täysin aikataulussaan.
Jonkin verran käytimme Tuntitoimitusta, josta
saimme ajansäästöä. Kaapelit ja syötönvaihtoyksiköt otettiin pikatilauksella mahdollisimman usein, muistelee Tuomas tyytyväisenä.
Hyvät kokemukset johdattelivat valintaan
Tuomas kertoo, että vaikka vaihtoehtoja oli,
SG Armaturen tuotteisiin päädyttiin, koska ne
olivat hänelle aikaisemmista asennuksista tuttuja ja hyväksi todettuja. - Ne ovat valaisimia,
joissa on paljon erinomaisia ominaisuuksia.
Esimerkiksi on hyödyllistä, kun valotehoja voi
nostaa ja laskea dippikytkimellä. Espoossakin
jouduimme vielä säätämään jo asennettujen
valaisimien tehoja, toteaa Tuomas.

3. Heijastimen päälle asennettavalla sovitteella saatiin yleisötiloihin kapeampi valokeila
Yleisötilojen uusittuihin RAX200 DALI -valaisimiin haluttiin kapeampi valokeila, joka toteutettiin näppärästi RAX 200 DALI-valaisimien
päälle asennettavalla 30o heijastimella.
4. Myös turvavalaistus toteutettiin AC/DC
-toiminnon avulla
RAX200 - valaisimiin voidaan ottaa virtaa
myös akkujen kautta tasavirtana. Tämä mahdollisti valitun valaisimallin käyttämisen myös
Kulttuurikeskuksen turvavalaistusratkaisussa.

SG Armaturen RAX200 Dalista oli moneksi
Espoon Kulttuurikeskuksessa
RAX 200 on sähköasentajan luottovalaisin,
jonka monipuolinen tuoteperhe taipuu erilaisiin tarpeisiin. Espoon Kulttuurikeskukseenkin
valittu Dali-versio on himmennettävissä Daliohjausjärjestelmän kautta. Tämän perusominaisuuden lisäksi samaa valaisinta pystyttiin
muokkaamaan eri teholuokkaan sekä muuttamaan valaisimen avauskulmaa lisävarusteiden
avulla. Näin rakennuksen monien tilojen eriävät
tarpeet ratkottiin vain yhtä tuotetta käyttämällä.
1. Dippikytkimen avulla valoteho optimoitiin asennuksen aikana
SG Armaturenin Country Manager Mikael
Lukka painottaa, että ennen valaisimen asennusta voi olla vaikea hahmottaa, kuinka paljon juuri siinä valaistavassa kohdassa tarvitaan valoa. Erilaiset pinnat saattavat heijastaa tai imeä valotehoa yllättävälläkin tavalla.
Lisäksi kalusteiden sijoittelu ja ulkoa tuleva
luonnonvalo vaikuttavat myös osaltaan tilakohtaiseen valaistustarpeeseen. Dippikytkimen avulla valoteho voidaan helposti asettaa
juuri kohteeseen sopivaksi, kuten tehtiin Kult-

Valaisimen
varastosaatavuus
toimittajalta on
hyvä, jolloin tilaus- ja
toimitusaikataulut saatiin
toimiviksi.
- Tuomas Hormio, Lassila & Tikanoja
tuurikeskuksessa. Tämä ominaisuus on asentajan kannalta tärkeä, koska samalla valaisimella voidaan saada yksilöllistä valoa käyttäjä- tai paikkakohtaisesti optimoituna.
- Espoon kulttuurikeskuksen kaltaisissa
kohteissa tiloja myös muunnellaan eri käyttötarkoituksiin ja valaistustarpeet voivat niin
ikään vaihdella. Tästä syystä helppo muunneltavuus eri tilanteiden vaatimuksiin on tuotteiden keskeinen ominaisuus, muistuttaa Mikael.

Sutjakka toteutus oikeiden kumppaneiden
kanssa
SLO:n Olarinluoman avainasiakasmyyjien
sitoutuneisuus asiakkaaseen merkitsee Lassila & Tikanojan Tuomakselle paljon. - Avainasiakasmyyjien osallistuva myyntityö painaa
meidän vaakakupissamme paljon. SLO:n
myyjillä on yleisesti ottaen hyvä ammattitaito
ja palvelu on asiantuntevaa. Se, että saa
osaavaa ja positiivista palvelua menee minne
vain, on tärkeä asia näissä hommissa, painottaa Tuomas.
– Kulttuurikeskuksen valaistussaneeraus
oli kappalemäärissä laskettuna huomattava
kokonaisuus ja selvitystyö oli paikoittain
haasteellista. SLO:n ja SG:n myynnillä olikin
tässä tärkeä rooli muun muassa valaistuksen
suunnittelussa ja silloin, kun vanhalle ohjausjärjestelmälle piti etsiä korvaavat tuotteet
tilalle, korostaa Tuomas.

Tämä monipuolinen valaisin Kulttuurikeskukseen asennettiin
•

•
•
•

RAX 200 DALI
• Upotettava LED-alasvalo, joka on valmistettu paloturvallisesta polykarbonaatista.
• DALI himmennettävä.
• LED-liitäntälaitteen ja alasvalon välisellä
pikaliittimellä asennus on nopeaa ja helppoa.
8
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•

•

•

Voidaan asentaa 1-50 mm paksuihin
kattoihin.
SDCM-luku: 2.
L90/B10>100.000.
Värilämpötilat: 3000K ja 4000K tai Tunable
White.
RAX-sarjan valaisimia löytyy SLO:lta varastotuotteena.
DALI-versiota saa nopealla toimituksella
SG:n keskusvarastolta Norjasta
Lisävarusteita: Huurrelasi, kirkas lasi, lasisylinteri, kapea heijastin, epäsymmetrinen
optiikka, soviterenkaat

•

Snro: 42 206 60

RETROFIT -UPOTUSKEHYS
• Rax 200 Retrofit -kehys on upotuskehys Rax
200 -valaisimille saneerausasennuksiin.
• Kehyksen upotusaukon koko 205–250 mm.
• SLO:n varastoima tuote
• Snrot: 42 234 17, 42 234 16

SLO palvelee 9

KUKA?

Mikael Lukka
• Country Manager
• SG Armaturen Oy

Tuomas Hormio
sähköasentaja,
• Lassila & Tikanoja Sähköpalvelut Espoo
•

Marko Hytönen
avainasiakasmyyjä, SLO Oy

•

MIKÄ YRITYS?
Lassila& Tikanoja
•

•
•

•

Nämä edut ovat Kulttuurikeskukseen
asennetuissa RAX 200 DALI-valaisimissa

SG Armaturen Oy
•

•
•

•

•

•
•

•

Korkea hyötysuhde takaa tehokkaan
valon
RAX -Valaisimet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä, 100 000h (L90/B10)
Valotehoa pystyy säätämään dippikytkimellä.
DALI-mallia on mahdollista himmentää.
30o heijastimella saadaan aikaiseksi
kapeampi valokeila (kuva 3).
Retrofit -sovitekehyksellä asentaminen
on helppoa ja nopeaa myös vanhoihin
valaisinaukkoihin.

•

•

•

•

Tasa- ja vaihtovirran avulla
valaisimia voi hyödyntää myös
turvavalaisimina.
Laadukkaat ja pitkäikäiset valaisimet
eivät vaadi paljon huoltotöitä.
Kunnossapidolle helpompaa, kun ei
tarvitse varastoida montaa valaisinmallia.
Sama valaisin käy erilaisiin tarpeisiin ja
sitä voi räätälöidä kohde- ja käyttäjä
kohtaisesti.

L&T:n liiketoiminta on jaettu neljään
toimialaan, jotka ovat Ympäristöpalvelut,
Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi
ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi.
L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 784,3
miljoonaa euroa.
Yhtiö työllistää 8 200 henkilöä.

•
•

•

•

•
•

Norjalainen perheyritys, perustettu vuonna
1990.
Liikevaihto 142 miljoonaa euroa.
Pääkonttori ja keskusvarasto Norjassa.
Suomen myyntiyhtiö on aloittanut vuoden
2018 alussa.
Tytäryhtiöt Suomen lisäksi Saksassa, Itävallassa, Ruotsissa, Tanskassa, Sveitsissä,
Belgiassa, Ranskassa ja Britanniassa.
Tehtaat Kiinassa ja Tanskassa. Tehtaat 100%
SG:n omistamia.
Jakelu 100% tukkuliikkeiden kautta.
Strategian ydin tuotteiden korkea laatu,
helppo asennus ja erinomainen saatavuus.
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Assemblin hyötyi Olympia
stadionin projektille räätälöidystä
palvelukokonaisuudesta

10

SLO Valinnat • 4 / 2020

SLO palvelee 11

Olympiastadionin monivuotisessa perusparannusja uudistamishankkeessa sähköteknisestä urakoinnista vastasi Assemblin Oy, jonka kumppanina ja
sähkötarvikkeiden päätoimittajana puolestaan oli
SLO Oy. Projektikaupan tueksi valikoitui toimitusja varastointipalveluita, jotka helpottivat käytännön
toteutusta.
Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Kuvat: Mats Vuorenjuuri / Unikuva,
Ilmakuva: Wellu Hämäläinen ©Stadion-säätiö
Infograafi: Tanja Pulliainen / SLO Oy

Suojellun kohteen saneerauksessa
rakennettiin myös uudistiloja
Olympiastadionin projektissa sähköteknisen projektinjohtourakan tilaaja oli Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristö, jonka toimialana on rakennuttaminen. Yli 300 miljoonan
euron remontti oli kokonaisuudessaan kolmivuotinen, jonka
aikana uusittiin muun muassa kaikki Olympiastadionin talotekniset järjestelmät. Saneerauksen lisäksi Stadionille rakennettiin kokonaan uusia maanalaisia monitoimi- ja liikuntatiloja, kuten liikuntagalleria, auditorio ja monitoimisali. Näihin
ikonisen urheiluareenan saneeraus- ja uudistiloihin SLO toimitti Assemblinin asennettavaksi kohteen
valaisimien lisäksi kaapeleita, kaapeliteitä ja
asennustarvikkeita.
Välivarastoinnilla
Koska kohde on suojeltu, Museovirasto oli vahvasti mukana päätöksentevältetään pitkien
ossa. Kaikki sähkötyöt toteutettiin suotoimitusaikojen
jellun kohteen erityispiirteet huomioisynnyttämät
ongelmat.
den, esimerkiksi tarkka valaisinsuunni– Antti Rantavuori,
telma tehtiin jo sähkösuunnittelijan pöymyyntipäällikkö, SLO Oy
dällä ja ennen toteutusta suoritettiin
eri kohteista mallikatselmuksia, joiden
perusteella päätettiin lopullinen toteutusratkaisu. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi kaksi arkkitehtitoimistoa, joissa projektiin oli kiinnitettynä useita arkkitehtejä.
Valaistusratkaisun tie suunnittelusta
toteutukseen vaatii yhteispeliä projektikumppaneilta
Käytäntö toi alkuperäiseen suunnitelmaan joitain muutoksia
asennus- ja valoteknisistä syistä. Esimerkiksi upotettaville
valaisimille ei ollutkaan rakenteissa tarpeeksi tilaa ja vinoissa
pinnoissa tarvittiinkin suunnattavuutta. Huomioimme vaihtoehtoisten valaisimien valinnoissa monia tekijöitä ja suosimme suomalaisia ratkaisuja. Kyllä me jumppasimme valintojen kanssa, mutta lopulta löysimme tuotteet, jotka vastasivat ilmeeltään alkuperäisiä ja täyttivät kaikkien osapuolien
asettamat kriteerit, muistelee Assemblinin sähköurakoinnin
toimialajohtaja Antti Pessa tyytyväisenä.
Koska valaisimet hyväksytettiin monella taholla, valintaprosessi oli normaalia pidempi. – Aloitimme valaisimien valinnan
ajoissa jo vuoden 2018 alussa ja saimme viimeiset valinnat
vietyä päätökseen aikataulussaan keväällä 2020. Kun me ja
SLO yhdessä panostimme asianhoitoon, monimutkainen ja
ajoittain raskaskin valaisinosuus saatiin erinomaisesti toteutettua, muistelee Antti P.
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Kuva: Mats Vuorenjuuri / Unikuva

Antti Pessa kiittelee SLOn myyntipäällikkö Antti Rantavuoren asiantuntemusta ja
panosta valaisinvalinnoissa sekä avainasiakaspäällikkö Tuomas Jokisen pitkäjänteistä
työtä asennustarvikkeiden projektitoimituksissa ja välivarastoinnissa. – Voin sanoa, että
SLO:n sitoutuneet myyjät onnistuivat projektissa hyvin joustavuuden, palvelualttiuden ja
nopean reagointikyvyn ansiosta.
Myös SLO:n Antti ja Tuomas kiittelevät yhteistyötä onnistuneeksi. He nimeävät yhdeksi menestyksen avaintekijäksi
molemminpuoliset ja riittävät projektinhoidon resurssit.
Projektit nojaavat tavoitteellisesti pitkään
ja jatkuvaan yhteistyöhön
Antti Pessa on Assemblinin sähköurakoinnin toimialajohtaja. Hänellä on takanaan
jo kaksi vuosikymmentä yhteistä historiaa
sekä työnantajansa että SLOn kanssa. –
Asiakkaan näkökulmasta SLO on pysynyt
perusluotettavana. Tukkuna SLO on pitänyt markkina-asemansa ja on edelleen yksi
merkittävimmistä yhteistyökumppaneista
tavarapuolella, toteaa Antti P.
SLO tarjoaa monipuolisesti myös palveluita, jotka helpottavat asiakkaiden arkea
monella tapaa. Yksi merkittävä apu arjessa
on nopea ja palvelualtis tarjouslaskenta. Sillä on suuri merkitys siinä vaiheessa, kun
vastauksia tai hintoja pitää saada nopealla
aikataululla, muistuttaa Antti P.
Projektipäällikkö Roope Mutenia on
myös pitkän linjan sähköurakoinnin ammattilainen, jolla työuraa on kertynyt pian kaksikymmentä vuotta. Olympiastadionin hank12
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Kuva: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

Hankkeen kokonaislaajuus oli
90 000 bruttoneliötä ja työmaan
päivittäinen vahvuus 700 henkilöä.
keessa hän toimi sähkötöiden projektipäällikkönä. – Jokapäiväistä työtäni auttoi palvelualttiit ja osaavat myyjät. Kaikissa projekteissa pidän erittäin tärkeänä helposti saavutettavaa apua. Tämän merkitys korostui
Olympiastadionilla konkreettisesti, koska
projektissa oli erityispiirteitä, joihin ei törmää
kovin usein sähköurakoinnissa. Tässä tilanteessa työnjohtajat ja nokkamiehet todella
hyötyivät SLO:n tarjoamasta ulkopuolisesta
ammattitaidosta, painottaa Roope.

Antti P. täydentää, että pitkäaikainen asiakassuhde ja myyjien pysyvyys on ensiarvoisen tärkeää, koska silloin kanssakäyminen
on myös luontevampaa ja helpompaa. Mielestäni palvelualttiuttakin on kiireen keskellä enemmän, kun suhde on monivuotinen. Suosimme pitkää yhteistyötä, koska
siitä seuraa pelkästään hyvää. SLO:n myyntipäällikkö Antti Rantavuorikin painottaa, että
sitoutuneisuus asiakkaan ja SLO:n välillä on
yhteinen tavoite, koska edeltävistä projek-
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teista voidaan ottaa oppia ja kehittää yhteistyötä jatkossa.
Suurille työmaille tarvitaan tasaista
tavaravirtaa ja varmoja toimituksia
Tyypillisesti suurtyömaan fyysinen koko on
sen haaste. Kun kohteissa työskentelee paljon ihmisiä ja työmaiden pinta-aloista puhutaan hehtaareina, pienetkin häiriöt tai aikataulujen muutokset kertautuvat ja kokonaisvaikutus lopussa on jo suuri. Ilman oikeanlaista varautumista työmaa saattaisi pysähtyä tavarantoimitusten aikatauluongelmiin.
Antti P. kertoo, että koko työmaa oli jaettu
rakennusteknisen projektinjohtourakoitsijan
toimesta kymmeneen lohkoon, joista kaikista
oli laadittu omat aikataulut. Assemblinin työt
jakaantuivat samalla periaatteella projektinhoitajien kesken. Lohkojen sähköasennustöistä vastasivat omien asentajien lisäksi
myös aliurakoitsijat. Päivittäistä työnjohtoa
suoritti neljän Assemblinilaisen lisäksi noin

viisi aliurakoitsijoiden työnjohtajaa.
Odottaminen on kallista, joten pysähdyksiä haluttiin välttää. Kun homma eteni tavaran saatavuuden puolesta sujuvasti, jäi turha
odottelu vähemmälle ja uuteen vaiheeseen
siirtyminen onnistui saumattomammin riippumatta siitä, miten lohkojen työt edistyivät
suhteessa toisiinsa.
Varastointipalveluilla on tärkeä rooli
projekteissa
Tässä projektikaupassa SLO:lta toimitettiin
pääpottina valaisimet ja niiden lisäksi kaapeleita, kaapeliteitä ja asennustarvikkeita.
Lisäksi SLO:n myyjä valitsi yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisuutta tukevia ja toimintaa helpottavia palveluita.
Olympiastadionin projektissa käytössä oli
välivarastointi SLO:n logistiikkakeskuksessa
ja kaupintavarasto työmaalla. Nämä toivat
juuri sitä kaivattua joustoa, jolla projektinhallinta oli helpompaa. - Välivarastointi on hyvä,

koska siinä asiakas voi tilata tuotteet ennakkoon ja pitkien toimitusaikojen synnyttämät
ongelmat vältetään, muistuttaa SLO:n Antti R.
Välivarastointi on järkevä valinta myös siksi,
että esimerkiksi kaapelit ja valaisimet vaativat paljon varastointitilaa ja kohteessa saattaa
olla rajalliset varastointitilat. Esimerkiksi Stadionin työmaalle meni lähes 350 km erilaisia
kaapeleita ja yli 5 500 valaisinta. -Välivarastointi oli äärimmäisen tärkeässä roolissa tässä
projektissa, painottaa Antti Pessa.
Stadionin työmaalla perustuotteistoa ylläpidettiin kaupintavarastossa. Päivittäin tarvittavat pientarvikkeet olivat joustavasti noudettavissa työmaalla sijaitsevasta kontista
tarpeen mukaan. Kaupintavaraston etuja ovat
varman saatavuuden lisäksi lyhyt toimitusaika
ja pienempi hävikki. Kun ei tarvitse tilata ylimääräisiä tuotteita paikkaamaan hävikkiä,
syntyy kustannussäästöjä.
SLO:n Tuomas Jokisen vastuulla oli kaapeleiden, kaapeliteiden ja asennustarvikkeiden

STADION-SÄÄTIÖ SR
Stadion-säätiö perustettiin
joulukuussa 1927 ja sen
hallinnon päätehtävä
on Olympiastadionin
rakennuksen ja toiminnan
kehittäminen.

Kuva: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

Säätiön hallinnossa ovat
edustettuina Helsingin
kaupunki, opetus- ja
kulttuuriministeriö sekä
keskeiset urheilujärjestöt.
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14 SLO palvelee
- Vaikka olemme
suurin sähkötarvikkeiden
toimittaja, meillä on myös
kattava valikoima eri
kokoisiin projekteihin
sopivia lisäarvopalveluita
– Antti Rantavuori,
myyntipäällikkö SLO Oy.

välivarastoinnin sekä tilauslajittelun hallinnoinnin lisäksi, että kaupintavaraston valikoima pysyi koko projektin ajan tasalla.
Tilauslajittelu apuna työmaalohkojen
toimituksissa
Hankkeen kokonaislaajuus oli kenttäalue
sekä katsomot mukaan luettuna hengästyttävät 90 000 bruttoneliötä ja työmaan päivittäinen kokonaisvahvuus oli kaikki alueella
liikkuvat ihmiset huomioiden 700 henkilöä.
Assemblinilta ja näiden alihankkijoilta projektiin osallistui yhteensä noin 150 henkilöä.
Koska Olympiastadionin työmaa oli laaja ja
työntekijöitä alueella liikkui paljon, oli erit-

täin tärkeää, että tavara ja tarve kohtasivat.
Tilauslajittelu osoittautui tässä toimivaksi
ratkaisuksi.
- Kun pakkauksiin merkittiin työmaan lohkotiedot ja vastaanottaja, toimitukset ohjautuivat viitetietojen avulla oikein. Jos tuotteiden tilauksessa ja varastoinnissa olisi käytetty normaalia toimintatapaa, jossa tila-

Näillä SLO:n palveluilla
tuet ja tehostat isoja
projektejasi
•

•

•

Projektikaupassa hyödynnetään
usein SLO:n välivarastointipalvelua
joko pottien koon tai tiettyjen tuotteiden pitkien toimitusaikataulujen takia.
Isojen työmaiden toimituksiin saadaan ryhtiä esimerkiksi Täsmätoimituksella ja tilauslajittelulla.
Tilauslajittelussa ja Täsmätoimituksessa myyjä vapauttaa tuotteita työmaan edistymisen mukaan, jotka toimitetaan sovittujen aikataulujen tai
toimitusten aikaikkunoiden mukaan.

usta ja kuormaa ei kohdisteta, metsään olisi
menty ja pahasti, painottaa Roope.
Antti P. kertoo, että Tilauslajittelun tapainen toimitus on ollut aikaisemminkin käytössä, mutta tämä oli ensimmäinen kerta,
kun sitä hyödynnettiin tässä mittakaavassa.
– Hyvin toimi, ynnäävät sekä Antti P. että
Roope.

Projektinjohtourakan
jaettu vastuu oli
kolmella urakoitsijalla
Projektinjohtourakointi on malli,
jossa pääurakoitsijan sijasta on
erillinen organisaatio, joka huolehtii toimialansa projektinjohtotehtävistä. Näitä tehtäviä ovat
mm. hankinnat, työsuorituksenjohtaminen ja kustannusseuranta. Olympiastadionin projektissa
vastuu oli jaettu kolmelle urakoitsijalle rakennus-, LVIA- ja sähkötekniseen projektinjohtourakkaan.

KUKA?

Roope Mutenia
• työnjohtaja työmaalla,
sähkötyöt, projektipäällikkö
• Assemblin Oy

Antti Rantavuori
• myyntipäällikkö
• SLO Oy

Antti Pessa
• toimialajohtaja
• sähköurakointi
• Assemblin Oy

Assemblinin kolme vinkkiä
suurien projektien projektipäälliköille ja työnjohtajille
•

•

•

Mieti kunnolla hankkeen viestintäprosessi. Kun projektissa on osallisena satoja ihmisiä, on äärimmäisen tärkeää, että viestit tavoittavat oikeat henkilöt. Sähköpostia ei voi laittaa koko ajan isolla jakelulla, koska siinä tapauksessa
sähköpostien läpikäynti kuormittaa liikaa projektin kaikkia osapuolia.
Suunnittele projektin toimihenkilöille selkeä roolitus. Vastuualueet pitää jakaa tarkasti ja selvästi. Päällekkäisiä töitä on turha tehdä, mutta katvealueitakaan ei saisi jäädä.
Pidä hallinnolliset ja operatiiviset työt erillään. Vältä operatiivisen henkilöstön kuormittamista hankinta- ja kilpailutusvaiheessa.

14
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Tuomas Jokinen
• avainasiakaspäällikkö
• SLO Oy

ASSEMBLIN OY
Assemblin Oy on perustettu vuonna
2006, mutta juuret yltävät vuoteen 1980,
jolloin yritys toimi Ruotsissa nimellä
NVS. Yrityskauppojen ja laajentumisien
kautta syntyy nykyinen Assemblin.
Vuonna 2019 yhtiöllä oli noin Suomessa
350 työntekijää ja liikevaihtoa kertyi noin
55M€. Koko konsernissa työskenteli
noin 6000 henkilöä ja sen liikevaihto oli
noin 960M€. Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä.

SLO palvelee 15

Nolla tapaturmaa tavaksi, jotta jatkamme
töitä terveenä myös huomenna
Työn tekeminen terveenä on
kyllä mukavampaa, siitä on
hankala olla eri mieltä. Siksi
SLO:n päämäärä onkin kehittää
tapaamme ajatella ja toimia
työturvallisuuden puolesta.
Koska kaikkea ei voi tietää itse,
olemme liittyneet Nolla
tapaturmaa -foorumiin.

Verkosto, joka tavoittelee mahdollisimman
turvallisia työpaikkoja
Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten
työpaikkojen muodostama verkosto, joka
on perustettu vuonna 2003. Yhteisön tavoit-

teena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumiin kuuluu tällä hetkellä yli 440 työpaikkaa
ympäri Suomen ja toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.
Nolliksesta saa monipuolisen työhyvin
voinnin valikoiman saman sateenvarjon alta
- Työhyvinvointi on kokonaisuus. Haluamme
fyysisten puitteiden lisäksi tukea työntekijöidemme henkistä jaksamista ja meillä on
muun muassa nollatoleranssi kiusaamiseen,
kertoo SLO:n henkilöstöpäällikkö Markus
Äijänen.
- Olemme asettaneet yrityksen työturvallisuus- ja hyvinvointikriteerit tarkoituksella
hyvin korkealle. Tavoitteenamme on tapaturmaton työpaikka, jossa on hyvä tehdä töitä.

Vaikka olemme jo keskimääräistä turvallisempi työpaikka, kurotamme silti jatkuvasti
ylöspäin, painottaa Markus.
Nolla tapaturmaa -foorumi on työkalu, jolla
tavoitteisiin hakeudutaan. Se on ei-kaupallisena yhteisönä puolueeton, mikä on tärkeää.
- Yhdessä tekemällä saamme uusia ideoita ja
parhaat toimintatavat, joilla voimme rikastuttaa omaa toimintaa, muistuttaa Markus.
Näin pääset foorumiin mukaan
Nolla tapaturmaa -foorumin jäseneksi pääsee lähtötasoon, toimialaan tai kokoon katsomatta jokainen halukas yritys. Ainoa edellytys jäsenyydelle on, että työpaikka sitoutuu oman työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen sekä foorumin
yhteisiin pelisääntöihin.
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16 Ratkaisut

4x14/10mm Mikrokanavanipun asennus
samaan ojaan vesi- ja viemäriputkien kanssa.

Mikrokanavatekniikka on
joustava ja kustannustehokas tapa
rakentaa valokuituverkko
Hexatronic mikrokanavat ja kaapelit valmistetaan samassa tehtaassa ja pääosin suomalaisista
raaka-aineista.
Hexatronic Cables & Interconnects suunnittelee ja valmistaa mikrokanavat omalla tehtaallaan Ruotsissa. Kun kaapeleiden ja mikrokanavien tuotekehitys on saman katon
alla, voidaan olla varmoja siitä, että kaapelin
asennettavuus on parasta mahdollista tasoa
ja lähes kaikki tuotteet on mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.
Mikrokanavien ja kaapeleiden lisäksi tehtaalla valmistetaan kuparikaapeleita, vesistökaapeleita ja liitäntätuotteita, kuten kytkentäkuituja yms.
16
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Miksi mikrokanavatekniikka
Hexatronic mikrokanavilla ja kaapeleilla
rakennetaan kustannustehokas sekä kysynnän mukaan muuntuva verkko.
Mikrokanavat asennetaan erikseen ja etukäteen, joten
• valokaapeliasennus voidaan tehdä
vaiheittain ja sovittaa kysynnän kasvun
mukaan.
• loppukäyttäjien määrää ja sijaintia ei tarvitse tietää suunnitteluvaiheessa, koska
mikrokanavanippu on helppo haaroittaa
jälkeenpäin mistä kohtaa hyvänsä.
• (kaapelin) jatkospisteiden määrä minimoidaan, mikä nopeuttaa asennusta.
• verkko on helppo päivittää asentamalla
lisää tai toisentyyppistä kuitua.
• verkon suunnittelu yksinkertaistuu.

•

työmaa “selkiytyy” kun esimerkiksi 12
kaapelikelan sijaan käsitelläänkin vain
yhtä kelaa.

Mikrokanavat soveltuvat kaikentyyppisten verkkojen rakentamiseen
Hexatronic mikrokanavat ja kaapelit soveltuvat hyvin verkon eri osien rakentamiseen.
Esimerkiksi runkoyhteyksissä voidaan
käyttää suoraan maahan asennettavaa
14/10mm mikrokanavanippua ja asentaa
siihen tarpeita vastaava mikrokaapeli, jopa
288-kuituisen Hexatronic Viper:n.
Valokaapeleiden asentaminen tapahtuu
paineilman avulla eli ns. puhaltamalla. Mikrokanavaan luodaan ilmavirta, joka ”leijuttaa” kaapelia ja näin ollen minimoi kitkan vaikutuksen. Samaan aikaan kaapelia työnne-

Ratkaisut 17

Stingray ABF-kaapelin puhallus

tään siihen soveltuvalla työkalulla. Pisimmät
puhallusetäisyydet oikeissa olosuhteissa
ovat jopa 4000 m yhdellä kerralla. Puhallusnopeus on tyypillisesti runkokaapeleilla
(Hexatronic Viper) 60-100m/min ja tilaajakaapeleilla (Hexatronic Stingray & Raptor)
150 m/min.
Viper mikrokaapelin puhallus
Taajamissa käytetään runkoyhteyksissä
yleensä 14/10 mm mikrokanavia ja yksittäisille kiinteistöille asennetaan 7/3,5 mm mikrokanava. Taajamissa yksittäisen tilaajan
etäisyys jakokaapilta on yleensä alle 500m,
jolloin Hexatronic:n Stingray ABF (Air Blown
Fiber) kuidun puhaltaminen onnistuu pie-

7x14/10mm Mikrokanavanippujen asennus
Tampereen Ranta-Tampellassa

Viper-mikrokaapelin puhallus

nempäänkin kanavaan. Esimerkiksi eniten
käytetyn 4-kuituisen Stingray ABF:n halkaisija on vain 1,1mm. Pienemmällä mikrokanavan halkaisijalla saadaan useamman mikrokanavan nippuja kelakokojen pysyessä kuitenkin maltillisina.
Haja-asutusalueilla, missä etäisyydet
ovat usein pitkiä, käytetään tyypillisesti pelkästään 14/10mm tai 16/12mm mikrokanavia
ja nippuja. Tällöin tilaajakaapelina toimii riittävän jäykkä ja halkaisijaltaan 2mm Raptor
Nanokaapeli, jota voidaan puhaltaa useita
kilometrejä yhdellä kertaa.
Oleellista on se, että valokuituihin liittyvät
työt tehdään aina vasta siinä vaiheessa, kun
asiakas on tilannut liittymän.

Hexatronic Suomi: Vas. Jori Renfors, Tomi
Jääskeläinen, Ari-Pekka Knaapi
Koulutus ja kenttätuki ovat Hexatronicin
vahvuus
Mikrokanavatekniikka ei ole uusi tapa rakentaa verkkoa. Siitä huolimatta se on Suomessa hieman vieras rakentamismenetelmä.
Hexatronic järjestää Suomessa sertifiointikoulutuksia verkon suunnitteluun, mikrokanavien asentamiseen ja kaapelin puhaltamiseen liittyen.
Ns. kenttätuki, eli asiakkaalle tarjoamamme
tuki suunnittelupöydältä ojan reunalle, on
asiakkaiden mielestä ollut korvaamaton apu
uuden tekniikan omaksumisessa ja suden
kuoppien välttämisessä. Hexatronic panostaakin kenttätukeen jokaisella markkina-alueella ympäri maailman.

Oleellista on se, että
valokuituihin liittyvät
työt tehdään aina vasta
siinä vaiheessa, kun asiakas on
tilannut liittymän.
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Näin valitset oikean
pistotulppaliitäntäisen UPSin
Teksti: Eaton Kuva: Shutterstock
Digitalisaatio ja kehittynyt tietoyhteiskunta
ovat lisänneet UPS-laitteiden merkitystä toimintojen jatkumisen ja tiedon säilymisen turvaajana. Onnistuneen varmennuksen perustana on aina onnistunut mitoitus ja laitevalinta. Tekstissä käydään läpi pistotulppaliitäntäisten UPSin valintaan liittyviä asioita.
Kolme tuotesarjaa tarjoaa suojaa koti
toimistoilta sähköverkon häiriöihin
• 3- sarjan Off-Line UPSit soveltuvat
kotikoneisiin ja pientoimistoihin.
• 5-sarjan Line-Interactive UPSit soveltuvat tietokoneiden, kassajärjestelmien
ja servereiden varmentamiseen sellaisessa ympäristössä, jossa sähkönlaatu
on hyvä.
• 9-sarjan On-Line (Double Conversion)
UPSit tarjoavat parasta suojaa, suojaten
kuormaa kaikilta sähköverkossa esiintyviltä häiriöiltä.
Näin lasket oikean tehon UPS:n
Kaikkien laitteiden tyyppikilvistä löytyy tehot

joko watteina, volttiampeereina tai ampeereina ilmoitettuina. Laske kaikkien niiden laitteiden tehot yhteen, jotka halutaan
suojata UPSilla. Jos tehot on ilmoitettu eri
tavoilla, muunna ensin kaikki volttiampeereiksi käyttäen kuorman tehokerrointa, jos
se tunnetaan. Laske kuormien tehot yhteen
ja valitse UPS, joka on hieman isompi kuin
kuorman teho.
Älä koskaan alimitoita UPSia, koska tämä
johtaa toimimattomaan ratkaisuun, vaan
mitoita UPS 15-30 % suuremmaksi kuin
kokonaiskuorma on. Tällöin laitteessa on
myös hieman varaa mahdollisille kuorman
lisäyksille tulevaisuudessa. Pistotulppaliitäntäisen UPSin suurimman antotehon nostaminen ei jälkikäteen ole mahdollista.
Mitoita varakäyntiaika riittäväksi
Varakäyntiaika olisi hyvä mitoittaa kuorman
todellisen jatkuvan tehon mukaisesti, jolloin
akustoa ei turhaan ylimitoiteta. Oikein mitoitettu ratkaisu säästää kustannuksia ja tarvitsee myös usein vähemmän tilaa.
Yleensä sähkökatkot ovat lyhyitä ja siksi
useimmat valitsevat 5-10 minuutin vara-

Ampeerit volttiampeereiksi:
1.0A x 230 V = 230 VA Watit volttiampeereiksi:
80 W / 0.8 = 100 VA (0.8 on tässä kuorman tehokerroin)
18
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käyntiajan. Kriittisiin kohteisin voidaan valita
myös UPS-laite, jonka varakäyntiaikaa voidaan kasvattaa ulkoisten akkumodulien
avulla jopa useampaan tuntiin.
UPSia sijoitettaessa kannattaa huomioida, että lämpötila vaikuttaa voimakkaasti
akuston vahenemiseen. Tästä syystä UPS ja
akusto tulisi sijoittaa tilaan jossa lämpötila
pysyy +20-25 °C välillä
Muista säännölliset tarkistukset ja huollot
UPS on toimintaa turvaava laite, joten siitä
kannattaa pitää huolta hankinnan jälkeen.
Tarkasta UPS:n hälytykset ja toiminta silmämääräisesti säännöllisin väliajoin. Huolehdi akuston kunnosta. Akuston käyttöikä
on yleensä 3-5 vuotta riippuen olosuhteista
ja käytöstä, jonka jälkeen akusto on suositeltavaa vaihtaa.
5 kVA:n ja sitä suuremmat UPS-laitteet
ovat kiinteitä asennuksia, jonka saavat suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaavat
ammattilaiset.
Voit kysyä neuvoa UPSin valintaan ja
huoltamiseen liittyvistä asioista myös omalta
SLO vastuumyyjältäsi tai Eatonilta.

Ratkaisut 19

Ikuinen merkintä
mahdollistaa kaapelin
kierrätyksen
Nexans on yli 20 vuoden ajan pyrkinyt helpottamaan kaapeliden
kierrätystä ja nähnyt sen luonnollisena osana tuotekehitystämme.
Tämä jo kauan ennen kuin kestävyys sanasta tuli muotia.
Avoimuus on keskeinen käsite kaikilla teollisuudenaloilla tänään.
Yritysten on otettava suurempi vastuu siitä, mitä he todellisuudessa
tekevät vähentääkseen ilmastojalanjälkeään.
Kukaan ei tiedä tarkalleen, millainen ympäristö meillä on 40 vuoden päästä, mutta
voimme jo nyt työskennellä varmistaaksemme, että olosuhteet ovat parhaat. Siksi
puhutaan paljon tuotteen elinkaaresta ja
kierrätysajattelusta.
Kaikki ympäristövaikutukset raaka-aineiden tuotannosta romuttamiseen on otet-

tava huomioon. Se, mitä tuotamme tänään
ja joka on palvellut loppuun huomenna, ei
pidä jättää jälkiä. Eikä vähiten koske kaikkia maahan kaivettuja ja sisäänrakennettuja
kaapeleita.
Kaapeleissamme on Lifemark kierrätysmerkintä. Maailmanlaajuinen ainutlaatuinen merkintämenetelmä, joka kuvaa selke-

ällä tekstillä kaapelissa olevia materiaaleja.
Sisältöilmoitus on kohokuvioitu kaapelin vaipan ulkopuolelle, ja kaapelin käsittelijä voi
sen lukea. Lifemark ™ on hyvä tapa ottaa
huomioon tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan.

LIFEMARK™
- IKUISESTI
KESTÄVÄ ETIKETTI.
Tekniset tiedot:
Tämä on Lifemark™
• Helpottaa kierrätystä
• Pitkän aikavälin kestävä ratkaisu
• Ainutlaatuinen merkintä

K at so vi deo
Rakenne
Kiinteät otsikot
- yhteensä 11
kpl - kuvaavat
rakenteen
kerros

Käytetyt
materiaalit
40 kirjaimella
kuvataan jokaisen
kerroksen käytetyt
materiaalit

Merkintä koko
kaapelin pituudelta
11 otsikon merkintä
jatkuu koko kaapelin
pituudelta toistuen
puolen metrin välein.

VÄ ETIKETTI.
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Jakokeskukset sähköautojen lataamiseen
– tehokas, luotettava ja joustava
sähköverkkoliitäntä
Kaikkien latausasemien
ehtona on tehokas, luotettava
ja joustava liitäntä sähköverkkoon. ABB:n standardoitujen,
ulos asennettavien jakokeskusten avulla jokainen ABB:n
latausasema saa tarvitsemansa energian helpommin
kuin koskaan aiemmin.

Helppo ja turvallinen laajennus
Jos sähköautojen latausasemi lisätään
myöhemmin, niin Kabeldon-jakokeskukseen voidaan helposti lisätä uusia
jonovarokelähtöjä. Tämä edellyttää toki
riittävää liitäntätehoa jakokeskuksen
ja sähköverkon välillä. Jakokeskus
kannattaa jo alunperin suunnitella niin,
että siinä on varatilaa ja kytkentäteho on
riittävä. Keskuksessa on valmiina paikat
virtamuuntajille ja kwh-mittarille.

Säästä kaapelointikustannuksissa
Jokaista latausasemaa ei tarvitse kytkeä
erikseen muuntamoon tai pääkeskukseen. Tarvitaan vain yksi syöttökaapeli
jakokeskukseen. Sen jälkeen sähkö voidaan syöttää jakokeskuksesta jokaiseen
yksittäiseen laturiin.

Luotettava asennus ulos
Järjestelmä on suunniteltu ja hyväksytty
asennettavaksi ulos, ja sen käyttöikä on
todetusti pitkä. Tilaa ja rahaa säästyy,
kun sähkötilaa ei tarvitse rakentaa sisätiloihin.

20
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Valitse laturille sopiva jakokeskus
Jakokeskukset toimitetaan esikasattuina ja varustettuna kytkinvarokkeella, joka toimii pääkytkimenä. Siinä
on liittimet syöttökaapelille ja keskuksessa on paikka
virtamuuntajille. Tarvittaessa keskus voidaan varustaa
virtamuuntajilla, riviliittimillä ja mittariristikolla, sekä
tehdä niiden välinen johdotus valmiiksi. Jakokeskukseen lisätään lähtöpuolelle riittävä määrä jonovarokkeita latureiden syöttöä varten.
Kabeldon-jakokeskukset on hyväksytty ulkokäyttöön
julkisilla paikoilla. Kotelo on kauttaaltaan kuumasinkitty
ja rakenteeltaan tukeva. Jakokeskus voidaan maalata
tehtaalla RAL-väreihin esimerkiksi valkoiseksi, jolloin
sen väri sointuu hyvin yhteen valkoisen laturin kanssa.
Kabeldonin jakokeskussarja on modulaarinen ja
voimme toimittaa täysin räätälöityjäkin ratkaisuja.

Tuoteuutiset / Talotekniikka
Tal 21
Terra AC -latausasema
Vaihtovirtalatausasema yrityksiin, kotitalouksiin
tai julkisiin kohteisiin.
Tehovaatimus:
• 1-vaiheinen 7,4 kW/32 A
• 3-vaiheinen 22 kW/32 A
Yhteensopiva jakokeskus: CDCS1605 (125 A)
Nimellisteho: 125 A
Tilaa enintään 5 kpl SLD000 jonovarokekytkimelle. Sulakkeet valitaan latureiden tehon
mukaan.

Terra 54 DC -pikalatausasema
Pikalatausasema, jolla voidaan ladata kaikki
markkinoilla olevat sähköautot (hybridit ja
pistokemallit).
Tehovaatimus:
• Maks.teho 22–50 kW
• Maks.nimellisteho: 80–143 A
Yhteensopiva jakokeskus: SDCS 35543
Nimellisteho: 355 A
Tila enintään neljälle laturille kuormituksen
mukaan vaihdellen (4 kpl Kabeldon SLD00
-jonovarokekytkimelle)

Terra AC -latausasema ja CDCS12515

Terra 54 ja SDCS 35543

Terra HP DC -suurteholatausasema
Suurteholatausasema, joka minimoi latausajan. Enintään 175 kW:n lataus.
Tehovaatimus:
Maks.teho: 175 kW.
• Maks.nimellisteho: 315 A
Yhteensopiva jakokeskus: SDCS 63026
Nimellisteho: 630 A
Tila kahden laturin virransyöttöön
(2 kpl Kabeldon SLD 2 -jonovarokekytkintä)
•

Terra HP ja SDCS 63026

Tilaustiedot
Jakokeskukset sähköautojen lataamiseen SDCS, CDCS ratkaisuja.
Terra AC -latausasema Snro 54 112 17

Terra 54 -pikalatausasema Snro 54 112 19

Terra 54 -pikalatausasema Snro 54 112 19

Yhteensopivat laturit:

Terra AC
-latausasema

Yhteensopivat laturit: Terra 54 DC
-pikalatausasema

Yhteensopivat laturit:

Terra HP DC
-suurteholatausasema

Malli

CDCS 12515

Malli:

SDCS 35543

Malli:

SDCS 63026

Nimellisteho:

125 A

Nimellisteho:

355 A

Nimellisteho:

630 A

Vapaa tila:

15 M

Vapaa tila:

43 M

Vapaa tila:

26 M

Jalusta:

Integroitu kaappiin

Jalusta maahan: MARK-S73 Snro 54 521 91

Jalusta maahan: MARK-S98 Snro 54 521 92

Mitat mm (K x L x S):

1800 x 600 x 220

Mitat mm (K x L x S): 1523 x 996 x 312

Mitat mm (K x L x S) :

1523 x 996 x 312

Paino kg:

79

Paino kg:

Paino kg

128

115

Lisävarusteet
Jakokeskuksiin voidaan asentaa lähtöpuolelle jonovarekytkimiä tai adapterin avulla kompaktikatkaisijoita.
Jonovarokekytkimet kolmivaiheiseen erottamiseen
Tuotetunniste

NH-varokkeen
koko

SLD 000

6305.0106.1

000

100 A

80 A

-

3

2,5–95

1,7

SLD 00

6305.0107.1

00

160 A

160 A

-

4

2,5–95

1,8

Nimike

Kaapelin
poikkipinta

Nimellisvirta

Leveys

400 V 690 V 1 000 V

M=12,5 mm²

Paino
kg/kpl

SLD 1

6305.0108.2

1

250 A

250 A

-

10

50–300

4,3

SLD 2

6305.0109.2

2

400 A

355 A

100 A

12

50–300

4,6

Katkaisijasovitteet ABB:n SACE XT -malliin
Sovitinlevy ja eristetyt Kabeldon-liittimet voidaan tilata yhtenä sarjana ABB:n SACE MCCB Tmax XT2- ja XT4-katkaisijoihin.
Nimike

Sopiva
kaappimalli

Tuotetunniste

Nimellisvirta

Leveys

Avoin Kotelossa
400/690 V 400/690 V

Kaapelin
poikkipinta

M=12,5 mm²

Paino
kg/kpl

APXT 2 -sarja

kaikki

2CGD000218A1000 160 A

160 A

10

50–300

2,1

APXT 4 -sarja

kaikki

2CGD000219A1000 250 A

220 A

10

50–300

2,2
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ABB-Welcome videollinen sisäyksikkö
4.3” WiFi – kotisi hallinta on helppoa WiFiyhteyden ansiosta
Videollinen sisäyksikkö 4.3
WiFi- yhteydellä on uusin
lisäys ABB- Welcome -ovipuhelinpalveluihin. Vaikuttavan muotoilunsa, valkoisen
värinsä ja helppokäyttöisyytensä ansiosta se on täydellinen valinta olohuoneeseesi.
Intuitiivisen suunnittelun ansiosta kaikki
toiminnot ovat sormien ulottuvilla.
Ohjelmoitavat painikkeet mahdollistavat
joustavan räätälöinnin kaikkiin tarpeisiin.
ABB-Welcome videollinen sisäyksikkö
4.3” on ratkaisu, joka tarjoaa parhaan
mahdollisen suojaustason verkolle ja
datalle.
Ominaisuudet
• Intuitiivinen käyttöliittymä 4.3 tuuman IPS-näytöllä sekä laajemmilla
katselukulmilla.
22
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•

•

•

•

•

•

•

Helppokäyttöiset ”Soita” ja ”Avaa” symboli
painikkeet videonäytön alapuolella.
Helppo kosketuspinta myös erillisellä mekaanisella “asetus”-painikkeella.
WiFi-verkkoyhteys ja paneelin parametrit voidaan määrittää ABB-Welcome -sovelluksen
avulla ohjatun suunnittelun mukaisesti.
Laiteparin muodostus on helppoa sovelluksen
kautta: skannaa ensimmäisen mobiililaitteen
QR-koodi ja napsauta “pari”-painiketta saadaksesi lisättyä lisää mobiililaitteita.
Jopa 8 mobiililaitetta voidaan pariliittää yhden
paneelin
kanssa samalla MyBuildings-tilin kirjautumistunnuksella.
Laiteohjelmiston etäpäivitys ABB-Welcome
-sovelluksen kautta.

Turvallinen
Paras suojaustaso ihmisille, verkolle ja datalle.
• ABB-tietoturvaratkaisu havaitsee ja poistaa
uhat ja auttaa pitämään ohjelmiston päivitettynä aina parhaimmalla saatavilla olevalla
suojaustasolla.
• Suojaus luvattomalta käytöltä on mahdollista
tietojen salauksen, suojatun salasanan ja henkilökohtaisista asiakirjoistasi otettujen kuvien
ansiosta.
• Hallitse omia tietojasi – sinä päätät, kuka niitä
saa käyttää ja miten.
•

Snro

Tyyppi

Kuvaus

Pakkausk.

28 156 77

M22401-W

4,3” videonäyttö Hands-Free WiFi-yhteys, valkoinen

1/22

28 156 78

M22403-W

4,3” videonäyttö Hands-Free WiFi-yhteys induktiosilmukka, valk. 1/22

Tuoteuutiset / Talotekniikka
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KNX-LED-valonsäätimet – monikanavaiset
210 W ja 315 W -säätimet LED-lampuille
230 V valonsäätimet LED-, halogeeni- ja hehkulamppu- valonlähteille. Luo sopiva valaistus jokaiseen tilaisuuteen ja tunnelmaan.
KNX-LED-valonsäätimet ovat optimoituja 230
V LED-valonlähteiden luotettavaan ja tasaiseen säätöön. LED-valonsäätimet soveltuvat
myös perinteisten lamppujen, kuten hehku- ja

halogeenilamppujen, sekä näiden muuntajien
säätöön. Kuormankestoa voi kasvattaa

yhdistämällä useampi kanava. Minimikuorma
2 W/VA.

Snro

Tyyppi

Kuvaus

Kanavat
kpl

Nimellisteho

Jännitekäyrän
loppuosan säätö

Jännitekäyrän
alkuosan säätö

Moduulileveys

28 145 91

UD/S
4.210.2.1

LED-säädin 4 x
210 W, 230VAC

4

2 – 210 W / kanava, kanavat yhdistettynä
maks. 1 x 600 W, säätötavasta riippuva

4 x 210 W
1 x 600 W

4 x 80 W
1 x 200 W

6 mod.

28 145 92

UD/S
6.210.2.1

LED-säädin 6 x
210 W, 230VAC

6

2 – 210 W / kanava, kanavat yhdistettynä
maks. 1 x 800 W, säätötavasta riippuva

6 x 210 W
1 x 800 W

6 x 80 W
1 x 240 W

8 mod.

28 145 93

UD/S
2.315.2.1

LED-säädin 2 x
315 W, 230VAC

2

2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä
maks. 1 x 500 W, säätötavasta riippuva

2 x 315 W
1 x 500 W

2 x 120 W
1 x 200 W

4 mod.

28 145 94

UD/S
4.315.2.1

LED-säädin 4 x
315 W, 230VAC

4

2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä
maks. 2 x 500 W, säätötavasta riippuva

4 x 315 W
2 x 500 W

4 x 120 W
2 x 200 W

8 mod.

28 145 95

UD/S
6.315.2.1

LED-säädin 6 x
315 W, 230VAC

6

2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä
maks. 2 x 700 W, säätötavasta riippuva

6 x 315 W
2 x 700 W

6 x 120 W
2 x 250 W

12 mod.

ABB i-bus® Standard ja Professional
KNX-kytkinyksiköt – luotettavat lähtöyksiköt
suurella kuormankestolla
Standard ja
Professional KNX
-sarjoissa on kattava
valikoima lähtöyksiköitä
kaikenlaisten kuormien
kytkentään luotettavasti ja tehokkaasti.

Standard- ja Professional-kytkinyksiköitä on saatavana virrankestoltaan 6-, 10- ja 16-ampeerisena ja
2- , 4-, 8-, 12-kanavaisena. Uudet kytkinyksiköt
ovat kooltaan aiempaa pienempiä säästäen DINmoduulitilaa keskuksessa. Ohjelmoitavat ominaisuudet ovat monipuolistuneet ja laajentuneet, ja kytkinyksiköt on myös varustettu monipuolisilla ohjelmoitavilla
ominaisuuksilla kuten aikaviive-, logiikka- ja tilanne-

Snro

Tyyppi

Kuvaus

28 146 92

SA/S2.10.2.2

Kytkinyksikkö 2 x 10 A (AX, AC-1), 2 moduulia

28 146 93

SA/S4.10.2.2

Kytkinyksikkö 4 x 10 A (AX, AC-1), 4 moduulia

28 146 94

SA/S8.10.2.2

Kytkinyksikkö 8 x 10 A (AX, AC-1), 8 moduulia

28 146 95

SA/S12.10.2.2

Kytkinyksikkö 12 x 10 A (AX, AC-1), 12 moduulia

28 146 96

SA/S2.16.2.2

Kytkinyksikkö 2 x 16 A (AC-1), 2 moduulia

28 146 97

SA/S4.16.2.2

Kytkinyksikkö 4 x 16 A (AC-1), 4 moduulia

28 146 98

SA/S8.16.2.2

Kytkinyksikkö 8 x 16 A (AC-1), 8 moduulia

28 146 99

SA/S12.16.2.2

Kytkinyksikkö 12 x 16 A (AC-1), 12 moduulia

28 146 21

SA/S2.16.5.2

Kytkinyksikkö 2 x 16 A (AX, AC-3), 2 moduulia

28 146 22

SA/S4.16.5.2

Kytkinyksikkö 4 x 16 A (AX, AC-3), 4 moduulia

28 146 23

SA/S8.16.5.2

Kytkinyksikkö 8 x 16 A (AX, AC-3), 8 moduulia

28 146 24

SA/S12.16.5.2

Kytkinyksikkö 12 x 16 A (AX, AC-3), 12 moduulia

toiminnot sekä tilanneohjaus ja keskitetty ohjaus. Kytkinyksiköt saavat käyttöjännitteensä KNX-väylästä.
Manuaalikytkentä on mahdollista ilman KNX-väylää.
Standard-kytkinyksiköt
• Yleiskäyttöiset lähtöyksiköt valojen ja kuormien
kytkentään
• 6 A (AC-1, AC-3 ja AX), 10 A (AC-1 ja AX) ja 16
A (AC-1)
• 2-, 4-, 8- ja 12-kanavaisena
Professional-kytkinyksiköt
• Kaikenlaisten kuormien kytkemiseen vaativissa
sovelluksissa
• 16 A (AC-1, AC-3 ja AX)
• 2-, 4-, 8- ja 12-kanavaisena
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Kompaktit S200C-johdonsuojakatkaisijat
Säästä jopa 50 % tilaa asennuksessa
50% pienemmän kokonsa ansiosta kojeet soveltuvat erityisesti sähkökeskuksiin ja koteloihin, joissa on kriittinen
tilantarve. Tiesitkö että S2011C-malli vastaa ominaisuuksiltaan kahta johdonsuojakatkaisijaa?

2
johdonsuojakatkaisijaa
integroitu yhteen
tuotteeseen

2
eri vipua

S200C-sarja on helppo asentaa, sillä syöttökaapeli on mahdollista kytkeä sekä ala- että
yläpuolelle. Kytkentä onnistuu sekä kaapeleilla että virtakiskoilla.
Sarjaan voidaan yhdistää lisävarusteena
saatavat apu- ja hälytyskoskettimet.
S200C-johdonsuojakatkaisijoilla on globaalit
hyväksynnät useisiin eri käyttösovelluksiin,
kuten saneerauskohteet, OEM-laitevalmistajat, merenkulkuala ja raideliikenne, johon
löytyy omat erikoismallit.

— 01
S2011C:
1P+1P 1:ssä moduulissa
– 6 kA:n katkaisukyky, B- ja C-laukaisukäyrillä
nimellisvirta jopa 20 A.
— 02
S202C:
2P 1:ssä moduulissa – katkaisukyky 6–10
kA, B- ja C-laukaisukäyrillä nimellisvirta jopa 6
kA. Löytyy myös 10 kA ja raideliikennemallit.
— 03

S203C: 3P 2:ssa
moduulissa – 6 kA:n katkaisukyky, B- ja
C-laukaisukäyrillä
nimellisvirta jopa 32 A.
— 04
S204C: 4P 2:ssa
moduulissa – 6 kA:n katkaisukyky, B- ja
C-laukaisukäyrillä
nimellisvirta jopa 32 A.
— 05
G2C-apu- ja hälytyskoskettimet

TS-C-suojajännitemuuntajat
DIN-kiskoasennukseen
TS-C-suojajännitemuuntajat täydentävät System pro M compact® -sarjaa laajemmalla valikoimalla suojajännitemuuntajia. Ne ovat suunniteltu SELV-piirien
suojaukseen maailmanlaajuisten kansainvälisten standardien mukaisesti.
TS-C suojajännitemuuntajat voidaan asentaa
kiinteistöjen sähkökeskuksiin, josta ne takaavat
turvallisesti jatkuvan syötön erilaisille sovelluksille. Yleiskäyttöisten TS-C-suojajännitemuuntajien toisiojännitteet ovat 12-24 V ja tehot ovat
10, 16, 25, 40, 63 ja 100 VA. Jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja muuntajia (TS-C) käytetään
pääasiassa kiinteistö- ja teollisuusasennuksissa, kun tarvitaan jatkuvaa tehonsyöttöä.
Snro.

Tyyppi

Nimellisteho
(jatk.) VA

Käyttökohteita:
esimerkiksi yhdessä pienten kontaktorien,
ohjelmoitavien logiikkaohjainten, elektronisten
korttien tai SELV-piirien kanssa. SELV-pienoisjännitepiirejä käytetään esimerkiksi kylpyhuoneissa, suihkutilojen valaistuksessa, suihkulähteissä ja terveydenhuollon sähköisissä laitteissa.
Käyttökohteita ovat myös sisäänkutsu-, video-,
puhelinjärjestelmät ja BUS- tiedonsiirto.

Nimellinen toisiojännite V AC

Kuvaus

Pakkauskoot

84 090 03

TS10/12-24C

10

12,24

2-moduulia (10 VA)

1

84 090 04

TS16/12-24C

16

12,24

3-moduulia (16 VA)

1

84 090 06

TS25/12-24C

25

12,24

4-moduulia (25 VA)

1

84 090 07

TS40/12-24C

40

12,24

4-moduulia (40 VA)

1

84 090 08

TS63/12-24C

63

12,24

5-moduulia (63 VA)

1

84 090 05

TS100/12-24C

100

12,24

6-moduulia (100 VA)

1
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Luotettavuus
Laadukkaat hyväksynnät varmistavat
vaatimustenmukaisuuden.
Pieni koko
Tilaa säästyy keskuksessa. Esim. 100
VA malli on vain 6-moduulia leveä.
Turvallisuus
Selkeät suojatut liitinaukot takaavat
oikean ja nopean kytkennän. Hyvän
eristyksen ja erotuksen ansiosta turvallinen toiminta.
Etikettipidike
Siisti ja selkeä pidike merkinnöille.

Tuoteuutiset / Talotekniikka
Tal 25

ABB i-bus® Combi KNX -kytkinyksiköt
– joustavat ja kompaktit kytkentäyksiköt
Combi KNX -kytkinyksiköiden
valikoimaan kuuluu 9 kompaktia
laitetta. Kanavat voi joustavasti
käyttää normaaliin kytkentään sekä
verhomoottoreiden ohjaukseen.
Joustavuus yhdistettynä kompaktiin kokoon
Combi KNX -kytkinyksiköissä kytkentään ja
verhomoottoreiden ohjaukseen on käytettävissä kaksi kanavaa moduulin leveyttä
kohden.
Combi-kytkinyksiköt ovat myös varustettu
monipuolisilla ohjelmoitavilla ominaisuuksilla
kuten mm. aikaviive-, logiikka- ja tilanne-

Edut
• Kytkin- ja verhomoottorinohjauksen valinta
• Suuri kanavatiheys: 2 kytkinlähtöä tai
1 verhomoottorilähtö 1-DIN moduulin
leveyttä kohden
• Soveltuu monivaiheiseen käyttöön
• Helppo käyttöönotto parametrimallien
avulla

toiminnot sekä tilanneohjaus ja keskitetty
ohjaus. Käyttöjännite KNX-väylästä.
Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanavaerotus. Lähtöjen käsiohjaus on
mahdollista kalvopainikkeista, käsiohjaus
voidaan myös estää ohjelmallisesti.
KNX-kytkinyksiköt ovat laajan virta-alueensa
ja suuren kanavamääränsä ansiosta markkinoiden joustavimpia laitteita. Laitemallisto on
kehitetty Saksassa. Tuotteet myös valmis
tetaan Saksassa tiukimpien laatustandardien
mukaisesti, ja ne vastaavat nykyaikaisten
rakennusten monipuolisia vaatimuksia.

Snro

Tyyppi

Kuvaus

28 146 79

SAH/S8.6.7.1

Combi kytkinyksikkö 8 x 6 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavaa, 4 moduulia

28 146 80

SAH/S16.6.7.1

Combi kytkinyksikkö 16 x 6 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavaa, 8 moduulia

28 146 81

SAH/S24.6.7.1

Combi kytkinyksikkö 24 x 6 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 24/12-kanavaa, 12 moduulia

28 146 82

SAH/S8.10.7.1

Combi kytkinyksikkö 8 x 10 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavaa, 4 moduulia

28 146 83

SAH/S16.10.7.1

Combi kytkinyksikkö 16 x 10 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavaa, 8 moduulia

28 146 84

SAH/S24.10.7.1

Combi kytkinyksikkö 24 x 10 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 24/12-kanavaa, 12 moduulia

28 146 85

SAH/S8.16.7.1

Combi kytkinyksikkö 8 x 16 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavaa, 4 moduulia

28 146 86

SAH/S16.16.7.1

Combi kytkinyksikkö 16 x 16 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavaa, 8 moduulia

28 146 87

SAH/S24.16.7.1

Combi kytkinyksikkö 24 x 16 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 24/12-kanavaa, 12 moduulia

Uusi musta väri täydentää AP10-tuotesarjaa
AP10-tuotesarja täydentyi mustalla värillä. Musta AP10M-pintajakorasia sopii erinomaisesti sisäettä ulkoasennuksiin, se sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.
Rasia sisältää 14 (Ø19 mm)
kalvopäällysteistä kaapeliläpivientiä,
kolme jokaisella sivulla ja kaksi pohjassa.
Kansi tulee esiasennettuna tehtaalta ja
se voidaan irrottaa käsin ilman työkaluja.

Hyväksytty -25°C asennuslämpötilalle
Suomessa suunniteltu ja valmistettu
tilava AP10-jakorasia on entistä
Tekniset tiedot
Kotelointiluokka:

IP65

Sarja on saatavilla seuraavissa
väreissä: valkoinen, harmaa ja musta.

Asennuslämpötila:

-25 … 60 °C

Valmistettu halogeenittomasta
materiaalista (IEC/61249-2-21).

Kaapeliläpiviennit pohjassa: 2 kpl

Nimellisjännite:

500 V

Kaapeliläpiviennit sivuilla:

12 kpl

Sinetöintimahdollisuus:

Kyllä

kestävämpi. Kotelointiluokka on
IP65 ja se on hyväksytty -25°C
asennuslämpötilalle.
Snro

Tyyppi.

Kuvaus

Pakkaus

16 125 10

AP10

Jakorasia, pinta
104x104 mm, valk.

5/30

16 125 12

AP10/G Jakorasia, pinta
104x104 mm, harm.

16 125 16

AP10M

5/30

Jakorasia, pinta
5/30
104x104 mm, musta
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Sivuliitäntäinen ZLBM-jonovarokekytkin
aikaisempaa kapeampi
Sivuliitäntäisiin ZLBM-jono
varokekytkimiin on tehty tuoteparannus. Kaapeliliittimet ovat
täysin uudet.
Tuoteparannuksen hyödyt
Uusi liitin on aikaisempaa kapeampi,
jolloin jakokaappiin tai muuntamoon jää
enemmän varatilaa. Kaapelin kytkentä
uuteen liittimeen on helpompaa ja

nopeampaa kuin aikaisemmin. Sivuliitäntäinen kytkin sopii MJS- ja Nordicabsarjan jakokaappeihin. Sivuliitäntäiseeen
kytkimeen kaapelin liittäminen.
ZLBM-sarjan kytkimiin tuotemuutos on
tehty 1.5.2020. Tämä tuotemuutos ei
aiheuta muutoksia tuotekoodeihin eikä
sähkönumeroihin. Eli kaikki tuotetiedot
säilyvät ennallaan. Ainoastaan tuotteen
leveys on aikaisempaa pienempi.

Sivuliitäntäiset jonovarokekytkimet Z-kiskoon, kytkimen syvyys 121 mm
Sisältää: 1 kpl V-liitin / vaihe
ZLBM1-3P-Z-SC

36 387 88

1SEP620011R3130

250

50-300

1

ZLBM2-3P-Z-SC

36 387 89

1SEP620012R3130

400

50-300

2

ZLBM3-3P-Z-SC

36 387 91

1SEP620013R3130

630

50-300

3

ZLBM2-3P-Z-2SC

36 387 90

1SEP620012R3140

400

2x(50-300)

2

ZLBM3-3P-Z-2SC

36 387 92

1SEP620013R3140

630

2x(50-300)

3

Sisältää: 2 kpl V-liitin / vaihe

ZLBM-jonovarokekytkimelle
uusi kaksois V-liitin

ZLBM-jonovarkekytkinsarjaan on saatavilla
uusi kaksois V-liitin. Tuote koostuu liitinsarjasta
ja kosketussuojasta. Liittimiin voidaan kytkeä
kaapeleita aina 2x240 mm2 saakka. Liittimen
rakenne on kompakti ja sitä voidaan käyttää
MJS-kaapelinjakokaapissa.

Kaksois V-liitin voidaan kiinnittää
seuraaviin kytkimiin:
• ZLBM1-3P-Z-M12
• ZLBM2-3P-Z-M12
• ZLBM3-3P-Z-M12
• STK-numero on 36 404 94.
26
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Tuotekuva:
ZLBM123-DVCLAMP
Snro 36 404 94

Tuoteuutiset / Talotekniikka
Tal 27

Eaton EasyBattery+ UPS-vaihtoakustot
Akusto on yksi UPS:n tärkeimmistä osista, ja siitä on syytä pitää huolta.
Normaalin VRLA-lyijyakun luotettava elinikä
UPS-käytössä on noin 4-5 vuotta. Eaton on
tuonut markkinoille EasyBattery+ tuotesarjan,
jonka avulla UPS-laitteen akusto on helposti
vaihdettavissa.
Tuotesarja kostuu 25:stä eri UPS-mallien
mukaan tehdyistä, valmiiksi kasatuista ja
johdotetuista vaihtoakustoista.
Kysy laitteellesi sopivaa vaihtoakustoa
SLO-vastuumyyjältäsi.

Snro

Eaton tuotenumero Yhteensopivat UPS-mallit

84 203 50 EB004SP

5SC2200IRT, 5130i1250-XL2U, 5130i1750-XL2U,
5PX1500IRT2U, 5PX1500IRTN, 5PX2200IRT2U, 5PX2200IRTN

84 203 36 EB005SP

9130i2000T-XL, 9130i3000T-XL, 9130 2000T Marine, 9130 3000T Marine

84 203 51 EB006SP

9PX5KiBP, 9PX5KiRTN, 9PX6KiBP, 9PX6KiRTN

84 203 43 EB016SP

9PX2200IRT3U, 9PX2200IRTBPD, 9PX2200IRTBPH, 9PX2200IRTBP

UTUn B-tyypin vikavirtasuojien valikoima
laajentuu
Teollisuudessa ja vihreän energian tuotannossa tarvitaan yhä useammin erityistoiminnoilla varustettuja vikavirtasuojia. Olemme
tuoneet Hager-tuoteperheeseen uudistuneen ja laajemman B-tyypin vikavirtasuojien
valikoiman. Ne vastaavat entistä paremmin
sähköturvallisuusmääräysten ja laitestandardien asettamiin tarpeisiin. B-tyypin tuotteet
täydentävät aiemmin julkaistujen A- ja F-tyypin tuotteiden 10 kA sarjaa, kattaen kaikki
vaihtosähköasennusten sovellusalueet.
Monipuolisesti vaativampiin asennuksiin
B-tyypin vikavirtasuoja havaitsee A- ja
F-tyypin vuotovirtatyyppien lisäksi puhdasta
tasavirtaa olevat vikavirrat. Siksi sitä voidaan
käyttää huoletta näiden tuotteiden sijaan.
Lisäksi se tarjoaa paremman suojan korkeataajuisia häiriösignaaleja ja vuotovirtoja
vastaan, joita ilmenee esimerkiksi hissien
ohjausjärjestelmissä.

•

•
•
•
•

työmaanosturit, kompressorit, rappauskoneet (työmaakeskukset)
liukuportaat, hissit
hitsauskoneet
EMC-suotimet
aurinkosähköjärjestelmät invertterillä ilman
suojaerotusta

Uudet B-tyypin 10 kA vikavirtasuojat löytyvät
SLO:n myyntiohjelmasta sähkönumeroväliltä
32 464 54 - 32 465 45.

Edellä mainitun lisäksi B-tyypin vikavirtasuojien käyttökohteita ovat:
• kolmivaiheiset taajuusmuuttajakäytöt
• sähköauton latausaseman syötön suojaus
(kun ei 6 mA DC-suojausta)
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ELKO Plus nyt varastovalikoimassa!
ELKO Plus on moderni asennuskalustesarja, joka tarjoaa inspiroivia
sisustusvaihtoehtoja.
Muotoilu on teräväkulmaista ja väreinä ovat
valkoinen, alumiini ja trendikäs mattamusta.
Monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyvät

muun muassa universaali LED-säädin ja
markkinoiden tehokkaimmat USB-pistorasiat.
Lisäksi ELKO Plus -mallistosta löytyy kattava
valikoima erilaisia designkehyksiä. Modernia
metallinhohtoa saadaan käyttämällä Layerkehyksiä, ja poikkeuksellista ylellisyyttä tuovat
aidoista luonnonmateriaaleista työstetyt
Option-kehykset. Näiden lisäksi saatavana

on esimerkiksi tyylikkäästi valaistuja taustakehyksiä.
Asennettavuudeltaan ELKO Plus on huippuluokkaa ja monipuolisen valikoimansa
ansiosta se sopii moneen. Tyylikäs ulkonäkö
luo hienon käyttäjäkokemuksen ja läpivärjätty
rakenne kestää käyttöä, joten mallisto sopii
myös esimerkiksi hotellikäyttöön.

Schneider Electric uudet 2-pistorasiat
lisäominaisuuksilla nyt saatavilla
Schneider Electric on tuonut markkinoille
kaksi edistyksellistä pistorasiauutuutta. 2-pistorasian USB liittimillä ja 2-pistorasian, johon
on integroitu liiketunnistin ja valo.
Uuteen 2-pistorasiaan on integroitu edistyksellinen USB-latauslaite, joka tunnistaa
laitteen latauksen tason ja kun 90% taso
on saavutettu, lataus hidastuu varmistaen
turvallisen ja akkua säästävän latauksen.
USB latauslaite tasapainottaa automaattisesti
USB ulostuloista lähtevän virran, optimoiden
latausprosessia. Ladattavan laitteen lisäksi,
myös USB latauslaitteen elinikä kasvaa fiksun
latausprosessin myötä. Latausvirta laitteessa
saavuttaa jopa 3A tason, kun käytetään
C-tyypin liitintä. A-tyypin ulostulosta saatava
2,4A riittää myös erinomaisesti.
Monet uudemmat mobiililaitteet ja kannettavat tietokoneet on varustettu C-tyypin USBliittimellä. Tämä liitin on kompaktin kokoinen,
se mahdollistaa nopeamman latauksen, ja
pistokkeen kytkentä tapahtuu kummin päin
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tahansa. Kun samaan aikaan myös Euroopan
Unioni ajaa latausliitäntöjen yhdenmukaistamista, on pitkään tulevaisuuteen katsovan
paras valinta latausratkaisuihin C-tyypin
liitännällä varustettu laite.

liiketunnistimen havaitessa liikettä hämärässä
(alle 20Lux). Yövalotoiminnossa valo on
himmeämpi (4lm).

2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB lataus
A+C 3 A
• valkoinen
25 003 95
• antrasiitti
25 003 96
• metalli
25 003 97
Lisäksi Schneider Electric tuo markkinoille
2-pistorasian, johon on integroitu liiketunnistin ja alavalo. Monikäyttöistä uutuutta voi
käyttää käytävävalona valaisemaan kävelyreittiä pimeällä tai yövalona. Eri käyttötarkoituksia varten pistorasiassa on valintakytkin.
Käytävävalotoiminnossa valo(15 lm) syttyy

2-pr peitelevyllä, liiketunnistimella 160° ja valolla
• valkoinen
25 190 09
• antrasiitti
25 190 10
• metalli
25 190 11
Nämä valkoisina, antrasiitin tai metallin väri
sinä saatavat ratkaisut sopivat loistavasti
kaikkiin tiloihin ja tuovat käytännöllisyyttä sähköasennukseen. Tuotteet ovat erityisen monikäyttöisiä remontoidessa. Näitä käytettäessä
ei tarvitse tehdä valintaa lisäominaisuuksien ja
pistorasian väliltä, vaan voit valita molemmat!

Tuoteuutiset / Talotekniikka
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DESK 2- joustavaan
käyttöön suunniteltu
alumiininen pistorasiapaneeli
DESK 2- joustavaan käyttöön suunniteltu
alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin,
neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin. Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi.
Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä
käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä
edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta.
DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä
jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen.
DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin
tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen

on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita
pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli
on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla,
johon tulee liittää halutun mittainen Wielandvirransyöttökaapeli pistokepäällä.
PUR oranssi suojamaadoitettu spiraaliliitosjohto,
schukopistokkeella.
Johtimet kumia ja vaippa PUR:ia.
Johdon laajenemiskerroin 1:5.
Käyttökohteina muun muassa
nosto-ovet, tuotanto- ja työsken-

Snro

Tuote

14 356 04

Desk 2- pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valk. (kuten RAL9010)

24 120 24

Wieland virransyöttökaapeli pistokkeella 1,5m

24 120 25

Wieland virransyöttökaapeli pistokkeella 2m

24 120 38

PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 500 mm/2500 mm

24 120 39

PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 1000 mm/5000 mm

telytilat, katosta tuleva virranjakelu, laboratoriot,
koneenrakennus. Hyvä kemiallinen kestävyys
sekä kylmän- ja lämmönkestävyys, 70 ° C.
Erinomainen hankaus- ja uralujuus. Erittäin
hyvä palautumisvoima. Soveltuu erityisesti
käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. UVkestävä. Pituus ilmoitettu: kerällä/venytettynä.
• Spiraalikaapelin pää 1: Pituus 100 mm
suorana, suojamaadoitettu pistoke kaksinkertaisella
• suojakosketinjärjestelmällä, ruiskupinnoitettu
• · Spiraalikaapelin pää 2: Pituus 200 mm,
josta kuorittu 30 mm, pääteholkeilla

PCE IMST ja ISCHL,
pinottavat pistorasiakeskukset
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden
ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.
Pinottava rakenne helpottaa kuljettamista ja säilyttämistä sekä estää näiden aikaisia vahinkoja. Kaksoiseristetty ruostumaton rakenne. Kestävä, saranoitu,
eri asentoihin lukittava ikkuna. Saatavana useita eri
kalustusvaihtoehtoja, myös ”räätälöitynä”.

Tekninen nimi

IMST
• 7 pistorasiaa
• 8 moduulipaikkaa
• Virta max 32A
• Mitat 200 x 197 x 197 mm
• IP44
• Saatavana myös punaisena

ISCHL
• 10 pistorasiaa
• 13 moduulipaikkaa
• Virta max 32A
• Mitat 200 x 300 x 200 mm
• IP44

Snro

Tuotenimi

24 232 80

Pistorasiakeskus PCE IMST 90 300 10 16A IP44 2CEE 4SCH

24 232 74

Pistorasiakeskus PCE ISCHL 91 301 54 32A IP44 3CEE 4SCH 24 232 82

Pistorasiakeskus PCE IMST 90 300 14 16A IP44 2CEE 4SCH

24 232 76

Pistorasiakeskus PCE ISCHL 91 303 74 32A IP44 3CEE 4SCH 24 232 87

Pistorasiakeskus PCE IMST 90 301 09 32A IP44 2CEE 2SCH

24 232 78

Pistorasiakeskus PCE ISCHL 91 300 08 32A IP44 3CEE 6SCH 24 232 88

Pistorasiakeskus PCE IMST 90 303 24 32A IP44 2CEE 3SCH
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Uuden sukupolven lattiarasia UDHome2
OBO on tuonut markkinoille täysin uudistuneen UDHome2 lattiarasiamalliston joka
soveltuu yleisimpiin valu- ja kaksoislattioihin. 54˚ kulmaan asennetut kalusteet
mahdollistavat kaikkien yleisimpien pistotulppien ja latureiden mahtumisen suljetun
kannen alle ja näin ollen täyttää EN500852-2 standardin vaatimukset.

Lattiarasiaa on saatavana valmiilla sileällä
kannella tai kansiupotuksella johon voidaan
asentaa sama lattiapinnoite kuin ympäröivässä lattiassa. Materiaali- ja värivaihtoehtoina on saatavana ruostumaton teräs
ja messinki. Lattiarasiasta on saatavana
myös märkäpuhdistettaville lattioille soveltuva malli.

Pieni ja kompakti lattiarasia soveltuu
julkiseen rakentamiseen sekä kotitalouksiin. Vakiona lattiarasiassa on 2- osainen
pistorasia ja lisäksi siinä on paikka 2xRJ45
liitinlevylle. Lattiarasian mukana tulee kaikki
asennukseen tarvittava yhdellä sähkönumerolla valmiiksi koottuna jolloin asennus
on nopeaa ja vaivatonta.

UDHome2 lattiarasiat
Snro

Tyyppi

Lisätiedot

Materiaali

Korkeus

14 648 70

UDHOME2 GVV

Sis. 2-os suko, kansi harjattu teräs

RST

100-135 mm

14 648 71

UDHOME2 GV15V

Sis. 2-os suko, kansiupotus 15 mm

RST

110-135 mm

14 648 72

UDHOME2 GM

Tyhjä, kansi messinki

Messinki

100-135 mm

14 648 73

UDHOME2 GM15

Tyhjä, kansiuoptus 15 mm

Messinki

110-135 mm

Vakiomallit USB-latauspisteillä
Nyt saatavilla SLO:n varastosta suositut vakiopylväät USB-latauspisteillä.
•
•
•
•
•
•
•

•

USB-latauspisteet 5V DC 2,4A
pistorasiat 45-asteen kulmassa
vakiona RJ45 cat6 utp
liitosjohtojen pituus 5 m kalusteelta
korkeus 2,3 m
Pat. FI-126729 Pat. SE-538944
vapaasti seisova, jalusta tilattava
erikseen
väri valkoinen

PRJRP
pistora.sia.pyl'V'aat
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PRP 423USB

PRP 443USB

3-os pistorasia + 2*USB

3-os pistorasia + 2*USB

2*RJ45 cat 6 utp

4*RJ45 cat 6 utp

4-os pistorasia

4-os pistorasia

Snro 14 446 34

Snro 14 446 35

PRP 1JH jalusta 14 445 53

PRP 1JH jalusta 14 445 53

Ylöjärveläinen perheyritys Pajap Oy on erikoistunut alumiinisiin
pistorasiapylväisiin ja alastulo-putkiin. Vakiomallien lisäksi tuotteita on saatavana räätälöitynä, projektikohtaisesti. Kotimaisuus ja
yrittäjävetoinen tuotanto takaavat nopeat toimitukset kaikenkokoisiin
tarpeisiin.
Yritys on hyväksytty kotimaisen työn liiton jäseneksi.
Sen valmistamille pistorasiapylväille ja alasottoputkille on myönnetty
avainlipputunnuksen käyttöoikeus.

Tuoteuutiset / Talotekniikka
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Korkealaatuiset Siedle –ovipuhelinsetit
Ovipuhelinten saksalaista huippulaatua edullisina Siedle -ovipuhelinsetteinä.
Siedle –ovipuhelinsettejä on saatavana sekä
audio- että video-ovipuhelinsetteinä. Audioovipuhelinsettiä on neljä vaihtoehtoa, joissa
on 1-4 vastauspuhelinta ja video-ovipuhelinseteissä vaihtoehtoina on joko yhden tai
kahden monitoripuhelimen versiot.

Setit sisältävät pintaan asennettavan ovikojeen, keskuslaitteen integroidulla muuntajalla
ja vastauspuhelimen/puhelimet. Ovikojeen
etulevy on tyylikästä ja kestävää harjattua
ruostumatonta terästä.

plug+play ohjelmoinnilla. Tiedustele myös
muita Siedle -ovipuhelinvaihtoehtoja.
Snro 71 130 00....71 130 05

Asennus on erittäin helppo ja nopea. Painikkeiden ohjelmointi tapahtuu automaattisella

Tiivis pistorasia 16 A,
230 V, IP67/68
Selcast on kehittänyt raskaaseen ammattikäyttöön mainiosti kestävyytensä ja
tiiveytensä ansiosta soveltuvan pistorasiamalliston, joka ei hätkähdä ankariakaan
olosuhteita. Tyypillisiä käyttökohteita ovat
esimerkiksi pesuhallit, laivat, yhdistelmäperävaunut ja kylmäkontit.
Kotelo on passivoitua vahvaa alumiinivalua
joka on pinnoitettu korroosiota ja mekaanista kulumista hyvin kestävällä pinnoitteella. Saatavilla on 16A Shuko 3-nap. ja
32A sekä 63A 5-nap. versiot.

Muodostaa IP67 suojaustason kytkettynä
yhteensopivan, erikseen saatavilla olevan
pistotulpan kanssa. Vakiona yksi M20
koon, metallinen holkkitiiviste 6-12mm
kaapelille. Kestää laimeita happoja, öljyä,
alkalia, rasvaa.
Kiinnitysruuvit ovat ruostumatonta terästä.
Snro 24 018 01
Saatavana myös kaksoispistorasiana,
Snro 24 019 01
Muista myös Selcastin muut, vaativien
kohteiden asennustarvikkeet!
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Uusi Theben AT-1 Hybrid
kello auton esilämmitykseen
ja/tai lataukseen!
AT-1 Hybrid kelloa on helppo
käyttää suoraan painikkeista
tai siihen saatavalla Bluetooth
sovelluksella iOS ja Android
käyttöjärjestelmiin.
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Sovellus on ilmainen ja ladattavissa App
store ja Google Play kaupoista. Sovellus
on helppokäyttöinen ja toteutettu 3:lla eri
kielellä(Suomi, Ruotsi ja Englanti). Sovelluksessa on kWh-mittaus johon on mahdollista
myös syöttää hinta, jolloin käyttäjä näkee
arvion kulutetusta sähköstä myös euroina.
Ajastimessa valittavissa 2- tai 4-tunnin esilämmitys sekä lataus yksivaiheisena maks.
8 tuntia. Normaalit pistokehybridi ajoneuvot voidaan ladata täyteen vaivattomasti.
Lisäksi ajastimeen on mahdollista asentaa
ulkoinen anturi(lisätarvike) jolla esilämmittäminen tapahtuu ulkolämpötilan mukaan ja
turhalta lämmittämiseltä säästytään.

Ajastin on mahdollista nimetä käyttäjälleen,
jolloin se on aina käyttövalmis kun sitä
tarvitaan tai vaihtoehtoisesti vapaa käyttö ajastimeen voi liittyä kuka tahansa yksittäistä käyttöä varten.
AT-1 Hybrid voidaan vaihtaa olemassa
olevaan PIKE-piharasiaan mikäli niissä
käytössä on normaali mekaaninen AT-1
lämmitysajastin! Tämä säästää aikaa ja
vaivaa, sulakekokoja ei tarvitse muuttaa.

Helppoa ja vaivatonta käyttöä uudella AT-1
Hybrid ajastimella. Snro 26 066 99
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Kaapeliojan
merkkikepit
Ei enää turhaa lapiointia! Painevaletusta alumiinista valmistetun valuankkurin ansiosta merkkikeppi on helppo asentaa suoraan painamalla
maahan. Ruiskuvalettu heijastimella varustettu merkkikilpi näkyy kauas,
ja joustava lasikuituprofiili takaa kestävyyden kovemmissakin oloissa.

Snro

Tuotekoodi

64 360 29

VK07-0026 1600 mm

Pituus

Merkkikilven väri Paino (g)
Punainen

648

64 360 30

VK07-0027 2000 mm

Punainen

750

64 360 31

VK07-0028 1600 mm

Keltainen

648

64 360 32

VK07-0029 2000 mm

Keltainen

750

Norwesco FEM
palonkestävät turvakytkimet
Norwesco on tuonut
markkinoille uuden tuote
perheen, FEM palonkestävät
turvakytkimet.

Kytkinmoduuli on tehty lasikuitu- ja muovisekoituksesta (GRP) joka on suunniteltu
kestämään hyvin pitkiä aikoja korkeissa
lämpötiloissa.
Asennuksen yhteydessä tehdään koteloon
tarvittavat läpiviennit ja asennetaan tarkoitukseen sopivat holkkitiivisteet. Väännin on
lukittavissa sekä päälle että poisasentoon.
• Kestäviä palonkestäviä turvakytkimiä
vaativiin olosuhteisiin
• Kotelo on valmistettu alumiinista
• AC23, 400V
• Kotelointiluokka IP65
• Iskunkestävyysluokka IK10

Palonkestävät turvakytkimet ovat alumiinikoteloituja EN-12101-3 F400 standardin
(120 minuuttia 400°C) täyttäviä turvakytkimiä käytettäväksi erilaisissa savu- ja
paloturvallisuusjärjestelmissä.

S-numero

Tyyppi

Nimellisvirta

Navat

Apukosketin

Nimellisteho

Mitat LxKxS
(mm)

36 052 50

FEM2002

20A

2+N+PE

EI

7,5kW

169x193x110

36 052 51

FEM2002.U

20A

2+N+PE

1s/1a

7,5kW

169x193x110

36 052 52

FEM2003

20A

3+N+PE

EI

7,5kW

169x193x110

36 052 53

FEM2003.U

20A

3+N+PE

1s/1a

7,5kW

169x193x110

36 052 54

FEM3203

32A

3+N+PE

EI

15kW

169x193x110

36 052 55

FEM3203.U

32A

3+N+PE

1s/1a

15kW

169x193x110

36 052 56

FEM6303

63A

3+N+PE

EI

35kW

218x254x136,5

36 052 57

FEM6303.U

63A

3+N+PE

1s/1a

35kW

218x254x136,5

36 052 58

FEM12503

125A

3+N+PE

EI

55kW

315x410x195,5

36 052 59

FEM12503.U

125A

3+N+PE

1s/1a

55kW

315x410x195,5

•
•
•

Edestä väännettävä lukittava väännin
Kotelon väri punainen RAL 3020
Apukosketin lohko toimii sekä avautuvana että sulkeutuvana
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Yhteisösaunan ohjaus uudistui
– C170VKK-ohjauskeskus viikkokellolla
Harvia C170VKK on ammattikäyttöön tarkoitettu
sähkökiukaan ohjauskeskus, jolla koko saunatilaa
voi hallita sujuvasti.
Taloyhtiöissä, kylpylöissä, hotelleissa ja muissa yhteisösaunoissa sähkökiukaan sekä koko saunan käyttö saadaan sujuvaksi ohjauskeskuksen avulla. Kevään 2020 uutuus, Harvia C170VKK, on toimiva valinta
erityisesti yhteisösaunoihin.
C170VKK on uudistettu versio alan ammattilaisten keskuudessa jo
klassikoksi nousseesta C150VKK-ohjauskeskuksesta, joka poistuu
valikoimista kesäkuussa 2020. Uusi versio sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin edeltäjänsä sekä toimivat parannukset yhdessä paketissa.
Se on helppo asentaa myös aiemman mallin tilalle.
Helppo asentaa ja käyttää
Hyvä ohjauskeskus tekee niin asentajan kuin saunan käytöstä vastaavien henkilöiden työstä helppoa. Kosketusnäytöllä varustetulla
C170VKK-ohjauskeskuksella voikin ohjata sähkökiukaan lisäksi sauna-

tilan muita toimintoja kuten valaistusta, sähkölukkoja ja ilmanvaihtoa.
Ohjauskeskus auttaa myös varmistamaan käyttäjille parhaat saunakokemukset. Viikkokellon avulla tietyt asetukset voi ajastaa saunojien
toiveiden tai tietyn ajankohdan vaatimusten mukaan. Eri saunavuoroille
voi asettaa esimerkiksi oman lämpötilan, valaistuksen ja tuuletuksen.
Lämpötilan vaihteluväli on 40–110 °C.
Lisäksi C170VKK-ohjauskeskuksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat
turvallinen etäkäynnistys ja -sammutus. Saunan päälle laittamista ja sammuttamista voidaan näin ohjata esimerkiksi hotellin vastaanotosta käsin.
C170VKK-ohjauskeskuksen ominaisuudet
Viikkokello-ohjaus
• Etäkäynnistys ja turvalaitetoiminnot
• Sähkökiukaan ohjaus max. 17 kW – yhteensopiva lisätehoyksikölle
• Selkeä kosketusnäyttö, jossa useita kielivalintoja (FI, SV, EN, RU, DE)
• Ulkoisten laitteiden ohjaus – esim. valaistus, ilmanvaihto, sähkölukko
• Käyttöjännite 400 V-300 N 50-60 Hz 3x25A
• Sähkönumero: C170400VKK
•

Snro

Nimike

Itse tuote:
82 666 98 C170VKK

Ohjauskeskus C-series - C170VKK

Varaosat:

•

Lue lisää ja katso video:
https://harvia.fi/harviac170vkk

82 667 21 WX680

Kosketusnäyttö

82 614 77 WX232

Lämpötila-anturi (pitää olla asennettu)

82 610 01 WX325

Kosteus- / lämpötila-anturi (valinnainen)

82 667 32 WX679

Datakaapeli RJ10 / 404C 200mm

82 610 53 WX351

Piirilevy (SERNO: 20 100 00000->)

82 667 27 SAB00101

Harvia ovikytkin saunan oveen

82 614 04 LTY17

Lisätehoyksikkö LTY17

82 663 36 SFE-220400 Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin
82 663 37 SFE-350400 Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin
82 663 38 SFE-500500 Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin
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82 663 39 SFE-D350

Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin

82 663 40 SFE-D450

Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin

82 663 41 SFE-D530

Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin

Tuoteuutiset//VValaistus
Tuoteuutiset
alaistus 35

SITECO Streetlight 40: taloudellisuutta,
helppokäyttöisyyttä ja edistyksellistä optiikkaa
Teknisen tievalaistuksen tehokas ja
helppokäyttöinen kumppani
Streetlight 40 on SITECO:n uusin, linssiteknologiaa hyödyntävä energiatehokas ja helposti
asennettava tievalaisin. ST0.8a-optiikalla
varustettuun valaisinperheeseen kuuluu
kolme eri rakennekokoa (micro, mini ja midi)
ohjelmoitavilla teho- ja himmennystasoilla
(2000lm-20000lm).
Streetlight 40 soveltuu joko varsiasennukseen, tai pylvään päähän asennettavaksi.
Valaisin toimitetaan 76/60 mm:n sovittimella ja
valaisimeen voidaan asennusvaiheessa ohjelmoida yöaikainen astrologinen himmennysprofiili -50 % -2h/+4h. Joustavan asennuskorkeutensa (3-14 metriä) ansiosta valaisin
soveltuu monipuolisesti erilaisten normaalinlevyisten kulkuväylien ja teiden – kuten jalkakäytävien, pyöräteiden, kokoojakatujen ja pääteiden – valaisemiseen.

SITECO® Service Box: helppoa ja älykästä valonohjausta
SITECO Streetlight 40 on varustettu digitaalisella liitännällä ja se on yhteensopiva
SITECO® Service Boxin kanssa. Tämä
mahdollistaa erilaisten himmennysprofiilien ja
oletusparametrien – kuten valotehon säätämisen – mukauttamisen tarpeiden mukaan.
Asetukset tehdään helposti Lumident-sovelluksella ja ladataan valaisimen liitäntälaitteeseen langattomasti Service Boxin kautta.
Tekniset ominaisuudet
• saatavilla 3 runkokokoa
• erittäin kestävä, painevaletusta alumiinista
valmistettu runko (IP66 / IK08)
• erityistiivis ja hengittävä rakenne estää
pölyn ja hyönteisten pääsyn valaisinlasin
sisälle
• ohut ja sileä muotoilu ilman jäähdytysrimoja

•
•

•
•

•
•
•
•

työkaluvapaa kannen avaus
toimituksessa mukana pylvässovitin
(60–76 mm)
automaattinen himmennys
ohjelmoitavissa yöaikainen astrologinen
himmennysprofiili
värilämpötila 4000K
valotehokkuus 136 lm/W
käyttölämpötila-alue: -30 °C to +50 °C
käyttöikä: 100,000h (L90/B10)

Snro

Nimeke

W

lm**

45 198 32* Streetlight 40 micro, Plus 17

2000

45 198 33* Streetlight 40 micro, Plus 32

4000

45 198 34* Streetlight 40 micro, Plus 56

7300

45 198 35

Streetlight 40 mini, Plus

89

12000

45 198 36

Streetlight 40 midi, Plus

147 20000

*SLO:n varastoima malli **clo:n kanssa
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Hide-a-liten LEDstrip 24V Line IP20/IP67
luo tasaisen valon ilman kupua
Hide-a-liten LEDstrip 24V Line luo tasaisesti
valaisevat linjat myös ilman kupua. Kyseessä
on täysin uutta tekniikka hyödyntävä LEDnauha, jossa LED-siru ja elektroniikka on
piilotettu yhtenäisen fosfori-/silikonikerroksen alle. Uusi tekniikka sekä lyhyt välimatka
diodien välillä mahdollistavat tasaisen valon
myös ilman profiilia tai kupua.
Pisteetöntä valoa
COB-tekniikassa on suuri valomäärä ja hyvä
teho, joten se vaatii vähemmän ohjaimia verrattuna muihin saman valomäärän LED-nauhoihin. Saatavana värilämpötilavaihtoehdot
2700K, 3000K ja 4000K. LEDstrip 24V Line
antaa hyvän valaistuksen esimerkiksi keittiön
työtasoille ja toimii erinomaisesti myös tehostevalaistuksena. Nauhan diodit eivät luo heijastuksia esimerkiksi ruostumattomaan teräkseen tai muihin kiiltäviin pintoihin – saat siis
täysin pisteettömän valon.
Saumattomat liitokset
Lyhyen, vain 30 mm:n katkaisuvälin ja saumattomien liitosten ansiosta pituuksien
mukauttaminen on helppoa. LEDstrip 24V
Line IP20/IP67 toimitetaan 5 m rullissa kiin-

nitysteipillä ja 2 m liitäntäjohdolla nopeaa ja
helppoa asennusta varten. Ohjain tilataan
erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan. Nauhan enimmäispituus 5 m.

Katso video:
Tasainen
valo ilman
kupua!

LEDstrip 24V Line IP20
Snro

Tyyppi

Värilämpötila

Valomäärä

Valokeila

Pituus

Kokonaisteho

41 435 61

5m

2700K

4500lm

150°

5000mm

50W

41 435 62

/m

2700K

900lm

150°

1000mm

10W

41 435 63

5m

3000K

4750lm

150°

5000mm

50W

41 435 64

/m

3000K

950lm

150°

1000mm

10W

41 435 65

5m

4000K

5250lm

150°

5000mm

50W

41 435 66

/m

4000K

1050lm

150°

1000mm

10W

LEDstrip 24V Line IP67
Snro

Tyyppi

Värilämpötila

Valomäärä

Valokeila

Pituus

Kokonaisteho

41 435 92

5m

2700K

3750lm

130°

5000mm

50W

41 435 93

/m

2700K

750lm

130°

1000mm

10W

41 435 94

5m

3000K

4000lm

130°

5000mm

50W

41 435 95

/m

3000K

800lm

130°

1000mm

10W

41 435 96

5m

4000K

4500lm

130°

5000mm

50W

41 435 97

/m

4000K

900lm

130°

1000mm

10W

Hide-a-liten Optic Quick ISO
– helppo ja nopea asennus
Hide-a-liten Optic Quick ISO on matalarakenteinen, tehokas ja suunnattava alasvalo, joka
sopii asennettavaksi 28mm:n harvalaudoitukseen – voidaan myös asentaa suoraan eristettä vasten.
36
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Valaisimen nykyaikainen LED- ja heijastin
tekniikka mahdollistavat korkean valotehokkuuden ja selkeän, häikäisemättömän valokuvion erittäin hyvällä värintoistolla, Ra>95.
Optic Quick ISO on helposti asennettava,

IP44-luokiteltu valaisin, jossa on vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin
ketjutusta varten sekä vedonpoisto
kaapelille tai taipuisalle 16 mm:n suojaputkelle. >>
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Himmennettävissä monilla markkinoiden
tavallisimmista himmentimistä. Saatavana
värilämpötilavaihtoehdot 2700K, 3000K ja
4000K sekä Tune-versio, jonka värilämpötilaa säätyy himmennyksen mukaan välillä
2000-3000K.
Valaisimen värivaihtoehtoina on valkoinen
ja musta. Saatavana myös kätevä 6-pack

pakkauskoko, joka helpottaa kuljetusta ja
vähentää pakkausmateriaalin määrää.
Katso video:
Nopea asennus – voidaan
asentaa suoraan eristettä
vasten

Snro

Väri

Värilämpötila

Valomäärä

Valokeila

Pituus

Kokonaisteho

42 223 72

Valkoinen

2000-3000K

350lm

550cd

36°

6W

42 223 73

Valkoinen

2700K

405lm

670cd

36°

6W

42 223 74

Valkoinen

3000K

405lm

670cd

36°

6W

42 223 75

Valkoinen

4000K

420lm

720cd

36°

6W

42 223 76

Musta

2000-3000K

350lm

550cd

36°

6W

42 223 77

Musta

2700K

405lm

670cd

36°

6W

42 223 78

Musta

3000K

405lm

670cd

36°

6W

42 223 79

Musta

4000K

420lm

720cd

36°

6W

Hide-a-liten Liteline IP65 on D-merkitty
teollisuusvalaisin vaativiin ympäristöihin
Hide-a-liten erittäin tehokas loisteputkien korvaaja, uusi Liteline IP65, on kovaa tekoa.
Valaisin on muotoilultaan linjakas ja se voidaan asentaa helposti myös vaativiin sijoituspaikkoihin.

Liukuvat multikiinnikkeet
Helppoon asennettavuuteen on kiinnitetty
muutenkin erityistä huomiota. Valaisimessa
on liukuvat multikiinnikkeet ja erillinen kytkentätila valaisimen molemmissa päädyissä.
Lisäksi valaisimessa on pikaliittimet 5x2,5
mm² läpijohdotusta varten vakiona, holkkitiivisteet M20 ja läpiviennit molemmissa
päädyissä asennuksen helpottamiseksi ja
nykyisten valaisinten korvaamiseksi.
Valaisin on mukautettu asennettavaksi
valaisinkiskoon, avaimenreikä kattoasennusta
varten ja integroitu vaijeriripustus koukulla ja

koukkulukolla. Saatavana kaksi eri pituutta,
1200 mm ja 1500 mm.
Soveltuu myös suurentuneen palovaaran
tiloihin
Liteline IP65 on D-merkitty sekä IP65- ja
IK09-luokiteltu, joten se sopii asennettaviksi
vaativiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa on
suurentunut palovaara.
Valaisimessa on suuri valovirta, teho on jopa
138lm/W, joten valaisin sopiikin täydellisesti
esimerkiksi pysäköintitaloihin, työpajoihin
sekä muihin pölyisiin ja likaisiin
ympäristöihin.

Valaisimen runko on anodisoitua alumiinia,
kupu ja päädyt kestävää itsestään sammuvaa
polykarbonaattia. Liteline IP65 -valaisimen
huolellisesti suunniteltu rakenne mahdollistaa
kytkennän sekä ohjaimen ja sensorin käytön
avaamatta kupua.
Katso video:

D-merkitty
loisteputkien
korvaaja!

Liteline IP65 1200 Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035)
Snro

Tyyppi

Värilämpötila

Valomäärä

Valaisinteho

Kokonaisteho

43 183 00

On/Off

4000K

5150lm

136lm/W

38W

43 183 01

Mikroaaltosensori

4000K

5150lm

134lm/W

38,5W

Liteline IP65 1500 1200 Alumiini/vaaleanharmaa (RAL7035)
Snro

Tyyppi

Värilämpötila

Valomäärä

Valaisinteho

Kokonaisteho

43 183 02

On/Off

4000K

6850lm

138lm/W

49,5W

43 183 03

Mikroaaltosensori

4000K

6850lm

136lm/W

50W
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Kotka, Ekami/ Malmingin kampus SITECO SiCOMPACT® mini, 4000K, 15200lm, 130W, snro 45 198 02

SITECO SiCOMPACT® – helppokäyttöisyyttä ja tyyliä aluevalaistukseen
Monipuolista ja tyylikästä
huipputeknologiaa
SITECO:n SiCOMPACT® on siron tyylikäs
valonheitin monipuoliseen aluevalaistukseen.
SiCOMPACT® tarjoaa maksimaalista luotettavuutta, energiatehokkuutta ja asennuksen
helppoutta. Huippuluokan teknologia ja korkea suojausluokitus tekevät SiCOMPACT®
-valonheittimestä luonnollisen valinnan ulkoalueiden valaistukseen.
Laatua ja kestävyyttä
SiCOMPACT®-valonheittimet taipuvat
moneen: käyttökohteina ovat mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, rakennusten seinustat, julkisivut sekä sisäänkäynnit, parkkipaikat
ja työmaat.
Valetusta alumiinista valmistetun kotelon,
ESD-suojatun LED-moduulin sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valaisin

kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet
lämpötila- ja kosteusvaihteluineen.
Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCOMPACT® -valonheitinperheen valaisimet voidaan asentaa nopeasti
ja helposti, joten SiCOMPACT® on ihanteellinen valinta perinteisten valonheitinten korvaajaksi.
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•
•
•
•
•
•
•

Valovirta 4000 lm – 23800 lm
Valotehokkuus jopa 120 lm/W
Värilämpötila 4000 K
Käyttöikä 60 000 h, L70/B50
Käyttölämpötila-alue -30 °C…+35 °C
sisätiloissa -30 °C…+25 °
IP66, IK08
ENEC-sertifioitu

SITECO SiCOMPACT® pähkinänkuoressa
• 3 runkokokoa (micro, mini ja midi)
• Yksinkertainen, nopea asennus kiinnikkeiden ja esiasennettujen liitäntäkaapeleiden
ansiosta

Snro

Nimike

45 198 00*

SiCOMPACT micro 35W/740 4000lm

45 198 01*

SiCOMPACT mini 65W/740 7700lm

45 198 02*

SiCOMPACT mini 130W/740 15200lm

45 198 03*

SiCOMPACT midi 200W/740 23800lm

*SLO:n varastoima tuote
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Uusi SITECO Monsun® 12/22:
kosteudenkestävän teollisuusvalaistuksen
suunnan näyttäjä
SITECO:n Monsun® -tuoteperhe tarjoaa välkkymätöntä, luotettavaa ja monipuolista valaistusta erilaisiin
teollisiin käyttökohteisiin.
IP66-suojattujen Monsun® valaisinten runkoosa on valmistettu lasikuituvahvisteista
polyesteristä. Helposti huollettavan valaisimen kupu on saatavilla kellastumattomana
(PMMA, IK04), sekä PC- ja PA -muoveista
valmistettuna (IK08). Monsun® -valaisinten
toimitukseen kuuluu katto- tai ketjuasennustarvikkeet, valaisin on asennettavissa myös
perinteiseen valaisinripustuskiskoon, Siteco
Licross -kiskoon, DUS-kiskoon tai seinään.

tölämpötiloihin ja jopa 100000h käyttöiällä. Malli on saatavissa myös älykkäillä
vakiovalontuotto (CLO)- ja Tunable White
-toiminnallisuuksilla varustettuna.
•

•

Valaisinperheen neljä mallia
• Monsun®12 on haastavien kohteiden
tehokas spesialisti -25 C … +40 C käyt-

Läpijohdotettuna (5 x 2,5mm²) saatava
Monsun®22 on kosteiden ja pölyisten
ympäristöjen moniottelija 4000K:n tai
6500K:n värilämpötiloilla ja 2500lm –
6000lm valovirtavaihtoehdoilla.
Monsun®12 tai 22 Parking tarjoaa
kestävää valaistusta parkkipaikoille ja
pysäköintihalleihin soveltuen käytettäväksi
-25 C … +40 C lämpötiloissa.

Malli on saatavilla ON/OFF –tai DALI –
ohjauksella sekä integroiduilla tunnistimilla.
• Monsun®12 Facade on suunniteltu
teollisuuden ulkoalueiden katoksiin, -35 C
... +50 C käyttölämpötiloihin. Valaisimen
laadukkaat läpiviennit ja kellastumaton
PMMA-kupu tekevät valaisimesta erittäin
kestävän ulkoalueiden rasituksille.
Lisätietoja tuotteesta :
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Uuden sukupolven OSRAM HQL
LED PRO –lamppujen muotoilu uudistui
- vaihtoehto elohopeahöyrylampuille

LEDVANCEn uusissa neljännen sukupolven OSRAM HQL LED PRO -lampuissa on 2 000, 3 000 ja
4 000 lm:n mallien rakenne uusittu kokonaan. Uuden pienemmän koon ja mattalasin ansiosta ne soveltuvat
entistäkin paremmin korvaamaan perinteiset purkauslamput niin fyysisesti kuin myös valoteknisesti.
Saatavilla olevat värilämpötilat ja valovirrat
Kaikista teholuokista löytyy lamppuja lämpimän 2700 K ja kylmemmän 4000 K värilämpötiloissa. Lamppuja on edelleen saatavana
tutuilla valovirroilla:
• 2000 lm:n 15 W,
• 3000 lm:n 22 W ja
• 4000 lm:n 29 W.

Ominaisuuksia
LEDien rakenteen takia 2700 K -värilämpötilalla varustettujen lamppujen
valontuotto on hieman vähemmän kuin
nimellinen 4000K -valovirta.
• 2 000 – 4 000 lm:n OSRAM HQL
LED PRO -lamput ovat suunniteltu
käytettäväksi -20 °C ... +60 °
lämpötilassa.
• Lamput ovat E27-kantaisia ja isommista
valovirtapaketeista löytyvät myös
E40-kantaiset lamput (6 000 lm,
13 000 lm).
• Ulkomuodoltaan 5400 lm – 13 000 lm
lamput ovat 2000 - 4000 lm lampuista
eroavia niin, että pienemmät valovirtapaketit ovat kuvultaan
pyöreämpiä.
•

Snro

Tuotesarja
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Tekninen nimi

Teho

Valovirta

48 028 28

HQL LED PRO

HQL LED GL 15W/827 E27 1800lm 15W

1800lm

48 028 29*

HQL LED PRO

HQL LED GL 15W/840 E27 2000lm 15W

2000lm

48 028 30

HQL LED PRO

HQL LED GL 22W/827 E27 2700lm 22W

2700lm

48 028 31*

HQL LED PRO

HQL LED GL 22W/840 E27 3000lm

3000lm

22W

48 028 32

HQL LED PRO

HQL LED GL 29W/827 E27 3600lm

29W

3600lm

48 028 33*

HQL LED PRO

HQL LED GL 29W/840 E27 4000lm

29W

4000lm

*) Saatavana heti SLO:sta.
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Huomioitavaa ennen asennusta
OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan
käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230 V
verkkojännitteellä. Mikäli lampulla halutaan
korvata suurpainenatrium- tai monimetallilamppu, tulee valaisimesta poistaa sytytinlaite
tai elektroninen liitäntälaite. Paremman tehokkuuden saavuttamiseksi, suosittelemme myös
poistamaan valaisimesta kompensaatiokondensaattorit sekä kuristimet ja kytkemään
lamput suoraan 230 V sähköverkkoon. Ennen
asennusta on myös hyvä tarkistaa lampunpitimen kunto, jotta se kestää LED-lampun
suuremman painon. OSRAM HQL LED PRO
-tuoteperheen kaikkien lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia, ne ovat
IP65-luokiteltu ja koko tuoteperheen lampuille
myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
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Täydellinen Lumo moderniin yleisvalaistukseen
Ensto Lumo on uusi upea
lisäys Enston yleisvalaistuksen
maailmaan. Valaisimen tyylikäs
matalarakenteinen muotoilu ja
tasainen valo lumoaa kaikkialla.
Laaja tuotevalikoima ohjaustavoista valovirtapaketteihin takaa täydellisen ratkaisun valaistusprojektiisi. Lumo on vastaus tämän päivän
moderniin yleisvalaistukseen. Ensto Lumo on
UUSI ja UPEA seuraavan sukupolven yleisvalaisinperhe runsailla ominaisuuksillaan. Lumo
valaisee huipputason optiikallaan tilan ja pinnat
tasaisen miellyttävästi. Lumon rauhallinen valo
miellyttää silmää asettuen osaksi tilaa ja sisustusta. Parasta Lumossa on sen monipuolisuus
– Lumo tarjoaa täydellisen paketin yleisvalaistukseen monipuolisilla vaihtoehdoillaan niin
koteihin kuin julkisiin tiloihinkin. Matalarakenteinen Lumo sopii täydellisesti skandinaaviseen arkkitehtuuriin – matalasta profiilistaan
huolimatta Lumon tyylikäs muotoilu kätkee
sisäänsä huippuluokan tekniikan ja soveltuu
siksi erinomaisesti nykyrakentamisen ja peruskorjaamisen tarpeisiin.
Snro

Nimike

41 035 75* LUMO IP44 LED 9W 830/840

Monipuolinen ja tyylikäs yleisvalaisinperhe
Lumo valaisee pehmeällä valollaan ja tarjoaa
runsaasti vastauksia ja valinnanvapautta
yleisvalaistukseen. Se erottuu yleisvalaistuksen tarjonnassa erinomaisesti pitäen sisällään
6 uutta valaisinmallia, joiden modulaarinen
rakenne mahdollistaa useita eri vaihtoehtoja
valittavan valovirran, sekä värilämpötilan
ansiosta. Valitse siis projektiisi sopivin koko
sopivimmilla herkuilla!
1 valaisin – monta vastausta
yleisvalaistukseen
Lumo-valaisimet ovat saatavilla kahdessa eri
koossa (Ø 335mm ja Ø 267mm). Tehokkaat,
15W Lumo-valaisimet mahdollistavat 3 eri
valovirtavaihtoehtoa ja pienemmät 9W valaisimet 2 valovirtavaihtoehtoa. Valaisimen valovirta on valittavissa kätevästi dippikytkimestä.
Lumo yleisvalaisimet ovat varustettu myös
värilämpötilan säädöllä, 3000K ja 4000K.
Valaisinten sisäänrakennetut valovirta- ja värilämpötilavaihtoehdot on helposti valittavissa
asennuksen yhteydessä. Käytettävissä on
haluamasi vaihtoehto – asiakkaan tarpeen ja
projektin mukaan. Valinnan mahdollisuus tuo
lisäarvoa sekä tuotteelle että loppukäyttäjälle.
• Monipuolinen Lumo - valittavissa 2 eri
kokoa, 2 värilämpötilaa sekä reilusti
valovirtavaihtoehtoja

•

•

•

LUMO 9W (Ø 267mm)
valovirrat 900lm ja 450lm
LUMO 15W (Ø 335mm)
valovirrat 1500lm, 1000lm ja 700lm
Kaikissa malleissa värilämpötila vaihdettavissa 4000K ja 3000K

Lumo-tuoteperheen valaisimet ovat saatavilla
raikkaan puhtaan valkoisena. Bajonettikiinnitteinen kestävä polykarbonaattikupu on helppo
kiertää paikoilleen ja valaisin on varustettu
kestävällä polykarbonaattirungolla. Valaisimen
neljä läpivientiaihiota, sekä helppotyöstöinen jousiliitinkytkentä mahdollistavat myös
valaisimien vaivattoman ketjutuksen. Lumon
asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tuoteperheen valaisimet ovat
asennettavissa katto- ja seinäpintaan ja voidaan asentaa jopa 6 metrin kattokorkeuteen.
Lumo on oivallinen valinta myös kosteisiin
tiloihin IP44–luokituksensa ansiosta. Kaikista
valaisimista löytyy erikseen myös tutka-, sekä
DALI-mallit.
IP44 – soveltuu kosteisiin tiloihin
On/off, Tutka, DALI
• Pinta-asennettava, asennus seinään tai
kattoon
• Valaisimien elinikä 50 000 h L70B50 @ 25°C
Uusi moderni Lumo on nyt saatavilla projektiisi!
•
•

41 035 76* LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 R
41 035 77* LUMO IP44 LED 15W 830/840
41 035 78* LUMO IP44 LED 16.5W 830/840 R
41 035 79 LUMO IP44 LED 9W 830/840 DA
41 035 80 LUMO IP44 LED 15W 830/840 DA
*) Saatavana heti SLO:sta.
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Insaver Slim PIR IP44alasvalo läsnäolotunnistimella
Insaver Slim PIR on matala IP44-alasvalo
varustettuna läsnäolotunnistimella, jolla
voidaan säätää aika- ja päivänvalotasot.
Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja
oppilaitosten valaistukseen sekä muiden
Snro

Nimike

42 769 31* 00 303 20 9W 1050LM
3K UGR19 PIR
42 769 32* 00 303 21 9W 1075LM
4K UGR19 PIR

tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja häikäisemätöntä valaistusta.

•
•
•

Ominaisuudet:
• LED 9W
• 1050 – 1075lm
• Energiatehokkuus 119lm/W
• Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja
valkea 4000K
• IP44 (suljetussa alakattorakenteessa)
• Avautumiskulma 60°
• Alumiiniheijastin

•
•

•

•
•

Valkoinen kehys, RAL 9003
Valaisimen korkeus 50mm
Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19
häikäisyarvo
Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy
toimitukseen
Master-orja toiminto (tunnistinvalaisimella
voidaan ohjata 9kpl ilman tunnistinta
olevia Insaver Slim –valaisimia)
Pitkä elinikä 50 000h/L70B50
Takuu 5 vuotta

Sylvanialta pistokantaiset ToLEDo LEDlamput korvaamaan pienloistelamppuja
Sylvanian ToLEDo LED-lamput korvaavat
täysin perinteiset pienloistelamput.
Helppo ja nopea tapa päivittää nykyinen
valaistus energiatehokkaaseen LED-valaistukseen. ToLEDo LED-lampuilla on erinomai-

nen valotehokkuus, jopa 128lm/W ja pitkä
elinikä, jopa 40 000h.
Lamput ovat saatavissa magneettiselle
kuristimelle ja elektroniselle liitäntälaitteelle.
Vaihtamalla ToLEDo LED-lamppuihin saa-

Snro

Nimike

47 407 78

DE 10W G24Q 3K 950LM HF

47 407 66

S 6W 236MM G23 3K 630LM

47 407 79

DE 10W G24Q 4K 1000LM HF

47 407 67

S 6W 236MM G23 4K 700LM

47 407 81

L 15W 410MM 2G11 4K 1500LM

47 407 69

D 9W 134MM G24D 3K 900LM

47 407 82

47 407 70

D 9W 134MM G24D 4K 900LM

LE 18W 407MM 2G11 4K 2300LM
HF

47 407 72

D 13W 155MM G24D 3K 1200LM

47 407 84

2D 7W 132MM GR8 3500K 750LM

47 407 73

D 13W 155MM G24D 4K 1200LM

47 407 85

2D 7W 132MM GR8 4K 750LM

47 407 75

DE 7W G24Q 3K 670LM HF

47 407 88

2D 12,5W GR10Q 3500K 1400LM

47 407 76

DE 7W G24Q 4K 700LM HF

47 407 89

2D 12,5W GR10Q 4K 1400LM
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daan säästöjä ylläpitokuluissa. Sopii hyvin
yleisvalaistukseen mm. aula- ja vastaanottotiloihin, kokoushuoneisiin, käytäville, myymälöihin, hoivatiloihin sekä kodin valaistukseen.
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Start Eco 5in1 saneerauskohteisiin
Start Eco 5in1 on erinomainen vaihtoehto
erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin
voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin
säädettävän upotuskiinnikkeen avulla. Asennusaukon koosta riippumatta valaisin peittää
olemassa olevan tai uuden asennusaukon
kauniisti. Start Eco 5in1 hyödyntää asennusteknisesti upotusaukkoa, mutta valaisin jää
tyylikkäänä pintaan peittäen asennusaukon.
Valaisimen värilämpötila voidaan valita dipkytkimellä joko 3000K, 4000K tai 6500K.
Saatavissa on myös PIR-versio. Valaisimen
ulkonäköä voidaan muuttaa tilaan sopivaksi

lisävarusteena tilattavien koristekehysten
avulla (ei sovellu PIR-versioon). Asennus on
helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää MMJketjutettavan kytkentäkotelon.
• Pintavalaisin uppoasennusreikään
• LED 6W, 11W, 18W, 21W ja 23W
• 600-2500 lm, värilämpötila valittavissa dipkytkimellä 3000K, 4000K tai 6500K
• IP20 sisäkäyttöön
• Kehys valkoinen RAL9003
• Tasainen valonjako
• Saatavissa kolme eri kokoa 164mm,
217mm, 226mm (PIR) ja 292mm

Snro

Nimike

Snro

Koristekehykset

42 780 99

00 534 12 5IN1 164 6W 3/4/6.5K

42 781 05

00 534 34 KORISTEKEHYS 164 CR

42 781 00

00 534 13 5IN1 164 11W 3/4/6.5K

42 781 06

00 534 35 KORISTEKEHYS 217 CR

42 781 01

00 534 14 5IN1 217 18W 3/4/6.5K

42 781 07

00 534 36 KORISTEKEHYS 292 CR

42 781 02

00 534 15 5IN1 292 18W 3/4/6.5K

42 781 09

00 534 37 KORISTEKEHYS 164 BLK

42 781 03

00 534 16 5IN1 292 23W 3/4/6.5K

42 781 11

00 534 38 KORISTEKEHYS 217 BLK

42 781 04

00 533 94 5IN1 226 21W PIR

42 781 13

00 534 39 KORISTEKEHYS 292 BLK

•

•

•

•
•
•

Valaisimen pohjassa oleva säädettävä
upotuskiinnike mahdollistaa useita
upotusaukkovaihtoehtoja, 50-125mm,
55-175mm ja 55-250mm valaisimen
koosta riippuen
Helppo ja nopea asennus, toimitus sisältää
MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon
Saatavissa koristekehyksiä väreissä musta
ja harjattu kromi, magneettikiinnitys (koristekehys ei sovellu PIR-versioon)
Ohjaustapa ON/OFF
Saatavissa myös PIR
Elinikä 30 000h

SylSplash roiskevesi- ja pölytiivis LED-valaisin
SylSplash on tyylikäs roiskevesi- ja pölytiivis
IP65 LED-valaisin mm. autotalleihin, kodinhoitohuoneisiin sekä harrastetiloihin. Valaisin on helppo ja nopea asentaa seinään tai
kattoon.
Ominaisuudet:
• LED 18W, 36W ja 45W
• 1600 - 4300lm
• Värilämpötila valkea 4000K
• Valotehokkuus 103lm/W
Snro

Nimike

•
•
•
•
•

•

•
•

Avautumiskulma 125°
Pituudet 700mm, 1200mm ja 1500mm
IP65
Ohjaustapa ON/OFF
Kaapelointi 2x1,5mm2 valaisimen toiseen
päähän, päättyvä asennus
Helppo ja nopea asennus vapaasti liikuteltavien asennuskiinnikkeiden avulla
Käyttölämpötila -20- +40°C
Elinikä 30 000h

42 781 93* 00 459 66 1200 36W 3700LM4K IP65

42 781 92 00 459 65 700 18W 1600LM 4K IP65 42 781 94* 00 459 67 1500 45W 4300LM4K IP65
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Talas LED – tyylikkäänä mustassa
Kotimaisen Karluxin suosituin
tuote on monipuolinen pylväsvalaisin ja se sopii joka kohteeseen. Etenkin tämän hetken
hittiväriin, mustaan kääriytyneenä
Talas Led on tehokas tyylivalinta.
Moderni taajamavalaisimien klassikko
Muotokieleltään klassisen moderni taajamavalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin
taloyhtiöiden pihapiirejä, puistoja, kävelykatuja sekä aukioita. Valonlähteenä LED tuo
energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteessa kuin kohteessa.
Kotimaiseen Talas LED taajamavalaisimeen
voi valita tehokkuuden, valonvärin, asennus-

korkeuden ja valaisimen värin kohteen tarpeiden mukaan. Suunnittelussa on erityisesti
huomioitu puistotiet, Talas LED viimeistelee
uuden ympäristön raikkaalla valollaan sekä
päivittää vanhan kohteen tälle vuosituhannelle.
Tiesitkö, että Talas LED on saatavilla myös
seinäkiinnityksellä ja että valaisimeen on
saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja?
Kysy lisää!

Ominaisuudet
• Valonlähteenä energiatehokas KARLED
LED-moduuli, >100 000 h. Tarpeen
vaatiessa valaisimen LED-moduuli on
helposti vaihdettavissa uuteen KARLED
LED-moduuliin.
• Ottoteho 29 W kun valovirta 3500 lm ja 44
W kun valovirta 5000 lm
• DALI-ohjattavissa
• Värilämpötila 4000 K (tilauksesta myös
3000 K). Ra >80
• Valaisinrunko sinkittyä, polttomaalattua
terästä ja hattu polttomaalattua alumiinia
• Asennus pylvääseen 60 mm, suositeltava
asennuskorkeus 3-6 m
• Kytkentä: 3 x 2,5 (-o-)
• kotelointiluokka: IP44

Snro

Tuote

45 069 57 Musta RAL 9005, 29W, 3500 lm
45 069 58 Harmaa RAL 7037, 29W, 3500 lm
45 069 85 Harmaa RAL 7037 44W, 5000 lm
44
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DUOLINE-valaisinjärjestelmä
on monipuolinen ja joustava!
Valaistus luo tilaan tunnelmaa ja antaa tilalle
ilmettä. DUOLINE-valaisinjärjestelmä tarjoaa
monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet
muunneltavaan kohde- ja yleisvalaistukseen.
DUOLINE-kaksivaihekiskossa on kaksi
erillistä vaihetta, joten siihen voi yhdistellä
erityyppisiä valaisimia, kuten kohdevaloja ja
himmennettäviä valoja sekä adapterilla ripustusvalaisimia. Valaisimet voidaan himmentää tai sytyttää erikseen sen mukaan, mitä
valaistukselta halutaan.
Soveltuu myös ahtaisiin asennuksiin
Vähän tilaa vievä DUOLINE-kiskojärjestelmä
soveltuu moneen kohteeseen. Sillä on
Snro

rajattomat mahdollisuudet taipua eri käyttötarkoituksiin niin myymälässä, kahvilassa,
toimistossa, näyttelytilassa, hotellihuoneessa
kuin kotonakin.
Saatavissa joko kätevästi valmispaketissa
tai kaikki osat erillisenä. Kiskoon asennetut
valot ovat käteviä siirtää, joten tilan valaistusta on helppo muuttaa tarpeen mukaan.
Uusin tulokas on ripustusvalaisin
DUOLINE-kaksivaiheadapterilla
Se sopii kokoonpanoihin, joissa halutaan
yhdistää kohde- ja ripustusvalaisimia. Saatavissa siihen sopivat kuvut ja varjostimet.
Nyt on mahdollista yhdistää myös valaistus

Tuote

Valovirta

42 260 24 DUOLINE Mini-Rulle paketti, vallkoinen*

4 x 530 lumen

42 260 25 DUOLINE Mini-Rulle paketti, musta*

4 x 530 lumen

42 262 90 DUOLINE Vetro paketti, valkoinen*

4 x 430 lumen

42 262 84 DUOLINE Mini-Rulle kohdevalo 8W, valkoinen

530 lumen

42 262 85 DUOLINE Mini-Rulle kohdevalo 8W, musta

530 lumen

42 262 91 DUOLINE Vetro kohdevalo 5W, valkoinen

430 lumen

ja musiikki! DUOLINE-kaksivaihekiskoa voi
käyttää tuotevalikoimaan kuuluvan bluetooth-kaiuttimen virtalähteenä ja kuunnella
musiikkia tai radiota. Kaiuttimen väri ja muotoilu ovat samat kuin kohdevaloilla, joten ilme
on yhdenmukainen.
Kaikki päivitetyt DUOLINE-tuotteet löytyvät
sähkönumerot.fi – haku nimellä Duoline.

* paketti sisältää 4 kpl kohdevalo, 2 x 1 metrin kisko, syöttörasia, jatkokappale, päätykappale ja 2 x 1 m peitelista
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OTi DALI Box LED DALI -liitäntälaite
esiasennetulla vedonpoistolla ja vastuksilla
Pura pakkaus, kytke – säästä aikaa!
OSRAM LED-liitäntälaitteiden asennus on
entistä helpompaa uusilla OTi DALI-boxeilla.

OPTOTRONIC-liitäntälaitteet ovat nyt saatavana käytännöllisessä paketissa.
Liitäntälaitteet voidaan ohjelmoida älylaitteesi
ilmaisen Tuner4tronic Field App -sovelluksen
kautta NFC-tekniikalla.

Nopea ja helppo
kytkentä

Jokainen boxi sisältää LED-liitäntälaitteen
esiasennetulla vedonpoistolla ja vastuksilla,
joilla yleisimmät lähtövirrat voidaan asettaa
LEDset-liitännän kautta ilman lisäohjelmointia.

OTi DALI BOX
Snro

Nimike

40 109 15 OTI DALI 15/220-240/1A0 BOX

Uudella OTi DALI -boxilla laadukkaisiin ja
tulevaisuudenkestäviin järjestelmiin luottavat
asentajat minimoivat oman asennustyönsä.
Lisää nopeutta OTi DALI -boxilla.

40 109 16 OTI DALI 25/220-240/700 BOX
40 109 17 OTI DALI 35/220-240/1A0 BOX
40 109 18 OTI DALI 50/220-240/1A4 BOX

Uusi DALI-2-sertifioitu LED-liitäntälaite ulkotiloihin
Huipputeknologialla pysyt edelläkävijänä!
OSRAMin uusi OTi DALI 100 / 220-240 / 24
1-4 CH P (jo saatavana olevan OTi DALI 210
/ 220-240 / 24 1-4 CH P:n kanssa) on DALI2-sertifioitu, joten se on yksi ensimmäisistä
ulko-tilojen LED-liitäntälaitteista, joka täyttää
DiiA:n standardin korkeat tekniset vaatimukset ja mahdollistaa jopa 50 m johdinpituudet.
Rakenne ja suojausluokitukset tekevät siitä
erityisen sopivan ankariin sääolosuhteisiin
ja mahdollistaa sen käytön jopa suorassa
auringonvalossa termisten raja-arvojen
mukaisesti.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

4 DALI-kanavaa
DALI-2-sertifiointi
jopa 50 m johdinpituus
Korkea ylijännitesuoja: jopa 6 kV (L-N),
8kV (L / N-PE)
IP66 ja IP67 -suojaus
UV-suojaus
AstroDIM-toiminnallisuus (valaistus himmentyy automaattisesti yöaikaan)
LED-vikojen havaitseminen (DALI)
Kestävä, täysalumiininen runko
Elinikä 50 000 tuntia lämpötilassa 60 °C

OTi DALI 100 / 220-240
Snro

Nimike

40 109 33 OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH
40 107 05 OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH
46
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Cariitti Huuhto EasyLaadukas asennusvalmis profiilivalaisin
nopeasti ja vaivattomasti

Huuhto Easy valaisimet ovat
todella monikäyttöisiä.
Ne toimivat erittäin hyvin keittiön välitilan
valaistuksessa ja Huuhto Easya voidaan
käyttää myös epäsuoraan valaistukseen
kattopinnan kautta. Tämän profiilivalaisimen

etuna on alhainen lämmöntuotto ja energiankulutus ja pitkäikäisyys.
Yhdistelemällä juuri oikean mittainen valaisin
Profiilit kytkeytyvät suoraan toisiinsa valmiiden yhdysliittimien avulla, jolloin voit yhdistellä viidestä eri mittaisesta Huuhto Easystä
juuri oikean mittaisen valaisimen. Huomioi
asennusta suunniteltaessa, että profiilin syöttökaapelin liitin lisää kokonaispituutta 20-40

Snro

Pituus

värilämpötila

Teho

Jännite

Lumen

Tuotenumero

41 971 00

330 mm

3000 K

5W

24 V

278 lm

15 324 50

41 971 24

330 mm

4000 K

5W

24 V

315 lm

15 324 56

41 971 01

520 mm

3000 K

8W

24 V

470 lm

15 324 51

41 971 25

520 mm

4000 K

8W

24 V

534 lm

15 324 57

41 971 02

620 mm

3000 K

10 W

24 V

547 lm

15 324 52

41 971 26

620 mm

4000 K

10 W

24 V

621 lm

15 324 58

41 971 03

1000 mm

3000 K

16 W

24 V

945 lm

15 324 53

41 971 27

1000 mm

4000 K

16 W

24 V

1073 lm 15 324 59

41 971 46

1480 mm

3000 K

24 W

24 V

1415 lm 15 324 54

41 971 48

1480 mm

4000 K

24 W

24 V

1607 lm 15 324 60

41 971 47

1960 mm

3000 K

32 W

24 V

1890 lm 15 324 55

41 971 49

1960 mm

4000 K

32 W

24 V

2147 lm 15 324 61

mm. Profiileja voi liittää peräkkäin max. 5
m. Muuntaja ja syöttökaapeli ovat erikseen
tilattavia.
Profiili kiinnitetään mukana tulevilla jousitai piilokiinnikkeillä, joilla valaisin kiinnittyy
kauniisti ilman näkyviä kiinnityspisteitä. Kansi
on satiinipintainen ja poistaa led-valon pistemäisyyden lähes täysin. Värilämpötiloista
valittavana lämpimämpi 3000K ja kylmempi
4000K.
Edut ja ominaisuudet
• Leveä valonjako
• Soveltuu esimerkiksi keittiön työtasojen,
hyllyjen, katto- ja seinäpintojen valaistukseen.
• IP44.
• Helppo asentaa mukana tulevilla valmiilla
kiinnikkeillä.
• Profiilin leveys 18 mm, korkeus 16 mm,
valmiit pituudet löydät taulukosta.
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Cirrus – pylväsvalaisin, jossa
käytännöllisyys ja muotoilu kohtaavat
Fagerhultin Cirrus on uusi kustannustehokas pylväsvalaisin erinomaisella valaistumukavuudella.
Valitse tai muokkaa valaisimesta
konfiguraattorin avulla kohteeseen sopivat ominaisuudet.

epäsuora valonlähde, joka tarjoaa erinomaisen valomukavuuden pyöreän, kaarevan
heijastimen kautta. Valaisimen suunnittelussa
on erityisesti otettu huomioon tasainen ja
pehmeä valon jakautuminen heijastimelle,
jotta valaisin on edukseen sitä katsottaessa.
Symmetrinen valonjako luo häikäisemättömän valaistuksen pehmeillä siirtymillä.

Valaisimen suunnittelussa on huomioitu
valon jakautuminen
Cirrus on tämän syksyn tilausvalmis uutuustuote. Skandinaavisen pelkistetty muotoilu,
jonka suorat ja kaarevat viivat muodostavat
tyylikkään vaikutelman. Yläosan kehä antaa
valaisimelle selkeän luonteen sekä samalla
yhdistää ja tiivistää kuvun. Valaisimessa on

Käytännöllistä yleisvaloa puisto- ja
asuinympäristöihin
Cirruksessa on valovirtavaihtoehtoja 3000
lumeniin asti (<95 lm/W). Valaisimeen on
saatavilla useita eri värejä, kaapeli- ja valonohjausvaihtoehtoja, joista käyttötarkoitukseen sopivan voi etsiä tai muokata Fagerhult
Configure -konfiguraattorin avulla.
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Valaistusta voidaan käyttää puistoissa ja
asuinalueilla luomaan viihtyisä ja turvallinen
ympäristö, jossa ihmiset haluavat viettää
aikaa myös auringonlaskun jälkeen. Valaistus
ja valaisimet ovat integroitu osa maisemaarkkitehtuuria, mikä vaikuttaa sen suunnitteluun ja luonteeseen.
Cirrus on muotoiltu skandinaavisen suorilla
linjoilla ja kuvussa sijaitsevalla avaralla tilalla,
joka antaa nykyaikaisen mutta silti klassisen
ilmeen valaisimelle. Se on erittäin kustannustehokas tuote puisto- ja asuinympäristöihin,
joissa et halua tinkiä tyylistä tai valaistusmukavuudesta.

Snro

Tuote

45 309 75

Pylväsvalaisin Cirrus IP 66 21W 2000lm 830

Kuvaus

45 309 76

Pylväsvalaisin Cirrus IP 66 32W 2800lm 830

45 309 77

Pylväsvalaisin Cirrus IP 66 19W 2000lm 840

45 309 78

Pylväsvalaisin Cirrus IP 66 32W 3000lm 840
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SG:n uusi kohdevalaisinperhe
Hovden ja Hovden Sign
Hovden on sirokokoinen mutta
tehokas kohdevalaisin kasvien,
puiden ja seinäpintojen valaisemiseen
Hovden on korkealaatuisten puutarha,
kohde- ja kylttivalaisinten sarja. Teholuokat ovat 8, 12 ja 24W joiden lumen arvot
ovat 540-2200 lumenia. Materiaali on lujaa
jauhemaalattua alumiinia, jolla annetaan 10
vuoden korroosiotakuu. Maa-asennuksen
lisäksi valaisin voidaan kiinnittää seinälle
asennuskannakkeen avulla.
Tuoteperheestä löytyy myös Hovden Sign,
jota voidaan käyttää kylttien valaisemiseen

Snro

Tuote

45 227 66

HOVDEN MINI 600lm 4K, 360

45 227 70

HOVDEN MIDI 1300lm 4K, 360

45 227 74

HOVDEN MAXI 2200lm 4K, 360

800mm pitkän varren ansiosta. Valaisimen
pää kääntyy 360 astetta, mikä mahdollistaa
joustavan asennuksen ja suuntaamisen.

Valittavana on kaksi eri valokeilaa, 15 ja 36
astetta. Häikäisynestoa varten saatavilla
myös rajain lisävarusteena.
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Saas Instrumentin
LED-valonauhat uudistuvat
Valikoima jakautuu A++, Superior
ja Creative sarjoihin, jotka tarjoavat entistä enemmän valoa,
parempaa värintoistoa ja monipuolisia mahdollisuuksia valaista
tila aivan uudella tavalla.
Saas A++ LED-valonauhat on päivitetty
versio jo entuudestaan laadukkaisiin highline
sarjan LED-valonauhoihin. Uudet A++ nauhat
ovat energiatehokkaampia ja hyötysuhteeltaan parempia edeltäjiinsä nähden. Valontuottoa on jopa 153 lumenia / watti. A++ sarjasta löydät LED-valonauhat sisään ja ulos,
sekä värilämpötilan voit valita vaihtoehdoista
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3000K ja 4000K. Kaikki sarjan nauhat ovat
24V ja kaikki nauhat ovat himmennettävissä
ja ohjattavissa.

sinkiskot, joilla viimeistelet asennuksen ja
varmistat että tehokkaimpien LED-valonauhojen jäähdytys on riittävän tehokas.

Luonnollista värintoistoa
Superior sarjan LED-valonauhat on suunniteltu haastaviin kohteisiin, joissa halutaan
värien toistuvan mahdollisimman luonnollisesti ja oikein. Superior-nauhoissa värintoistoindeksi on 95, joten tämä tuoteperhe
on täydellinen valinta gallerioihin, museoihin
ja ravintoloihin, joissa värintoiston tulee olla
huippuluokkaa.

Saas A++ LED-valonauhojen edut
• Suuri valontuotto
• Erinomainen hyötysuhde, jopa 153 lm/W
• Monipuolinen valikoima kaikkiin tilanteisiin
• Himmennettävissä
• Laadukas ja monipuolinen

Saas Creativella luodaan luovaa valaistusta
Saas Creative -sarjan nauhoilla voit antaa
mielikuvituksen laukata vapaasti ja luoda
valaistuksia, joita ennen on ollut haastavaa
luoda. Creative -LED-valonauhaperhe pitää
sisällään RGBW-nauhoja, sivustavalaisevia
LED-nauhoja, dynaamisia LED-valonauhoja
ja paljon muuta.
Uudistuneet LED-valonauhat löytyy SLO:n
valikoimista monipuolisesti. Muista myös
LED-valonauhoille suunnitellut strip rail -valai-

Sähkönumerot: 41 314 17 – 41 314 26,
41 314 33-41 314 35, 41 333 27-41 333 74
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Theben theLuxa-sarjan liiketunnistimet

ovat kehitetty nykyaikaisen valaistuksen ohjaustarpeisiin!
Joidenkin LED-lamppujen kytkentävirta voi
olla jopa yli 10A (nimellisvirtaan nähden jopa
1000 kertainen), vaikka itse lampun teho olisi
ainoastaan 2-5W. theLuxa-sarjan tuotteilla
on erinomainen syöksyvirran (Inrush current)
kestävyys, koska ne ovat nollapistekytkennällä varustettuja ja tuotteiden koskettimet
ovat näin suojassa LED- valonlähteiden
aiheuttamilta kytkentävirtapiikeiltä. Koska
theLuxa -tunnistimet kestävät 500 Wattia
LED-kuormaa, virtapiiri ei useimmiten tarvitse
erillistä relettä tai kontaktoria.
theLuxa-sarjan tuotteet ovat helposti
asennettavissa
Koska kytkentäosassa on paljon kytkentätilaa, kaapelit voidaan tuoda helposti pohjan
läpi tai pintavetoina suoraan kytkentätilaan.

Itse asennusta helpottaa myös pakkaukseen
sisältyvä poraussapluuna, jolla tuotteen
kiinnityskohdat voidaan merkitä etukäteen.
Kytkennän jälkeen tunnistinosa painetaan
kytkentäosaan pistoliitännällä.
Kaikissa tuotteissa on aliryömintäsuoja ja liikkuva tunnistinpää, jota voidaan kääntää sivuja pystysuunnassa. S180-sarjan tuotteet
on tarkoitettu seinäasennukseen ja niiden
kotelointiluokka IP 55.

Snro

Malli

Snro

Lisätarvikkeet

26 071 37

theLuxa S180 valkoinen

26 076 12

theLuxa SWH kehys valk.

26 071 38

theLuxa S180 musta

26 076 13

theLuxa SBK kehys musta

26 071 39

theLuxa S360 valkoinen

26 076 14

theLuxa SWH kulmak. valk.

26 071 40

theLuxa S360 musta

26 076 15

theLuxa SBK kulmak. musta

S360-sarja voidaan kiinnittää myös kattoon
ja sen kotelointiluokka IP66. Lisätarvikkeina
on saatavana kulmakiinnike (S360-sarjassa
sisältyy) ja korotuskehys, jolla saadaan lisää
tilaa esimerkiksi pinta-asennukseen.
Kaikissa malleissa säädöt onnistuva helposti
tunnistinosassa ja näissä malleissa on myös
“test“-asento, jolla tunnistusalue on kätevä
testata asennuksen jälkeen.

Taipuva LED-nauha - Winled S-Shape
Erikoisnauha, joka on mahdollista taittaa 90 asteen kulmaan!
8,6W/m

S-Shape LED-nauhat
mahdollistavat taipuisuudellaan
monenlaiset valaistusratkaisut.

•

•

LED-nauhat soveltuvat erinomaisesti erilaisiin
korostus- ja erikoisvalaistustarpeisiin oikeastaan vain mielikuvitus on rajana niiden
käytössä. Winledin asennusvalmiit LED-nauhat tarjoavat monipuolisia ratkaisuja kodeista
konttoreihin, tehden tiloista hetkessä tyylikkäitä ja näyttäviä.
Nauhavalikoimassa on eri kokoluokkien
lisäksi tarjolla myös erikoisnauhoja kuten
S-Shape LED-nauhat, jotka mahdollistavat
taipuisuudellaan monenlaiset valaistusratkaisut, joita tavallisilla valonauhoilla ei voida
toteuttaa ilman katkaisua kulmakohdissa.

•

•

S-shape 8,6W-nauha on S-muotoinen,
mikä mahdollistaa nauhan taittamisen
esimerkiksi 90 asteen kulmaan, mikä on
tavalliselle valonauhalle mahdotonta.
Valonauhan sahalaitakuvioinen muotoilu mahdollistaa kaarevat asennukset.
S-Shape on helppo asentaa esimerkiksi
tolpan ympäri koska nauhan rakenne on
taipuisa.
Asennus on nopeaa ja vaivatonta, ei vaadi
juottamista.
IP20-luokiteltu valonauha soveltuu kuiviin tiloihin.

Snro

Tuote

41 422 69

Valoprofiili/-nauha - S-shape
8.6W/m IP20 3K 5m

41 422 70

Valoprofiili/-nauha - S-shape
8.6W/m IP20 4K 5m

•

S-Shape valonauhan värilämpötila valitaan
kokonaisratkaisuun sopien joko lämpimäksi tai neutraaliksi.

Soveltuu hyvin julkisrakennuksiin
Kyseiset LED-nauhat soveltuvat erittäin hyvin
valaistusratkaisuksi muun muassa julkisrakennuksiin, myymälöihin, majoitustiloihin,
ravintoloihin sekä muihin toimitiloihin. Sopii
myös loistavasti erikoisvalaistustarpeisiin
kuten kylttien taakse tai kierrettäväksi huonekaluihin.
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Airam Pro Led -putket
Ammattilaisen varma valinta
Airamin Pro led -putki on varma valinta
korvaamaan T8-loisteputket. Pro Ledin etuna
on taipumaton lasirunkoputki.
Etuja
• Valotehokkuus on jopa 150 lm/W.
• Syttyy välittömästi, myös pakkasessa.
• Värilämpötila on 4000K. Pitkä käyttöikä,
50 000 tuntia.
• Lampuille myönnetään kahden vuoden
täystakuu.
• Pitkä polttoikä 50 000 tuntia.

Loisteputken korvaajaksi
Kun loisteputki (T8) halutaan korvata
led-putkella, - joko paremman valonlaadun, toimintaympäristön (esim. kylmätilan)
tai pitkän toiminta-ajan vuoksi - on valinta
led-putki. Ne soveltuvat korvaamaan vastaavan mittaisia loisteputkia sellaisenaan, ainoastaan tavallisen sytyttimen tilalle on vaihdettava
pakkauksen mukana tuleva led-sytytin.
59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin
valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen
kuristin.

Led-putket sopivat vain perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin.
Ominaisuuksia
• Lasikupu on helppo asentaa, ei taivu.
• Täysin tasainen rakenne kannan ja putken
välillä: vahva kesto kuljetuksissa.
• Led-”sytytin” mukana pahvipakkauksessa.
• Korvaavat 18W, 36W ja 58W loisteputket.
Värilämpötila 4000K.
• Värintoistoindeksi CRI > 80. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen
poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

Snro

Tuote

47 134 14

PRO LED T8/26 9W/840 G13 590MM BX

1350 lm Ø 26/590

47 134 15

PRO LED T8/26 18W/840 G13 1200MM BX

2700 lm Ø 26/1200

47 134 16

PRO LED T8/26 24W/840 G13 1500MM BX

3600 lm Ø 26/1500

I-VALO DANI - kompakti LED-valaisin
vaihdettavalla valonlähteellä
Teollisuuden tarpeisiin
DANI-valaisin on suunniteltu teollisuuden
mataliin tiloihin, kuten erilaisten
• teknisten tilojen,
• huoltotilojen,
• matalien käytävien,
• portaikkojen ja
• hoitosiltojen valaisuun.
Vankka rakenne kestää haastavia
olosuhteita
Valaisimen LED-tekniikka on helposti vaihdettavissa. DANI on koostaan huolimatta
vankka ja mekaanisesti hyvin kestävä soveltuen teollisuuden haastaviin olosuhteisiin.
Runko on korroosionkestävää, pinnoitettua

alumiinia ja sulkulasi molemmin puolin satinoitua akryylilevyä, joka antaa erinomaisen
häikäisysuojan sekä miellyttävän tasaisen
valonjakauman.
•

Asennuksessa voi hyödyntää I-Valon
valikoimatarjontaa
Valaisin on varustettu I-Valon omalla
suodatintekniikalla. DANI voidaan asentaa
ilman erillistä kiinnikettä kattopintaan tai
ripustuskiskoon. Tarvittaessa voidaan myös
hyödyntää valmistajan omaa, kattavaa kiinnikevalikoimaa, josta löytyy useita valaisimelle
sopivia vaihtoehtoja. DANI voidaan asentaa
mm. pylväsasennuksena I-Valon tolppaan
kannakkeen nro 6061 avulla.
Ominaisuudet
• Ta-luokka: -25 °C…+45 °C (12 W)
ja -25 °C…+40 °C (20 W)
• Ottoteho: 12 W ja 20 W
• Valaisimen valovirta: 1500 lm ja 2500 lm
• Värilämpötila: 4000 K
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•
•
•

•
•
•

IP-luokka:
IP65
Valonjako: Leveä
Suodatin: GORE
Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu
alumiini
Kupumateriaali: Akryyli (PMMA)
Ohjaus: ON/OFF
Vaihdettavat LED-huoltopaketit:
DV01X (12 W) ja DV02X (20 W)

Snro

Valaisimen t.koodi

Ottoteho

43 004 88

DV01X3CA

12W

43 004 89

DV01X3CB

12W

43 004 90

DV02X3CA

20W

43 004 91

DV02X3CB

20W

Snro

Huoltopaketin t.koodi Ottoteho

43 004 92

DV01X

12W

43 004 93

DV02X

20W
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Nordtronic valaistuksen ohjauslaitteet
Easy Install
Perustamisvuodestaan 2006 lähtien Nord
tronicin on keskittynyt ”Easy Install” -konseptiin, joka takaa asentajalle Nordtronicin tuotteiden helpon ja nopean asennuksen. Koko
tuotekehityksemme perustuu tukkukauppiailta
ja asentajalta saamamme palautteeseen.
”Easy Install” oli myös keskeisenä ominaisuutena, kun Nordtronic lanseerasi Box-sarjan,
riippumatta oliko asennuksessa kyseessä
erillinen ratkaisu tai olemassa olevan ekosysteemin laajennus.
Box on Nordtronicin himmenninsarja, joka
käyttää uusinta Zigbee 3.0 -protokollaa
laitteiden väliseen viestintään. Nordtronic on
valinnut Zigbee-protokollan, jonka avulla käyttäjä voi koota kaikki laitteet yhteen yhdyskäytävään ja mahdollistaa laitteiden keskinäisen
kommunikoinnin.
Toisin kuin vanhemmat HUB-järjestelmät,
joissa laitteet kommunikoivat keskusohjaimen
kanssa, Zigbee-tuotteet käyttävät verkkotekniikkaa, jonka avulla laitteet voivat olla yhteydessä toisiinsa. Jos releyksikkö, himmennin
tai valonlähde kytketään irti, yksiköt voivat olla
yhteydessä toiseen releyksikköön siten, että
palvelu pysyy aina keskeytymättömänä.
Box Dimmer Zigbee
Box Dimmer Zigbee on älykäs langaton himmennin. Se kestää jopa 200 watin suuruista

LED-kuormitusta mahdollistamalla ketjuttamisen suoraan himmentimen ruuviliittimissä.
Box Dimmer Zigbee on pienikokoinen, joten
se on helppo asentaa erilaisiin kytkentärasioihin. Tämän ansiosta Box Dimmer Zigbee on
myös ihanteellinen ratkaisu himmentämiseen
paikoissa, joissa tilaa on vähän.
Box Dimmer Zigbee -laitetta ohjataan joko
painikkeella 8-230 V AC / DC, langattomasti
sisäänrakennetun Zigbee-moduulin kautta
tai lisäämällä se älyvalaistusjärjestelmään.
Oli säätötapa mikä tahansa, pienimmän
valotason säätäminen on helppoa, ja tietysti
viimeksi asetettu valaistuksen kirkkaus säilyy
muistissa Box Dimmer Zigbee –laitteessa.
Box Dimmer Zigbee on yhteensopiva markkinoiden yleisimpien Zigbee yhdyskäytävien
kanssa.
Sähkönumero: 26 063 01
Wireless Switch Zigbee
Wireless Switch Zigbee on langaton Zigbeekytkin, joka toimii Nordtronicin muiden
Zigbee-tuotteiden kanssa. Kytkimestä voit
säätää valon voimakkuutta sekä päälle ja
pois päältä -toimintoja. Langaton kytkin on

magneetilla kiinni asennusalustassaan ja siksi
irrotettuna helposti käytettävissä kaukosäätimenä. Alusta on helppo kiinnittää haluamaasi
paikkaan mukana tulevalla kiinnitysteipillä.
Langaton Zigbee-yhteys takaa pitkän, jopa 30
metrin lähetysetäisyyden, kun taas alhainen
kytkimen virrankulutus tarjoaa pitkän akun
käyttöiän. Langaton Zigbee kytkin voidaan
liittää Touchlink -toiminnolla jopa 30 laitteen
ryhmään.
Sähkönumero: 26 063 03
Switch Dimmer Zigbee
Paketti, joka sisältää Box Dimmer Zigbee- ja
Wireless Switch Zigbee -laitteet. Täydellinen
paketti himmentimellä ja langattomalla painikkeella helppoon erilliseen ratkaisuun, jossa
asennukseen on lisättävä enemmän kytkimiä
tai joissa uuden kaapelin asentaminen ei ole
mahdollista. Box Dimmer Zigbee sijoitetaan joko kattorasiaan tai olemassa olevan
kytkimen taakse. Tämän jälkeen langaton
kytkin ja Box Dimmer yhdistetään toisiinsa
Touchlink -toiminnnolla. Helposti ja nopeasti
hyviä tuloksia.
Box-tuotesarja on nyt saatavilla
SLO:n varastovalikoimasta.
Sähkönumero: 26 063 04
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ABB:n Globaali moottorisarja
koneenrakentajille
ABB:n globaali alumiinimoottorisarja on
kehitetty helpottamaan koneenrakentajien
moottorivalintaa vientiprojekteihin EU-alueelle sekä esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan.
Moottorisarja on IE3 premium efficiency hyötysuhteen täyttävä 50/60Hz, lisäksi se täytyy
USA:n hyötysuhdevaatimukset (IHP) ja on
UL hyväksytty, joten yhtä ja samaa moottorisarjaa voidaan käyttää sekä EU-alueen että
Pohjois-Amerikan projekteilla, joka helpottaa
moottorivalintaa. IE3 hyötysuhdeluokka
kattaa tai jopa ylittää myös suurimman osan
muun maailmaa hyötysuhdevaatimuksista.
Moottorit ovat alumiinirunkoisia, joka on
yleisesti käytössä oleva runkomateriaali
koneenrakentajille, keveyden ja hyvän
korroosiokeston vuoksi. Moottoreissa tulee
vakiona PTC-termistorit runkokoosta 100
lähtien, kestovoidellut laakerit sekä C3Mpintakäsittely.
M3AA K-generaation moottorisarja:
• Teho: 0.37 – 90kW
• Napaluku: 2-, 4- ja 6-napaiset
• IEC runkokoko: 80 - 250
• Jännite: 230-690V 50/60Hz
• Käämi: F-luokan eristys /
B-luokan lämpenemä
• Asennusasento: B3, B5, B14, B35 tai B34

IP-luokka: vakiona IP55
- IP56, IP65 tai IP66 optiona
• Vakiovarusteet:
- 3xPTC termistorit 100-250 runkokoot
- EUMEPS, IHP, UL
- 2D ja 3D mallit ladattavissa maksutta ABB
Optimizer työkalusta
(www145.abb.com/selection)
•

Sontheimer pääkytkin HLO40
Snro

Nimike

36 172 55

HLO40

54

SLO Valinnat • 4 / 2020

Sontheimer kuormankytkin 3x40A pääkytkinkäyttöön. Kytkimen kiertoväännin on lukittavissa riippulukolla 0-asentoon. Kuormankytkinvalikoima kattaa 3- ja 4 napaiset versiot
sekä lisänavat, apukoskettimet ja liitinsuojat.
Kuormankytkimiä käytetään pienjännitekojeistojen sähkönjakelun pääkytkiminä, moottorien
käynnistykseen- ja pysäytykseen sekä huollon
aikana kuormanerotuskytkiminä. Sontheimer
kuormankytkimet on sertifioitu standardin
EN 60947-3 mukaisesti. Valikoimaan kuuluu
myös UL-listattuja kytkimiä.

Tuoteuutiset
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Sarja XT316 Iskusylinteri
XT316 Iskusylinteri on paineilmatoiminen vasara,
jota käytetään siilojen ja kourujen holvaantumisen ja
tukosten poistamiseen.

•
•
•

Säädettävä iskuvoima
Voimakas ja tasainen isku
Ei vaadi voitelua

Asennuskohta siilossa

Yhden sylinterin asennus

Kahden sylinterin asennus

Asennus kun materiaali
tarttuu seinämään

Asennustapa

Laipan asennus suoritetaan hitsaamalla. Hitsattavien
tukilevyjen käyttö on suositeltavaa rakenteen vahvistamiseksi. Ohut seinämä vahvistetaan lisälevyllä.
Laitteen asennus varmistetaan vaijerilla.
Iskusylinteri mallit:
• XT316-30B Iskusylinteri
• XT316-40B Iskusylinteri
• XT316-63B Iskusylinteri

TuNro

Nimi1

Nimi2

AAB9382

XT316-30B

Iskusylinteri

AAB9383

XT316-40B

Iskusylinteri

AAB9384

XT316-63B

Iskusylinteri

AAB9385

XT316-80B

Iskusylinteri

AAB9386

XT316-100B

Iskusylinteri

XT316-80B Iskusylinteri
XT316-100B Iskusylinteri
Ohjausventtiili iskusylinterille:
• EVT317-5DZ-02F-Q 3-tie
magneettiventtiili, 24 VDC
• EVT317-7DZ-02F-Q 3-tie
magneettiventtiili,
240 VAC (50/60 Hz)
•
•

Entes MCB-7
aikarele veto/päästö

•
•

•

Soveltuu laajan aika- ja jännitealueen ansiosta käytettäväksi muun muassa merkinantokojeiden, ilmastoinnin,
ovikojeiden, valaistusryhmien kytkentään ja automaattiseen ohjaukseen veto- ja päästöhidastuksella.

•

•

Toiminta: Vetohidastus
Jännitteen kytkeytyessä päälle, rele vetää asetellun ajan
jälkeen. Rele pysyy vetäneenä niin kauan, kun jännite on
kytkettynä.

•

Vetohidastus / päästöhidastus
Syöttöjännite: 24–240V AC/
DC , 50/60 Hz
Kosketin: Vaihtokosketin 8A,
2000VA
Säätöalue 0,1s....30h Led
osoitus jännitteen syötölle ja
kosketintoiminnalle
Asennus DIN -kiskoon,
tilantarve 1mod.
Liitännät: 2,5 mm2
ruuviliittimet

Toiminta: Päästöhidastus
Jännitteen kytkeytyessä päälle, rele vetää.
Rele päästää asetellun ajan jälkeen.
Sähkönumero 27 030 00
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EMpro-energiamittarit energiatehokkuuden
hallintaan
Phoenix Contactilta tuotteet ja palvelut energianhallintaan. Me teemme
energian mittaamisesta helppoa.
Helppo asennus ja käyttöönotto. Tuotteen
suunnittelussa on huomioitu laitteen käyttö,
jotta asennus ja käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa.
Olipa kyseessä monimutkainen energianmittaus tai yksinkertainen kustannuslaskenta,
Phoenix Contactin energiamittarit tallentavat
kaikki sähköiset parametrit, jotka ovat merkityksellisiä energianhallinnallesi.
Yksinkertainen ja nopea integraatio ohjaus- ja
hallintajärjestelmiin edistyksellisen tiedonsiirron ja digitaalisten palveluiden avulla.

•

•

Modbus TCP vakiona, mutta saatavilla
myös Modbus RTU-, Profinet- ja
Ethernet IP-protokolliin sopivilla ulostuloilla.
Integroitu REST-liitäntä ja suora pilviyhteys
Proficloud-pilveen avaavat oven digimaailmaan esineiden Internetiin (IoT).

Snro

Meiltä myös kattava valikoima
virtamuuntajia ja Rogowski-keloja
jälkiasennuskohteisiin.
Rogowski-kela voidaan kytkeä suoraan
energiamittarille ilman välimuuntajia.

Nimike

67 102 07 EEM-MA370

Energiamittari

67 102 08 EEM-MB371

Energiamittari DIN

67 102 09 EEM-MA371

Energiamittari DIN

67 102 10 EEM-MA770

Energiamittari DIN

67 102 11 EEM-MA771

Energiamittari DIN

67 102 12 EEM-MB370

Energiamittari DIN

67 102 13 EEM-MA770-PN

Energiamittari DIN

67 102 14 EEM-MA771-PN

Energiamittari DIN

67 102 15 EEM-MB370-PN

Energiamittari DIN

67 102 16 EEM-MB371-PN

Energiamittari DIN

67 102 17 PACT RCP-D140 Virtamuuntaja avattava
67 102 18 PACT RCP-D190 Virtamuuntaja avattava
67 102 19 PACT RCP-D95
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Virtamuuntaja avattava

Tuoteuutiset
/ Mittalaitteet
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Chauvin
Arnoux-mittalaitteet kaikkiin
sääolosuhteisiin
Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy
luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu
ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville
mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä
vedenpitäviä että pakkasenkestäviä. Ulkona suoritettaviin mittauksiin tarkoitetut Chauvin Arnoux-mittalaitteet
ovat joko IP53-, IP65- tai IP67-luokituksen omaavia.
Luokitusjärjestelmän ensimmäinen numero kertoo,
miten hyvin laite on suojattu pölyä sekä vieraita esineitä
vastaan ja toinen numero kertoo miten hyvin laite
kestää vettä ja kosteutta:
IP53: Suojattu pölyltä ja korkeintaan 60 asteen kulmassa satavalta vedeltä, IP65: Täydellinen suojaus
pölyltä ja joka suunnasta tulevalta vedeltä, IP67: Täydellinen suojaus pölyltä ja hetkellisen upotuksen kesto
Sähkönlaadun analysointi ja kulutuksen seuranta
Sähkönlaadun analysointi sekä tehon- ja
energiankulutuksen seuranta onnistuu kätevästi mittauskohteen sijainnista ja vuodenajasta
riippumatta. CA8436 sähkönlaatuanalysaattori
monipuolisilla mittaustoiminnoilla ja PEL105
teho- ja energiantallennin ovat varustettu IP67koteloinnilla.
Molemmat laitemallit ovat omatehoisia, joten
nämä voidaan huoletta jättää myös hieman
syrjemmässä sijaitseviin mittauskohteisiin, säästä
riippumatta. PEL105:n kommunikointivaihtoehtoihin kuuluvat Bluetooth ja WiFi, joten kommuni-kointi
onnistuu vaivattomasti myös etänä.
Molempiin laitemalleihin on saatavilla käytännöllinen kiinnityssetti, joka voidaan asentaa kiinni
erilaisiin pylväisiin.

Jännitteenkoettimet
CA771 ja CA773 jännitteenkoettimien avulla
voidaan todeta kohteen jännitteettömyys turvallisesti vuoden ympäri: Molemmat mallit ovat IP65luokiteltuja ja CA771:n pakkasenkesto on jopa
-30°C, jolloin laitetta voidaan huoletta käyttää
myös hieman kylmemmissä olosuhteissa.

Malli:

Tuotenumero:

Sähkönumero:

CA771

P01 191 771B

67 505 71

CA773

P01 191 773B

67 505 73

Malli:

Tuotenumero:

Sähkönumero:

PEL105

P01 157 155

67 505 45

CA8436

P01 160 595

67 506 36
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Turvallisen ympäristön rakentamiseen
– halogeenittomat KLM/KLMA-merkinantokaapelit – uutuutena pienkelat
CPR-luokitellut halogeenittomat KLM/KLMA -kaapelit turvallisen
ympäristön rakentamiseen. Kaapelit soveltuvat erinomaisesti mm.
sairaaloihin, kouluihin ja julkisiin tiloihin, joissa vaatimuksena on
halogeenittomuus sekä CPR-luokitus. Saatavana myös kätevissä
pienkeloissa!

02 708 57

KLM 2x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 200

02 708 61

KLM 4x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 150

02 708 62

KLMA 2x0,8+0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 200

02 708 64

KLMA 4x0,8+0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 150

LEX-H taipuisa ohjauskaapeli (HF)
FLEX-H -ohjauskaapelia käytetään mittaus- ja
syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja
valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa
ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja
hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UVsuojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkyjä tai syövyttäviä
kaasuja, dioksiineja tai happoja.
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•
•
•
•
•
•
•

Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V
CPR luokka: Dca -s2, d2, a1
Johdinmateriaali: kirkas kupari
Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
Johdineriste: halogeeniton seos
Ulkovaippa: halogeeniton seos
Käyttölämpötila kiinteä asennus:
-40°C…+70°C

•

•
•

•
•

Käyttölämpötila liikuteltava asennus:
-15°C…+70°C
Taivutussäde kiinteä asennus: 4xulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus: 12,5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste: mustat numeroidut johtimet +kevi
Sähkönumerot löytyvät väliltä:
04 215 20 – 04 215 38

Tuoteuutiset/ /Valaistus
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Eupen H07RN-F (VSN)
Eucaflex Plus kumikaapeli
Laadukasta Eupen Eucaflex Plus kumikaapelia käytetään liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa, ja se soveltuu keskiraskaisiin
ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja
ulkona. Ulkovaipan erikoisseos takaa hyvät
ominaisuudet: erinomainen taivuteltavuus,
helppo kuoria.
Eucaflex Plus kumikaapelilla on hyvä mekaaninen kestävyys jopa -40°C lämpötiloissa ja
+90°C johdinlämpötiloissa. Kaapeli kestää

useimpia öljyjä ja kemikaaleja ja on UV-kestävä. Kaapeli voidaan upottaa maksimissaan
50 metriä lievästi saastuneisiin tai maksimissaan 10 metriä saastuneisiin vesiin.
•
•
•
•
•

Standardi: HAR
Nimellisjännite U/Uo: 450/750 V
CPR luokka: Eca
Johdinmateriaali: kirkas kupari
Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5

Johdineriste: EPR kumi
Ulkovaippa: elastomeerinen
erikoiskumi
• Käyttölämpötila liikuteltava asennus:
-40°C…+90°C
• Taivutussäde liikuteltava asennus: 5 x
ulkohalkaisija
• Johdintunniste: HD 308 2S
Sähkönumerot löytyvät väliltä: 04 221 01
- 04 221 58
•
•

LTC H07RN-F Triflex Plus
halogeeniton kumikaapeli
Kaapelia käytetään liitoskaapelina kone- ja
laiteasennuksissa. Soveltuu keskiraskaisiin
mekaanisiin rasituksiin, sisä- ja ulkokäyttöön.
Tulipalon sattuessa kaapeli ei levitä myrkkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai
happoja. Voidaan upottaa veteen, suositus
maksimisyvyys 10 metriä.

•
•
•
•
•
•
•
•

Standardi: HAR
Nimellisjännite U/Uo: 450/750 V
CPR luokka: Eca
Johdinmateriaali: kirkas kupari
Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
Johdineriste: halogeeniton kumiseos
Ulkovaippa: halogeeniton kumiseos
Käyttölämpötila kiinteä asennus: -50
°C…+90 °C

Käyttölämpötila liikuteltava asennus:
-40 °C…+90 °C
• Taivutussäde kiinteä asennus:
4xulkohalkaisija
• Taivutussäde liikuteltava asennus: 6x
ulkohalkaisija
• Johdintunniste: HD 308 2S
Sähkönumerot löytyvät väliltä:
04 217 12 – 04 217 33
•
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Nestor St Closure
-jatkoskotelot mekaanisilla tiivisteillä
Nestor Cablesin NesCon®tuoteperhe sisältää kaikki valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeet sekä kattavan valikoiman
erilaisia lisätarvikkeita ja työkaluja.
Tuotteiden yhteensopivuus on taattu
kaikkien Nestor Cablesin valmistamien valokaapeleiden kanssa.
Nyt NesCon®-tuotevalikoima täydentyy uusilla
Nestor St Closure -jatkoskoteloilla, jotka ovat
yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa.
Uusissa jatkoskoteloissa on aiemmista Nestor
Cablesin tuotteista tutut ja hyväksi havaitut
ominaisuudet täydennettyinä uusilla asennustyötä helpottavilla yksityiskohdilla.
• Nestor St Closure -jatkoskoteloiden läpivienneissä ei tarvita kuumakutisteita, joten
asennustyö voidaan suorittaa nopeammin
ja turvallisemmin perinteisiin jatkoskoteloihin verrattuna.
• Läpivientien tiivistys on helppoa ja yksinkertaista, joten inhimillisten asennusvirheiden teko on hankalampaa. Esimerkiksi
kuumakutisteiden epätasaisen lämmittämisen tai huonosti asennetun haaroituskappaleen aiheuttamia vuotoriskejä ei uusissa
jatkoskoteloissa ole.
• Jatkoskoteloiden tiiveysluokitus on IP67 ja
materiaalina haponkestävä ruostumaton
teräs.
Nestor St Closure -jatkoskotelot voidaan
asentaa suoraan maahan, kaapelikaivoon
tai erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla
seinään, jakokaappiin tai pylvääseen.
Jatkoskoteloiden toimitussisältöön kuuluu
kaikki jatkamiseen tarvittavat materiaalit
lukuun ottamatta Nestor Mech Seal -tiivisteitä. Jatkoskoteloiden mukana toimitettava tarvikevalikoima vaihtelee jatkoskotelon mallin mukaan.
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Snro

Tuote

Nestor-koodi

72 846 09

Jatkospkt. Nestor St Closure XS 12F Mech

LV2501

72 846 07

Jatkospkt. Nestor St Closure S 24F Mech

LV2438

72 846 08

Jatkospkt. Nestor St Closure S 48F Mech

LV2439

72 846 06

Jatkospkt. Nestor St Closure M 96F Mech

LV2500

72 845 97

Jatkospkt. Nestor St Closure L 96F Mech

LV2441

72 845 98

Jatkospkt. Nestor St Closure L 192F Mech

LV2442

72 845 99

Jatkospkt. Nestor St Closure L 288F Mech

LV2443

72 846 00

Jatkospkt. Nestor St Closure L 384F Mech

LV2502

72 846 05

Jatkospkt. Nestor St Closure L 432F Mech

LV2503

72 846 01

Nestor Mech Seal 6 x 10mm

LV2543

72 846 02

Nestor Mech Seal 4 x 15mm

LV2544

72 846 03

Nestor Mech Seal 2 x 18mm

LV2545

72 846 04

Nestor Mech Seal 2 x 23mm

LV2546
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Tutut APS kaapelit on nyt
saatavilla myös Cca-paloluokituksella
APS asennuskaapeli Cat.6 U/UTP Cca on
helppokäyttöisessä laatikossa, josta sitä on
helppo käyttää sisäkelan ansiosta. Laatikko
sisältää 305 m asennuskaapelia.
Cca-paloluokituksen kaapelia on saatavilla myös 500 metrin keloissa Dual- ja
Single-asennuskaapelina. Tuotekoodi:
W6UX042M0S30, Snro. 02 331 02
Tutustu myös muihin APS tuotteisiin!
Kerman liittimet uusissa ympäristöystävällisissä pakkauksissa
Kerman liittimet ovat nyt saatavilla ympäristöystävällisissä 24 kappaleen pahvipakkauksissa. Liittimet on pakattu kätevästi jokainen
omaan koloonsa helposti otettavaksi ja
käytettäväksi.

Kerman liittimillä toteutat luotettavat verkot
niin asuntoon kuin vaativampaankin ympäristöön. Liittimiä on saatavilla kertapuristeisena
ja työkaluttomina sekä suojattuna ja suojaamattomina. Kerman tuotteiden asennuksille
on saatavilla 25 vuoden järjestelmätakuu. Lue
lisää Kerman.fi
Musta Keystone RJ45-paneeli
Keystone-yhteensopivat RJ45-liittimet saadaan kuparipaneelin avulla siististi asennettua
19” asennustelineeseen tai laitekaappiin.
Paneelin korkeus on 1U ja siinä voidaan
käyttää suojaamattomia (UTP) tai suojattuja
(STP) liittimiä. Paneelin mahtuu 24 liitintä,
jotka ovat tilattavissa erikseen. Paneelissa on
oma ruuvi maadoitusta varten.PPE24SU

Snro

Tuote

72 477 04

Kertapuristeinen liitin, Cat.6A STP, XA24

72 477 02

Työkaluton liitin Cat6A STP, XG6S24

72 477 03

Kertapuristeinen liitin, Cat.6 UTP, GT624,

72 477 05

Työkaluton liitin pölyläpällä Cat.6 UTP, CM624

Snro. 72 265 11

LIGHTING CONTROL
+

Box Dimmer Zigbee

Wireless Switch Zigbee

Switch Dimmer Zigbee

Sähkönr. 2606301

Sähkönr. 2606303

Sähkönr. 2606304

Nordtronic A/S | www.nordtronic.com
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Pylväskalustesarja
Ounevan pylväskalustesarja soveltuu erityisesti valaisinpylväiden haaroituskytkentöihin.
Liitinsetti sisältää kolme harmaata 4x50 LED
liitintä, yhden 6x50 KeVi LED liittimen, 350
mm / 16 mm² MKEM-maadoitusjohtimen PK

16-6H -haarukkakaapelikengällä, 350 mm /
1,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän
10 ampeerin sulakkeella ja tippuvedeltä suojaavan kiinnitysalustan sulakepesän kiskokiinnitystä varten. Liittimet ovat saatavilla myös
erikseen.
• Turvallinen UL 94 V-0 –luokan PA66
muoviraaka-aine

•
•

•

•
•

Nimellisjännite 1000 V AC/DC
Kiristysmomentit ja johdinalueet merkitty
liittimen kanteen
Kaapelien nopea ja helppo asennus kuusiokoloruuveilla
Valmiiksi tehtaalla liitosrasvatut kytkentätilat
Tolppaliittimet ovat FI-hyväksyttyjä oikosulkutestattuja liittimiä

Snro

Tuotekoodi

Tyyppi

19 142 73

VC02-0069

Pylväskalustesarja 3x 4x50 mm², 1x 6x50 mm² sulakepesällä

Mustat Rocky PE jatkoholkit 75, 90, 110,
125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen
Näissä jatkoholkeissa ei
ole lukitusta, tarvittaessa
työaikaisen lukituksen pystyy
tekemään muhvin pitkän
rakenteen ansiosta putkilinjan
suuntaisella kiilalla tai ruuvilla.

Snro

Nimi 1

52 614 81 ROCKY JATKO 75mm

Nimi 2
Suojaputkitarvike jatko-muhvi

52 614 82 ROCKY JATKO 90mm

Suojaputkitarvike jatko-muhvi

52 614 83 ROCKY JATKO 110mm

Suojaputkitarvike jatko-muhvi

52 614 84 ROCKY JATKO 125mm

Suojaputkitarvike jatko-muhvi

52 614 85 ROCKY JATKO 140mm

Suojaputkitarvike jatko-muhvi

52 614 86 ROCKY JATKO 160mm

Suojaputkitarvike jatko-muhvi

Putkiston käyttötarpeen mukaan

Älä unohda myöskään muita Rocky tuoteperheen varusteita:

sisäpinnan sileyden varmistamiseksi
kannattaa liitettäviin putkiin tehdä
sisäviiste.

52 614 16 Rocky kalliokiinnike 75

Suojaputkitarvike kiinnike

52 614 08 Rocky kalliokiinnike 110

Suojaputkitarvike kiinnike
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52 614 07 Rocky kalliokiinnike 125

Suojaputkitarvike kiinnike

52 614 17 Rocky kalliokiinnike 140

Suojaputkitarvi-ke kiinnike

52 614 18 Rocky Sähköhitsausmuhvi 75

Suojaputkitarvi-ke jatkomuhvi

52 614 11 Rocky Sähköhitsausmuhvi 110

Suojaputkitarvi-ke jatkomuhvi

52 614 12 Rocky Sähköhitsausmuhvi 125

Suojaputkitarvi-ke jatkomuhvi

52 614 19 Rocky Sähköhitsausmuhvi 140

Suojaputkitarvi-ke jatkomuhvi
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ABB:n 1-vaiheiset räkkimallin PowerValue
UPS-tuotteet uusiutuvat SLO:n valikoimassa
Jo aiemmin uudistuneet PowerValue RTG2
räkkimallin 6kVA ja 10kVA mallit saavat nyt rinnalleen 1kVA, 2kVA ja 3kVA mallit lisävarusteineen. Kaikkien RTG2 räkkimallisten laitteitten
lähdön tehokerroin on nyt 1 eli kVA ja kW arvot
ovat yhteneväiset. Näin uudet tuotteet antavat
jopa 11% tehonlisäyksen edeltäviin malleihin
verrattuna. Uudet mallit tarjoavat pidennetyt varakäyntiajat EBM-lisäakustokoteloilla.
Parantunut hyötysuhde alentaa laitteen eliniän
kokonaiskustannuksia.
ABB PowerValue 11 tuoteperheen kaksoismuunnostekniikan online UPS-laitteet takaavat
puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaihei-

sille kriittisille kuormille aina 10 kW:n tehoon
saakka. Ne ovat helppoja asentaa ja käyttää,
edullisia käyttökustannuksiltaan ja vaativat vain
vähän tilaa. Kaikkiin malleihin voidaan lisätä
jopa 4 kappaletta ylimääräisiä lisäakustoyksiköitä (EBM), joilla voidaan lisätä laitteiston
varakäyntiaikaa. Jokaiselle UPS-mallille on
oma EBM-yksikkönsä, jotka on helposti alustettavissa UPS-laitteen LCD-näyttöpaneelilta.
ABB PowerValue 11 mallit on saatavana sekä
räkkiasenteisina RTG2 -malleina, että kustannustehokkaina TG2 tornimalleina.

PowerValue 11
Sähkönumerot ja tuotekoodit
Räkkimallin UPS-laitteet sisäisellä akustolla
MALLI RTG2

Snro

G2 1 kVA/1000 W B

84 086 34 4NWP100200R0001 1000 W/4 min

ABB-tuotenumero

Varakäyntiaika

G2 2 kVA/2000 W B

84 086 37 4NWP100201R0001 2000 W/4 min

G2 3 kVA/3000 W B

84 086 40 4NWP100202R0001 3000 W/4 min

Räkkimallin UPS-laitteet ilman akustoa
MALLI RT

Snro

G2 1 kVA/1000 W S

84 086 35 4NWP100200R0007 Ei sis. akustoa, tehokkaampi akkulataaja

ABB-tuotenumero

HUOM!

G2 2 kVA/2000 W S

84 086 38 4NWP100201R0007 Ei sis. akustoa, tehokkaampi akkulataaja

G2 3 kVA/3000 W S

84 086 41 4NWP100202R0007 Ei sis. akustoa, tehokkaampi akkulataaja

G2 6 kVA/6 kW S

84 086 07 4NWP100150R0001 Ei sis. akustoa

G2 10 kVA/10 kW S

84 086 08 4NWP100151R0001 Ei sis. akustoa

Luotettava ja tehokas
• Kaksoismuunnostekniikka suojaa
kaikilta syöttävän verkon häiriöiltä
• Rinnankäyttömahdollisuus jopa 3
kpl rinnakkain redundanttisuuden
tai
• lisäkapasiteetin saavuttamiseksi (6
ja 10 kVA:n laitteet)
Alhaiset elinkaarikustannukset
• Varakäyntiaika tarpeen mukaan
• Korkea hyötysuhde
• Alhaiset asennuskustannukset
• Lähdön tehokerroin 1.0 (RTG2
-mallit, sekä 6kVA että 10 kVA TG2
-mallit)
Joustavuus
• Monipuoliset lisätarvikeliitännät
• UPS-laitteeseen voidaan asentaa
jopa neljä lisäakustomoduulia varakäynnin lisäämiseksi
• Erittäin hyvä tehotiheys
Helppo huoltaa
• Mekaaninen huolto-ohituskytkin
(RTG2 mallit)
• Helppo asennus ja käytettävyys
• Käyttäjäystävällinen näyttö
• Kaukovalvontamahdollisuus SNMP
lisävarustekortilla

Räkkimallin lisäakustokotelot
MALLI EBM RT

Snro

G2 1 kVA/4 x 9 Ah

84 086 36 4NWP100203R0001 Lisäakusto vain 1 kVA RT G2 laitteille

ABB-tuotenumero

HUOM!

G2 2 kVA/8 x 9 Ah

84 086 39 4NWP100204R0001 Lisäakusto vain 2 kVA RT G2 laitteille

G2 3 kVA/12 x 9 Ah

84 086 42 4NWP100205R0001 Lisäakusto vain 3 kVA RT G2 laitteille

G2 6-10 kVA /20 x 9 Ah 84 086 09 4NWP100152R0001 Lisäakusto vain 6-10 kVA RT G2 laitteille
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Pohjalevyn alla on 13 cm korkea tila tarvikkeita
ja muita työkaluja varten.

Wihan 34-osainen salkku sähköalan
opiskelijalle tai perussetti sähköasentajalle
Opiskelua aloittaessa on
paljon uutta opeteltavaa ja
omaksuttavaa.

Kun Wihan perussetti on hankittu, opiskelijan
ei tarvitse miettiä, mitä kaikkia työkaluja tulee
tarvitsemaan. Ja opettaja voi olla varma, että
Wihan salkusta löytyvät turvalliset ja kestävät
työkalut aloitukseen.
Työnantaja voi tarjota asentajilleen
sopivan sarjan työkaluja jo käytössä olevien
lisäksi sekä personoitavan salkun. Salkun voi
nimikoida ja lukita omilla lukoillaan

Wihan salkussa työkalut pysyvät
järjestyksessä ja voit täydentää sitä
omilla työkaluillasi
Wihan salkussa säilytät työkaluja järjestyksessä omissa pidikkeissään. Salkku painaa
vakiovarustein 6,5 kg. Pohjalevyn alla on
lisää tilaa 16 l (415 x 295 x 130 mm) muille
työkaluille. Voit pakata salkkuun työkaluja ja
tarvikkeita 14,2 kg:oon saakka.

Wihan salkut turvallisuus edellä, totta
kai
Kestävä, polypropyleeni-salkku on IP67suojattu. Se on pölytiivis ja kestää hetkellisen
upottamisen veteen.
Wihan 34-osainen salkku: 64 323 72 /
44505.

Wiha – yli 80 v saksalaista insinööritaitoa Schwarzwaldista – kun työkaluilla on oma paikkansa, ne pysyvät myös järjestyksessä.
Wiha on yksi maailman johtavista ammattikäsityökalujen valmistajista. Yli 80 vuotta sitten perustettu Wiha on kasvanut pienestä perheyrityksestä maailmanlaajuisesti toimivaksi yritykseksi, jonka johdossa toimii edelleen Hahnin perhe. Wihan pyrkimyksenä on helpottaa ammattilaisten työtä tarjoamalle käyttäjille innovatiivisia
käsityökaluratkaisuja, jotka lisäävät tehokkuutta, pienentävät kustannuksia ja turvaavat terveellisen työnteon. Wiha-käsityökalujen suunnittelussa ja valmistuksessa
on käytetty viimeisimpiä tuotantoteknologioita, käyttäjälähtöisiä innovaatioita ja viimeisteltyä ergonomiaa. Wiha on saanut lukuisia tuote-, laatu- ja muotoilupalkintoja.
Vuonna 2015 Wiha sai ensimmäisenä käsityökalumerkkinä maailmassa AGR-suositusmerkinnän. AGR on saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien yhdistys,
jonka tärkein tavoite on tiedottaa ja kouluttaa arkipäiväisten tuotteiden käytössä tuki- ja liikuntaelinsairauksien kipujen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Suositusmerkintä koskee erityisesti Wihan akkuavusteista ja tavallisia ruuvimeisseleitä. Wihan tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi mm. monipuoliset työkalusarjat, momenttiavaimet,
monitoimimeisselit, kuusiokolo- ja torx-avaimet, ruuvauskärjet, pihdit, ja muovivasarat. Vuonna 2019, tasan 80 vuotta perustamisensa jälkeen, yritys sai saksalaisen
tuotemerkki (German Brand Award) ja Red Dot ”Best of the Best” -brändityöpalkinnon. Samana vuonna Wiha nimitettiin toistamiseen yhdeksi innovatiivisimmista
TOP 100 -yrityksistä saksalaisten keskikokoisten yritysten sarjassa. Tuotantopalkinto (Manufacturing Excellence Award ‒ MX Award) saksalaisten keskikokoisten
yritysten sarjassa Wihalle myönnettiin jo vuonna 2014.
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WIHAN XXL III -työkalupakki sähkö
asentajalle liikkuvaan työhön tai kunnossa
pitoasentajalle teollisuuteen
Kuljeta Wihan XXL III -työkalupakkia
auton tavaratilassa ja ota tarvittaessa
mukaan työkohteeseen
Wihan XXL III -työkalupakki on helppo ottaa
mukaan kohteeseen. Ergonomiset kahvat
eri puolilla pakkia helpottavat käsittelyä,
teleskooppivedin kuljettamiseen maastossa
ja portaissa. XXL III -pakki rullaa hyvin isoilla
pyörillään epätasaisissa kohteissa. Esiintaittuvat jalat nostavat pakin noin puolen metrin korkeuteen. Yläkannessa ja teleskooppivetimessä on metallilevy, johon voit ripustaa
magneettisia työkaluja. Voit käyttää pakkia
työpenkkinä, porrasjakkarana tai istuimena.
Kannessa on v-ura mitta-asteikolla. Pakki
kestää 150 kg:n painon.
WIHAN XXL III -työkalupakissa työkalut
pysyvät järjestyksessä ja voit täydentää sitä omilla työkaluillasi.
Wihan työkalupakissa säilytät työkaluja
järjestyksessä omissa pidikkeissään.

100-osainen vakiovarustus sisältää jännitetyökaluja, pihtejä ja meisseleitä sekä muita
ammattityökaluja. Salkku painaa vakiovarustein 21,6 kg. Pohjalevyn alla on lisää
jakoseinämillä jaettavaa tilaa 10 l (490 x
310 x 65 mm) muille työkaluille. Voit pakata
salkkuun työkaluja ja tarvikkeita 50 kg:oon
saakka.
WIHAN XXL III -työkalupakki – turvallisuus edellä, totta kai
Kun käytät Wihan työkalupakkia porrasjakkarana, voit vetää teleskooppivetimen
vastakkaiselta puolelta esiin astinlaudan.
Astinlauta on puolessa välissä koko nousukorkeudesta. Kannen kaasujousijarrut
estävät sormien tahattoman puristumisen
kannen väliin.
Voit lisäksi personoida salkun yrityksesi
logolla ja nimelläsi sekä lukita sen omilla
lukoilla. Wihan XXL III –työkalupakki:
64 323 74 / 44128.

Nousu astinlaudan kautta (25 cm) alle puolen
metrin korkeuteen.
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Parhaat rakennus- ja huoltokemikaalit SLO:lta!
Ammattilaisten kautta
maailman arvostamat Soudal
-rakennuskemikaalit nyt
SLO:n valikoimassa.
Soudal on yksi maailman suurimmista rakennuskemikaalien tuottajista ja mm. ylivoimaisesti suurin polyuretaanivaahdon valmistaja.
Kaikki Soudal liima-/tiivistemassat ovat päällemaalattavissa. Fix All -tuotteet MS -polymeeripohjaisina ovat lisäksi isosyanaattivapaina
täysin myrkyttömiä ja tartunnaltaan huippu-

luokkaa tarttumalla kosteisiinkin pintoihin tai
tarpeen tullen jopa veden alla!
Fix All -tuoteperheen kaikki tuotteet ovat
homesuojattuja ja kuivuvat ympäröivän
kosteuden ansiosta, jolloin lisäetuna avatut
Fix All -tuubit ovat käyttökelpoisia moninkertaisesti perinteisiin liima-/tiivistemassoihin
verrattuna.
Heti mukaan SLO:lta löytyy jokaisen
tuotesarjan menevimmät tuotteet
• Perinteinen polyuretaanipohjainen Soudaflex 40 liima-/tiivistemassa valkoisena,
joka sopii sekä liimaamiseen että saumoi-

hin sisä- että ulkotiloissa ja luonnollisesti
ympärivuotiseen käyttöön.
• Fix All -tuoteperheen nopein liima-/tiivistemassaversio, Fix All Turbo valkoisena, jolloin liimauksia saa rasittaa jo 20 minuutin
kuluttua liimauksista.
• Fix All Presspack -versiot, jotka painepakkauksiin pakattuina toimivat ilman
massaustyökaluja ja ovat siten myös
perinteisiä massoja helpompia käyttää
sekä mahtuvat ahtaampiin työkohteisiin.
Varastoitavia sekä nopeasti toimitettavia ovat
myös muut Soudaflex- ja Soudal Fix All -tuoteperheen tuotteet.

Snro

60 047 03* Fix All Presspack Crystal

Perinteiset polyretaani liima/tiivistemassat:
60 047 80* Soudaflex 40FC valkoinen

High Tack: Vahva alkutartunta
– vahvin lopputulos: vetolujuus 320 kg/10cm²

60 047 81* Soudaflex 40FC musta

60 047 12* Fix All High Tack valkoinen

60 047 82* Soudaflex 40FC harmaa

60 047 17* Fix All High Tack alumiinin harmaa

60 047 83

60 047 16

Fix All High Tack tumman harmaa

Soudal Fix All -tuoteperhe

60 047 15

Fix All High Tack tumman ruskea

Turbo: Nopein lopputulos – rasitettavissa
20 min kuluttua liimauksesta

60 047 13

Fix All High Tack musta

Soudaflex 40FC ruskea

60 047 04* Fix All Turbo valkoinen

XTreme: Vahvin alkutartunta: välitön
tartuntalujuus 400 kg/m²

60 047 11* Fix All Turbo musta

60 047 10* Fix All XTreme valkoinen

60 047 84

Crystal: Täysin kirkas

Fix All Turbo harmaa

Presspack: massat 200 ml ahtaisiinkin kohteisiin

60 047 06* Fix All Crystal kirkas

60 047 02* Fix All Presspack Flexi

*) Saatavana heti SLO:sta.

POWERTEX – Luotettavat alumiinitaljat
monenlaisiin nostotarpeisiin
Helppoa ja turvallista kuorman nostamista
ammattilaisille. POWERTEX-alumiinitaljat
soveltuvat esimerkiksi asennus-, huolto- ja
kunnossapitotöihin.
Monenlaisiin nostotarpeisiin mukautuva
alumiinitalja
Alumiinista valmistetut POWERTEX-lompakko-, vipu- ja ketjutaljat ovat ammattikäyttöön suunniteltuja kestäviä, kevyitä ja helppokäyttöisiä taljoja. POWERTEX-alumiinitaljalla
nostaminen onnistuu luotettavasti vaativissakin
kohteissa suhteellisen pienellä voimankäytöllä.
Koska POWERTEX-taljat ovat rakenteiltaan
kevyitä ja kompakteja, niiden kuljettaminen ja
siirtäminen eri nostokohteisiin on helppoa.
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Turvallinen ja luotettava
POWERTEX-alumiinitaljojen suunnittelussa
ja valmistuksessa on kiinnitetty erityistä
huomiota turvallisuuteen. Yhteinen visio turvallisuudesta auttoi insinöörejä valitsemaan
parhaat materiaalit ja komponentit taljojen
valmistamiseen. Tavoite oli rakentaa kevyt,
kestävä ja turvallinen alumiinitalja, joka suoriutuisi luotettavasti haastavissakin nostotehtävissä. Tuloksena syntyi POWERTEXalumiinitalja, joka läpäisee vaativimmatkin
testit ja on hinnoiteltu erittäin kilpailukykyisesti.

•

Ominaisuudet:
• Jokainen talja on kuormatestattu
1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
• Kompakti, kevyt rakenne alumiinikuorilla
• Talja on valmistettu ja testattu
EN 13157 mukaisesti

•

•

•

•

•

Koukut on suunniteltu
avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen
sijaan
Koukuissa teräksiset
turvasalvat
Varusteltu RFID-tunnisteella, joka mahdollistaa
tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
Merkitty Qr-koodilla, jonka lukeminen vie
online-käyttöoppaaseen
Testisertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee jokaisen taljan mukana
Jokaisen nostimen
mukana toimitetaan käyttöohjeet 14 kielellä

Sähkönumerot välillä:
64 415 37 - 64 415 56
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HellermannTyton kylmän sään
vinyylisähköteipit kaapelivaipan korjaamiseen
HellermannTytonin HelaTape Flex1000+ ja
HelaTape Flex2000+ ovat korkealuokkaisia

kylmän sään vinyylisähköteippejä, jotka soveltuvat laaja-alaisesti mm. AMKA -kaapelivaipan

Snro

Tuotetunnus

Mitat

Väri

60 178 50

HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK

19 mmx0,18 mmx20 m

Musta

60 178 52

HTAPE-FLEX1000+ 19x20

19 mmx0,18 mmx20 m

Musta

60 178 55

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

19 mmx0,18 mmx20 m

Sininen

60 178 57

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

19 mmx0,18 mmx20 m

Keltainen

60 178 59

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

19 mmx 0,18 mmx20 m

Valkoinen

60 178 60

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

19 mmx0,18 mmx20 m

Ruskea

60 178 61

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

19 mmx0,18 mmx20 m

Harmaa

60 178 62

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

19 mmx0,18 mmx20 m

Kelta-vihreä

60 178 48

HTAPE-FLEX1000+ 19x33

19 mmx0,18 mmx20 m

Musta

60 178 48

HTAPE-FLEX1000+ 50x33

50 mmx0,18 mmx20 m

Musta

60 178 53

HTAPE-FLEX2000+ 19x20

19 mmx0,21 mmx20 m

Musta

korjaamiseen, mekaaniseen suojaamiseen
ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Lisäksi HelaTape
Flex1000+ sarjan värilliset teipit soveltuvat
värimerkintään ja se on markkinoiden ainoa
kylmän sään vinyylisähköteippi, joka on saatavana kelta-vihreänä.
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.
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Energizer tuoteperheestä jokaiselle
käyttäjälle oikeat paristot

Uudistetut Energizer® Max Plus -paristot
kestävät jopa 100 %* pidempään!
Energizer® Max Plus AA ja AAA ovat kaikkien aikojen parhaimmat Energizer alkalipa-

ristot, jotka tarjoavat pitkäkestoista energiaa
vaativimpiin tuotteisiin, kuten mittareihin ja
kameroihin. Paristot säilyttävät latauksensa
jopa 12 vuotta varastoinnin aikana. Ne on
suojattu vuodoilta ja kestävät jopa 100 %**
pidempään kuin vakioparistomme. Tuotteet
ovat joutsenmerkittyjä.
Energizer® Industrial – työpaikalla
käytettäviä laitteita varten kehitetty
paristo
Energizer® Industrial on perusalkaliparistomme, joka sopii teollisuuden ja kaupan
asiakkaille, jotka tarvitsevat suuria määriä
edullisia ja laadukkaita paristoja. Paristot
säilyttävät virtansa jopa 10 vuotta varastoituna, ne ovat vuotosuojattuja, ja ne myydään
suljettavissa pakkauksissa. Tuotteet ovat
joutsenmerkittyjä.

*Verrattuna Energizer®-vakioalkaliparistoihin
digikameroissa **Kestävät 2,6 kertaa pidempään
ja säästävät noin 300 grammaa jätettä verrattuina
kaupan omien merkkien perusparistoihin.
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Energizer® accu recharge extreme –
ladattavat paristot
Energizer Nikkelimetallihydridi (ladattava) on
edullisin paristomme, jolla on vähemmän vaikutusta ympäristöön. Paristot voidaan ladata
satoja kertoja, ja ne tarjoavat pitkäkestoista
energiaa. Tuotteet ovat joutsenmerkittyjä.

VIRRAN INTENSITEETTI

Energizer® Ultimate Lithium AA ja AAA
antavat pitkäkestoista tehoa vaativiin huipputeknisiin laitteisiin. Soveltuvat erinomaisesti
esimerkiksi sähköasentajan otsalamppuun,
joka vaatii voimakkaan valon koko työpäivän
ajan. Paristot ylläpitävät suorituskykyä
lämpötila-alueella -40…+60 °C ja säilyttävät
virtansa jopa 20 vuotta varastoituina. Ne ovat
jopa 33 % kevyempiä kuin alkaliparistot ja
vuotosuojattuja. Lithium AA ja AAA on sertifioitu 94/9/EY ATEX-direktiivin mukaan.
Kestävät 5,7 kertaa pidempään ja säästävät
noin 90 grammaa jätettä verrattuina kaupan
omien merkkien perusparistoihin.
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Kotimaiset kelannostimet helpottavat
kaapelin siirtoa ja
käsittelyä
JKS products Ltd valmistaa
kotimaiset kelannostimet niin
pienten kuin suurempienkin
kelojen käsittelyyn. Tilanteen
mukaan keloja pitää pystyä
nostamaan ja siirtelemään.
Oikeanlaisella nostimella
oikeassa paikassa saadaan
kelat käsiteltyä tehokkaasti.
Näin kelannostin toimii
LS 80 (Snro 6431073) kelannostokengän
avulla kela nostetaan lappeellaan kelan
reiästä. Kelannostokenkä pudotetaan kelanlaipan reiästä sisään. Kun kenkää nostetaan,
lukkiutuu se kelan laippaan ja kela voidaan
nostaa. Nostimessa olevan leikarin avulla
kelaa voidaan myös tarvittaessa pyörittää ja
näin purkaa kelalla olevaa kaapelia.
LS 80 nostimen tekniset tiedot:
• Kantavuus 3000kg
• Kelanreikä Ø75mm
• Sähkönumero 64 310 73 »
• JKS tuotekoodi 163

Kelan nostoon ja kaapelin purkuun
soveltuu kelannostohaarukka
Mikäli kela pitää nostaa ja kaapelia purkaa,
niin LS 80 nostinta parempi vaihtoehto on
LF 24 (Snro 6431071) kelannostohaarukka.
Tällä nostimella kelan nostaminen tapahtuu laakeroidulta kela-akselilta. Nostimen
akseli työnnetään kelanreikien läpi, lukitaan
paikoilleen ja nostoketjut kiinnitetään lukituskoukuilla kela-akseliin. Tämän jälkeen kela
voidaan nostaa ilmaan. Laakeroidun akselin
ansiosta kelaa on helppo pyörittää. Nostin
on varustettu myös lyhennyskoukuilla. Niiden
avulla voidaan nostoketjujen pituutta säätää.
Näin nostimella voidaan helpommin käsitellä
myös halkaisijaltaan pienempiä keloja.

paljon tilaa. Nostin siis helpottaa kelojen
varastointia lähekkäin. Nostaminen tapahtuu siten että kelannostokengät asetetaan
kelanreikiin. Kengät on suunniteltu siten että
ne sopivat 75mm, 105mm ja 132mm kelanreikiin. Myös RL 24 kelanlaippanostin on
varustettu lyhennyskoukuilla, joten pienempien kelojen käsittely on helppoa.
Kaikki JKS Productsin valmistamat nostimet
ovat CE-hyväksyttyjä nostoapuvälineitä.
Nostimet itsessään ovat turvallisia käyttää,
kun vain muistetaan huoltaa ja ylläpitää nostimia sekä tehdä tarkastukset ajallaan.
RL 24 nostimen tekniset tiedot:
Kantavuus 3500kg
• Suurin kelanhalkaisija 2400mm
• Suurin kelanleveys 1200mm
• Sopii kelanreikiin 75mm,
105mm ja 132mm
• Sähkönumero 64 310 72 »
• JKS tuotekoodi 21
•

LF 24 nostimen tekniset tiedot:
Kantavuus 3000kg
• Suurin kelanhalkaisija 2400mm
• Suurin kelanleveys 1200mm
• Kela-akselin halkaisija 60mm
• Sähkönumero 64 310 71 »
• JKS tuotekoodi 32
•

Valitse kelan siirtoon kelanlaippanostin
Jos kelaa ei tarvitse pyörittää vaan ainoastaan nostaa ja siirtää, niin silloin RL 24
(Snro 64 310 72) kelanlaippanostin on toimiva ratkaisu. Tämän nostimen avulla kelat
voidaan varastoida helposti vierekkäin sillä
nostimen käyttö ei vaadi sivuttaissuunnassa
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Minigeelirasia suojaa rasialiittimet ulkona
ja kosteissa tiloissa – IPX8 -luokitus
WAGO minigeelirasioissa voidaan käyttää sekä 221-sarjan
vipu- että 2273-sarjan rasialiittimiä. Geelirasiat sisältävät
nopeasti kiinteytyvää polyuretaanipohjaista geeliä joka estää
veden pääsyn ja kondenssiveden muodostumisen geelirasiaan. Geelillä on erinomaiset
eristysominaisuudet ja tärinänkestävyys. WAGO minigeelirasian avulla asennukselle saavutetaan IPX8-suojaustaso.

Muutamia esimerkkejä käyttökohteista:
• Ulkovalaistus
• Parkkihallit, autokatokset
• Maatalous ja kasvihuoneet
• Kosteat tilat
• Veneet, laiturit ja peräkärryt
Avaa rasia, kytke johtimet liittimeen,
asenna paikoilleen ja sulje rasia
Nopea- ja helppokäyttöisyys tekevät tuotteesta erinomaisen myös kenttäolosuhteisiin.

Geeli on valmiiksi rasian
sisällä eikä tuotteella ole
viimeistä myyntipäivää.
Minigeelirasioita löytyy
kolmea eri kokoa joista
jokaiselle kokoluokalle on
määritelty, mitä liittimiä niissä voidaan käyttää
jotta IPX8-luokitus säilyy. Huomioitavaa on,
että esimerkiksi keskikokoiseen geelirasiaan
voidaan asentaa kaksi 3-napaista 2273-sarjan liitintä samaan aikaan.

Snro

WAGO tuotenro

Tuote

19 391 36

207-1331

Minigeelirasia koko 1 (sis. 4 kpl)

19 391 37

207-1332

Minigeelirasia koko 2 (sis. 4 kpl)

19 391 38

207-1333

Minigeelirasia koko 3 (sis. 3 kpl)

6 mm2: in versio markkinoille loppuvuonna 2020:
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WAGO tuotenro

Tuote

19 391 39

207-1431

Minigeelirasia 6 mm2 koko 1 (sis. 4 kpl)

19 391 40

207-1432

Minigeelirasia 6 mm2 koko 2 (sis. 3 kpl)

19 391 49

207-1433

Minigeelirasia 6 mm2 koko 3 (sis. 2 kpl)

Start Flood IP66
Tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitin julkisten
tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin mm. julkisivuvalaistukseen,
parkkialueille, urheilukentille, varastotiloihin. Saatavissa symmetrisellä
ja asymmetrisellä valonjaolla. Takuu
viisi vuotta.
Asymmetriset versiot saatavissa
SLOn keskusvarastosta.
www.sylvania.fi
P. 09 54212100
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SLO palvelee!

