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Google Play

App Store
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Sisällys
Energiateollisuus ry tekee Suomen
vaikuttavinta edunvalvontaa jäsenistön
ja kestävän tulevaisuuden eteen
Kuinka etujärjestön
sähkönjakelutoimikunta valvoo
jakeluverkkoyhtiöiden etua käytännössä. s. 6
9........Tulostetaanko teollisuuden tulevaisuus?
10.......Monipuolinen LOGO! soveltuu hyvin teollisuuden prosesseihin
12.......Verkkokaupan valintatyökaluilla syntyy täsmällisiä
kokonaisratkaisuja
13.......Suomen suurin kyläkauppa turvattiin
Schneiderin paloturvatuotteilla
14.......VACON® 100 -taajuusmuuttajilla tehokkuutta ja
säästöjä Kevitsan kaivosprosesseihin Sodankylässä
15.......Kun kaapelin pitää kestää

Talotekniikka
16......ABB
20.....Ensto
23.....Hedtec / STEINEL
19......UTU
24......Schneider Electric
24......Selcast
25......HellermannTyton
25......KK-Sähkötukku / BALS
26......Norwesco
27......nVent RAYCHEM
28......FSM

Valaistus
30.....Ledvance
34.....Ensto
35.....Nylund
36.....Sylvania

38.....Osram
39.....Exaktor
40.....UTU
41......Kamic
41......Perel
42......Elbjörn

Teollisuus
43.....Schneider Electric
44 ....ABB
46.....UTU
47......Hedtec
48.....Siemens
49.....Hedtec
49.....Eaton
50.....Wiha
51......SMC
52......Katko

Väylä- ja tietoliikenne
53.....Phoenix Contact

Kaapelit
54.....Hedtec / GAMAKABEL, FABER
56.....Nestor Cables
57......Nexans

Verkonrakennus
58.....Connectivity / RAYCHEM
58.....Pipelife
59.....Klauke

Tuote- ja hintatiedot saat SLO-myyjältäsi.
LISÄTIETOJA: Urakoitsijakaapelit: Samuli Rasinmäki

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

Sähkönjakelun kaapelit: Juha Kiiski 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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4 SLO ratkaisut

SAAKO HUONO
VALAISTUS
JÄHMETTYMÄÄN
PAIKOILLEEN?
PARAS VAIHTAA
LEDVANCE
LED-NAUHOIHIN.

LEDVANCE.FI
4
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LEDVANCE LED-NAUHAJÄRJESTELMÄ
Helppo suunnitella, helppo yhdistellä, helppo asentaa.
Uusien Tunable White, RGBW ja RGB -tuotteiden sekä
vakiojännitelähteiden myötä LEDVANCE LED-nauhajärjestelmä tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja. Laaja
valikoima täydellisesti yhteensopivia komponetteja ja
lisätarvikkeita moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Niistä löydät juuri sen mitä tarvitset – joustavuutta,
luotettavuutta ja viiden vuoden tuotetakuun.

SLO ratkaisut 5

SLO:n tuotevalinnat ovat
enemmän kuin vain ohuita mielikuvia
Suosittelemiemme Valinnat -tuotteiden pitää herättää tunteita ensisijaisesti meissä itsessämme. Heikko luottamus omiin valintoihin näkyisi
valitettavasti läpi ja markkinointiviesti jäisi puolinaiseksi. Usko omiin valintoihin pitää olla - ja onneksi se onkin - järkkymätön.
Tuotteista on helppo puhua insinöörimäisesti ja kertoa vain niiden
teknisistä ominaisuuksista, jolloin hyödyt saattavat jäädä epäselviksi.
Vahva usko omiin valintoihin näkyy ylpeytenä ja kiinnostuksena siitä,
miten tuotetta voi parhaiten hyödyntää ja kuinka voimme palvella vieläkin
paremmin. Asiakkaiden hyvinvointi on toimintamme ehdoton edellytys
ja tavoitteemme jokapäiväisessä työssämme. Parasta valikoiman ja palveluiden kehitystyötä onkin toimiva ja vuorovaikutteinen yhteispeli asiakkaan kanssa.
Uudesta tarjonnasta puhuttaessa
SLO:n myyjät ovat avainasemassa.
Antamistamme ehdotuksista seuraa
taloudellista hyötyä, jolloin onkin syytä
käyttää aikaa keskusteluun myyjämme kanssa.
Tuotteiden brändäys on onnistunutta, kun asiakaspalaute muodostuu adjektiiveista kuten hyvälaatuinen,
helppo asentaa, kestävä ja edullinen.
Hyvän palautteen antanut asiakas
pysähtyy myös helpommin kuuntelemaan SLO:n myyjän tekemiä ehdotuksia.
Kun olemme yhteistyössä rakentaneet onnistuneen tuotemielikuvan,
on SLO:n valintoihin sekä tuote- ja palveluratkaisuehdotuksiin helppo
luottaa. Koska olemme ylpeitä yhteisestä menestyksestä, kerromme
tarinat mielellämme julkisesti. Löydät satoja meidän ja asiakkaidemme
yhteisiä onnistumisia Ideat-sivustoltamme (ideat.slo.fi/) Käy tutustumassa jo tänään!
Voimme olla tyytyväisiä, kun kuulemme teidän sanovan: Onko sopivaa
SLO Valinnat-tuotetta tai ratkaisua saatavilla?

Parasta
tuotevalikoiman
kehitystyötä on
vuorovaikutteinen
yhteispeli asiakkaan
kanssa

Jarmo Harttunen
Markkinointipäällikkö, sähkönjakelu
SLO Oy
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ratkaisut

Energiateollisuus ry tekee

Suomen vaikuttavinta
edunvalvontaa jäsenistön ja
kestävän tulevaisuuden eteen
Energiateollisuus ry on merkittävä ja moderni etujärjestö – alan titaani – joka työehtosopimusneuvotteluiden
lisäksi huolehtii muun muassa sopivista sopimusmalleista ja edistää yhteisrakentamista infrarakentajien
kanssa. Kirjoituksesta voit tutustua, kuinka etujärjestön sähkönjakelutoimikunta valvoo jakeluverkkoyhtiöiden
etua käytännössä.
6
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SLO
SLOpalvelee
ratkaisut 7

Suomalaisen
sähköverkkoalan
toimivasta
yhteistyöstä on aineista
vientituotteeksi Eurooppaan,

Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Kuvat: Minna Juvonen / SLO OY

Ina Lehto, asiantuntija, Energiateollisuus ry

Suomen vaikuttavinta edunvalvontaa
Energiateollisuus ry on energia-alan etujärjestö, johon kuuluu sähkönmyyjien ja -tuottajien lisäksi jakeluverkkoyhtiöitä ja alalla
toimivia urakoitsijoita. Energiateollisuuden tavoitteena on tehdä Suomen vaikuttavinta edunvalvontaa ja viedä yhteiskuntaa ennakkoluulottomasti kestävään tulevaisuuteen.
– Kauttamme tapahtuukin paljon. Neuvomme ja koulutamme yrityksien työntekijöitä, jalostamme tilastotietoja päätöksenteon tueksi, valmistelemme erilaisia
ohjeita ja suosituksia sekä tiedotamme jäseniämme, listaa asiantuntija Ina Lehto Energiateollisuudelta.

Edunvalvonnalla
pyritään
vaikuttamaan
lainsäädäntöön, eri
toimielinten päätöksentekoon
ja mediaan.

Energiateollisuudella vankka jäsenpohja ja selkeät tavoitteet
Energia-ala työllistää Suomessa noin 15 000
ihmistä ja tekee vuosittain noin kahden
miljardin euron investoinnit. Tämä on jopa
40%:n osuus kaikista teollisuuden sijoituksista. Energiateollisuudella on lähes
270 varsinaista ja 60 yhteistoimintajäsentä, ja sen tukevasta asemasta kertoo
myös se, että kaikki Suomen 77 jakeluverkkoyhtiötä kuuluvat etujärjestöön.
Energiateollisuus on mukana suurissa
yhteiskunnan muutoksissa ja arjen ilmiöissä. Etujärjestönä Energiateollisuus katsoo vahvasti eteenpäin ja kiinnittää toiminnassaan huomiota näihin neljään teemaan:
1. Ympäristö. Vähähiilisyys ja hiilineutraalius ovat Suomen ja teollisuuden

2.

3.

4.

pitkän aikavälin tavoitteita. Vuonna
2019 yli 80% sähköntuotannosta oli jo
ilmastoneutraalia. Seuraavan kymmenen vuoden tavoite on kasvattaa osuus
yli 90%:n.
Liiketoiminnallinen menestys. Markkinanäkökulmasta Suomen pitää pärjätä
myös kansainvälisessä kilpailussa. Pelkästään kotimaan markkinoilla ei pysty
enää kasvamaan.
Uuden ajan haasteet. Digitalisaatio
tulee muuttamaan perinteisen alan lainalaisuuksia ja muutokseen pitää osata
valmistautua.
Asiakkaiden aktiivisuuden nousun
tuomat hyödyt. Asiakkaat ovat ympäristötietoisempia ja haluavat osallistua.
On tärkeää oppia tunnistamaan ilmiön
tuomat edut energia-alalle.

Muutospaineeseen vastataan kohdennetuilla toimenpiteillä:
•
Vaikutetaan ilmastopolitiikkaan, tavoitteena on hiilineutraali energiajärjestelmä.
•
Lisätään ymmärrystä energiaverkkojen keskeisestä roolista ilmastoneut-

•

•

•

raalissa energiajärjestelmässä.
Parannetaan Suomen kilpailukykyä
kansainvälisillä markkinoilla.
Huolehditaan alan vetovoimaisuudesta ja varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus.
Luodaan asiakkaiden aktiivisen osallistumisen mahdollistava energiajärjestelmä, joka palvelee asiakkaita
parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimikunnat ovat valiokuntien muutosmoottoreita
Energiateollisuuden korkein elin on isoa
kuvaa hallussaan pitävä hallitus, jonka jälkeen tulee valiokunnat. Nämä vastaavat
energia-alan yksityiskohtaisemmista kokonaisuuksista kuten markkinoista ja verkoista.
Toimikunnat taas ovat valiokuntien alaisia
tiimejä, jotka tekevät käytännönläheisempää
edunvalvontaa ja työskentelevät valiokuntien
asettamien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. Esimerkiksi verkkovaliokunnan alaisen Sähkönjakelutoimikunnan tehtävänä on
sähköverkkoyhtiöitä koskeva edunvalvonta
ja kannanmuodostus.

Energiateollisuuden organisaatiokaavio. Lähde: Energiateollisuus
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Toimikunnissa päätöksenteko ei ole
yhden yksinvaltaa
Sähkönjakelutoimikunta koostuu sähköverkkoyhtiöiden, Energiateollisuuden, kantaverkkoyhtiö Fingridin sekä palveluntuotantoyhtiöiden edustajista. Sähkönjakelutoimikunta
kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa ja seuraa tehtävälistalla olevien asioiden etenemistä ja pohtii tarvittavia jatkotoimenpiteitä,
jotta tavoitteeseen päästään. Puheenjohtajana tässä toimikunnassa toimii Nurmijärven
Sähkön verkkojohtaja Osmo Karvonen, jolla
on meneillään jo toinen kausi toimikunnassa.
– Olen ollut lähes koko työurani ajan luottamustehtävissä. Yli 20 vuotta on jo ehtinyt
vierähtää erilaisissa toimikunnissa ja työryhmissä, koska mielenkiintoinen työ jaksaa pitää
otteessaan. – Päätöksenteko on ennen kaikkea
yhteistyötä, ei vain yhden ihmisen yksinvaltaa,
kiteyttää Osmo toimikunnan työskentelyn.
– Osallistumalla luottamustoimiin pääsen
osaltani vaikuttamaan alan kehittymiseen ja
kehittämiseen. Haluaisin oman puheenjohtajakauteni aikana käydä mahdollisimman paljon avointa keskustelua sähkönjakelutoimintaan liittyvissä asioissa, jatkaa Osmo.
Energiateollisuuden asiantuntija Ina Lehto
kertoo olevansa tyytyväinen Sähkönjakelutoimikunnassa tehtävään yhteistyöhön eri yritysten ja toimijoiden välillä. Lehdon mukaan Suomessa käydään myös rakentavaa vuoropuhelua ja tehdään tuloksellista yhteistyötä jakeluverkkoyhtiöiden ja kantaverkkoyhtiön kesken.
Monessa Euroopan maassa ollaan tässä mielessä siiloutuneempia, jolloin tuloksetkin saattavat olla yksipuolisempia. – Suomalaisen sähköverkkoalan toimivasta yhteistyöstä on aineista
vientituotteeksi Eurooppaan, toteaa Ina.
Usein asiat etenevät käsittelyyn kohtaamisten kautta
Tyypillisesti toimikunnan tehtävälistalla on
sähköverkkoyhtiöitä koskevia aihealueita,
joilla pyritään parantamaan toiminnan laatua
sekä ratkomaan käytännönläheisiä ongelmia, joihin yritykset törmäävät.
– Aika usein asiat tulevat listalle joko energiateollisuudelta viranomaistapaamisten
kautta, toimikunnan henkilöiltä tai alalla työskenteleviltä ihmisiltä. Asialista muokkaantuu
myös sen mukaan, mitä asioita viranomaistaholla on käsitelty, summaa Osmo. Tällä hetkellä työn alla on esimerkiksi kulutusjoustojen hyödyntäminen jakeluverkoissa, Energiavirastolle toimitettavat kehittämissuunnitelmat (Linkki: https://energiavirasto.fi/verkkotoiminnan-kehittaminen) ja etäluettavien mittareiden hyödyntäminen verkonhallinnassa.

Sähkönjakelutoimikunnan asialistalla

Sähkönjakelutoimikunnan tavoitteena
on kehittää
•

•

•

•
•

•

Kulutuksen ja tuotannon liittäminen
sähköverkkoon

Sähköenergian mittaus

yhteisrakentamista muiden
infrarakentajien, kuten teleyhtiöiden
ja kuntien, kanssa.
sopimusmalleja, lainsäädäntöä tai
viranomaismääräyksiä, jotta sähkölaitteistojen lupamenettely olisi
sujuvampaa.
liittymis- ja verkkopalveluehtojen
ylläpitoa.
sähkön laatua ja sähköturvallisuutta.
sähköverkkoja koskevia standardeja.
sähkön mittausta ja älykkäitä sähköverkkoja.

saana. – Jatkamme toimitusvarman verkon rakentamista. Yhteiskuntakin kehittyy, jolloin jakeluverkkoon tulee uusia asioita koko ajan. Tarvitaan kulutusjoustoa ja
sähkön pientuotanto lisääntyy jatkuvasti.
Lisäksi sähkömittareiden uusinnat lähestyvät monilla, ynnää Osmo.
Inakin näkee verkonrakennuksen tulevaisuuden hyvin valoisana ja työteliäänä. Miljardien eurojen investoinnit ja verkon kehitys-

Laatuasiat

Sähköverkon sopimusehdot

Jakelun toimitusvarmuus

Älykkäät sähköverkot

tarpeet takaavat töitä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. – Tulevat hankkeet vaativat
maanrakennus- ja sähköteknistä osaamista
ympäri Suomen. Kaapelointi on vain yksi ratkaisu. Johtoja siirretään teiden varsille ja johtokatujen hoitoa kehitetään. Myös uudet älyverkkoratkaisut yleistyvät kovalla vauhdilla.
Esimerkiksi kaupunkien toimitusvarmuus on
jo hyvällä tasolla, mutta harvemmin asutuilla
alueilla riittää vielä työtä, ynnää Ina.

Sähkönjakelutoimikunta on tehnyt kattavasti ohjeistuksia
pientuotannon liittämiseksi verkkoon.
– Osmo Karvonen, sähkönjakelutoimikunnan puheenjohtaja

KUKA?
Osmo Karvonen
Sähkönjakelutoimikunnan
puheenjohtaja, Energiateollisuus ry
• Verkkojohtaja / Nurmijärven
Sähköverkko Oy
•

Ina Lehto
Asiantuntija
• Energiateollisuus ry
•

Verkonrakennuksen tuleva vuosikymmen
on täynnä tekemistä
Osmo näkee sähköverkkojen rakentamisen tulevaisuuden mielenkiintoisena ja run8
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Teksti: Mika Laukkanen, Tekninen asiantuntija SLO Oy Kuva: Pixabay

Tulostetaanko
teollisuuden tulevaisuus? Osa 1
Vajaassa kymmenessä
vuodessa 3D-tulostus on
siirtynyt messujen ja asiakastapahtumien vetonaulasta
teollisuudessa käytetyksi
apulaiseksi. Nyt on mahdollista valmistaa kustannustehokkaasti myös sellaisia
kappaleita, jotka olivat aikaisemmin teknisesti haastavia
tai mahdottomia toteuttaa.
3D:llä pystytään toteuttamaan aikaisempaa
monimutkaisempia, geometriavapaita kopioita taloudellisesti ja nopeasti. Valmistava
teollisuus on maailmanlaajuisesti kohdistanut yhä enemmän kiinnostusta 3D-tulostukseen ja syy lienee pitkälti taloudellinen. Kun
uutta teknologiaa on saatavilla, miksi kannattaisi enää investoida kustannuksiltaan korkeisiin laite- ja tuotantokonekantoihin?
Taustalla avaruus- ja autoteollisuuden
synnyttämät tarpeet
Metallitulostamisen hyödyntäminen on lähte-

nyt liikkeelle lentokone- ja avaruusteollisuudesta sekä auto- ja lääketeollisuuksien tarpeista.
Tekniikasta käytetään myös termiä ”materiaalia lisäävä valmistus”, jonka suosion ennakoidaan kasvavan etenkin metalliosissa.
Tämä siksi, että se mahdollistaa uudenlaisten rakenteiden tekemisen ja helpottaa pienten sarjojen valmistamista. Pienemmille sarjoille on kysyntää etenkin autoteollisuudessa,
jossa metallitulostusta osataan jo hyödyntää.
Materiaalia lisäävän valmistuksen
lisäksi tulostusta käytetään
tuotekehityksessä
Metallien 3D-tulostus on ottanut suuria harppauksia viime vuosina. Yleinen käsitys on ollut, että 3D-tulostus soveltuu vain prototyyppien valmistamiseen, mutta nykyinen monilaserteknologia mahdollistaa myös tuotteiden
sarjavalmistuksen. Vuosikymmeniä sitten pikamallinnuksen pioneeritoiminnasta muodostui hiljalleen valmistavan teollisuuden
normi.
Promaint-lehdessä kerrotaan, että nykyään
saatavilla olevilla metallien 3D-tulostimilla
pystytään tekemään periaatteessa kaikkia
huoneen lämpötilassa hitsattavia metalleja.
Valmiiden tuotosten materiaaliominaisuudet
ovat lähellä taottua materiaalia.

Ketterän tuotekehityksen oivallinen
apuväline
Vaikka 3D taipuu kestävien osien teolliseen
valmistukseen, voi sitä hyödyntää myös
tuotekehityksessä. 3D-tulostustaminen tuo
joustoa, koska sillä pystyy kevyemmin testaamaan tuotekehityksen ideoita. Jos määritellyt parametrit eivät toimi, on muutokset
helppo ja nopea tehdä ennen uutta kokeilua.
Koska kysyntä kasvaa, myös tulostinvalmistajat ovat heränneet ja suunnittelevat nyt yhä
suurempiin ratkaisukokonaisuuksia.

Teollisuudessa on
aloja, kuten autoja lääketeollisuus,
joille 3D-tulostus on tullut
jäädäkseen.
3D-tulostaminen ei ole ratkaisu jokaiseen
haasteeseen. Tuottavuutta ja kierrätettävyyttä arvostetaan jatkossakin, mikä voi kiihdyttää 3D-tulostuksen kysyntää entisestään.
3D-tulostamisen materiaaleista sekä uhkista
ja mahdollisuuksista kerromme jutun seuraavassa osassa, pysy kuulolla.

3D tekee
sarjavalmistettavista
tuotteista entistäkin
suorituskykyisempiä,
luotettavampia ja kevyempiä.
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Siemens LOGO!
Lisähyötyä tehopakkauksesta
Teksti: Jyrki Lehtonen / SLO Oy, Kuvat: Siemens

Pieni suuri ohjain - LOGO! - soveltuu hyvin muun muassa pienempiin
teollisuuden prosesseihin ja kiinteistöjen ohjaukseen.
Vaivaton käyttää ja asentaa
LOGO!n verkotusominaisuuksien ansiosta
tarvittavien ohjausten ja mittausten hajauttaminen on helppoa ja onnistuu ethernetin
kautta Pienlogiikka on tarkoitettu pienimuotoisen automaation toteuttamiseen ja modernisointeihin. 12VDC käyttöjännitteen ja
pienen virrankulutuksen ansiosta käyttö ajoneuvoissa ja muissa liikuteltavissa yksiköissä ovat hyviä ja suosittuja LOGO!:n käyttökohteita.
Muita tyypillisiä LOGO!:n käyttökohteita
on taloautomaation perustoiminnot, murtoja kosteusvalvonta, erilaiset valaistus- ja ilmanvaihdon ohjaukset, lämpötilasäädöt ja
Kotona/Poissa-toimintoon liittyvät ohjaukset.
Uudet ominaisuudet
6EDXXXX-XXXXX-0BA0:n websivulle on
mahdollista rakentaa prosessikohtaiset kaaviot. Esitetty kaavio on rakennettu käyttäen
webeditorin kirjastoissa olevia valmiita kuvakkeita ja animaatioita. Kaaviot voi myös piirtää
itse halutun näköisiksi. Myös omasta prosessista otettujen kuvien käyttö on mahdollista.
Näin saavutetaan selkeä visuaalinen ilme.
Websivujen kautta voidaan tarkkailla ja
ohjata prosessien toimintaa. Liikkuminen
10

SLO Valinnat • 3 / 2020

useiden websivujen välillä on helppoa ja nopeaa navigaattorin avulla. Useampi websivu
luo selkeyttä ja auttaa prosessin eri toiminnallisuuksien jaottelussa.
Web sivun e-link toiminnon avulla voit
siirtyä katsomaan vaikkapa mittausdataa
tai datalehtiä prosessin eri komponenteista
Prosessia on helppo tarkkailla ja ohjata
missä ja milloin vain esimerkiksi matkapuhelimella ja muilla mobiililaitteilla
Web-palvelinohjelma on tarkoitettu käytettäväksi kaikilla kaupallisilla web-selaimilla, joita on erilaisissa PC:ssä, älypuhelimissa ja tableteissa.
LOGO! Access Tool mahdollistaa proses-

siarvojen tallentamisen Excel-taulukkoon.
Murto- ja kosteusvalvonta
LOGO!n logiikkaa voi hyödyntää myös murto- ja kosteusvalvonnassa. Käytännön toteutukseen löytyy markkinoilta runsaasti erilaisia RFID-tageja, lukijoita ja kosteusantureita, joilla voit rakentaa juuri omiin tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden.
Kerätty mittausdata ja saadaan eteenpäin LOGO! sarjasta löytyvän lisäyksikkö
CMR2040n avulla, joka on tarkoitettu juurikin kommunikointiin, tekstiviestien ja sähköpostien lähetykseen, GPS paikkatietojen hakemiseen ja ajan synkronointiin.
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Laitteiden verkotus
Keskusyksiköitä voidaan verkottaa yhteensä kahdeksan kappaletta (kaikki toiminnat
mastereina). Verkotus tapahtuu ohjelmointityökalulla kohdassa Network Project, lisäämällä uusi laite (Add New Device). Isoja määrittelyitä normaalitilanteessa ei tarvita. Tässä yhteydessä voidaan lisätä myös
ModBus laitteet.
Teholähteiden uusi sukupolvi
• Leveys 18 mm > 2VDC 0.9A
| 24VDC 0.6A
• Leveys 36mm > 5 VDC 3.0A | 12VDC
1.9A | 15VDC 1.85A | 24VDC 1.3A
• Leveys 52mm > 5VDC 6.3A | 12VDC
4.5A | 15VDC 4.0A | 24VDC 2.5A
• Leveys 72 mm > 24VDC 4.0A
Keskusyksikön liitännät
• 8kpl DI
• 4kpl DO
• 4kpl AI (0…10V
vaihtoehtoinen I7,I8,I1 ja I2)
• 4kpl DI (5kHz DI3…DI6)
• 1kpl Ethernet RJ45
• Maadoitus/potentiaalintasaus
Encoder -moduulin käyttö
Pulssianturilla voidaan helpottaa raja- ja asetusarvojen muuttamista seuraavalla tavalla:
• Encoder antaa pulsseja 90° vaihesiirrossa kanavien 1 ja 2 välillä. Tästä saadaan
aikaan tieto, kumpaan suuntaan ollaan
menossa.
• Tiedot viedään ylös/alas laskurille siten,
että kanavan 1 tieto laskurin liitäntään
Cnt. ja kanavan 2 tieto liitäntään Dir.
• Käännettäessä encoderia oikealle laskurin lukema kasvaa ja käännettäessä
vasemmalle lukema pienenee.
• Encodereita on saatavana eri pulssimäärille / kierros.
Laskurista saadulla arvolla on monenlaisia
käyttömahdollisuuksia. Arvo voidaan viedä
suoraan OFF-Delay lohkolle asetusarvoksi,
analogia komparaattorin raja-arvoksi tai PIsäätimen Set pointiksi. Esimerkiksi ajastinlohkoissa voidaan normaalisti määritellä mitä
aika-aluetta käytetään (ms, 10ms, s, minuutti).
Lämpötilan mittaus
Logoon saa lisäyksiköiden avulla neljä lämpötilan mittausanturia. Yhteensopivia antureita tässä kokoonpanossa on Pt-100 tai Pt-

1000. Mittausten määrä on mahdollista kasvattaa jopa kahdeksaan.
Näin lämpötilan mittausanturin lisäys
tehdään
Käytän tässä esimerkissä keskusyksikön
vaihtoehtoisia analogiatuloja I7=AI1, I8=AI2,
I1=AI3 ja I2=AI4.
• Anturina on niin sanottu puolijohde
TMP36 -anturi. Tämän sarjan anturit
vaativat 5V käyttöjännitteen ja ne
kuluttavat virtaa n. 50µA. Lämpötila-alue
on -40…+125°C (lineaarinen).
• Anturin lähtösignaali muuttuu 10mV/°C
ja 25°C:n lämpötilassa anturin lähdössä on 750mV. Käyttöjännitekään ei ole
ongelma, LOGO! -sarjasta löytyy myös
5VDC teholähteitä kahta eri mallia. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tavallista pienikokoista 5V 1,5A:n regulaattoria, mikä voidaan integroida vaikkapa anturikaapeliin.
• Antureille järjestetään käyttöjännite ja
lähdöt viedään suoraan keskusyksikön analogiatuloihin. Tämän jälkeen ohjelmassa analogiavahvistimelle määritellään kohtaan SENSOR, arvoksi NO
SENSOR. Seuraava vaihe on offsetin
kääntö, sen arvoksi täytyisi asettaa n.510. Tämä arvo on aika lähellä oikeaa.
Anturina voidaan käyttää myös LM35
-sarjan antureita, koska ne toimi-

vat samalla tavoin kuin edellä mainittu TMP36. LM35-sarjassa käyttöjännite on laaja, 4…30VDC välillä ja kotelo
sama TO-92. Anturiin voidaan syöttää
suoraan 24VDC:n jännite. Anturisarjassa TMP36 sekä LM35, löytyy paljon eri
malleja eri tarkkuusluokissa ja eri mittausalueilla.

Laadukas ja moni
puolinen pikkuohjain
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Käyttöjännitteet 12 VDC, 24 VDC
ja 230VAC
Etäohjaus ja -ohjelmointi
Web server
Analogiat 0…10V ja 0/4…20mA
Lämpötilamittaus antureille Pt100 ja Pt-1000
PI-säädöt
Matematiikka
Liukuluvut
Astronominen kello
Vaivattomat verkotusominaisuudet
Liitäntäominaisuudet, KNX, Modbus TCP/IP, As-i, ylemmän tason
logiikat ja paneelit…
Käyttölämpötila-alue -20…55°C
(SIPLUS versio -40/-25…70°C)

Saatavuus SLO:n verkkokaupassa
Snro

tuote

Varastointi

27 022 78

6ED1052-1MD08-0BA0 LOGO! 12/24RCE

kyllä

27 022 79

6ED1052-2MD08-0BA0 LOGO! 12/24RCEo

kyllä

27 022 80

6ED1052-1FB08-0BA0 LOGO! 230RCE

kyllä

27 022 81

6ED1052-2FB08-0BA0 LOGO! 230RCEo

kyllä

27 022 82

6ED1052-1HB08-0BA0 LOGO! 24RCE

kyllä

27 022 83

6ED1052-2HB08-0BA0 LOGO! 24RCEo

ei

27 022 85

6ED1052-1CC08-0BA0 LOGO! 24CE

kyllä

27 022 84

6ED1052-2CC08-0BA0 LOGO! 24CEo

ei
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12 SLO palvelee

Verkkokaupan valintatyö
kaluilla syntyy täsmällisiä
kokonaisratkaisuja
Tiesitkö, että SLOn verkkokaupassa on kolme erinomaista valintatyökalua asiakkaiden vapaassa käytössä. Ainutlaatuiset työkalut löytyvät
sähköautojen latausasemien valintaan, kaapelivarusteiden ja moottoreiden sekä taajuusmuuttajien hakuja varten.
Kohdennettuja hakutuloksia x 3
1. Kaapelivarustehaulla löydät parhaimmat varustevaihtoehdot jopa 11 000 tuotteesta, myös vanhoille pien- ja keskijännitekaapeleille, joille voisi muuten olla työlästä löytää oikeat tuotteet verkkokaupan laajasta valikoimasta. Hakuun pääset täältä: www.slo.fi/kaapelivarustehaku
2. Moottorihaku on kätevä apuväline
moottorin ja taajuusmuuttajan valintaan.
Sinun tarvitsee vain kertoa, millaisia ominaisuuksia tarvitset ja hakukone etsii
sinulle oikeat vaihtoehdot, joilla parannat
energiatehokkuutta tai vauhditat proses-

Sähköautojen
latausasemiin
liittyvät tuotteet
on verkkokaupassa merkitty
selvästi erottuvalla, punaisella ikonilla. Tutustu kategorian tuotteisiin: https://
verkkokauppa.slo.fi/
fi/?q=latausasema
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sisi tuottavuutta. Moottoreita ja taajuusmuuttajia voit vertailla täällä: www.slo.fi/
moottorihaku
3. Sähköauton latausaseman valintatyökalu toimii samalla muistilistanasi,
jolloin tekemäsi valinta on varmasti kohteeseen juuri oikeanlainen. Saat toteutettua projektisi nopeammassa aikataulussa,
koska kaikki asennuskohteeseen keskeiset ja tärkeät asiat on tullut jo hankintavaiheessa huomioitua. Löydät työkalun
osoitteesta: www.slo.fi/latausasema
Kätevä kategoria kerää palonkestävät ja
sähköauton lataustuotteet yhteen.

Kätevä kategoria
kerää palonkestävät
tuotteet yhteen
Valintatyökalujen lisäksi verkkokaupasta
löytyy valmiita kategorioita, jotka helpottavat ja nopeuttavat asiointia. Tunnistat paloturvallisten kategoriaan kuuluvat tuotteet tästä ikonista. Tutustu
tuotteisiin: https://verkkokauppa.slo.fi/
fi/paloturvalliset

Ratkaisut 13

Teksti: Rauno Huikari / SLO Oy
Kuvat: Wikipedia ja Schneider Electric

Suomen suurin kyläkauppa turvattiin
Schneiderin paloturvatuotteilla
Etelä-Pohjanmaalla, Alavuudella sijaitsevasta Tuurista löytyy ehkä Suomen tunnetuin matkakohde, Veljekset
Keskisen näyttävä ja näkyvä kyläkauppa. Se on suosittu matkakohde etenkin kesäsesongin aikaan ja kaupan
yhteydessä olevan hotellin käyttöaste on korkealla. Majoitustiloja on lisätty jo vuonna 2012, jolloin kapasiteetti
lisääntyi 33:lla huoneella. Tuurin kyläkaupan suuren suosion takia lisähuoneille on tullut taas tarvetta.
Lakeuksien tunnetuin huvikeskus
Keskisen kyläkaupan kokonaisuus on
laaja, ostoskompleksin kerrospinta-ala
on kokonaisuudessaan 85 000 m2. Alueella on kauppojen lisäksi ravintoloita, Miljoona Tivoli, lapsiparkkeja, karavaanarialue Onnela ja Onnen Tähti -hotelli, jossa
on laajennustyö meneillään. Valmista hotellityömaalla pitäisi olla kesäsesongin 2020
alkuun mennessä.
Hotellin laajennuksessa rakennetaan 33
uutta huonetta ja ne sijaitsevat aikaisemmin rakennettujen hotellihuoneiden yhteydessä. Laajennuksen jälkeen tavaratalon
läntinen sivu toisesta kerroksesta ylöspäin
on kokonaan varattu hotellille.
Laki määrittelee riittävän ja turvallisen
palovaroitinjärjestelmän
Onnen Tähden muutostyö vaatii myös
palovaroitinjärjestelmään päivitystä ja siksi
kyläkaupan palojärjestelmän kokonaisuuteen lisättiin yksi uusi paloilmoitinkeskus,
kokonaisuus on nyt kolme näkevää paloilmoitinkeskusta ja 11 alakeskusta.
Suomen suurimmassa tavaratalossa on
käytössä Schneider Electricin paloilmoitinjärjestelmät. Schneiderin ESMI paloilmoittimet soveltuvat monipuolisesti erilaisiin
kiinteistöihin. Ympäristöministeriön asetuksessa kerrotaan tarkkaan rakennusten
paloturvallisuuden määritelmistä ja sovel-

tamisesta. Ilmaisimien asettelussa estetiikka pitää jättää pienemmälle painotukselle.
Tulipalon uhka pitää hyväksyä
Paloilmoitinjärjestelmät ovat kiinteistön turvallisuusjärjestelmistä se, jonka toivotaan
kertovan olemassaolostaan mahdollisimman harvoin. Vaikka tulipalot voivat tuntua
harvinaisilta, on niiden seuraukset usein lii-

ketoiminnalle merkittäviä. Siksi investointi
kannattaa aina.
Samalla kun SLO myy varaosia vanhoihin järjestelmiin, on tarjolla myös aikaisempaa laajempi valikoima uusia Schneiderin
paloilmoitinjärjestelmiä.
Tällä hetkellä SLO:n verkkokaupasta löytyy lähes 200 ESMI -tuotesarjan nimikettä.
SLO:n valikoimasta löytyy Suomen myydyimmät Esmi-paloilmoitinjärjestelmien
varaosat, kuten paloilmaisimet ja palopainikkeet. Suunnitelmissa on edelleen laajentaa paloturvatuotteiden verkkokauppavalikoimaa SLO:lla.
Palojärjestelmä uusittiin asiantuntijoiden opastuksella
Insinööritoimisto Hannu Pienimäki on toiminut kohteen paloilmoitinliikkeenä vuodesta 2004. Tänä aikana hotellia on laajennettu monesti. Kaikki paloilmoitinkeskukset vaihdetiin uusiin vuonna 2017.
Käynnissä olevan laajennustyön paloilmoittimien toimittaja on SLO Seinäjoki.
Teknisissä kysymyksissä myyjiä avusti
SLO:n ESMI-sertifioidut tekniset asiantuntijat.
Tutustu SLO:n verkkokaupan ESMI tuotteiden
valikoimaan tästä
QR-koodista.
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14 Ratkaisut
Teksti: Susanne Vähäjylkkä / Vacon (Danfoss Drives), Kuvat: Boliden

VACON® 100 -taajuusmuuttajilla tehokkuutta ja säästöjä Kevitsan kaivosprosesseihin Sodankylässä
Ruotsalaisen Boliden-konsernin omistama Kevitsan kaivos
Sodankylässä on Suomen suurin avolouhos, joka työllistää yli
500 henkilöä. Vuonna 1987 löydetty Kevitsan mineraaliesiintymä
on yksi Suomen suurimmista.
VACON®-taajuusmuuttajat tehostavat kaivoksen useita eri prosesseja ja tuovat säästöjä.
Toukokuussa 2012 käynnistyneen Kevitsan
kaivoksen päätuotteita ovat nikkeli- ja kuparirikasteet. Lisäksi kaivokselta saadaan
paljon mm. platinaa ja kultaa. Ensimmäiset
VACON-taajuusmuuttajat asennettiin vuonna 2011, ja nykyään noin 400 VACON-taajuusmuuttajaa tehostaa kaivoksen toimintaa mm. sovittamalla tuotannon eri prosessit keskenään vallitsevan tuotantotarpeen
mukaan. Tällä säästetään sekä energiaa että mekaniikkaa.
Suurin osa Kevitsan kaivoksen laitekannasta on aina ollut VACON-laitteita. Kevitsan kaivoksella on nyt ryhdytty korvaamaan
VACON NXS -tuotesarjaa VACON 100 -laitteilla, kun uusia kohteita tulee ja kaivoksen
vanha varaosavarasto ehtyy.
Taajuusmuuttajia hyödynnetään kaivoksen useissa eri käyttökohteissa, kuten
murskaimissa, pumpuissa, kiviaineksen
kuljettimissa, pölynpoistopuhaltimissa ja ilmanvaihdossa. Näiden lisäksi taajuusmuuttajia on koekäytössä muutamassa sekoittimessa, joiden pyörimisnopeus tuotannon
aikana määräytyy prosessin tarpeiden mukaan. Taajuusmuuttajilla voidaan esimerkiksi pehmentää käynnistystä rajoittamalla
käynnistysvirtaa ja säätämällä kiihdytysaikaa.

14
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VACON® 100 INDUSTRIAL on väkivahva
vaihtoehto teollisuussovelluksiin
Kevitsan kaivoksen vaativimmissa sovelluksissa käytetään VACON 100 Industrial -taajuusmuuttajia. Niitä on saatavilla koko tehoalueelle 800 kW:iin asti, ja ne on helppo liittää
kaikkiin tärkeimpiin moottorin ohjausjärjestelmiin. Kaikki teholuokat ovat saatavina taajuusmuuttajamoduuleina, ja suuremmat teholuokat voidaan toimittaa myös lattialle asennettavina, kaapitettuina kokonaisuuksina.
Kaapitettu VACON® 100 Enclosed Drive
tositoimissa kaivoksella
VACON 100 Industrial sisältää useita vakio-ominaisuuksia, kuten sisäänrakennetun
PLC:n, RS485- ja Ethernet-pohjaisen kenttäväylätuen, sekä lakatut piirikortit. Lisäksi Safe Torque Off (STO) -toiminto lisää esimerkiksi kuljettimien turvallisuutta estämällä
taajuusmuuttajan tahattoman käynnistyksen.
Taajuusmuuttajiin suunniteltu erillinen
jäähdytyskanava takaa laitteen ja siihen integroitujen komponenttien tehokkaan jäähdytyksen. Näin taajuusmuuttajan käyttöikää
saadaan pidennettyä myös ankarissa olosuhteissa. Lisäksi ATEX-sertifioitu termistoritulo on suunniteltu erityisesti moottoreiden
lämpötilan valvontaan tiloissa, joissa voi olla
räjähdysalttiita aineita.
Bolidenin Kevitsan kaivokselle menevät
taajuusmuuttajat varustetaan aina valmiiksi
lakatuilla piirikorteilla. Lakkauksen ansiosta

piirikortit kestävät vaativia ympäristöolosuhteita, kuten ilmassa olevaa pölyä ja kemiallisia yhdisteitä.
Lisäksi VACON 100 -sarjan suurimpia
hyötyjä saadaan ohutkalvokondensaattoreiden käytöstä. Ne pidentävät taajuusmuuttajien käyttöaikaa, vähentävät huollon tarvetta ja tuovat selvää säästöä käyttökuluissa.
Kevitsan kaivoksen taajuusmuuttajien välisessä tietoliikenteessä on alusta asti käytetty Profibus-kenttäväylää. Kaivoksella on
käytössä myös muutama Profinet IO -ratkaisu, ja kiinteistöissä käytetään Modbus-protokollaa, joka on käytettävissä vakiona kaikissa VACON 100 -taajuusmuuttajissa sisäänrakennetun RS485-liitännän kautta. VACON
100 -laitteissa on lisäksi vakiona Ethernetpohjaisen kenttäväylän tuki, mikä helpottaa
esimerkiksi IoT-maailmaan siirtymistä.
Pitkä yhteistyö Danfoss Drivesin kanssa
Kaikki VACON 100 -taajuusmuuttajat valmistetaan Danfoss Drivesin Vaasan-tehtaassa, ja kotimaisuus onkin Kevitsan kaivokselle tärkeä asia. Pitkän yhteistyön ansiosta Danfoss Drivesin taajuusmuuttajat ovat
tulleet kaivoksella tutuiksi, mikä helpottaa
käyttöönottoa ja kunnossapitoa. Danfoss
Drives on myös käynyt kouluttamassa Kevitsan kaivoksen henkilökuntaa käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä asioissa. Kaivoksen henkilökunnan taajuusmuuttajatietämys onkin erinomaisella tasolla.
Hyvä asiakaspalvelu, luotettava huolto ja
asiantunteva tekninen tuki ovat Danfoss Drivesille kunnia-asioita. Huoltopalvelua tarjotaan mm. Danfoss Drivesin valtuuttaman
huoltopartneri Caverionin kautta, ja teknistä
tukea on nopeasti saatavissa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. - Olemme saaneet erittäin hyvää, henkilökohtaisen
tuntuista palvelua Danfoss Drivesilta, Kevitsan kaivokselta kiitellään.

Ratkaisut 15

Teksti ja kuvat: Hedtec Oy

Kun kaapelin pitää kestää
Sähkökaapelit joutuvat
teollisuudessa kovalle
rasitukselle. Toisinaan
tarvitaan mekaanisen
rasituksen, taivuttamisen
tai kiertymisen kestoa,
toisinaan kaapeleiden tulee
sietää korkeita lämpötiloja
tai kosteutta. Mistä tietää,
millainen kaapeli mihinkin
tilanteeseen sopii parhaiten?
Yhtä täysin aukotonta ohjetta on mahdotonta antaa. Tärkein perussääntö on kuitenkin se, että kaapelit valitaan käyttöolosuhteet huomioiden.
”Melko usein vauriot johtuvat siitä, että kaapeli ei ole kestänyt siihen kohdistuvaa rasitusta. Hajoamisesta aiheutuvat turhat kustannukset on mahdollista välttää ottamalla suunnitteluvaiheessa selvää, millaisiin käyttöolosuhteisiin eri kaapelit sopivat”,
kertoo tuotepäällikkö Jukka Holopainen
teollisuuden sähkökaapeleita maahantuovasta Oy Hedtec Ab:sta. Kaapelihankintaa
tehdessä on olennaista selvittää, joutuuko
kaapeli kosketuksiin kemikaalien, öljyjen tai
kaasujen kanssa, altistuuko se mekaaniselle rasitukselle tai puristukselle, kierretäänkö
tai taivutetaanko sitä. Vai käytetäänkö kaapelia sisä- tai ulkotiloissa ja millaista lämpötilavaihtelua sen pitäisi kestää.

”Esimerkiksi siirtyvissä alustoissa, kuten
sahojen kuljettimissa tai nostureissa, sähkönsyöttökaapelit liikkuvat edestakaisin
laitteen mukana. Niissä käytettävien kaapeleiden pitää kestää melkoista rasitusta ja olla erittäin taipuisia”, Holopainen jatkaa.
Valmistusmateriaali vaikuttaa
kestävyyteen
Valmistusmateriaalin merkitys korostuu, mitä haastavammissa olosuhteissa kaapeleita käytetään.
”Kun puhutaan valmistusmateriaaleista,
ollaan usein hyvin syvällä yksityiskohdissa.
Ne voivat jäädä huomaamatta, mutta niillä on erittäin suuri merkitys siihen, kauanko kaapeli kestää. Esimerkiksi eristemateriaalien seosaineet vaikuttavat olennaisesti
siihen, miten ne sietävät lämpötilan tai kosteuden vaihteluita. Hankaukselle tai viilloille altistuvissa paikoissa taas kannattaa valita kaapelit, jotka on valmistettu esimerkiksi
PUR:sta tai TPE:stä muovin sijaan”, kertoo
Hedtecin tuotepäällikkö Kim Kjellin.
Kjellinin mukaan toinen huomioitava asia
on häiriösuojaus. ”Jos esimerkiksi kaapelin
häiriösuojauksen peittoaste on vain 50 prosenttia, on tärkeä selvittää, miten EMC-asi-

at eli sähkömagneettinen yhteensopivuus
on otettu kaapeleissa huomioon.” Kaapelin
häiriösuojauksen tarkoituksena on suojata
ohjaussignaaleja ulkoisilta häiriöiltä. Suojaus estää myös signaalien siirtymistä kaapelista ulospäin. Esimerkiksi taajuusmuuntajiin
kaapelia valittaessa hyvä häiriösuojaus on
olennainen ominaisuus.
Maahantuojan tietotaito käytössä
SLO:n valikoiman vaativien olosuhteiden
sähkökaapelit tulevat sähkötarvikkeita maahantuovan Hedtecin Suomen varastosta.
Hedtecin asiantuntijoiden laaja osaaminen
on myös SLO:n asiakkaiden käytettävissä.
”Toimivimman kaapelin löytäminen esimerkiksi korkeisiin lämpötiloihin tai taittuviin,
ahtaisiin paikkoihin vaatii perehtymistä. Eurooppalaisten, kokeneiden valmistajien valikoimista kuitenkin löytyy jopa mittatilauksena tehtäviä kaapeleita”, avainasiakaspäällikkö Rauno Liljavirta Hedteciltä sanoo.
Kaapeliviidakko on hyvin tiheä. Suunnittelijan, urakoitsijan tai asentajan ei tarvitse
suunnistaa siellä itse, aina voi kysyä asiantuntijalta. ”Me etsimme mielellämme parhaat ehdotukset. Haluamme näin helpottaa
ostajien ja asentajien arkea”, Liljavirta lupaa.

Oikein valittu sähkökaapeli säästää
•
•
•
•
•

asentajan työaikaa, kun kaapelin asennettavuus ja soveltuvuus on huomioitu
hankintakustannuksia, kun kaapelin käyttöikä on optimoitu
tuotannon keskeytyskustannuksia, kun kaapelinvaihdot on ennakoitavissa
huoltokustannuksia, kun kaapeli kestää ja huoltoväli lyhenee
ostajan selvittelyaikaa, kun kaapelin ominaisuudet vastaavat käyttöolosuhteita
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16 Tuoteuutiset / Talotekniikka

IMPRESSIVO®-matta musta
– ylellinen ja näyttävä design
IMPRESSIVO®-sarja
täydentyi uudella matta
mustalla värillä. Matta
mustan sarjan viehätys
piilee sen tinkimättömän
suoraviivaisessa muotoilussa, joka yhdistettynä tummaan väriin ja mattapintaan
jättää modernin vaikutelman.
16
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Puhdas ja selkeä design:
• Yhdistele vapaasti Impressivo-, teräs-,
axcent- ja carat-mallistojen kanssa!
Tuotevalikoima
• Sarjasta löytyy keskeisimmät tuotteet kuten
kytkimet, säätimet ja pistorasiat. Sarja soveltuu uppoasennukseen (suojausluokka IP21)
ja lisätarvikkeiden avulla IP44. Peitelevyt ovat
saatavissa 1–5-osaisina (85 ja 100 mm), ja ne
voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.

Pintamateriaali
Miellyttävä kosketustuntuma ja kulutusta
kestävä pinta. Pintamateriaali: iskunkestävä,
murtumaton ja UV-säteilyä kestävä kestomuovi. Ei sisällä PVC- tai halogeeniyhdisteitä
Sähkönumerot löydät kokonaisuudessaan ideat.
slo.fi -sivustolta hakusanalla "matta musta"
•

Tuoteuutiset / Talotekniikka
Tal 17

Pääteholkkien valikoima laajenee
Ø20 ja 25 mm

Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai
paikallavaluissa. Ø25 mm putkien
käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm
pääteholkeille on kasvanut.

rasioita ja rasiayhdistelmiä on elementissä
paljon.

Suurempaa putkikokoa käytetään esim. keittiöiden ja olohuoneiden sähköistyksissä. Kaapeloinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi
valikoimaan on lisätty värikoodatut tuotteet.

Varustettuna suojatulpalla
Valun aikana suojatulppa estää valua pääsemästä putkeen. Pääteholkit toimitetaan
varustettuna suojatulpalla.

Värikoodaus
Elementtikuvissa rasioiden sijoittelu elementin
etu- tai takapintaan on merkitty käyttämällä
joko valkeaa tai mustaa rasiasymbolia.
Asennustilanteessa (kaapelin/johtimien veto)
on ollut haastavaa tietää kummalle puolelle
elementtiä putkitus johtaa, varsinkin silloin kun

Värikoodatuilla pääteholkeilla pystytään ilmaisemaan kummalle puolelle putkitus johtaa,
kun elementin valmistuksessa elementtitehtaalla on käytetty värikoodattuja tuotteita.
Värikoodausta voidaan käyttää myös paikallavalussa samaan tarkoitukseen.

Tyyppi

Snro

AJ5.16

11 301 66 Pääteholkki Ø16 mm, sininen

Kuvaus

Pakkauskoot
25/250

AJ5.20

11 301 70 Pääteholkki Ø20 mm, valkoinen

25/250

AJ5.20M

11 301 09 Pääteholkki Ø20 mm, musta

25/250

AJ5.25

11 301 10 Pääteholkki Ø25 mm, vihreä

30/90

AJ5.25M

11 301 11 Pääteholkki Ø25 mm, musta

30/90

PMR38

11 310 91 Suojatulppa putkelle Ø16 / 20 / 25 mm

100/1000

Joustava pääteholkki
Putkien päättämiseen betonivalussa
Joustavaa pääteholkkia käytetään muovi
putken päättämiseen betonielementeissä.
Holkin päät ovat eri värisiä, jotta niitä voidaan käyttää värikoodauksena elementin
eri puolilla oleville rasioille. Putkitusta
jatketaan samankokoisella putkella (Ø20
mm).
Pääteholkit valmiissa
elementissä elementin
etupinnalla.

Pääteholkki on varustettu lukituskynnellä
ja se toimitetaan punaisella suojatulpalla
(toisessa päässä). Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi

Snro

AJF5.20

11 301 12 Pääteholkki, joustava, Ø 20 mm, L=280 mm 40

Kuvaus

Pakkauskoot
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Jussi- ja IMPRESSIVO® -mukavuuskytkimet
Yksi kytkin – neljä käyttötilaa
Mukavuuskytkin on uudistunut ja entistä monipuolisempi.
Nyt myös 2-johdin mallilla (e-contact
-koje) voidaan ohjata LED- lamppuja
ja valaisimia. Sivuohjaimena voidaan
käyttää joko slave-kojetta tai 230 V painiketta. Relemalli soveltuu käytettäväksi
kaikkien kuormien kanssa.
Saatavana sekä kokonaisena tuotteena
että modulaarisena.
Käyttötilat:
Manuaalikäyttö
• Käytetään tavallisena kytkimenä.
Automaattikäyttö
• Tunnistin kytkee valaistuksen päälle ja
sammuttaa sen automaattisesti.
• Ajastinkäyttö
• Kytke päälle käsin, sammuttaa määritellyn ajan jälkeen automaattisesti.
Puoliautomaattikäyttö
• Valot sytytetään automaattisesti ja
valo palaa kunnes käyttäjä sammuttaa sen painamalla kytkintä manuaalisesti.
Tekniset tiedot:
• Asennuskorkeus: 0,8 - 1,2 metriä
• Hämäräkytkin: 0,5 - 300 Lux
• Katkaisuviive: 1 - 10 min
• Valvonta-alue: 170°,
eteepäin 5 m, sivulle 3 m

18
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—
01 6816/11UJ-214-510
—
02 6816/11UJ-84-510
—
03 6440/01U-500

Tyyppi

—
Tunnistusalueet:

Snro

Kuvaus

Pakkauskoot

Jussi (sisältää kojeen, linssin ja peitelevyn)
6816/11 UJ-214-510 26 200 50

Mukavuuskytkin, Jussi, 2300 W/VA, rele

1/10

6815/11 UJ-214-510 26 200 51

Mukavuuskytkin, Jussi,10-85 W/VA, e-contact

1/10

Impressivo (sisältää kojeen ja keskiölevyn)
6816/11 UJ-84-510

26 200 52

Mukavuuskytkin, Impressivo, 2300 W/VA, rele

6815/11 UJ-84-510

26 200 53

Mukavuuskytkin, Impressivo, 10-85 W/VA, e-contact 1/10

1/10

6440/01 U-500

26 200 54

Ohjausyksikkö, rele, koje, 2300 W/VA

1/10

6440/04 U-500

26 200 55

Ohjausyksikkö, e-contact, koje, 20-180 W/VA

1/10

6440/05 U-500

26 200 56

Ohjausyksikkö, slave, koje

1/10

6815-214-101-500

26 200 63

Mukavuuskytkimen linssi, Jussi

1/10

6815-84-101-500

26 200 64

Mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, valkoinen

1/10

6815-81-101-500

26 200 57

Mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, antrasiitti

1/10

6815-83-101-500

26 200 58

Mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, alumiini

1/10

6815-885-101-500

26 200 59

Mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, matta musta

1/10

Modulaarinen

Tuoteuutiset / Talotekniikka
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Palokattorasia AU70FR
EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin

—
Paisunut palotyyny säilyttää kattorakenteelle määritellyn paloluokituksen.

Palokattorasia AU70FR
EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin
AU70FR sisältää palotyynyn,
jolla estetään tulipalon
leviäminen kattorakenteisiin.
AU70FR palokattorasia voidaan asentaa
EI30- ja EI60 hyväksyttyihin palokattoihin
(paloluokiteltu kipsilevykatto kipsilevyvalmistajan tai rakennesuunnittelijan ohjeiden
mukaan).
Palokattorasia voidaan asentaa sekä kantaviin että ei-kantaviin kattorakenteisiin, ja sitä
voidaan käyttää sekä väli- että yläpohjissa.

Ominaisuudet
• Viikkokello-ohjaus
• Sisältää palotyynyn, jolla estetään
tulipalon leviäminen kattorakenteisiin
• Sopii käytettäväksi EI30- ja EI60paloluokitelluissa väli- ja yläpohjissa
• Voidaan käyttää kantavissa ja
ei-kantavissa rakenteissa
• Voidaan käyttää eripaksuisten
levyjen ja levy-yhdistelmien kanssa
ilman lisätarvikkeita.

Avattu kiintonysä
• Rasiassa on yksi avattu kiintonysä
Ø16/20 mm putkelle.
• Yhteensä kahdeksan kiintonysää.
• Pienennysnysä poistetaan kun käytetään Ø20 mm asennusputkea.

Palolaatta
Rasian pohjaan kiinnitetty, palon aiheuttaman
lämpötilan nousun johdosta paisuva laatta, on
valmistettu paloa hidastavasta materiaalista.
Materiaalin laajentumisen vuoksi kattoon tehty
reikä sulkeutuu, ja kattorakenne säilyttää sille
määritellyn paloluokituksen.

Pienennysnysä
• Pienennysnysä poistetaan
kun käytetään Ø20 mm
asennusputkea.

Vihreä korokerangas
• Vihreää korokerengasta
käytetään kun levykerroksia on yksi. Rengas poistetaan, jos levykerroksia
on kaksi.

Valusuoja
Rasian mukana toimitetaan
valusuoja AS67.70

Tyyppi

Snro

Kuvaus

Pakkaus

AU70FR

11 521 70 Palokattorasia
20
EI30 ja EI60
paloluokiteltuihin
kattoihin

Punainen soviterengas
• Punaisella soviterenkaalla rasian korkeutta voidaan lisätä joko 2,5 mm tai
5 mm, riippuen renkaan asennosta.
Rengasta tarvitaan kattorakenteissa,
joissa on käytetty 15 mm kipsilevyjä.
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Uudet ja tyylikkäät keskukset
saneeraukseen ja sähköistyksen lisätarpeisiin
Ensto saneerauskeskustuotevalikoima on
laajentunut muovisella pinta-asennetavalla
Esteri EVS245.09P -ryhmäkeskuksella sekä
pinta-asennettavalla Pikku-Waltteri EHSV140ryhmäkeskusperheellä. Uudet keskukset
sopivat loistavasti saneerauksiin ja sähköistyksen lisätarpeisiin.
Tyylikäs EVS245.09P-ryhmäkeskus
Uusi muovinen ryhmäkeskus on erittäin
tyylikäs ja helposti asennettava, esim. mökille
tai pihapiirin vaikkapa pihavalaistuksen tai
aurinkosähkön tarpeisiin.
Yhtä ja samaa tyylikästä mallia voidaan
käyttää niin sisä- kuin ulkotiloissa IP65 ja UVsuojauksen ansiosta. Keskusta on mahdollista
myös laajentaa – varatilaa on vielä kahdeksan
moduulia, joka mahdollistaa esim. yhden
nelinapaisen vikavirtasuojakytkimen ja neljän
johdon-suojakatkaisijan lisäyksen.
Käytettävyyttä ja asennettavuutta helpottaa
180° aukeava ovi, jonka kätisyyttä voidaan
helposti muuttaa. Lisäksi kotelon etuosa
irtoaa helposti avaamalla kannen alta neljä
muoviruuvia.

20
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Kestävä ja monipuolinen
Kotelointiluokka: IP65
• Nimellisvirta: 25A
• Suojausluokka: II
• Iskunkesto: IK08
• Väri: RAL7035
• Vikavirtasuojakytkimiä: 1 kpl
• Johdonsuojakytkimiä: 9 kpl (6xC10,
3xC16)
• Varatila: 8 moduulia
•

Kompaktit EHSV140-saneerausryhmäkeskukset pieneenkin tilaan
EHSV140-ryhmäkeskusperheeseen kuuluu
kolme eri kokoista ryhmäkeskusta, joiden
korkeus on 500 mm, mutta leveys vaihtelee:
210 mm, 250 mm ja 350 mm.
Uudet ryhmäkeskukset ovat kooltaan kompakteja ja helposti asennettavia, joten ne
asettuvat kätevästi saneerattaviin asuntoihin
vanhalla vastaavalla mitoituksella olevan
keskuksen päälle tai tilalle. Vanhan keskuksen kaapeloinnit voidaan jättää soveltuvin
osin käyttöön ja ne voidaan tuoda helposti
keskuksen takaseinän isosta aukkoaihiosta.
Keskuksen päädyissä on huomaamattomat
aukkoaihiot kaapeleiden läpivientilaipalle
PMR1116.
Ryhmäkeskuksia täydentää tyhjä ryhmäkotelo, jolla voidaan koteloida olemassa olevaa
keskusta tarvittaessa samaan ulkoasuun,
sekä mittausmoduuli jos kWh-mittaus on
uusimisen tarpeessa.
Selkeyttää ja säästää tilaa
Mitat: Korkeus 500 mm, leveys 210 mm,
250 mm tai 350 mm.
• Kotelointiluokka: IP20C
• Nimellisvirta: 35A
• Suojausluokka: I
• Väri: RAL9016
• Vikavirtasuojakytkimiä: 12 kpl
• Johdonsuojakytkimiä: 12 kpl
•

Tuoteuutiset / Talotekniikka
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Markkinoiden tyylikkäin
mittauskeskus moderniin taloon
Enston tuotekehityksen tuloksena on syntynyt uusi, ainutlaatuinen mallisuojattu keskusmallisto EVO50.06-EL ja EVO50.06-ELY, jotka sopivat erityisesti
moderniin taloarkkitehtuuriin.
Suunnittelun lähtökohtana oli tuoda sähkökeskuksen ulkoasu nykypäivään, jolloin se sopisi
täydellisesti esimerkiksi modernin talon julkisivulle.
Tämän myötä sekä muotoiluun, että väriin on
kiinnitetty erityisesti huomiota.
EVO50.06-EL ja EVO50.06-ELY ovat mittauskeskuksia kiinteällä jalustalla. Jalustan pohjassa on
helposti asennettavat kiskot, joilla keskus voidaan
kiinnittää rakennusaikana esimerkiksi kuormaSnro

Tuotekoodi

lavaan ja keskus on tarvittaessa helppo liu`uttaa
jännitteettömänä seinälle lopulliseen sijoituspaikkaan maa-asennuksessa. Näistä EVO50.06-ELY
on varustettu ylijännitesuojalla.
Käytettävyyttä on parannettu huomattavasti
entisestään viemällä rakennusaikana tarvittavat
pistorasiat omaan tilaansa, jolloin keskuksen muu
kalustus pysyy suojattuna omassa tilassaan. Talotehdasasiakkaamme ovat olleet tiivisti mukana
tuotekehitysprojektissa.

Kuvaus

GTIN

Pakk./Lava

34 403 58 EVO50.06-EL

Ulkomittauskeskus kiinteällä jalustalla,
pistorasioilla ja johdonsuojakatkaisijoilla

64 381 00 345 495

1/10

34 403 60 EVO50.06-ELY

Ulkomittauskeskus kiinteällä jalustalla, pistora64 381 00 345 488
sioilla, johdonsuojakatkaisijoilla ja ylijännitesuojilla

1/10

Ensto One Home superhelppoon
kotilataukseen
tiva. Jälkimmäisessä tapauksessa lataamisen
voi aloittaa vain Ensto One Homeen paritetulta älypuhelimelta. Turvallista ja nopeaa!
Kieliasetusten vaihto ja laturin nimen muokkaaminen tuovat lisämukavuutta käyttöön.
Lisäksi sovelluksella voi päivittää laiteohjelmiston esimerkiksi asennuksen yhteydessä.

Omakotitalojen tyylikäs lataus
asema on helppo asentaa,
hallinnoida ja käyttää.
Ensto One Home tekee kotilatauksesta
helppoa ja turvallista. Käyttöönotto vie vain
muutaman minuutin ja latausvirran rajoittaminen on tarvittaessa helppoa Ensto Charger
Control -sovelluksella.
Latausasemassa on kiinteä kaikkiin yleisimpiin
sähköautoihin sopiva 5 metrin latauskaapeli
Type 2 -pistokkeella, jolle on pidike valorenkaan keskellä. Suurimmat lataustehot ovat
3,6 kW (1x16A) tai 7,4 kW (1x32A) ja suojausluokitukset IP54 ja IK10.
Mukavuutta mobiilisovelluksella
Laitteeseen liittyy Ensto Charger Control
-mobiilisovellus (Bluetooth), jota voivat käyttää

sekä laitteen asentaja että sähköautoilija.
Sillä voi säätää käyttövirtaa helposti välillä
6A-16A/32A. Sovellus tarjoaa kaksi erilaista
operointitapaa: vapaa ja tunnistautumista vaa-

Snro

Tuotekoodi

Tekninen nimi

34 418 19

EVH161-HC000

EVH 1x16A Type2 cable IP54

34 418 20

EVH321-HC000

EVH 1x32A Type2 cable IP54

34 418 21

EVH161-HCR00

EVH 1x16A Type2 cable RCB IP54

34 418 22

EVH321-HCR00

EVH 1x32A Type2 cable RCB IP54

Myös asennus superhelppoa
Ensto One Home -latausasemassa on sisäänrakennettuna vikavirtasuoja tasasähkölle
(RDC-DD, 6mA) ja, mallista riippuen, myös
vikavirtakatkaisija integroiduin ylivirtasuojin
(RCBO, 30mA). Kaikki tarvittava siis samassa
paketissa!
Asennuksen helppoutta edustaa niin ikään
avara kytkentätila. Latauspiste voidaan
asentaa seinään, laitteelle suunniteltuun
täyspitkään pylvääseen tai adapterilla 60 mm
pylvääseen.
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Ensto vastasi urakoitsijoiden toiveeseen
– kytkimet ja pistorasiat saatavilla suurpakkauksissa
Urakoitsijan tarpeeseen
vastattiin ja Ensto toi vuodenvaihteessa markkinoille uudet suurpakkaukset. Asennuskaluste
sarjan myydyimmät tuotteet
paketoitiin suurpakkauksiin
helpottamaan työmaakäyttöä.
Monipuolisesta asennuskalusteperheestä
löydät täydellisen valikoiman asennuskalusteita kahdessa värissä, valkoisena ja mustana,
uppoon sekä pintaan. Introt saavat kiitosta
hyvästä asennettavuudesta ja niiden muotoiluun on panostettu.
– Urakoitsijalta tulleeseen toiveeseen
vastasimme paketoimalla suurpakkauksiin
markkinoiden myydyimmät kytkimet ja -pistorasiat. Kolme parasta tuotetta pakattiin siis
suurpakkauksiin ajatuksella tilaa 1, saat 100
tuotetta yhdessä ja samassa paketissa. Yksi
pakkaus on helpompi kantaa työmaalle, kuin

22
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10 pientä. Tämä helpottaa työtä asennuksilla
ja samalla suurpakkauksen hinta katsottiin
myös kohdilleen, Tero Lalu, tuotepäällikkö
Enstolta mainitsee.
Hyvällä asennettavuudella ja
suurpakkauksilla säästöjä
Työmaalla nopeus ja hyvä asennettavuus tuo
säästöjä. Enston asennuskalusteiden tuotekehitys vietiin huippuunsa ja niistä löytyy paljon
asennusta helpottavia esimerkkejä. Varmatoimiset kytkimet ovat pitkäikäisiä ja miellyttäviä
käyttää. Kytkimissä on mukavan laadukas
tuntuma käytettäessä, ja niihin on suunniteltu
myös erittäin toiminnalliset johtimien vapauttimet asennusta helpottamaan. Painikkeet
ovat hyvin esillä ja helposti painettavissa, jos
johtimia tarvitseekin irrottaa. Työmaalla niin
saneeraus- kuin uudiskohteessakin voi eteen
tulla yllätyksiä ja työssä edetään soveltamalla
tilanteen mukaan. Asennuskalusteiden valinnassa onkin tärkeää asentamisen helppous,

sillä se heijastuu suoraan työn kestoon ja
kustannuksiin.
– Asennuskalustesarjan kaksoispistorasiat ovat hyvännäköisiä käytössä. Johdot
asettuvat aina siististi alaspäin. Pistorasioiden
suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota nopeaan asentamiseen. Jousiliittimet on
sopivasti kallistettu, jotta johtimien kytkeminen
on sujuvaa. Myös kaikki asennuskalusteet
menevät 85mm peitelevyyn eli työmaalle
ei tarvita 100mm peitelevyjä, jolloin myös
asentajan tuotenimikkeiden määrä vähenee,
Lalu summaa.

Snro

Kuvaus

25 135 41

Pistorasia 2-osainen, keskiölevyllä, valkoinen, 100 kpl

25 135 42

Pistorasia 2-osainen, kokolevyllä, valkoinen, 100 kpl

21 136 57

Kytkin-6, 10AX/250V, valkoinen, 100 kpl
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Steinel 2000 ECO sarja
– edulliset liiketunnistimet ammattikäyttöön
Kaikki mallit IP54, suojausluokka II ja takuu 5 vuotta.
Asennus myös pintajohdolla.

IS2360-3 ECO AP PIR-liiketunnistin
• tunnistusalueen halkaisija max 24 m
(poikittainen liikesuunta)
• toimintakulma 360°
• kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
• kattokiinnitys
• valkoinen snro 26 042 49
IS2300 ECO AP PIR-liiketunnistin
• tunnistusetäisyys max 12 m (poikittainen liikesuunta)
• toimintakulma 300°
• (valvoo kulma-asennuksessa talon
kahta sivua)
• kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
• seinäkiinnitys, sisältää kulmapidikkeen
• valkoinen snro 26 044 34
IS2140 ECO AP PIR-liiketunnistin
• tunnistusetäisyys max 14 m (poikittainen liikesuunta)
• toimintakulma 140°

•
•
•

kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
seinäkiinnitys
valkoinen snro 26 044 30

10kA vikavirtasuoja
katkaisijat Hager-valikoimaan
Hagerin vikavirtasuojakatkaisijat ovat taanneet
maksimaalisen turvan liike- ja asuntorakenta
misessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt otamme
askeleen eteenpäin. Täydennämme vikavirtasuojien valikoimaa kattavalla 10 kA -tuotesarjalla. Näiden tuotteiden avulla vikavirtasuojaus
on mahdollista entistä laajemmin modernissa
liikerakentamisessa ja teollisuudessa.
Uusi 10 kA tuotesarja sisältää A-tyypin
perusversiot 2- ja 4-napaisena 25 – 125 A
nimellisvirroille. Myöhemmin vuoden lopulla
valikoimaa laajennetaan myös F-tyypin 2- ja
4-napaisilla 25 – 63 A vikavirtasuojilla. F-tyypin vikavirtasuojat tunnistavat vaihtosähkö- ja
tasasuunnatun pulssimuotoiset vikavirran,
kuten A-tyypin vikavirtasuojat. Lisäksi ne
tunnistavat seka- ja korkeataajuiset vikavirrat,

joita esiintyy esimerkiksi taajuusmuuttajilla
säädetyissä virtapiireissä.
Korkeamman katkaisukyvyn ja uuden vikavirtatyypin F lisäksi uuden sarjan tuotteissa,
sykäysvirrankestoisuus on nostettu
3 kA tasoon. Tämä estää virheellisiä laukaisuja raskaiden kuormapiirien suojauksessa.
Toinen tärkeä uudistus 10 kA -sarjassa
on mahdollisuus käyttää johdonsuojakatkaisijoiden lisämoduuleita MZ2xx. Tuotteiden valinta helpottuu entisestään ja tilankäyttö
saadaan optimoitua. Vikavirtasuojien liitännät
voidaan tehdä nopeasti ja luotettavasti
johtimilla ja virtakiskolla laitteiden alapuolisten
kaksoisliittimien ansiosta. Toisaalta monipuoliset DIN-kiskokiinnitysmahdollisuudet
sallivat virtakiskoyhdistyksen myös yläpuolelta
tappimallisilla virtakiskoilla kondenssiveden

kannalta haastavissa paikoissa.
Uudet 10 kA vikavirtasuojat löytyvät
SLO:n myyntiohjelmasta sähkönumeroväliltä
32 464 42 – 32 465 39.
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ELKO – uutta tuotevalikoimassa!

Monipuolinen ja tehokas suko+USB
Puhelin, älykello, kuulokkeet, läppäri....Uusi
”suko+USB” pistorasia on varma valinta
kaikkeen lataamiseen, koska tuotteesta
löytyy tavallisen pistorasian lisäksi USB-A
ja USB-C tyypin latauspistorasiat. Latausvirta on maksimissaan 3A, joten tuote lataa
useampaakin laitetta samanaikaisesti. Saatavana ELKO Plus -sarjan väreissä ja toimitetaan ilman kehystä, joten valkoinen sopii
myös RS16-sarjaan. (VAL: 25 040 58,
ALU: 25 040 59, MUS: 25 040 60)

kuparia. Layer viittaa kehysten rakenteeseen, jossa muovinen kehys on laminoitu
aidon materiaalin näköisellä pinnoitteella.
Näin on saatu aikaan tyylikäs designkehys
aiempaa edullisemmin. Kiiltäviin pintoihin
ei myöskään tartu sormenjäljet, kuten
lasikehyksiin.
Kätevä modulaarinen kulmakotelo
ELKO Plus tarjoaa innovaatiota jopa
kulmakoteloon! Modulaarisen kulmakotelon ajatuksena on, että 1-osaiselle kojeelle
kotelo rakentuu pelkistä päätypaloista,
mutta keskipaloja lisäämällä voidaan
rakentaa yhdistelmät aina 5-osaiseksi asti.
Saatavana kaikissa ELKO Plus -sarjan
väreissä.

Persoonalliset Layer-kehykset
ELKO Plus Layer on kokonaan uusi viiden
värin kattava kehysmallisto, joka tarjoaa
moderneja vaihtoehtoja, mm. betonia ja
Snro

Nimike

25 040 58

Pistorasia ELKO Plus - 1PR + 2xUSB A+C 3A VAL

25 040 59

Pistorasia ELKO Plus - 1PR + 2xUSB A+C 3A ALU

25 040 60

Pistorasia ELKO Plus - 1PR + 2xUSB A+C 3A MUS

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.
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Muodostaa IP67 suojaustason kytkettynä
yhteensopivan, erikseen saatavilla olevan
pistotulpan kanssa. Erilaiset läpiviennit,
metalliset holkkitiivisteet M20 tai M25.
(M20 6–12mm / M25 11–17mm)
Kestää: laimeita happoja, öljyä, alkalia,
rasvaa. Kiinnitysruuvit ovat ruostumatonta
A2 terästä. Saatavana myös kaksoispistorasiana, snro. 24 019 01
Muista myös Selcastin muut, vaativien
kohteiden asennustarvikkeet!

Snro

Tuote

24 018 01

Vesitiivis pistorasia 16A, 230V 2p+E, IP 68, M20/1 Harmaa

24 019 01

Vesitiivis pistorasia 16A, 230V 2p+E, IP 68, M20/1 Harmaa

Tuoteuutiset / Talotekniikka
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HellermannTyton
halkaistut sidontaspiraalit!
Helawrap-sarjan halkaistut, taipuisat sidontaspiraalit johtimen ja
kaapeleiden sidontaan ja niputukseen. Sarjan 5 kokoa kattavat nipun maks.
halkaisija-alueen 9 – 32 mm ja soveltuvat mm. toimistoihin, julkisiin tiloihin,
tilapäisiin asennuksiin sekä koneisiin ja laitteisiin. Vakiovärit ovat hopea,
musta ja valkoinen.
Hyödyt
• Halkaistun profiilin ansiosta spiraalit ovat erittäin nopeita asentaa.
• Johtimet voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa.
Toimitus 25 m pakkauksessa, joka sisältää asennustyökalun.

Tuotetunnus

Nipun maks. Ø mm

Hopea snro

Musta snro

Valkoinen snro

HWPP8

9

13 716 87

13 716 07

13 716 57

HWPP16

16

13 176 89

13 716 16

13 716 66

HWPP20

21

13 716 91

13 716 20

13 716 70

HWPP25

27

13 716 92

13 176 25

13 716 75

HWPP30

32

13 716 93

13 716 30

13 716 80

Integroituu täydellisesti esim. Bals Uni-Blockiin			

		

Latauspistorasia on valmiiksi kytkett

Bals USB-latausta teollisuuteen
Saksalainen Bals voimapistokytkinvalmistaja
on kehittänyt USB-latausrasiasta kestävän teollisuuskäyttöön soveltuvan mallin,
jolla pystyy lataamaan kahta mobiililaitetta
samanaikaisesti työpaikoilla, teollisuudessa
ja rakennustyömailla.
Täydellinen yhteensopivuus olemassa oleviin
järjestelmiin. Kompakti muotoilu ja pieni
asennussyvyys takaa tilaa säästävän asennuksen. Vakiolaippakoon ansiosta sillä voi

korvata helposti olemassa olevan standardi
Schuco-kojepistorasian, asennus- ja kiinnitysmitat ovat samat, Runko on valmistettu
korkealaatuisesta materiaalista ja suojausluokka on IP54. Saranallinen kansi tarjoaa
kaksiosaiselle USB-pistorasioille optimaalisen
suojan pölyltä, lialta ja kosteudelta. Tarvittaessa läppäkansi on myös mahdollista jättää
90° kulman auki-asentoon tai se on myös
poistettavissa.

Snro

Laji

Nimike

25 290 10

700

USB 2x latauspistorasia 2,1A IP54, n. 0,2m kaapeli, 50x50 laippa

Vankassa latauspistorasiassa on kaksi USB-A
2.0 porttia ja se sopii täydellisesti erilaisiin pistorasia/laitekoteloihin. Bals latauspistorasiat
ovat ihanteellisia yksittäiseen tai vierekkäiseen
asennukseen tilan säästämiseksi. Yksinkertainen ja helppo jälkiasennettava. Pienet
asennusmitat (n.27.5 x Ø43 mm)
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Norwescon Protector-tuoteperhe laajenee
Protector perheen kaksiosainen A-luokan vikavirta pistorasia Protector II on saanut rinnalleen uusia tuotteita,
jotka täydentävät suojausta vaativaa pistorasia asennusta erinomaisesti
Protector-perhe on Norwescon toisen sukupolven pistorasia, jossa
on paljon enemmän kytkentätilaa sekä hyvä asennettavuus epätasaisille pinnoille. Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojat ovat pistorasian
yläpuolella, läpinäkyvän luukun alla ja siten helposti viritettävissä.
Kaapelointia varten kotelon alapuolella on kaksi kalvoläpivientiä ja
kotelon takana murtoaihio, jolloin pistorasia voidaan asentaa myös
kojerasian päälle. Iskunkestävästä muovista valmistettuja koteloita
löytyy valkoisena ja mustana. Kotelointiluokka IP44.
Protector II
Protector II on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla
16A/230V ja A-luokan 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Pistorasia on
hyväksytty ketjuttamiseen, jolloin pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja.
Protector B
Protector B on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla
16A/230V ja B-luokan 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. B-luokan
vikavirtasuojakytkin reagoi vaihtovirran lisäksi myös pulssimuotoiselle
tasavirta ja puhtaille tasavirta vioille. Jos laitteistossa ilmenee yli 6mA
tasavirta vika, tyypin A vikavirtasuoja ei sitä havaitse ja laitteiston vikavirtasuojus vaarantuu. B-tyypin vikavirtasuojaa käytetään esimerkiksi
sähköautojen latausasemien, aurinkosähköjärjestelmien, taajuusmuuttajien, UPS laitteistojen, hitsauslaitteistojen ja laboratoriolaitteistojen suojaukseen. Standardin IEC 60364-7-722 laitteistoissa tulee
olla tyypin B vikavirtasuojaus.
BikeProtector
BikeProtector on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla
16A/230V, A-luokan 30 mA vikavirtasuojakytkimellä ja B6A johdonsuojakatkaisija yhdistelmällä. BikeProtector on erityisen sopiva
sähköpolkupyörien akkujen lataukseen ilman riskiä, että keskuksen
johdonsuojakatkaisija laukeaa ja jolloin saavutetaan riittävä selektiivisyys, kun ryhmän syöttävä johdonsuojakatkaisija on vähintään C10A.
Suurimman turvallisuuden saavuttamiseksi ryhmä voidaan varustaa
lisäksi B-luokan vikavirtasuojakytkimellä, jolloin havaitaan myös ryhmän puhtaita tasavirtoja, jotka voivat esiintyä jännitemuuntimissa.
BodyProtector
BodyProtector on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla
16A/230V, A-luokan 30 mA vikavirtasuojakytkimellä ja C10A johdonsuojakatkaisija yhdistelmällä. BodyProtector on erityisen sopiva
kaikenlaisiin kuormiin ilman riskiä, että keskuksen johdonsuojakatkaisija laukeaa ja silloin saavutetaan riittävä selektiivisyys, kun ryhmän
syöttävä johdonsuojakatkaisija on vähintään C13A (1,5mm²) tai C16A
(2,5mm²)
RobotProtector ylijännitesuojallinen pistorasia
Robottiruohonleikkureiden suojaukseen tarkoitettu RobotProtector
on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla 16A/230V sekä

syöttöverkon että rajajohtimien
ylijännitesuoja yhdistelmällä.
RobotProtectorissa on valmiiksi
asennettu 1,5m:n syöttökaapeli sekä mallista riippuen joko
yksi (malli 1S) tai kaksi (malli
2S) 3m:n silmukkaa, johon on
helppo kytkeä robotin rajajohtimet. RobotProtector on erityisen sopiva arvokkaan robottiruohonleikkurin suojaamiseen
ylijännitteiltä, jotka syntyvät
esimerkiksi ukkosilmalla. Salamaniskuista indusoituu rajajohtimeen ylijännitteitä, jotka voivat
rikkoa robotin latausaseman ja
koko robotin elektroniikan. RobotProtector asennetaan niin lähelle
robottiruohonleikkurin latausasemaa kuin mahdollista. Syöttöpuolella
on luokan II+III ylijännitesuojaus (8/20kA) ja rajajohtimien puolella
luokan III Tele/IT suojaus. Väri musta.
Protector II
Snro

Pistorasia

Vikavirta A Kotelointi Väri

Mitat lxkxs

32 421 00 16A/230V 30mA

IP44

Valk.

160x115x90

32 421 04 16A/230V 30mA

IP44

Musta

160x115x90

Protector B
Snro

Väri

Mitat lxkxs

32 421 06 16A/230V 30mA

Pistorasia

Vikavirta B Kotelointi
IP44

Valk.

160x115x90

32 421 07 16A/230V 30mA

IP44

Musta 160x115x90

BikeProtector
Snro

Pistorasia

Vikavirta A

Kotelointi Väri

Mitat lxkxs

32 421 08 16A/230V B6A/30mA IP44

Valk.

160x115x90

32 421 09 16A/230V B6A/30mA IP44

Musta 160x115x90

BodyProtector
Snro

Pistorasia

Vikavirta A

Kotelointi Väri

Mitat lxkxs

32 421 13 16A/230V C10A/30mA IP44

Valk.

160x115x90

32 421 14 16A/230V C10A/30mA IP44

Musta 160x115x90

RobotProtector, 200x220x95
Snro
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Nimellisvirta

Kotelointi Väri

32 421 15 RobotProtector 1S

Pistorasia

16A

IP44

Musta

32 421 16 RobotProtector 2S

16A

IP44

Musta

Tuoteuutiset / Talotekniikka
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Kattokaivojen sulanapidot tärkeässä roolissa
tasakatoilla vesivahinkojen välttämisessä
Talojen katoille talvella jäävä
vesimassa aiheuttaa suuria
riskejä niin teollisuudessa kuin
rakennusteollisuudessakin.
Vesi löytää ennemmin tai myöhemmin reitin
paikkaan jonne sitä ei missään nimessä
haluta. Siksi on tärkeää, että vedet saadaan
hallitusti alas kattokaivojen ympäristöstä
silloin kun lumi alkaa sulamaan.
Sähkötel Oy asensi Kuopioon Suomen
ensimmäiset kattokaivojen sulanapitoon
kehitetyt asennusvalmiit sulanapitoelementit. Elementit huolehtivat katolta vedet alas
kuudelta eri suunnalta. Elementti on todella
nopea asentaa, koska kaapeliin on valmiiksi
kytketty kylmäkaapeli ja kaapeli itse asennetaan napsauttamalla kiinni kourupaneelijärjestelmään. Kaapelin häntä tai keskiosa
tiputetaan itse kattokaivoon riittävän syvälle.
Itsesäätyvä lämpökaapeli sen alkuperäiseltä keksijältä
nVent Raychem keksi ja kehitti itsesäätyvän
lämpökaapelin jo yli 40 vuotta sitten. Kaapeli
antaa tehoa enemmän sinne, missä sitä
tarvitaan. Ilmastomuutoksen myötä energian
kulutukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota, joten suurempiin kohteisiin kannattaa
asentaa EMDR-10 ohjausjärjestelmä, joka

Sähkötel Oy viimeistelee asennuksen työntämällä kaapelia myöskin alas lähtevään putkeen.

valvoo sekä kohteen lämpötilaa että todellista kosteustilannetta.
RIM-DrainTrace-KIT lyhyesti:
• Mekaanisesti kestävä ja pitkäikäinen
itsesäätyvä Raychem lämpökaapeli
• Käytetään teollisuudessa ja rakennusteollisuudessa estämään lumen ja jään
muodostumisen tasakattojen kattokaivojen ympärillä

•

•

•

Sulanapitoyksikkö sisältää 16 m Raychem
GM-2XT itsesäätyvää lämpökaapelia 8
metrin kylmäkaapelilla, kuusi 600 mm
kourupaneelia ja keskirenkaan enintään
355 mm:n kattokaivon ympärille
Suuremmissa kohteissa ohjaukseen
suositellaan käytettäväksi EMDR-10 ohjausjärjestelmää, jolla voidaan saavuttaa
jopa 80%:n energian säästö
Snro 81 718 08

Uutuus! nVent RAYCHEM QuickNet 160 W/m²
nVent RAYCHEM QuickNet 90 W/m² kaapeliperhe on laajentunut
tehokkaammalla 160 W/m² kaapeleilla.
•

•

•

•

•

•

Matossa on käytetty samaa uutta tarttuvampaa liimaa kuin viime kesänä lanseeratussa uudistuneessa nVent RAYCHEM
QuickNet 90 W/m²:ssa.
Tehokkaampaa 160 W/m² lämpömattoa
kannattaa käyttää siellä, missä lämmön
tarve on suurempi.
Huomaathan, että koska kyseessä on
suurempi teho, lämpömattoa ei saa
asentaa herkästi syttyvän materiaalin
päälle.
Koko 160 W/m² valikoima löytyy
SLO:n varastovalikoimasta samoin
kuin 90 W/m².
Lämpömattopakkaus ei sisällä
termostaattia.
Snro: 81 717 32-40, 42, 44, 46, 48, 49

Lämpökaapelimatto 160W/m
81 717 32 QuickNet-1m2, 0.5x2m
81 717 33 QuickNet-1.5m2 ,0.5x3m
81 717 34 QuickNet-2m2 ,0.5x4m
81 717 35 QuickNet-2.5m2 ,0.5x5m
81 717 36 QuickNet-3m2 ,0.5x6m
81 717 37 QuickNet-3.5m2 ,0.5x7m
81 717 38 QuickNet-4m2 ,0.5x8m
81 717 39 QuickNet-4.5m2 ,0.5x9m
81 717 40 QuickNet-5m2 ,0.5x10m
81 717 42 QuickNet-6m2 ,0.5x12m
81 717 44 QuickNet-7m2 ,0.5x14m
81 717 46 QuickNet-8m2 ,0.5x16m
81 717 48 QuickNet-9m2 ,0.5x18m
81 717 49 QuickNet-10m2 ,0.5x20m
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Tee luotettava asennus
Hensel-jakorasioilla ja moduulikoteloilla
Hensel mahdollistaa luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun innovatiivisilla tuotteillaan
myös paikoissa, joissa hankala ympäristö
vaatii viimeisteltyä asennustekniikkaa. Kattava
valikoima on nostanut Henselin yhdeksi
markkinoiden johtavimmaksi pienjännitteelle
suunnattujen tuotteiden valmistajaksi.
Paras laatu ja luotettavuus
Pöly ja kostea ympäristö asettavat korkeita
vaatimuksia sähköasennuksille, joissa vaaditaan huippulaatuisia ja standardinmukaisia
tuotteita. Siksi kaikki Henselin tuotteet ovat
sertifioitu ja täyttävät DIN-ISO 9001-2008
standardin vaatimukset, taaten näin luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun pienjännitesektorilla.
Vedenpitävät wp-sarjan geelijakorasiat
Aina korkea IP-luokitus ei riitä sähköasennuksissa, sillä kaikissa IP-luokissa sallitaan
vaarattoman määrän veden pääsyn koteloon.
Henselin jakorasioita on saatavilla elastisella
geelitäytteellä, jolloin ne soveltuvat myös olosuhteisiin, joissa muodostuu kondensaatiota

Kenttäliittimet

ja vesivalumia. Asennuskohteita on
esimerkiksi pumppaamot, lämpökaapeliasennukset ja maa-asennukset. Läpinäkyvä,
elastinen geeli on itsestään sulkeutuva, joten
piirin mittaus on mahdollista tehdä ja geeli
tiivistyy uudelleen.

Geeli on myös helposti poistettavissa jälkiasennusta varten.
Geelijakorasiat täyttävät uuden DIN VDE V
0606–22–100 standardin. Geelitäytteisten
WP-sarjan jakorasioiden sähkönumerot:
16 082 00 - 16 082 16

Työkaluton suojattu kenttäliitin
Tuotekoodi: AKLRJ456AS
Sähkönumero: 72 493 25
APS metallirunkoinen Cat.6A RJ45-kenttäliitin
AWG 26-23 STP/UTP kaapeleille. Säädettävä vedonpoisto 6-8 mm kaapeleille. Tukee
4PPoE, 90W.
Erittäin helppo ja nopea asentaa ilman
työkaluja. Liittimessä on T568A ja T568Bstandardien mukaiset värikoodaukset.

Työkaluton suojaamaton kenttäliitin
Tuotekoodi: KRJ45U-U
Sähkönumero: 72 477 00
Kerman muovirunkoinen Cat.6 RJ45-kenttäliitin AWG 26-23 UTP kaapeleille. Säädettävä
vedonpoisto 6-8 mm kaapeleille. Tukee
4PPoE, 90W.
Erittäin helppo ja nopea asentaa ilman
työkaluja. Liittimessä on T568A ja T568Bstandardien mukaiset värikoodaukset.

Huippuälykäs palovaroitin suojaa elämäsi
Älykkään palovaroittimen reaaliaikaiset tiedot
on helposti saatavilla älypuhelinsovelluksesta.
Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella
voidaan tarkkailla ilmaisimen toimintaa ja
likaantumista sekä selata hälytysmuistia.
Palovaroittimessa on 10 vuoden akku, joka
kestää koko varoittimen elinajan. Merkkiääni
ilmoittaa, kun varoittimen käyttöaika on tullut
täyteen, joten varoitin täytyy irrottaa katosta
vasta vaihdon yhteydessä.
Tyylikäs ulkomuoto suurella, huomaamattomalla testi- ja vaimennuspainikkeella sulautuu
kauniisti mihin tahansa ympäristöön. Vaimennus vaimentaa varoittimen 10 minuutin ajaksi
hälytystilassa.
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Palovaroittimet voidaan ketjuttaa toisiinsa,
jolloin yhden varoittimen havaitessa savua,
kaikki varoittimet ilmoittavat vaarasta. Järjestelmään voidaan kytkeä myös langattoman
etäohjaimen, jolla on helppo ohjata ja hallita
järjestelmää.
EI650IW huippuominaisuudet:
• Eurooppalaista laatua
• Litiumakku
• Langaton ketjutus RadioLINK-moduulilla
• Testi- ja vaimennuspainike
• Etäohjausmahdollisuus
• Tuotekoodi: EI650IW
• Sähkönumero: 71 400 00

Tuoteuutiset / Talotekniikka
Tal 29

Toimistovalaisinsarja
uuden muotokielen
optiikalla
Optix
Optix luo visuaalisesti miellyttävän valaistuksen erittäin
matalalla kiusahäikäisyllä, jopa UGR<16. Optiikan muotoilu
ja tekniikka ovat vertaansa vailla. Omaperäinen ja innovatiivinen neliön muotoinen optiikka mahdollistaa samanaikaisesti korkean valotehokkuuden sekä erinomaisen
häikäisyn kontrolloinnin. Valaisimen käyttömahdollisuudet
ovat rajattomat, perinteisestä 600x600 moduulivalaistuksesta mielikuvituksellisempiin valoramppeihin. Monipuolisen
Optix-sarjan täydentävät ylävalolliset versiot, Tunable White
3000-6000K sekä ActiveAhead- ja Casambi-valonohjausjärjestelmillä varustetut mallit vastaamaan nykyaikaisen
toimistovalaistuksen vaatimuksia.
www.sylvania.fi
p. 09 54212100
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Uudet älyvalaistusratkaisut LEDVANCElta
ammattilaisille
Älyratkaisut kodeissa yleistyvät koko ajan ja yhä useampi valitsee
koteihinsa älyratkaisuja, joiden asennukseen palkataan asiantuntija.
LEDVANCEn uudella älyvalaistusvalikoimalla ammattilaisten on helppoa
tarjota ja toteuttaa älyvalaistusratkaisuja erilaisiin kohteisiin.
30
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Valikoimassa on saatavilla erilaisia älylamppuja, tuotteita sisä- ja ulkokäyttöön sekä etäohjattavia pistorasioita, joilla myös perinteisen
tekniikan valaisimia voidaan liittää älyvalaistusjärjestelmään. Uuden LEDVANCE älyvalaistusvalikoiman tuotteita voidaan ohjata
joko sovelluksella tai ääniohjauksella, ja ne
vastaavat siten erilaisiin vaatimuksiin. Valikoiman laadukkaita ja käyttäjäystävällisiä tuotteita voidaan himmentää, niiden värilämpötilaa tai väriä voidaan ohjata.
Ääniohjaus Alexan, Sirin tai Google
Assistantin avulla
LEDVANCE älyvalaistustuotteita
ammattilaisille on saatavilla sekä ZigBee- että
Bluetooth-teknologialla. Ohjaus tapahtuu
sovelluksen kautta ja tämän lisäksi valaistusta
on mahdollista ohjata äänellä esimerkiksi
PARATHOM Zigbee LED-lamput
Snro

Nimike

Amazonin Alexan, Applen Sirin tai Google
Assistantin avulla.

toisessa kerroksessa tai jopa puutarhassa –
nousematta ylös sohvalta.

PARATHOM® Bluetooth-tuotteiden
helppo käyttöönotto
PARATHOM® Bluetooth -valikoiman tuotteita
on helppo ottaa käyttöön jopa alle minuutissa, eikä tukiasemaa tähän tarvita. Bluetooth-tuotteita voidaan ohjata joko LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (Android ja
iOS), Apple Home -sovelluksella (iOS) tai
äänellä Apple HomePod- tai Amazon Echo
-älykaiuttimen kautta. PARATHOM® Bluetooth -valikoiman tuotteita voidaan myös liittää Bluetooth mesh-verkkoon. LEDVANCE
SMART+ sovelluksen käyttäjät voivat myös
hyödyntää uuden Bluetooth 5 -standardin
ominaisuuksia. Esimerkiksi, jos käytössä on
useampia LEDVANCE Bluetooth mesh -laitteita, käyttäjät voivat laajentaa ohjaukseen
käytettävän mobiililaitteen kantamaa ohjatakseen valaistusta toisessa huoneessa,

PARATHOM® ZigBee-tuotteiden yhteensopivuus eri järjestelmissä
PARATHOM® ZigBee älyvalaistustuotteita voidaan liittää jo olemassa olevaan tai asentaa
uuteen älyvalaistusjärjestelmään. Ohjaus voidaan toteuttaa joko sovelluksen tai älykaiuttimen (Amazon Echo tai Google Nest) avulla.
Yhteensopiviin tukiasemiin kuuluvat muun
muassa Philips Hue Bridge, Deutsche Telekom QIVICON, Schwaiger Gateway, Samsung
SmartThings ja SMART HOME by hornbach.
Erillistä tukiasemaa ei tarvita, kun tuotetta
ohjataan Alexalla Amazon Echo Plus-, Echo
Show- (toinen sukupolvi) tai Echo Studio-älykaiuttimilla, sillä näissä laitteissa on integroitu
ZigBee -tukiasema.
Viimeisin ZigBee 3.0-protokolla takaa korkeat
turvallisuusstandardit ja sen myötä mahdollistetaan turvallinen etäohjaus. Tämän lisäksi
älyvalaistusvalikoiman tuotteilla voidaan luoda
erilaisia valaistustiloja – himmennetty, lämpimän valkoisesta viileään valkoiseen sekä valita
eri värisävyjä 16 miljoonasta vaihtoehdosta.
Monimutkaisemmat toiminnot, kuten herätysvalo tai läsnäolon simulointi kodissa, täydentävät entisestään luotettavaa älyvalaistusratkaisua ZigBee-teknologialla.

47 366 00 CLA ZB 10W RGBW 800lm E27
47 366 03 CLB ZB 6W DIM 470lm E14
47 366 02 CLB ZB 6W TW 470lm E14
47 366 05 PAR16 ZB 4,5W/827 DIM GU10
47 366 04 PAR16 ZB 5,5W RGBW 350lm GU10
PARATHOM Bluetooth LED-lamput
Snro

Nimike

47 366 06 CLA BT 6,5W/827 DIM 806lm E27
47 366 08 CLA BT 9W/827 DIM 800lm E27
47 366 07 CLA BT 10W RGBW 800lm E27
Zigbee etäohjattava pistorasia
24 057 01 PLUG ZB 16A ON/OFF 230V 3680W

Zigbee LED-nauha
Snro

Nimike

41 253 47

FLEX ZB 10W RGBW 480lm
1800mm

Bluetooth LED-nauha
41 253 48 FLEX BT 10W RGBW 480lm
1800mm
Bluetooth etäohjattava pistorasia
Snro

Nimike

24 057 02 PLUG BT 16A ON/OFF 230V
3680W
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LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE
– kevyt, tehokas ja pitkäikäinen
LEDVANCEn uudet kolmannen sukupolven
HIGH BAY LED-syväsäteilijät ovat täällä. Tuoteperhe monipuolistuu uusilla avauskulmilla
olevilla syväsäteilijöillä. Samalla syväsäteilijöiden valotehokkuutta on parannettu (nyt jopa
140 lm/W) ja keskimääräistä elinikää kasvatettu jopa 80 000 tuntiin (L70/ B50 @+25°C).
• HIGH BAY PERFORMANCE syväsäteilijöitä on saatavana tutuilla valovirtapaketeilla: 13000 lm (93 W), 22000 lm (155 W),
27000 lm (190 W) ja 30000 lm (210 W).
• 93 – 190 W syväsäteilijöistä löytyy nyt
mallit kapeammalla 70° sekä leveämmällä
110° avauskulmalla 4000K värilämpötilalla.

•

93 W:n syväsäteilijöistä on myös saatavana leveällä 110°:een avauskulmalla
ja 6500K värilämpötilalla varustettu
syväsäteilijä.

Heijastimilla kiusahäikäisy paremmin
kuriin
HIGH BAY PERFORMANCE syväsäteilijöihin
on erikseen tilattavissa alumiiniset kiinnityssangat, kirkkaat polykarbonaatista valmistetut heijastimet sekä alumiiniset heijastimet.
Kirkkaiden polykarbonaattiheijastimien avulla
valaisimien kiusahäikäisyä saadaan parannettua UGR<22:een.

Valaisimien ominaisuuksia
Valaisimien runko on valmistettu alumiinista ja valopinta polykarbonaatista.
• Valaisimet ovat varustettu 1,5 metrin
pituisella kiinteällä liitoskaapelilla.
• Valaisimissa on 4 kV L-N- ja 6 kV L/N-PE
-ylijännitesuojaukset.
•

Soveltuvat myös vaativiin olosuhteisiin
LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE
syväsäteilijät ovat suunniteltu käytettäväksi -30°C...+50°C lämpötilassa, ne ovat
IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja ja niille on myös
myönnetty ENEC-sertifikaatti. Syväsätelijöiden keskimääräinen elinikä on 80 000 tuntia
(L70/B50 @+25°C) ja koko tuoteperheelle
myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Snro

Tuotenimi

Värilämpötila

Valovirta

43 156 18

HB PFM 93W/4000K 70DEG IP65

Neutraali, 4000K

13000 lm

70°

43 156 19

HB PFM 93W/4000K 110DEG IP65

Neutraali, 4000K

13000 lm

110°

43 156 20

HB PFM 93W/6500K 70DEG IP65

Viileä, 6500K

13000 lm

70°

43 156 21

HB PFM 93W/6500K 110DEG IP65

Viileä, 6500K

13000 lm

110°

Snro

Kannake

43 156 22

HB PFM 155W/4000K 70DEG IP65

Neutraali, 4000K

22000 lm

70°

43 156 30

HB PFM BRACKET 93W-155W

43 156 23

HB PFM 155W/4000K 110DEG IP65 Neutraali, 4000K

22000 lm

110°

43 156 31

HB PFM BRACKET 190W-210W

43 156 24

HB PFM 155W/6500K 110DEG IP65 Viileä, 6500K

22000 lm

110°

Snro

Heijastin - kirkas, polykarb. 2kpl/pkt

43 156 25

HB PFM 190W/4000K 70DEG IP65

Neutraali, 4000K

27000 lm

70°

43 156 32

HB PFM PC REFRACTOR 93W

43 156 26

HB PFM 190W/4000K 110DEG IP65 Neutraali, 4000K

27000 lm

110°

43 156 33

HB PFM PC REFRACTOR 155-210W

43 156 27

HB PFM 190W/6500K 70DEG IP65

Viileä, 6500K

27000 lm

70°

Snro

Heijastin - alumiini 2kpl/pkt

43 156 28

HB PFM 210W/4000K 70DEG IP65

Neutraali, 4000K

30000 lm

70°

43 156 34

HB PFM ALU REFLECTOR 93W

43 156 29

HB PFM 210W/6500K 70DEG IP65

Viileä, 6500K

30000 lm

70°

43 156 35

HB PFM ALU REFLECTOR 155-210W
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LEDVANCE FLOODLIGHT
PERFORMANCE SYM LED-valonheittimet
– entistä enemmän valoa ja pidempi elinikä
Kolmannen sukupolven LEDVANCE FLOODLIGHT -valonheittimissä on parannettu
valotehokkuutta jopa 125 lm/W:iin ja samalla
myös heittimien keskimääräistä elinikää on
parannettu, jonka ansiosta myös pienitehoisien heittimien takuuaikaa on pidennetty
viiteen vuoteen.
LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE
SYMMETRIC LED-valonheittimien tuoteperhe
kattaa yhteensä on yhteensä 57 erilaista
valonheitin mallia. Heittimiä on saatavana 10
W, 20 W, 30 W, 50 W, 65 W, 80 W, 125 W,
165 W ja 200 W tehoisena ja niiden valovirrat
ulottuvat aina 1100 luumenista jopa 25 000
luumeniin saakka. 10 W – 50 W:n heittimiä
on saatavana mustana sekä valkoisena ja
65 W – 200 W heittimiä on saatavana vain
mustana.
Kaikista perusmalleista on saatavana mallit
3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötilalla.

10 W:n, 20 W:n ja 50 W:n heittimistä on
saatavana myös liike- ja hämärätunnistimella
varustetut tunnistinheittimet. Tunnistinheittimien tunnistimet ovat päivitetty pienempiin
tunnistimiin ja päivityksen ansiosta heittimet
voidaan kytkeä jatkuvasti (Always on -mode)
päälle kytkemällä virta päälle-pois-päällepois-päälle neljän sekunnin sisällä. Always
on -toiminnon saa kytkettyä pois ottamalla
virrat pois valaisimelta viideksi sekunniksi.
10 W:n, 20 W:n, 50 W:n tunnistinheittimiä
on nyt saatavana mustana sekä valkoisena
ja 3000K tai 4000 K värilämpötilalla.
65-200W heittimistä on saatavissa myös
hämärätunnistimella (Photocell) varustetut
heittimet 4000 K värilämpötilalla.
Heittimien avauskulma on symmetrinen
100° ja ne ovat varustettu 4 kV ylijännite
suojalla. Heittimissä on 1 metrin pituinen kiinteä syöttökaapeli. Niiden runko on alumiinia
ja valopinta karkaistua lasia.

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE
-heittimet ovat suunniteltu käytettäväksi
-30°C...+50°C lämpötilassa, ne ovat IP65- ja
IK07 -luokiteltuja ja ne ovat myös ENEC-sertifioituja. Heittimien keskimääräinen elinikä on
70 000 tuntia (L70/B50 @+25°C) ja nyt koko
tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden
tuotetakuu.
Uuden pakkauksen myötä LEDVANCEn
tuotteiden luonnonkuormittavuus on pienempi, sillä siitä 99% on kierrätettyä materiaalia ja pakkaus on 100% kierrätettävissä,
lisäksi pakkauksessa ei ole käytetty
ylimääräisiä muovipinnoitteita.
Sähkönumerot löytyvät väliltä:
45 081 16 – 45 081 70
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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.
Monipuolinen ja tyylikäs yleisvalaisinperhe
Lumo valaisee pehmeällä valollaan ja tarjoaa
runsaasti vastauksia ja valinnan

vapautta 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!
•

Snro

Nimike

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

*SLO:n varastoima malli
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Valaistuksen ohjaustekniikat:
Näin toimii Stand-alone
B.E.G. Luxomatin ratkaisu
valaistusalueiden automatisointiin
on yksinkertainen ja toimii ilman
keskuslaitteita. Tällä niin sanotulla
Stand-alone -ratkaisulla saadaan
parannettua energiatehokkuutta,
pidennettyä valaisimien elinikää
ja lisättyä viihtyvyyttä vaivattoman
ohjauksen ansiosta.
Stand-alone -ohjauksessa jokaisen valaistusalueen automatiikasta vastaa yleensä yksi
master-läsnäolotunnistin. Valaistusalueen
master-tunnistimeen tehdään asetukset, joiden mukaan tunnistimen automatiikka toimii.
Tyypillisiä asetuksia on sammutusviive, tavoitevalaistusvoimakkuus ja himmennettävissä
järjestelmissä valaistuksen pohjataso.
Valvonta-alueen kasvattaminen slavetunnistimin
Yleensä yksi master-tunnistin ei riitä valvomaan kokonaista valaistusaluetta. Jos koko
valaistusalue halutaan valvoa tarkasti, laajennetaan valvonta-aluetta slave-tunnistimilla.
Slave-tunnistin lähettää tiedon master-tunnistimelle, jos se havaitsee liikettä. Slave-tunnistin
ei siis ohjaa valaistusta, vaan ainoastaan
tilatietonsa perusteella laajentaa master-tun-

nistimen ohjaamaa valvonta-aluetta. Slavetunnistin antaa n. 230 V tasoisen jännitteen
master-tunnistimen R-linjaan, kun se havaitsee
liikettä. Slave-tunnistin vilkuttaa vihreää lediä
merkiksi liikkeen havaitsemisesta. Slavetunnistimia voidaan periaatteessa kytkeä
rajattomasti rinnakkain laajentamaan mastertunnistimen valvonta-aluetta.
Jos kuvan slave-tunnistimen rinnalle kytketään lisää slave-tunnistimia, lähettävät kaikki
slave-tunnistimet samalle master-tunnistimelle
samaa R-linjaa pitkin tilatietonsa, samantasoisena jännitetietona. Slave-tunnistimen R-terminaalissa on mittaus, joka estää slave-tunnis-

timia lähettämästä samanaikaisesti tilatietoa.
Jos yksi slave-tunnistin näkee liikettä, vilkkuvat
kaikkien slave-tunnistimien merkkiledit.
Häiriönpoistajalla eroon haamu
jännitteestä
R-linjassa ei ole kuormaa, joten johtimeen voi
indusoitua haamujännitettä toisista johtimista.
Jos haamujännite R-linjassa nousee riittävästi,
esim. n. 15 V -tasolle, estää se slave-tunnistimia lähettämästä tilatietoaan. Tunnistin ei suinkaan ole rikki, eikä tilanne parane vaihtamalla
tunnistinta.
Haamujännitteestä voidaan hankkiutua eroon
lisäämällä RC-häiriönsuotopiiri (snubberi)
R-linjan ja verkkosähkön nollan väliin. Tämä
komponentti muuntaa haamujännitteen vastuksessa lämmöksi ja R-linjan jännite palautuu
nollaan jokaisen tunnistimen tilatiedon lähetyksen jälkeen. Katso lisää: RC-häiriönpoistaja.
RC-häiriönsuotopiiri on suositeltavaa lisätä
jokaisen R-linjan viimeisen slave-tunnistimen
läheisyyteen. Jos yhdelle master-tunnistimelle
meneviä R-linjoja on useampia, saatetaan
tarvita useampia RC-häiriönsuotopiirejä.
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TubiXx on arkkitehtoninen
ja ajaton valaisin pinta- ja
ripustusasennukseen
Tyylikäs TubiXx sopii erityisesti hotelli- ja
ravintolatilojen valaistukseen sekä kodin
tilojen valaistukseen mm. keittiöön, olohuoneeseen, makuuhuoneeseen.

•

•
•
•

Ominaisuudet:
• Pinta- ja ripustusasennettava
• LED 14W
• 1138 - 1361lm
• Värilämpötila kodikas valkea 2700K,
lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
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•
•
•
•

•

Rungon väri valkoinen RAL 9016 ja musta
RAL9005
Heijastimen väri kulta, musta tai valkoinen
Häikäisemätön valo UGR<16
Värintoistoindeksi CRI90
Tasainen valonjako
McAdam <3 SDCM
Toimitus sisältää LED-ohjaimen
Sopii asuntojen, ravintoloiden ja hotellien
korostusvalaistukseen
Elinikä 50 000h
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Optix Linear
Optix Linear on siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä,
UGR<19 ja ainutlaatuisella optiikalla, jonka
muotoilu ja tekniikka ovat vertaansa vailla.
Optiikka mahdollistaa korkean valotehokkuuden ja erinomaisen häikäisyn kontrolloinnin.
Vain mielikuvitus on asennuksessa
rajana
Optix Linear voidaan asentaa yksittäin tai
jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta
valoviivaa. Saatavissa on ActiveAhead- ja
Casambi-valonohjausjärjestelmällä varustettuna sekä Tunable White portaattomasti
säädettävällä värilämpötilalla 3000K – 6000K.
Voidaan uppo-, pinta- tai ripustusasentaa.

Ominaisuudet:
• Uppo-, pinta- tai ripustusasennettava
• LED 21W – 36W
• 90x1200mm
• 2200 - 4500lm
• Jopa 145lm/W
• Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea
4000K tai Tunable White portaattomasti
säädettävä
• Värilämpötila 3000K-6000K
• Alumiinioptiikka UGR<19
• Ripustettava malli saatavissa myös suoralla
ja suora/epäsuoralla valonjaolla

•

•
•

•
•

•

•

•

Ripustusasennukseen ripustussarjat on
tilattava erikseen
Väri valkoinen, RAL9016
Erinomainen värintoistoindeksi CRI80 tai
CRI90
3 SDCM
Saatavissa ohjaustapa On/Off, DALI sekä
ActiveAhead, ActiveAhead+DALI Bridge
Casambi, On/Off turvavalo 3H sekä, DALI
turvavalo 3h
Sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin
sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin.
Elinikä 72 000h/L80B10

Start
Eco Spot
Aluminium
Start Eco Spot Aluminium –alasvalosarjassa yhdistyvät valotehokkuus, moderni
muotokieli ja miellyttävä valo.
Start Eco Spot Aluminiumin mukana toimitetaan valkoinen sekä musta heijastin ja
kehyksen värinä on joko valkoinen tai harjattu alumiini. Matalan rakenteen ansiosta
valaisin soveltuu myös mataliin alakattorakenteisiin ja se on suunnattavissa.
Ominaisuudet:
• Uppoasennettava
• LED 9W
• 740-800lm
• Avautumiskulma 40° ja kallistuskulma
30°
• Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai
valkea 4000K
• IP44 (suljetussa alakattorakenteessa)
• Rungon väri valkoinen RAL 9016 ja
harjattu alumiini
• Valaisimen mukana toimitetaan valkoinen ja musta heijastin
• Tasainen valonjako

•
•
•

•
•
•

•

Matala runko 64mm
Upotusaukko 68-72mm
Helppo ja nopea asentaa, ketjutettava
kytkentäkotelo MMJ-asennukseen
Himmennettävä RC-/RL-säätimellä
Toimitus sisältää LED-ohjaimen
Sopii asuntojen, ravintoloiden
ja hotellihuoneiden yleisvalaistukseen
mm. aulat, käytävät, kylpyhuoneet
ja wc-tilat
Elinikä 30 000h

Snro

Nimi

Snro

Nimi

42 781 35

00 051 70 9W 740LM 3K IP44 DIM

42 781 39

00 051 72 9W 740LM 3K IP44 DIM

42 781 37

00 051 71 9W 800LM 4K IP44 DIM

42 781 41

00 051 73 9W 800LM 4K IP44 DIM
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OSRAMin korkealaatuiset LED-nauhat
joustaviin ja yksilöllisiin valaistusratkaisuihin
Osramin laajassa LED-nauhavalikoimassa on useita tuoteperheitä:
• LINEARlight FLEX IP00 / Protect /
DIFFUSE
• LINEARlight FLEX Tunable White /
Tunable Warm White
• LINEARlight Colormix Flex / Colormix
Flex Protect
• LINEARlight Flex Colored / Flex
Protect Colored
• LINEARlight FLEX DIFFUSE Top
Monochrome / Side Monochrome
• LINEARlight Rigid NICHE / FINESSE
• TEC FLEX IP00 / Protect
Laatu, luotettavuus ja laaja valikoima takaavat täyden suunnitteluvapauden
OSRAMin LED-nauhoilla valaiset kohteesi sisällä ja ulkona, hillitysti tunnelmaa luoden, yksityiskohtia korostaen tai
tehokkaasti yleisvalaisten. Monipuoliset
värilliset vaihtoehdot pukevat kohteesi
juhlaan ja valkoisessa valossa on
monta laadukasta vaihtoehtoa tarpeesi
mukaan: dynaaminen, CCT, säädettävä
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lämmin valkoinen ja erikoisvalkoinen.
Värintoistoon on valittavissa CRI 80 ja
CRI 90 mallit.
OSRAMin LED-nauhoista löydät
vaihtoehtoja vaativimpiinkin kohteisiin,
joissa tarvitaan suojaa mekaaniselta
rasi-tukselta, kosteudelta, UV-valolta tai
altistumiselta suolalle.
Monipuolisilla Flexessories® -lisätarvikkeilla – alumiiniprofiileilla, suojakansilla,
päätykappaleilla, kiinnikkeillä, liittimillä ja
muilla järjestelmäosilla – luot haluamasi
valaistuskokonaisuuden mittojen
mukaan.
osram.com/flex-configurator -mitta- ja
määrälaskuri auttaa valaistuskokonaisuutesi muodostamisessa, halusitpa

LED-nauhasi alumiiniprofiileihin valmiiksi
määrämittaan katkaistuina ja esiasennettuina tai itseasennetavina asennussarjoina. Tilatessasi tuotteet asennussarjoina saat laskurista tarvittavan
materiaaliluettelon.
5 vuoden tuotetakuu 7 vuoden
järjestelmätakuuksi
Merkkivalmistajien LED-sirut ja ammattilaisten valikoimat premium-luokan
komponentit yhdessä ainutlaatuisen
sak-salaisen suunnittelun ja ensiluokkaisen italialaisen valmistuksen kanssa
ovat luotettavan laadun perusta.
Voit halutessasi pidentää takuuaikaa
entisestään rekisteröimällä tuotteet
Osramin takuujärjestelmään. Lisätietoja:
www.osram.com/cb/services/guarantees
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OSRAM SubstiTUBE T8 PRO ULTRA
OUTPUT LED-valoputkilla korkealaatuinen ja välkkymätön valo
Uuden OSRAM SubstiTUBE T8 PRO ULTRA
OUTPUT-tuoteperheen tuotteille yhteinen
tekijä on korkealaatuinen välkkymätön valo ja
korkea valotehokkuus.

EM-tyypin valoputket
SubstiTUBE T8 PRO Ultra Output LEDvaloputket ovat EM-tyyppisiä, eli niitä
voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä
valaisimissa tai niitä voidaan käyttää suoralla
230V verkkojännitteellä.

Täyttää SLR-säädöksen vaatimukset
LED-valoputket täyttävät syyskuussa 2021
voimaan astuvan EU:n asettaman SLRsäädöksen vaatimukset, jossa muun muassa
määritellään raja-arvot välkkymiselle. Niiden
valotehokkuus on jopa 175 lm/W.

OSRAM SubstiTUBE T8 PRO Ultra Output
LED-valoputket ovat suunniteltu käytettäväksi -20...+40°C lämpötilassa, niiden
keskimääräinen elinikä on 60 000 tuntia ja
niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Soveltuu myös elintarviketeollisuuteen
Sirpalesuojauksensa ansiosta LED-putkia
on turvallista käsitellä ja ne soveltuvat myös
erinomaisesti elintarviketeollisuuteen.

OSRAM SubstiTUBE T8 PRO Ultra
Output LED-valoputket ovat VDEsertifioitu IEC62776-standardin
mukaisesti.

Suositusta Tagetuoteperheestä löytyy
nyt myös lyhyemmät 1300 mm mallit
Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 teollisuusvalaisin, jota ei tarvitse
avata asentamisen tai kytkemisen yhteydessä.

Snro

Nimi

Saneerauskohteiden valaisin
Valaisimesta löytyy kaksi pituutta, joista
kummastakin kaksi eri tehoa ja neljä optiikkavaihtoehtoa ja se on aina läpijohdotettu.
Valaisin onkin erinomainen valinta eritysesti
saneerauskohteisiin. Saatavilla valkoisena
43 092 28* Tage L160 9500lm 840 WB90 DALI

43 067 03* Tage L130 7000lm 840 WB90

43 092 29 Tage L160 9500lm 840 MB60 DALI

43 067 04 Tage L130 7000lm 840 MB60

43 092 34 Tage L160 15000lm 840 WB90

43 067 05 Tage L130 7000lm 840 WB90 DA

43 092 35 Tage L160 15000lm 840 MB60

43 067 06 Tage L130 7000lm 840 MB60 DA

43 092 36 Tage L160 15000lm 840 NB30

43 067 07 Tage L130 12000lm 840 WB90

43 092 38 Tage L160 15000lm 840 WB90 DALI

43 067 08 Tage L130 12000lm 840 MB60

43 092 40 Tage L160 15000lm 840 MB60 DALI

43 067 09 Tage L130 12000lm 840 WB90 DA

43 092 47 Tage L160 9500lm 840 WB90 DALI VALK

43 067 10 Tage L130 12000lm 840 MB60 DA

43 092 48 Tage L160 9500lm 840 MB60 DALI VALK

43 092 16* Tage L160 9500lm 840 WB90

43 092 46 TageSport L160 9500lm 840 WB90

43 092 17* Tage L160 9500lm 840 MB60

43 092 42 TageSport L160 15000lm 840 WB90

43 092 18 Tage L160 9500lm 840 NB30

43 092 45 TageSport L160 15000lm 840 MB60 DALI

sekä Sport-versiona, joka täyttää VDE 90710
pallotestin vaatimukset.
Asennuskohteet
Tage sopii esimerkiksi tuotantotiloihin, varastoihin ja myymälöihin.
Suositellut asennuskorkeudet
• Tage WB90 2,5 - 5 m,
• Tage MB60 4–8m, Tage NB30 6–14m
• Tage DAS (tuplaepäsymmetrinen) 2,5 - 5
m esim. myymälöihin pystypintojen tasaiseen valaistukseen.
Saatavilla myös liitosjohdoilla / pikaliittimillä
sekä langattomalla Casambi-ohjauksella.

*SLO:n varastoimat tuotteet
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Hyvää valoa Hagerin LED-valonheittimillä
Oletko harkinnut valaistuksen
lisäämistä kotisi, kesämökkisi tai
toimitilan piha-alueille? Tähän
käyttötarkoitukseen löydät helppokäyttöiset ja laadukkaat LEDvalonheittimet Hagerin uudistuneesta tuotevalikoimasta.

Valonheittimissä hyödynnetään nykyaikaista LED-tekniikkaa parhaan mahdollisen
energiatehokkuuden ja hyvän valon laadun
varmistamiseksi. Ne valaisevat halutun alueen
tehokkaasta ja miellyttävästi. Valonlähteen
moderni linssi- ja heijastintekniikka jakaa valon
tasaisesti valaistavalle alueelle, vähentäen
samalla häikäisyä.

toimintona mahdollisuus pakko-ohjata valo
päälle maksimissaan kuudeksi tunniksi. Tämä
tehdään kytkemällä valonheittimen syöttö
pois päältä ja päälle uudelleen nopeasti kaksi
kertaa peräkkäin syöttöä ohjaavan kytkimen
avulla. Tämä on oiva toiminto, mikäli valaistus
halutaan pitää yhtäjaksoisesti päällä pidempiä
aikoja.

Valittavissasi on 16 eri versiota, liiketunnistimella tai ilman, valkoisena ja mustana, neljässä eri tehossa 8, 12, 20 ja 30 W. Tuotteet
soveltuvat erityisen hyvin käytäväalueiden,
sisäänkäyntien, autokatosten ja suurempien
piha-alueiden valaistukseen.

Liiketunnistimella varustetuilla tuotteilla
voit säästää myös sähkölaskussa. Hyvä,
automaattisesti ohjattu valaistus on päällä
tarpeen mukaan, joka vähentää ilkivallan riskiä
ja parantaa alueen turvallisuutta. Liiketunnis
timella varustetuissa valonheittimissä on lisä-

Uudet LED-valonheittimet ovat erityisen asentajaystävällisiä. Tuotteiden kiinnityksessä ja
kytkennässä käytetään asennusta ja kytkentää helpottavia innovaatioita ja rakenneratkaisuja. Siksi ne ovat myös asentajan kannalta
ensiluokkainen valinta.

Hagerin LED-valonheittimet SLO:n myyntiohjelmassa
Snro
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Tyyppi

Tuote

Snro

Tyyppi
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45 119 00 EE631 Valonheitin LED 8W tun. 140° VAL

45 119 08 EE635 Valonheitin LED 8W VAL

45 119 02 EE632 Valonheitin LED 12W tun. 140° VAL

45 119 10 EE636 Valonheitin LED 12W VAL

45 119 04 EE633 Valonheitin LED 20W tun. 140° VAL

45 119 12 EE637 Valonheitin LED 20W VAL

45 119 06 EE634 Valonheitin LED 30W tun. 140° VAL

45 119 14 EE638 Valonheitin LED 30W VAL

45 119 01 EE641 Valonheitin LED 8W tun. 140° MUS

45 119 09 EE645 Valonheitin LED 8W MUS

45 119 03 EE642 Valonheitin LED 12W tun. 140° MUS

45 119 11 EE646 Valonheitin LED 12W MUS

45 119 05 EE643 Valonheitin LED 20W tun. 140° MUS

45 119 13 EE647 Valonheitin LED 20W MUS

45 119 07 EE644 Valonheitin LED 30W tun. 140° MUS

45 119 15 EE648 Valonheitin LED 30W MUS

Tuoteuutiset//VValaistus
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Kamicin TRIO 550 LED-käsiturvavalaisimet
Turvavalaisinratkaisut erilaisiin
tarpeisiin
TRIO 550 käsiturvavalaisin on edullinen ja
toimiva LED käsiturvavalaisin, joka toimii virtakatkoksen yhteydessä turvavalaisimena ja
sitä voidaan käyttää myös normaalina käsivalaisimena. Valoteho on 550 lumen ja valokeila
600 metriä. Saatavissa harmaana ja huomiovärisenä mallina. Valaisimet on mahdollista
ladata verkkovirralla tai autolatauksella.
HANDY LED on tukeva ja monipuolinen
käsiturvavalaisin. Erikoisuutena nivelletty
valaisinpää, joka mahdollistaa suuntauksen.
Käyttö turvavalaisimena virtakatkos tai normivalaisimena. Verkko- ja autolataus.

GRL-37/90/WP on ladattava akkuvarmistettu valonheitin, joka on erinomainen
turva virtakatkoksen sattuessa esim.
käytävillä, urheilu-/monitoimi-/ teollisuus
halleissa jne. Valonheittimessä on todella

Snro

Kuvaus

Varakäynti IP-luokka

87 790 07

TRIO 550 LED käsiturvavalaisin, harmaa

akku

IP54

87 790 95

TRIO 550 LED käsiturvavalaisin, huomioväri

akku

IP54

87 791 30

HANDY LED käsiturvavalaisin

akku

IP43

42 118 58

GRL-37/90/WP LED valonheitin

akku

IP65

suuri valoteho, 3200 lumen. Kotelointiluokka IP65 ja se on varustettu autotestitoiminnolla.

Perelin teholähde- ja led-valikoima kasvaa
Mascot-pistorasiateholähteet ja
Snappyn led-teholähteet täydentävät Perelin jo ennestään laajaa
teholähdevalikoimaa. Ledeistä
on nyt saatavissa myös varauloskäyntijärjestelmiin soveltuva
led-lamppu.

Baileyn uusi E-27 -kantainen 1000 luumenin
exit-lamppu toimii 110 ja 220 VDC akkuvarmennetuissa järjestelmissä.
• opal LED Industry GLS A60
• 100-250 V AC/DC
• 9W
• 4000 K
• 180 D
• 60x114 mm
• tilauskoodi 80 100 040694

Mascotin laadukkaat virtalähteet ja akkulaturit kilpailukykyisin hinnoin ja toimitusajoin.
Myös custom-ratkaisut ovat mahdollisia.
Snappyn laajasta valikoimasta löytyy innovatiiviset ja luotettavat LED-teholähteet sisäsekä ulkotiloihin, jopa 600 W asti laajoilla
hyväksynnöillä.
Yleisimmät teholähdemallit suoraan varastosta.
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Elbjörn Nordic North GEN II -valaisin
Nordic North Gen II -valaisin on suunniteltu
korkean suorituskyvyn ulkovalaistusmarkkinoille. Tuote on toteutettu alan johtavalla
lamellin taittolämpötekniikalla ja tässä uuden
sukupolven valaisimessa on parannetut
ominaisuudet ja optiikka.
Ominaisuudet ja hyödyt
• Jopa 1200 W ja yli 170 000 lm, järjestelmän teho ylittää 140 lm / W.
• Ohut profiili, joka tarjoaa parhaan suorituskyvyn aerodynaamisuuden ja painon
suhteen.
• Ainutlaatuinen, taitettu lamellijäähdytystekniikka vähentää huomattavasti lämpötiheyttä ja ylläpitää matalaa LED-liitoslämpötilaa

42
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•

•

•
•

Suuri valikoima optiikkaa monenlaisiin
ammattimaisiin valaistussovelluksiin
Suojaava UV-stabiloitu jauhemaalattu
viimeistely
IP65 säänkestävä
0-10V tai DALI himmennysvaihtoehdot ja yhteensopiva kaikkien
johtavien valaistusohjausjärjestelmien
kanssa

Käyttökohteet
Suunniteltu urheilu-, työmaa- ja aluesovelluksiin, kuten;
• Kaikki ulkourheilukentät
• Sisäareenat
• Opasteet ja mainostaulut
• Portit ja varastot
• Rakennusten julkisivut
• Raskas teollisuus ja kosteat olosuhteet

Tuoteuutiset
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TeSys island – digitaalinen kuormanhallinta
TeSys island on etähallittava
kuormanhallintaratkaisu, joka tarjoaa monipuolista tietoa yksittäisten
kuormien tiloista ja energiankäytöstä koneen kokonaistehokkuuden
parantamiseksi.
Edut koneenrakentajalle
TeSys island on suunnilteltu koneenrakentajille, jotka näkevät digitalisaation murroksen ja
uudet teknologiat kuten IIoT:n, koneoppimisen
ja analytiikan mahdollisuuksina liiketoimintojensa kehittämiseen. TeSys island säästää ja
tehostaa suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa verrattua perinteisiin
erilliskomponenteilla toteutettuihin riviliittimien
kautta johdotettuihin ratkaisuihin. Ennakoivat
hälytystiedot, käynnistimen laskurit, mittaukset ja etähallinta auttavat välttämään odottamattomia tuotantoseisokkeja ja vähentämään
korjaustoimenpiteisiin kuluvaa aikaa.
Monipuoliset toiminnot
Modbus TCP, Ethernet IP, Profibus tai Profinet
-väylään liitettävän TeSys island -ratkaisun
Snro

Tuotenro

avulla ohjataan suoria moottorilähtöjä 37
kW:iin ja AC1-kuormia 80 A:iin saakka.
Saarekkeen kautta voidaan hallita myös
muita ulkopuolisia kuormia ja siihen voidaan
liittää myös ulkopuolista I/O:ta. Yksittäisistä
lähdöistä saadaan monipuolisesti tietoa käynnistimen reaaliaikaisesta tilasta, terveystilasta
(käyttökerrat, maksimi ja keskiarvo virrat...) ja
energiankulutuksesta. Käynnistin sisältää laajat moottorin suojausominaisuudet ennakoivilla hälytyksillä ja päävirtapiiriin valvonnan.
TeSys island täyttää Achilles Level 2 kyberturvallisuustason ja sillä on mahdollista toteuttaa
koneturvasovellukset turvakategoriaan 4
saakka.
Integraation automaatioon
Järjestelmän määrittely ja konfigurointi perustuu innovaatisiin Avatar objekteihin, joiden
avulla määräytyvät toiminnot, sähkömekaaniset komponentit, loogiset funktiot, osaluettelot
ja asettelut. Avatar objektin avulla fyysisten
tuotteiden ominaisuudet ja toiminnot siirtyvä
helposti ohjausjärjestelmään. Schneider
Electric EcoStruxure Machine ympäristöön
integroinnin lisäksi TeSys island on valmiina

liittymään Siemens TIA-portaaliin ja Rockwell
automaatioon.
Digitaaliset työkalut
Suunnitelussa ja saarekkeen osaluettelon
määrittelyssä käytetään helppokäyttöistä EcoStruxure Motor Control Configurator on-line
valintatyökalua. Suunnitelun voi tehdä myös
käyttöönotossa, asettelussa ja automaatioon
integroitavien tiedostojen muodostamisessa
käytettävässä ja vapaasti netistä ladattavalla
SoMove -ohjelmalla. Operator Mainetenace
Tool -työkalulla saadaan etäyhteys TeSys island
-saarekkeen web-serverii ja sen avulla voidaan
visuaalisesti tutkia saarekkeen tietoja, muuttaa
asetteluja ja tehdä vaikka kunnossapitoa etänä.
Sähkönumerot alueella:
37 817 61 – 37 817 80

Kuvaus

Snro

37 817 61 TPRBCEIP

TeSys island väylämoduuli EthernetIP/TCP

37 817 69 TPRSS038

Tuotenro

Kuvaus
TeSys island SIL-käynnistin 38A/18,5kW

37 817 79 TPRBCPFB

TeSys island väylämoduuli Profibus

37 817 70 TPRSS065

TeSys island SIL-käynnistin 65A/30kW

37 817 80 TPRBCPFN

TeSys island väylämoduuli Profinet

37 817 71 TPRSS080

TeSys island SIL-käynnistin 80A/37kW

37 817 62 TPRST009

TeSys island käynnistin 9A/4kW

37 817 72 TPRPM009

TeSys island tehonliit.moduuli 9A/4kW

37 817 63 TPRST025

TeSys island käynnistin 25A/11kW

37 817 73 TPRPM038

TeSys island tehonliitmoduuli 38A/18,5kW

37 817 64 TPRST038

TeSys island käynnistin 38A/18,5kW

37 817 74 TPRPM080

TeSys island tehonliit.moduuli 80A/37kW

37 817 65 TPRST065

TeSys island käynnistin 65A/30kW

37 817 75 TPRSM001

TeSys island SIL-liitäntämoduuli (SIM)

37 817 66 TPRST080

TeSys island käynnistin 80A/37kW

37 817 76 TPRVM001

TeSys island jänniteliitäntämod (VIM)

37 817 67 TPRSS009

TeSys island SIL-käynnistin 9A/4kW

37 817 77 TPRDG4X2

TeSys island digitaalinen IO-mod 4I/2O

37 817 68 TPRSS025

TeSys island SIL-käynnistin 25A/11kW

37 817 78 TPRAN2X1

TeSys island analoginen IO-moduuli 2I/1O

Valaistut hätä/seis-painikkeet Harmony-sarjassa
Harmonyn uudet hätä-/seispainikkeet loistavat nyt kirkasta valoa
ja ovat helposti huomattavissa.
Hätä-seis-painikkeen nopea lokalisointi voi
säästää mittavilta kustannusvahingoilta. Valorenkaalla varustettu hätä/-seis-painike sääsSnro

tää vian lokalisointiin kuluvaa aikaa hohtamalla
kirkkaasti pimeässä. Rengas hohtaa normaalisti valkoisena, mutta kun hätä/-seis-painike
painetaan pohjaan, se muuttuu punaiseksi.
Tämä helpottaa painikkeen sijainnin löytämistä pimeässä, pitkällä linjalla tai kohteessa,
jossa on lukuisia hätä/-seis-painikkeita lähellä
toisiaan.

Nimi

Kirkas valo
2 eri väriä indikoimaan tilaa
• Ergonominen muotoilu
• Saatavana joko lisäosana tai integroituna
painikkeeseen
Youtube-video:
‘’hätä/-seis paikannetaan nopeasti?’’
https://youtu.be/R7h-tWYfOVU
•

Tuotekoodi

23 629 48 Hätä/-seis pun LED 24VACDC

ZB5AS84W2B

23 629 50 Hätä/-seis pun LED 230VAC

ZB5AS84W2M

23 629 52 Rengas Ø60 pun LED EMSTOP 24V

ZBY9W2B330

23 629 54 Rengas Ø60 pun LED EMSTOP 230V ZBY9W2M330
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ABB Compact ATS, automaattinen
vaihtokytkin
Taloudellinen all-in-one ratkaisu:
Moottoroitu syötönvaihtokytkin
sisäänrakennetulla automatiikkalla,
Sisältää ohjauspaneelin, 3 vaiheisen
jännitteen mittauksen, ei tarvita ulkoisia
ohjauksia, helppo manuaalinen ohjaus
Ominaisuudet
Nimellisvirta (IEC):
40 -63-125A
Nimellisjännite: 230/400 V
(tehdasasetus)
Napaluku: 2, 3 ja 4

Edut
Kaikki jännitteelliset osat on koteloitu ja suojattu kosketukselta.
Ei tarvetta ulkoiselle johdotukselle, vähemmän kytkentöjä ja kaikkiaan
yksinkertaistettu rakenne. Yksinkertainen ja turvallinen käyttää.
Kompakti ja tarkoitukseen rakennettu all-in-one ratkaisu.
Säästää jopa 40% tilaa verrattuna perinteiseen verrattuna.
Kaksi mallia joilla katetaan useimmat markkinoiden vaatimukset.
Ratkaisu asiakkaille jotka eivät halua maksaa ylimääräistä ominaisuuksista joita eivät tarvitse.
ABB laatua kilpailukykyiseen hintaan
Päämarkkinat
Segmentit joissa tarvitaan edullista syötönvaihtoa erilaisille mekaanisille kuormille mm. Datacentterit – ilmastointi, maatalous – varavoima.

Kiinteillä parametreillä, Verkko-Verkko,
syöttö ylhäältä

Säädettävillä parametreillä, Verkko-Verkko tai verkko - generaattori, syöttö ylhäältä

Snro

36 404 51 2-napainen, 230V, 63A

OTM63F2C21D230C

36 404 52 3-napainen, 400V, 63A

OTM63F3C21D400C

Tuote

36 404 44 2-napainen, 230V, 63A

OTM63F2C20D230C

36 404 40 2-napainen, 230V, 125A OTM125F2C20D230C
36 404 45 3-napainen, 400V, 63A

OTM63F3C20D400C

Snro

Tuote

36 404 47 3-napainen, 400V, 125A OTM125F3C21D400C
36 404 49 4-napainen, 400V, 40A

OTM40F4C21D400C

36 404 53 4-napainen, 400V, 63A

OTM63F4C21D400C

36 404 41 3-napainen, 400V, 125A OTM125F3C20D400C

36 404 48 4-napainen, 400V, 125A OTM125F4C21D400C
Säädettävillä parametreillä, Verkko-Verkko tai verkko - generaattori, syöttö alhaalta

36 404 43 4-napainen, 400V, 40A

OTM40F4C20D400C

Snro

36 404 46 4-napainen, 400V, 63A

OTM63F4C20D400C

36 404 50 4-napainen, 400V, 40A

OTM40F4CB21D400C

36 404 54 4-napainen, 400V, 63A

OTM63F4CB21D400C

36 404 42 4-napainen, 400V, 125A OTM125F4C20D400C
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ABB Magneettinen virtausmittaus ProcessMaster 300
Magneettista virtausmittaria käytetään teollisuudessa yleisesti veden ja muiden johtavien
nesteiden mittaamiseen. ProcessMaster sarjan
virtausmittarit soveltuvat jopa teollisuuden
vaativimpiin sovelluksiin erilaisten vuoraus- ja
elektrodimateriaalin ansiosta.

Snro

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

Tuote

26 190 25 FEP321 anturi DN32, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 16 FET321 vahvistin 240V, 4-20mA+Hart

26 190 26 FEP321 anturi DN40, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 17 FEP321 anturi DN3, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 27 FEP321 anturi DN50, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 18 FEP321 anturi DN4, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit
26 190 19 FEP321 anturi DN6, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 28 FEP321 anturi DN65, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 20 FEP321 anturi DN8, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 29 FEP321 anturi DN80, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 21 FEP321 anturi DN10, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 30 FEP321 anturi DN100, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 22 FEP321 anturi DN15, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 31 FEP321 anturi DN125, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 23 FEP321 anturi DN20, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 32 FEP321 anturi DN150, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 24 FEP321 anturi DN25, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

26 190 33 FEP321 anturi DN200, Teflon vuoraus, Hast C elektrodit

ABB Tmax XT -kompaktikatkaisija:
ratkaisu optimoituun energianhallintaan
ABB SACE Tmax XT -kompaktikatkaisijasarjan kompaktikatkaisijoissa
on hyödynnetty edistyksellisiä suojaus-, mittaus- ja pilvipalveluominaisuuksia 1600 A saakka.
SACE Tmax XT -kompaktikatkaisijat ovat
saatavilla seitsemänä runkokokona 1600
A:n saakka. Suojaus- sekä tiedonsiirtoominaisuuksiensa ansiosta ne käyvät kaikkiin
sovelluksiin. Kompaktikatkaisijoissa on
sisäänrakennettu yhteys, joka yhdistää älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet reaaliajassa

ABB AbilityTM -pilvipalvelualustan data-analyysityökaluihin. Mobiililaitteiden Bluetooth- ja
Ekip-yhteyksien ansiosta asennukseen ja
asetuksien määrittämiseen tarvittava aika
vähenee jopa 30 prosentilla.
Mitattu data on äärimmäisen tarkkaa, ja
erilaisten valittavien väyläprotokollien ansiosta
käyttäjä voi tarkastella sitä missä ja milloin
tahansa. Käyttäjät voivat myös ensimmäistä
kertaa ladata uusia suojaus-, mittaus- ja
ohjaus toimintoja ABB Marketplacesta.
Samat logiikat, ominaisuudet ja käyttöliittymä
ovat saatavilla kaikille kokovaihtoehdoille, ja
ne ovat samanlaisia Emax 2 -ilmakatkaisijoi-

den kanssa. Näin ollen ABB on ensimmäinen
yritys, joka pystyy tarjoamaan asiakkaille
saman logiikan koko katkaisijavalikoimassa,
säästäen huomattavasti aikaa ja parantaen
asennuslaatua.
Lue lisää SACE Tmax XT -katkaisijoista.
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UTUn sulakevalikoimasta
turvalliset ratkaisut sähköasennuksiin
UTUn toimittamia Bussmannin sulaketuotteita löydät SLO:n noutopisteiden hyllyvalikoimasta.
Nopean toimitusajan ohella Bussmannsulakkeet ovat helppokäyttöisiä ja maksimoivat
asennuksen turvallisuuden. Sulakkeiden tilasta
kertova kaksoisindikointi ja mikrokytkimen
lisäysmahdollisuus ovat omiaan nopeuttamaan
mahdollisten vikapisteiden paikantamista.
Tämä alentaa kiinteistöhuollon ja kunnossapidon kuluja, mutta vähentää myös käyttökatkoksista johtuvia kustannuksia.
Useita sulakemalleja moneen käyttötarkoitukseen
Peruskahvasulakkeiden lisäksi Bussmanntuotevalikoimassa on tarjolla eristetyillä vaihtokorvakkeilla varustetut kahvasulakkeet. Kahvasulakkeiden ohessa tarjoamme käyttöösi

helppokäyttöiset ja turvalliset sulakealustat, oikosulkuveitset sekä sulakkeiden vaihtokahvat.
Uusi sulakkeemme on erikoisnopea putkisulake käyttöluokassa gR, koot 10x38, 14x51 ja
22x58, myös iskuriversiot. Varastovalikoimastamme löytyy lisäksi valikoima erilaisia taajuusmuuntajakäyttöön soveltuvia erikoisnopeita
sulakkeita sekä aurinkosähköjärjestelmien
erikoissulakkeita alustoineen (luokka gPV).
Uudet NH00-kahvavarokealustat
teollisuuden ja sähköurakoinnin
tarpeisiin
UTU on uudistanut Bussmann-varokealustojen
tuotevalikoimaa. Aikaisemmat 3-napaiset
NH00-varokealustat ovat korvautuneet uusilla
kahvavarokkeilla. Valikoimasta löydät nyt kuusi
varokealustaversiota erilaisilla liitäntämahdollisuuksilla: sanka-, pultti- ja tunneliliittimin tai
niiden yhdistelmin. Uudet kahvasulakealustat

voidaan kiinnittää joko
suoraan DIN-kiskolle tai
asennuslevylle.
Varokealustat sisältävät
aina kaksi erotuslevyä
napojen erottamiseksi toisistaan. Alustan
suojausluokka voidaan nostaa IP20-tasolle
varustamalla alusta erikseen tilattavalla kosketussuojakannella. Kosketussuojalla TD00-IP20
voit kosketussuojata alustan liittimet. TD00IP20IC -kosketussuoja suojaa kokonaisvaltaisesti sekä alustan liitännät että siihen kiinnitetyt
sulakkeet kosketukselta. Varokealustojen
liitäntätyypeistä pulttiliitäntäiset tuotteet on
varustettu niin, että kiristysmutteri lukkiutuu
tehokkaasti paikoilleen liitännän varmistamiseksi. Tunneliliittimet puolestaan mahdollistavat laaja-alaisesti alumiini- ja kuparikaapelien
2,5 – 70 mm2 liitännän liittämiseksi suoraan
liittimelle.

Aktiivisuodatus ja kompensointi parantavat
sähkön laatua ja pienentävät kustannuksia
Sitä mukaa kun erilaiset elektroniset
laitteet toimintojen hallinnassa yleistyvät, nousevat myös vaatimukset
sähkön laadulle.
Mitä enemmän järjestelmässä on elektroniikkaa, sitä enemmän se itsessään tuottaa sähköverkkoon harmonisia yliaaltoja ja
muita epäpuhtauksia, jotka johtavat laitteen
vikaantumiseen. Siksi sähkön laatuun on
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
Sähkön laatua pystytäänkin parantamaan
kompensoinnin ja aktiivissuodatuksen avulla
– lopputuloksena sähkölaskua saadaan
pienennettyä ja sähköverkkoon kytkettyjen
laitteiden luotettavuutta parannettua.
UTUlta ratkaisuja sähköverkon häiriöihin
UTU tarjoaa käyttöösi Circutorin valmistamia laadukkaita ratkaisuja sähköverkon
häiriöiden poistoon. Kompensointilaitteet
ovat helppoja asentaa ja ottaa käyttöön.

Sähkönlaadun mittauspalvelulla takaamme
aina oikeat laitteet oikeaan paikkaan ja vaativiin kohteisiin suunnatuilla aktiivisuodattimilla
saadaan hankalatkin sähkön epäpuhtaudet
suodatettua pois.
Aktiivisuodattimet teollisuuteen tai kiinteistöjen sähkönsuodatukseen
Suurimmassa osassa nykyisin asennettavia
uusia laitteita on sisäänrakennettua elektroniikkaa, mikä aiheuttaa ei-toivottua vääristymää voimansiirtolinjoihin haitaten useimpien
kytkettyjen laitteiden oikeaa toimintaa.
Aktiivisuodattimella päästään eroon näistä
negatiivista vaikutuksista.
Aktiivisuodattimella on kolme päätoimintoa:
Yliaaltosuodatus eliminoi harmoniset yliaallot
ja puhdistaa verkon aaltomuodon, tehokertoimen korjaus kompensoi loistehoa ja
vaiheiden tasapainotuksessa pienennetään
N-johtimen virtaa ja saadaan vaiheet balanssiin. Tutustu aktiivisuodatus- ja kompensointiratkaisuihin ja kysy lisää!
Löydät tuotteemme SLO:n valikoimasta
seuraavilla sähkönumeroilla:
Aktiivisuodatus: 57 020 00- 57 020 15
Kompensointi: 57 020 16 -57 020 42
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Energiatuotannon ja
-tehokkuuden ratkaisut UTUlta
Keskeytyksetön virransyöttö on erittäin tärkeää kriittisillä aloilla, kuten sairaaloissa, konesaleissa, myymälöissä
ja lennonjohdossa.
UPS-laitteilla saadaan varmistettua helposti
ja tehokkaasti toiminnan kannalta kriittisten
sähkökuormien toiminta. Säännöllisellä huoltovälillä varmistetaan laitteiden hyvä elinkaari
jopa 20 vuoteen asti. UTUlla on laaja valikoima
erilaisia UPS-laitteistoja sekä pitkä kokemus
tehonsyöttöjärjestelmien huolto-, kunnossapito- ja asennustoiminnoista.
Socomecin Masterys BC+ -sarjasta UPStuotteita kustannustehokkaasti
Uuden sukupolven Socomec Masterys BC+
-tuotesarja on kustannustehokas ratkaisu
täyttämään julkisen sektorin, kauppojen ja
kevyen teollisuuden UPS-tarpeet. Innovatiivisen kehitystyön tuloksena on otettu huomioon
mm. tuotteiden valinnan helppous, koko, teho
ja asennus. Tuloksena on helppokäyttöinen ja
tehokas tuotesarja kaikkiin vaativiinkin käyttötarkoituksiin. Masterys BC+-tuotesarja löytyy
kokoluokissa 10-160 kVA, 230/400 ja 400/400
VAC-mallit.

Masterys BC+ -tuotteita voidaan muunnella
monenlaiseen käyttöön. Laitemallistosta löytyy
niin valmiita paketteja kuin integraatiomalleja,
jotka palvelevat paremmin kohteita, missä
asiakas haluaa itse laittaa akut laitteeseensa.
Varakäyntiajat lähtevät muutamasta minuutista
yli tuntiin, joten oikean kokoisen akuston löytäminen on helppoa. Laitteeseen saa optiona
lisättyä myös esimerkiksi Modbus- tai Profibus-kortin, relekortin tai verkkovalvontakortin.
Näillä laitteilla onnistuvat myös redundanttiset
järjestelmät.
UTUlta apua oikean UPS-laitteen valintaan ja
huoltoon
Oikean UPS-tuotteen valinta saattaa toisinaan
olla hankalaa. UTUn UPS-tuotteiden valintatyökalu auttaa löytämään juuri sinun käyttöösi
sopivan UPS-tuotteen. UTUn verkkosivuilta
www.utu.eu löydät hakusanalla “UPS Selector
valintatyökalu” erillisen ohjelman, johon voit
syöttää tarvitsemasi UPSin tiedot. Voit ottaa
meihin yhteyttä myös suoraan ja etsimme
sinulle sopivan UPS-tuotteen. Kokenut
tiimimme suunnittelee ja mitoittaa tarvittaessa
UPS-järjestelmän tarpeitasi vastaavaksi ja

käyttökohteeseen sopivaksi antamiesi
reunaehtojen mukaan.
Socomecin Masterys BC+ -ratkaisut
löytyvät SLO:n valikoimasta seuraavilla
sähkönumeroilla:
84 014 70 – 84 015 50

Halogeenittomat VOKA
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!

Nimellisjännite 75 V
Yksilankainen kirkas kupari, luokka 1.
• Halogeeniton merkinantokaapeli rakentamiseen mm. sairaaloihin ja julkisiintiloihin
• Lämpötila alue -5°C … +70°C
• CPR Dca, Cca
•

02 708 34 KLM 2x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 42 KLM 2x0,8 sininen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 40 KLM 2x1,0 punainen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 46 KLMA 4x0,8+0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 43 KLM 4x0,8 sininen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 56 KLMA 2x0,8+0,8 harmaa

Cca s1 d1 a1

K 500

Cca s1 d1 a1

K 500

02 708 44 KLM 4x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 52 KLM 2x2x1,0 punainen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 47 KLMA 4x0,8+0,8 harmaa
Uutuus pienkelat:

02 708 35 KLMA 2x0,8+0,8 sininen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 57 KLM 2x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 200

K 500

02 708 61 KLM 4x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 150

Dca s1 d2 a1

PK 200

Dca s1 d2 a1

PK 150

02 708 45 KLMA 2x0,8+0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

02 708 38 KLMA 4x0,8+0,8 sininen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 62 KLMA 2x0,8+0,8 harmaa

02 708 41 KLMA 4x0,8+0,8 punainen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 64 KLMA 4x0,8+0,8 harmaa
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Uusi katkaisukykyluokka Siemensin
kompaktikatkaisijoihin
Tähän asti suurin katkaisukykykuokka Siemensin
katkaisijoissa on ollut 150 kA/415 Vac. Nyt meille
on tullut uusi katkaisukykyluokka, jolla tämä arvo
kirkkaasti ylitetään. Tämän uuden katkaisukykyluokan tunnus on E. Virtana se tarkoittaa katkaisuvirtaa, joka on 200 kA /415 VAC. Tämän uuden
E-luokan avulla nousemme katkaisukyvyssä aivan
uudelle tasolle.
Siemens on kasvattanut 3VA-kompaktikatkaisijoiden katkaisukykyä. Olemme kehittäneet uuden
katkaisukykyluokan eli E-luokan. Tämä tarkoittaa
200 kA:n katkaisukykyä 415 voltin jännitteellä.
Käyttöluokissa Icu ja Ics vaihtojännitteellä 415 V
katkaisukyky on 200 kA. Jännitteellä 690 V arvot
ovat seuraavat Icu 85 kA ja Ics 65 kA. Arvo Icu on

äärimmäinen katkaisuvirta ja ja Ics on arvo, jossa katkaisijan pitää kestää kaksi oikosulkulaukaisua. Nämä
690 VAC arvot ovat myös aivan uudet.
Mihin katkaisijasarjoihin tämän uuden ominaisuuden
saa? Tämän ominaisuuden saa 3VA2-sarjan katkaisijoihin eli niihin, joissa on elektroninen ylivirtarele, englanniksi ETU. Tyyppisarjat ovat: 3VA21,3VA22, 3VA23
ja 3VA24. Nimellisvirrat 100 – 630 A, virta-alueet 40
– 630 A. Ominaisuuden saa seuraavien ylivirtareleiden
kanssa: ETU3 ja ETU8. reletyyppi ETU8 on myös
kommunikoiva. Katkaisukykyluokan nosto ei vaikuta
tuotteiden mittoihin. Myös samat sisäiset ja ulkoiset
tarvikkeet kuin muissakin 3VA-sarjan katkaisijoissa.
Nämä uudet versiot ovat jo myynnissä ja näille löytyy
jo sähkönumerot.

Siemensin kuormakytkinsarja 3KD
uudistuu. Virta-alue laajenee ja koko
luokkien virta-alueet muuttuvat
Siemensin kuormakytkinsarja 3KD uudistuu.
Sarja on ollut markkinoilla neljä vuotta ja nyt
niihin on tehty muutoksia. Suurin muutos on
uusi suurempi virta-alue. Suurin virta tähän
asti on ollut 1600 ampeeria. Tästä lähtien
suurin virta onkin 2000 ampeeria. Tämä muutos koskee 3- ja 4-napaisia versioita. Kuusinapaisia DC-versioita tämä muutos ei koske.
Näiden versioiden sähköiset arvot pysyvät
ennallaan. Samalla ovat muuttuneet myös

48

SLO Valinnat • 3 / 2020

seuraavat arvot: Käyttöjännitteet ovat kasvaneet, nyt jännite on 1000 VAC. Oikosulkukestoisuuden arvot ovat parantuneet, niin yksin
käytöissä kuin 3VA-kompaktikatkaisijoiden
kanssa. Vaikka virta-alueet ovat muuttuneet,
niin se ei ole vaikuttanut tuotteiden mittoihin.
Uudet versiot ovat saatavilla ja niille löytyy
sähkönumerot.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tässä kokoluokkien uudet virta-arvot:

•

Kokoluokka 1
Virta-alue 16 – 100 A
Kokoluokka 2
Virta-alue: 80 – 250 A
Kokoluokka 3
Virta-alue: 200 - 500 A
Kokoluokka 4
Virta-alue: 500 - 1000 A
Kokoluokka 5
Virta-alue: 1000 - 2000 A
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Entes DTR-20 2-piirinen astronominen
kytkinkello
Suomenkielinen astronominen
kytkinkello esimerkiksi valaistuksen
ohjaukseen. Kello ohjaa valaistusta
automattisesti sijainnin mukaan seuraten auringon lasku- ja nousuaikoja,
jolloin hämäräkytkintä ei tarvita. Automaattinen kesä- ja talviajan päivitys,
esiohjelmoituna 32 paikkakuntaa,
varakäyntiaika 10 vuotta.
Tekniset tiedot
• 2-piirinen
• Nimellisjännite: 230V AC

•
•
•
•

•
•

•
•

Toiminta-alue: 190 - 260V AC
Taajuus: 50-60Hz
Tehonkulutus: < 5VA
Kosketin: vaihtokosketin 16A cos
φ = 1, 250VAC, 4000VA
Tarkkuus 1s/päivä
Sallittu ympäristön lämpötila:
-10oC...+50oC
Varakäyntiaika: 10 vuotta
Kello ohjaa valaistusta
automattisesti sijainnin mukaan
seuraten auringon lasku-

•

•

•
•

ja nousuaikoja, hämäräkytkintä ei
tarvita
Kotelointiluokka: IP 20 standardin
EN 60529 mukaan
Automaattinen kesä-/talviajan
vaihto
LCD-näyttö
Esiohjelmoituna 32 paikkakuntaa:
valitse lähin esiohjelmoitu paikkakunta

Sähkönumero: 26 042 00

Entes MCB-50 2-piirinen kytkinkello
Kellokytkimillä ohjataan muun
Tekniset tiedot
muassa valaistusta kiinteistöissä, eri • 2-piirinen
laitteistoja teollisuudessa ja kylmätek- • Nimellisjännite: 230V AC
• Toiminta-alue: 190 - 260V AC
niikkaa täsmällisen tarkasti. Entesin
• Taajuus: 50-60Hz
2-piirisessä, digitaalisessa MCB-50
-kellokytkimessä on 16A koskettimet, • Tehonkulutus: < 3VA
automaattinen kesä- ja talviajan päivi- • Kosketin: vaihtokosketin
16A cos φ = 1, 250VAC,
tys ja varakäyntiaika 10 vuotta.
4000VA
Sähkönumero: 26 042 01
• Tarkkuus 1s/päivä
• Sallittu ympäristön lämpötila:
-5oC...+50oC

•

•

•

Varakäyntiaika: 10 vuotta Kotelointiluokka: IP 20 standardin EN
60529 mukaan
Automaattinen kesä-/talviajan
vaihto
LCD-näyttö

Uusi Eaton RMQ-Titan -sarjan
pieni ja kompakti hätä-/seis-painike
Uusi pieni hätä/-seis-painike erottuu joukosta
innovatiivisesta ja nerokkaasta valaistusjärjestelmästä sekä erittäin kompaktista, tilaa säästävästä suunnittelusta. Painike on valaistu 360
° näkymän valorenkaalla, joka erottuu helposti
erittäin haastavissa ja likaisissakin ympäristöissä, mistä tahansa suunnasta. Painikkeen
valaistukseen voidaan valita RGB-valaisinele-

mentti, jolloin voidaan valita seitsemän eri pääväriä tarpeen mukaan. Painikkeesta löytyvät
niin 22 mm:n kuin 30 mm:nkin vaihtoehdot.

•

Tekniset tiedot
Ainutlaatuinen ja miellyttävä muotoilu
• Integroitu valaistus 360 ° renkaalla ja painikkeen päältä pisteen kautta

•

•

•

•
•

Snro

Tyyppi

Tuote

23 028 16 M22-FIY1

Painikekotelo RMQ-Titan keltainen

23 029 65 M22-PVL30

Hätä-/seis-painike RMQ-TITAN, M22-PVL30, valaistu

23 028 01 M22-FK01

Kosketinelementti 230V/1,5A, 24V/1,5A, avautuva kosketin

23 028 02 M22-FK10

Kosketinelementti 230V/1,5A, 24V/1,5A, sulkeutuva kosketin

23 028 09 M22-FLED-RGB

RGB LED -elementti 12-30VAC/DC, punainen/vihreä/sininen

23 029 79 M22-XGPV30

Suojakaulus painikkeelle

•

RGB-vaihtoehto moniväristen LED:ien ansiosta
30% pienempi kuin
vakiokoko
Yhteensopiva koko
Eaton RMQ-Titan
-tuotevalikoiman kanssa
22 mm ja 30 mm versiot
IP69K-suojaustaso
Yhden käden kokoaminen ja käyttöönotto
(”plug-and-play”)
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Akkumeisseli
1. Kontrolloitua nopeutta
2. Kontrolloitua voimaa
3. Suojelee terveyttä

Valitsetko koskaan
ruuvimeisselin akkukoneen sijaan? Miksi?
Lisää tehokkuutasi
Sähkömoottori avustaa
vakionopeudella. Wiha speedE®akkuruuvimeisselillä ruuvaat kolme kertaa
tavallista meisseliä nopeammin. Loppukiristys tehdään hallitusti käsin. Kun materiaalin
suoja-arvo on saavutettu, meisseli pysähtyy.
Voit tämän jälkeen jatkaa ruuvaamista sähköisellä räikkämekanismilla otetta muuttamatta. Voit jatkaa ruuvaamista maksimivääntöön 12 Nm:iin saakka, käsivoimin
menettämättä missään vaiheessa työkalun
hallinnan tuntumaa.

maksimi kiinnityssuositus on 0,5 Nm. Kun
toimintonäppäin on edessä, suoja-arvo on
1,0 Nm ja voit vaivatta kiristää kalusteruuvit
ja moottoritilojen hylsyt.

Pienentää kustannuksiasi
Materiaalin suoja-arvo pysätyttää moottorin. Wiha speedE®akkuruuvimeisselissä on kaksi vaihdetta.
Akkumeisselin moottori pysähtyy 0,4 Nm:n
tai 1,0 Nm:n suoja-arvon kohdalla. Valinta
tehdään kahvan toimintonäppäimellä. Kun
toimintonäppäin on takana, suoja-arvo on
0,4 Nm ja voit huoletta kiristää pistorasioiden ruuvit ja palovaroitinten sensorit, joiden

Wiha Wiha speedE® -akkuruuvimeisselille löytyy laaja valikoima lisätarvikkeita.
Wiha slimBit -vaihtokärjet, 1/4”:n hylsyt
ja momenttisovittimet ovat jännitetyöhön
hyväksyttyjä. Wiha-ohutkärkiä on lähes 50
erilaista. Jännitesuojattuja hylsyjä löytyy 14
mm:iin saakka. Hylsyt kiinnitetään sovittimen
avulla kahvaan. Momenttisovittimet ovat
esiasetettuja 0,8–4,0 Nm:n momentteja.

Wiha Wiha speedE® -akkuruuvimeisselissä
käytetään vakioakkuja. Myyntipakkauksessa
on mukana kaksi akkua. Wiha-akkulaturilla
voit ladata akkuja myös autossa usb-pistokkeella. Wiha Wiha speedE® ii -akkuruuvimeis- selin litiumioniakku on varustettu suojapiirillä, joka suojaa akku ylilatautumiselta,
syväpurkautumiselta, ylivirralta ja oikosululta.

Turvallista työskentelyä
Wiha speedE® II -akkuruuvimeisseli on jännitetyöhön ja VDE-hyväksytty
meisseli, joka on testattu 10 000 volttiin
ja hyväksytty 1000 volttiin saakka IECstandardin (IEC 60900:2012) -standardin
mukaisesti.
50
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Suojaa kättäsi rasittumiselta.
Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien yhdistys suosittelee Wiha speedE®
II-akkuruuvimeisseliä. Ergonominen kahva
ja nopea ruuvaaminen helpottavat työtehtävien suorittamista ja lisäävät vaihtuvuutta
työasentoihin. Wiha speedE® II -akkuruuvimeisselillä ruuvaat nopeammin, tehokkaammin ja turvallisemmin. Asennustöiden
fyysisiä kuormitustekijöitä ovat erityisesti
hankalat työasennot, toistotyö ja käsien
voiman käyttö. Työperäiset niska- ja yläraajasairaudet aiheuttavat työntekijöille kipua ja
tulonmenetyksiä, ja lisäksi ne tulevat kalliiksi
yrityksille.
Rengasmainen led-valo valaisee työkohteen
joka puolelta ilman varjoja. Kun toimintonäppäin on edessä (max), valo ilmoittaa lyhyellä
välähdyksellä, että 1,0 Nm suoja-arvo on
päällä. Huomaat sitten vaihtaa suoja-arvoasetuksen, mikäli ruuvaat pieniä ruuvaus
profiileja.
Wiha Wiha speedE® II -akkuruuvimeisseli
on pakattu L-BOXX Mini -salkkuun. Mukana
pakkauksessa on Wiha speedE® II -akkuruuvimeisselin kahva, kaksi litiumioniak- kua,
akkulaturi usb-pistokkeella ja kaksi slimBitvaihtokärkeä: SL/PZ2-ristiurakärki ja 3,5
mm:n urakärki. Sähkönumero 64 323 65.
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Pneumatiikkaratkaisut
teollisuuden tarpeisiin
CP96-C-sarjan ISO/VDMA sylinterit
Kaipaatko juuri teidän vaatimuksiin soveltuvaa
ISO-sylinteriä? SMC:n CP96-C-sylintereistä
löydät laajan valikoiman ISO 15552-standardin
mukaisia vaihtoehtoja.
• ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 tai ø125 mm

•
•

•

•

Edeltäjäänsä 15% kevyempi
Kaksinkertainen vaimennus lyhentää syklin
aikaa
Puskurityyny vähentää männän pysähtyessä
syntyvää ääntä
Kaksitoiminen

MGP-sarjan johdesylinterit
Johdesylinterisarjamme on nyt entistä
kevyempi ja kompaktimpi. MGP-sarjan
tuotteilla sinä määräät kiinnitystavan.
• ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50,
ø63, ø80 ja ø100
• 17% kevyempi lyhyempien ohjaustankojen ja

SY-venttiilisarja
Mukaudu erityistarpeisiin, paranna
tuottavuutta, optimoi ilmankulutusta ja
yksinkertaista toimintaa. SMC:n magneettiventtiilisarja SY tarjoaa lähes rajattomat
mahdollisuudet yhdistellä erilaisia venttiilityyppejä, lisävarusteita ja toimintoja.
• Säästää energiaa ja tilaa
• Asennettavissa yksittäin tai ryhmään
• Pohjalaatta: modulaarinen muovikomposiitti tai kiinteämittainen alumiinilohko
• Venttiilit: mm. metalli- tai kumitiivisteiset
karamallit

•

•

Eri venttiilikokoja on mahdollista yhdistellä samalle pohjalaatalle
Yksitoimisten prosessiventtiilien ohjaukseen suosittu 2*3/2-venttiili

•
•
•

•

•

ohuempien levyjen ansiosta
Neljä eri kiinnitystapaa
Vaatii ainoastaan 22mm tilaa sylinterin
ja laitteen väliin
Laakerivaihtoehdot: liukulaakeri, kuulajohde tai tarkkuuskuulajohde
Neljä eri asennus- ja kaksi johdotusvaihtoehtoa

SMC ilmanhuoltolaitteet
Eri teollisuudenaloilla on toisistaan hyvin
poikkeavat vaatimukset käytettävän ilman
laadun ja jakelun suhteen. Siksi SMC:n ilmanhuoltolaitteet suunnitellaan juuri tarpeisiinne
sopiviksi.
• Väliaine: ilma
• Ympäristön ja väliaineen lämpötila: -5
...+60°C (ei jäätymistä)
• Koestuspaine: 1,5 MPa
• Käyttöpaine: 0,05...1,0 MPa (sarjat 01 &
02) tai
• 0,25...0,7 MPa (sarjat 03 & 04)
• Asetuspainealue [AW]: 0,05...0,85 MPa
• Suodatusaste [AW]: 5 μm

Paine- ja virtauskytkimet
SMC:ltä löydät laajan valikoiman paine- ja virtauskytkimiä.
ISE7_-sarja
Suorituskykyä ja tehokkuutta parantamaan sekä industry 4.0 vaatimuksiin
vastaamaan on saapunut uusi ISE7_-painekytkinsarja. Sarjan tuotteet tarjoavat käyttäjälle entistä enemmän ja monipuolisempaa tietoa sekä automaattiset varoitukset helppolukuiselta näytöltä.
•
Ilmalle (1,0 MPa tai 1,6 MPa) ja yleisille nesteille (1,0 MPa, 2,0 MPa,
5,0 MPa tai 10 MPa)
•
3-värinen näyttö
•
Vaihda asetuksia samalla seuratessa mitattua arvoa
•
Lukemista helpottamaan suunniteltu käännettävä vino näyttö

PF3A7_-sarja
Havaitse vuodot ja valvo kulutusta yhdellä tuotteella. PF3A7_-tuotteiden näytöltä näet yhdellä silmäyksellä kaiken tarvittavan. Mitattu
sekä asetettu arvo näkyvät samaan aikaan, ja 90° kääntyvä näyttö
helpottaa lukemista.
• Ilmalle ja typelle, 3-värinen näyttö
• Virtausalue: max 12000 l/min
• Laaja virtauksen mittaus yhdellä tuotteella, (virtaussuhde: 100:1)
• Ohitusrakenne vähentää herkkyyttä ilmankosteudelle ja lialle,
jotka voivat vioittaa tai heikentää anturin tarkkuutta.
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Panosta suomalaiseen osaamiseen
– valitse KATKO
Katko Oy on kehittänyt, suunnitellut ja valmistanut sähköteknisiä tuotteita Suomessa yli 70
vuoden ajan. Tavoitteenamme
on aina ollut palvella kaikenlaista teollisuutta mahdollisimman kattavasti.
Teollisuuden asiakkaat ovat tuotekehityksemme tärkein kohderyhmä. Tämä pätee niin
valmistavaan teollisuuteen kuin laitevalmistajiin. On asiakkaalla sitten nopea tarve laadukkaalle standardiratkaisulle tai monimutkainen
tehdasprojekti vaativissa olosuhteissa, Katko
Oy tarjoaa aina elinkaarikuluiltaan edullisen
ratkaisun. Toteutuksen ytimenä helppo
asennettavuus, joka säästää resursseja ja

ehkäisee virheitä. Katkon tuote rakennetaan
pitkäikäiseksi ja sisältämään kaikki elementit:
tarvittavat apukoskettimet, oikeat kaapeliläpiviennit ja liittimet, joihin kaapelit saa vaivattomasti kytkettyä. Monipuolisesta kotelovalikoimasta voidaan yhdessä valita se haastavatkin
olosuhteet kestävä ratkaisu. Kotelomateriaa-

leina valittavissa ovat erilaiset muovit, alumiini,
teräs sekä ruostumaton teräs.
Me olemme turvakytkimien ammattilaisia ja
haluamme, että niistä muodostuu asiakkaalle
komponentti, joka ei tuota asennuksensa
jälkeen mitään ongelmia, vaan suorittaa
luotettavasti tehtäväänsä ja turvaa korjaus- ja
kunnossapitohenkilöstön työtä. Käytämme
materiaaleja ja menetelmiä, jotka tukevat
kestävän kehityksen periaatteita. Me olemme
valmiita auttamaan oikean tuotteen valinnassa
siten, että projektit sujuvat.
Tätä sanomaa me ja meidän kumppaniverkostomme olemme onnistuneet levittämään
jo yli 70 maahan. Mutta maailma ei ole valmis
tänään eikä huomenna, vaan tarvitsemme
jatkossakin sekä uusia että hyviksi jo todettuja
ratkaisuja turvallisen teknisen ympäristön
rakentamiseen.

Katko on turvakytkimiin, kuormankytkimiin ja kytkinvarokkeisiin erikoistunut suomalainen perheyritys yli 70 vuoden kokemuksella. Läheskään kaikki markkinoilla olevat turva- ja kuormankytkimet eivät tule niihin erikoistuneilta valmistajilta. Juuri siksi me olemme niin ylpeitä omistamme.
Suunnittelemme ja valmistamme jokaisen tuotteen itse, omissa tehtaissamme. Suomen haastava
ilmasto luo pohjan kytkimille, jotka toimivat kaikissa olosuhteissa kaikkialla maailmassa. Kytkimiä,
ei kompromisseja. Niin me ajattelemme Katkolla ja niin ajattelivat myös sukupolvet ennen meitä.
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Phoenix Contactin
uudistuneet Ethernet-kytkimet
Uusien 1000-sarjan peruskytkimien ylivoimaisia ominaisuuksia ovat niiden erittäin
kompakti rakenne, Gigabit-tason tiedonsiirtonopeudet ja joustavat asennusmahdollisuudet sekä AC- että DC-syötöllä.
Tietoliikenteen parannettu priorisointi
takaa vakaammat verkot ja paremman
järjestelmäkäytettävyyden.

•

•

•

•

Edut
• Kapein kytkinperhe, jolla on suuri
porttitiheys

Ominaisuuksia
• Virransyöttö 9-32 VDC
• 18-30 VAC
• Port tie n LEDit luet tavissa myös
suoraan sivulta
• Soveltuu myös rakennus
automaatio järjestelmiin
• Teollisuuteen sopiva käyttö
lämpötila-alue
• -10 - 6o • c
• IP30-luokitus Erittäin kapea,
alkaen vain 22,5 mm
• Irrotettava push-in-liitin
• Ethen 1et/ 1·p

•

Parannettu tietoliikenteen priorisointi
automaatioprotokollia varten
PROFINET Conformance Class A
reaaliaikaista tiedonvaihtoa, hälytyksiä
ja diagnostiikkaa varten
PROFINET-tuki ja PTCP-suodatin
varmistavat luotettavan tiedonsiirron
PROFINET-verkoissa
Jumbo frame -tuella varustetut
gigabit-versiot suuriin siirtonopeuksiin
Lisätarvikkeena saatavilla
kannakkeet eri asennussuunnille
sekä kiskoon että seinälle

Snro

Tuotenimi

Portit *

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)
74 070 26

FL SWITCH 1005N

74 070 27

FL SWITCH 1008N

5 x RJ45
8 x RJ45

74 070 28

FL SWITCH 1016N

16 x RJ45

Gigabit (10/100/1000 Mbit/s)
74 070 29

FL SWITCH 1105N

5 x RJ45

74 070 30

FL SWITCH 1108N

8 x RJ45

*Kuituportilliset mallit tulossa syksyllä 2020.
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YSLY/YSLYCY – taipuisat
ohjauskaapelit teollisuuden tarpeisiin
YSLY/YSLYCY-kaapeleita
käytetään mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden
ohjaus- ja valvontakaapelina.
Kaapeli on taipuisa, joka mahdollistaa asennuksen liikkumavaraa vaativiin kohteisiin. Kaapeli kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt
ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman
UV-suojausta eikä sellaisenaan maan alle.
Kaapelin vaipassa on juokseva metrimerkintä.

YSLY
• Nimellisjännite 300/500 V
• Hienolankainen kirkas kupari, luokka 5
• Käyttölämpötila -40°C … +80°C
(kiinteä asennus)
• Käyttölämpötila -15°C … +70°C
(liikuteltava asennus)
• CPR Eca
• Numeroidut johtimet + kevi
• Ulkovaippa, PVC
• Taivutussäde kiinteä asennus, 4 x ulkohalkaisija
• Taivutussäde liikuteltava asennus, 15 x
ulkohalkaisija

•
•
•

•

•

YSLYCY JZ 600
YSLYCY 600 -kaapeleita käytetään mittausja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjausja valvontakaapelina. Kaapeli on taipuisa ja
kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja
hapot. Kaapeli voidaan asentaa ulos ilman
UV-suojausta.
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•

•

•
•
•

Nimellisjännite 0,6/1 kV
Hienolankainen kirkas kupari, luokka 5
Käyttölämpötila -20°C … +70°C (kiinteä
asennus)
Käyttölämpötila -5°C … +70°C (liikuteltava
asennus)
CPR Eca
Taivutussäde kiinteä asennus, 5 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus, 10 x
ulkohalkaisija
Häiriösuoja, tinattu kuparipunos
Numeroidut johtimet + kevi
Ulkovaippa, erikois PVC-seos

YSLYCY
Nimellisjännite 300/500 V
• Hienolankainen kirkas kupari, luokka
• Käyttölämpötila -40°C … +80°C
(kiinteä asennus)
• Käyttölämpötila -15°C … +70°C
(liikuteltava asennus)
• CPR Eca
• Häiriösuoja, tinattu kuparipunos
• Numeroidut johtimet + kevi
• Ulkovaippa, PVC
• Taivutussäde kiinteä asennus,
6 x ulkohalkaisija
• Taivutussäde liikuteltava asennus,
20 x ulkohalkaisija
•

YSLY-JZ 600 TAIPUISA OHJAUSKAAPELI
Käytetään mittaus- ja syöttökaapelina sekä
teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapeli
voidaan asentaa ulos ilman UV-suojausta.
• Standardi: DIN VDE 0281 part 13
• Nimellisjännite U/Uo: 0,6/1 kV
• CPR luokka: Eca
• Johdinmateriaali: kirkas kupari
• Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
• Johdineriste: PVC
• Ulkovaippa: erikois PVC-seos
• Käyttölämpötila kiinteä asennus:
-20 °C…+70 °C
• Käyttölämpötila liikuteltava asennus:
-5 °C…+70 °C
• Taivutusäde kiinteä asennus:
4 x ulkohalkaisija
• Taivutussäde liikuteltava asennus:
7,5 x ulkohalkaisija
• Johdintunniste: numeroidut johtimet +kevi

Tuoteuutiset/ /Valaistus
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Faber Kabel EFK SERVO-CP
Faber Kabel EFK SERVO-CP -kaapelia käyte
tään moottorinsyöttö- ja servokaapelina koneenrakennuksessa ja keskiraskaissa kaapeliketju-

Snro

Koko

asennuksissa. Hyvä valinta silloin, kun kaapelilta
vaaditaan hyvää taipuisuutta. Ketjuasennuksissa
on huomioitava valmistajan ohjeet.

Väri

04 372 23

4G2,5

oranssi

04 372 24

4G6

oranssi

04 372 25

4G10

oranssi

04 372 26

4G16

oranssi

04 372 27

4G25

oranssi

04 372 28

4G35

oranssi

04 178 26

4G2,5+(2x1,5)

oranssi
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Nestor St Closure
– Nestorin uudet
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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•

•

•

•

•

Nestor St Closure XS 12F Mech
12 kuituliitosta
Nestor St Closure S 24F Mech
24 kuituliitosta
Nestor St Closure S 48F Mech
48 kuituliitosta
Nestor St Closure M 96F Mech
96 kuituliitosta
Nestor St Closure L 96F Mech
96 kuituliitosta

•

•

•

•

Nestor St Closure L 192F Mech
192 kuituliitosta
Nestor St Closure L 288F Mech
288 kuituliitosta
Nestor St Closure L 384F Mech
384 kuituliitosta
Nestor St Closure L 432F Mech
432 kuituliitosta

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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Ajoneuvon teho-ohjattu lataus
antaa parhaan tuloksen
Sähköautojen lataustarve lisääntyy taloyhtiöissä ja omakotitaloissa. Virta otetaan kiinteistön sähköliittymästä, jossa teho on usein rajallinen. Tällöin syntyy ongelma, jos latausvirtojen tarve on
sähköliittymän kapasiteettia suurempi. Tehonohjauksella voidaan säätää ja hyödyntää sähköliittymää parhaalla tavalla.
Tehonohjausta varten tarvitaan sähkökaapeli ja jonkinlainen väyläjohto tai tiedonsiirtojohto. Nexans on kehittänyt kaapelin, johon
on integroitu suojattu johdinpari väyläohjaukseen. Ohjausjohdinpari kaapelin keskellä
ohjaa kuorman tehokkaasti sopivalle tasolle.
Voidaan esimerkiksi kuvitella, että kiinteistön
sähköliittymän kuormitus on korkea illalla,
jolloin auton omistajilla on mahdollisuus
saada suurempi teho lataustolppiin myöhemmin yön aikana. Toisena ongelmana on
kaikkien autojen samanaikainen lataus, jolloin saatavilla oleva tehoa voidaan ohjata ja
jakaa latauspisteiden välillä ja siten hyödyntää kaapeleita ja sähköliittymää yön aikana.
Tavallisesti autojen ei tarvitse olla täyteen
ladattuja ennen aamua.

Tekniset tiedot
Kaapeli on FQLQ Easy™ Ohjaus 5G6 +
2x0,75 mm². FQLQ Easy™ Ohjaus sopii
suojaputkeen maahan asennettuna sähkönsyöttöön enintään 40 A:n johdonsuojakatkaisijalla varustettuihin lataustolppiin
tai latausasemiin. Kaapeleita ei pidä ylikuormittaa. 3-vaiheisesta ja poikkipinnaltaan 6
mm²:n kaapelista saadaan maksimissaan 46
A kuormitusvirtaa asennettuna suojaputkeen
maahan. Virtaa kaapeleissa voidaan rajoittaa kuormanohjauksella, mikä säästää sekä
ympäristöä että rahaa.

FQLQ Easy™ Ohjaus 5G6 + 2x0,75 mm²
Snro: 04 155 73
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TE Connectivity RAYCHEM
102L päätetuppilot
TE Connectivity Raychem pääte
tuppilot on kehitetty kaapelipäiden
suojaamiseksi ulkopuolista kosteutta, likaa ja muita kaapelin ominaisuuksia heikentäviä aineita vastaan.

Monipuoliseen suojaamiseen
Tuppilot soveltuvat myös muiden kuin kaapeleiden suojaamiseen. Vaihtoehtoisia kohteita
ovat mm. putkien ja pylväiden päät sekä
erilaiset läpiviennit.
Jännitteisten kaapelipäiden suojaamiseen on
oma päätetuppilo, Raychem EPKE.

nitteiseksi jätettävän kaapelin päättämiseen.
Huomaa, erillinen EPKE -merkitty pakkauskokonaisuus!
Ominaisuudet
• Uudistetut laajennetut käyttöalueet
• Pitkä ja lyhyt malli saatavissa
• Uudistettu liima (polyamidi), paremmat
tiiveysominaisuudet

•
•

Tulostusmahdollisuus
Erinomaiset sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet (iskunkestävyys)
Lisätietoa TE Connectivity tuotesivut:
TE.com 102L page Lue myös: silikoniset
päätetuppilot: https://ideat.slo.fi/te-connectivityn-paatetuppilot/

Uudet käyttöalueet:

Standardinmukainen polyoleenituppilo
Päätetuppilot on valmistettu ristisilloitetusta
polyoleenista. Tuotteet ovat halogeenivapaita
ja täyttävät RoHS- ja REACH-vaatimukset.
Päätetuppilot täyttävät standardin Live end
seal kit EN50393:2015 mukaiset vaatimukset
ja niitä voidaan käyttää pienjännitteellä jän-

Pipelife laajentaa vetosuppiloiden valikoimaa
Vetosuppiloita saa nyt kokoluokissa 110, 140 ja 160.
Pipelife on kehittänyt urakoitsijoiden käyttöön
suuremmat mallit vetosuppiloista, ja niitä saa
nyt kokoluokissa 110, 140 ja 160. Vetosuppiloita käytetään putken päässä ohjaimena
kaapeleiden asennuksen aikana. Tuote on
valmistettu kovasta ja kestävästä PVC-materiaalista, ja sen halkaistun rakenteen ansiosta
vetosuppilo on uudelleenkäytettävissä. Vetosuppilon pyöreä kaulus ei vahingoita kaapelia
pitkienkään vetojen aikana.
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Ominaisuudet
• Mallista 100-160 putkiin sopivat
vetosuppilot
• Kova valmistusmateriaali kestää kovan
käytön
• Myös isoille keskijännitekaapeleille
• Halkaistun rakenteen ansiosta uudelleenkäytettävä

Snro

Tuotenimi

Tuotenimi 2

52 614 88

Vetosuppilo 110

Suojaputkitarvike vetosuppilo

52 614 89

Vetosuppilo 140

Suojaputkitarvike vetosuppilo

52 614 90

Vetosuppilo 160

Suojaputkitarvike vetosuppilo

Tuoteuutiset
Tuoteuutiset
Tuoteuutiset
/ Verkonrakennus
//VValaistus
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Klauke Orange Line – Ensimmäisenä
maailmassa!
Klauke esittelee Orange Line
-sarjan akkutoimisia puristusja katkaisutyökaluja 1000 V
versioina ensimmäisenä
maailmassa. Eristys, joka
estää jännitteen siirtymisen
työkalun kärjestä kädensijaan
on Klauken oman, pitkäaikaisen tuotekehityksen tulos.
Jokainen työkalu testataan erikseen täyttäen
IEC 60900 -vaatimuksen mukaisen turvallisen
käytön aina 1000 V asti.
Turvallinen käyttää
Jännitteisillä, alle 1000 V -alueilla työskentely on monilla asentajilla osa päivittäistä
työrutiinia. Tähän asti kohteissa on käytetty
eristettyjä mekaanisia työkaluja. Uusi Oranssisarja tarjoaa nyt ensimmäisenä maailmassa
mahdollisuuden hyödyntää akkutoimisten
puristus- ja katkaisutyökalujen tuomia etuja
em. kohteissa. 1000 V -työkalut lisäävät
merkittävästi työturvallisuutta myös kohteissa,
jotka omaavat mahdollisuuden jännitteisten
osien kosketukseen.
Työskenneltäessä oletettavasti jännitteettömässä ympäristössä on aina mahdollisuus

virheisiin ja sitä kautta riski sähköiskuun
lisääntyy. Käytettäessä Klauken uusia 1000 V
-työkaluja tämä vaara poistuu kokonaan.
Turvallinen ja kätevä
Sähköjärjestemää ei aina ole mahdollista
tehdä jännitteettömäksi, joten työskentelyä
jännitteisten osien läheisyydessä ei voida
välttää.
Klauken Oranssi-sarjan työkalut luovat helppokäyttöisen ja turvallisen työskentelyn näissä
kohteissa.
Työkalut soveltuvat käytettäväksi pienjännitteellä maks. 1000 V -kaapeliliitoksien teossa
esim. katuvaloasennuksissa.
ORANGE LINE työkalut
Eristetyt, VDE sertifioidut 1000 V -työkalut
lisäävät merkittävästi työturvallisuutta työskenneltäessä kohteissa, joissa on mahdollisuus jännitteisten osien koskettamiseen on
olemassa.
EKM 60 ID ISM
Sähkönro: 64 45 145
VDE akkutoiminen puristustyökalu 10-240 mm²
•
Laaja puristusalue mahdollistuu innovatiivisen kaksi-osaisen puristustoiminnon
ansiosta
•
Tuurnapuristus – ei vaihdettavia puristusleukoja

EKM 60/22 ISM
Sähkönro: 64 45 147
VDE akkutoiminen puristustyökalu 6-300 mm²
•
Laaja puristusalue CU 6-300 mm²,
AL 16-300 mm2
•
Vaihdettavilla puristusleuoilla
ESM 50 ISM Sähkönro: 64 45 148
VDE akkutoiminen katkaisutyökalu CU- ja
AL-kaapeleille max. 50mm halkaisijoille.
•
Suuri leikkuuvoima Kupari – ja Alumiini
kaapeleiden katkaisuun (myös hienosäikeisille)
•
Merkittävä ajansäästö innovatiivisen
avaustoiminnon ansiosta.
ESM 35 ISM Sähkönro: 64 45 149
VDE akkutoiminen katkaisutyökalu CU- ja
AL-kaapeleille max. 50 mm halkaisijoille.
•
Suuri leikkuuvoima Kupari – ja Alumiini
kaapeleiden katkaisuun (myös hienosäikeisille)
ES 32 ISM Sähkönro: 64 451 50
VDE akkutoiminen katkaisutyökalu CU- ja
AL-kaapeleille max. 32 mm halkaisijoille.
•
Pienikokoinen, kapea leikkuupää ahtaisiin
kohteisiin
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Sähköauton latausaseman
valintatyökalu
löytää tarpeisiisi sopivat tuotteet

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

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

Tutustu valintatyökaluun SLO:n
sivuilla: slo.fi »
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