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Tukkurin roolissa
tilannetajua ja
vastuullisuutta
Viola Sandin Markkinointiviestinnän
päällikkö

SLO:n myyjille
on kertynyt
pitkältäkin
aikaväliltä kokemusta,
joka voi pelastaa
asiakkaan kiperässä
tilanteessa.

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

Tuotetietojen digitalisoituminen, sähkönumerot.fi -palvelu ja ETIM-standardi
mahdollistavat sen, että koko talotekniikan alan toimitusketjulla on käytössä
sähkötarvikkeiden yksilöivät tuotetiedot. Tuotetietojen digitaalisessa vanavedessä myös niiden hankintakanavat löytyvät vaivattomasti verkosta. Mutta
eivätpä ne pelkät tuotetiedot ja hankintakanava asiakkaitamme autuaaksi tee –
osa asiakkaistamme käyttää aktiivisesti digitaalisia valintatyökaluja ja toisille on
elintärkeää, että hankintakanavassa voi kohdistaa tilaukset älykkäästi projekteille ja työnumeroille sekä ajastaa toimituksia työmaan syklin mukaisesti.
Sujuvien digikanavien lisäksi asiakkaamme tarvitsevat paljon muutakin.
Siksipä meillä työskentelee armeija asiakasta ymmärtäviä ammattilaisia, joiden
tarjoamat ratkaisut nojaavat usein kahteen tukijalkaan: myyjän tilannetajuun ja
SLO:n vastuullisuuteen. Myyjille on kertynyt pitkältäkin aikaväliltä kokemusta,
joka voi pelastaa asiakkaan kiperässä tilanteessa. Eikä ketju suinkaan pääty
siihen, sillä SLO:n myyjillä on lisäksi tukenaan sertifioitu teknisen tuen tiimi,
tuotealueeseensa vihkiytyneitä tuotepäälliköitä sekä pitkäikäiset toimittaja
suhteet, jolloin asiakas saa meidän kauttamme projektiinsa laadukkaat
– parhaimmillaan jopa räätälöidyt tuotteet, joiden takuu on todellakin muuta
kuin sitä kuuluisaa perävalon mittaa.
Ja jo pidemmän aikaa on ollut sitkeitä huhuja liikkeellä, että asiakkaamme
tukena ja myyntimme taustalla olisi myös alan paras saatavuus ja toiminta
varmin logistiikka. Näistä löydät poimintoja tämän lehtemme sivuilta.

Tuote- ja hintatiedot saat SLO-myyjältäsi.
LISÄTIETOJA:
Kaapelit, kaapelitiet, datatuotteet ja suojakourut: Jari Launonen
Asennustarvikkeet, johtokanavat, keskukset ja keskustarvikkeet: Ari Lehkosuo
Lämmitys ja ilmanvaihto, ilmalämpöpumput, työkalut ja suojavälineet: Timo Bergholm
Sähköauton lataus ja aurinkosähkö: Jyrki Penttinen
Mittalaitteet ja teollisuusautomaatiotuotteet: Sami Tolkki
Moottorit ja moottorilähtötuotteet, teollisuusautomaatio: Ossi Martikainen
Sähkönjakelun tuotteet: Jussi Vuorela
Valaistus: Niko Kyösti
KANSIKUVA: Scandic Hotels Oy
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Helsingin Scandic
Grand Central -hotelliin
erikoishankintoja ja aikataulukriittisiä toimituksia
Projektissa mukana urakoinut Aro Systems Oy luotti valaisimien
hankinnoissa ja kapean aikaikkunan toimituksissa pitkäaikaiseen
kumppanuuteen SLO:n kanssa

TEKSTI: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
KUVAT: © Scandic Hotels Oy ja Fagerhult Oy

Helsingin päärautatieasemalla sijaitseva VR:n entinen hallinto- ja toimistorakennus vuodelta
1909 peruskorjattiin ja muutettiin mittavassa saneerauksessa Scandic Hotels -ketjun hotelliksi.
Aro Systemsin toimesta hotelliin asennettiin yhteensä noin 14 000 kpl led-valaisimia sekä lukuisia
erikoisvalaisimia, joista osa oli kohteeseen teetettyjä. SLO vastasi valaisinten päätoimituksesta ja
tärkeimpänä yhteistyökumppanina toimi Fagerhult Oy. Valaisimet kuljetettiin jämptisti keskustan
kiireiselle työmaalle SLO:n Täsmätoimituksilla.

H

ankkeen kehittäjänä ja päätoteuttajana
toimi NCC Suomi Oy ja Aro Systems Oy oli
mukana NCC:n toimituksessa sähkötöiden
projektinjohtourakoitsijana. Peruskorjatun tilan lisäksi
Kaisaniemen puiston puolelle rakennettiin 5000 m2
uudisrakennus. Kaiken kaikkiaan Scandicilla on huoneita uudessa hotellissa lähes 500, kokoustiloja 900
hengelle ja ravintolapaikkoja 420:lle. Saneeraus- ja
rakennustyöt aloitettiin vuonna 2018 ja projekti valmistui suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2021,
yleisölle hotelli avattiin huhtikuussa.
Eliel Saarisen aikanaan suunnittelemasta
jugendrakennuksesta löytyy restauroituja elementtejä, eri aikakausien kerrostumia sekä yllättäviä yksityiskohtia. Lisäksi rakennuksen tärkeimmät osat,
kuten käytävät, päärappuset ja osa alkuperäisistä
kalusteista säilytettiin.

Erikoisvalaisimet hankittiin luotto
kumppanin välityksellä
Myös uudet kalusteet ja valaisimet suunniteltiin tukemaan historiallisesti merkittävää kokonaisuutta.
- Kävimme keskustelua arkkitehdin ja sähkösuunnittelijan kanssa toivotuista ratkaisuista jo kuu-
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Koko Scandic Grand
Centralin työmaa oli
noin 29 000 m2.

SLO Palvelee 5

kausia ennen varsinaisen työmaan käynnistymistä, kertaa Fagerhultin aluemyyntipäällikkö
Kristian Palmari projektin alkua.
Lisäksi kohteeseen teetätettiin valaisimia piirustusten mukaan käytäville, sisääntuloaulaan
ja juhlatiloihin.
-Tässä projektissa SLO:n asiantuntemus ja
osapuolien liki 20 vuoden yhteistyö ehdottomasti olivat eduksi. Oman myyjän puoleen oli
helppo kääntyä, kun tarvitsimme Grand Centraliin erikoisvalaisimia. Tämä on kuitenkin kohtalaisen harvinaista, ehkä noin joka kymmenennessä kohteessa törmää teetätettyihin valaisimiin, summaa Aro Systemsin Olli-Pekka
Kahlos yhteistyön merkityksen.
Kun asiakkaalta tulee pyyntö mittatilausvalaisimista, SLO:n asiantuntevilla avainasiakasmyyjillä on selvät sävelet siitä, miten asia viedään eteenpäin.

- Yleensä homma lähtee käyntiin, kun
suunnittelijalta tai arkkitehdiltä tulee mittapiirros halutuista valaisimista. Seuraavaksi valitsemme sopivan toimittajan niistä, joiden tuotantoon kuuluu mittatilaustyöt. Kyselyiden jälkeen vertailemme vaihtoehtojen toteutustavat
ja teemme toimittajavalinnan, kuvailee SLO:n
avainasiakasmyyjä Michael Schmidt mittatilausvalaisimien hankintaprosessia.
Tilausten keskittäminen on aina järkevää, mutta erityisesti erikoisvalaismien kohdalla tämä korostuu. – Kun muitakin valaisimia
on usein jo otettu SLO:n kautta, niin on järkevää ottaa erikois- ja mittatilausvalaisimetkin samasta paikkaa. Silloin on yksi ja sama
paikka, mihin olla yhteydessä esimerkiksi
takuuasioissa. Näin ei tarvitse jokaisen valai
simen kohdalla miettiä, mistä lähteä asioita
selvittämään, painottaa Michael.

SLO:n asiantuntevilla
avainasiakasmyyjillä
on selvät sävelet
siitä, miten valaisimien
mittatilausvalaisinpyyntöä
viedään eteenpäin.
Moderni tekniikka toteutettiin arvo
rakennusta kunnioittaen
Työtä historiallisesti merkittävässä ja suojellussa jugendtyyliä edustavassa talossa tehtiin tiiviisti Museoviraston ja Helsingin kaupungin kanssa. Esimerkiksi kaapelointien asennuksia katselmoitiin ennen työn jatkamista, näin
Museovirasto pystyi varmistumaan, että valitut
ratkaisut sopivat suojeltuun kohteeseen.
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Fagerhultin VarioLED Flex led-nauhaa löytyy hotellin käytäviltä.
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Lopputuloksessa yhdistyi alkuperäisen rakennuksen arvokkuus ja moderni tekniikka.
Koska VR:n entinen hallinto- ja toimistorakennus on valmistunut yli 100 vuotta sitten,
lopullisia sähkösuunnitelmia oli osittain vaikea
tehdä, ennen kuin pinnan alle päästiin vilkaisemaan. - Käytännössä hotellia suunniteltiin
osittain samaan aikaan kuin rakennettiin. Siksi
muutoksia tuli luovutusviikolle asti ja peli pysyi
mielenkiintoisena loppuun saakka, muistelee
Olli-Pekka viimeisintä hotelliprojektiaan.

Työmaan sijainti aivan
kaupungin ytimessä
teki logistiikasta
hyvin aikataulukriittistä.
SLO:n Täsmätoimituksella
työmaan tavaraliikenne toimi
mutkattomasti.
Tavaralogistiikka Helsingin sydämeen
edellyttää aikataulukriittistä toimitus
kykyä
Tämän päivän rakentamiselle luonteenomaista on, että työmailla ei ole niin paljon varastointipaikkoja kuin ennen. Nykyään
tuotteet tilataan työmaalle täsmällisesti sopivalla logistiikan palvelulla siinä vaiheessa, kun

niitä tarvitaan. Näin toimittiin myös Aron työmaalla.
- Vain jotain kalliita valaisimia pidettiin hetken aikaa SLO:n varastolla, koska toimitussykli ei aivan osunut asennusaikatauluun eikä
valaisimia haluttu tuoda työmaalle liian aikaisin pyörimään, huomioi Olli-Pekka.
Hotellityömaan tavarantoimituksissa Aro
Systems hyödynsi SLO:n Täsmätoimituspalvelua, koska työmaan tavaralogistiikan
portti sijaitsi aivan Helsingin ydinkeskustassa kiireisellä linja-autoasemalla. Toimitusten ajankohta oli alueen muun liikenteen takia
hyvin aikataulukriittistä.
Käytännössä toimitukset sovittiin työmaan
kärkimiehen kanssa, joka merkkasi purkuajan
työmaan tavarantoimitusten ajanvarauskalenteriin ja siitä pidettiin tiukasti kiinni. Oikealla
palvelulla tavaranliikenne toimi mutkattomasti.

Näitä tuotteita
Fagerhult toimitti
SLO:n kautta Scandic
Hotel Grand Centraliin
•

VarioLED Flex led-nauhaa 4 km
(käytävä).

•

VarioLED Flex on LED Linearin
valmistama laadukas led-nauha,
jossa korkealaatuiset japanilaiset ledit
on aseteltu tiheästi alle 6 mm välein.
LED Linear on osa Fagerhult Groupia.

•

ComboLINE-valaisinjärjestelmä,
noin 60 kpl (kuntosali).

•

ComboLINE on Fagerhultin uusi valaisinjärjestelmä, jonka pienikokoiset 36 mm
leveät profiilit ja spotit soveltuvat mataliinkin tiloihin. Lisäksi se tarjoaa kestävän
ratkaisun, jonka monipuolisuus mahdollistaa valaistuksen luonteen ja ilmeen
vaihtamisen yksinkertaisesti, muutamalla
napsautuksella.

•

Tall Lite -pollareita
asennettiin sisäpihalle
33 kappaletta.

•

Tall Lite on ateljé
Lyktanin tyylikäs
pollari, joka valmistettiin
erikoisvärillä soveltu
akseen entistä
paremmin arvokkaaseen
miljööseen. Sen
muotoilu sopii hyvin
kaupunkiympäristöön
sekä arvokohteisiin
ja epäsymmetrinen
valonjako on suunniteltu
valaisemaan sekä
kulkuteitä että
piha-alueita.

Projektinhallinnan keskittäminen
SLO:lle piti työmaan hankinnat järjes
tyksessä
Aro Systems käytti logistiikan palveluiden
lisäksi myös SLO:n apua projektinhallinnassa.
Michaelin tarkassa valvonnassa eri toimittajilta
tulevat tilaukset ja jatkolähetykset työmaalle
saatiin pysymään hyvässä järjestyksessä.
Onnistunutta projektinhallintaa siivitti myös
pitkän yhteistyön myötä syntynyt luottamus ja
osapuolien vahva ammattitaito.

Fagerhultin ComboLine-valaisimia asennettiin hotellin kuntosalille noin 60 kpl.
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Fagerhultin etuna on vahva tekninen
osaaminen sekä laaja tuoteportfolio.
Näin pystyimme vastaamaan myös
tämän projektin aikana syntyneisiin valaistuksen
lisätarpeisiin."
- Kristian Palmari, aluemyyntipäällikkö, Fagerhult Oy

- Oli hyvä, että myyjiä oli koko projektin ajan kaksi, näin palvelu oli urakoitsijaan nähden hyvällä tasolla. Tunnen
SLO:n myyntipäällikkö Antti Ranta
vuoren ja Michaelin jo hyvin, meille on
syntynyt syvä luottamus vuosien saatossa. Koska meillä on kunnioitusta toisia kohtaan, niin yhteistyö tässäkin projektissa toimi, Olli-Pekka painottaa.
- Yhteistyö oli sujuvaa ennen kaikkea runsaan ja hyvän kommunikoinnin avulla. Löysimme kaikissa tilanteissa
yhteisen sävelen ja saimme ratkaistua
pulmat niin että projekti pysyi aikataulussa ja kaikki ovat tyytyväisiä lopputulokseen, tiivistää Kristian omia kokemuksiaan projektityöskentelystä.

Tavoitteet saavutettiin ja suurilta
ongelmilta vältyttiin
- Olen tyytyväinen valaisintoimituksiin.

Suurempia haasteita ei päässyt tulemaan, koska olimme osanneet varautua niihin. Esimerkiksi tiesimme, että
leditoimitusten kanssa voi tulla viiveitä.
Kun kerroimme tämän avoimesti tilaajalle, niin asia ei tullut yllätyksenä kenellekään, summaa Olli-Pekka tyytyväisenä.
Tämän projektin onnistumisen
armottomana mittarina toimi tarkkaan
suunniteltu budjetti. – Pääsääntöisesti
pysyimme hyvin budjetissa, vaikka kohteeseen tuli myös erikoisratkaisuja.
Jos valaisimen kappalehinta on 5000
euroa, kustannukset voisivat lähteä helposti käsistä. Tässä hommassa tarvitaan tarkkuutta. Myös roolitus oli onnistunut. Kun kokeneet tekijät tiesivät
oman vastuualueensa, niin pystyimme
myös näin väistämään suuret ongelmat, ynnää Olli-Pekka.

Olli-Pekan vinkit projektipäälliköille
•
•

•

Pitää osata ajaa omia etuja samalla kun katsoo kokonaisuutta.
Roolitus ja yhteistyö kaikkien kanssa on ehdottoman tärkeää.
Projektista ei tule mitään, jos nämä asiat eivät ole kunnossa.
Projektia johdetaan yhteistyössä kärkimiesten ja projekti-insinöörien
kanssa, 90 % johtamisesta on yhteisen toimintasuunnitelman hiomista.

KUKA?

Nämä SLO:n palvelut
sopivat hotellikohteisiin
•

Täsmätoimitus

•

Täsmäpaketointi

Mikä yritys?
Aro Systems Oy
• Aro Systemsillä on laaja kokemus hotellien
talotekniikkaurakoinnista. Referenssikohteita
ovat mm. Sokos Hotel Presidentti Helsinki,
Sokos Hotel Tripla Helsinki, Scandic
Simonkenttä Helsinki, Hotel Kämp Helsinki ja
Sokos Hotel Torni Tampere.
• Aro Systems Oy on Suomen johtavia talo
tekniikan asiantuntija- ja palveluyhtiöitä lähes
70 vuoden kokemuksella.
• Perheyritys rakentaa yhdessä yli 400 ammattilaisen kanssa parempaa ympäristöä elää ja
työskennellä.
• Aro huolehtii kiinteistöjen koko elinkaaresta,
tarjoamalla asiakkailleen kaikki talotekniikkaan
liittyvät rakentamisen ja ylläpidon palvelut
uudis- ja saneerauskohteissa.
• Toimialueena on pääkaupunkiseudun
lisäksi Tampereen ja Oulun talousalueet.
Scandic Hotels Oy
Scandic Hotels Group AB on ruotsalainen
hotellitoimintaa harjoittava yritys.
• Vuonna 2018 Scandicilla oli noin 280
hotellia kuudessa eri maassa.
•

Fagerhult
Osa Fagerhult Groupia, joka on yksi Euroopan
johtavia valaistusalan konserneja
• Yli 25 vuotta Suomessa toimineen Fagerhult
Oy:n tuoteportfolioon kuuluu valaisimia ja valaistusratkaisuja useilta ryhmän tuotemerkeiltä,
kuten Fagerhult, LED Linear, ateljé Lyktan, LTS.
•

Michael Schmidt
• avainasiakasmyyjä
• SLO Oy
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Olli-Pekka Kahlos
• projektipäällikkö
• Aro Systems Oy

Kristian Palmari
aluemyyntipäällikkö
• Fagerhult Oy
•
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Start Panel

Optix Linear

Resisto
100 000 energiatehokasta tuntia!
Pitkäkestoinen testaaminen on saatu
päätökseen ja monien tuotesarjojemme
eliniät ovat nyt luotettavasti päivittyneet
100 000 tunnin laatuluokkaan. Pidemmän
eliniän ansiosta valaisimet soveltuvat nyt
entistä paremmin vaativan teollisuuden
ja toimistorakennusten käyttötarpeisiin.
Pidempi elinikä alentaa valaisimien elinkaarikustannuksia merkittävästi. 100 000
tunnin eliniällä löytyy tuotteita niin toimisto- kuin teollisuusvalaisimissa sekä alasvaloissa. Tutustu laajaan tuotevalikoimaan
nettisivuillamme www.sylvania.fi.
www.sylvania.fi
P. 09 54212100
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TEKSTI: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
KUVAT: Suomen Sokeri ja Ensto

Turhat valot pois päältä:

Suomen Sokerin korjaamon
valaistuksen päivitys poiki
energiatehokkuutta
10 SLO Valinnat • 2 / 2021
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Onnistunut saneeraus toteutettiin SLO:n kattavan
kumppaniverkoston avulla
Kirkkonummella sijaitsevan Suomen
Sokerin tehtaan korjaamohallin
valaistus päivitettiin led-teknologiaan
keväällä 2020. Valoteholtaan heikkojen loisteputkien tilalle valittiin Enston
HB360 Hi-Bay -syväsäteilijät. Onnistuneesta projektista Suomen Sokeri
sai merkittäviä kustannussäästöjä ja
tasaista kirkasta valoa työpisteille.

K

irkkonummen Kantvikissa sijaitsevan Suomen Sokerin tehdasalueella toimii sokeripuhdistamo, suurasiakas- ja kuluttajatuotteiden pakkaamo sekä välivarasto.
Tehtaalla työskentelee noin 130 henkilöä, mukaan
lukien konttorihenkilöstö. Valaistussaneerauksen
kohteena oli korjaamohalli, joka on pinta-alaltaan
noin 500 m2.

Saneerauksen alkusysäys SLO:n valaistus
päivästä
Jani Timonen aloitti Suomen Sokerilla vuonna
2013 ja on tällä hetkellä sähkötyön johtaja. Työssään Jani tekee luonnollisestikin hankintoja SLO:lta
ja käyttää samalla kattavaa palvelutarjontaa, mutta
myös hyödyntää SLO:n jakamaa tietoa, kuten koulutuksia. Näitä monipuolisia tuotekoulutuksia ja
muita tapahtumia SLO järjestää yhteistyössä toimittajiensa kanssa.
Yksi ajatuksia herättänyt tilaisuus oli kevättalvella
2020 SLO:n järjestämä teollisuusvalaistuspäivä.
Tässä koulutuksessa äänessä oli myös Ensto
Building Systemsin aluemyyntipäällikkö Tommi
Englund, jonka vaikuttava esitys johti lopulta yhteydenottoon ja Suomen Sokerin korjaamohallin valaistuksen uusimiseen.

SLO:n avulla pystyn
verkostoitumaan eri
toimijoiden kanssa
valaistuksen lisätarpeisiin."
- Jani Timonen, sähkötöiden johtaja,
Suomen Sokeri Oy.
Janilla on selvä näkemys siitä, mitkä tekijät johtivat projektin aloitukseen. -SLO on selkeästi sähkötarvikkeisiin keskittynyt tukkuliike, jolloin aiheeseen
liittyvä asiantuntemuskin on vahvaa. Kun vielä pal-

velualttius ja kumppaniverkostotkin ovat kunnossa,
niin saimme valaisinsaneerauksen ripeästi liikkeelle,
painottaa Jani.

Valaistus 80-luvulta nykypäivään
Ja tarvetta valaistuksen päivitykselle olikin. Korjaamohallissa käytössä olevat valaisimet olivat vanhentunutta tekniikkaa ja varaosien saatavuuskin alkoi
olla hankalaa – Koska valaistus oli 80-luvulta, ei ollut
enää järkeä korjata hajoilevia valaisimia, muistelee
Jani.
Kohteena korjaamo on haastava paikka, koska
hallissa on isoja koneita ja valaisimien asennuskorkeus on 7,5 metriä. Näin ollen projektin toteutus piti
suunnitella niin, että työtä pystyi tekemään nostimilla
samaan aikaan kun korjaamo oli normaalikäytössä.

Monta päätä on aina parempi kuin yksi
Suunnitteluvaiheessa Jani otti yhteyttä SLO:n luottomyyjäänsä, myyntipäällikkö Teijo Pasaseen, jonka
kanssa sovittiin palaveri ja kohdekatselmus.
Ideoiden ja ajatusten vaihto on tärkeää minkä
tahansa projektin suunnitteluvaiheessa, niinpä
katselmukseen pyydettiin mukaan myös Tommi
Englund Enstolta. Kun työn tekninen laatu on
varmistettu jo suunnitteluvaiheessa, myös projektin
tuloksia on helpompi esitellä eteenpäin.

SLO:n laajasta
kumppaniverkosta oli
projektin läpiviennissä
ehdottomasti apua."
- Jani Timonen, sähkötöiden johtaja,
Suomen Sokeri Oy.

SLO:lta teollisuuskohteiden valaistus
projektit yhteistyössä toimittajien kanssa
SLO tarjoaa teollisuuteen kattavia asiantuntijapalveluita projektien läpivientiin. Toteutettujen projektien
päätteeksi asiakkaat saavat kaikki tarvittavat loppuasiakirjat ja dokumentit, missä vaiheessa SLO varmistaa aina, että toteutus vastaa asiakkaan odotuksia.

SLO palveli Suomen Sokeria alku
kartoituksesta loppukatselmukseen
Yhteistyössä toimittajien kanssa toteutetut projektit
etenevät neliportaisesti.

Vaihe 1: Alkukartoituksessa selvitetään
lähtö- ja tavoitetasot
Projektin alussa työryhmä käy tutustumassa kohteen nykyiseen valaistusratkaisuun ja saneeraukselle
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12 SLO Palvelee
Korjaamohalli ennen valaistus
saneerausta. Valotehot olivat matalat.

asetettuihin tavoitteisiin. Suomen Sokeri halusi
omaan kohteeseen energiaa säästävän ohjauksen, joka huomioi ulkoa tulevan valon määrän muutokset sekä tilan käyttöasteen.
– Ilman mittariakin näki, että valaistus on
huono, kuvailee Jani lähtötilannetta. Kartoituksessa huomioitiin erityisesti ison tilan yksittäiset valaistusvaatimukset. Kuten esimerkiksi
sen, että työpisteille tarvittiin enemmän valoa
kuin muualle.
- Paikan päällä totesimme, että korkeaan
korjaamohalliin soveltuu erinomaisesti Enston
200W HB360 Hi-Bay LED-syväsäteilijät, kertaa
Tommi kokemuksiaan katselmuksesta.

Led-tekniikalla
sähkölasku pienenee
samalla kun valoteho
paranee."
Vaihe 2: Muutosesitys ja valaistus
laskelma
Tapaamisen ja mittausten perusteella Ensto
teki muutosesityksen ja valaistuslaskelman,
jotka esiteltiin asiakkaalle. – Valintaan vaikutti
vahvasti tuotteen kotimaisuus ja valaisimien viiden vuoden STUL-takuu. Eli jos laite vikaantuu
ensimmäisten 2-3 vuoden aikana, Ensto toimittaa uuden valaisimen asennettuna. Enston
HB360 Hi-Bay -syväsäteilijässä on myös DALIliitäntälaite vakiona, mikä on ehdottoman hyvä.
Näin säästyimme lisäkustannuksilta, kun erillistä liitäntälaitetta ei tarvinnut hankkia, summaa Jani päätökseen vaikuttaneita tekijöitä.

Investoinnin takaisinmaksuaika noin
kolme vuotta sähkölaskujen muodossa
Vanhojen loiste- ja monimetallivalaisimien tilalle
laitettiin syväsäteilijöitä. Vaikka uusia valaisimia
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Ledeiksi päivitetyn
teollisuusvalaistuksen
takaisinmaksuajaksi
voi laskea keskimäärin 2-3
vuotta."
– Tommi Englund, Ensto Building Systems.

oli alle puolet lähtötilanteesta, saatiin lopputuloksena kuitenkin parempi valoteho.
- Aikaisemmin ottoteho verkosta oli 7,8 kW
ja nyt se saatiin pudotettua 2,7 kW, kun valaisimien valoteho on säädetty vain 75 %:iin maksimista. Huomattava tiputus, toteaa Jani tyytyväisenä. - Tätä samaa konseptia voidaan käyttää nyt myös tehtaan muihin tuotantotiloihin,
linjaa Teijo.

Valaistustasoa ohjataan kellonaikojen
ja luonnonvalon määrän mukaan
Valaisimien ohjaukseen valittiin kotimaisen
markkinajohtajan, Helvarin DALI-ohjaus ja
-liiketunnistimet.
Korjaamohallin valaistusta ohjataan ulkoa
tulevan luonnonvalon määrän ja kellonaikojen
mukaan. Kello 6-18 alueelle on ajastettu työ
valaistus ja tämän ulkopuolella on käytössä
vain kulkuvalaistus.
Vanha ohjaus oli toteutettu perinteisillä kytkimillä, jolloin valaistus saattoi olla pahimmillaan 24/7 päällä nykyisen 12/5 sijaan. Huoltotoimenpiteitä varten alueen valaistusohjelmoinnit voidaan ohittaa ja näin valaisimista saadaan
tarvittaessa täydet 100 % valotehot.
- Energiankulutuksen optimointi on osa
yritysten vastuullista toimintaa. Modernin
led-teknologian avulla Suomen Sokeri on saavuttanut huomattavia energiasäästöjä ja on
tehostanut samalla sähkönkäyttöään, kertoo
Jani.

Vaihe 3: Tilauksessa kannattaa hyödyntää valmista asiantuntijaverkostoa
SLO:n myyntipäällikkö Teijo Pasanen muistuttaa, että asiantuntevan kumppanin kanssa voidaan suunnitella ja toteuttaa erikokoisia valaistusprojekteja laadukkaasti ja luotettavasti.
SLO:n osaavat asiantuntijat pystyvät valitsemaan yhteistyössä toimittajien kanssa laajasta
valikoimasta kaikkiin projekteihin juuri oikeat
vaihtoehdot. - Asiakkaan ei tarvitse yksin miettiä, miten projekti kannattaisi toteuttaa. SLO:lla
on hyvät toimittajakontaktit, joita kannattaa
kauttamme hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa,
muistuttaa Teijo.
Kun tilaukset toimitetaan suoraan kohteeseen, kuten Suomen Sokerin projektissakin,
voi tilaaja itse varmistua etukäteen, että tuote
on teknisiltä ominaisuuksiltaan kuten pyydetty.
Tämä tuo projektille hyvää lisäarvoa. Tilaajalla
on myös paremmat mahdollisuudet reagoida
tarvittaviin muutoksiin, kun toimituksen ja asennuksen välillä on aikaa. - Laajasta palveluvalikoimasta löytyy sopiva toimitusmuoto kaikenkokoisille projekteille, vinkkaa Teijo.

Vaihe 4: Jälkiseurannalla varmistettiin
onnistunut toteutus
Kun korjaamohallin valaistusprojektiin lähdettiin, tavoitteena oli täyttää verstastyöskentelyn
standardi ja valaistukselle asetettiin 500 luxin
vaatimus. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että
vanhasta valaistuksesta irtosi 250 luxia. Monimetallivalaisimien kohdalla valoa oli 400 luxia.
Valaistuksen uusimiseen kului aloitusvaiheesta toteutukseen aikaa kaksi kuukautta ja
päivitetty valaistus on lunastanut odotukset:
75 % valotehollakin uusintamittauksessa saatiin lattiatasolla 640 luxia, parhaimmilla jopa
750 luxia. Kun haettu arvo oli 500 luxia niin
voidaan sanoa, että valaisimet antavat
enemmän kuin luvattiin. - Koska valaisimia
voidaan käyttää pienemmillä tehoilla, pitenee
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Ensto Hi-Bay -valaisin

Enston HB360 Hi-Bay asennettuna

Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
Linssioptiikka. Linssi polykarbonaattia.
•
Kaksi optiikkaa:
- Laajasäteilevä optiikka (WB)
- Keskisäteilevä optiikka (MB)
•
Tehot: 103W, 140W ja 198W
•
DALI-versiot
•
4000 K, tehokerroin 0,95, Ra>80
•
Käyttöympäristön lämpötila -30 °C - + 55 °C
•
Valaisimen elinikä:
- 100 000 h L70B50 Ta =25 °C
- 50 000 h L70B50 Ta =35 °C
Toimitukseen sisältyy pujotuslenkki vaijerille tai ketjulle sekä
katto- tai seinäasennukseen suunniteltu sanka, joka mahdollistaa
valaisimen kulman säädön. Astekulmasäätö on 15 asteen välein.
•
•

Toimittajakontaktit ja
ammattitaito
ovat asiakkaan käytössä
SLO:n kautta. Hyödyntäkää tätä resurssia."

Teijon vinkit teollisuuslaitosten valaistus
saneerauksia suunnitteleville sähkömestareille

– Teijo Pasanen, myyntipäällikkö,
SLO Oy.

•

niiden käyttöikä luvatusta 100 000 tunnista 125 000 tuntiin, muistuttaa Jani
tyytyväisenä.
Laskennallisesti valaisimet pitää vaihtaa seuraavan kerran 40 vuoden kuluttua.
- Yhteistyö tässä projektissa on mennyt puolin ja toisin hyvin, kiteyttää Jani
tuntemuksiaan korjaamohallin valaisinsaneerauksesta. Myös Tommi painottaa
toimivan yhteistyön tärkeyttä ja kehuu
samalla luottokontaktiaan Teijoa SLO:lla.

•
•
•

•

•

•

Yksin ei kannata jäädä. Ota yhteyttä omaan SLO:n yhteyshenkilöösi.
SLO:n asiantuntevien toimittajien avulla löydämme oikean ratkaisun.
Kartoitetaan lähtötilanne ja mietitään tavoitteet, joihin laaditaan
yhdessä oikea ratkaisu.
Varmista aina tuotteen takuut ennen päätöksentekoa!
Älä unohda valaistuksenohjausta, jolla varmistat energiansäästön.
Saat tarvittavan dokumentoinnin, joilla voit mm. hyväksyttää
suunnitelman budjetista vastaaville. Loppudokumentointi auttaa
jatkossa huoltotoimenpiteissä ja tulevaisuuden saneerauksissa.
Muista toteutuneen valaistusprojektin jälkiseuranta valaistusmittauksineen!

KUKA?

Jani Timonen
sähkökäytön johtaja
• Suomen Sokeri Oy
•

Janin vinkit sähkötöiden johtajille
•

•

•

Lähtötiedot ovat kaiken A ja O. Tiedossa pitää olla tilan korkeus,
mitä tehdään ja mikä on haluttu valaistustaso työkorkeudella.
Valaistusstandardista löytyy apuja esimerkiksi eri tilojen valo
määräsuosituksiin.
Pohjapiirustus kannattaa toimittaa sähköisenä Cad-tiedostona,
niin valaistussuunnitelman saa suunniteltua Dialuxilla nopeasti.

Mikä yritys?
Suomen Sokerin tuotteita myydään Dansukker-tuotemerkillä, jolla on vahva asema lähes
30 miljoonaa kuluttajaa käsittävällä markkina-alueella Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Suomessa tuotemerkki otettiin käyttöön vuonna 2001. Taustalla oli kaksi vuotta aiemmin
tapahtunut pohjoismaisten sokeriyhtiöiden yhdistyminen (Nordic Sugar). Suomen Sokerin tuttuja
suosikkituotteita, kuten esimerkiksi Sirkku, Pulmu, Taloussokeri, Siro, Hillosokeri ja Tumma siirappi,
valmistetaan Kirkkonummella.

Tommi Englund
• aluemyyntipäällikkö
• Ensto Building
Systems Finland Oy

Ensto Building Systems tarjoaa korkealaatuisia ja räätälöitäviä sähköistys-, valaistus- ja sähköauton lataustuotteita sekä -ratkaisuja rakennuksiin, teollisuuteen, liikenteeseen ja laivateollisuuteen ja
Ensto suunnittelee ja tarjoaa luotettavia ja älykkäitä sähköistysratkaisuja ja asiantuntemusta sähkönjakeluverkkoihin ja rakennuksiin.
Vuonna 1958 perustettu kansainvälinen teknologia- ja perheyritys työllistää 1 350 ammattilaista Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Vuonna 2020 Enston liikevaihto oli 250 miljoonaa euroa.
Enston motto on: Uskomme parempaan elämään sähköllä ja kestävämpään huomiseen.

Teijo Pasanen
• myyntipäällikkö
• SLO Oy
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14 Ratkaisut

Moottoreiden
hyötysuhde paremmaksi
heinäkuusta 2021 alkaen
TEKSTI JA KUVAT: ABB Oy
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Ratkaisut 15

Moottoreita ja taajuusmuuttajia
koskevat hyötysuhdevaati
mukset kiristyvät heinäkuun
alusta alkaen. ABB varmistaa
SLO:n kanssa, että kaikki
myynnissä olevat ABB:n
laitteet ovat uusien säädösten
mukaisia. Ostajan on silti hyvä
perehtyä muutokseen.

U:n ekosuunnitteludirektiivi ohjaa EU:ssa käytettävien moottoreiden energiatehokkuutta kiristämällä hyötysuhdevaatimuksia muutaman
vuoden välein. Heinäkuun
alusta alkaen vaatimukset kiristyvät jälleen,
ja niiden piiriin tulee myös moottoreita, joita
vaatimukset eivät aiemmin ole koskeneet.
Peruslinja on ollut heinäkuun alkuun asti
se, että moottorin tulee olla hyötysuhteeltaan luokkaa IE3, kun sen nimellisteho on
0,75–375 kilowattia ja se on kytketty suoraan sähköverkkoon. IE2-luokka on riittänyt, jos moottorin yhteydessä käytetään
taajuusmuuttajaa.
– Ehkä suurin muutos on se, että hyötysuhteen on oltava jatkossa IE3, oli käytössä
taajuusmuuttaja tai ei, sanoo tuotepäällikkö
Olli Saksi ABB:ltä. Hänen mukaansa valtaosa käyttää taajuusmuuttajaa joka tapauksessa, jos käyntinopeuden säädölle on
tarvetta.
– Taajuusmuuttajan hyödyt ovat merkittävät ja jo erittäin hyvin tiedossa.

Tehoalue laajenee molempiin
suuntiin
IE3-luokan vaatimus kohdistuu heinäkuun
alusta alkaen entistä suurempiin moottoreihin, aina 1000 kilowattiin asti. Skaala laajenee myös pienen tehon suuntaan, 0,12–
0,75 kilowatin moottoreihin. Näiden hyötysuhdevaatimus on luokkaa IE2.
Uudet vaatimukset kohdistuvat lisäksi
8-napaisiin moottoreihin, kun nykyiset koskivat vain 2–6-napaisia moottoreita. Uutena
mukaan tulevat myös räjähdysvaarallisten
tilojen moottorit.
ABB ja SLO varmistavat, että SLO myy
vain vaatimukset täyttäviä ABB:n moottoreita. Tästä huolimatta Saksi kannustaa suunnittelijoita perehtymään seuraavan
hyötysuhdeluokan moottoreihin.
– Yllätyksiä voi tulla lähinnä sellaisessa
tapauksessa, että halutaan vaihtaa rikkoutuneen moottorin tilalle uusi, ja tilaa onkin

vain vähän. Parempi hyötysuhde tarkoittaa
moottoreissamme yleensä sitä, että moottorin pituus hieman kasvaa.

Taajuusmuuttajat mukaan
vaatimuksiin
Hyötysuhdevaatimukset kohdistuvat heinäkuun alusta alkaen ensimmäistä kertaa moottoreiden ohella taajuusmuuttajiin.
Näiltä vaaditaan luokkaa IE2.
– ABB:n taajuusmuuttajat täyttävät
nämä vaatimukset jo nyt, joten muutos
näkyy vain laitteisiin tehtävissä merkinnöissä. Merkinnät tulevat vain uusiin laitteisiin. Huolehdimme niistä, eikä tämä muutos
vaadi asiakkailtamme toimia, Saksi sanoo.

Yhteisvaikutus valtava EU:ssa
Viime vuosina määräykset ovat kohdistuneet tyypillisesti teollisuuden moottoreihin, joita käytetään esimerkiksi pumpuissa
ja puhaltimissa. Nyt kun vaatimuksia tulee
jopa asuinrakennusten ilmanvaihtokoneiden moottoreille, voi herätä kysymys, paljonko pienitehoisten moottoreiden muutoksilla saadaan aikaan.
– Kun moottoreita on paljon, moottoreiden energiatehokkuudella ja taajuusmuuttajien käytöllä on valtava merkitys, Saksi
toteaa.
EU on arvioinut, että EU:ssa on käytössä
noin kahdeksan miljardia sähkömoottoria,
kun mukaan lasketaan niin kuluttajalaitteiden
kuin teollisuudenkin sähkömoottorit. Näitä
moottoreita ja niitä ohjaavia taajuusmuuttajia
sääntelemällä EU tähtää 110 terawattitunnin
vuosittaisiin säästöihin vuoteen 2030 mennessä. Vuodessa säästetty sähköenergia riittäisi kattamaan koko Suomen sähkönkulutuksen reilun puolentoista vuoden ajan.
– Energiatehokkuus näkyy mukavasti
myös sähkölaskussa. Esimerkiksi IE4- tai
IE5-luokan moottori maksaa itsensä hyvinkin nopeasti takaisin ja hillitsee samalla hiilidioksidipäästöjä. Samalla tulee varmistettua, että oma laitos on valmiina kiristyvään
sääntelyyn.

Taajuusmuuttajan hyödyt ovat
merkittävät ja jo erittäin hyvin tiedossa."
Olli Saksi, ABB Oy.
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Kytkentäkaappien
riittävä jäähdytys
Kiinnitä suunnittelussa
huomiota näihin viiteen seikkaan
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Ratkaisut 17

TEKSTI: Ella Broman / Rittal Oy
KUVAT: Rittal Oy

Riittämätön viilennys nostaa kytkentäkaapin sisälämpötilan helteisissä olosuhteissa liian korkealle rasittaen
komponentteja ja lyhentäen laitteiden käyttöikää – tai aiheuttaa jopa käyttökatkon. Siksi kytkentäkaappien
jäähdytykseen olisi tärkeää kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

1. Ympäristön äärilämpötilat ja
kotelon tavoitelämpötila
Aivan kuten sähköisessä mitoituksessakin
huomioidaan kulutuspiikit, tulee jäähdytys
mitoittaa vaativimman olosuhteen mukaan:
ympäristön maksimilämpötila ja suurin lämpökuorma.
Tyypillinen tavoitelämpötila kotelolle on 35
astetta. Tätä matalammille tavoitelämpötiloille
tulisi olla peruste, sillä harva komponentti vaatii viileämpää ilmaa. Jäähdytyksen ylimitoittaminen kasvattaa hankintakustannuksia ja nostaa sähkönkulutusta.
Yleisesti jäähdytys alimitoitetaan, mikä johtuu useimmiten riittämättömistä lähtötiedoista.
Ylikuumeneminen kuormittaa sähkölaitteita ja
jäähdytintä, mikä työllistää huolto-organisaatiota erityisesti kesäisin ja tehtaan käydessä
täydellä teholla.

2. Kaapin sijoittelu, mitat ja
materiaali
Jos koteloiden ylikuumenemista havaitaan
lähinnä kesähelteillä, se on selkeä signaali
tarkastella jäähdytyksen mitoituskriteereitä.
Niistä yksi on kaapin tiedot: mitat, sijoittelu ja
materiaali sekä käytetty eristysmateriaali.
Sisätiloissa kotelon materiaali ja sijoittelu
vaikuttaa lämmönjohtumiseen, ulkokaapeissa
myös mahdollinen eristys. Suurikokoinen

Kolme yleisintä
viilennystapaa ovat:
1. Suodatintuulettimet

Yleisesti jäähdytys
alimitoitetaan,
mikä johtuu
useimmiten riittämättömistä
lähtötiedoista."
kotelo imee tai luovuttaa lämpöä pientä tehokkaammin lämpötilaeron vaikutuksesta.

3. Yhteenlaskettu häviöteho
kotelon sisällä
Koteloon asennettujen laitteiden tuottama
lämpöhäviö on tärkeä lähtötieto. Lämpöhäviöt voi listata manuaalisesti tai käyttää suunnitteluohjelmistoa, joka listaa ne suunnittelijan
puolesta. Tärkeintä on listata pääkomponenttien häviötehot ja lisätä siihen hieman reserviä.
Kokonaishäviötehoon lasketaan vielä ympäristön vaikutus: viileässä tilassa kotelo jäähtyy passiivisesti ja tavoitelämpötilaa kuumemmassa ympäristössä lämpöä johtuu kaappiin
sisälle.

4. Ilman vapaa liikkuminen kaapin
sisällä
Viileän ilman tulee saavuttaa koko kaapin sisätila ja puhallusaukon edustan pitää olla esteetön. Joskus alkuperäistä kotelovaihtoehtoa

pitää hieman kasvattaa, jotta riittävä ilmankierto saadaan toteutettua.
Tämä onkin hyvin yleinen keskustelunaihe!
Riittävän ilmanalan huomioimisesta muistuttaa
myös 3D-layout -suunnitteluohjelmistot, jossa
voi itse syöttää komponenteille jäähtymisetäisyydet ja osa valmistajista on määritellyt ne
tietokantaan jopa ennalta.

5. Kytkentäkaapin tulee pysyä
puhtaana
Oikosulun ja tulipalon vaara on olemassa,
jos sähkökomponenttien päälle kertyy likaa.
Suodatintuulettimet kykenevät suodattamaan
jonkin verran, mutta erityisen hienojakoinen
pöly pääsee suodattimistakin läpi.
Kompressorijäähdytin ja lämmönvaihtimet pitää kotelon sisä- ja ulkoilman erillään ja
on likaisessa ympäristössä paras vaihtoehto,
vaikka puhallus riittäisi lämpötilojen puolesta.

Passiivinen, koneellinen vai
hybridijäähdytys?
Soveltuvia vaihtoehtoja on yleensä useita.
Silloin kannattaa kuunnella käyttäjän toiveita.
Painopisteitä voivat olla esimerkiksi etävalvonta, hiljainen käyntiääni, säätötarkkuus,
portaaton säätö, helppokäyttöisyys, vähäinen tilantarve, usea käyttöjännitevaihtoehto tai
matala energiankulutus.

Ilmanlaatu tilassa

Ympäristön lämpötila

Lämpökuorma kotelossa

Puhdas

Viileä

Pieni

Likainen

Kuuma

Suuri

Suodatintuuletin
Ilma/ilma-lämmönvaihdin

2. Kompressorijäähdyttimet

Kompressorijäähdytin

3. Lämmönvaihtimet

Ilma/vesi-lämmönvaihdin
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Kiinteistöjen sähköinen tulevaisuus
Rakentamista ohjaavan normiston
muuttuminen saa aikaan muutoksia saneeraus- ja uudisrakennuskohteissa ja samanaikaisesti ilmastonmuutoksen hillintä kiristää rakenteisiin
ja eristykseen kohdistuvia vaatimuksia. Ekologisuuden tavoitteet ja siitä
johtuvat rakenteiden muutokset laskevat kiinteistöjen lämmitykseen tarvittavaa tehoa.
KIRJOITTAJA:
Jukka Rantala
Koulutus ja
Tutkimusvastaava,
Turun ammattikorkeakoulu
KUVAT: Warmos Oy

Kiinteistöjen sähköjärjestelmät muut
tuvat myös kauko-ohjauksen ja älyrat
kaisujen myötä
Langattomia protokollia käyttävät järjestelmät
mahdollistavat saneerauskohteiden laajemmatkin muutokset, jotka aiemmin olisivat olleet liian
kalliita. Kiinteistökohtaiset aurinkosähköjärjestelmät kasvattavat suosiotaan. Akkuteknologiaan liittyvä sähkön varastointimahdollisuus
ja kulutuksen siirto ovat myös uusia nousevia
trendejä, johon liittyen oikean sähkösopimustyypin valinta on kannattavuuden näkökulmasta
noussut uuteen rooliin.
Perinteisten tilakohtaisten sähköpatterien
käyttöä saneerauskohteissa ja uudisrakentamisen matalaenergiaratkaisuissa ei ole huomioitu
riittävästi. Suoran sähkölämmitysjärjestelmän

Suoraa sähkö
lämmitystä on pidetty
käyttökustannuksiltaan
kalliina. Kiinteistön elinkaaren,
investoinnin takaisinmaksun ja
järjestelmien kokonaispäästöt
kuitenkin vaikuttavat
lopputulokseen."
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edut liittyvät edelleen koeteltuun tekniikkaan,
tilakohtaiseen nopeaan reagointiin ja investoinnin edullisuuteen. Suoraa sähkölämmitystä on
pidetty käyttökustannuksiltaan kalliina, mutta
tilanne ei kuitenkaan ole enää näin yksiselitteinen. Kun vaihtoehtoja tutkitaan kiinteistön elinkaaren, investoinnin takaisinmaksuajan ja järjestelmien kokonaispäästöjen näkökulmista,
näyttävät tulokset erilaisilta.

Sähkölämmityksen uudet
mahdollisuudet selvitetään tutkimuk
sen kautta
Kotimaisia öljytäytteisiä sähköpattereita valmistava Warmos Lämmitys Oy ja Turun
ammattikorkeakoulu ovat alkaneet selvittämään suoran sähkölämmityksen toteuttamista
öljytäytteisillä lämmittimillä. Yhteistyö on aloitettu kartoittamalla patterien ominaisuuksia ja
valmistusta. Rakentamisen ohjaus ja ympäristöön liittyvät seikat ovat luoneet suoralle sähkölämmitykselle uusia mahdollisuuksia, joita tulee
tutkia lisää ja kehittää eteenpäin.

Yhteistyön kuusi teemaa
» Älykkäät ratkaisut mahdollistavat tilojen
käyttöön liittyvän oppimisen, ennakoinnin ja
energian hintaan liittyvän optimoinnin. Sähkölämmittimet voivat luoda itsenäisen mesh-verkon, johon liitetään paikallinen tai pilveen liitetty
ohjaus, tai pattereita voi ohjata älykotijärjestelmällä. Lämmitin voidaan kytkeä olemassa olevaan järjestelmään tai se voi toimia itsenäisesti.
Keskitetyllä ohjauksella reagointi on nopeaa ja
säätilaa sekä sähkön hinnanmuutoksia voidaan
ennakoida.

» Aurinkopaneelien investointikustannukset ovat laskeneet ja niiden käyttö sähkölämmittimien kanssa ei vaadi muutoksia lämmitysjärjestelmään. Paneeleilla tuotettu oma sähkö
voidaan ohjata patterilämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon, mikä on tehokasta ja vähähiilistä. Sähkölämmittimillä toteutetun järjestelmän investointisäästö voidaan
ohjata aurinkosähköjärjestelmän toteutukseen
heti tai myöhemmin, ilman erillistä sähkölämmittimien muutoskustannusta.
» Kulutuksen siirto sähkölämmitysjärjestelmässä on ennen ollut mahdollista varaavan
massan avulla, mutta akkuteknologioiden kehitys mahdollistaa sähkölämmityksen kytkemisen akkujärjestelmään, jossa energiaa voidaan
varastoida akkuihin, kun sähkö on edullisimmillaan. Yöajan halvempaa sähköenergiaa voidaan
myös käyttää akuston lataamiseen, ja näin leikata hintahuippujen vaikutusta. Akustoa voi
käyttää myös kiinteistön varavoimanlähteenä
sähkökatkojen aikana.
» Saneerauskohteiden korvausinvestointi
kannattaa aina toteuttaa kiinteistön yksilöllisyys huomioiden. Kustannukset ovat useimmiten alhaisemmat korvattaessa vanha öljylämmitysjärjestelmä suoralla sähkölämmityksellä
kuin esimerkiksi vesikeskusjärjestelmällä, mikä
osaltaan johtuu siitä, että saneerauksen yhteydessä on usein tehtävä muutoksia myös pattereihin ja lämmönjakoputkistoihin. Lämpöpumppujen aikaansaamaa säästöä menetetään sitä
enemmän, mitä kuumempaa vettä tarvitaan
lämmityspiirissä. Vastaava lämpötilaerojen vai-

Ratkaisut 19

Paneeleilla tuotettu
oma sähkö voidaan
ohjata patterilämmitykseen ja lämpimän
käyttöveden tuotantoon,
mikä on tehokasta ja
vähähiilistä."

Vältä varavoimalaitteiden hankinnan
sudenkuopat ja kilpailuta tehokkaasti
TEKSTI JA KUVAT: Suomen Venehuolto Oy

kutus näkyy myös ilmaa lämmittävien laitteiden hyötysuhteissa ja useimmiten lämmön jakautuminen kiinteistön sisällä edellyttää lämmitetyn ilman kiertoa, tai useampaa sisäyksikköä, mille toteutuksena
voi olla omat esteensä. Kiinteistöjen yksilöllisyys ja lämmöntarve vaikuttaa olennaisesti lämmitysjärjestelmän saneeraukseen
ja elinkaaren aikaiseen kustannukseen.
» Elinkaarilaskentaa tulisi hyödyntää uudiskohteen ja saneerauskohteen
lämmitystapaa valittaessa. Järjestelmien
investointilaskennassa jäävät alkuinvestointisäästöt usein huomiotta. Harvoin
käsitellään vaihtoehtojen välistä investointisäästöä, minkä pitäisi olla elinkaarilaskelman aktiivinen osa. Yleensä takaisinmaksuun liittyvät laskelmat painottavat investointien tuomaa säästöä, mutta
asia ei ole yksiselitteinen ja laskelmissa
laitteistojen huoltokustannukset on usein
huomioitu puutteellisesti. Jos alkuinvestointien ero on merkittävä, saattaa investoinnissa tehty säästö kasvaa sijoitettuna
merkittäväksi vertailujakson aikana. Elinkaarilaskelmassa pitäisi aina huomioida
myös investointisäästön tuottokorko.
» Suoran sähkölämmityksen aikaansaama ympäristökuorma on koetellun ja sangen suoraviivaisen teknologian
osalta investoinnin alkuvaiheessa vähäinen ja osat ovat lähtökohtaisesti kierrätettäviä. Järjestelmä ei sisällä ilmakehään
vapautuvia kasvihuonekaasuja. Käytön
aikana tuotettu hiilidioksidikuorma on laskettavissa toteutuneen kulutuksen ja esimerkiksi Fingridin julkaiseman tiedon
avulla. Jos tavoite hiilineutraalista sähköstä toteutuu, on myös sähköön perustuvan lämmityksen toiminta hiilineutraalia ja koko järjestelmän ilmastovaikutus
on investoinnin komponenttien ja kohteeseen suoritetun asennuksen summa.
Muutosten seurauksena suoran sähkölämmityksen asema näyttäisi olevan
muuttumassa ja järjestelmänä suora sähkölämmitys voi saada uusia ominaisuuksia.

V

aravoimalaiteprojektit ovat usein
monimutkaisia kokonaisuuksia, joihin vaikuttaa asiakkaan, suunnittelijan, urakoitsijan ja käyttäjän mieltymykset. Lisäksi toteutukseen voi vaikuttaa jokin
valittu dokumentaatio (esim. ST-käsikirja 31).
Usein kilpailutusmateriaalin varavoimalaitteiden osalta eksyy mahdollisesti epärelevantteja tarpeita. Nämä vaatimukset voivat aiheuttaa kohtuuttomia kuluja. Eikä
niillä välttämättä ole mitään merkitystä laitteen elinikään, toiminnallisuuteen, luotettavuuteen tai hintaan. Muutoin kuin negatiivisesti. Nämä tarpeet olisi aina hyvä kartoittaa ennen kilpailutusdokumentaation kirjoittamista.
Inmesol tuottaa lähtökohtaisesti standardoituja tuotteita kokoluokassa 3kVA –
2250kVA. Tuotteet ovat jaettavissa kannettaviin, industrial-, stand-by- ja heavy -tuoteperheisiin.
Kaikkia tuotteita pystytään modifioimaan
asiakkaan tarpeiden mukaan, jos siihen on
tarvetta. Jos kuitenkin projektin suunnittelussa otetaan huomioon tuotteen valmiit
ominaisuudet, voidaan modifioinnit mahdollisesti välttää.

Varavoimalaitteen
hankinnassa
voidaan säästää
jopa 50 %."

Modifiointien välttäminen voi
tarkoittaa erittäin suuria kustannus
säästöjä hankinnassa.
Kun varavoimalaitteita kilpailutetaan, on
hyvä olla heti alusta asti yhteydessä mahdollisiin laitetoimittajiin. Laitetoimittajilla voi olla
paljon annettavaa suunnitteluun ja kokonaisurakan sujuvuuteen.

Huomioitavia ominaisuuksia
• Mittarit
Mitä mittareita on tarpeen olla ja miten tieto
on luettavissa? Tarvitseeko mittareita mahdollisesti lisätä?
• Ääni- ja lämpöeristys
Onko tuote tarve laittaa kontin sisään vai
voisiko äänieristyskotelo ja sääsuoja riittää?
• Kontrollerit
Voidaanko varavoimalaitteen mukana tulevaa kontrolleria käyttää katkaisijoiden ohjaukseen?
• Käyntiaika
Onko mahdollista hankkia esim. iso runkotankki erillisen säiliön sijaan?

Kun varavoimalaitteen ominaisuudet otetaan
huomioon alusta lähtien, voidaan varavoimalaitteen hankinnassa säästää jopa 50 %.
Suomen Venehuolto Oy toimii Inmesol-generaattorien maahantuojana ja räätälöi tarvittaessa laitteet käyttäjänsä tarpeiden
mukaisesti - yhdessä SLO:n kanssa.
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Oikeudenmukaista
sähköautojen lataamista
TEKSTI JA KUVAT: Garo Oy

K

un ajoneuvojen latauksen tarve
asuinrakennuksissa ja työpaikoilla kasvaa, on kohteisiin valittaville tuotteille ja palveluille syytä asettaa korkeat vaatimukset. Jotta ratkaisu
on kestävä myös tulevaisuudessa, on
hyvä panostaa latausasemiin, jotka
kykenevät mittaamaan eri käyttäjien
lataamiseen käytettämän energiankulutuksen.

Kun ei tarvita operaattoria
– Garolta ratkaisu
Julkisia sähköautojen latausasemia
on mahdollista käyttää OCPP-protokollalla. Tämä on hinnakas investointi,
koska kyseiseen käyttöön valjastetut
latausasemat ovat kalliimpia ja operaattori laskuttaa kuukausimaksuja, joskus
myös osan ladatusta energiasta. Jos
ei ole suoraa tarvetta käyttää operaattoria, tarjoaa GARO kustannustehokkaamman, oikeudenmukaisen ratkaisun. Se mahdollistaa älykkään, turvallisen ja tehokkaan ajoneuvon latauksen
esimerkiksi asuinrakennuksissa, työpaikoilla ja parkkihalleissa.

Se mahdollistaa
älykkään,
turvallisen ja
tehokkaan ajoneuvon
latauksen esimerkiksi
asuinrakennuksissa, työ
paikoilla ja parkkihalleissa."
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Latausasemat ja pilvipalvelu
helpottavat kulutuksen seurantaa
ja laskutusta
GAROn ratkaisu hallinnoinnin mahdollistamiseksi on GLB- tai TWIN-latausasemat ja G-Cloud-pilvipalvelu.
G-Cloud-pilvipalvelu on helppo ja edullinen kulutusdatan keräyspalvelu, jolla
esimerkiksi isännöitsijä pystyy hoitamaan taloyhtiön asukkaiden sähköauton latauksen kulutukseen liittyvän laskutuksen halutuissa aikajaksoissa. Laskutusdataa saadaan kerättyä joko asemakohtaisesti tai käyttäjäkohtaisesti
RFID-tägien avulla, mikäli osa asemista
on yhteiskäytössä.
Yksi latausasemista varustetaan
master-asemaksi WLAN-kortilla, jolla
ryhmä liitetään internetiin ja muut latausasemat ketjutetaan master-aseman
alle. Kokonaisuuden rakentaminen on
helppoa ja kätevää.

Laajennettavissa olevan
ratkaisun perustamiskustannuk
set ovat edulliset
Palvelun perustamiskustannukset kohteessa ovat edulliset ja määräytyvät kohteen latausasemaryhmän koon
mukaan. Yhteen ryhmään voi liittää 32
GLB-latausasemaa tai 16 TWIN-latausasemaa. Perustamismaksun lisäksi
jokaisesta latausasemasta peritään
vain muutamien eurojen hintainen kuukausimaksu. G-Cloud on helppo ja
edullinen valinta.
Kun GARO-latausasema on liitetty
G-Cloud-palveluun, saadaan laadukas
latausratkaisu mittaustiedoilla, jotka
voidaan jakaa osiin käyttäjän, latausaseman ja ajanjakson mukaan. Tämä

lisää houkuttelevuutta sekä asuntoyhtiöissä että työpaikalla. Järjestelmä on
hyvin joustava ja sitä voidaan laajentaa
tai supistaa sekä latausasemien että
käyttäjien määrän, RFID-tunnisteiden,
osalta, jos tarve kohteessa muuttuu.

Pilvipalvelu ja operaattoriversiot
optioina
Kaikki toimii myös ilman G-Cloudia ja
kohde, jossa laite- ja asennusvaatimukset jo täyttyvät, voidaan lisätä G-Cloudpilvipalveluun myöhemmin.
Vastaavat yllä mainitut latausasemat löytyvät myös operaattoriversioina,
mikäli on tarve ja halu käyttää operaattoria. Silloin järjestelmään sopivia
latausasemia ovat GLB+ sekä TWIN+
OCPP 1.6 -rajapinnalla.

Ara-avustuksen hyödyntäminen
GAROn GLB- tai TWIN-latausasemat
yhdistettynä G-Cloud-pilvipalveluun
muodostavat järjestelmän, joka täyttää
myös ARAn vaatimukset sähköautojen
latausinfra-avustukselle.
ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille (mm.
taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt) sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin
kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.
Avustus on 35 % tai tehokannusteella 50 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa.
Edellytyksenä avustukselle on, että
yhteisö rakentaa valmiuden vähintään
viidelle latauspisteelle. Avustusta voi
saada myös latauslaitteiden hankintaan.
Lue lisää ARAn sivuilta.
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G-Cloudpilvipalvelu
on helppo ja
edullinen kulutusdatan
keräyspalvelu."
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ABB Vakiokeskukset – sinne missä tarvitaan sähköä
ABB:n vakiokeskukset ovat kotimaisia ja ne on suunniteltu nopeaan
sekä turvalliseen asennukseen. Kaikissa keskuksissa on käytetty ABB:n
S200S-johdonsuojakatkaisijoita, joiden jousiliittimiin asennetaan johtimet nopeasti edestäpäin. Näin näkyvyys kytkentään säilyy koko ajan.
Ajan säästön lisäksi jousiliitin eliminoi
löysien liitosten mahdollisuuden tuoden lisää turvallisuutta asennukseen.
ABB:n kostean tilan mittauskeskukset voidaan asentaa joko seinään tai
jalustan kanssa maahan. Keskukset
täyttävät kaikki standardien asettamat vaatimukset. Ulkomittauskeskus
on usein näkyvällä paikalla ja siksi
keskuksissa on myös markkinoiden
tyylikkäin muotoilu.
Kotimaiset NäpsäSMART-ulkomittaus
keskukset – kestävä valinta
Mittauskeskukset soveltuvat vaativaan ulko-
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tää jo työmaan aikana. Se sisältää rakennusaikaista käyttöä varten valmiiksi asennettuna
kaksi vikavirtasuojattua maadoitettua pistorasiaa sekä yhden voimapistorasian. Sama
NäpsäSMART-keskus toimii myöhemmin valmiin talon pääkeskuksena. Ulos asennetusta
mittauskeskuksesta on myös vaivatonta asentaa autotallin, lisärakennusten ja ulkovalaistuksen sähköistykset. NäpsäSMART -mittauskeskusmallistossa johdonsuojakatkaisijat
ovat varustettu kuorman puolelta jousiliittimillä.
Tämä nopeuttaa asennusta entisestään.
käyttöön, niiden kotelointiluokka on IP34. Ne
valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä.
Muotoilun ja optimaalisen mitoituksen ansiosta
keskukset soveltuvat erinomaisesti asennusja käyttöympäristöönsä. Monet yksityiskohdat
lisäävät asennuksen helppoutta ja vaivattomuutta sekä käytön turvallisuutta.

Toimii myös työmaakeskuksena
Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamis-ta rakentajan on päätettävä rakennusaikaisesta sähköistyksestä. Kotimaista Näpsä
SMART- mittauskeskusta voidaan hyödyn-

Kaukoluettavat mittauskeskukset
myös ukkosherkille alueille
Mittauskeskukset on suunniteltu soveltuvaksi
kaukoluentaan. Pääkytkin ei katkaise jännitettä
kWh-mittarilta, mikä mahdollistaa mittarin kaukoluennan.
NäpsäSMART-mittauskeskukset ovat oivallinen valinta myös ukkosherkille alueille, koska
keskuksissa on valmiina paikat ylijännitesuojille ja osassa malleista ylijännitesuoja on jo valmiiksi asennettuna. Ylijännitesuojat suojaavat
taloa tehokkaasti
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Sisämittauskeskuksissa on
yhdistetty mittauskeskus ja ryhmäkeskus samaan runkorakenteeseen.
Sisämittauskeskukset soveltuvat
oivallisesti sellaisiin kohteisiin, joissa
ei ole tarvetta erilliselle ulkomittauskeskukselle.

ryhmäkeskuksen kanssa. Ryhmäkeskuksen
rinnalle on mahdollista asentaa
erillinen ryhmäkeskuskotelo, johon voidaan
sijoittaa kaikki taloautomaation tai kodinohjausjärjestelmän vaatimat keskuslaitteet. Sisämittauskeskus sekä ryhmäkeskukset voidaan
asentaa joko uppo- tai pinta-asennuksena.
Uppoasennuksessa keskuksen sivuilla olevat
kaapelointitilat jäävät piiloon ja keskus näyttää seinällä pienemmältä, kun todellisuudessa
onkaan.

NäpsäSMART-sisämittauskeskukset,
ryhmäkeskukset ja data-asennuskote
lot, metallikotelot, IP20
Johdonsuojakatkaisijat on varustettu kuorman puolella jousiliittimillä. Tämä nopeuttaa
kytkemistä ja tekee asennuksesta turvallisemman. Sisämittauskeskukset ovat kaukoluettavia. Ryhmäkeskusten dataosa ja data-asennuskotelot täyttävät viestintäviraston vaatimukset. Sisältää RJ45-liitintelineet Actassi, AMP ja
3M-liittimille.

Mittauskeskus voidaan asentaa myös sisätiloihin. Sisämittauskeskus toimii samalla myös
talon ryhmäkeskuksena. Jos on käytetty ulkomittauskeskusta, tarvitaan omakotitalon sisätiloihin erillinen ryhmäkeskus sekä datalaitteiden
asennuksia varten data-asennuskotelo. Dataasennuskotelo löytyy ABB:n valikoimista joko
erillisenä tuotteena tai integroituna yhdessä

ABB-free@home-kotiautomaatio
näpsästi ryhmäkeskuksessa valmiina
Mallistosta löytyy tällä hetkellä kolme keskusta,
joissa on Free@home komponentit valmiiksi
asennettuna älykkäämpää kodinohjausta varten. Mallistosta löytyy ryhmäkeskus sekä kahta
eri kokoa dataosallisia ryhmäkeskuksia.

ABB Tenton® -kalustesarja
KNX-painikkeet, huonetermostaatit sekä huonetermostaatit
hiilidioksidi- ja ilmankosteusanturilla
Snrot löytyvät väliltä:
28 146 02…11
• 28 156 79…99
• 28 18901…03
•

Yksityiskohtaisempaan sähkönumerolistaukseen voit tutustua ideat.slo.fi -sivun tuoteuutisessa.

Uusi

Tenton-kalustesarja on kehitetty vastaamaan nykyaikaisten rakennuksien
vaatimuksia. Uudet kalusteet ovat
selkeitä ja yksinkertaisia käyttää.
Tenton-kalustesarjassa löytyy painikkeita huone
termostaatilla tai orjatoiminnolla. Huonetermos
taattiin on mahdollista saada hiilidioksidi- ja ilmankosteusanturi ja niissä on selkeä LCD-näyttö.
Orjatermostaattikalusteet toimivat myös
käyttöpaneelina esimerkiksi venttiili- ja puhallinkonvektorisäätimille. Painikkeet on varustettu RGB-LED-merkkivalolla. Kaikissakalusteissa on lisäksi myös lämpötila-anturi. Kalus-

Uusi

teet ovat asennettavissa kojerasiaan tai pintaan, käyttäen pinta-asennuskehyksiä. Väyläliityntä on integroitu.

Ominaisuudet:
•
•
•
•

Reilun kokoiset painikkeet ja merkintäkentät
Asennettavissa uppoon ja pintaan
Integroitu väyläliityntä ja lämpötila-anturi
RGB-LED-merkkivalot painikkeissa

Värit:
Valikoimasta löytyy erilaisiin tiloihin sopiva väri.
Valittavissa on: valkoinen, alumiini ja matta
musta.
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USB liitäntäportti sääasemalle USB-M-1.1
Keskitetty ratkaisu kerrostalohuoneistojen
ABB-free@home-kotiautomaatioon

Uusi ratkaisu yhdistää ABB-free@
home-sääaseman mittaustiedot
saumattomasti kerrostalon asuntojen
laitteiden ja tilanteiden ohjaukseen.
Yksi sääasema on mahdollista kytkeä jopa 16 asuntoon.
USB-liitäntäporttiin voidaan liittää yhdestä
neljään ABB-free@home-sääasemaa, joiden keräämät mittaustiedot ovat jaettavissa
jopa 16 asuntoon. Sääaseman mittaustietoja,
kuten valoisuutta, tuulen nopeutta, lämpötilaa ja sadetilannetta, on mahdollista hyödyntää asunnon olosuhteiden ja laitteiden ohjauksessa. Luonnollisesti sääaseman mittaustulokset ovat myös katsottavissa asuinhuoneistojen
näytöiltä ja mobiilisti historiatietoineen.

Snro

Tyyppi

28 156 65

USB-M-1.1 Liitäntäportti USB gateway sääasemalle 1-4 kpl sääasemalle 2U DIN

Kuvaus

28 155 96

WS-1

Sääasema free@home

Peitekannet kohteen tarpeiden mukaan
Musta AK1.1M ja valkoinen AK1.1

Valkoinen peitekansi saa nyt
rinnalleen uuden mustan
vaihtoehdon.
Sileä peitekansi soveltuu käytettäväksi
jakorasioissa, joiden kiinnitysreikäväli on
70 – 78 mm. Mukana seuraa kiinnitysruuvien peittämiseen tarkoitetut suojatulpat,
sekä kiinnitysruuvit.
Valmistettu halogeenittomasta
materiaalista (IEC/61249-2-21).

Snro

Kuvaus

Pakkauskoot

11 523 02 AK1.1M

Tyyppi

Peitekansi jakorasialle
ruuvikiinnitteinen sileä musta

10/100

11 525 21 AK1.1

Peitekansi jakorasialle
ruuvikiinnitteinen sileä
valkoinen

10/100
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Täyslaidallinen tehoja kotilataukseen
Tiedossa Super Electric Driving experience!

Liikenteen sähköistyminen etenee
vauhdikkaasti ladattavien autojen rintamalla ja uusien autojen osuuden
odotetaan nousevan yli 40 prosenttiin
vuoteen 2025 mennessä. Ensto One
on ratkaisu nopeampaan lataamiseen, vauhdikkaaseen sähköisen liikenteen kasvuun ja myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Ensto One-tuoteperheestä löytyy
myös supernopeat 11kW ja 22kW
tehopakkaukset!

Ensto One on latausratkaisu sekä omakotitaloasujille että jaettuun käyttöön taloyhtiöissä ja
parkkihalleissa. Kotilatauksen ykkönen Ensto
One lataa autosi turvallisesti ja tehokkaasti.
Ensto One tarjoaa täysvalikoiman niin ladattaville hybrideille kuin täyssähköautoilijoillekin.
Tuoteperheen valikoimasta on saatavilla lataustehoa jopa 22kW:n saakka - valitse vain käyttöösi sopivin laturi ja anna Ensto One hoitaa
latauksen nopeasti.

Ensto One on nopea, älykäs ja turvallinen
sähköauton latauslaite taloyhtiöille ja muuhun yhteiskäyttöön. Lataustehoa on saatavilla
22kW:n saakka. Ensto One yhdistettynä
intuitiiviseen ja älykkääseen Ensto EV Mana
geriin takaa latauslaitteidesi hallinnan,
operoinnin ja päivitettävyyden vuosiksi eteenpäin. Hallitse latureita, käyttäjiä sekä kulutusta
ja raportoi sekä laskuta helppokäyttöisen ja
visuaalisen järjestelmän avulla.

•
•
•
•

3,6kW (1x16A)
7,4kW (1x32A)
11kW (3x16A)
22kW (3x32A)

ENSTO ONE TALOYHTIÖILLE: Nopea,
älykäs ja turvallinen

ENSTO ONE HOME OMAKOTITALOI
HIN: Nopea, helppo ja turvallinen
Ensto One Home on nopea, helppo ja turvallinen kotilatauslaite omakotitaloihin ja vapaaajan asuntoihin. Lataustehoa on saatavilla
22kW:n saakka. Kiinteä 5-metrin latauskaapeli
tekee lataamisen helpoksi ja siistiksi. Ensto EV
Charging -applikaation avulla varmistat, että
autosi on aina valmiina kohti uusia seikkailuja!
Ensto One on suunniteltu, valmistettu ja testattu sähköauton latauksen ammattilaisten toimesta yli 10 vuoden sähköisellä kokemuksella.
Kotilatauksen ykkönen Ensto One pitää sinut
liikkeessä – Hyppää kyytiin, luvassa on Super
Electric Driving Experience!
Ensto One sähköauton latauksen tuoteperhe
on saatavilla heti käyttöösi.
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Esteri-ulkomittauskeskus sai latausaseman
Kaikki superhelpon kotilatauksen edut

Moderniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ulkomittauskeskus sisältää nyt myös sähköauton
latausaseman. Enston patentoima ratkaisu
on ainutlaatuinen markkinoilla. Siinä yhdistyvät
sekä mittauskeskusten että auton latauksen
uusin teknologia ja käytettävyys.
Omakotitaloon tai vapaa-ajan asunnolle
ei enää jatkossa tarvita erillistä laitetta auton
lataukseen, kun mittauskeskus sijaitsee lähellä
autopaikkaa, kuten autokatoksessa tai rakennuksen seinustalla. Yhdistämisen ansiosta tarvitaan vain yksi asennus ja tuloksena on yksi
yhtenäinen design.
Uutuus on osuvin keino varautua tuleviin
tarpeisiin, jotta vältetään latausaseman myöhempi asennus mahdollisine muutostöineen.
Mikäli ladattava auto on käytössä jo nyt, voiko
olla helpompaa ja tyylikkäämpää tapaa järjestää latausmahdollisuus ilman erillistä latausasemaa!

Snro

Tyyppi

Käyttäjälle lataus on aivan yhtä superhelppoa ja turvallista kuin Ensto One Home -latausasemalla. Mittauskeskus kätkee sisäänsä
saman tekniikan ja vastaavat toiminnot. Sen
latausteho on 16A/3,6kW ja siinä on sisäänrakennettu DC-vuotovirran valvonta (RDC-DD,
6mA).
Muista Esteri-ulkomittauskeskuksista
uutuuden erottaa sen kiinteästä latauskaapelista ja lataustilan osoittavasta merkkivalosta.
Viisimetrisessä kaapelissa on kaikkiin yleisimpiin sähköautoihin sopiva Type 2 -pistoke.
Ensto Charger Control -mobiilisovelluksella
on helppo säätää latausvirtaa välillä 6A-16A.
Bluetooth-yhteydellä toimiva sovellus tarjoaa
kaksi erilaista operointitapaa: vapaa ja tunnistautumista vaativa. Jälkimmäisessä tapauksessa lataamisen voi aloittaa ainoastaan mittauskeskukseen paritetulta älypuhelimelta.

Nim.virta Pistorasiat Ylijsuoja VVSK 4-n. VVJSKC16A Latauskaapeli C10A C16A Varatila Mitat (LxKxS)

34 403 95 EVO50.06ELY-EV16DG 50 A

on

on

1

1

5 m, Type 2

3

3

14

440x1660x165

34 403 96 EVO50.06ELY-EV16LG

on

on

1

1

5 m, Type 2

3

3

14

440x1660x165
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Mobiilisovellusta voivat käyttää niin auton
lataaja kuin mittauskeskuksen asentaja. Kieliasetusten vaihto ja laturin nimen muokkaaminen tuovat lisämukavuutta käyttöön. Lisäksi
sillä voi päivittää laiteohjelmiston esimerkiksi
asennuksen yhteydessä.

Tyylikäs uuden ajan mittauskeskus
Latausaseman sisältävä mittauskeskus perustuu hiljattain esiteltyyn EVO50- mittauskeskusperheeseen. Sen kaikki tuotteet on muotoiltu sopimaan tämän päivän arkkitehtuuriin.

Uutuuden värivaihtoehdot ovat tummanharmaa
malli EVO50.06ELY-EV16DG ja vaaleanharmaa
EVO50.06ELY-EV16LG.
Talotehtaat ovat osallistuneet tuotekehitykseen, mikä näkyy myös keskuksen sisäpuolella. Rakennusaikana tarvittavat pistorasiat on
erotettu omaan tilaansa, jotta muu kalustus
pysyy suojattuna. Lisäksi kiinteän jalustan pohjassa on kiskot, joilla keskus voidaan kiinnittää työmaalla esimerkiksi kuormalavaan. Siitä
se on helppo liu`uttaa jännitteettömänä seinälle
lopulliseen sijoituspaikkaansa.

Korkeapohjainen Cubo S antaa tilaa kaapeleille
Enston Cubo-kestomuovikotelot ovat saaneet vahvan aseman eri teollisuusalojen sähköistysratkaisuissa. Laajan tuoteperheen
uusin tulokas on Cubo S korkealla 75 mm
pohjalla. Se tarjoaa entistä suuremman hyötytilan kaapeleiden läpivienneille.
Uutuudet tarjoavat tuttua Cubo laatua 42
eri vaihtoehtona harmaalla tai kirkkaalla kannella, sileillä sivuilla tai M-läpivienneillä sekä
kolmella kannen korkeusvaihtoehdolla (25,
50, 100 mm). Uusien pohjien korkeus on 75
mm ja mitat 175x175 tai 175x250 mm.
Muiden Ensto Cubojen tapaan valmistusmateriaali on korkealaatuinen kierrätettävä
polykarbonaatti tai ABS-muovi. Kotelointiluokat ovat IP66 ja IP67.
Vaikka muovi on huomattavasti terästä
kevyempää, sen iskunkestävyys on erinomainen IK08. Myöskään mahdolliset kolhut eivät
ole yhtä helposti havaittavissa kuin teräksessä. Silti työstäminen ja kunnossapito on
helppoa ja hoituu perustyökaluin.
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Asennusvalmiit GEF-aurinkosähköpaketit suoraan varastosta
Aurinkosähkön tuottaminen omaan käyttöön
on vaivatonta ja taloudellisesti kannattavaa.
Aurinkovoimalan hankkiminen on harppaus kohti omavaraista energiantuotantoa ja
samalla sähkölasku pienenee tuntuvasti.
Oikein mitoitettuna aurinkovoimala pienentää kodin sähkökustannuksia noin 20–30 % ja
se maksaa itsensä noin kolme kertaa käyttöikänsä aikana.

•

•

•

FRONIUS-INVERTTERI
•

GEF-aurinkosähkövoimala sisältää
kaiken tarvittavan!
•

•

•

•

Tehokkaat, Suomen olosuhteisiin valmistetut
aurinkopaneelit
Invertterin, joka muuntaa tasavirran aurinko
paneeleilta vaihtovirraksi kiinteistön käyttöön
Kotimaiset korkealaatuiset ja helppoasenteiset kiinnikkeet eri kattomateriaaleille
Turvakytkimet, DC- ja maadoituskaapelit,
pikaliittimet ja tarvittavat varoitustarrat

GEF-AURINKOPANEELIT
•

Korkealaatuinen ja tehokas GEF-310-P60
Black 310 Wp yksikidepaneeli

Testattu standardien IEC 61215 ja IEC
61730 mukaan (mm. lumikuorma 5400Pa ja
tuulikuorma 2400Pa)
Kytkentäkotelon suojausluokka IP67, 3 ohitusdiodia
Tuotetakuu 12 vuotta, tehontuottotakuu 25
vuotta

•
•
•

Itävaltalainen, erittäin korkealaatuinen kolmivaiheinvertteri
Invertterissä on integroitu DC-erotuskytkin
Suojausluokka IP65
7 vuoden tuotetakuu (vaatii invertterin ilmaisen rekisteröinnin)

RAULI-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ
Kotimaisissa RAULI All Black -kiinnikkeissä on ainutlaatuinen Easyclick-kiinnitysmenetelmä, jossa kiskon kiinnitys tapahtuu ilman työkaluja. Kiskosto on teleskooppimaisesti säädettävissä ilman kiskon jatkopaloja eli paneelin yli tulevia kiskon päätyjä ei
tarvitse lyhentää. Nämä innovaatiot nopeut-

GEF Aurinkosähkövoimalat, on-grid
Snro

Lajimerkki

28 093 00

GEF Vision Alusta

80 066 24

3,1 kWp konesaumakatto, 10 paneelia

80 066 25

3,1 kWp huopa-/peltikatto, 10 paneelia

80 066 26

3,1 kWp tiilikatto, 10 paneelia

80 066 27

4,96 kWp konesaumakatto, 16 paneelia

80 066 28

4,96 kWp huopa-/peltikatto, 16 paneelia

80 066 29

4,96 kWp tiilikatto, 16 paneelia

28 SLO Valinnat • 2 / 2021

tavat ja helpottavat asennusta merkittävästi.
Harjakattojärjestelmät huopa-, pelti-, tiilija konesaumakatoille lappeen suuntaiseen
paneeliasennukseen
• Materiaalina pulverimaalattu kotimainen
ruostumaton SSAB-suurlujuusteräs
• 30 vuoden takuu
•

GEF VISION TUOTANNONSEURANTA
(optio)
Reaaliaikainen, suomenkielinen tuotannonseuranta (valittavissa myös ruotsi ja englanti)
• Asiakkaan nettiyhteydestä riippumaton
• Mahdollista yhdistää myös Kulutusohjaus
esim. lämminvesivaraajaan sekä Kulutus
mittaus verkkorajapinnan mittaamiseen
• Helppo asentaa ja ottaa käyttöön
• Laajennettavissa esim. sähköautojen latauksen ohjaukseen
Aurinkosähköpakettien mukana toimitetaan
kaikki tarvittavat komponentit, asennusopasja käyttöohjelinkki. Lisäksi toimittajan tekninen
tuki on käytettävissä. Kysyttäessä myös muita
voimalapaketteja eri paneelitehoilla on saatavana nopeaan toimitukseen.
•
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Wiser – Helppo älykoti kaikille
Mikä älykotiratkaisu on edullinen, helppo asentaa ja sopii kaikenlaisiin koteihin myös jälkiasenteisena?
Vastaus on Schneider Electricin uusi Wiser.
Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin
mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti.
Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä
usean laitteen tilanneohjauksia, ajastuksia
tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös
keskenään, joten kodin toimintoja voidaan
automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän
huomiota. Wiser voidaan asentaa normaaliin
kaapelointiin tai täysin langattomasti.

Wiser on helppo yhdistää Exxactsarjan kanssa
Wiser-tuotteet edustavat tyyliltään Exxactkalustesarjaa, joten kodissa voidaan hyvin käyt-

tää sekaisin älykkäitä ja perinteisiä kalusteita.
Asentajan tai vieraiden ei tarvitse tietää mikä
on älykäs ja mikä ei – kaikki tuotteet asennetaan tavalliseen tapaan ja käyttö onnistuu myös
perinteisesti seinältä.

Zigbee 3.0 -laitteena Wiserin yhteenso
pivuus on taattu useammaksi vuodeksi
Kaikki Wiser-tuotteet ovat laadukkaita ja sertifioituja Zigbee 3.0 laitteita, mikä takaa eri järjestelmien yhteensopivuuden pitkälle tulevaisuuteen. ”Zigbee mesh” -verkko mahdollistaa sujuvan toiminnan myös isommissa kohteissa, kun
viestit liikkuvat verkon lävitse laitteelta toiselle,
tavoittaen aina viimeisenkin liitetyn laitteen.
Wiser tarjoaa ammattilaisille loistavan lisämyyntimahdollisuuden ilman uuden opiskelua

T2Blue uudistuu
nVent Raychem valmistaman T2Bluen paketointi
uudistuu. Uudistus tehtiin urakoitsijoiden toiveesta, paketeissa on muun muassa kertakäyttökela asennusta helpottamassa. Uudet pakkaukset tulevat hyllyyn heti vanhojen loputtua.
Sähkönumerot säilyvät samana, löytyvät väliltä:
81 714 55...91
Urakoitsijoiden toivelistalla oli myöskin lyhyempiä saneerauskaapeleita. Lähiaikoina on
tulossa kolme uutta kokoa:

tai hankalaa asennusta. Liity sinäkin mukaan
kotien digitalisaatioon!
Tärkeimmät sähkönumerot
26 221 18

Keskusyksikkö

26 221 26...26 221 35

Valonsäätimet

21 011 49... 21 011 51 Relekytkimet
26 091 74... 26 091 79 Liiketunnistimet
26 091 91... 26 091 94 Langattomat sensorit
26 221 06 & 26 221 07 Langattomat painikkeet
24 001 53

Pistorasiaplugi

71 260 96

IP-kamera

Uusissa T2Blue paketeissa
on kertakäyttökela asennusta
helpottamaan.

•
•
•

10m / 100W, Snro 81 714 41
15m / 150W, Snro 81 714 43
25m / 250W, Snro 81 714 45
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UTUn ulkomittauskeskuksissa nyt trendikäs
harmaa väri
Viime vuosina on lisääntynyt tummansävyinen
rakentaminen uusissa nykyaikaisissa rakennuksissa. Tämän vuoksi asiakkaat kaipaavat
myös sähkökeskuksilta ympäristöön sopivaa
ulkoasua. UTUn ulkomittauskeskuksien valikoimaan onkin nyt tullut uusia malleja, joiden
värisävy on RAL 7024 (grafiitinharmaa).

Beagle ja collie -keskukset RAL 7024
-sävyisenä
UTU on aiemmin tehnyt keskuksia räätälöitynä

maalauttaen ne erikseen asiakkaan tarpeiden mukaan. Nyt uudet RAL 7024 (grafiitinharmaa) värisävyn tuotteet laajentavat UTUn
sähkönumerollisten tuotteiden vakiokeskusvalikoimaa.
Uusi valikoima beagle ja collie -ulkomittauskeskuksista on laaja ja sieltä löytyy varmasti sopiva malli jokaiseen käyttötarkoitukseen. Malleista löytyy tuotteet seinäasennukseen tai jalustalla vapaasti maahan seisovaksi,
ylijännitesuojalla tai ilman.

Ylijännitesuojana malleissa on Hager
SPA400 yhdistelmäylijännitesuoja, jolla suojataan asuinrakennusten sähkönsyöttö esimerkiksi ukkosen ja sähköverkon kytkentäylijännitteitä vastaan. Lisätarvikkeina keskuksiin on
saatavilla kaapelisuoja seinäasennuksen yhteyteen sekä JAL-mallin suojakansi, mikäli jalustaa ei upoteta maahan.
Uudet harmaat ulkomittauskeskukset
löydät lähimmästä SLO:n myymälästä!

Snro

Tyyppi

Tuotekoodi

Snro

Tyyppi

Tuotekoodi

34 262 17

BEAGLE 3406 P25+PR X

beagle3406P25+PR X 25A IP34 FE

34 263 84

Kaapelisuoja 450 X

Kaapelisuoja450 X FE

34 262 18

BEAGLE 3406 P25+PRY X

beagle3406P25+PRY X 25A IP34 FE

34 263 85

JAL-kansi 450 X

JAL-kansi450 X FE
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Snro

Tyyppi

Tuotekoodi

34 263 71

COLLIE 3806P63 2T+PR X 63A

collie3806P63 2T+PR X 63A IP34

34 263 72

COLLIE 3806P63 2T+PRY X 63A

collie3806P63 2T+PRY X 63A IP34

34 263 73

COLLIE 3806P63 2T+PR JAL X 63A

collie3806P63 2T+PR JAL X 63A

34 263 74

COLLIE 3806P63 2T+PRY JAL X 63A collie3806P63 2T+PRY JAL X 63A
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UUTTA UTUlta - pistorasiakeskusmallisto pinseri
UTUn vakiokeskuksien koiramallisto saa jälleen perheenlisäystä, sillä nyt tulevat pinseripistorasiakeskukset. Nämä pistorasiakeskukset on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, ja
niissä käytetään Hagerin johdonsuojakatkaisijoita ja vikavirtasuojakytkimiä, jotka takaavat
laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Pistorasiakeskukset ovat kotimaista työtä suoraan
Satakunnasta, UTUn omasta tuotannosta.

tiviin käyttökohteisiin, kuten teollisuuden työpaikkoihin, satamiin, maatiloille ja halleihin.
Malleja on useita ja ne soveltuvat niin pieniin
kuin isoihin kohteisiin. Pistorasiakeskuksien
materiaalina on kaksi eri vaihtoehtoa, kuumasinkitty teräs maalattuna RAL 7035 tai RST.
Nämä materiaalit takaavat kestävän rakenteen tuotteille.
Pinserit ovat helppoja käyttää ja asentaa. Pistorasioiden ja suojalaitteiden ovet ovat
saranoituja, mikä helpottaa keskuksen kytkentää. Keskuksen molemmat päädyt on varustettu läpivientilaipoilla, mikä mahdollistaa syötön liittämisen ylhäältä tai alhaalta. Keskuksen

Pistorasiakeskukset kohteisiin, joissa
tuotteilta vaaditaan monikäyttöisyyttä
ja hyvää kestävyyttä
Pistorasiakeskus pinseri on suunniteltu vaa-

sisällä on kiinnikkeet kaapelin sidontaa varten.
Keskuksissa käytettävät Hagerin johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet takaavat
laadukkaan ja toimivan lopputuloksen.
Pistorasiakeskukset ovat käyneet vaativissa testeissä ja ne ovatkin hyväksytysti SGS
Fimko Oy:n standardin EN 61439-3 mukaisia.

Miksi valita UTUn pistorasiakeskus?
•

•
•

•

•
•

•

Kestävä ja laadukas Fimkon testaama ja
standardoitu tuote
Helppo käyttää ja nopea asentaa
Hyvä saatavuus ja nopea toimitus tukkujakelukanavan kautta
Kotimainen Suomessa valmistettu tuote,
jonka tuotekehitys ja
suunnittelu omissa käsissä
Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, kuten
teollisuuden työpaikkoihin, satamiin, maatiloille ja halleihin
Malleja on useita ja ne soveltuvat niin pieniin
kuin isoihin kohteisiin

Pinserit SLOlta!
Standardit

SFS-EN 614391-3 Kotelointiluokka

IP44

Nimellisvirta InA

63A-125A

Suojaus sähköiskulta

Suojamaadoitus ja kotelointi

Nimellisjännite Un

400V

Maadoitusjärjestelmä

TN-S

Mitoitustaajuus fn

50Hz

EMC ympäristö

A ja B

Mitoituseristysjännite

Ui=Un

Suojakatkaisijat

C-käyrä

Lyhytaikainen mitoitus- <10kA
kestovirta Icw

Vikavirtasuoja

A-tyyppi

Mitoituskestovirran
huippuarvo Ipk

<17kA

Mitat (KxLxS)

523-758 x 452 x 237-264 mm

Tasoituskerroin

0,7

Paino

n. 9-20 kg

Pinseri-pistorasiakeskukset löydät sähkö
numeroväliltä 3436800 - 3436821.
Hanki omasi SLO:n verkkokaupasta.
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Kotimaiset Walle-latausratkaisut kaikille sähköautoille
Walle on kotimainen sähköajoneuvojen tehokas latauslaitetuoteperhe,
joka sisältää latausratkaisut kaikille
sähköautoille. Walle-latauslaitteet
sopivat käytettäväksi sisä- tai ulko
tiloissa.

Trafomic Oy jo vuodesta 1983 toiminut kotimainen sähkökomponenttien valmistaja.
Vuonna 2019 Trafomic Oy aloitti myös kotimaisten sähköautonlatauslaitteiden valmistamisen. Walle latauslaitteet sopivat kaikkiin
sähköautoihin ja valittavissa on useita vaihtoehtoja 1- ja 3-vaiheisista latauslaitteista. Trafomicilla latauslaitteiden suunnittelun kulmakivinä on asennettavuus, luotettavuus sekä
käytännöllisyys. Latauslaitteita on saatavilla
seinäasenteisena, mutta myös tolppa-asenteisina malleina. Ulkokäyttöön soveltuva IPluokitus sekä metallinen kotelo varmistavat,
että latauslaite kestää kovankin kulutuksen ja
pohjoisen olosuhteet.

sähköverkon kahden vaiheen hyödyntäminen yhden vaiheen sijasta, jolloin rakennuksen sähköverkosta saadaan enemmän lataustehoa ajoneuvoille. Walle25A on varustettu Type2-pistorasialla, jota voidaan käyttää auton omalla, julkisiin latauspisteisiin sopivalla kaapelilla. Lisäksi laitteessa on erillinen
Schuko-pistorasia. Erityistä hyötyä tästä latauslaitteesta saavat yksivaiheista latausvirtaa
hyödyntävät täyssähköautot, kuten esimerkiksi Nissan Leaf.
Walle16A on saatavilla seinään tai tolppaan asennettavana mallina. Latauslaite on
varustettu 5M pituisella kiinteällä latauskaapelilla sekä kätevällä johtotelineellä. Latauskaapeleissa on valittavissa Type1 tai Type2
-latauspää. Walle16A virta on säädettävissä
oman tarpeen mukaan. Vaihtoehdot ovat 8A
tai 16A, jolloin laitteen latausteho on 1,8 –
11kW. Walle16A on helppo asentaa ja laitteen
voi halutessaan kytkeä myös 1-vaiheisesti.
Walle16A mallit sopivat käytettäväksi kaikille
sähköautoille, myös ladattaville hybrideille.
Walle-latauslaitteet saatavilla nyt myös SLO:n
verkkokaupasta!

Suosituimmat Walle-mallit

Miksi valita Walle-latauslaite

Walle25A on seinäasennukseen tarkoitettu
latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Latauslaitteen erityispiirteenä on

•

Kotimainen Walle-latauslaite, joka
sopii kaikille sähköautoille
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•

Helppo käyttää ja asentaa
Kotimainen Suomessa valmistettu ja
suunniteltu tuote

•
•

Kestävä ja laadukas
Hyvä saatavuus ja nopea toimitus
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Balsin kestävät modulaariset laiteikkunat IP44 / IP67
Keskuksiin ja laitteisiin moduulimittaisten komponenttien
suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi
Balsin laadukkaat ja iskunkestävät
laiteikkunat valmistetaan vahvasta
polykarbonaatista. Ne soveltuvat
erinomaisesti vaativaan ammattikäyttöön
keskus- ja laitevalmistajille, koneiden ja
laitteiden moduulimittaisten komponenttien
suojaukseen sekä käyttö- ja
näyttöikkunaksi.

Snro 34 014 17

•
•
•

•

•
•

kompakti ja kestävä muotoilu
kosketussuojattu
saranoidut ikkunat, itsestään
sulkeutuva ja lukittuva
saatavana myös DIN-kiskolla
+ korvakkeilla
integroitu tiiviste
saranallisen ikkunan koko 2-13 moduulille
(17,5mm / moduuli)

•

•
•

•

väri harmaa, tiedusteltaessa myös mustana
suojaus: IP44
suojaus IP67-luokan täyttäväksi ikkunat
saadaan lukitusruuvisetillä 3401429
Tiedusteltaessa saatavana myös vastaavilla moduulitiloilla olevat pinta-asenteiset
laiteikkunat ilman kosketussuojausta.
Väreinä harmaa ja musta.

Snro 34 014 18 ikkunassa
lisäksi korvakkeet.

Snro

Laji

Modulia

Kuvaus

34 014 12

5885

2

Laiteikkuna 2-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla

Ulkomitat

34 014 14

5894

4

Laiteikkuna 4-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla

91

93.3

Polykarbonat

harmaa

34 014 16

58004

6

Laiteikkuna 6-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla

127

93.3

Polykarbonat

harmaa

34 014 18

58013

8

Laiteikkuna 8-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla

162

93.3

Polykarbonat

harmaa

34 014 22

58022

12

Laiteikkuna 12-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla

234

93.3

Polykarbonat

harmaa

34 014 23

58031

13

Laiteikkuna 13-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla

257.4

93.3

Polykarbonat

harmaa

Snro

Laji

Modulia

Kuvaus

34 014 11

5881

2

Laiteikkuna 2-modulia, kosketussuojattu

55

93.3

Ulkomitat
55

93.3

Materiaali

Väri

Polykarbonat

harmaa

Materiaali

Väri

Polykarbonat

harmaa

34 014 13

5890

4

Laiteikkuna 4-modulia, kosketussuojattu

91

93.3

Polykarbonat

harmaa

34 014 15

5899

6

Laiteikkuna 6-modulia, kosketussuojattu

127

93.3

Polykarbonat

harmaa

34 014 17

58009

8

Laiteikkuna 8-modulia, kosketussuojattu

162

93.3

Polykarbonat

harmaa

34 014 20

58018

12

Laiteikkuna 12-modulia, kosketussuojattu

234

93.3

Polykarbonat

harmaa

34 014 21

58027

13

Laiteikkuna 13-modulia, kosketussuojattu

257.4 93.3

Polykarbonat

harmaa

Snro

Laji

Kuvaus

34 014 29

58036-GWE

Lukitusruuvi + ankkuri laiteikkkunaan IP67 luokan täyttämiseksi

Snro 34 014 29 GWE (ruuvi)
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HellermannTyton asennustarvikkeet
aurinkopaneeliasennuksiin
Kaapelikiinnike aurinkopaneeleihin
•

•

•

•

•

•

MCS2-kaapelikiinnike on suunniteltu aurinkopaneeliasennuksiin.
Kaapelikiinnike on helppo kiinnittää paneelin
reunaan käsin, ilman työkaluja.
Tuotteen muotoillut reunat eivät aiheuta vaurioita kaapeleille ja on turvallinen asentajalle.
Soveltuu eri kaapelihalkaisijoille ja kahden
kaapelin kiinnitykseen.
Luotettava ja pysyvä kaapelikiinnitys myös
vaativissa käyttöolosuhteissa.
Materiaali ruostumaton teräs SS304.

Tuotetunnus Kaapeli Ø mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus

13 708 70

MSC2

5,0 - 7,6

1,0 - 3,0

100

Muita aurinkopaneeliasennuksiin soveltuvia asennustarvikkeita
•

•

•
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Snro

Johdinsiteet, musta
Snro

Tuotetunnus Mitat mm

Maks. nipun Ø mm

Kpl/ pakkaus

13 705 01

T30R

3,5 x 150

35

100

13 705 23

T50R

4,6 x 200

50

100

13 705 24

T50I

4,6 x 300

85

100

13 707 08

T50L

4,6 x 390

110

100

Liimalliset kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, musta
Snro

Tuotetunnus

Mitat mm

Väri

M/pakkaus

52 378 42

HIS-A 6/2

6,0 / 2,0

Musta

5

52 377 79

HIS-A 9/3

9,0 / 3,0

Musta

5

52 377 80

HIS-A 12/4

12,0 / 4,0

Musta

5

52 377 81

HIS-A 18/6

18,0 / 6,0

Musta

4

Kylmän sään vinyyli sähköteippi, alin asennuslämpötila -18 °C, toimitetaan
muovisessa suojakotelossa
Snro

Tuotetunnus

60 178 52

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

Paksuus x pituus

Väri

Kpl/pakkaus

Musta 1
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LEDVANCE.FI

Tasainen valaistus varastoihin:
HIGH BAY GEN 3 tarjoaa erinomaisen
valo- ja energiatehokkuuden lisäksi
myös lähes häikäisemättömän
valaistuksen (UGR ≤ 22).

Laadukasta valoa haastaviin
olosuhteisiin: DAMP PROOF
GEN 2 suljettu teollisuusvalaisin
tarjoaa luotettavan ja energia-

Paljon se antaa: Tehokkaat OSRAM

tehokkaan valon kosteisiin ja

SubstiTUBE® PRO UO T8 EM ovat
sirpalesuojattuja ja ne tuottavat
laadukkaan, lähes välkkymättömän

pölyisiin valaistuskohteisiin.

valon.

PAREMPAA VALOA –
PAREMMAT
TYÖOLOSUHTEET
TEOLLISUUDEN
VALAISTUS
LEDVANCELTA

Tehtaissa, verstaissa ja varastoissa valaistuksen tulee
vastata korkeisiin vaatimuksiin. LEDVANCEn ratkaisut
eivät ole vaikuttavia pelkästään korkean valon laadun,
energiatehokkuuden ja asennuksen helppouden
ansiosta, vaan ne myös parantavat työturvallisuutta
vaativimmissakin ympäristöissä.
Valitse siis LEDVANCE.

LEDVANCE on OSRAM tuotemerkin lisenssinhaltija
lampputuotteissa yleisvalaistuksen alalla.
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Klassisen mallinen seinävalaisin
GU10-kantaisella lampunpitimellä

		 – soveltuu erinomaisesti LED- ja Smart+ lampuille
LEDVANCE ENDURA BEAM -tuoteperheen
seinävalaisimilla luot helposti näyttävän julkisivuvalaistuksen. Vaihdettavan valonlähteen
(GU10) ansiosta valaistuksen värilämpötilaa
tai väriä voidaan helposti muuttaa vaihtamalla
lamppua tai käyttämällä älylamppua (lamppu ei
sisälly pakkaukseen).
Valikoimaan kuuluu neljä mallia:
• BEAM
• BEAM GAP
• UPDOWN BEAM
• UPDOWN BEAM GAP
IP44-luokitellut ENDURA BEAM -valaisimet on
valmistettu tumman harmaasta (RAL 7016) alumiinista sekä lasista. GAP-malleissa on valoa
läpäisevä koristerengas, jonka ansiosta valoa
suunnataan laajemmalle. Valaisimelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
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Snro

Tuotenimi

Valosuunta

Koristelasirengas

45 297 11

ENDURA BEAM DOWN GU10

Alas

Ei

45 297 12

ENDURA BEAM DOWN GAP GU10

Alas

Kyllä

45 297 13

ENDURA BEAM UPDOWN GU10

Ylös ja alas

Ei

45 297 14

ENDURA BEAM UPDOWN GAP GU10 Ylös ja alas

Kyllä
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Erittäin suositun LEDVANCE DAMP PROOF –
valaisintuoteperheen uusi sukupolvi on täällä
Entistä enemmän valoa,
parempi valotehokkuus,
parempi valonlaatu.
Damp Proof Classic G2
Snro

Tuotenimi

Värilämpötila

Valovirta

Mitat (PxLx K)

On/Off
43 156 46

DP IP65 1200 18W/840

4000K

2400 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 47

DP IP65 1200 18W/865

6500K

2400 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 48

DP IP65 1200 32W/830

3000K

4000 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 49

DP IP65 1200 32W/840

4000K

4400 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 50

DP IP65 1200 32W/865

6500K

4400 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 52

DP IP65 1500 26W/840

4000K

3500 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 53

DP IP65 1500 26W/865

6500K

3500 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 54

DP IP65 1500 46W/830

3000K

5750 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 55

DP IP65 1500 46W/840

4000K

6400 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 56

DP IP65 1500 46W/865

6500K

6400 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 58

DP IP65 1500 58W/840

4000K

8000 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 59

DP IP65 1500 58W/865

6500K

8000 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 60

DP IP65 1500 81W/840

4000K

11000 lm 1500 x 82 x 68 mm

43 156 61

DP IP65 1500 81W/865

6500K

11000 lm 1500 x 82 x 68 mm

Läpijohdotettu
43 156 51

DP IP65 1200 32W/840 LJ 5x 2,5 mm² 4000K

4400 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 57

DP IP65 1500 46W/840 LJ 5x 2,5 mm² 4000K

6400 lm

1500 x 82 x 68 mm

Dali
43 156 62

DP DALI IP65 1200 18W/840

4000K

2400 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 63

DP DALI IP65 1200 18W/865

6500K

2400 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 64

DP DALI IP65 1200 32W/830

3000K

4000 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 65

DP DALI IP65 1200 32W/840

4000K

4400 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 66

DP DALI IP65 1200 32W/865

6500K

4400 lm

1200 x 82 x 68 mm

43 156 67

DP DALI IP65 1500 26W/840

4000K

3500 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 68

DP DALI IP65 1500 26W/865

6500K

3500 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 69

DP DALI IP65 1500 46W/830

3000K

5750 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 70

DP DALI IP65 1500 46W/840

4000K

6400 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 71

DP DALI IP65 1500 46W/865

6500K

6400 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 72

DP DALI IP65 1500 58W/840

4000K

8000 lm

1500 x 82 x 68 mm

43 156 73

DP DALI IP65 1500 58W/865

6500K

8000 lm

1500 x 82 x 68 mm

Erittäin suositun LEDVANCE DAMP PROOF
CLASSIC -valaisintuoteperheen uusi sukupolvi
on täällä. Uusien PERFORMANCE-tason DAMP
PROOF -teollisuusvalaisimien pidempi käyttöikä takaa entistäkin luotettavamman toiminnan.
Uudet 8000 lm:n ja 11000 lm:n valovirran mallit
laajentavat valaisimien käyttöaluetta korkeampiin
tiloihin tai mahdollistavat korkeamman valaistustason esimerkiksi tuotantotiloissa.
Valaisimet soveltuvat erityisesti parkkihallien,
verstaiden, varastotilojen ja kokoonpanolinjojen
valaistukseen. Entistä parempi 135 lm/W:n valotehokkuus parantaa koko asennuksen energiatehokkuutta.
LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -tuoteperhe käsittää yhteensä 28 valaisinmallia, kaksi
eri pituusvaihtoehtoa: 1200 mm ja 1500 mm sekä
valovirtavaihtoehtoja 2400 lm - 11000 lm.
Värilämpötilavaihtoehtoina
• 3000K
• 4000K
• 6500K
Saatavana on myös 5 x 2,5 mm² läpijohdotettuja malleja. Valaisimista löytyy myös himmennettäviä malleja DALI-2 virtalähteellä sekä sisäisellä akulla varustettuja turvavalaisinmalleja. DAMP
PROOF CLASSIC -valaisimet ovat läpijohdotettavissa.
LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -teollisuusvalaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa
-25 ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP65-, IK08ja D-luokiteltuja ja myös ENEC-sertifioitu.
DAMP PROOF CLASSIC -valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @
+25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
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Ohjattavaa valaistusta korkeisiin tiloihin entistä
energiatehokkaammin LEDVANCE HIGHBAY
PERFORMANCE DALI -syväsäteilijöillä
Entistä paremman valotehokkuuden ja käyttöiän myötä LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE DALI -syväsäteilijät täyttävät ammattilaisten vaativammatkin vaatimukset. Syväsäteilijät on varustettu kahdella kiinteällä 1,5 metrisellä liitosjohdolla (verkkojännite ja DALI-2).
Valaisimet on valmistettu kestävästä polykarbonaatista ja alumiinista, mukana toimitetaan kiinnityssanka. Lisätarvikkeena tilattavat
alumiiniset ja kirkkaat heijastimet laajentavat
valaisimien käyttökohdevalikoimaa. Pidempi
käyttöikä ja jopa 6 kV:n ylijännitesuojaus
parantavat valaisimien luotettavuutta.
HIGH BAY PERFORMANCE DALI -syvä
säteilijöitä on saatavana tutuilla valovirtapaketeilla:

•
•
•
•

3000 lm (93 W)
22000 lm (155 W)
27000 lm (190 W)
30000 lm (210 W)

93 – 190 kW syväsäteilijöiden
valikoima on laajentunut
93 – 190 W syväsäteilijöistä löytyy nyt mallit kapeammalla 70° sekä leveämmällä 110°
avauskulmalla, 4000 K värilämpötilalla.
LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE
DALI -syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -30 ... +50 °C lämpötilassa.
Ne ovat IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja sekä
ENEC-sertifioituja.
Syväsäteilijöiden keskimääräinen käyttöikä
on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
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HIGH BAY PERFORMANCE DALI
Snro

93W - 13 000lm

Snro

Tuotenimi

Valovirta

Värilämpötila Av.kulma

43 156 88 HB DALI 93W/840 110D IP65

13000 lm

4000K

110°

43 156 89 HB DALI 93W/840 70D IP65

13000 lm

4000K

70°

43 156 90 HB DALI 155W/840 110D IP65

22000 lm

4000K

110°

43 156 91 HB DALI 155W/840 70D IP65

22000 lm

4000K

70°

43 156 92 HB DALI 190W/840 110D IP65

27000 lm

4000K

110°

43 156 93 HB DALI 190W/840 70D IP65

27000 lm

4000K

70°

43 156 94 HB DALI 210W/840 70D IP65

30000 lm

4000K

70°

Snro

Materiaali

Heijastimet

43 156 32 HB PFM PC REFRACTOR 93W 2kpl/pkt

Kirkas muovi

43 156 33 HB PFM PC REFRACTOR 155-210W 2kpl/pkt

Kirkas muovi

43 156 34 HB PFM ALU REFLECTOR 93W 2kpl/pkt

Alumiini

43 156 35 HB PFM ALU REFLECTOR 155-210W 2kpl/pkt Alumiini
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Kestävä, korkealaatuinen ja kaikenkattava
T5-loistelampun korvaaja

OSRAM SubstiTUBE T5 AC -tuoteperheen
avulla voit unohtaa liitäntälaiteyhteensopivuudet ja ohittaa liitäntälaitteet kokonaan. ACtyyppisiä LED-valoputkia tulee käyttää vain
suoralla 230 V:n verkkojännitteellä.
OSRAM SubstiTUBE T5 AC -tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 12 erilaista LED-valo-

putkimallia. Valikoimasta löytyy LED-vaihtoehto T5 HE 14/28/35 W:n ja T5 HO 54/49/80
W:n perinteisille loistelampuille.
HO-version valovirta on jopa 5 600 luumenia, ja se sopii erityisesti korkeisiin tuotantotiloihin ja varastoihin. LED-valoputkia on saatavana 4000K tai 6500K värilämpötilalla. T5
LED-valoputket on valmistettu lasista ja niillä
on sirpalesuojaus (PET-pinnoite).

OSRAM SubstiTUBE T5 AC LED-valoputkien keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja ne ovat suunniteltu
käytettäväksi -20 ... +45 °C lämpötilassa.
OSRAM SubstiTUBE T5 AC LED-valoputkille
myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Valikoimassa myös kattava valikoima HFtyyppisiä T5 LED-valoputkia elektronisille liitäntälaitteille.
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OTi DALI DT6 / DT8

uuden sukupolven DALI-2-sertifioitu vakiojännitteinen LED-liitäntälaite
Neljä kanavaa ja Tunable White
Kahden menestyneimmän ja myydyimmän
LED-liitäntälaiteperheen parhaat ominaisuudet on nyt pakattu uuteen tuotevalikoimaan.
Yhdistämällä aiemmat 1-4CH- ja TW-LEDliitäntälaitteet, jokainen kolmesta uudesta
OTi DALI DT6 / DT8 -LED-liitäntälaitteesta
sisältää nyt kahden laitteen tehon ja monipuolisuuden. DT6 edustaa monikanavaisuutta ja DT8 värilämpötilaltaan säädettävää valkoista.

Uudet ominaisuudet
Optimoimme uusien LED-liitäntälaitteidemme
suorituskyvyn ja helppokäyttöisyyden. Kanavien valitsemiseksi ei enää tarvita erillistä kytkintä, koska uudet laitteet tunnistavat kanavat automaattisesti - näin estämme osoitevirheet.
Toinen innovaatio on välkkymätön himmennys 0,1 %:iin uusimpien standardien
mukaisesti. Tämä mahdollistaa pehmeän
siirtymisen himmennetystä sammutettuun
valoon.
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Ohjelmointi Tuner4TRONIC (T4T)
-sovelluksella
Uudet OTi DALI DT6 / DT8 LED-liitäntälaitteet voidaan ohjelmoida helposti, nopeasti ja
kätevästi T4T:n kautta. Valittavana on useita
vakuuttavia ratkaisuja, kuten:
• 1 DALI DT8 TW
• 1 DALI DT6 4CH SYNC
• Touch DIM 4CH SYNC
• Touch DIM Dim to Warm
• Touch DIM 2CH independent
• Touch DIM TW
• Corridor Function 4CH SYNC

Snro

Nimike

40 109 34 OTI DALI 160/220-240/24 1CH
40 109 35 OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT6/8

Kolmea uutta OTi DALI DT6 / DT8 -LEDliitäntälaitetta täydentävät
• OTi DALI 50 / 220-240 / 24 1CH,
• OTi DALI 80 / 220-240 / 24 1CH
• OTi DALI 160 / 220-240 / 24 1CH
kolme tehokasta ja profiililtaan matalaa yksikanavaista LED-liitäntälaitetta, jotka täydentävät optimaalisesti tuotevalikoimaa valaistusprojekteissa.

40 109 36 OTI DALI 50/220-240/24 1CH
40 109 37 OTI DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8
40 109 38 OTI DALI 80/220-240/24 1CH
40 109 39 OTI DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8
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ORION – pienikokoinen mutta 		
tehokas ulkotilojen korostusvalaisin
Laadukas ja siro uusi ulkovalaisinsarja
ORION-sarja yllättää pienuudellaan ollen kuitenkin samalla erittäin tehokas valaisinsarja
korostusvalaisuun sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimen muotoilu on selkeän yksinkertaista. Laadukkaat materiaalit takaavat kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Lisävarusteena on
saatavana erivärisiä somistekuoria ja tarvittaessa somistekuori voidaan maalata haluttuun
RAL-väriin.

on saatavana 3000 K ja 4000 K värilämpötiloissa. Värintoisto CRI>80.

Tekniset ominaisuudet
•
•

•

Kattava valikoima

•

Sarjasta löytyy kaksi eri mallia seinäasennukseen, ORION H ja ORION V. Kummastakin saatavana joko alasvalaiseva tai sekä ylösettä alasvalaiseva versio, väreinä antrasiitti tai
valkoinen. Tehot 5,5 W – 11 W:iin. Pollariversiot ORION POST 600 ja ORION POST 260
täydentävät sarjaa. Värinä antrasiitti. Näissä
tehona 5,5 W. Sekä seinä- että pollariversioita

•

Snro

•

runko painevalettu jauhemaalattua alumiinia
häikäisysuoja ORION H-malleissa kirkasta
karkaistua lasia, mikroprismapainatus sisäpuolella. ORION V ja POST 600 sekä POST
260-malleissa häikäisysuoja on karkaistua
lasia.
heijastin alumiinia
silikonitiivisteet
ruuvit ruostumatonta terästä
kotelointiluokka IP65

Seinäpintojen ja kulkuväylien
korostukseen
Käyttämällä ORION-sarjaa seinäpintojen
korostukseen ja POST 600 tai POST 260 kulkuväylien korostukseen saadaan luotua yhte-

Tuotekoodi Nimike

Lumen

Teho

Snro

näinen ja harmoninen korostusvalaistus. Tämä
sarja on oivallinen valinta myös pientalojen julkisivujen ja puutarhojen sekä portaiden korostusvalaisuun.

Tuotekoodi Nimike

Lumen Teho

45 493 15 3105438

ORION V M 5.5 S/EW 830 ANT

409 lm

5,5 W

45 493 31 3106292

ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN 409 lm 5,5 W

45 493 16 3105439

ORION V M 5.5 S/EW 830 WH

409 lm

5,5 W

45 493 32 3106293

ORION POST 600 5,5 S/EW 840 AN 409 lm 5,5 W

45 493 17 3105440

ORION V M 5.5 S/EW 840 AN

409 lm

5,5 W

45 494 16 3106841

ORION POST 260 5,5 S/EW 830 AN 72 lm

5,5 W

45 493 18 3105441

ORION V M 5.5 S/EW 840 WH

409 lm

5,5 W

45 494 17 3104842

ORION POST 260 5,5 S/EW 840 AN 72 lm

5,5 W

45 493 19 3105442

ORION V B 11 S/EW 830 AN

800 lm

11 W

45 493 33 3106286

Somistekuori ORION V WH

45 493 20 3105443

ORION V B 11 S/EW 830 WH

800 lm

11 W

45 493 34 3106287

Somistekuori ORION V BL

45 493 21 3105444

ORION V B 11 S/EW 840 AN

800 lm

11 W

45 493 35 3106288

Somistekuori ORION V RU

45 493 22 3105445

ORION V B 11 S/EW 840 WH

800 lm

11 W

45 493 36 3106289

Somistekuori ORION H WH

45 493 23 3105446

ORION H M 5.5 A9/EW 830 AN

259 lm

5,5 W

45 493 37 3106290

Somistekuori ORION H BL

45 493 24 3105447

ORION H M 5.5 A9/EW 830 WH 259 lm

5,5 W

45 493 38 3106291

Somistekuori ORION H RU

45 493 25 3105448

ORION H M 5.5 A9/EW 840 AN

259 lm

5,5 W

45 493 26 3105449

ORION H M 5.5 A9/EW 840 WH 259 lm

5,5 W

45 493 27 3105450

ORION H B 10 A40/W 830 AN

501 lm

10 W

45 493 28 3105451

ORION H B 10 A40/W 830 WH

501 lm

10 W

45 493 29 3105452

ORION H B 10 A40/W 840 AN

501 lm

10 W

45 493 30 3105453

ORION H B 10 A40/W 840 WH

501 lm

10 W
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QUASAR – tyylikäs julkisivujen korostusvalaisin
Laadukas ja kestävä valaisinsarja
QUASAR-sarja on tyylikäs ja ajaton valaisinsarja korostusvalaisuun sekä sisä- ja
ulkokäyttöön. Huolella valitut laadukkaat
materiaalit tekevät siitä kestävän ja muotoilussa on huomioita soveltuvuus moneen eri
käyttötarkoitukseen.

Kattava valikoima
Sarjassa on sekä katto että seinäasennukseen soveltuvat mallit. Kattoasennukseen löytyy QUASAR 10 ja QUASAR 30,
seinäasennukseen QUASAR 10, QUASAR
20, QUASAR 30 ja QUASAR 60. Tyyppimerkinnän numero viittaa valaisimen mittoihin. Tehot 4,5 W – 38 W:iin, värilämpötiloina 3000 K ja 4000 K. Seinämalleissa
vaihtoehtoina joko vain alaspäin valaiseva
tai sekä alas- että ylöspäin valaiseva malli.
Värivaihtoehtoina harmaa, antrasiitti tai valkoinen. Värintoisto CRI>80.

Tekniset ominaisuudet
•

•

•

•
•
•

runko painevalettu jauhemaalattua alumiinia
häikäisysuoja QUASAR 60 TECH-malleissa prismaattista karkaistua lasia,
muissa karkaistua lasia
QUASAR 20 ja 30 TECH-malleissa alumiiniheijastin
silikonitiivisteet
ruuvit ruostumatonta terästä
tilauksesta saatavana myös versiot
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•
•

himmennettävänä 1-10 V tai DALI
kotelointiluokka IP65
sähkönumerot: 4532600 - 4532623,
4532640 – 4532646, 4532659 4532664, 4532689 – 4532700.

Seinäpintojen korostukseen
QUASAR 10-malleista löytyy useita erilaisia
valonjakoja, joilla voidaan luoda valoefektejä valaistavaan pintaan. QUASAR 20 ja
QUASAR 30 TECH-versiot soveltuvat erinomaisesti myös parvekkeiden, terassien ja
talon seinäpintojen korostusvalaistukseen
koska niissä on tarkkarajainen valonjako.
QUASAR 60:llä saadaan laajoja seinäpintoja valaistua kokonsa ansiosta. QUASARsarja on oivallinen valinta korostusvalaisuun
aina pientaloista julkisiin rakennuksiin.

SLO:n varastovalikoimassa alla olevat TECH-valaisimet:
Snro

Nimike

Teho

45 326 41

QUASAR 20 1WB IP65 11W 4K WH

11 W

45 326 42

QUASAR 20 1WB IP65 11W 3K WH

11 W

45 326 43

QUASAR 20 1WB IP65 11W 4K AN

11 W

45 326 44

QUASAR 20 1WB IP65 11W 3K AN

11 W

45 326 61

QUASAR 30 1WB IP65 20W 4K AN

20 W

45 326 62

QUASAR 30 1WB IP65 20W 3K AN

20 W

45 326 89

QUASAR 20 D/ID IP65 20W 3K WH

20 W

45 326 91

QUASAR 20 D/ID IP65 20W 3K AN

20 W

45 326 92

QUASAR 20 D/ID IP65 20W 4K WH

20 W

45 326 94

QUASAR 20 D/ID IP65 20W 4K AN

20 W
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SPIDER+ - yksi runko,
kaksi valonheitintä
Täysin uudenlainen valoheitin
SPIDER+ on uuden sukupolven LED-valonheitin sisä- ja ulkokäyttöön. Valaisimessa on erittäin innovatiivinen teknologia, jonka avulla voidaan valita kahden eri vaihtoehdon väliltä (SPIDER+ 20, SPIDER+ 30 ja SPIDER+ POST).
Painamalla valaisimen takaosassa olevaa kytkintä, teho voidaan vaihtaa tarvittaessa myös
asennuksen jälkeen avaamatta valaisinta.
Valaisin on myös nopea asentaa, sillä sähköliitäntä tehdään pikaliittimellä ja valaisinta ei tarvitse avata asennuksen aikana. Ketjutusta varten löytyy lisävarusteena tilattava Y-haaroitin.

Kattava valikoima
SPIDER+ sarjasta löytyy seuraavat mallit: SPIDER+ 10 KIT, SPIDER+ 10, SPIDER+ 20, SPIDER+ 30 ja SPIDER+ POST, tehot 10 W:sta
aina 101 W:iin. Värilämpötiloina 3000 K ja
4000 K. Valonjakoina löytyy SPIDER+ 10 KIT
ja SPIDER+ 10 malleista symmetrinen, SPI-

DER+ 20 ja SPIDER+ 30 malleissa symmetrinen ja epäsymmetrinen. Värintoisto CRI>80.
SPIDER+ POST malli on suoraan asennettavissa Ø 60 mm pylvääseen, sovitteella myös Ø
76 mm pylvääseen.

Tekniset ominaisuudet
•
•
•
•
•
•

•

runko painevalettua alumiinia
sulkulasi karkaistua lasia
silikonitiivisteet
ruuvit ruostumatonta terästä
kiinnityssanka pulverimaalattua terästä
helppo ja nopea asentaa IP68 pikaliittimellä
avaamatta valaisinta
kotelointiluokka IP67

Pienempi sähkönkulutus
SPIDER+ - sarjan valaisimet on suunniteltu
korvaamaan vanhoja valonheittimiä. SPIDER+ voi vähentää sähkönkulutusta jopa 80
% ja ylläpitokustannuksia, pitäen valaistuksen

Snro

Nimike

Teho

45 493 07

SPIDER+20 40/60 S/W 840 BK81

37/51 W

45 493 08

SPIDER+20 40/60 S/W 830 BK81

37/51 W

45 493 09 *

SPIDER+20 40/60 A40/W 840 BK81

37/51 W

45 493 10

SPIDER+20 40/60 A40/W 830 BK81

37/51 W

45 493 11

SPIDER+30 80/120 S/W 840 BK81

74/101 W

45 493 12

SPIDER+30 80/120 S/W 830 BK81

74/101 W

45 493 13 *

SPIDER+30 80/120 A40/W 840 BK8

74/101 W

45 493 14

SPIDER+30 80/120 A40/W 830 BK8

74/101 W

45 494 12

SPIDER+POST 40/60 A35/EW 3K BK

37/51 W

45 494 13 *

SPIDER+POST 40/60 A35/EW 4K BK

37/51 W

45 494 14 *

Sovite SPIDER+ Ø76 mm

40 371 01 *

Y-haaroitin Ø 14-17 mm IP68

40 371 02 *

Y-haaroitin Ø 7-10,5 mm IP68

40 371 00 *

Liitin Ø 7-10,5mm IP68

40 371 03 *

Ketjutusrasia IP66

muuttumattomana ja varmistaen entistä korkeamman valotehokkuuden ja energiansäästön
(70 000h L70 B10).

* Heti saatavilla SLO:lta
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Uusi SITECO Highbay 31 -syväsäteilijä
		 teollisuusvalaistuksen luotettava moniottelija
SITECO:n upouusi Highbay 31 -syväsäteilijä
tarjoaa luotettavaa ja energiatehokasta valaistusta teollisuuden ja vähittäiskaupan tarpeisiin. Pitkäikäisyyden, 3 valovirtapaketin, kahden kokoluokan ja kahden valojaon ansiosta
Highbay 31 soveltuu mitä moninaisimpiin teollisuuskohteisiin. Valaisimen erinomainen valotehokkuus, tiiveysluokitus ja iskunkestävyys tekevät siitä luotettavan kumppanin haastavimpiinkin olosuhteisiin. Valaisin soveltuu käytettäväksi
myös elintarviketeollisuudessa.

Helppokäyttöisyyttä ja energiansääs
töjä
Highbay 31 on suunniteltu helppokäyttöisyyttä
silmällä pitäen: valaisin voidaan asentaa yhden
pisteen asennuksena. Asennusta helpottaa
lisäksi valaisinkotelon edistyksellinen muotoilu,
joka estää samalla lian kertymisen ja parantaa
valaisimen lämmönhallintaa. Kun tähän lisää
laadukkaat elektroniset komponentit, SITECO

Highbay 31 takaa alhaiset käyttökustannukset koko valaisimen elinkaaren ajan, mahdollistaen jopa 55 % energiansäästöt perinteisillä
teknologialla varustettuihin valaisimiin verrattuna. Highbay 31 on saatavilla myös DALI-versiona ja lisävarusteina saatavilla valaisinkuvuilla
(alumiini ja PC) voidaan tehokkaasti estää kiusahäikäisyä.

Highbay 31 – tekniset faktat
• 3 valovirtapakettia: 14 000 lm, 20 000 lm ja
28 000 lm
• Värilämpötila: 4000 K
• 2 kokoluokkaa: 3,5 kg ja 4,5 kg
• 2 valonjakoa: leveä ja kapea
• Valotehokkuus: jopa 150 lm/W
• IP65, IK08
• CRI > 80
• Käyttöikä: 50.000 h (L85 B50 at 25° C)
• Käyttölämpötila: −35° C … +45° C

SLO:n varastoimat mallit
Snro

SITECO tuotekoodi

Tuoteselite

43 168 31

51HC427A4FMA

Highbay 31 S 90°,14000 lm

43 168 41

51HC427A4MMA

Highbay 31 L 90°, 28000 lm
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LED-valaisinten pitkä elinkaari
- käyttöaika 100 000 tuntia
LED-valaisinten kehitys on nopeaa.
Moderni tekniikka ja kestävät komponentit ovat pidentäneet LED-valaisinten elinikää huomattavasti. Enston valikoimassa on kattavasti kestäviä pitkän
elinkaaren valaisimia, jotka tunnistat
uudesta 100 000 h -symbolista.
Enston valaisinvalikoima kattaa valaistuksen
tarpeet asunnoissa ja yleistiloissa, julkitiloissa
sekä teollisuudessa ja ulkona. Laajasta valikoimasta löytyvät valaisimet ja älykkäät ratkaisut
projektin, tilan ja käyttäjän tarpeet huomioiden.
Valaisimet ovat asennettavuudeltaan sekä valoteknisesti huippuluokkaa - markkinoiden laajimmat ohjauksen ja liiketunnistuksen ominaisuudet mahdollistavat tuotteiden käytön kaikissa kohteissa. Optiikoita, liiketunnistusta, keinoälyä ja oppimista voidaan yhdistellä eri tavoin
tuotteisiin tarpeen ja projektin mukaan.
- Olemme energiatehokkaiden valaistus
ratkaisujen joustava toimittaja. Valikoimassamme
on paljon valaisimia, joiden LED-moduulien elinikä on nyt 100 000 h (L80). Julkisten tilojen
valaisimissa 100 000 h on varsin tavallinen arvo
nykypäivänä, mutta me voimme nyt tarjota
saman 100 000 tunnin eliniän myös tuttuihin
plafondi-valaisimiin, kuten AVR254, AVR320 ja
AVR400, kertoo Marko Martikainen Enstolta.
- Käytämme myös erittäin laadukkaita liitäntälaitteita, joiden elinikä on tyypillisesti myöskin
100 000 tuntia, kuolleisuuden ollessa korkeintaan 10 %, jatkaa Martikainen. Enston etuna
on myös mahdollisuus räätälöidä valaisimia

joustavasti mm. valovirran ja kiinnitysratkaisujen osalta projektikohtaisesti.
- Laadukas valaistus on pitkäikäinen hankinta, joka nostaa kiinteistön ja sijoituspaikkansa arvoa. Pitkän elinkaaren valaisimissa
puhutaan helposti 25 vuodenkin kestosta, kun
monissa käyttökohteissa tilojen saneeraustarve voi tulla vastaan jo kymmenenkin vuoden
välein. Enston valaisimilla saat arvoa koko pitkän elinkaaren ajalle.

Primus on uusi toimistovalaisin, joka muuntautuu moneen projektitarpeeseen runsaalla
ominaisuuspaletillaan. Ensto Primus on myös
valoteknisesti monipuolinen, luotettava ja tehokas projektivalaisin kouluihin ja toimistoihin.
Primuksen yksinkertainen ja linjakas runkorakenne kätkee sisäänsä mahdollisuuden erittäin laajaan räätälöintiin, niin ohjausratkaisujen,
sähköistyksen kuin asennuksenkin osalta.
Formi on myymälävalaistukseen optimoitu

Pitkän elinkaaren valaisimet tunnistat
100 000 h -symbolista
Enston valikoimassa pitkän elinkaaren valaisimia on kattavasti eri tuotelinjoissa koulujen,
myymälöiden ja toimistojen yleisvalaistuksesta
ulkovalaistukseen. Kestävä LED-valonlähde
takaa jopa 100 000 tunnin käyttöiän. Valaisimet tunnistat uudesta Ensto 100 000 h -symbolista. 100 000 tunnin elinikä on mm. näissä
Enston valaisimissa:

AVR320 on markkinoiden laajin yleisvalaisintuoteperhe koti- ja julkitilojen valaistukseen.
Kaikissa malleissa on vakiona kahden värilämpötilan (3000/4000 K) Dual White –teknologia. Saatavana ovat myös sensorilla varustetut,
älykkäät ja ihmisten kulkureitit itsekseen oppivat
ActiveAhead-valaisimet esimerkiksi porraskäytäviin. Laajan koristekehystevalikoiman avulla
voit luoda valaisimiin persoonallista ilmettä.

valaisin, jossa on erinomaiset valotekniset ominaisuudet ja korkea energiatehokkuus. Formi
on myös nopea ja helppo asentaa johtuen
uudesta innovatiivisesta asennusratkaisusta ja
kevyestä runkorakenteesta.

Maestro-puistovalaisimessa kohtaa
skandinaavinen tyylikkyys ja tarkkaan mietityt
yksityiskohdat - moderni ja pelkistetty muotoilu
yhdistettynä kestävään tekniikkaan. Maestro
soveltuu pihoihin, puistoihin ja kävelyteiden
varteen, sinne missä tarvitaan tehokasta ja
erinomaisesti hallittua valoa. Listasimme
100 000 h valaisimet sivuillemme, tutustu
energiatehokkaisiin pitkän eliniän valaisimiin:
www.ensto.com/fi/building-systems/tuotteet/
valaistus/

Monix Slim LED on kosteiden tilojen IP44muovikupuvalaisin ja se soveltuu teollisuus-,
liike- ja asuintilojen yleisvalaistukseen.
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Valloittava Domino - elinikä 130 000 tuntia
Domino on siro, minimalistinen upotettava julkisten tilojen valaisin matalalla kiusahäikäisyllä.
Valonlähde on lähes huomaamaton, joten valaisimen tuottama valo on miellyttävää ja tasaista.
Tuotteesta on saatavana useita heijastinvärejä
ja avautumiskulmavaihtoehtoja 1-, 2-, 5- ja 10
-osaisena. Ohjaustapana on ON/OFF tai DALI/
Switch-Dim. Tilauksesta saatavissa SylSmart
Casambi älykkäällä valonohjausjärjestelmällä
varustettuna. Domino-sarja soveltuu erityisen
hyvin hotellien, ravintoloiden ja liiketilojen yleisja korostusvalaistukseen sekä asuntotuotantoon. Saatavana myös kehyksettömät mallit.

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Uppoasennettava
LED 4W – 23W
175 – 1700lm
Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20)
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•

•

•
•

IP40 suljetussa alakattorakenteessa
Avautumiskulmat 15° ja 30° sekä asymmetrinen opaali häikäisysuojalla (5- ja 10-osainen malli)
Matala kiusahäikäisy UGR16 ja UGR19
Värintoistoindeksi CRI90
SDCM<3
Alumiinirunko
Heijastimen väri musta, valkoinen, kulta ja
kromi
Kehyksen väri musta RAL9005 tai valkoinen
RAL9016
Saatavissa myös kehyksetön malli
Ohjaustapa ON/OFF ja DALI/Switch-Dim
Tilauksesta DALI/Switch-Dim mallit varustettuna SylSmart Casambi -valonohjauksella
Lisävarusteena 3-napainen LiLo- ja 5-napainen LiLo -ketjutusrasia
Elinikä 130 000h/L80B20
Takuu 5 vuotta
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Granit - syväsäteilijöiden
parasta kustannustehokkuutta
Granit on tehokas ja pitkäikäinen syväsäteilijä myymälöiden, lentokenttien, teollisuuden, tuotantolaitosten ja
varastorakennusten valaistustarpeisiin. 100 000 tunnin polttoikä, viiden vuoden takuu sekä energiatehokas
LED-teknologia antavat säästöjä ylläpitokuluissa ja energiankulutuksessa. Saatavissa on himmennettävä 0-10V
ja DALI. Valaisimeen on saatavissa erillinen MW-tunnistin ja Casambi -moduulit Twist&Lock -kiinnnityksellä.

Granit 0-10V 4000K 85°
43 570 05

Granit 308 90W 13000lm 4000K 85° 0-10V musta

43 570 06

Granit 321 135W 19500lm 4000K 85° 0-10V musta

43 570 07

Granit 385 180W 26000lm 4000K 85° 0-10V musta

Granit 0-10V 6500K 85°
43 570 08

Granit 308 90W 12700lm 6500K 85° 0-10V musta

43 570 09

Granit 321 135W 19100lm 6500K 85° 0-10V musta

43 570 10

Granit 385 180W 25500lm 6500K 85° 0-10V musta

Granit 0-10V 220W
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

LED-syväsäteilijä pinta- ja ripustusasennukseen
90W, 135W, 180W ja 220W (1-10V)
93W, 139W, 185W ja 226W (DALI)
12 7000–31 000 lm
Valotehokkuus 134–144 lm/W
Värilämpötila 4000K ja 6500K
Himmennys 1–10V ja DALI
LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5 % tai vähemmän)
Saatavana kolme eri kokoa: 308 mm, 321 mm ja 385 mm
IP65
IK08
Saatavana avautumiskulmat 55° ja 85°
SDCM<3 (4000-mallit)
Valaisimeen saatavissa erilliset MW-tunnistin ja Casambi -moduulit
Twist&Lock -kiinnnityksellä
Erillinen Casambi PIR-tunnistin kiinnyssangalla tai ilman tilattavissa
erikseen
Kevyt alumiinirunko, paino: 2,4 kg (308 mm), 3,5 kg (321 mm) ja 4,3
kg (385 mm)
Sallittu ympäristölämpötila ta = -30 - +50 °C
0-10V-malli sisältää 1m ketjun, 1,5m syöttökaapelin (3x1,0 mm2)
sekä 1,5m ohjauskaapelin (2x1,0mm2)
DALI-malli sisältää 1m ketjun, 1,5m syöttökaapelin (3x1,0 mm2) sekä
1,5m ohjauskaapelin (2x1,0 mm2)
Lisävarusteena tilattavissa säädettävä kattokiinnike, alumiiniheijastin
sekä kirkas/prisma varjostin
Pitkä elinikä 100 000h L90 (ta = 25°)
Takuu viisi vuotta

43 570 11

Granit 385 220W 31000lm 4000K 55° 0-10V musta

43 570 12

Granit 385 220W 31000lm 4000K 85° 0-10V musta

43 570 13

Granit 385 220W 30400lm 6500K 85° 0-10V musta

Granit DALI 4000K 55°
43 570 14

Granit 308 93W 13000lm 4000K 55° DALI musta

43 570 15

Granit 321 139W 19500lm 4000K 55° DALI musta

43 570 16

Granit 385 185W 26000lm 4000K 55° DALI musta

Granit DALI 4000K 85°
43 570 17

Granit 308 93W 13000lm 4000K 85° DALI musta

43 570 18

Granit 321 139W 19500lm 4000K 85° DALI musta

43 570 19

Granit 385 185W 26000lm 4000K 85° DALI musta

Granit DALI 6500K 85°
43 570 20

Granit 308 93W 12700lm 6500K 85° DALI musta

43 570 21

Granit 321 139W 19100lm 6500K 85° DALI musta

43 570 22

Granit 385 185W 25500lm 6500K 85° DALI musta

Granit DALI 226W
43 570 23

Granit 385 226W 31000lm 4000K 55° DALI musta

43 570 24

Granit 385 226W 31000lm 4000K 85° DALI musta

43 570 25

Granit 385 226W 30400lm 6500K 85° DALI musta

Lisätarvikkeet
43 570 26

Granit säädettävä kattokiinnike/sanka 308/321/385
0-10V ja 308/321 DALI

43 570 27

Granit säädettävä kattokiinnike/sanka 385 DALI

43 570 28

Granit alumiiniheijastin Alu 308/321

43 570 29

Granit alumiiniheijastin musta 308/321

43 570 30

Granit kirkas/prisma varjostin PC 308/321

43 570 33

Granit alumiiniheijastin Alu 385

Granit 0-10V 4000K 55°

43 570 34

Granit alumiiniheijastin musta 385

43 570 02

Granit 308 90W 13000lm 4000K 55° 0-10V musta

43 570 35

Granit kirkas/prisma varjostin PC 385

43 570 03

Granit 321 135W 19500lm 4000K 55° 0-10V musta

43 570 31

Granit Liiketunnistin-moduuli

43 570 04

Granit 385 180W 26000lm 4000K 55° 0-10V musta

43 570 32

Granit Casambi-moduuli
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Start Panel LED-paneeli – nyt 100 000 h
Valotehokas LED-paneelisarja 100 000 tunnin eliniällä. Saatavissa uppo-, pinta- ja ripustusasennukseen. Standardin EN 12464-1:2011
täyttävät UGR19 häikäisyarvolla olevat mallit
sopivat erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaistukseen. Saatavissa myös älykkäällä valonohjausjärjestelmällä SylSmart Connected ja
Casambi.

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

LED-moduulivalaisin 600x600mm,
300x1200mm ja 600x1200
Saatavissa UGR19 häikäisyarvon täyttävät
mallit
UGR19 –mallissa häikäisysuojana
mikroprisma
34W - 58W
3300 - 5900lm
Energiatehokkuus max. 126lm/W
Värilämpötilat 3000K, 4000K JA 6500K
Saatavissa CRI80 ja CRI90-mallit
Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille
sisältyy toimitukseen
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•

Saatavissa DALI sekä älykkäällä valonohjausjärjestelmällä SylSmart Connected ja
Casambi
Liitäntälaitteet Flicker Free –malleja
(ei välkyntää)
Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
Väri valkoinen RAL 9003
McAdam SDCM <3
Pitkä elinikä 100.000h L70:B50,
CRI90-mallit 90.000h L70:B50
Standardin EN 12464-1:2011 täyttävät

•

•

•

•

UGR19 mikroprisma häikäisyarvolla olevat
mallit sopivat toimisto-, koulu- ja sairaalavalaistukseen
Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla
Erikseen tilattavalla asennuskehyksellä asennus myös kipsilevykattoon
Pinta-asennuskehys ja ripustussarja tilattava
erikseen
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Pixo Mini asuntotuotantoon
Pixo Mini on sulavalinjainen valaisin asuntotuotantoon. Pixo Mini on saatavissa 3-vaihekiskoon tai
ripustusasennukseen. Valaisimessa ei ole erillistä liitäntälaitekoteloa, eikä näkyviä ruuveja. Valaisin tuottaa erittäin tarkan valonsäteen laadukkaan linssinsä
ansiosta. Avautumiskulma on 40° ja värintoistoindeksi erinomainen CRI90.

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Kiskoasennus 3-vaihekiskoon
(Global GA69 multiadapteri)
Ripustusasennusmallit
LED 6,5W
490 - 560lm
Max. 86lm/W

•
•
•
•
•
•

Värilämpötilat kodikas valkea 2700K,
lämmin valkea 3000K sekä valkea 4000K
Värintoistoindeksi CRI90
Avautumiskulma 40°
IP20
IK03
Painevalettu alumiinirakenne
Hyvä suunnattavuus, kääntökulma 345°
ja kallistuskulma 90°
Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
Ei himmennettävä
SDCM<3
Ihanteellinen asuntotuotantoon
Elinikä 30 000h
Takuu 3 vuotta

Snro

Pixo Mini Ripustusvalaisin

42 782 54

6,5W 520lm 3000K CRI90 40° valkoinen

42 782 71

6,5W 490lm 2700K CRI90 40° valkoinen

42 782 55

6,5W 520lm 3000K CRI90 40° musta

42 782 73

6,5W 490lm 2700K CRI90 40° musta

42 782 56

6,5W 560lm 4000K CRI90 40° valkoinen

42 782 75

6,5W 520lm 3000K CRI90 40° valkoinen

42 782 57

6,5W 560lm 4000K CRI90 40° musta

42 782 77

6,5W 520lm 3000K CRI90 40° musta

42 782 52

6,5W 490lm 2700K CRI90 40° valkoinen

42 782 79

6,5W 560lm 4000K CRI90 40° valkoinen

42 782 53

6,5W 490lm 2700K CRI90 40° musta

42 782 81

6,5W 560lm 4000K CRI90 40° musta

42 782 54

6,5W 520lm 3000K CRI90 40° valkoinen

Snro

Pixo Mini Kiskovalaisin

42 782 55

6,5W 520lm 3000K CRI90 40° musta

42 782 52

6,5W 490lm 2700K CRI90 40° valkoinen

42 782 56

6,5W 560lm 4000K CRI90 40° valkoinen

42 782 53

6,5W 490lm 2700K CRI90 40° musta

42 782 57

6,5W 560lm 4000K CRI90 40° musta
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Säästä asennusaikaa SLC:n erikoispitkän
LED-nauhan avulla
Erilaiset valaistuskohteet ja -projektit
vaativat eripituisia LED-nauhoja. Useimpien 24V LED-nauhojen maksimipituus
syöttöä kohti on viisi metriä. Jos kohteessa tarvitaan yli viiden metrin LEDnauhaa ja ohjausta, on asennus usein
työläämpää ja vie aikaa: LED-nauhoja
joudutaan jatkamaan kolvaamalla tai
käyttämään monta syöttökaapelia yhden
valoviivan takia, jolloin joudutaan tekemään ylimääräisiä kytkentöjä ja hankkimaan useampia tuotteita.
SLC:n Ultra Long 24V LED-nauhat
ratkaisevat pitkissä asennuksissa aiemmin kohdatut haasteet. Pitkiä valoviivoja on tähän asti usein tehty käyttäen
230V nauhaa, jolloin ohjaus ei ole ollut
mahdollinen. SLC:n Ultra long LED-nauhaa hyödyntämällä voidaan LED-nauhaa
asentaa jopa 30 metriä yhdellä syötöllä,
minkä lisäksi 24V nauhaa voidaan ohjata
kaikilla ohjauslaitteilla. Erikoispitkä nauha
on käytännöllinen pitkiin asennuksiin,
sillä syöttöjen ja liitäntälaitteiden määrä
vähenee huomattavasti. Näin säästetään
asennukseen kuluvaa aikaa.
Ultra long LED-nauhaa on saatavilla sisä- ja ulkokäyttöön, sisäkäyttöön
IP20 ja ulkokäyttöön IP67. Erikoistapitkä
LED-nauha soveltuu kaikkiin kohteisiin,
joissa halutaan tehdä pitkiä ja jatkuvia
valoviivoja, esimerkiksi julkiset kohteet,
koulut, toimistot, kirjastot ja kerrostalojen porraskäytävät.
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Snro

Yleisnimi ja tuotesarja

Tekninen nimi

41 455 70

Valoprofiili/-nauha Ultra Long

8W IP20 3000K 30m

41 455 71

Valoprofiili/-nauha Ultra Long

8W IP20 4000K 30m

41 455 72

Valoprofiili/-nauha Ultra Long

8W IP67 3000K 30m

41 455 73

Valoprofiili/-nauha Ultra Long

8W IP67 4000K 30m
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Steinel Spot Garden -hämäräkytkinvalaisin
Spot pihavalaisinsarja koostuu seinäkiinnitteisistä
valaisimista, pylväsvalaisimista ja maapiikkivalaisimista.
CONNECT-versiot ovat Bluetooth-ryhmiteltäviä ja
ohjattavia valaisimia. Sarjasta löytyy myös yksi kytkimellä ohjattava malli ja kaksi sisäisellä hämäräkytkimellä ohjautuvaa versiota. LED-valonlähteet ovat
vaihdettavissa.
Hämäräkytkinvalaisimen valo kytkeytyy ja
sammuu automaattisesti valitun lux-tason mukaan.

Helppo asennus maapiikillä ja 2,5 metrin kaapelilla. Energiatehokas, vaihdettava valonlähde (GU-10
LED) 7W / 520 luumenia sisältyy toimitukseen. Soveltuu pihapiirin kulkuvaloksi sekä kasvien ja rakenteiden
tehostevalaisuun.

Snro
45 251 32

Spot GARDEN NightAuto LED hämäräkytkinvalaisin antrasiitti, maapiikki, 7 W, 3000 K, 520 lm, IP44

Steinel tunnistinvalonheitin XLED ONE
XLED ONE -tunnistinvalonheitinsarja edustaa luotettavaa Steinel-tunnistintekniikkaa. Tuotteet ovat valovoimaisia ja kustannustehokkaita.
Alumiinirunkoisten valonheittimien värivaihtoehdot ovat valkoinen ja
antrasiitti. Mallisto sisältää kaksi teholuokkaa. Valopaneelin ja tunnistinyksikön suuntaus on säädettävissä pystysuunnassa. Värilämpötila
on 3000 K. Tunnistimen valvonta-alue on 180°. Enimmäistunnistusalue poikittaiselle liikesuunnalle on 12 m. IP44, takuuaika 3 vuotta.

Snro

Nimike

Väri

Teho W

Lumen

45 251 40

XLED ONE

valkoinen

23,5

2550

45 251 39

XLED ONE

antrasiitti

23,5

2550

45 251 42

XLED ONE XL

valkoinen

43,5

4400

45 251 41

XLED ONE XL

antrasiitti

43,5

4400
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Pride-kohdevalaisimet
– monipuolinen ja laadukas tuoteperhe
Pride-kohdevalaisimet ovat monipuolinen ja laadukas kohdevalaisimien
tuoteperhe, josta löydät virtakiskoon
asennettavat, uppoasennettavat sekä
ripustettavat valaisintuotteet.
Pride-valaisinperheen tyypillisiä
käyttöympäristöjä ovat liikerakennukset ja esittelytilat. Kaikki virtakiskomallit on varustettu Global-virranottimilla.

Tekniset ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIDE-kohdevalaisimilla on toteutettu jo usea myymälän ja marketin valaistus nyt myös Suomessa. Valaisin soveltuu niin
uudiskohteeseen kuin myymäläpäivitykseen. Valaisin tuo myymälään energiatehokkaan ja laadukkaan valaistuksen sekä
modernin ilmeen.

Srno

Nimike

41 249 00

PRIDE 30W 36 3000K CRI90 BLACK DALI

41 249 01

PRIDE 30W 36 3000K CRI90 BLACK

41 249 02

PRIDE 30W 36 3000K CRI90 WHITE DALI

41 249 03

PRIDE 30W 36 3000K CRI90 WHITE

Perelin uudet RGBja RGBW-led-nauhasarjat
Perelin uudet led-nauhasarjat ovat korkealaatuisia ja nauhat on helppo asentaa.
Kaikki yhdessä paketissa -ajatuksella toteutetut
led-nauhapakkaukset sisältävät kaiken tarvittavan
led-nauhojen asennukseen ja käyttöön. Pakkauk-

set sisältävät teholähteen, yksivärisissä
malleissa himmentimen ja RGB- ja RGBWmalleissa kauko-ohjaimen.
Led-nauhat on toteutettu laadukkailla
ledeillä. Käyttöjännite 12 VDC, suojausluokka IP20. Kaikki mallit suoraan varastosta.

STK-numero

Malli

Perel-tilauskoodi

Väri

41 036 09

RGB

TL5050RGB-30-KIT

punainen-vihreä-sininen

41 036 10

RGBW

TL5050RGBW-30-KIT

punainen-vihreä-sininen-valkoinen

41 036 11

CW

TL5050CW-30-KIT

kylmävalkoinen (6000 K)

41 036 12

NW

TL5050NW-30-KIT

päivänvalovalkoinen (4000 K)

41 036 13

WW

TL5050WW-30-KIT

lämminvalkoinen (3000 K)
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Valovirrat 2280 - 3680 lm
Ottotehot 18 - 30 W
Avautumiskulmat 15°, 36° ja 48°
Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K
Värintoistoindeksi CRI90
McAdam 3
Runkojen värit musta ja valkoinen
Ohjaus on/off, DALI ja Casambi
Integroitu Global-virranotin
Elinikä 50 000 h/L80
Takuu 5 vuotta
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Lumena-valaisin valaisee koko kylpyhuoneen
Kotimainen Polaria on luonut ja tuottanut vedenkestäviä
kylpyhuonekalusteita jo yli 50 vuotta. Perinteisten valaisinpeilikaappien ja allaskaappien rinnalle Polaria tarjoaa
nyt myös näppärän irtovalaisimen.
Irtovalaisin Lumena on loistava valaisin kylpyhuoneeseen. Valaisin kiinnitetään suoraan seinään, ja se sopii
mainiosti esimerkiksi Redos-annostelijakaappien tai muiden valaisemattomien kaappien sekä vaikkapa peilien
yläpuolelle. Lumena-valaisin valaisee helposti ja tasaisesti
koko huoneen.
Irtovalaisimia on tarjolla vikavirtasuojalla ja pistorasialla
sekä ilman. Värilämpötila 4000 K takaa miellyttävän valon
huoneeseen. Valaisimesta on kaksi eri leveyttä (500 ja
600), joita voi käyttää monipuolisesti eri kaappien kanssa.

Polaria panostaa vastuullisuuteen
Sen lisäksi, että Polaria on kotimainen, se on myös vahvasti paikallinen. Teemme jatkuvasti työtä ja toimenpiteitä
kotikuntamme elinvoimaisuuden eteen. Olemme olleet
mukana mahdollistamassa Etelä-Savon ensimmäisen
Padel-kentän rakentamista sekä kosteikkoalueen ennallistamista Mäntyharjulle.
Polaria Oy käyttää tuotannossaan 100 % uusiutuvaa energiaa ja meillä on alkuperätakuutodistuksen käyttämästämme energiasta. Sen lisäksi rakensimme viime
vuoden vaihteessa parkkikatokset, joiden katoilla olevien
aurinkopaneelien avulla kerätään sähköä omaan käyttöömme.
Täysin sähkökäyttöinen konekantamme tekee tehtaastamme viihtyisän ja hiljaisen. Lisäksi käytössämme
on ympäristöystävällinen ja hajuton pulverimaalaamo.
Raaka-aineet pyrimme hankkimaan mahdollisimman
läheltä tehdastamme.

VIA LED - yksi monipuolisimpia turvavalaisimia!
Via LED on monipuolinen ja lähes
huomaamaton turvavalaisin!
•
•
•

LED-valaisin yhdistettynä hyvään muotoiluun
Pinta- ja uppomallit
Yksivalaisimet omalla akulla ja 230V AC/DC

•

•
•
•

keskuakustomallit
Toimituksessa aina avoimen tilan ja poistumisreitin linssit
Autotesti toiminne yksikkövalaisimissa
Valintamahdollisuus jatkuva- ta virtakatkos
Saatavissa valkoisena tai mustana

Snro

Kuvaus

Varakäynti

Asennus

Väri

42 262 80

Via LED yksikkövalaisin, autotesti

1h

pinta

valkoinen

42 262 81

Via LED yksikkövalaisin, autotesti

1h

pinta

musta

42 663 40

Via LED VVA yksikkövalaisin, autotesti

1h

uppo

valkoinen

1h

42 663 41

Via LED VVA-4 yksikkövalaisin, autotesti

uppo

musta

42 262 82

VIA LED keskusakustovalaisin 230V AC/DC

pinta

valkoinen

42 262 83

VIA LED keskusakustovalaisin 230V AC/DC

pinta

musta
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Erillinen tunnistin ulkovalaistuksen ohjauksessa
tarjoaa miellyttävimmän lopputuloksen
Enemmän vaihtoehtoja ulkovalaisin
ten valintaan

Kun piha-alueen valaistus halutaan automatisoida, on syytä miettiä valaistusryhmiä, valaisinvalintoja, sekä miten valinnat vaikuttavat ylläpitoon ja huoltoon elinkaaren aikana.
Valonheittimeen integroitu tunnistin on kenties se kustannustehokkain vaihtoehto, mutta
pitkällä aikavälillä tilanne voi olla toinen. Seuraavissa kappaleissa perustellaan, miksi valaisimesta erotettu ohjaustekniikka olisi järkevin
vaihtoehto ulkonäön, toiminnallisuuden ja elinkaaren kannalta.

Kun päätetään valita erilliset valaisimet ja
ohjaustekniikka, valaisimien valikoima kasvaa
merkittävästi. Huolellisesti tehdyillä valinnoilla
saavutetaan harmoninen kokonaisuus. Valaisimet päästään valitsemaan valokuvion sekä
muotoilun näkökulmasta täysin vapaasti. Näin
saadaan luotua tyylikäs ja viihtyisä ympäristö
asumiseen.

Tunnistimen asennuspaikka on eri
kuin hyvin sijoitetun valaisimen paikka

Valaistuksen automatisointi ulkoalueilla
Rakennuksen julkisivua, piha-alueita ja katoksia valaistaan usein omilla valoryhmillään. Julkisivuvalaistusta ja osaa pihavalaistusta ohjataan useimmiten astronomisella kellolla, joka
sytyttää valot auringon laskettua ja sammuttaa ne taas auringon noustua.
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Jos julkisivuvalaistus on himmennettävä,
valaistusta voidaan myös himmentää öiseen
aikaan. Piha-alueen ja katoksen kulkuvalaistus
voidaan automatisoida liiketunnistimilla. Kulkuvalaistus voidaan toteuttaa pollareilla, seinävalaisimilla ja katoksen alavaloilla.

Piha-alueille tarkoitetut erilliset tunnistimet
asennetaan usein seinään, mutta myös kattotai räystäsasennus saattaa olla tarpeellinen.
Monipuolisesti asennettava tunnistin mahdollistaa aina tunnistimen toiminnan kannalta
optimaalisen asennuspaikan. Oikeat tunnistin-
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valinnat vähentävät tunnistimien tarvetta.
Oikein sijoitettu tunnistin havaitsee liikkeen
piha-alueelta, mutta ei reagoi turhaan ohikulkevaan liikenteeseen. Piha-alueiden valvontaan
tarkoitettujen tunnistimien valvonta-alueissa on
vaihtoehdot pihatien valvontaan 130°, rakennuksen yhden sivun valvontaan 230° ja rakennuksen kahden sivun valvontaan 280°.

Tunnistimen säätö ja valvonta-alueen
rajaus
Tunnistimen säätö ja valvonta-alueiden rajaus
on tärkeä osa asennustyötä. Esim. RC-Plus

next N tarjoaa hyvin monipuolisesti asennusja säätömahdollisuuksia. Siksi se on ylivoimaisesti paras valinta piha-alueiden kulkuvalaistuksen automatisointiin.

tunnistimien tilalle. Tunnistinmallisto on hyvin
pysyvä ja korvaavia tuotteita löytyy pitkälle tulevaisuuteen.

Aikaa kestävät ulkovalaisimet
Hyvällä ulkovalaistuksella on pitkä
elinkaari
B.E.G. Luxomat RC Plus -sarjan tunnistimet
ovat olleet valikoimassa pitkään ja tulevat olemaan jatkossakin. Tunnistimeen on tehty teknisiä parannuksia ja muotoilu on hieman muuttunut. Muutokset on tehty kuitenkin niin, että
uudet tunnistimet käyvät suoraan vanhempien

Laadukkaat valaisimet kestävät aikaa muotoilunsa sekä käyttöikänsä puolesta. Laadukkaimpien valaisimien valaisintekniikka on päivitettävissä ja saman muotoilun ja valonjaon
valaisimia löytyy lisää vuosienkin päästä. Valmistajien, kuten Willy Meyer ja Focus-Lighting,
valaisinportfoliot ovat pysyviä ja siksi näiden
valaisimien käyttäminen projekteissa on turvallinen valinta tulevaisuuden kannalta.
Kannattaa miettiä, mitkä valaisimet ohjataan
astronomisella kellolla ja mitkä valaisimet ovat
liiketunnistuksen perässä. Huolellisella valinnalla saadaan luotua tyylikäs, viihtyisä ja toimiva ympäristö asumiseen.
Teksti: Avidly / Nylund Group. Kirjoitus on alun
perin julkaistu Nylundin blogissa.
Kuvat: Nylund Group/ Aku Bragge
Snro

Tuote

45 271 22 Epolux valonheitin
- Epolux LED 18W NW HA
45 145 01 Seinävalaisin ulko
- NYX 190 E27 grafiitti
45 145 03 Seinäkiinnike - NYX 190
sovite pintakaapelit grafiitti

Kustannustehokas valaistuksen automatisointi:
Basic Line -tuotesarja
Basic Line -tunnistinsarja sopii pienten valaistus
alueiden automatisointiin kustannustehokkaimmalla
hintatasolla. Tunnistimien kuorman kesto sopii hyvin
pienitehoisten ledivalaisinten ohjaamiseen. Tunnistimet on valmistettu lujatekoisesta UV-suojatusta
muovista ja tunnistimien asennus on helppoa. Tunnistimet on varustettu modernilla tekniikalla, kuten
kauko-ohjauksella ja kuorman nollapistekytkennällä.
Basic Line -tunnistinsarja sopii hyvin porras
käytäviin, teknisiin tiloihin ja WC-tiloihin.

•
•
•

•
•
•

Snro

Nimike

26 033 15 Liiketunnistin BL2-FP 360
8/2,5m IP23 UKA VAL
26 033 16 Liiketunnistin BL4-FP 360
19/2,5m IP20 UKA VAL
26 033 17 Liiketunnistin BL4-C-FP
32/2,5m IP20 UKA VAL
26 033 19 BL2 pinta-asennussarja IP23
26 033 20 BL4 pinta-asennussarja
26 033 21 IR-BL kaukosäädin

Toimintavalmis tehdasasetuksilla
Nopea uppoasennus
Pinta-asennus kehyksellä ja asennus
kattopintaan
Tarkka 360° valvonta-alue
Korkea herkkyys
Asetusten muutokset helposti kaukosäätimellä.
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Monipuolinen Aada 30x120
LED-paneeli
LED-paneeli on erinomainen ratkaisu,
kun tarvitaan suurta määrää valoa.
Tehokkaan ja laajan valonjakonsa
ansiosta Aada on suosittu valaistusratkaisu toimitiloissa.
Valkokehyksiset Aada-sarjan 30x120 4000
K laadukkaat paneelit takaavat tasaisen ja
tehokkaan valaistusratkaisun, joka ei ainoastaan näytä hyvältä vaan lisää huomattavasti
myös työtehokkuutta. Ne soveltuvat valovoimansa puolesta korkeampiin huonetiloihin ja
ovatkin tuttu näky toimistoissa, käytävillä, toimitiloissa ja kodeissa.

Aadan monipuoliset asennustavat ja
-tarvikkeet
Valaisin on monipuolinen korvaaja esimerkiksi vanhoille loisteputkivalaisimille. Vaihtotyö
monenlaisiin kohteisiin on helppoa ja nopeaa,
koska valopaneeli saadaan asennettua helposti monella eri tavalla. Valaisimen valkoinen
alumiinirunko teräksisellä takalevyllä takaa
kestävyyden.
Valaisin voidaan asentaa vaijereilla, kiinnitysjousilla tai tyylikkäällä ja helppokäyttöisellä
koottavalla pinta-asennuskehyksellä. Tulossa
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oleva uudistettu pinta-asennuskehys G2 on
lisäksi mahdollista asentaa MEK-kiskoon erillisillä kiinnikkeillä.
Katso video kuinka helppoa kokoaminen
ja asentaminen on: https://www.youtube.
com/watch?v=qwR6OxJkYLE

Paneelia saatavilla usealla ohjausta
valla sekä mikroprismalla
30x120 -paneelit ovat saatavana eri ohjaustavoilla: On-Off, TRIAC tai DALI.
Aada-valaisimet ovat saatavilla myös liitäntälaitteilla, joissa on flicker-free-ominaisuus,
joka tarkoittaa sitä, ettei valaisimesta lähde
aivojen aistimaa haitallista välkyntää. Tämän
vuoksi tuote soveltuu tiloihin missä työskennellään, videokuvataan tai on migreenistä kärsiviä ihmisiä.
Aada 30x120 -LED-paneelista on myös
saatavilla malli mikroprismalla, UGR19, joka
soveltuu loistavasti julkisiin kohteisiin. Uudistamme mikroprisma-sarjaa ja uudet päivitetyt
Aada 30x120 mikroprisma CRI90 & MCDM <

Snro

Tuotenimi

42 428 10

Moduulivalaisin - Aada 30x120
36W 4100 4K WH

42 428 05

Jousikiinnike - Aada
jousikiinnitys 4kpl

42 428 12

Kehys - Aada 30x120 koottava
kehys

42 428 06

Vaijeriripustin - Aada
vaijerikiinnitys 2kpl

3 ominaisuuksilla olevat mallit ovat saatavilla
toukokuun lopulla.
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Tervetuloa Plejd
Perinteisen valaistuksen tavoin
Plejdin älykäs valaistus toimii yksinkertaisesti ja tarjoaa lisäksi runsaasti
uusia mahdollisuuksia.
Olit sitten rakentamassa taloa, remontoimassa
huonetta tai haluat älykkään valaistuksen yritykseesi, Plejd sopii juuri sinulle. Langattoman tekniikkamme ansiosta voit aloittaa muutamasta tuotteesta ja lisätä tuotteita tarpeen
mukaan säilyttäen samalla tutut ja turvalliset
perinteiset sähköasennukset. Älykkään valaistuksen hankkiminen ei ole koskaan ollut näin
helppoa.
Plejdin älykkään valaistuksen avulla saat
käyttöösi valaistuksen ohjauksen lisäksi useita
uusia mahdollisuuksia, kuten tilannevalais-

tukset, ajastustoiminnot, käyttö sovelluksen
kautta ja paljon muuta.

Tuotevalikoimamme
Kattavan valaistusohjauksen valikoimamme
avulla voimme tarjota tuotteita useimpiin tarkoituksiin. Jo ensimmäisen tuotteen myötä
saat paljon enemmän etuja verrattuna perinteiseen vaihtoehtoon liittyen helpompaan

Snro

asennukseen ja valojen ohjaukseen.
Mitä useampia tuotteita lisäät, sitä
enemmän etuja saat. Langattoman ja
vankan verkkoteknologiamme ansiosta
on aivan yhtä helppo aloittaa vain muutamasta laitteesta ja laajentaa järjestelmää
ajan mittaan kuin asentaa heti koko kodin
tai yrityksen tuotteet. Tutustu tarkemmin
osoitteessa plejd.fi.

Nimike

26 189 01 Kaksoishimmennin DIM-02
Kaksikanavainen yleishimmennin,
liitännät kahdelle erilaiselle kuormalle
26 189 06 Langaton painike WPH-01-SW
Langaton kytkin mahdollistaa yhden tai
useamman Plejd tuotteen ohjauksen
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Eucasafe palonkestävät kaapelit – toimivuutta
tulipalon aikana
Eupenin halogeenittomia palonkestäviä asennus- ja instrumentointikaapeleita
käytetään järjestelmissä, joissa sähkönsyöttö pitää turvata vaadittavan ajan tulipalon
aikana. Kaapelin vaadittu toimintakyky säilyy johdineristeen keraamisen yhdisteen
ansiosta, joka suojaa kuparijohtimia oikosululta. Kaapelit on tarkoitettu kiinteään
asennukseen.

Snro

Koko

04 650 80

PYROCONTROL 2X1,5 300/500V

04 650 81

PYROCONTROL 2X2,5 300/500V

Eupen PYROCONTROL palonkestävä asennuskaapeli (FRHF) - nyt
myös moninapaiset versiot

04 650 75

PYROCONTROL 2X6 300/500V

04 650 82

PYROCONTROL 3G1,5 300/500V

Laadukas eurooppalainen asennuskaapeli kiinteään asennukseen järjestelmissä,
joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Hyvä käsiteltävyys.
Toimivuus palossa: EN 50200 / EN 50362

04 650 83

PYROCONTROL 3G2,5 300/500V

04 650 77

PYROCONTROL 3G6 300/500V

04 650 78

PYROCONTROL 3G10 300/500V

04 650 79

PYROCONTROL 3G16 300/500V

04 650 86

PYROCONTROL 5G1,5 300/500V

04 650 87

PYROCONTROL 5G2,5 300/500V

04 650 89

PYROCONTROL 5G6 300/500V

04 650 90

PYROCONTROL 5G10 300/500V

04 650 92

PYROCONTROL 7G1,5 300/500V

04 650 93

PYROCONTROL 7G2,5 300/500V

04 650 94

PYROCONTROL 12G1,5 300/500V

04 650 95

PYROCONTROL 12G2,5 300/500V

Eupen JE-H FE 180 E30 palonkestävä instrumentointikaapeli
Kiinteän asennuksen ohjaus-, hälytys- ja instrumentointikaapeli järjestelmiin, joissa
tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Toimivuus palossa: EN 50200 / EN 50362.

Snro

Koko

Väri

04 650 96

PYROCONTROL 19G1,5 300/500V

02 709 01

JE-H FE 180 E30 1x2x0,8 BMK

punainen

04 650 97

PYROCONTROL 19G2,5 300/500V

02 709 02

JE-H FE 180 E30 2x2x0,8

oranssi

04 650 98

PYROCONTROL 27G1,5 300/500V

02 709 04

JE-H FE 180 E30 4x2x0,8

oranssi

04 650 99

PYROCONTROL 27G2,5 300/500V

02 709 08

JE-H FE 180 E30 8x2x0,8

oranssi

02 709 12

JE-H FE 180 E30 12x2x0,8

oranssi

02 709 16

JE-H FE 180 E30 16x2x0,8

oranssi

02 709 20

JE-H FE 180 E30 20x2x0,8

oranssi

02 709 21

JE-H FE 180 E30 32x2x0,8

oranssi

02 709 22

JE-H FE 180 E30 40x2x0,8

oranssi
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Faber Kabelin PVC- ja PUR-eristeiset
EFK-energiansiirtoketjukaapelit
PVC- ja PUR-eristeisiä EFK-energiansiirtoketjukaapelit soveltuvat jatkuvassa liikkeessä oleviin sovellutuksiin. Valikoimaa on laajennettu

•

EFK 310Y ja EFK 310CY, PVC/PVC
kaapelit ovat UL hyväksyttyjä

ja tuotteiden saatavuuteen on kiinnitetty huomiota. Näin pystymme jatkossa vastaamaan
paremmin asiakkaiden tuleviin tarpeisiin.

•

EFK 300P ja EFK 300CP, TPE/PUR TPE/
PUR kaapelit ovat halogeenittomia ja
soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön

Nestor Cablesin uudet edulliset päätepaneelit
19 tuuman kytkentätelineisiin ja -kaappeihin
Nestor Cablesin NesCon-tuoteperhe on täydentynyt uutuustuotteilla: nyt valikoimasta löytyvät päätepaneelit Nestor Panel ja Nestor
Panel Plus, jotka sopivat asennettavaksi 19
tuuman kytkentätelineisiin ja -kaappeihin. Nestor Panel on edullinen valinta, kun halutaan
yksinkertainen peruspaneeli. Nestor Panel
Plussassa on monia lisäominaisuuksia, kuten
hyvät säätömahdollisuudet, irrotettava törmäyssuoja ja irrotettava adapterilevy. Nestor
Panel Plus voidaan myös kiinnittää suoraan
seinään ilman räkkiä tai telinettä.
Päätepaneelien kapasiteetti on 24-96 kuitua mallista riippuen. Paneelit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, niissä on helposti irrotettava kansi ja ne voidaan asentaa suoraan
päällekkäin.

Nestor Panel ja Nestor Panel Plus ovat
saatavilla sekä peruskokoonpanoina että valmiiksi koottuna häntäkuitu- tai häntäkaapelipakettina. Adapterivaihtoehdot ovat SC simplex (24F), SC duplex (48F), LC duplex (48F) ja
LC quad (96F). Tuotteet ovat saatavilla myös
monimuotoadaptereilla (tyyppi SC tai LC).

Nestor Panel Plus – peruskokoonpano
•
•

•

•
•

Nestor Panel – peruskokoonpano
•
•

•

•

Runko ja kansi
Jatkossuojapidike 12:lle kuitujatkossuojalle,
2-8 kpl kuitumäärän mukaan
Kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet sisään tuotaville kaapeleille
Korimutterisarja 19” telineasennusta varten

•
•

Runko ja kansi
Jatkossuojapidike 12:lle kuitujatkossuojalle,
2-8 kpl kuitumäärän mukaan
Kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet sisään tuotaville kaapeleille
Korimutterisarja 19” telineasennusta varten
Säädettävät kiinnityskulmat 19 tuuman telineeseen tai kaappiin asentamista varten
Irrotettava adapterilevy
Irrotettavat törmäyssuojat kuituohjaimin ja
merkintäliuska

Tuotteet löytyvät alkaen sähkönumerosta
72 846 14.
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SLO:n valikoimassa nyt suuri määrä
LAPP-kaapelituotteita

LAPP. Mitä ajatuksia LAPP-brändi
herättää sinussa ensimmäisenä?
Ehkä tiedät ÖLFLEX®-kaapelit tai
SKINTOP®-holkkitiivisteet? Mutta
tiesitkö, että meitä on yli 4000
asiantuntijaa tukenasi?

Globaali markkinajohtaja
LAPP on oman alansa globaali markkinajohtaja. Toimitamme asiakkaillemme kaiken kaapeleista liittimiin ja tarvikkeisiin, yhdistäen osat
toisiinsa kokonaisuuksiksi. LAPP-tuotteita käytetään mm. erilaisissa tuotantokoneissa, robotiikassa, elintarviketeollisuudessa, liikennevälineissä, energiantuotannossa, sähköautoinfrastruktuurissa ja prosessiteollisuudessa. Mitä
haastavampi sovellus, sen todennäköisemmin
siitä löytyy tuotteitamme.

Alansa johtava asiantuntija
Asiakkaamme arvostavat asiantuntemusta. Yli
40 000 vakiotuotteemme joukosta löytyy jokaiseen sovellukseen sopiva tuote ja asiantuntijamme sekä yhteistyökumppanimme ovat valmiina auttamaan niiden valinnassa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaidemme käyttöön
aina markkinoiden parhaat tuotteet.
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Ykkösluokan palvelu
Toimitamme tuotteita maailman jokaiseen
kolkkaan. Useimmat tuotteistamme ovat
saatavana suoraan varastosta, lyhyellä
toimitusajalla. Taataksemme tämän, kehi
tämme jatkuvasti yhteistyö- ja logistiikka
verkostoamme, varastojamme, tuotantoamme
sekä hankintaamme. Toimimme paikallisesti
yli 100 maassa, joko suoraan, tai partnerin
kanssa yhteistyössä. Pyrkimyksenämme on
ykkösluokan palvelu, kaikkialla maailmassa.

Innovaatioiden edelläkävijä
LAPP on aina valmiina tulevaisuuteen, aivan
kuten perustajamme Oskar ja Ursula Ida Lapp,
kun he perustivat yhtiön vuonna 1959. Jo
vuonna 1957 Oskar Lapp kehitti ensimmäisen
teollisesti valmistettavan, taipuisan ÖLFLEX®
-ohjauskaapelin, jossa oli värikoodatut johtimet. Tänään LAPP:n tuotebrändeihin kuuluvat myös UNITRONIC®-, ETHERLINE®-, HITRONIC®-, SKINTOP®-, EPIC®-, FLEXIMARK®ja SILVYN®.

LAPP Teollisuuskaapelit SLO-valikoimassa -esitteestä,
löydät kaikki SLO:n verkkokaupan valikoimassa olevat
LAPP-kaapelit sähkönumeroineen.

”Meille yksi strateginen
päätös on ollut löytää rinnallemme parhaat partnerit, jotka tukevat asiakkaidemme tarpeita koko Suomessa. Verkossa ja lokaalisti.”
Kirjoittaja Stefan Backman on Lapp Automaation myynti- ja markkinointijohtaja

”Hyvä Partneryhteistyö on
kuin toimiva avioliitto. Avaintekijänä yhteistyössä, kuten
avioliitossakin, on molemminpuolinen sitoutuminen
ja yhteinen halu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.”
Martti Peitsara - Business
Development Manager, on
Lapp Automaation yhteyshenkilö SLO:lle.
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Kestävä kehitys
Toiminnassamme ja tuotekehityksessä tähtäämme aina kestävään kehitykseen. Viime
vuonna toimme markkinoille maailman ensimmäisen lyijyttömän metallisen SKINTOP®holkkitiivistesarjan. Tänä vuonna lanseerasimme ensimmäisten joukossa, SPE-kaapelin
(Single Pair Ethernet) eli yksiparisen Ethernetkaapelin, joka on kevyt ja materiaalia säästävää.

SLO ja LAPP Suomessa
LAPP on aina ollut perheomisteinen ja se
näkyy yhtiön arvoissa. Haluamme kehittää
ja kehittyä yhdessä asiakkaidemme kanssa
ja sitoutua yhteisten menestystekijöiden löytämiseen. Tässä hengessä työskentelemme
myös Suomessa Lapp Automaatiossa, saadessamme ylpeänä olla osa globaalia LAPPperhettä ja SLO:n partneri.

Jo vuonna 1957 perustajamme Oskar Lapp kehitti
ensimmäisen teollisesti valmistettavan, taipuisan ÖLFLEX®
-ohjauskaapelin, jossa oli värikoodatut johtimet.

Varkaat eivät pidä tästä maadoitusköydestä
Kuparivarkaudet vain lisääntyvät jatkuvasti. Kirkkojen kattoja varastetaan, junaliikenne peruuntuu ja hautoja häpäistään. Varastetun kuparin
kauppa on nykyään suuri järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Varkaudet maksavat yhteiskunnalle miljoonia kruunuja joka vuosi. Nyt siihen on
ratkaisu. Ja se tulee Nexansilta.
Varastaminen ei enää houkuta
Grimsåsissa ruotsalaista tukikohtaansa pitävä
Nexans on yksi maailman johtavista kaapeliyrityksistä ja kyllästynyt kaikkiin kuparivarkauksiin. Osaksi he ovat itse joutuneet varkauksien
kohteeksi, mutta myös heidän asiakkaansa ja
yhteiskunta mitä suuressa määrin. Sen vuoksi
he ovat kehittäneet tuotteen, jonka varastaminen himottaa huomattavasti vähemmän.

– CCS-maadoituskaapelissa keskilanka on
kuparilla pinnoitettua terästä. Koska kaapeliin
on sekoitettu terästä, se on yksinkertaisesti
hankalampaa kierrättää eikä siten yhtä
kiinnostavaa varkaille, sanoo tuotepäällikkö
Mats Klarén Nexansilta.

Kyse on ihmisten turvallisuudesta
Varkauksien lopettaminen on tärkeää, sillä
kyse on myös ihmisten turvallisuudesta. Kuparin varastamiseen liittyy suuria riskejä kuparin
sähkönjohtavuuden takia. Johdot saattavat
yhdellä hetkellä vaikuttaa vaarattomilta, mutta
voivat seuraavassa sekunnissa johtaa vakaviin
vahinkoihin. Ongelma ei todennäköisesti
vähene, sillä kuparin maailmanmarkkinahinta
nousee. Kokemuksesta tiedetään, että varkauksien ja vahingontekojen määrä lisääntyy.

Snro

Nimike

01 051 10

Maadoitusköysi CCS 25 Nexans K500 Teräs/kupari

01 051 11

Maadoitusköysi CCS 35 Nexans K500 Teräs/kupari

01 051 12

Maadoitusköysi CCS 50 Nexans K500 Teräs/kupari

Tekniset tiedot:
CCS-maadoitusköysi (Copper Clad Steel)
asennetaan maahan. Köysi on 7-lankainen ja
päällystetty mustalla johtavalla muovilla,
jolla se erottuu tavallisista ja perinteisistä maadoitusköysistä. Asennuksen helpottamiseksi
maadoitusköysi on hehkutettu. Lankaluku ja
resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Köyden kanssa työskennellessä on tärkeää käyttää teräksen leikkaamiseen sopivia
työkaluja. Puristettaessa ja liitettäessä muovi on
poistettava. CCS-maadoitusköyttä on saatavissa kolmea poikkipintaa: 25, 35 ja 50 mm².
CCS-maadoituskaapelissa keskilanka on kuparilla
pinnoitettua terästä.
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Kattava valikoima tietoverkkotuotteita
Tietoverkkotuotteistomme sisältää kattavat
ratkaisut kaapelointiin, verkonrakentamiseen
ja konesaleihin. Vahvat brändit ja oma maahantuonti tarjoavat monipuoliset ja laadukkaat
tuotteet sekä joustavat ja nopeat toimitukset.
Seuraamme alan kehitystä ja etsimme jatku-

vasti uusia tuotteita asiakkaittemme tarpeisiin.
Kauttamme saa myös räätälöityjä tietoverkkoratkaisuja!
APS, Kerman ja ETD kaapelointijärjestelmillemme on saatavilla 25 vuoden järjestelmätakuu.
Selaa uusinta tietoverkkoluetteloa.

ETD valokuitukaapelilla helppo asennus sisälle ja ulos
ETD valokuitukaapeli,
FTMSU04S2WL5, Snr. 02 331 14
Nelikuituinen ETD yksimuotovalokaapeli on
suunniteltu erityisesti FTTH-verkkoihin sisä- ja
ulkokäyttöön. Kaapeli on kätevässä 500 metrin
laatikossa. Sisäkelan ansiosta kaapeli on erittäin nopea ja helppo asentaa.
900 um toisiopäällystetyt kuidut on suojattu vedeltä ja kosteudelta turpoavilla lasikui-

duilla. Ulkovaippa on valmistettu UV-suojatusta
halogeenivapaasta materiaalista, joka on sekä
paloa hidastava että vähän savua muodostava. Kaapelin paloluokitus on CPR Dca.
ETD kaapelit ovat aina luotettavaa ja
tasaista laatua. Alkuperän varmuus on ensisijaisen tärkeää, ja tuotteissa käytetäänkin vain
parhaita materiaaleja. Tarkkuus, tuotantolaitteiden säännöllinen huolto ja kalibrointi, raakaaineiden tarkastus ja monivaiheinen testaus
tuottavat huipputason laadun.

Kestävät kaapelit ulko- ja maa-asennuksiin

APS tarjoaa markkinoiden monipuolisimman
valikoiman Cat.6 ja Cat.6A kategorian tietoverkkokaapeleita ulkotiloihin ja esimerkiksi kiinteistöjen välisiin kaapelointeihin.
Sähköhäiriöitä vastaan kaapelit ovat joko
suojaamattomia tai pari-, folio- ja punossuojattuja. Kaapeleiden ulkovaippa on aina valoa kestävä PE-materiaalia. Tuplavaippaisia kaapeleita
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on mahdollista asentaa myös pidemmälle
sisätiloihin, kun harmaan sisävaipan kuorii
esiin.
Mekaaniselta rakenteeltaan vahvimmassa
kaapelissa on korrugoitu teräsnauha. Armeeratut kaapelit ovat suojattuja myös jyrsijöiltä.
Valikoimasta löytyy sekä geelitäytteistä että
kuivarakenteista kaapelia.

Kaikki kaapelit ovat halogeenittomia ja myydään 500 metrin keloissa.
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Päivitä koneesi ohjaus helposti langattomaksi
Harmony Pocket Remoten avulla
Harmony Pocket Remote on teollisuuden langaton kauko-ohjain. Se on osa tuotesarjaa, jotka on
suunniteltu parantamaan operaattorin liikkuvuutta.
Lähettimen voi kustomoida helposti mukauttamalla
tekstit, symbolit ja taustan.
Harmony Pocket Remote on suunniteltu helppoa ja
nopeaa asennusta varten:
• Nopea ja helppo asennus vastaanottimen
esijohdotetulla 1,5 metrin kaapelilla.
• Konfigurointi ja pariliitos ilman ohjelmistoa.
• Käyttäjäystävällinen kustomointimahdollisuus
• Laitetta voi mukauttaa asiakkaiden sovellusten
mukaan.
Harmony Pocket Remotella on teollinen suorituskyky:

Luotettava radiotekniikka mahdollistaa
toiminnan jopa 300 metrin etäisyydeltä
esteettömässä tilassa.
• Energiatehokas radio-ohjaus mahdollistaa
pitkän toiminta-ajan.
• Lähettimen pieni koko lisää laitteen
helppokäyttöisyyttä kohteissa, joissa
operaattorin liikkuvuus on tärkeää.
Uutuus!
Etikettipaketti
Valmis etikettipaketti konekäyttöön
- 1 etuosa
- 40 symbolia
Helppo kustomointi
Mukauta lähetintä haluamallasi tavalla
- Mukauta tekstit, symbolit ja tausta
•

Snro
23 629 67

Lähetin, 3 painiketta

ZART03

23 629 68

Lähetin, 4 painiketta

ZART04

23 629 69

Lähetin, 6 painiketta

ZART06

23 629 70

Lähetin, 8 painiketta

ZART08

23 629 71

Lähetin, 10 painiketta

ZART10

23 629 72

Vastaanotin, 5 relettä

ZARB05WSP

23 629 73

Vastaanotin, 11 relettä

ZARB11WSP

23 629 74

Etikettipaketti lähettimelle

ZARC620
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Pienjännitetuotteiden
teollisuusvalikoima
– pienjännitetuotteet
teollisuuden
sovelluksiin

Tehomittarit M1M 15 ja M1M 20
Yksinkertaista mittausta
Uudet monitoimi- ja tehomittarisarjat M1M 15 ja 20 ovat helppo ratkaisu
mihin tahansa vakiosovellukseen rakennuksissa ja teollisuudessa.
Uudella M1M-tehomittarimallistolla voidaan helposti ja kustannustehokkaasti täyttää käyttäjäkohtaiseen mittaukseen ja sähkön laadun valvontaan
liittyvät vaatimukset pienissä tai keskisuurissa/suurissa liike- ja teollisuusrakennuksissa, esimerkiksi muuntamoissa, moottorien ohjauskeskuksissa tai
alakeskusten kojeistoissa.

Tärkeimmät edut
•
•

Kattava valikoima
Helppokäyttöinen

•
•

Helppo asentaa
Energiatehokkuus

Mallisto
M1M 15
M1M 15 on kattava monitoimimittari sähköjärjestelmän seurantaan. Se
soveltuu parhaiten sähköparametrien mittaamiseen ja energiankulutuksen
kustannusten jakautumiseen liittyviin sovelluksiin.

M1M 20
M1M 20 on tehomittari, joka sisältää THD:n ja tuonti-/vientimittauksen (neljä
virtasektoria) sähkön laadun perustasoisiin analysointisovelluksiin, kuten
tehokertoimen hallintaan ja paikalliseen energiantuotannon seurantaan.
Snro

Tyyppikoodi

Kuvaus

67 190 05

M1M15

Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1

Pakkausyksikkö

67 190 06

M1M15-Modbus Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1, Modbus RTU

67 190 07

M1M20

67 190 08

M1M20-Modbus Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1, Modbus RTU

1

67 190 09

M1M20-Ethernet Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1, Modbus TCP

1

1

Uudesta teollisuusvalikoimastamme löydät laadukkaat ratkaisut niin sähköasennuksiin, kotelointiin, keskuksiin, elektroniikkaan kuin teollisuuden
sähkömekaanisiin laitteisiin,
koneistoihin ja niihin liittyviin palveluihin. Pienjännite
tuotteeme täyttävät teollisuuden korkeimmatkin
laatuvaatimukset.

1

Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1

1

Eaton DILM-sarjan kontaktorit
DILM-kontaktorit (3-nap) AC-kelalla ja 1s (N/O) apukoskettimella
Snro

Kuvaus

Nimellisvirta (AC-3)

38 330 72

DILM7-10(230V50HZ)

7

38 330 80

DILM9-10(230V50HZ)

9

38 330 88

DILM12-10(230V50HZ)

12

38 332 09

DILM15-10(230V50HZ)

15,5

38 330 96

DILM17-10(230V50HZ)

17

38 331 04

DILM25-10(230V50HZ)

25

38 331 12

DILM32-10(230V50HZ)

32

Apukoskettimet sivuille

Eatonin DILM-sarjan kontaktorit ovat oiva valinta moniin kontaktorisovelluksiin
aina lämmitysvastuskuormasta (AC-1) sähkömoottorikäyttöihin saakka (AC-3).
Perusvalikoimasta löytyy neljä runkokokoa 170A saakka ja DC-kelaisten mallien
koko on sama AC-kelaisten mallien kanssa. Tämän säästää tilaa ja nopeuttaa
keskusten suunnittelua.
DILM-sarjassa on laajat hyväksynnät (mm. UL/CSA, CCC, GOST-T sekä
marine) sekä kattavat lisävarusteet apukoskettimista lämpöreleisiin. Tutustu
koko valikoimaan osoitteessa eaton.fi.
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Snro

Kuvaus

38 335 97

DILA-XHI10-S (1s)

Käytetään tuotteilla
DILM7-DILM15

38 335 98

DILA-XHI01-S (1av)

DILM7-DILM15

38 335 09

DILM32-XHI11-S (1s + 1av)

DILM17-DILM38
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ReStart Autotest automatisoi
vikavirtasuojan testauksen
ReStart Autotest vikavirtasuojat säästävät merkittävästi henkilöstön työaikaa ja
samalla huoltokustannukset pienenevät.
Jos vikavirtakytkintä ei testata säännöllisesti, laukaisumekanismi voi jumittua.
Tämä voi johtaa siihen, että vikavirtakytkin
ei toimi vian sattuessa. ReStart Autotest
suorittaa vaadittavan toimintakunnon
testauksen automaattisesti 28 päivän välein.

Keskeytymätön virransyöttö
ReStart Autotest on markkinoiden ainoa
tuote, joka suorittaa testauksen katkaisematta jännitettä. Tämän tekee mahdolliseksi
patentoitu Gewiss- BYPASS ohituspiiri.

Säännöllinen testaus
ReStart Autotest suorittaa vaadittavan toi-

mintakunnon testauksen automaattisesti
28 päivän välein varmistaen turvallisen
suojauksen.

Unohda tarpeettomat sähkökatkot
Vikavirtasuoja voi laueta myös ilman järjestelmän varsinaista vikaa, joka ei ole aiheutunut suorasta maasulusta tai laitteen viasta
suojattavassa kohteessa. ReStart Autotest
-vikavirtasuojassa on tällaisia tilanteita varten ReStart-toiminto. Kun vikavirtasuojakytkin laukeaa ilman sähköjärjestelmän varsinaista vikaa, ReStart-toiminto tarkistaa järjestelmän ennen automaattista jälleenkytkentää. ReStart suorittaa jälleenkytkennän
testauksen jälkeen, kun järjestelmässä ei
ole varsinaista vikaa. Jos vika on maavuoto,
ReStart ei suorita jälleenkytkentää.
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VDE-merkityt työkalut on
hyväksytty 1000 volttiin (AC)
saakka ja testattu 10 000
voltissa.

Wihan momenttityökaluvalikoimasta
löydät jännitesuojatut, säädettävät
tarkkuusmomenttimeisselit ja esiasetetut säätömomenttisovittimet.

Wiha-käsityökalut ovat
alansa parhaita, kun on kyse
työturvallisuudesta, materiaalivahinkojen
välttämisestä ja työergonomiasta
Sähkötöiden turvallisuus riippuu
käytettävistä työ- ja suojainvälineistä, työmenetelmistä ja työn
organisoinnista. Wiha on valmistanut 1000 volttiin hyväksyttyjä
työkaluja kauemmin kuin monet
muut valmistajat, joten käyttäjien turvallisuus on jo osa Wihan
DNA:ta.
VDE-merkintä Wihan työkaluissa
takaa käsityökalun sähköturvalli
suuden
VDE-merkinnän saamiseksi käsityökalu käy läpi kuusivaiheisen testauksen ja
yksittäisten tuotteiden toimintatarkastukset. Kuusivaiheisessa testauksessa työkalu alistetaan 10000 voltin vaihtovirtaan,
-25 °C asteen pakkaseen, vedessä liotukseen, 70 °C -asteen kuumuuteen, 20 N:n
kuormalle ja palavalle liekille. VDE merkityt
työkalut on hyväksytty 1000 volttiin (AC)

saakka. Tämä merkitsee kymmenkertaista
turvallisuutta käsityökaluille.
Sähkökeskuksista, sähköjohdoista ja
kaapeloinneista syntyy vuosittain satakunta sähköpaloa. Nämä johtuvat huonosti tehdyistä sähköasennuksista ja puutteellisista kunnossapitotöistä. (Sähköala
11/ 2020)

Wihan momenttityökaluilla vältät
materiaalivahingot ja sähköpalot
Materiaalivahinkojen välttämisestä on
kyse, kun noudatetaan valmistajan suosittamia kiristysarvoja komponentteja kiinnitettäessä ja muutoinkin suositeltuja asennustapoja. Moni kokenut sähköasentaja
ajattelee, että heillä on niin tarkka tunto
kädessä, että he tietävät milloin oikea kiristysmomentti on saavutettu. Valitettavasti
tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Komponentit ovat muuttuneet, ja alalle on tullut
myös nuoria asentajia, joiden tuntuma ei
ole niin varma. Ollaksesi aivan varma käytä

Snro

Tuotenro

Tyyppi

64 215 40

36791

Säädettävä tarkkuusmomenttimeisseli 0,8–5 Nm

64 317 48

41344

Esiasetettu säätömomenttsovitin 2,8 Nm Ø 6 mm:n kahvaan, esim. speede, LiftUp
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Wiha speede® -sähkömeisseli on
kehitetty turvalliseen, terveelliseen ja
hallittuun ruuvaamiseen.

jännitetyöhön hyväksyttyjä Wiha-momenttityökaluja!
Työergonomia pyrkii vähentämään
asentajien toistotyön aiheuttamia ammattitauteja, jotka syntyvät usein toistuvasta
käden kiertoliikkeestä. Asentajien yleisiä
ammattitauteja ovat tenniskyynärpää, jännetupintulehdus ia rannekanavaoireyhtymä.

Wihan käsityökalujen AGR-suo
situsmerkintä takaa käsityökalun
ergonomian
Wiha on maailman ainoa käsityökalumerkki,
jota saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien yhdistys AGR suosittelee. Suositusmerkintä on mm. Wiha speede® akkuavusteisella sähkömeisselillä.

Wiha speede®llä ruuvaat yhdellä
otteella, kolmivaiheisesti tavallista
meisseliä nopeammin
Wiha speede®llä ruuvaat ensin tyhjät pois
ja kiristät sitten loput käsituntumalla, mutta
räikkäavusteisesti. Moottori pysähtyy 0,4
tai 1,0 Nm:n kiristysarvoon ja loput kiristät käsin. Kun jatkat rengaskytkimen painamista ja teet edestakaisen ranneliikkeen,
kahva avustaa loppukiristyksessä.

FAKTA:
Jakokeskusten ja muiden sähköisten liitosten vikaantuminen aiheuttaa vuosittain
merkittävän määrän sähköpaloja
• Kiinteiden sähkölaitteistojen aiheuttamien rakennuspalojen taloudelliset
menetykset ovat merkittäviä.
• Yleisimmäksi sähköpalon aiheuttajiksi
on eri tutkimuksissa todettu vikaantunut,
löysä tai löystynyt johdinliitos tai vikaantunut komponentti. Löysässä liitoksessa
vastus ja riski liitoksen lämpenemiselle
kasvaa, mikä voi johtaa tulipaloon.
• Liian kireä liitos voi aiheuttaa johdinten
katkeamisen. Murroskohdan resistanssi
saattaa kasvaa ja johdin kuumentua paikallisesti.
• Sähköpalojen esiintymiseen vaikuttavia sähköalan kehityssuuntia ovat mm.
liittimien keventynyt rakenne ja alhaiset
kiristysmomentit sekä ulkomitoiltaan pienentyneet katkaisijat ja kytkimet.
• Toimenpideohjeistuksissa sähköalan
urakoitsijoille suositellaan valmistajan
ohjeiden noudattamista ja liitosten kiristämistä oikeaan momenttiin.
Lähde: Tukes, Tutkimusraportti 1/2015
(Alhainen Juha: Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot )

Snro

Tuotenro

Tyyppi

64 318 00

41911

Speede®I 0,4 Nm

64 323 65

44318

Speede®II 0,4 / 1,0 Nm

Wiha
Wiha on yksi maailman johtavista ammattikäsityökalumerkeistä. Wiha on saksalaisen Hahn-perheen
vuonna 1939 perustama yritys, jonka palveluksessa
on maailmanlaajuisesti yli 1000 työntekijää. Wihakäsityökalujen suunnittelussa ja valmistuksessa käytetään käyttäjälähtöisiä innovaatioita, viimeisempiä
tuotantoteknologioita ja viimeisteltyä ergonomiaa.
Kotisivu: www.wiha.com
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Bollé Safety PLATINUM®
- Suojalasit jotka eivät huurru
Kasvomaskien ja hengityssuojainten lisääntyneen käytön myötä suojalasit altistuvat huurtumiselle aiempaa herkemmin. Huurtumisen heikentämä näkökyky on riski työturvallisuudelle,
sekä työergonomiaa että työskentelyn tehokkuutta heikentävä tekijä. Bollé Safety on julkaissut uusia PLATINUM® -pintaisia huurtumattomia suojalaseja, jotka ratkaisevat ongelman. Pinta lisäksi ehkäisee naarmuuntumista
erinomaisesti.
PLATINUM® on Bollé Safetyn kehittämä
käsittely, missä pinnoite on polymerisoitu pysyvästi osaksi linssirakennetta, ja se säilyttää
tehonsa heikkenemättä käytännössä koko
suojalasien käyttöiän ajan. Huurtumattomuus-

ja naarmuuntumisenesto ovat siis molemmat
ominaisuudet pysyvästi molemmilla puolilla
linssejä, vaikka EN166 silmiensuojainstandardin korkein luokka N-huurtumisenesto edellytetään vain linssin sisäpuolelta ja luokka K-naarmuuntumisenesto vain linssin ulkopuolelta.

Poiminta uusista malleista:
Ness+ kirkas (Snro 63 159 51) on erittäin laajan näkymän tarjoava suojalasimalli, joka kaarevan muotoilun ansiosta soveltuu myös kapeampikasvoisille käyttäjille. Huurtumattomat
PLATINUM® -linssit. Kaksoismateriaalisangat pitävät lasit päässä kaikenlaisissa työ
asennoissa.

Vicera APU2.0 -kaapelinjatkospukki
KJ-kaapeleiden työstämiseen
Vicera on tuonut markkinoille innovatiivisen kaapelinjatkospukin, joka on
suunniteltu yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

laan eivätkä pyöri ja heilu, tai varsinkaan putoa
maahan kesken työstämisen.

APU2.0-kaapelinjatkospukki on todella monikäyttöinen ja soveltuu maastoon kuin maastoon. APU2.0-asennuspukkia voi käyttää nelitai kolmijalkaisena, koska jalat taittuvat moniin
eri asentoihin.

Kuminauhat tai nippusiteet eivät takaa
tukevaa kiinnitystä kaapeleita työstäessä, joten
APU2.0-asennuspukkiin on kehitetty juuri
tähän käyttöön tarkoitetut tukevat ja helppokäyttöiset kaapelikiristimet.
Jalat kääntyvät esimerkiksi suoraan sivuille,
jolloin pukin voi asettaa kaapeliojan päälle
tukevasti. Kaapeleita työstäessä on tärkeää, että kaapelit pysyvät jämäkästi paikal-
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Asennuskorkeus on säädettävissä laajasti,
jotta työskentelystä saadaan mahdollisimman
ergonomista. Kaapelikiristimien kulmaa ja kohtaa leveyssuunnassa voi säätää portaattomasti, näin pukki mukautuu aina kaapeleiden
mukaan. Asennuskorkeus on säädettävissä
välillä 20– 120 cm maasta.
Laadukkaissa asennuksissa ei ole oikotietä onneen - Viceran APU2.0 pukilla varmistat laadukkaan työskentelyn kaapelipäätteiden
ja -jatkoksien parissa.

Laadukkaat TRADEFORCE-työkalut ― Vain SLO:lta

Sähkömiehen avopakki
työkalulaukku 8 tuumaa

Snro 97 648 33

Ruuvitalttasarja 6 -osaa
VDE sertifioitu

Snro 97 648 41

Sivuleikkurit 160 mm
VDE sertifioitu

Snro 97 648 43

29,90

21,90

9,90

Ruuvitalttasarja 6 -osaa
VDE sertifioitu

Snro 97 648 42

21,90

Kärkipihdit, suorat 200 mm
VDE sertifioitu

Snro 97 648 44

10,90

Katso kaikki TRADEFORCE-tuotteet verkkokaupasta www.slo.fi.

TRADEFORCE-brändi on Soneparin oma tuotemerkki, jota on myynnissä Sonepartoimipisteissä ympäri maailman. Nyt pääset hankkimaan näitä laatutuotteita myös
Suomen markkinoilta – mutta vain SLO:lta!
TRADEFORCE-työkaluilla on ELINIKÄINEN VAIHTOTAKUU!*
*ei koske normaalia kulumista eikä työkalujen väärinkäyttöä.

Hinnat alv 0% voimassa toistaiseksi.

70 Tuoteuutiset | VERKONRAKENNUS

Tutustu markkinoiden laajimpaan
kaapelinsuojatuotteiden valikoimaan
Pipelife laajensi kaapelinsuojavalikoimaansa tupla- ja viper3-triplakaapelinsuojaputkissa.
Pipelife tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman kaapelinsuojatuotteissa. Kokovalikoimamme kattaa kaapelinsuojaputket kokoluokissa Ø32-200. Tuotteemme täyttävät kor-

keimmat asetut vaatimukset laadussa, toimivuudessa, käyttöominaisuuksissa ja ympäristön huomioimisessa.
Pipelifen laajasta kaapelinsuojaputkien valikoimasta löytyvät tuotteet sähkö-, tele- ja tietoliikennekaapeleiden suojaamiseen. Valikoimissamme on PVC- ja PE-kaapelinsuojaputket. Valmistamme putket lujuusluokkiin SN8/B,

Snro

Tuote

Tekniset tiedot

Väri

52 616 02

Viper3-triplakaapelinsuojaputki

140 SN8/B

Kelt.

52 616 01

Viper3-triplakaapelinsuojaputki

140 SN16/A

Kelt.

52 616 00

Tupla-kaapelinsuojaputki

140 SN8/B

Kelt.

52 615 89

Tupla-kaapelinsuojaputki

140 SN16/A

Kelt.

52 615 77

Tupla-kaapelinsuojaputki

200 SN8/B

Kelt.

52 616 12

Pe-jatkomuhvi, viper3/opto

140

Musta

52 616 15

Pe-jatkomuhvi, tupla

140

Musta

SN16/A, SN30 ja SN64. Pipelife kaapelinsuojaputket soveltuvat rakenteensa ja ominaisuuksiensa ansiosta monipuolisesti ympärivuotiseen ja vaativaan verkoston rakentamiseen
pohjoismaisissa olosuhteissa.

MITTALAITTEET

M4M-verkkoanalysaattorit
Tarkkaa sähkön mittausta ja sähkönlaadun valvontaa
Paranna energiatehokkuutta, vähennä energiakustannuksia ja lisää sähkön laatua: kolme
tavoitetta rakennusten käyttämiseksi kestävällä
tavalla. Uuden M4M-verkkoanalysaattorin
kaltaiset laitteet mahdollistavat sähkön käytön
reaaliaikaisen ja tarkan valvonnan ja auttavat
asiakkaita parantamaan suorituskykyään vähentäen samalla ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

M4M-verkkoanalysaattorit takaavat
tarkan sähköarvojen ja energian mittauksen
sekä näiden luotettavan analysoinnin teolli
suudessa, konesaleissa ja julkisissa kiinteistöissä.

Tärkeimmät edut:
•

Yhdistettävyys

Snro

Tuotetyyppi

Kuvaus

67 010 71

M4M20

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S

67 010 73

M4M20-MODBUS

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus RTU

67 010 75

M4M20-ETHERNET

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus TCP

67 010 77

M4M20-PROFIBUS

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Profibus

67 010 79

M4M20-BACNET

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Bacnet

67 010 81

M4M20-I/O

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, I/O, Modbus RTU

67 010 83

M4M20-ROGOWSKI Verkkoanalysaattori 3-vaihe, Rogowski 690VAC, lk0,5, Modbus RTU

67 010 85

M4M30-MODBUS

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus RTU

67 010 87

M4M30-ETHERNET

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus TCP

67 010 89

M4M30-PROFIBUS

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Profibus

67 010 91

M4M30-BACNET

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Bacnet

67 010 93

M4M30-I/O

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, I/O, Modbus RTU

67 010 95

M4M30-ROGOWSKI Verkkoanalysaattori 3-vaihe, Rogowski 690VAC, lk0,5, Modbus RTU

67 010 97

R4M-80

Rogowski-anturi 80 mm, 10A-12kA

67 010 99

R4M-200

Rogowski-anturi 200 mm, 10A-12kA
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•
•
•

Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
Energiatehokkuus
Reaaliaikainen valvonta
Linkki: https://new.abb.com/low-voltage/
fi/tuotteet/moduulikojeet/energianmittaustuotteet/verkkoanalysaattoritjamonimittarit/
m4m-verkkoanalysaattorit
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Suomalaiset kodit muuttuvat älykkäiksi
ja vaativat toimiakseen kunnollisen WiFi-verkon
Suomalaiset ovat yhä kiinnostuneempia tuomaan erilaisia älylaitteita
osaksi arkeaan. Lisääntyvät älylaitteet tuovat kotitaloudet väistämättä
sen tilanteen eteen, että pelkkä reitittimen luoma WiFi-yhteys ei enää
riitä. Toimiva WiFi tarvitaan yhä laajemmalle alueelle – myös pihapiirissä.

Älykoti ei ole enää teknologiaharrastajien etuoikeus, vaan älylaitteet yleistyvät tavallisien
suomalaiskotien arjessa ja vapaa-ajan asunnoissa nopeasti. Kodin muuttaminen älykkääksi ei tarkoita, että sinun pitäisi heittää
kaikki vanhat laitteesi pois ja korvata ne uusilla
laitteilla ja vekottimilla. Älykoti voidaan aloittaa
yhdestä ainoasta pistorasiasta tai lampusta.
Älykoti helpottaa arkea ja mahdollistaa
kodin laitteiden hallinnan älykkäällä tavalla.
Säädät sitten kodin valaistusta tai valvot kotisi
ympäristöä. Kaikki laitteet ovat hallittavissa
helposti sovellusten avulla. Riittää kun yhdistät
ne kodin WiFi-verkkoon.

Älykoti tarvitsee WiFi:n sisään ja ulos
Älykoti ei vaadi uusia kaapelointeja, mutta
toimivan WiFi-verkon se tarvitsee. Moni äly
kodin rakentaja törmää samaan asiaan, työhuoneessa oleva reititin ei yksin riitä koko
asunnon kattamiseen. Älylaitteiden myötä langattoman verkon tulee yltää talon jokaiseen
nurkkaan ja nykyään yhä useammin myös
piha-alueelle. Suosittuja ulkoasennettavia älytuotteita ovat esimerkiksi pistorasiat, kamerat
ja kastelujärjestelmät.
Monilla on kotona jo valmiiksi useita tietokoneita, älypuhelimia, tabletteja ja verkkoon
kytkettyjä televisioita, jotka kaikki kuormittavat langatonta verkkoa. Toimiva WiFi-verkko
on välttämättömyys, josta ei enää haluta tinkiä.
Huonosti toimiva WiFi voi estää valvontakameroita tallentamasta tunkeilijoita tai käynnistämästä hälytysilmoitusta.

EnGenius tukiasemat on tehty
älykotiin
EnGeniuksen Cloud-sarjan tukiasemista
löydät vaihtoehdot sisä- ja ulkoasennuksiin.
Sarjan tukiasemia yhdistelemällä rakentuu
huippunopea ja turvallinen langaton MESHverkko kotiin tai toimistoon. Järjestelmä
käyttää samaa verkon nimeä kaikkialla ja
vaihtaa yhteyttä tukiasemalta toiselle
saumattomasti.
Tukiasemia voidaan helposti lisätä verkon
laajentuessa. Esimerkiksi EnGenius ECW160
(74 190 35) sopii ulkokäyttöön ja ECW220 (74
190 38) mahdollistaa WiFi 6 nopeudet.
Älylaitteet toimivat 2.4GHz verkossa ja niitä
varten kannattaa luoda oma verkko (SSID).
Tämä on tietoturvallinen ratkaisu ja vapauttaa
samalla 5.0GHz WiFi:n nopeampia yhteyksiä

Snro

Tuote

74 190 37

EnGenius ECW115 WiFi 5 tukiasema sisäkäyttöön, 11ac Wave2

74 190 34

EnGenius ECW120 WiFi 5 tukiasema sisäkäyttöön, 11ac Wave2

74 190 38

EnGenius ECW220 WiFi 6 tukiasema sisäkäyttöön, 11ax Wave2

74 190 39

EnGenius ECW230 WiFi 6 tukiasema sisäkäyttöön, 11ax Wave 2

74 190 35

EnGenius ECW160 WiFi 5 tukiasema ulkokäyttöön, 11ac Wave2

vaativien laitteiden käyttöön. Nyt koko perhe
voi olla yhdistettynä langattomaan verkkoon
samanaikaisesti ilman tiedonsiirron hidastumista.

Ylläpidä verkkoa etänä
EnGenius Cloud-to-Go pilvihallinta nopeuttaa verkkojen asennusta ja helpottaa hallintaa. Erityisen kätevä asennuksissa, missä WiFi
kattaa useamman asennuspaikan, kuten taloyhtiöt tai yrityksen eri toimipisteet.
EnGenius Cloud-to-Go hallinnan ansiosta
ylläpito voidaan tehdä perinteiseen tapaan paikan päällä tai pilvihallinnan avulla etänä. Vianselvitys onnistuu toimistolta ja tarvittaessa
apua saa maahantuojan ja valmistajan teknisiltä asiantuntijoilta. Etätukea varten voidaan
avata yhteys esimerkiksi tunnin ajaksi.
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Uutuus!

EVPIKE PRO 2T 2AV Hybrid
Mobiiliohjattavalla ajastimella

Uuden EVPIKE PRO 2T 2AV HYBRID -mallin
kotelo on varustettu uudella AT-1 HYBRID -autonlataus-/lämmitysajastimella. Uudessa mallissa on
valittavissa 2 ja 4 tunnin esilämmitys sekä yksivaiheinen lataustoiminto pistokehybrideille. Ajastinta on helppo käyttää suoraan painikkeista tai
siihen saatavalla Bluetooth-sovelluksella iOS- ja
Android-käyttöjärjestelmiin. Lisätarvikkeena
anturi ulkolämpötilan mittaukseen.
EVPIKE PRO 2T 2AV Hybrid

Snro 34 528 05

2*AT-1 HYBRID kello + 2*johdonsuojakatkaisija 16 A + vikavirtasuoja 30 mA. AT-1 HYBRID -kellossa on autonlataus- /lämmitysajastin, Bluetooth, sovellusohjaus Android ja iOS, myös painikekäyttö.

Sovellus on ilmainen ja ladattavissa App store ja Google Play
-kaupoista. Sovellus on helppokäyttöinen ja toteutettu 3:lla eri
kielellä (Suomi, Ruotsi ja Englanti). Sovelluksessa on kWh-mittaus
johon on mahdollista myös syöttää hinta, jolloin käyttäjä näkee
arvion kulutetusta sähköstä myös euroina.

Kysy lisää myyjältäsi!
Seuraa meitä:

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