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Uutta valoa SLO:lta

Niko Kyösti
Hankintapäällikkö, Valaistus

Tuotteistossa
painottuvat
ammattilaisten
valitsemat ominaisuudet

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

LiT by Cardi on Soneparin oma maailmanlaajuinen valaistus
tuotteiden brändi, ja siihen kuuluvia tuotteita on saatavilla
Suomessa vain SLO:lta. Tuotteistossa painottuvat ammattilais
ten valitsemat ominaisuudet niin valon laadun, asennettavuuden
kuin tietysti tuotteiden kestävyyden kannalta.
Tuotteiden speksaamisessa on ollut mukana myös SLO:n
oma valaistustiimi. Vaikutusmahdollisuutemme näkyvät myös
suomalaiseen suuhun sopivissa nimissä; esimerkiksi Roiske ja
Loiste kuvaavat hyvin tuotteiden käyttötarkoitusta. Valaistus
perheeseen on valittu ensimmäiseksi suosituimpia tuotteita eri
valaistustuotekategorioista ja tulevaisuudessa portfolio tulee
laajenemaan. Heti saatavilla on teollisuusvalaisimia, valon
heittimiä, moduulivalaisimia sekä muutama malli alasvaloja.
LiT by Cardi – tai ehkä kavereiden kesken Litti – tuotteisiin
voit tutustua kaikissa SLO:n myymälöissä, verkkokaupassa,
SLO appissa ja sähkönumerot.fi:ssä.

Tuote- ja hintatiedot saat SLO-myyjältäsi.
LISÄTIETOJA:
Kaapelit, kaapelitiet, datatuotteet ja suojakourut: Jari Launonen
Asennustarvikkeet, johtokanavat, keskukset ja keskustarvikkeet: Ari Lehkosuo
Älykoti-, palo- ja kello- sekä KNX-tuotteet: Teuvo Viljamaa
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
Linjatarvikkeet, kaapelivarusteet ja jakokaapit: Antti Vau
Jakelumuuntajat, kondensaattorit, turva- ja maadoitusvälineet
ja erottimet: Jussi Vuorela
Valaistus: Niko Kyösti
KANSIKUVA: SCHNEIDER ELECTRIC
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SLO:n Välivarastointi
toi joustoa Levorannan
Autoliikkeen projektin
aikataulutukseen
Sähköautojen latausasemat odottivat
kauttakulkuvarastossa toimitusta
juhlapyhien ajan

4 SLO Valinnat • 3 / 2021

SLO Palvelee 5

TEKSTI JA KUVAT: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

Telilän Sähkötyö Oy ja SLO olivat mukana projektissa, missä Sastamalassa sijaitsevalle
Levorannan Autoliikkeelle asennettiin lähes kaksikymmentä sähköautojen ABB Terra-latausasemaa.
Ajoissa tilattu tuotteisto odotti joulun välipäivät SLO:n Välivarastoinnissa oikeaa asennusajankohtaa.

Sähköautoilu näkyy autoliikkeissä
muutenkin kuin laajentuneena
valikoimana
Sähköautot ovat tulleet jäädäkseen, sillä yhä
useampi valitsee menovedettömän vaihtoeh
don alleen. Siksi autoliikkeille on syntynyt tarve
rakentaa omiin tarpeisiinsa latausinfraa. Levo
rannan Autoliikkeessä oltiin vuoden 2020 lop
pupuolella asian äärellä.

Tarve täsmentyi juuri ennen projektin
aloitusta
Alkuperäinen ajatus oli laittaa kymmenen ase
maa, mutta suunnitelmaa laajennettiin niin,
että lopulta autoliikkeen pihaan asennettiin
yhteensä 18 kappaletta ABB:n Terra-lataus
asemia.
- Latausasemien määrän tuplaantuminen
aiheutti pientä viivästystä projektin aloitukselle,
kun piti tehdä keskusmuutoksia. Vaikka positii
vinen haastehan tämä oli, pohtii Telilän Sähkö
työn toimitusjohtaja Pekka Telilä tyytyväisenä.

Käytän verkkokauppaa
ostamisen lisäksi paljon
myös tiedonhakuun"
Pekka Telilä, toimitusjohtaja, Telilän Sähkötyö
•

Onnistunut toteutus tarkalla
suunnittelulla ja oikeilla palvelu
valinnoilla
Pekka Telilä käynnisti projektin kartoittamalla
asiakkaan tarpeet. Kun tavoitteet olivat selvillä,
Pekka selvitti SLO:n avainasiakasmyyjä Kari
Kukkolan kanssa parhaimmat vaihtoehdot,
jotka esiteltiin asiakkaalle. Kun toiveet ja tavoit
teet olivat jalostuneet lopulliseen muotoonsa,
oli aika käynnistää projekti.
Pelkällä hinnalla tai laitteen teknisillä
ominaisuuksilla ei tässä tapauksessa päätök
siä tehty.Latausaseman valintaan vaikutti muun
muassa
• kattava asiakkaan käyttöönoton opastus,
• asemien hallittavuus sekä
• asemien käytön ja laskutuksen hallinnointi
RFID:llä.

Merkittävä kriteeri oli myös
kokonaisuuden helppo laajennettavuus
tulevaisuudessa.

Nämä tuotteet Levorannan auto
liikkeelle asennettiin
•

•

Terra 54 DC, 1x50/22 kW (2 kpl) s-nro:
3513553
Terra AC 1x22 kW (16 kpl) s-nro: 3413562

Tuotteet odottivat välivarastoinnissa
oikeaa asennusajankohtaa
Tuotteiden tilaus- ja toimitussyklit osuivat jou
lulle, joten latausasemaprojektissa hyödynnet
tiin SLO:n Välivarastointia.
Välivarastointi on kätevä tapa täsmäyttää
toimitus- ja asennusaikatauluja monella työ
maalla. Palvelua voi hyödyntää projekteissa
kahdella tapaa: Joko hankkimalla tavaroita
puskuriin tai käyttämällä kauttakulkuvarastoa

säilytystilana esimerkiksi työmaan
viivästyessä.
Välivarastointi antoi Levorannan projektis
sakin sopivaa joustoa, koska tuotteet pystyt
tiin tilaamaan ajoissa odottamaan asennusta,
mutta kalliita tavaroita kun ei kuitenkaan tarvin
nut ottaa työmaalle seisomaan joulun pyhiksi.
Kun asennusten aika tuli, latausasemat
siirtyivät Levorannan autoliikkeeseen SLO:n
vakiotoimituksen kyydissä. Telilän Sähkötyö on
käyttänyt SLO:n kuljetuspalveluita kattavasti,
vaikka jo seuraavaksi päiväksi perille saapuva
vakiotoimitus on niistä ehdottomasti yleisin.
Projektien vaihtelevien tarpeiden ja yllättä
vien tilanteiden takia on kuitenkin hyvä, että toi
mitustapoja on tarjolla useampia. SLO:lla on
muun muassa kapean aikaikkunan toimituk
siin sopiva Täsmätoimitus ja suurien työmai
den sisäisen logistiikan tarpeisiin suunniteltu
Tilauslajittelu.
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Välivarastointi toi
Levorannan projektiin
sopivaa joustoa.
Tuotteet pystyttiin tilaamaan
ajoissa odottamaan asennusta,
mutta kalliita tavaroita ei
tarvinnut seisottaa työmaalla.
Välivarastointi toi Levorannan projek
tiin sopivaa joustoa. Tuotteet pystyttiin tilaa
maan ajoissa odottamaan asennusta, mutta
kalliita tavaroita ei tarvinnut seisottaa työ
maalla.

KUKA?

SLO:n vahvuus on sitoutuneessa
henkilöstössä
Luottamuksellinen ja vuosia rakennettu asia
kassuhde sitoutuneen omamyyjän kanssa
tuo jokapäiväiseen arkirutiiniin ison helpo
tuksen.
- Pidän SLO:n suurena vahvuutena
sitoutunutta ja aktiivista myyntihenkilöstöä.
Hyvänä esimerkkinä on oma myyjämme Kari
Kukkola, joka on hyvin palvelualtis myyjä.
Hän haluaa löytää asiakkaalleen aina par
haan mahdollisen ratkaisun. Kun soitan
Karille, niin voin luottaa siihen, että asiat hoi
tuvat. Siksi hänen numeronsa tulee valittua
sieltä puhelimesta ensimmäisenä. Tässäkin
projektissa Kari oli valmis selvittämään
yksityiskohtia perinpohjaisesti, kuvai

Jarmo Hakala
yritysmyyntipäällikkö,
Levorannan Autoliike Oy

•

PEKAN VINKIT
ONNISTUNEELLE
PROJEKTILLE
•

•

Käy läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet vielä
kertaalleen ennen aloitusta. Mielipiteet ja -halut yleensä jalostuvat vielä jonkin verran
aloituspäätöksen jälkeen.
Selvitä mahdolliset tuet ja niiden hakuprosessi.
Tukikanavat on hyvä olla selvillä ennen kuin kuokka iskeytyy maahan.
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Pekka Telilä
toimitusjohtaja,
• Telilän Sähkötyö Oy
•

lee Pekka yhteistyötä SLO:n omamyyjän
kanssa.
Sama sitoutuneisuus näkyy Karin
mukaan myös toiseen suuntaan. - Olen saa
nut palvella Telilän Sähkötyötä jo vuosikym
menien ajan. Tutut yhteyshenkilöt on pysy
neet talossa ja voin sanoa, että heidän kans
saan asioidessa huumori kukkii. Telilän slo
gan ”hyvän tuulen sähkötalo” tarttuu kyllä
minuunkin, kuvailee Kari yhteistyötä pitkäai
kaisen asiakkaansa kanssa.
Kaiken kaikkiaan Pekka kuvailee projek
tia onnistuneeksi. -Kaikki on sujunut luon
tevasti jatkohankintojenkin osalta, toteaa
Pekka. Hyvä kokemus on oivallinen pohja
SLO:n ja Telilän Sähkötyön seuraavalle yhtei
selle hankkeelle.

Kari Kukkola
avainasiakasmyyjä,
SLO Oy

•

MIKÄ YRITYS?
Telilän Sähkötyö Oy
• Telilän Sähkötyö Oy on perheyritys, jolla on
liiketoimintaa Sastamalassa, Lohjalla ja Huittisissa.
• Yritys on palvellut asiakkaitaan jo 60 vuotta.
Levorannan Autoliike
Sastamalassa sijaitseva Levorannan Autoliike
on perustettu vuonna 1929.
• Suomen toiseksi vanhin autoliike.
• Yrityksellä on toimipisteet Sastamalassa, Tampereella ja
Raumalla
•
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SLO Lisäarvopalveluiden valikoima laajenee:

Sähköautojen latausasemien
virranottimet esiasennettuna
TEKSTI JA KUVA: SLO Oy

Sähköautojen suosio kasvaa
jatkuvasti, jolloin taloyhtiöiden
latausinfra saattaa myös nopeasti
jäädä pieneksi. Moderni ratkaisu
voidaan toteuttaa esimerkiksi
Schneider Electricin Canalis
-jakelukiskon avulla. Kokonaisuutta
on helppo mitoittaa uudelleen
tarpeen kasvaessa. Pakettiin
sopiva virranotin on saatavissa
SLO:lta esiasennettuna.
Sähköautoilubuumista latausinfralle
laajennustarve
Sähköautoilun suosio on synnyttänyt monessa
taloyhtiössä ja ostoskeskuksessa tarvetta lata
usinfran kasvattamiselle. Tarve tulee merkittä
västi lisääntymään tulevina vuosina. Siksi asen
nushelpot ja laajennukselle joustavat ratkaisut
ovat nykyaikainen tapa hoitaa laajennukset.

Joustavat Canalis-paketit SLO:lta
EVLink Canalis säästää kustannuksia koh
teissa, joissa kerralla asennettavana on viisi tai
useampi latausasema. Se soveltuu erinomai
sesti esimerkiksi ostoskeskuksiin ja taloyhtiöille.
Peruspakettiin voidaan yhdistää tarpeen
mukaan yksi tai useampi laite- ja/tai laajennus
paketti (Kuva 1).
Esiasennetut virranottimet säästävät asenta
jien aikaa ja vaivaa
Kaikki esiasennetut virranottimet ovat asiak
kaan tarpeen mukaan koottuja ja valmiiksi tes
tattuja. Asentaja säästää aikaa kohteessa, kun
virranotin on asennusvalmis.

Canalis-järjestelmän kuusi etua
1. Suunnittelun vapaus. Lopullisia virran
ottopisteitä tai yksittäisiä kuormia ei tar
vitse tietää suunnitteluvaiheessa.
2. Kiskolla haaroitus. Canalis -jakelukis
kostoa on helppo laajentaa myös jälki
käteen, kun tarve kasvaa.
3. Helppo ja nopea asennus. Vaatii 60 %
vähemmän työvoimaa asennusvai
heessa, ja vie silti 50 % vähemmän
asennusaikaa
4. Muuntojoustavuus. Kuormanhallinnalla
kasvatetaan latauspisteiden määrää ja

Peruspaketti
Tuotepaketit
Snro

Tuote

34 581 23

Peruspaketti sis. virranottimen

34 581 24

Laitepaketti sis. virranottimen

34 581 25

Laajennuspaketti sis. 3m kiskoa

Kuva 1 (oikealla): EVLink Canalis -paketeilla
rakennat helposti tarvittavan kokonaisuuden.

•

•

•

Virranotin, tarvittaessa
esiasennettuna
Valmius 10 paikalle
Canalis-virranjakokiskon
avulla
Yksi laturi

kuormien siirrot esim huoltojen yhtey
dessä ilman jännitekatkoja.
5. Paloturvallisuus. Canalis ei lisää
palokuormaa eikä päästä myrkyllisiä
palokaasuja, kuten perinteinen kumi
kaapeli
6. Hintaetu. Canalis-ratkaisu tulee kaape
lointia edullisemmaksi jo yli viiden park
kiruudun kohteissa. Yli 10 latauspisteen
kohteissa Canalis -ratkaisun säästöt
kaapelointiin nähden mitataan jo tuhan
sissa euroissa.

Laitepaketti
•
•

Virranotin, tarvittaessa esiasennettuna
Yksi lisälaturi tarvikkeineen

Laajennuspaketti
•

3 m jatko-osa Canalis-jakelukiskoon
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SLO palvelee
monipuolisesti
projektituotteiston
hankinnoissa
TEKSTI: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
KUVAT: Oy Ravera Ab ja ©Christoffer Björklund

Vaasan ToriParkissa
sähköautojen lataus
asemaratkaisu toteutet
tiin erikoisvalmisteisella
jakokaapilla

Vaasan keskustassa sijaitsevaan ToriParkkiin
valmistui keväällä 2021 yhdeksän uutta
sähköauton latauspaikkaa. Latauksen suuri
virrantarve edellytti Kabeldonin jakokaapin
räätälöintiä, missä SLO oli vahvasti mukana.

SLO palvelee myös standardista poikkeavien
ratkaisujen kanssa
Kun vakioratkaisu ei syystä tai toisesta sovellu, SLO järjes
tää asiakkaiden tarpeisiin erikoisvalmisteisia tuotteita. Näin
tapahtui Vaasan ToriParkissa, jossa Oy Ravera Ab:n toi
mitusjohtaja Leif Smedsin mukaan virrantarve oli niin iso,
ettei mikään peruskeskus enää riittänyt.
SLO:n osaava avainasiakasmyyjä Johnny Råholm oli
osallisena räätälöidyn ABB Kabeldon SDC 073 -kaape

8 SLO Valinnat • 3 / 2021

linjakokaapin hankintaprosessissa. - Sähköautojen latau
sinfran rakentaminen vaatii usein erillisen syötön keskijän
nitemuuntajalta. Koska Kabeldonin kaappeja käytetään
muutenkin suurien sähkövirtojen jakamiseen ja se saa
tiin pienillä muutoksilla ToriParkin tarpeisiin sopivaksi, niin
valita oli helppo. Kabeldonin kaappiin on myös mahdollista
saada kaikki tarvittavat jonovarokkeet ja tarpeeksi suu
ret sulakkeet, tarkentaa Johnny syitä, jotka vaikuttivat pää
tökseen.

SLO Palvelee 9
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Julkisissa tiloissa kaappien pitää kestää
ilkivaltaa ja vahinkoja
Kun sähkökaappi sijaitsee julkisessa paikassa, siihen saat
taa kohdistua ilkivaltaa. Myös asiattomat henkilöt täytyy
saada pidettyä ulkopuolella. - Koska kaapissa on erittäin
hyvä lukitus ja vahva kotelointi kestää ilkivaltaa, se soveltui
myös näiden ominaisuuksien puolesta erinomaisesti koh
teeseen, jatkaa Johnny.
Parkkihallissa suojausta on vielä parannettu lisäämällä
lattiaan suojatolpat, jotka estävät suurimmat kolarointiva
hingot.

Parkkihallissa paloturvallisuus määrittää materi
aalivalintoja ja asentamista
Raveran tyypilliset toimeksiannot, kuten tuulivoimapuisto- ja
verkonrakennusprojektit ovat suuria kokonaisuuksia. Use
amman latausaseman asennustyö parkkihalliin oli kuiten
kin verkkourakointiyhtiö Raveralle uudempaa tekemistä. –
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Kabeldonin kaappi
soveltuu hyvin julkisille
paikoile kestävän
koteloinnin ja hyvän lukituksen
ansiosta."

Aikaisemmin olemme asentaneet yksittäisiä AC-latureita
ulkotiloihin, kertoo Leif.
Johnny muistuttaa, että ulkoasemien asennukset ovat
yksinkertaisempia, sillä niissä uusi kaapeli voidaan tuoda
latausasemalle maahan kaivettuna tai seinää pitkin. Parkki
hallissa asennus olikin heti monimutkaisempi prosessi.
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Maanalaisessa tilassa tulee
muun muassa huomioida
palokatko materiaalivalinnoissa
ja rakentamisessa. ToriParkkiin
valittiin SLO:n kaapelivalikoi
masta paloluokiteltuja kaape
leita, kuten CCA ja DCA.
Parkkihallissa myös kaape
leiden vedot pitää suunnitella
yksityiskohtaisemmin ja miet
tiä, mistä kaapeleille voi porata
turvallisesti läpiviennit.

Virranjakokisko on nopea ja
helppo asentaa

kapasiteetista on käy
tössä 250 ampeeria.
Virranjakojärjestelmän
osalta kokonaisuus on
helposti muokattavissa
lisäämällä virtakiskoon
lisäasennuspaloja
- Pikalaturit tulevat
yleistymään koska ylei
sillä paikoilla sähköau
tot pitää saada ladattua
puolessa tunnissa. Saa
nähdä, riittääkö tämä
kään viiden vuoden kulut
tua, toteaa Leif vastaval
mistuneesta ToriParkin
latausinfrasta.
- Jo nyt on viisi uutta
ABB:n jakokaappiasen
nusta tulossa Vaasan alu
eelle: jäähallille, Elisa-Sta
dionille, Botnia-halliin, Yli
opistolle ja Maailmanpe
rintöportti – vierailukes
kuksen yhteyteen. Ne
ovat vastaavia, mutta pie
nempiä ratkaisuja, Raveran työmaapäällikkö Martin
Geisor täydentää.
Työ verkonparannusten, kovaa vauhtia yleisty
vien tuulipuistojen ja sähköautojen latausratkaisujen
parissa edellyttää Raveralta päivittäistä yhteydenpitoa
omaan myyjään SLO:lla. Martin kehuu, että jo tiiviiksi
muodostunut yhteistyö helpotti asioiden hoitoa myös
ToriParkin projektissa ja kohteeseen löydettiin oikea
ratkaisu. Samalla vahvalla tekemisellä jatkuu sähkö
autojen latausinfran kehittäminen Vaasan alueella.

Kun vakioratkaisu ei
syystä tai
toisesta sovellu, SLO
järjestää asiakkaiden
tarpeisiin erikois
valmisteisia tuotteita."

Jakokeskukselta kaapeli tuotiin
kaapelihyllyä pitkin asennuspaikan
viereen. Latauspisteille virta jaettiin
LAPP Connecto -virtakiskojärjes
telmällä. Se on hallin katonrajaan
asennettava pitkä kisko, jossa on
jokaisen aseman kohdalla virranot
toyksikkö, tarpeelliset vikavirrat ja
johdonsuojat. Virtakiskojärjestelmä
on helppo ja nopea tapa asentaa,
koska siinä tarvitsee vain tuoda
yhdistetystä virranottoyksiköstä johto latausasemaan.
Parkkihalliin asennettiin yksi isompi DC-laturi ja
neljä kappaletta tupla AC -latureita. Peruslataukseen
sopivien tyypin 2 pisteiden enimmäisteho on 22 kW
ja DC-pikalaturin teho on 50 kW. Kaikki latausasemat
on saatu otettua yhdestä virtakiskosta. Virranjakokis
kolla on helppo lisätä latauspisteitä
Jos jatkossa on tarvetta muutoksille, pystyy koko
naisuuden helposti tuplaamaan. ABB:n räätälöidyssä
Kabeldon -kaapissa on 630 ampeerin kiskosto ja nyt

MIKÄ YRITYS?
Oy Ravera Ab on yritys, jolla on pitkät perinteet ja juuret vuoteen 1892 saakka. Yritys sai
nykyisen muotonsa vuonna 2006, kun Vaasan Sähkö jakautui eri tytäryhtiöihin. Vuonna
2020 Elvera-konserni osti yrityksen, mutta liiketoiminnan ydin on säilynyt ennallaan.
Tämä kokenut verkkourakointiyhtiö rakentaa, kehittää ja kunnossapitää elintärkeitä
sähkönjakeluverkkoja. Laaja yleinen asiantuntemus alalta käsittää niin yksittäiset palvelut kuin kokonaisratkaisut sähköasemista muuntaja-asemiin ja älykkäisiin energiaratkaisuihin.
Ravera on arvostettu ja pitkäaikainen kumppani johtaville toimittajille Vaasan energiaklusterissa ja Vaasan Sähköverkon jakelualueella. Yritys on erikoistunut tuulipuistojen
sähkö- ja kuituverkkoasennuksiin sekä maakaapeliverkkojen vianmääritykseen ja suorittaa kaikkea pienjännitetöistä vaativiin suurjännitetöihin.

KUKA?

Leif Smeds
toimitusjohtaja
• Oy Ravera A
•

Martin Geisor
• työmaapäällikkö
• Oy Ravera Ab

Johnny Råholm
• avainasiakasmyyjä
• SLO Oy
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Schneider Electric & Plugit
referenssikohde Itis
TEKSTI JA KUVAT: Schneider Electric

S

ähköautojen määrän kasvu kiihtyy
Suomessa tulevina vuosina. Lataus
pisteiden tarjoaminen onkin välttämät
tömyys tulevaisuuden kauppakeskuksille.
Viikonlopun ruokaostoksia tekevä perheen
isä tai -äiti valitsee jo nyt ostospaikkansa sen
perusteella, missä voi samalla ladata auton.
Tunnin mittaisen kauppareissun, kenkäos
tosten tai vaikka pidemmän leffateatterivierai
lun aikana sähköautoa ehtii ladata helposti 50
kilometrin edestä.
Kauppakeskus Itis valmistautuu tulevai
suuteen tarjoamalla jo nyt asiakkailleen mah
dollisuuden ladata sähköautoja turvallisesti ja
helposti. Asiakkaalle parasta on, että lataami
nen onnistuu ilman tunnistautumista tai mak
sua.
Itiksessä haettiin ratkaisua sisälle parkki
halliin, jonne ensivaiheessa asennettiin 8
latauspistettä. Itiksen latauslaitteet on kytketty
Canalis-jakelukiskoon, jonka myötä latauslait
teita voidaan vaivatta asentaa lisää. Muunto
joustavan sähkönjakeluratkaisun ansiosta val
mius laajentaa järjestelmää on olemassa ja
siten tulevaisuudessa investointikynnys on
paljon pienempi.
”Itis on ilmastoystävällisenä kauppakes
kuksena edelläkävijä”, kehuu liiketoiminta
johtaja Kim Långstrom Schneider Electri
cilta. ”Itis on viisaasti ottanut käyttöön edis
tyksellisen teknisen ratkaisun, jonka ansiosta
kauppakeskus pystyy kustannustehokkasti
laajentamaan sähköautojen latausmahdolli
suuksia tarpeen kasvaessa.”
Schneider Electric toteuttaa Itiksen
älykkäät latauspistejärjestelmät yhdessä
Plugit Finland Oy:n kanssa, joka vastaa
järjestelmäosaamisesta sekä käytönaikaisista
palveluista.

Itis on ilmasto
ystävällisenä
kauppakeskuksena
edelläkävijä”
– Kim Långstrom, liiketoimintajohtaja
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Tutustu virranottimien
esiasennuspalveluun
sivulla 7.

Miksi Canalis-jakelukisko on järkevä
ratkaisu sähköautojen lataukseen?
Suunnittelun vapaus
Lopullisia virranottopisteitä ja yksittäisiä
kuormia ei tarvita suunnitteluvaiheessa
• Tarjoaa valmiuden sähköautojen
lataukseen, vaikkei kaikkia latureita
vielä hankittaisikaan
• Canalis-kiskostoa voidaan laajentaa
helposti jälkikäteen

Nopeampi ja edullisempi
asennus verrattuna perinteisiin
kaapeleihin
•

•

•

Vaatii 60 % vähemmän työvoimaa
asennusvaiheessa, ja vie silti 50 %
vähemmän asennusaikaa
40 % kevyempi rakenne
– helppo käsitellä
Asennustyö vaatii ainoastaan mekaa
nista osaamista

•

Muuntojoustavuus
•

•

päästä myrkyllisiä palokaasuja, kuten
perinteinen kumikaapeli

Virranottimet myydään valmiiksi
kalustettuina

Kuormanhallinnalla saadaan
kasvatettua latauspisteiden määrää
Kuormien siirrot ilman jännitekatkoja
esim. laitehuoltojen yhteydessä

Hintaetu
•

•

Tilansäästö keskuksella
•

Yksittäinen Canalis-kisko tarvitsee
kiinteistön pää-/nousukeskukselta
vain yhden vapaan lähdön, jolloin eril
listä latausasemille tarkoitettua sähkö
keskusta tai laajoja keskuksen tilavara
uksia ei tarvita

Paloturvallisuus
•

Canalis ei lisää palokuormaa eikä

Canalis-ratkaisu tulee kaapelointia
edullisemmaksi jo yli 5 parkkiruudun
kohteissa
Yli 10 latauspisteen kohteissa
Canalis-ratkaisun säästöt kaapelointiin
nähden mitataan tuhansissa
euroissa

Canalis-jakelukisko on joustava
ratkaisu
•
•

•

Tehokas energiankulutuksen seuranta
Säästöt sekä investointivaiheessa että
käytön yhteydessä
Varautuminen tulevaisuuden muutok
siin on joustavaa

Canalis-paketit
SLO:n verkkokaupasta
Snro

Tuotepaketti

34 581 23

Peruspaketti, sis. virranottimen,
valmius 10 paikalle Canalisvirranjakokiskon avulla, yksi laturi

34 581 24

Tuotepaketti, sis. virranotin ja yksi
lisälaturi tarvikkeineen

34 581 25

Laajennuspaketti, sis.
3 m jatko-osan Canalisjakelukiskoon
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 iten vakiovalo- ja päivänvaloM
ohjaus toimii?
TEKSTI: Aku Bragge, liiketoimintapäällikkö,
valaistuksen ohjaus, Nylund Group.

Himmennettävistä DALI-valaisimista saa helpoiten parhaan
hyödyn valaistusaluekohtaisella
DALI-tunnistinohjauksella. B.E.G.
Luxomatin DALI-tunnistimissa
on sisäänrakennettu ominaisuus,
joka pitää valaistuksen tasaisena
läpi elinkaaren.
Tunnistin säätää valaistusta automaattisesti
mittaamansa valaistuksen määrän mukaan.
Tunnistin muuttaa valaistustasoa hyvin huo
maamattomasti, jolloin tilan käyttäjä harvem
min sitä edes huomaa.

Helppo käyttöönotto
Asentajalle ominaisuuden käyttöönotto on
hyvin yksinkertainen. Asentajan tarvitsee
vain asettaa haluttu tavoitetaso valaistuksen
kirkkaudelle ja tunnistin hoitaa lopun auto
maattisesti. Seuraavakasi avataan tarkem
min, miten tämä ohjaus toimii ja mitä asen
nuksessa on hyvä huomioida. Tutustu myös,
mitä uusia ominaisuuksia HCL2-järjestelmä
tuo päivänvalo-ohjaukseen.
• Tunnistin säätää valaistusta luonnonvalon
määrän muuttuessa.
• Tunnistin kompensoi valaisimien
• valotehokkuuden alenemaan automaatti
sesti. Tämän ansiosta se on käyttökelpoinen
myös tiloissa, joihin ei välttämättä tule lain
kaan luonnonvaloa.

Mittaustulokseen vaikuttavat asiat
Läsnäolotunnistimet asennetaan kattoon. Tun
nistin mittaa valaistusvoimakkuuden sen ala
puolella olevalta pinnalta. Mittaustulokseen vai
kuttaa tunnistimen etäisyys, pinnan väri, pin
nan tekstuuri ja pinnan kulma suhteessa tun
nistimeen.

Tunnistin reagoi herkästi valoon
Suuntaava valoisuusanturi on herkkä reagoi
maan suoraan anturiin tulevaan valoon. Keväi
sen kelin heijastuma esim. sälekaihtimista voi
aiheuttaa tilan valotason äkillistä muuttumista
ja siten hämmästystä tilan käyttäjissä. Suora
auringon paiste on ikävä ilmiö myös näyttö
päätteellä, joten silloin kannattaa suosiolla sää
tää sälekaihtimia tiukemmalle.

Master-tunnistimen asennus
Master- ja Slave-tunnistimien asennuksissa
valoisuusmittaus on Master-tunnistimessa. On
tärkeää, että tilassa on valoa aina vähintään
riittävästi. Siksi yleisesti suosittelemme Mastertunnistimen asentamista huoneen hämärim
pään kohtaan.

mille. Tämän järjestelmän myötä käytössäsi on
päivänvalo-ohjaukseen entistä parempi säätö
tekniikka.
HCL2-järjestelmä mahdollistaa minimija maksimi-himmennystasojen määrittämi
sen tunnistimeen, joka rajaa himmennysalu
etta. Esimerkiksi keskellä kirkasta päivää luon
nonvalo riittää hyvin täyttämään työskente
lytilan vaatimukset valaistusvoimakkuudelle.
Silti tunnistin pitää minimivalotason viihtyvyy
den vuoksi.
Jatkossa suunnittelija voi määritellä HCL2järjestelmällä ohjattuihin tiloihin tavoiteluksi
tason, värilämpötilaprofiilin eri vuorokauden
ajoille, sekä minimi- ja maksimi-himmennysta
son säätöalueelle. Tämä säätötekninen omi
naisuus parantaa merkittävästi käyttäjien tyy
tyväisyyttä.

Valoisuusanturin sijainti
Suuntaava valoisuusanturi sijaitsee aina PIRtunnistimen linssin ulkopuolella. Keskiarvois
tava valoisuusanturi sijaitsee PIR-tunnistimen
linssin sisällä. Pelkällä keskiarvoistavalla valoi
suusanturilla ei voi saavuttaa laadukasta vakio
valo- ja päivänvalosäätöä.

Keskiarvoistava ja suunnattu valoi
suusanturi yhdessä tuotteessa
Hybriditekniikkaa hyödyntämällä saadaan
entistä tarkemmin huomioitua tilan vallitsevat
olosuhteet ja säädöstä saadaan vieläkin tar
kempaa.

Asennuksen muistilista
1.
2.
3.

Sijoita master-tunnistin mieluummin
huoneen hämärämpään paikkaan.
Huomioi että valoisuusanturi on
mieluummin seinän kuin ikkunan puolella.
Huomioi mahdolliset heijastumat.

Lattialta mitattava valaistusvoimakkuus
Paras tapa mitata lattialla tai työpöydällä vallit
seva valaistusvoimakkuus on käyttää suuntaa
vaa valoisuusanturia. Suuntaava valoisuusan
turi mittaa pöydältä takaisin kattoon heijastu
van valon määrän ja säätää valaisimien kirkka
utta mittaustulosta vastaan.
14 SLO Valinnat • 3 / 2021

Paras säätötekniikka päivänvaloohjaukseen
HCL2-järjestelmä tarjoaa uusia ominaisuuksia
päivänvalo-ohjaukseen. Uuden tunnistintuote
perheen myötä se tuo uuden DALI-2 sertifioi
dun Multicast-ohjaustekniikan DALI-2 -valaisi

B.E.G. Luxomatin PD4-M-HCL on kompakti
valaistuksen ohjausjärjestelmä ja helpoin tapa
Human Centric Lightingin, eli ihmiskeskeisen
valaistuksen toteutukseen.

Ratkaisut 15

Valloittava
Domino – elinikä
130 000 tuntia
Domino
Domino on siro, minimalistinen upotettava
julkisten tilojen valaisin matalalla kiusahäikäisyllä. Valonlähde on lähes huomaamaton,
joten valaisimen tuottama valo on erittäin
miellyttävää ja tasaista. Värintoisto on erittäin hyvä CRI90.
Saatavana on useita heijastinvärejä ja avautumiskulmavaihtoehtoja 1-, 2-, 5- ja 10
-osaisena. Ohjaustapana on ON/OFF tai
DALI/Switch-Dim. Valittavissa myös SylSmart
Casambi älykkäällä valonohjausjärjestelmällä
varustettuna.
Domino-sarja soveltuu erityisen hyvin hotellien, ravintoloiden ja liiketilojen yleis- ja korostusvalaistukseen sekä asuntotuotantoon.
Saatavana myös kehyksettömät mallit.
www.sylvania.fi
P. 09 54212100
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Kokonaisratkaisu sähköauton
lataukseen tai järkevä varautuminen tulevaisuuteen – NäpsäSMARTEV-ulkomittauskeskus ja Terra AClatausasema tuovat kiinteistösi
2020-luvulle.

NäpsäSMART-EV-ulkomittauskeskus
Kokonaisratkaisu sähköautojen lataukseen
Sähköauton kotilataaminen on nyt helppoa
NäpsäSMART-EV-ulkomittauskeskus sisältää kaikki latausaseman
vaatimat komponentit valmiiseen asennukseen. Ilman lataus
asemaa keskus toimii tavallisena ulkomittauskeskuksena. Lata
ustehojen ylä- ja alarajat säädetään kätevästi mobiiliaplikaatiolla.

Snro

Tyyppi

Kuvaus

34 110 42

1T-MK50J-O-EVC

Mittauskeskus 1
pinta/uppo Fe
Näpsä Smart

Roiskevesitiiviit pintapistorasiat
– Impressivo® valkoinen ja matta musta
Impressivo-sarjan 2-osaiset pintapistorasiat nyt myös
roiskevesitiiviinä. Saatavilla sekä valkoisen että matta
mustan värisinä - valitse kohteesi mukaan.
Pistorasiat sisältävät läppäkannellisen keskiölevyn, pistorasian run
gon, pintakehyksen sekä pintakojerasian. Pistorasiassa on liittimet
kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max. 4 johtoa (haa
roitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML- ja MK-johtimille.

Snro

Tyyppi

Kuvaus

Pakkauskoot

24 060 30

302ESW-84

Pistorasia, Impressivo, pinta, 2-osainen, maadoitettu,
jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen

1/10

24 060 34

302ESW-885

Pistorasia, Impressivo, pinta, 2-osainen, maadoitettu,
jousi-liittimin, haaroitusliittimet, matta musta

1/10
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DIN-kiskoasenteinen
ECO16BTD-termostaatti
nyt saatavilla Enstolta!
Enston termostaattisarja täydentyy uudella
ECO16BTD-yhdistelmätermostaatilla. Termos
taatti asennetaan DIN-kiskoon ja sitä voidaan
käyttää sekä lattian että huoneen lämpötilojen
ja tehoperusteisen lämmityksen ohjaukseen.
ECO16BTD täyttää nykyaikaiset energiansääs
tön - eli Ecodesign - vaatimukset.
Lämpötila voidaan säätää laitteen omalla
säätöpyörällä tai käyttämällä Ensto Heat Control -sovellusta (Android sekä iOS). Sovellus
kommunikoi termostaatin kanssa Bluetoothin
avulla ja se toimii myös muiden Enston lattia
lämmitystermostaattien sekä lämmittimien
kanssa. Sovelluksella voidaan ohjelmoida hel
posti viikkokalenteri, lyhytaikainen tehostus ja
pitkäaikainen loma-ajan lämpötilan poikkeutus.
Lisäksi sovelluksesta on helppo seurata ener
gian kulutusta sekä lämpötilojen muutoksia.
Jatkossa ECO16BTD-termostaatti voidaan päi
vittää sovelluksen kautta, jos esimerkiksi uusia
ominaisuuksia tulee markkinoille.

ECO16BTD-termostaatti on täydellinen
ratkaisu esimerkiksi loma- ja vuokra-asuntoihin,
joissa usein halutaan, ettei käyttäjä
pääse säätämään lämpötilaa. Lisäksi termos
taatissa on monipuolinen lämmityksen muutos
toiminto, jossa ulkoisesta jänniteohjauksesta
voidaan muuttaa tavoitelämpötilaa.
Ohjauksena voidaan käyttää mitä tahansa
vaihetta (L1, L2, L3).

Ominaisuuksia:
•

•

•

•

•

•

ECO16BDT-termostaatin kuormitettavuus on
16A/3600W.
Säätöalue on lattiatermostaattina +5...+50°C
ja yhdistelmätermostaattina +5...+35°C.
NTC-anturin 47kohm/25°C pituus on 4 m
(jatkettavissa max. 25 m).
DIN-kisko asennus, leveys 2 moduulia, 36
mm x 90 mm.
Lattia-anturi on mukana pakkauksessa,
mutta huoneanturi ja sen tarvikkeet on han
kittava erikseen.
Huoneanturina käytetään ECOAC2-anturia
(sähkönumero 26 210 92).

Vanha snro Snro

Tyyppi

Kuvaus

EAN

Pakk / kpl

35 300 07

ECO16BTD

DIN-Kisko lattialämmitys termostaatti

64 381 00401733

1/12/540

26 212 41

Mittauskeskus mökkiympäristöön
Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaa ylijännite
suojallisella mittauskeskuksella PEVEP225.03-Y
Pienikokoinen mittauskeskus on suunniteltu
mökille tai vapaa-ajan asuntoon. Koska mökit ja
vapaa-ajan asunnot sijaitsevat yleensä taajamien
ulkopuolella, uudessa keskuksessa on T2-luokan
ylijännitesuoja. Keskus voidaan asentaa joko sei
nälle, EVL2.01-pylvääseen tai erilliselle jalustalle
(EVL2.02 tai EVL2.03).

•

•
•
•

Tekniset tiedot:
•
•
•

Keskus on varustettu vain tarpeellisella kalustuk
sella. Kaapissa on:
• 1 kpl vikavirtasuojakytkin
• 3 kpl johdonsuojakatkaisijaa C16

Virtakisko valmiina lisäkomponenteille
(6 mod.)
1 kpl 1-vaihe pistorasia (16A)
1 kpl 3-vaihe pistorasia (3x16A)
Varatilaa 15 moduulia lisätarpeisiin.

•
•
•
•

Kotelointiluokka: IP34
Nimellisvirta: 25A
Ylijännitesuoja: Kyllä, T2 -Tyyppinen
Väri: RAL7035E
Vikavirtasuojakytkimiä: 1 kpl
Johdonsuojakytkimiä: 3 kpl (3xC16)
Varatila: 15 moduulia

Snro

Ensto tuotekoodi

Kuvaus

34 408 01

PEVEP225.03-Y

Mittauskeskus pistorasioilla, johdonsuojakatkaisijoilla 64 381 00407933
ja ylijännitesuojalla

GTIN
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Pylväskiinnikkeet jakorasioille ja koteloille
Laitteen tai kaapelijatkoksen sijoitus pylvääseen
onnistuu nyt helposti ilman erillisiä virityksiä.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut
kiinnikkeet ovat valmiiksi mitoitettu ja rei’itetty
eri Hensel-tuotemalleille, kuten
•
•
•

KV-sarjan moduulikoteloille,
MI-sarjan koteloille ja
jakorasioille DK, KF, WP ja RK.

Kiristyspannat sopivat pylväspaksuuksille
60–150 mm. Mukana tulee myös ruuvit, joilla kiin
nike ruuvataan kotelon takaseinään. Ruuvit eivät
mene takaseinän läpi, joten kiinnikkeellä ei ole vai
kutusta kotelon tai rasian tiiviyteen.
Snrot: 16 081 39, 16 081 48, 16 081 49

Uudistunut DE-jakorasiasarja
Hensel-malliston edullisin kalvojakora
siasarja on uudistunut. Valmistusmate
riaali on vaihtunut polystyreenistä poly
propyleeniin ja niihin on tehty muitakin
parannuksia.
Rasioissa on 11 kalvoläpivientiä
6–16 mm kaapelipaksuuksille, joista
yksi on kotelon pohjassa. Lisäksi

mukana tulee pohjaan painettavat len
kit, joita hyödyntäen nippusiteillä voi
kaapeleille tehdä vedonpoiston.
Kotelossa on kahdella ruostumat
tomalla teräsruuvilla lukittava kansi ja
sen luokitus on IP55. Tarjolla on kahta
kokoa, harmaana tai valkoisena ja
varustettuna joko liittimillä tai ilman.

Snro

Tuote

Snro

Tuote

16 081 38

DE9320

16 081 13

DE9340

16 081 37

DE9321

16 305 65

DE9341

Esiohjelmoitu
palovaroitinjärjestelmä
Esiohjelmoitu PALOTURVAGSM36-4 on EN54hyväksytty, usean ilmaisinlinjan palovaroitin
keskus.
Älykäs järjestelmä sopii asennettavaksi esi
merkiksi asunto-osakeyhtiöihin, päiväkoteihin ja
myös isompiinkin liiketiloihin.
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Sähkönumero

Tuotekoodi

71 398 81

PALOTURVAGSM36-4

Palovaroitinkeskukseen on valmiiksi asen
nettu GSM-siirtolaite, johon lisätään vain SIMkortti. Järjestelmä on yksinkertaista asentaa
mukana tulevan pikaohjeen avulla.
Järjestelmää voidaan myös laajentaa koh
teen vaatimusten mukaan.
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HellermanTyton – kaasulla toimiva kuumailmapuhallin
•

•

•
•

•

CHG900 on kaasulla toimiva
kuumailmapuhallin, joka soveltuu
mm. kutistemuoviletkujen kutistamiseen.
Helppokäyttöinen ja toimii kaikissa
asennoissa.
Välitön kuumailman tuotto.
Portaattomasti säädettävä lämpötila-alue
+190 °C - +900 °C.
P455-kaasupatruunan seos mahdollistaa

•

kuumailmapuhaltimen käytön myös alhai
sissa käyttölämpötiloissa, jopa -8 °C,
Kaasupatruunan käyttöaika noin 90 min.
Snro

Tuotet.

Kuvaus

64 158 35 CHG900 CHG900-kuumailmapuhallin,
P445-kaasupatruuna, suoraja kourusuulake
64 072 56 P445

Kaasupatruuna 110 ml

HellermannTyton liimalliset kutistemuoviletkut
jakelulaatikoissa
HIS-A-sarjan ohutseinämäiset liimalliset kutistemuoviletkut
soveltuvat eristämiseen ja suojaavat kosteudelta sekä mekaaniselta
rasitukselta.

•
•
•

Sisäpuolinen liima muodostaa kosteus- ja vesitiiviin suojan.
3:1 kutistussuhde ja sarjan 6 kokoa kattavat laajan käyttöalueen.
Väri: musta
Snro

Tuotetunnus Sisähalkaisija kutistamation Pakkaus
/maks. kutistettu

52 377 77

HIS-A 3/1

3,0 / 1,0 mm

10 m

52 377 78

HIS-A 6/2

6,0 / 2,0 mm

5m

52 377 79

HIS-A 9/3

9,0 / 3,0 mm

5m

52 377 80

HIS-A 12/4

12,0 / 4,0 mm

5m

52 377 81

HIS-A 18/6

18,0 / 6,0 mm

4m

52 377 82

HIS-A 24/8

24,0 / 8,0 mm

3m
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UUTTA UTUlta - pistorasiakeskusmallisto pinseri
UTUn vakiokeskuksien koiramallisto saa jäl
leen perheenlisäystä, sillä nyt tulevat pinseripistorasiakeskukset. Nämä pistorasiakeskuk
set on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, ja
niissä käytetään Hagerin johdonsuojakatkai
sijoita ja vikavirtasuojakytkimiä, jotka takaavat
laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Pisto
rasiakeskukset ovat kotimaista työtä suoraan
Satakunnasta, UTUn omasta tuotannosta.

Pistorasiakeskukset kohteisiin, joissa
tuotteilta vaaditaan monikäyttöisyyttä
ja hyvää kestävyyttä
Pistorasiakeskus pinseri on suunniteltu vaa
tiviin käyttökohteisiin, kuten teollisuuden työ
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paikkoihin, satamiin, maatiloille ja halleihin.
Malleja on useita ja ne soveltuvat niin pieniin
kuin isoihin kohteisiin. Pistorasiakeskuksien
materiaalina on kaksi eri vaihtoehtoa, kuuma
sinkitty teräs maalattuna RAL 7035 tai RST.
Nämä materiaalit takaavat kestävän raken
teen tuotteille.
Pinserit ovat helppoja käyttää ja asen
taa. Pistorasioiden ja suojalaitteiden ovet ovat
saranoituja, mikä helpottaa keskuksen kytken
tää. Keskuksen molemmat päädyt on varus
tettu läpivientilaipoilla, mikä mahdollistaa syö
tön liittämisen ylhäältä tai alhaalta. Keskuksen
sisällä on kiinnikkeet kaapelin sidontaa varten.
Keskuksissa käytettävät Hagerin johdonsuo

jakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet takaavat
laadukkaan ja toimivan lopputuloksen.
Pistorasiakeskukset ovat käyneet vaati
vissa 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 tukku
jakelukanavan kautta
Kotimainen Suomessa valmistettu tuote,
jonka tuotekehitys ja suunnittelu omissa
käsissä
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•

•

Suunniteltu vaativiin käyttökohtei
siin, kuten teollisuuden työpaikkoihin,
satamiin, maatiloille ja halleihin
Malleja on useita ja ne soveltuvat niin
pieniin kuin isoihin kohteisiin

Pinserit SLOlta!
Pinseri-pistorasiakeskukset löy
dät sähkönumeroväliltä 34 368 00 34 368 21.
Hanki omasi SLO:n verkkokaupasta.

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

Mirri-monimittarikeskukset
tehokkaaseen tilankäyttöön
UTUn monimittarikeskusvalikoima on kehitetty
asiakkaidemme toivomusten mukaisesti. Ne
soveltuvat entistä paremmin myös saneeraus
kohteisiin, joissa erityisesti ahtaat tilat asettavat
haasteita mittauskeskusten asennuksiin. Uudis
kohteissa mirri-keskukset vapauttavat tilaa muu
hun käyttötarkoitukseen. Arvokas lisätila voi
daan hyödyntää kiinteistön muille toiminnoille.

vien telinerautojen avulla silloin, kun kaapeleita
kulkee keskuksen takana. Lisätarvikkeina saa
tavat ovet asennetaan moduulikohtaisesti. Mirrikeskuksia on saatavissa jopa 250A nimellisvir
taan asti.

Monimittarikeskuksien ominaisuuksia:
•
•

Kestävä ja kapea rakenne mahdollistaa
helpon asennuksen

•

Monimittarikeskukset ovat kuumasinkittyä teräs
levyä ja niiden kapea keskusmoduuli mahdollis
taa kuljetuksen ahtaisiin tiloihin. Keskusmoduu
lit kiinnitetään seinään kiinnityskorvista. Keskuk
set voi kiinnittää seinään myös erikseen tilatta

•

•

Nimellisjännite 400 V
Nimellisvirta 125A, 160A tai 250A
Kalvotiivisteet
Johdotetut riviliittimet nousukaapeleille
Nousuvarokkeet 3x25A mittaritilan alapuolella

Mirri-monimittarikeskukset löydät SLO:n
verkkokaupasta ja myymälöistä sähkönumero
väliltä 33 314 40- 33 316 97.
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Valitse kotimaisesta Finpilar-mallistosta
Tuotesarjamallisto kasvaa asiakkaiden toiveiden mukana
Finpilar mallistovaihtoehdoista on valittavissa
180 mm ja 320 mm leveät kotelosovitteet ja
kaikkia keskuksia saa laajalla RAL-värivalikoi
malla. Halutun RAL-värin koodi ilmoitetaan
tilattaessa ja se on hinnoiteltu lisävaruste.

Etuja
•

•

Vankat anodisoidut täysalumiinikotelot
(halk. 2,8 ja 3,2 mm) kestävät äärimmäisis
säkin olosuhteissa ja sopivat lähes kaikille
julkisille sekä teollisuuden vaativille käyttö
kohteille.
Moduulisovitteiset kalustusvaihtoehdot
helpottavat keskusten nopean toteuttami

Poimintoja tuotesarjojen tuotteista,
sarjatunnistuksen ominaisuuksista ja
käyttökohteista

•

•

sen ja kokoonpanon, mahdollistaen
näin lyhyen toimitusajan sekä edulliset
hinnat.
Pistorasioita voidaan käyttää oven ollessa
suljettuna ja lukittuna.
Käyttökomponentit säilyvät suojassa lisäten
käyttöturvallisuutta ja estäen myös
asiattoman käytön.

FP-sarja:
•

•
•

Pistorasiat ja suoja-automaatit lukittavan
käyttöoven takana.
Lattia, maa- ja laituri asennus.
Snro: 34 040 10

FPU-FPC-sarja:
•

•
•
•

FPKV 622RV4,
Snro: 34 039 46

FPX-sarja:
•
•

•
•
•

FP3010,
Snro: 34 040 10

•

FPX3022V4,
Snro: 34 041 67

•

FPK 610RV,
Snro: 34 040 37

•

FPKS 511V2,
Snro: 34 042 46

PISTORASIAKESKUSMALLISTON
TYYPITYKSIÄ JA OMINAISUUKSIA

Profiili 320 cm leveänä.
Teollisuuden tarpeisiin asiakaslähtöisin
toivein.
Lattia/maa-asennus.
Snro: 34 041 67

FIPA- ja FIPAX-sarja:
•

•

Pistorasiat keskuksen ulkopinnassa ja
suoja-automaatit käyttöluukun takana.
Laituri /maa-asennus.
Snro: 34 040 12

•

Autolämmitys ja pihapistorasiat.
FIPA-putki/seinäkiinnitys ja FIPAX
seinäkiinnitteisenä.
Snro: 34 042 56

FT-sarja:
FPK-sarja
•
•

Pistorasialähdöt, vinomallit eteen ja sivulle.
Snro: 34 040 37

•

Työmaan alakeskukset
Snro: 34 040 72

•

FT32A-6022K, Snro: 34 040 72

•

FPKPV-sarja:
•

•

•

FPKP 320RV2,
Snro: 34 039 43

FPKP-sarja:
•

•
•
•
•
•
•
•

Kotelointiluokat: IP44/IP54/IP55
SGS-hyväksynnät: FI CE
EMC-ympäristö: I/II
EN 61439-1-3 ja 4
Iskulujuus: IK08
Oikosulkulujuus < 6kA
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Kotelosuunta vaaka. Pistorasialähdöt,
vinomallit eteen ja syöttösuunta keskuksen
päädystä.
Snro: 34 040 46

Kotelosuunta pysty. Pistorasialähdöt,
vinomallit eteen. Syöttösuunta ylhäältä tai
alhaalta.
Snro: 34 039 43

FPKS-sarja:
•

•

Kotelosuunta pysty. Pistorasialähdöt keskuksen alapohjasta.
Suoja-automaatit käyttöoven takana.
Snro: 34 042 46
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T2Black - ohut, notkea ja helposti asennettava
saneerauskaapeli
Kuuntelimme asiakkaitamme.
Meiltä toivottiin "notkea ja ohut
saneeurauskaapeli, joka on kätevällä kertakäyttökelalla". nVent
Raychem on kehittänyt pyyntöön
ratkaisun, jonka nimi on T2Black.
T2Black on notkea, sitä on helppo muotoilla
monimutkaisille lattioille. Se on halkaisijaltaan

Snro

4 mm, joten se soveltuu mataliinkin lattiara
kenteisiin. Kaapeli toimitetaan pakkauksessa,
jossa on tukeva kertakäyttökela. Kela otetaan
paketista irralleen tai pakkauksen läpi työnne
tään akseli ja asennus voi alkaa. Akseliksi käy
esim. jäykkä muoviputki.
T2Black kuuluu tuotteisiin, joissa on 12
vuoden täystakuu. Jos kaapelin on asentanut
ja rekisteröinyt Certified PRO -asentaja, takuu
laajenee 20 vuoteen rekisteröinnin jälkeen.

Asennusväli (mm):

120

100

Teho neliömetriä kohti (W/m²):

100 W/m²

120 W/m²

Nimitys

Pinta-ala (m²) jolle kaapeli riittää

Teho (W)

81 714 13

T2Black-12, 14,5 m

180

1.8

1.5

81 714 15

T2Black-12, 20 m

250

2.5

2.0

81 714 17

T2Black-12, 26,5 m

325

3.2

2.7

81 714 19

T2Black-12, 35,5 m

435

4.3

3.6

81 714 21

T2Black-12, 46 m

565

5.6

4.7

81 714 22

T2Black-12, 55 m

665

6.6

5.5

81 714 23

T2Black-12, 73 m

895

8.9

7.4

81 714 24

T2Black-12, 98 m

1210

12.1

10.0

Lattialämmitystä kannattaa aina ohjata lat
tialämmitystermostaatilla ja mitata lämpö
tila lattia-anturilla. Tällaisia termostaatteja ovat
NRG-DM Snro 26 154 23 ja SENZ WIFI Snro
26 154 28.

Ohut ja notkea saneerauskaapeli T2Black
toimitetaan kätevässä kertakäyttökelassa.
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ABB:n nokkakytkimien tuotanto on päättynyt
ABB:n nokkakytkinten tuotanto loppui 31.12.2020. Muu
tos koskee tuotesarjoja OC*, OM*, ON*, OL* ja niihin liittyviä
komponentteja, varusteita sekä varaosia.
Koska kyseisiä nokkakytkimiä on vielä laajasti käytössä,
alkuperäisien uusiminen on todennäköistä. Jos vanhojen
nokkakytkimien rinnalle tarvitaan lisäyksiä, usein toivotaan
tyyliltään ja rakenteeltaan alkuperäisten kaltaisia.

Sontheimerin valikoima ABB:n poistuneen mallis
ton korvaajaksi
SLO tarjoaa ratkaisuksi Sontheimerin nokkakytkinmallistoa.
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Pääsääntöisesti olemassa olevalla valikoimalla on mah
dollista kääntää alkuperäiset nokkakytkimet Sontheimerin
vastaaviin. Mikäli vakiokytkimistä ei löydy vaihtoehtoa, on
nokkakytkimien räätälöinti mahdollista.
Tutustu vaihtotaulukkoon osoitteessa:
ideat.slo.fi/abbn-nokkakytkimien-tuotanto-on-paattynyt/
tai siirry lukemaan skannaamalla QR-koodi:
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WERMA EvoSIGNAL - täysin uusi
modulaarinen hälytyslaitesarja
Uuden sukupolven EvoSIGNAL-merkinan
tolaitteet nyt SLO:n valikoimassa. EvoSIGNAL tarkoittaa vähemmän varastonimikkeitä ja
enemmän poweria. EvoSIGNAL-tuotteet toi
mivat niin sisä- kuin ulkokäytössä, ja ne ovat
erittäin kestäviä. Nämä tuotteet soveltuvat
lukemattomiin käyttökohteisiin, kuten talotek
niikka, koneet ja laitteet, ovi- ja porttisovelluk
set ja kiinteistöt.

valaisimen koon, hälytystavan ja kiinnitystavan.
Easy as 1–2–3! Kysy lisää tuotteista lähim
mältä SLO-asiantuntijaltasi!
Sähkönumerot löydät väliltä 71 101 96 … 71
127 59

Tärkeimmät ominaisuudet:
Suojausluokka IP66
käyttölämpötila-alue: -30…+60 °C
• täysin yhteensopiva aiempien WERMAtuotteiden kanssa
• helppo kasata ja asentaa vain muutamalla
sähköliitännällä toimintakuntoon
• TwinLIGHT ja TwinFLASH = kaksi valo
tehostetta yhdessä laitteessa.
EvoSIGNALL-tuotteista voit rakentaa juuri
sellaisen tuotteen kuin tarvitset. Valitset vain
•
•

Valaistut hätä-seis-painikkeet Harmony-sarjassa
Harmonyn uudet hätä-/seis -painikkeet loistavat nyt kirkasta valoa ja
ovat helposti huomattavissa
Hätä-seis-painikkeen nopea lokalisointi voi
säästää mittavilta kustannusvahingoilta. Valo
renkaalla varustettu hätä/-seis -painike sääs
tää vian lokalisointiin kuluvaa aikaa hohta
malla kirkkaasti pimeässä. Rengas hohtaa nor
maalisti valkoisena, mutta kun hätä/-seis -pai
nike painetaan pohjaan, se muuttuu punai
seksi. Tämä helpottaa painikkeen sijainnin löy

tämistä pimeässä, pitkällä linjalla tai koh
teessa, jossa on lukuisia hätä-seis-painik
keita lähellä toisiaan.
• Kirkas valo
• 2 eri väriä indikoimaan tilaa
• Ergonominen muotoilu
• Saatavana joko lisäosana tai integroi
tuna painikkeeseen
Youtube-video: ‘’ hätä/-seis paikannetaan
nopeasti?’’ https://www.youtube.com/
watch?v=R7h-tWYfOVU&feature=
youtu.be

Snro

Tuotekoodi

Nimi

23 629 48

ZB5AS84W2B

Hätäseis pun LED 24VACDC

23 629 50

ZB5AS84W2M

Hätäseis pun LED 230VAC

23 629 52

ZBY9W2B330

Rengas Ø60 pun LED EMSTOP 24V

23 629 54

ZBY9W2M330

Rengas Ø60 pun LED EMSTOP 230V
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LiT by Cardi - valaisimet
vain SLO:lta

Soneparin maailmanlaajuinen LiT by Cardi -valaistusbrändi
on saatavilla Suomessa, ja vain SLO:lta!
LiT by Cardiin kuuluu ammattilaisten toteuttamia valaisimia, joiden laadukkaat
materiaalit ja komponentit ovat tarkkaan valikoituja.
LiT by Cardi -mallisto kattaa keskisimmät ja suosituimmat valaistuskohteet,
ja niissä on sekä DALI-ohjattavia että himmennettäviä versioita.
Tuotteiden ominaisuuksissa on painotettu kestävyyttä ja helppoa asennettavuutta,
jolloin ne ovat niin ostajalle, käyttäjälle kuin asentajallekin riskitön valinta.
LiT by Cardi -laatutuotteilla on luonnollisesti vähintään kolmen vuoden takuu!
Tarkista hinnat myyjältäsi tai verkkokaupasta www.slo.fi.

KoVa

Kajo

Modu

alasvalo

alasvalo

8W 930 VA IP54 DIM ISO

300 1000 830/840 IP54 S

600 4100 840 MP UGR

600 4000 840 MP UGR DA

Snro 41 497 00

Snro 41 497 06

Snro 41 497 02

Snro 41 497 03

*4149700*

*4149706*

*4149702*

*4149703*

8W 940 VA IP54 DIM ISO

300 1000 830/840 IP54

600 4200 840 OP

600 4100 840 OP DA

Snro 41 497 01

Snro 41 497 07

Snro 41 497 04

Snro 41 497 05

*4149701*

*4149707*

*4149704*

*4149705*

moduulivalaisin

Loiste

teollisuusvalaisin roiskevesi

Heitin

valonheitin

1200 40W 840 IP44 5x2.5

1500 50W 840 IP44 5x2.5

Snro 43 450 00

Snro 43 450 01

*4345000*

*4345001*

Roiske

teollisuusvalaisin suljettu

100W 10000 840 ASY IP65

200W 22000 840 SYM IP65

Snro 45 456 00

Snro 45 456 01

*4545600*

*4545601*

50W 4700 840 SYM IP65

100W 9800 840 SYM IP65

1200 37W 840 IP65 3x2.5

1500 45W 840 IP65 3x2.5

Snro 45 456 02

Snro 45 456 03

Snro 43 450 02

Snro 43 450 03

*4545602*

*4545603*

*4345002*

*4345003*
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Halogeenivapaat moniputki- ja yhdistelmäkaapelit
– yhdellä tuotteella moneen tarpeeseen
AVS-Yhtiöiden moniputkikaapeleissa käyte
tään ainoastaan halogeenivapaata vaippama
teriaalia. Aikaisempi PVC-vaippamateriaali on
jäänyt pois loppukäyttäjien uusien tarpeiden
ja viimeisimpien rakennusvaatimusten myötä.
AVS:n kehittämissä yhdistelmäkaapeleissa
sekä pneumatiikka- että viestikaapelit kulkevat
saman vaipan alla. Tämä vähentää tilan tar

vetta ja helpottaa kaapeleiden asennusta.
AVS:n uudet moniputkikaapelit on varus
tettu polyolefiini-vaipalla. Tämän vaipan sekä
yhdistelmäkaapeleissa käytettävien viestikaa
peleiden CPR-paloluokka on Dca-s2, d2, a1.
Moniputkikaapelit voidaan varustaa 1-19 kpl
putkia riippuen putkien halkaisijasta. Putkissa
on vakiona numerokoodaus.

Moniputkikaapeli, musta

Snro

Nimi1

Snro

Nimi1

9740062

LC-1PES-10/7+NOVAK-M CPR

9740047

LC-1PES-6/4 CPR Dca-M

9740056

LC-2PES-6/4+KJAAM-M CPR

9740046

LC-1PES-10/7 CPR Dca-M

9740063

LC-2PES-10/7+KJAAM-M CPR

9740048

LC-2PES-6/4 CPR Dca-M

9740057

LC-2PES-6/4+NOVAK-M CPR

9740049

LC-2PES-10/7 CPR Dca-M

9740064

LC-2PES-10/7+NOVAK-M CPR

9740050

LC-1PA-6/4 CPR Dca-M

9740058

LC-1PA-6/4+KJAAM-M CPR

9740051

LC-2PA-6/4 CPR Dca-M

9740059

LC-1PA-6/4+NOVAK-M CPR

9740052

LC-1PA-10/7 CPR Dca-M

9740060

LC-2PA-6/4+KJAAM-M CPR

LC-2PA-10/7 CPR Dca-M

9740061

LC-2PA-6/4+NOVAK-M CPR

9740053

Yhdistelmäkaapeli, musta

Yhdistelmäkaapeli, sininen

9740054

LC-1PES-6/4+KJAAM-M CPR

9740044

LC-1PES-10/7+KJAAM-Ex CPR

9740045

LC-1PES-10/7+KJAAM-M CPR

9740065

LC-2PES-6/4+KJAAM-Exi CPR

9740055

LC-1PES-6/4+NOVAK-M CPR

9740066

LC-2PES-10/7+KJAAM-Exi CPR

Moniputkikaapeleiden sisusputkimateriaalit
ovat vakiona PES (polyeteeni), PA (polyamidi)
tai PEX (suurtiheyksinen polyeteeni). Kaikki
nämä putket on valmistettu halogeenivapaista
materiaaleista. Tyypillisesti yhdistelmäkaape
lit varustetaan KJAAM-HF tai NOVAK-HF vies
teillä. Kaikki AVS:n moniputkikaapelit täyttävät
RoHS- ja REACH-vaatimukset.

 OXFREE ZH ROZ1-K EMC halogeeniton
T
häiriösuojattu moottorinsyöttökaapeli

Kaapelia käytetään moottoreiden energiansyöttöön järjestelmissä
ja tiloissa, missä elektromagneettista säteilyä on rajoitettava. Erin
omainen häiriösuojaus, hyvä öljyn, kemikaalien ja UV-kesto. Kor
kea CPR-luokitus Cca -s1a, d1, a1. Tulipalon sattuessa ei levitä
myrkkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standardi: IEC 60502
Nimellisjännite U/Uo: 0,6/1 kV
CPR luokka: Cca - s1a,d1,a1
Johdinmateriaali: kirkas kupari
Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
Johdineriste: XLPE
Ulkovaippa: polyolefin
Häiriösuoja: alumiinifolio + tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä asennus: -40 °C…+90 °C
Käyttölämpötila liikuteltava asennus: -15 °C…+90 °C
Taivutussäde: 10 x ulkohalkaisija
Johdintunniste: HD 308 S2
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Sähkönumero

Koko

Väri

ø/mm

kg/km

Pakkaus

04 727 00

4G1,5

musta

10,4

155

K500

04 727 01

4G2,5

musta

11

195

K500

04 727 02

4G4

musta

12,4

260

K500

04 727 03

4G6

musta

13,9

345

K500

04 727 04

4G10

musta

17,2

595

K500

04 727 05

3x6+3G1,5

musta

13,9

335

K500

04 727 06

3x10+3G1,5

musta

15

450

K500

04 727 07

3x16+3G2,5

musta

17,2

670

K500

04 727 08

3x25+3G4

musta

21,4

1085

K500

04 727 09

3x35+3G6

musta

24,1

1455

K500

04 727 10

3x50+3G10

musta

28

2025

K500

04 727 11

3x70+3G10

musta

32,5

2650

K500

04 727 12

3x95+3G16

musta

31,3

3455

K500
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 alogeenittomat VOKA KLM/KLMA
H
-merkinantokaapelit – uutuutena pienkelat
CPR-luokitellut halogeenittomat KLM/KLMA-kaa
pelit turvallisen ympäristön rakentamiseen. Kaape
lit soveltuvat erinomaisesti mm. sairaaloihin, kou

luihin ja julkisiin tiloihin, joissa vaatimuksena on
halogeenittomuus sekä CPR-luokitus. Saatavana
myös kätevissä pienkeloissa!

Snro

Nimike

Luokka

Kela

02 708 34

KLM 2x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 42

KLM 2x0,8 sininen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 40

KLM 2x1,0 punainen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 43

KLM 4x0,8 sininen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 44

KLM 4x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 52

KLM 2x2x1,0 punainen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 35

KLMA 2x0,8+0,8 sininen

Dca s1 d2 a1

K 500

•

02 708 45

KLMA 2x0,8+0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

K 500

•

02 708 38

KLMA 4x0,8+0,8 sininen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 41

KLMA 4x0,8+0,8 punainen

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 46

KLMA 4x0,8+0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

K 500

02 708 56

KLMA 2x0,8+0,8 harmaa

Cca s1 d1 a1

K 500

02 708 47

KLMA 4x0,8+0,8 harmaa

Cca s1 d1 a1

K 500

Tekniset tiedot
•
•

•

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

Uutuus pienkelat:
02 708 57

KLM 2x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 200

02 708 61

KLM 4x0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 150

02 708 62

KLMA 2x0,8+0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 200

02 708 64

KLMA 4x0,8+0,8 harmaa

Dca s1 d2 a1

PK 150

Faber Kabelin PVC- ja PUR-eristeiset
EFK-energiansiirtoketjukaapelit
PVC- ja PUR-eristeiset EFK-energiansiirtoketjukaa
pelit soveltuvat jatkuvassa liikkeessä oleviin sovel
luksiin. Valikoimaa on laajennettu ja tuotteiden saa

•

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

•

tavuuteen on kiinnitetty huomiota. Näin pystymme
jatkossa vastaamaan paremmin asiakkaiden tule
viin tarpeisiin.

EFK 300P ja EFK 300CP, TPE/PUR TPE/
PUR kaapelit ovat halogeenittomia ja
soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön
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 irransyöttö ja tiedonsiirto yhdessä ja samassa
V
kaapelissa
Hybridikaapeli yhdistää monta kaapelia sekä helpottaa että nopeuttaa asennuksia – tällä tavalla säästät
aikaa ja rahaa. Nexansilla on kolme
Hybridikaapeliperhettä FLAQQLY,
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FLAQQBR ja FLQQBR. Yhdistetyt
virransyöttö- ja tiedonsiirtokaapelit kulunvalvontajärjestelmiin kuuluvat
Nexansin ratkaisuihin hälytys- ja
turvajärjestelmille.

Virransyöttökaapelit vaativat matalan resis
tanssin (isompi poikkipinta) minimoidakseen
jännitehäviön, kun taas tiedonsiirtokaapeleissa
pitää olla hyvät signaalinsiirto-ominaisuudet.
Välttääkseen useampien kaapeleiden asenta
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misen niin virransyöttöön kuin
tiedonsiirrolle, Nexans on kehittänyt hybri
dikaapeliperheitä eli kaapeleita, jotka sisäl
tävät sekä johtimia virransyöttöön että pari
kierrettyjä tiedonsiirtojohtimia. Virransyöt
tökaapeleiden poikkipinta on joko 1,5 tai
1,0 mm² ja tiedonsiirtokaapeleiden pari
kierrettyjen johtimien poikkipinta 0,5 tai
0,22 mm².

sekä koneille että kalustolle. Nämä ongel
mat vähenevät helposti käyttäessä halo
geenivapaita kaapeleita. Halogeenivapai
den kaapeleiden palossa tuottama savu
on huomattavasti ohuempaa eikä syövytä
metalleja. Poistuminen savuntäytteisestä
kiinteistöstä helpottuu myös merkittävästi,
mikä pelastaa ihmishenkiä.

YHDISTETTY VIRRANSYÖTTÖJA TIEDONSIIRTOKAAPELI
KULUNVALVONTAJÄRJESTELMIIN

FLQQBR
Signaalijohtimet ovat parikierrettyjä ja
suojaamattomia.

FLAQQBR
Signaalijohtimet ovat parikierrettyjä ja
suojattuja yhteisellä aluminifoliolla.

Aina halogeenivapaa
Nexansin hybridikaapelit ovat luonnollisesti
halogeenivapaita. Palon sattuessa useim
miten palavien kaapeleiden savu ja kaa
sut aiheuttavat isoja ongelmia niin ihmisille

FLAQQLY
Tuplavaipalla ulko- ja sisäkaapeli.
Musta polyeteenivaippa repäisylangalla
kuorimisen helpottamiseksi
sisäasennuksiin.
Signaalijohtimet ovat parikierrettyjä ja
suojattuja yhteisellä aluminifolioilla.

Prysmian Group yhtenäisti
MCMK- ja MK -kaapelivalikoimaansa
Prysmian Groupin halogeenittomien palosuo
jattujen kaapeleiden valikoima on laajentu
nut vuosi vuodelta. 2.5.2021 voimaan tulleet
muutokset selkiyttävät entisestään kaapeliva
linnan tekemistä ja parantavat saatavuutta.

MCMK-tuoteperhe

MK-tuoteperhe

Jatkossa 25 mm2 ja poikkipinnaltaan sitä
isommat tuotteet ovat saatavilla vain palo
turvallisina MCMK-HF C-PRo -versioina, jotka
täyttävät aina Cca-s1,d1,a1 CPR-vaatimukset
ja soveltuvat siten käytettäviksi kaikissa koh
teissa.
Prysmian Goup on lisäksi tuonut markki
noille MCMK-HF C-PRo 3x -tuoteperheen.
Muutoksen jälkeen poistuvia MCMK 1kV
Eca (25 mm2 ja sitä isommat) kaapeleita on
saatavilla niin kauan kuin vanhaa varastoa riit
tää. Muutos ei koske 1,5 – 16 mm2 MCMKkaapeleita, joiden valikoima säilyy ennallaan
kattaen edelleen sekä Eca että Cca-s1,d1,a1
CPR-luokan kaapelit.

Jatkossa 25 mm2 ja poikkipinnaltaan sitä
isommat tuotteet ovat saatavilla vain palotur
vallisina MK-HF C-PRo -versioina, jotka täyt
tävät aina Cca-s1,d1,a1 CPR-vaatimukset
ja soveltuvat siten käytettäviksi kaikissa koh
teissa.
Muutoksen jälkeen poistuvia MK 90 750V
(25-150 mm2) -johtimia on saatavilla niin kauan
kuin vanhaa varastoa riittää. Muutos ei koske
pienempiä 1,5 – 16 mm2 MK 90 750V Eca
-johtimia, niiden valikoima säilyy ennallaan.
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SITECO SiCompact® Maxi.
Aluevalaistuksen uusi tehopakkaus.
SiCompact® Maxi on SITECO:n If-design
-palkitun SiCompact®-valonheitinperheen
uusi jäsen. ENEC-sertifioitu SiCompact® Maxi
on erittäin tehokas valonheitin monipuoliseen
ja tasaiseen aluevalaistukseen. Valaisimen
käyttökohteina on mm. logistiikkakeskusten
piha-alueet, teollisuuden aluevalaistuskoh
teet, varikkoalueet sekä urheilukentät.
SiCompact® Maxi on varustettu epäsym
metrisellä PL32-optiikalla, jonka ansiosta se
antaa optimaalisesti valoa juuri sinne missä
sitä tarvitaan. Valaisin tarjoaa erinomaisen

korjaavan perinteisille valonheittimille: valaistu
alue on jopa 5 kertaa suurempi.
Suljetun ja erityistiiviin, valetusta alumii
nista valmistetun kotelon (IP66, IK08) sekä
UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansi
osta SiCompact® Maxi kestää hyvin vaati
vatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kos
teusvaihteluineen. Lisäksi valaisin on tärinä
testattu 250.000 iskulla. Valmiiksi koottu
jen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansi
osta SiCompact® voidaan asentaa nopeasti
ja helposti.

Snro

Tuotekuvaus

Toimittajan tuotekoodi

45 198 56

SiCOMPACT maxi 65000lm 3000K

5XA7592E1K22

45 198 55

SiCOMPACT maxi 70000lm 4000K

5XA7592E2K22

32 SLO Valinnat • 3 / 2021

SITECO SiCompact® Maxi tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optiikka: epäsymmetrinen PL32
Ohjaus: DALI (vaihdettava)
Iskunkestävyys: IK08
Tiiveysluokitus: IP66
Värilämpötila: 3000K ja 4000K
Valovirta: 65000lm ja 70000lm
Energiatehokkuus: 133 lm/W ja 143 lm/W
Käyttölämpötila: -30 °C…+35 °C
Varastointilämpötila: -30 °C…+65 °C
Käyttöikä: 100000h (L80/B50)
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SITECO Streetlight SL 21. Tievalaistuksen
edistyksellinen, väylähyväksytty uutuus
Älykkyyttä ja monipuolisuutta
Streetlight SL 21 on SITECO:n tievalaisinper
heen uusin jäsen, joka huomioi tulevaisuudenkin
tie- ja kaupunkivalaistuksen tarpeet. Streetlight
SL 21 tarjoaa kolme runkokokoa, Smart Inter
face -valmiuden yhden tai kahden zhaga-liitti
men avulla, sekä SITECO:n energiatehokkaat,
uudet ja monipuoliset optiikat – kuten suojatie
optiikat PC-L ja PC-R ja heittimistä tutun epä
symmetrisen alueoptiikan PL52.

Helppokäyttöisyyttä, tehokkuutta ja
ekologisuutta
Pitkäikäinen (100 000h L98B10) valaisin on
tärinätestattu, erittäin kestävä (IP66 IK09) ja

helppokäyttöinen, mm. työkaluttoman asen
nuskonseptin, sekä huollonaikaisen auto
maattisen virrankatkaisun ansiosta. Valaisimen
valoaukon patentoitu valkoinen reunaheijas
tin vähentää sisäisiä heijastuksia maksimoiden
valaisimen valotehon. ESD -ja ylijännitesuoja
tun (10kV) Streetlight SL21 -valaisimen netto
energiatehokkuus on jopa 165lm/W ja valaisi
mesta on saatavilla 3000 K ja 4000 K väriläm
pötilojen lisäksi 2200K versiot.
Streetlight SL 21 -valaisinperhe on suun
niteltu myös ekologisuutta silmällä pitäen: sen
kierrätettävyys on WEEE direktiivin 2012/19/EU
mukaista. Lisävarusteena saatavilla monipuo
lisilla valon rajaimilla (sisäisillä tai ulkoisilla) voi

daan tehokkaasti pienentää häiriövalon määrää.

SITECO Streetlight SL 21 tekniset tiedot:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kolme runkokokoa: mini lite, mini ja midi
Optiikka: useita perustieoptiikoita, lisäksi
suojatieoptiikat PC-L ja PC-R ja epäsym
metrinen alueoptiikka PL52
Ohjaus: mm. ZHAGA -liitäntämahdollisuus
Iskunkestävyys: IK09
Tiiveysluokitus: IP66
Värilämpötila: 2200K, 3000K ja 4000K
Valovirta: 1970 lm – 23710 lm
Energiatehokkuus: 151 lm/W - 165 lm/W
Käyttölämpötila: -30 °C…+50 °C
Käyttöikä: 100000h (L98/B10)

Snro

Nimike

Optiikka

Lm

45 198 48

Streetlight SL 21 mini

Zhaga ST1.0a

13390

45 198 42

Streetlight SL 21 mini lite

Plus ST0.5a

1916

45 198 49

Streetlight SL 21 mini lite

Plus ST0.8a

1970

45 198 43

Streetlight SL 21 mini lite

Plus ST1.0a

4048

45 198 50

Streetlight SL 21 mini

Plus ST0.8a

6622

45 198 44

Streetlight SL 21 mini

Plus ST0.8a

6686

45 198 51

Streetlight SL 21 mini

Plus ST0.8a

11040

45 198 45

Streetlight SL 21 mini

Plus ST0.8a

13390

45 198 52

Streetlight SL 21 mini lite

Zhaga ST1.0a

4400

45 198 46

Streetlight SL 21 mini lite

Zhaga ST1.0a

4048

45 198 53

Streetlight SL 21 mini

Zhaga ST1.0

6622

45 198 47

Streetlight SL 21 mini

Zhaga ST1.0a

9430

45 198 54

Streetlight SL 21 mini

Zhaga ST1.0a

11040
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APracht Tubis BL – vaativien ympäristöjen
teollisuusvalaisin

Tubis BL on monikäyttöinen, tiivis (IP67/IP69K) teollisuusvalaisin.
Rakenteensa ansiosta se soveltuu
erityisen hyvin märkiin ympäristöihin, kuten pesuloihin ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisin kestää höyrypesua, sietää happamia ja emäksisiä pesuaineita sekä öljyjä. Tubis BL
on hyväksytty käytettäväksi myös
karjankasvatustiloissa.

•
•

•

•
•

•
•

Käyttöalue
Ominaisuudet
•

Tubis BL on helppo pitää puhtaana ja sen
päissä on ikääntymättömät tiivisteet. Valaisin
on suunnattavissa siten, että se antaa valoa
sinne missä sitä eniten tarvitaan.
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3 x 1,5 mm² läpijohdotus
IP67 tiiveysluokka, kestää upotuksen
enintään 1 m syvyyteen
IP69K, valaisin kestää läheltä kuuman
korkeapainesuihkun
IK06 iskunkestävyys
D-merkitty valaisin, voidaan käyttää hyvin
pölyisissä tiloissa
ENEC-sertifioitu
Takuu 3 vuotta

•
•
•
•

Tiivis teollisuusvalaisin kemiallisesti vaativiin
asennuspaikkoihin
Pituudet 1330 mm ja 1629 mm
Teho 20–42 W
Valontuotto 2800–6500 lm
Pinta-asennus avaamatta valaisinta

Pesuhallit, märkätilat, työtilat, puhdistustilat
(joissa käytetään happamia ja alkaalisia
puhdistusaineita), öljyiset ympäristöt. Valaisin
on hyväksytty myös kaiken tyyppiseen
karjankasvatukseen.

Rakenne
PMMA-valaisinrunko, ruostumattomasta
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LED moduuli
4000K LED, CRI>80, elinikä 92.000h L80/B10
25 asteen ympäristölämpötilassa.

Optiikka
Valaisimen kupu on opaamia PMMA-sekoi
tusta, joka on IK06.

Asennus
teräksestä valmistetut kiinnikkeet, kiinteät PBTpäätykappaleet, jossa on myös membraani,
jonka avulla valaisin voi hengittää estäen kon
densaation muodostumisen valaisimen sisälle.
Valaisimen sisällä on alumiininen jäähdy
srno

Teollisuusvalaisin suljettu

tysrima, jonka päällä LEDit on asennettu, mikä
varmistaa hyvän lämpötilahallinnan. Läpijohdo
tettava -o- 3×1,5 mm2. Saatavana 1330 mm
ja 1629 mm pituisena. Käyttölämpötila -20°C
– +40°C.

Tubis BL voidaan asentaa pintaan (kattoon
ja seinään), valaisinripustuskiskoon ja
ripustaa.

Kytkentä
Valaisin on läpijohdotettava 3×1,5 mm2 -o-

Sarake1

43 081 23 TUBIS BL IP67/69K 2800lm 20W

TUBIS BL 1330mm PO 1x20W 120ast 2800lm

43 081 24 TUBIS BL IP67/69K 5400lm 36W

TUBIS BL 1330mm PO 1x36W 120ast 5400lm

43 081 25 TUBIS BL IP67/69K 3800lm 24W

TUBIS BL 1629mm PO 1x24W 120ast 3800lm

43 081 26 TUBIS BL IP67/69K 6500lm 42W

TUBIS BL 1629mm PO 1x42W 120ast 6500lm

Show - muuntojoustava ja mielenkiintoinen
kohdevalaisin
Show on uusi kohdevalaisin, joka muuntuu
moneen tarpeeseen ravintoloissa, toimistoissa
ja kotona. Kahteen asentoon säädettävä
valokeila ja Triac-himmennys tekevät Showsta
mielenkiintoisen ja muuntojoustavan kohdevalaisimen.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Runko: pulverimaalattua alumiinia
Värit: valkoinen ja musta
Teho: 13W
Optiikka: Dual Beam – valittavissa
24° tai 36°
Valovirta: 950 lm ja 1000 lm
2800K ja 4000K, Ra>80
MacAdams 3-SDCM
Led-moduulin elinikä 25 000h L80
Asennus: 3-vaiheiseen virtakiskoon
Triac-himmennettävä nousevan ja
laskevan reunan säätimellä
Esim. Ensto Intro kiertonuppisäädin,
snro 26 211 80

Snro

Tuotenimi

Kanta Väri

42 170 45 SH950DWH

Tyyppi

SHOW 950LM 13W 828 D DB WH

LED

Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 950 lm

Kg Optiikka

Teho Valovirta

42 170 42 SH950DBL

SHOW 950LM 13W 828 D DB BL

LED

Musta

0,5 24° / 36° 13W 950 lm

42 170 39 SH1000DWH SHOW 1000LM 13W 840 D DB WH LED

Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 1000 lm

42 170 36 SH1000DBL

Musta

SHOW 1000LM 13W 840 D DB BL

LED

0,5 24° / 36° 13W 1000 lm
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Asennushelppo Lumina 12W -plafondivalaisin
Uudistettu takalevy mahdollistaa ketjutettavuuden
ja helpomman kiinnityksen

Modernit Lumina-valaisimet valaisevat miellyttävästi ja tehokkaasti
Lumina 12W -valaisimet ovat pinta-asen
nettavia LED-plafondeja, jotka tarjoavat niin
teholtaan kuin muilta ominaisuuksiltaankin
joka tilanteeseen sopivia ratkaisuja.
Luminan vaihtaminen tai asentaminen
monenlaisiin kohteisiin on helppoa ja nopeaa,
koska plafondi saadaan asennettua pintaasennuksena. Näiden plafondien vahvuus on
pieni korkeus ja monikäyttöisyys, sillä ne eivät
vie paljon tilaa ja soveltuvat asennettavaksi eri

tilojen sisäkattoihin tai tarvittaessa esimerkiksi
seinävaloksi.
Valaisimet ovatkin suosittu valaistusrat
kaisu niin käytävillä, varastoissa kuin myös
muissa pienissä tiloissa kuten eteisissä,
tuulikaapeissa tai kylpyhuoneissa.

ketjutettavissa. Valaisimessa on nyt myös
vanhojen kiinnitysreikien lisäksi uudet kiinni
tysreiät, joilla valaisin on mahdollista asentaa
suoraan jakorasiaan.
Lumina 12W -valaisimesta on saatavilla
myös liiketunnistimella varustettua mallia.

Lumina 12W nyt Asennushelppona!

https://youtu.be/B1WzoUnp4X4

Uuden Asennushelppo-uudistuksen myötä
valaisimen pohjalevyyn tehtiin muutoksia, joka
mahdollistaa entistä helpomman ja nopeam
man asentamisen.
Uudistetussa takalevyssä on kaksi läpi
vientiä johdoille, joten valaisin on jatkossa

Snro

Tuotenimi

42 428 38

Yleisvalaisin pinta - Lumina 12W IP44 830 WH

42 428 39

Yleisvalaisin pinta - Lumina 12W IP44 840 WH

42 428 40

Yleisvalaisin pinta - Lumina 12W IP44 830 WH MWS

42 428 41

Yleisvalaisin pinta - Lumina 12W IP44 840 WH MWS
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GINOLED Flex - Taipuisat LED-nauhat hämmästyttävän monipuoliseen valaistussuunnitteluun
Valaistus on yhä tärkeämpi tekijä
arkkitehtonisissa projekteissa.
OSRAMin himmennettävä GINOLED Flex
-tuoteperhe täyttää esteettisille lineaarisille
LED-valaistusratkaisuille asetetut korkeat
vaatimukset ja tarjoaa uusia mahdollisuuk
sia nykyaikaiseen ja innovatiiviseen valaistus
suunnitteluun.
Ohuiden ja huomaamattomien LED-nau
hojen avulla valoviivat voidaan toteuttaa käy
tännössä mihin tahansa, korostamaan tyylik
käästi suoria, kaarevia ja pyöreitä muotoja.

Laadukasta luomisvapautta
GINOLED Flex soveltuu uudis- ja saneeraus
kohteisiin ja on omiaan korostamaan tilojen
yksityiskohtia. Ensiluokkainen valotekniikka
asettaa laadukkaan valon huomion keskipis
teeseen. Vaikuttavat valotehosteet korosta
vat tyylikkäästi arkkitehtonisia yksityiskohtia
ja tukevat tehokkaasti yleisvalaistusta. GIN
OLED Flex LED-nauhojen avulla voit vapaut
taa luovuutesi valaistussuunnittelussa. Ne
sopivat esimerkiksi pyöreisiin portaikkoihin,
kaiteisiin, valoaukkoihin tai suihkulähteisiin.
LED-nauhat ovat saatavissa yhden ja viiden
metrin rullissa ja ne voidaan katkaista jopa 50
mm määrävälein.

Saatavana värisävyissä 825 - 857,
Tunable White ja RGB

Ominaisuudet

PWM-himmennettäviä GINOLED Flex
-nauhoja on saatavana useina versiona
mahdollistaen monipuoliset suunnittelu
ratkaisut. Tutustu kaikkiin tyyppeihin OSRAM
DS-nettisivuillamme.

•

•

•
•
•

GINOLED Flex DIFFUSE Side-Tunable
White
GINOLED Flex DIFFUSE Side-TW tarjoaa
säädettävän värilämpötilan lämpimästä
valkoisesta (2700 K – 400 lm/m) viileään
valkoiseen (5700 K – 420 lm/m). Sideversiossa valo avautuu nauhan sivusta.

GINOLED Colormix DIFFUSE FlexTOP
Colormix-versiona GINOLED Colormix DIF
FUSE Flex-TOP tarjoaa laajan värikirjon 380
lm/m valovirralla. TOP-versiossa valo avau
tuu ylöspäin.

tasainen ja pisteetön valoviiva
ihanteellinen käytettäväksi OPTOTRONIC
24 V vakiojännitteisten LED-liitäntälaittei
den kanssa
PWM-himmennettävä
kotelointiluokka IP65 (TW) ja IP67 (RGB)
5 vuoden OSRAM-takuu

nauhoille ja on IP66/67-koteloitu. IP20koteloitu OTI DALI 80/220-240/24 4CH
DT6/8 -liitäntälaite soveltuu myös Tunable
White -nauhoille.

Liitäntälaitteet
Laajasta liitäntälaitevalikoimastamme
OTI DALI 100/220-240/2 1-4 CH -liitäntä
laite soveltuu valkoiselle valolle ja RGBSnro

Nimike

41 396 29

GFDT400RGB-G1-RGB-01

41 396 30

GFDT400RGB-G1-RGB-05

41 396 31

GFDS400TW-G1-82757-05

41 396 32

GFDS400TW-G1-82757-01

40 109 33

OTI DALI 100/220-240/24 1-4CH

40 109 39

OTI DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8
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IISALMI, LED-pollarivalaisin ja latauspiste samassa
paketissa!
Pollarivalaisin, joka antaa
mahdollisuuden ladata auto suoraan
valaisimesta kotona tai mökillä.
Erinomainen esimerkiksi leirintä
alueille ja satamiin, kun samassa
paketissa tulee jykevä pollarivalaisin
sekä kulkuneuvon tai veneen
latauspiste.

tehokkaan ja tyylikkään valaistuksen sekä säh
köpisteen. Pollariin sisältyy aina kaksi vikavir
tasuojattua pistorasiaa (16A tai perusrasia tar
peen mukaan). Näin valaisin antaa mahdolli
suuden esimerkiksi ladata sähkö-/hybridiauton
suoraan valaisimesta. Iisalmi sopii mainiosti lei
rintäalueille IK10-luokituksen, alumiinirungon
sekä karkaistun lasin myötä sekä antaa myös
sähköpisteen tuoman edun kautta palvelua
matkailijoille. Saman edun Iisalmi LED-pollari
tarjoaa satamissa veneilijöille.
•

Monikäyttöinen valaisin julkisiin ja
yksityisiin kohteisiin
Uuden aikakauden Iisalmi-pollari tukee moder
nia rakentamista kotona, mökillä, satamissa
ja vaikka golfkentän parkkipaikalla. Iisalmi
tarjoaa samassa kestävässä paketissa
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•

•

Rakenne: Alumiini, huoltoluukku lukittavissa,
runko kahdella vikavirtasuojatulla pistorasi
alla (16A tai perusrasia tarpeen mukaan).
Päällimmäinen kupu karkaistua lasia, 6 mm.
Sylinterikupu iskunkestävää akryyliä 5 mm.
Ø200 mm. Korkeus 1200 mm.
Ominaisuudet: Valonlähde LED-moduuli
25 W ylös/alas. Valovirta 3040 lm ja väri

•

•
•

lämpötila 4000 K (saatavilla myös 3000 K).
Asennus: Sisältää asennusjalan (ulkohal
kaisija 114 mm) , asennus betonijalustaan
(esim. KBR 2) tai pintalaattaan.
Kytkentä 5 x 2,5 (-o-)
Kotelointiluokka IP65

Sähkönumerot
45 071 45 Harmaa (RAL 7037)
45 071 46 Musta (RAL 9005)
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Zodiac – Tehokkuutta katuvalaistukseen
Zodiac on vankkarakenteinen ja kestävä katu
valaisin, joka korvaa perinteiset monimetalli- ja
elohopealamppuvalaisimet. Sopii erityisesti
piha- ja parkkialueiden ja kadunvarsien valais
tukseen.
Valotehokas Zodiac on saatavissa kahdessa
eri koossa.
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Asennus ø60mm valaisinvarteen tai suoraan
pylvään päähän
Valaisimen asennuskulmaa voidaan säätää
vaaka-asennuksessa pylväsvarteen +/-15
astetta ja pylvään päähän asennettaessa 15
astetta ylöspäin
Kaksi runkokokoa Small ja Medium
Medium-koko saatavana kolmella eri
valovirta-arvolla
LED 54W – 148W
7400 – 20600lm
Valotehokkuus max. 149lm/W
Värilämpötila valkea 4000K
Valaisimen valonjako osittain
epäsymmetrinen
Vankka alumiinivalusta valmistettu runko

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

IP66/ IK08
Väri harmaa RAL9022
Suojausluokka 1
Ylijännitesuojaus 10 kV
Suositeltu asennuskorkeus 6-12m
Toimitus sisältää LED-ohjaimen
Kaapelointi, kytkentä ja huolto helppoa
alaspäin aukeavan saranoidun huoltoluukun
ansiosta
Ympäristölämpötila-alue -35… +50°C
Saatavissa lisätarvikkeena seinäasennusvarsi
60mm ja 76-60mm sovite 76mm pylväälle
Elinikä 50 000h (L70B50)

Snro

Nimike

45 795 75

Zodiac Small

45 795 76

Zodiac Medium

45 795 77

Zodiac Medium

45 795 78

Zodiac Medium

Lisätarvikkeet
45 795 79

Seinäasennusvarsi 60mm

45 795 80

76-60mm sovite 76mm pylväälle
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Interrata - puistojen, julkisivujen
ja kulkuväylien valaisuun
Interrata on maahan upotettava LED-valaisin,
joka on suunniteltu puistojen, julkisivujen ja
kulkuväylien valaisuun. Kestää jopa 2000 kg
pintakuorman. Saatavissa neljä eri kokoa.
Säädettävä kallistuskulma mahdollistaa raken
nusten ja kulkuväylien monipuolisen korostus
valaistuksen.

•
•
•
•

•

•
•
•

Maahan upotettava kohdevalaisin
LED 2,7W – 29W
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•

115 – 2075lm
Energiatehokkuus max. 135 lm/W
Värilämpötila 3000K ja 4000K
Avautumiskulma 12°, 25°, 30° ja 100°
mallista riippuen
Kallistuskulma +/- 30° (suunnattavat S/M/L
-mallit)
Saatavissa halkaisijat 100mm, 120mm,
200mm ja 260mm
Häikäisysuojana kirkas tai huurrettu lasi

•
•
•

•
•
•

•
•

Kehys harjattua ruostumatonta terästä
IP67 / IK10
Pintakuorman kesto: 2000kg (~20kN) S/M/L
-mallit ja 500kg (~5kN) XS
Liitosjohto 3x1,0mm2/ 2m
Upotus-/ valukotelo sisältyy toimitukseen
Lisätarvikkeena IP68 kytkentä- ja ketjutus
liittimet (T-haaroitin) sekä ketjutusrasia
Ohjaustapa ON/OFF
Elinikä 50 000h /L70B50
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Interrata XS

45 795 07 Interrata Suunnattava L

45 794 99 Interrata XS

45 795 08 Interrata Suunnattava L

45 795 00 Interrata XS

Lisätarvikkeet

45 795 01 Interrata XS

45 795 09 Interrata Suunnattava S huurrettu lasi

45 795 02 Interrata XS

45 795 10 Interrata Suunnattava M huurrettu lasi

Interrata Suunnattava S

45 795 11 Interrata Suunnattava L huurrettu lasi

45 795 03 Interrata Suunnattava S

45 795 12 Interrata Suunnattava S hunajakennosuodatin, musta

45 795 04 Interrata Suunnattava S

45 795 13 Interrata Suunnattava M hunajakennosuodatin, musta

Interrata Suunnattava M

45 795 14 Interrata Suunnattava L hunajakennosuodatin, musta

45 795 05 Interrata Suunnattava M

45 795 15 Interrata kytkentärasia IP68, musta

45 795 06 Interrata Suunnattava M

45 795 16 IP68 kytkentäliitin 3-napainen, musta

Interrata Suunnattava L

45 795 17 IP68 T-haarotin 3-napainen, musta

Start Eco Surface Dualtone IP44 – värilämpötilan
vaihto helposti dip-kytkimellä 3000K tai 4000K

•
•
•
•

•
•
•
•

Start Eco Surface Dualtone -valaisimessa
värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytki
mellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja
toisinpäin. Tämä mahdollistaa valaistuk
sen muuttamisen joustavasti asennus

Srno

paikan mukaan. Vankka rakenne
ja opaaliakryylikupu tuottavat tasaisen
ja miellyttävän valon koko valaistavaan
tilaan. Valaisin soveltuu
sisäkäyttöön.

•
•
•

•

Pinta-asennettava seinään ja kattoon sisätiloihin
LED 6W, 12W, 18W ja 24W
520 - 2050lm
Värilämpötilasävy valittavissa LED-ohjaimesta dipkytkimellä: lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
Roiskevesitiivis IP44
Kestävä runko IK03
Neljä halkaisijaa 180mm, 250mm, 330mm ja 360mm
Tasainen ja miellyttävä valonjako
Elinikä 30 000h
Valaisin on ei-himmennettävä
Valaisin soveltuu käytettäväksi asunnoissa sisätiloissa,
kuten eteiset, kylpyhuoneet ja vaatehuoneet
Valaisin ei sovellu porraskäytävävalaisimeksi

Tuote

41 705 68 Start Eco Surface LED Dualtone IP44
41 705 69 Start Eco Surface LED Dualtone IP44
41 705 70 Start Eco Surface LED Dualtone IP44
41 705 71 Start Eco Surface LED Dualtone IP44
42 781 35 Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, valkoinen kehys
42 781 37 Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, valkoinen kehys
42 781 39 Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, harjattu alumiini kehys
42 781 41 Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, harjattu alumiini kehys
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VIVARES: valonohjaus, mukavampaa
kuin koskaan ennen
VIVARES, tulevaisuuden vaatimukset täyt
tävä IoT-valonohjausjärjestelmä LEDVAN
CElta, tuo valon eloon. Se tekee optimaalis
ten valaistusolosuhteiden säätämisen eri vaa
timuksia vastaavaksi entistä helpommaksi ja
joustavammaksi kuin koskaan ennen. Jär
jestelmä soveltuu useimpiin toimistoratkai
suihin ja sen varaan voi taatusti luottaa. Yksi
valikoiman eduista on juuri sen monikäyttöi
syys. Valitsitpa langattoman VIVARES Zigbee
tai langallisen DALI teknologian, löydät aina
sopivan ratkaisun ja saat LEDVANCElta tukea
joka vaiheeseen. Yhteistä molemmille tekno
logioille on erittäin mukava ja helppo asen
nus. LEDVANCE tarjoaa kaikki tarvittavat
valonohjauskomponentit sekä niihin yhteen
sopivat valaisimet.
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LANGATON, MODERNI, MONIKÄYT
TÖINEN: VIVARES ZIGBEE
IHANTEELLINEN RATKAISU, KUN PALJON
RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA EI VOIDA
TEHDÄ JA/TAI TAVOITTEENA ON TILAN
MONIKÄYTTÖISYYS.
Langaton VIVARES Zigbee -järjestelmä on
ihanteellinen saneerauskohteisiin, joissa
uudelleenjohdottaminen ei ole vaihtoehto. Jos
rakennus on suojeltu tai siinä ei ole välikattoa,
tulee valita tuotteita, jotka eivät vaadi ylimää
räisiä johtimia. Myös tilanteissa, joissa valais
tuksen sijoittelu vaatii muunneltavuutta, VIVA
RES Zigbee on täydellinen ratkaisu, sillä jär
jestelmää on helppo muokata. LEDVANCE
tarjoaa kaikki tarvittavat komponentit ja huo

lella valitun valikoiman yhteensopivia LEDvalaisimia, jotka valjastavat VIVARES Zigbeejärjestelmän kaikki edut. Järjestelmä voidaan
myös yhdistää pilvipalveluun, jonka avulla
voidaan luoda huolto- ja energiankulutusra
portteja. VIVARES Zigbee:tä voidaan lisäksi
käyttää ihmiskeskeisessä valaistuksessa.
Yhdessä LEDVANCE BIOLUX HCL-valai
simien kanssa VIVARES Zigbee-tukiasema
säätää dynaamisesti valaistusta päivänvalon
luonnollisen rytmin mukaan.

LANGALLINEN ALAN STANDARDI
UUDELLEEN MÄÄRITELTYNÄ: VIVA
RES DALI
VIVARES DALI ON IHANTEELLINEN UUDISJA SANEERAUSKOHTEISIIN, JOISSA ON
TILAA YLIMÄÄRÄISILLE JOHTIMILLE.
Järjestelmä on sopiva kohteisiin, joissa myös
kaapelointi uusitaan. Kaikki VIVARES DALI
-tuotteet ovat DALI-2-sertifioituja ja ne sopi
vat täydellisesti yhteen. Avoin standardisoitu
kommunikointikieli mahdollistaa myös muiden
valmistajien DALI-2-tuotteiden käytön VIVA
RES DALI -järjestelmässä. Käyttöönotto on
yksinkertaista ja selkeää selainpohjaisen käyt
töönottotyökalun ansiosta. VIVARES DALIlla
on myös valmius esineiden internetiin (IoT) –
ja sen myötä kykenevä tuottamaan huolto- ja
energiankulutusraportteja VIVARES pilvipalve
lun kautta.
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STREETLIGHT FLEX
uusi katuvalaisinvalikoima LEDVANCElta
Uusi STREETLIGHT FLEX yhdistää luja
tekoisen designin erinomaisella laadulla
pitkäikäiseen suorituskykyyn katu- ja pysä
köintialueiden valaistuksessa. Valaisin on
helppo avata ilman työkaluja ja jousiliittimet
tekevät johtimien kytkemisestä helppoa. Kun
valaisin avataan, se kytkee automaattisesti
virran pois, jolloin huoltotoimenpiteiden
tekeminen on turvallista. Valaisimen mukana
toimitetaan monipuolinen kiinnike, joka sovel

tuu vaakaorsi- ja pylväsasennuksiin. Kiinnike
mahdollistaa valaisimen +/– 15° kallistuksen
ilman valaisimen avausta. Muita tärkeitä omi
naisuuksia ovat tasainen valonjako, kolme
eri värilämpötilavaihtoehtoa ja viiden vuoden
takuu.

•
•

•

•
•

Valotehokkuus jopa 155 lm/W
•

Värilämpötilavaihtoehdot: 2700K, 3000K,
4000K kaikki CRI >70

•

Valaisimen väri: RAL 9006
2 avauskulmaa katu- ja pysäköinnin
valaistukseen
Käyttöikä: jopa 100 000 tuntia
(L90/B10 @ 25°C)
Käyttöympäristön lämpötila: -40 - +50°C
Takuu: 5 vuotta
Vaakaorsi ja pylväsasennus (60mm pylvään
halkaisija vakiona, 42/76mm lisätarvikkeilla)
10 kV (L/N-GND), 6kV (L/N) ylijännitesuoja
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Halo ja Halo Eye – kestävää tyyliä ja tunnelmaa
ulkotiloihin
Muotokieleltään pelkistetty ja tyylikäs Halo-valaisin antaa miellyttävän
tasaista valoa ja tunnelmaa ulkotiloihin kotien julkisivuissa, taloyhtiöissä
ja julkisissa tiloissa. Sivusuuntaan valaiseva rengas tuo seinäpintaan
uutta, modernia ilmettä. Ilkivallan kestävät materiaalit, painevalettu
alumiini ja UV-suojattu ja opaloitu polyukarbonaattikupu takaavat,
että valaisin on varma valinta kaupunkiympäristöön. Korkealaatuinen
led-moduuli, helppo asennettavuus ja vähäinen huoltotarve pitävät
elinkaarikustannukset matalina.
• Kaksi mallia, silmäluomella ja ilman.
• Runkovärit valkoinen ja antrasiitti.

•

Asennettaessa valitaan valon värilämpötila, 3000 K tai 4000 K ja
sopiva teholuokka neljästä vaihtoehdosta.

HALO
45 465 00

IP65 14W 830/840 PCO ANT

HALO EYE
45 465 01

IP65 14W 830/840 PCO ANT

DROP – alasvalosarja IP65-luokittelulla
Drop on kauttaaltaan IP65-luokiteltu alasva
losarja. Valaisimessa on erittäin laadukkaat ja
kestävät UV- ja korroosiosuojatut materiaalit,
joiden ansiosta sen voi asentaa julkisin tiloi
hin sisällä ja ulkona. IP-luokkansa ansiosta
Drop soveltuu asennettavaksi myös ulkolip
poihin ja muihin rakennusten ulkopintoihin.
Voit valita tilaan parhaiten sopivan mallin kol
mesta eri koko- ja tehovaihtoehdosta sekä
kolmesta eri väristä.
Snro

•
•

•

•
•
•
•
•

Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia.
Heijastin satiini-mattafasetoitua alumiinia.
20W 50D, 26W 70D ja 39W 70D.
Valkoinen, RAL 9003; hopea, RAL 9006 ja
musta, RAL 9005.
Suojausluokka III.
Uppoasennus kattoon.
Kytkettävä erillisessä rasiassa.
Asennuskorkeus 2–6 m.
Kiinteä led 20W 2500 lm, 26 W 3600 lm

Nimike

DROP 140

W

lm

41 071 33

A1DROA

140 IP65 20W/840 50D GLC WH

20

2500

41 465 96

A1DROB

140 IP65 20W/840 50D GLC SI

20

2500

A1DROG

A1DROG

140 IP65 20W/840 50D GLC BK

20

2500

41 465 97

A1DROC

180 IP65 26W/840 70D GLC WH

26

3600

41 465 98

A1DROD

180 IP65 26W/840 70D GLC SI

26

3600

A1DROH

A1DROH

180 IP65 26W/840 70D GLC BK

26

3600

41 465 99

A1DROE

230 IP65 39W/840 70D GLC WH

39

5100

41 466 00

A1DROF

230 IP65 39W/840 70D GLC SI

39

5100

A1DROI

A1DROI

230 IP65 39W/840 70D GLC BK

39

5100

DROP 180

DROP 230
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•
•
•
•
•
•
•
•

tai 39W 5000 lm.
Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
MacAdam 3 SDCM.
IP65/IP65.
IK05.
On/Off.
Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
Hyötyelinikä L80 100 000 h.
Projektikohtaisesti saatavana 3000 K
värilämpötilassa ja Dali-malleina (IP21).
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OLYMPOS – vankka pollarivalaisin

Olympos on laadukas pollarivalaisin julkisten
ulkoalueiden, puistojen ja kulkuväylien valais
tukseen. Valaisimessa on vankka rakenne ja
laadukkaat materiaalit, kuten alumiinirunko ja
UV-suojattu pintakäsittely. Selkeän ja pelkiste
tyn muotoilun ansiosta valaisin soveltuu moni
puolisesti erilaisiin ympäristöihin. Valo jakautuu
tasaisen symmetrisesti valaisimen ympärille.
Useiden eri asennusvaihtoehtojen ansioista
asennat valaisimen helposti kaikissa kohteissa.
Olympos on saatavana kolmessa eri koossa.
Runko suulakepuristettua alumiinia ja hattu
valettua alumiinia. Kupu UV-suojattua kirkasta
polykarbonaattia.

•
•
•
•

Snro
•

•
•
•

•

Musta, RAL 9005 ja antrasiitti.
Suojausluokka I.
Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan
betonikanteen, 2. Erikseen ostettavalla
asennusraudalla (45 465 10) betonivaluun.
3. Sovitteella (MTS-2N 4146704
yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa
tai 4. Pehmeään maaperään (MTS-2N
4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
Kytkentä erillisessä rasiassa 3 x 1,0 mm2,

Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen elinikä 100 000 h.
ANT = antrasiitti, BK = musta.
Projektikohtaisesti saatavana
Casambi-ratkaisuna. Saatavana myös
tilattaessa 3000K värilämpötilassa sekä
hopean värisenä (RAL 9006).

•
•

•
•
•
•
•

päättyvä asennus.
Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa
1602606 tai IP68- kytkentäkotelossa
1602603 3 x 2,5 mm2.
Kiinteä led 25 W/1000 lm ja 40W/1400 lm.
Kiinteän ledin värilämpötila 4000K.
CRI > 80 / Ra > 80.
MacAdam 3 SDCM.
IP65.
IK07.
Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C.
Hyötyelinikä L90 100 000 h (Ta25°C).

Tuote

Olympos H400
45 465 04

IP65 25W/840 PCC ANT H400

45 465 05

IP65 40W/840 PCC ANT H400

OLYMPOS H700
45 465 06

IP65 25W/840 PCC ANT H700

45 465 07

IP65 40W/840 PCC ANT H700

OLYMPOS H1040
45 465 08

IP65 25W/840 PCC ANT H1040

45 465 09

IP65 40W/840 PCC ANT H1040
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UUSI

VIVARES – IOT
VALONOHJAUSJÄRJESTELMÄ
LEDVANCELTA.

MIKÄ TEKEE MEISTÄ ERILAISEN?
MUKAVUUS. OSUIMME SIINÄ
NAULAN KANTAAN.
VIVARES
VALONOHJAUS.
YKSINKERTAISESTI PAREMPI.

VALONOHJAUSTA – MUKAVALLA TAVALLA
VIVARES valonohjausjärjestelmällä voit luoda optimaalisen
valaistuksen toimistoon joustavasti ja kestävästi tulevaisuuteen.
Voit hankkia LMS-komponentit ja yhteensopivat valaisimet
kaikki yhdestä paikasta. Uusi IoT-valonohjausjärjestelmä
LEDVANCEltä ei ole pelkästään helppo asentaa, vaan voit
myös valita langattoman Zigbeen tai langallisen DALIteknologian väliltä. Sekä pilvipalvelun avulla voit diagnosoida
järjestelmää etänä ja tehdä energiaseurantaa mistä tahansa.
Löydä valonohjauksen mukavuus!

LEDVANCE.FI
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 uunneltava kytkentäkaappi NC-2000
M
19 tuuman rakenteella
Uusi kytkentäkaappi NC-2000 koostuu erillisistä
moduuleista, joista voidaan koota erilaisia kokonai
suuksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaapissa on 19
tuuman rakenne. Samaan kaappiin voidaan sijoittaa
sekä kuitupäätteet että aktiivilaitteet. Kaapin lisävarus
teet mahdollistavat suurien kuitumäärien käsittelyn.
•
•

Väri: RAL 7035 (harmaa)
Vakiokoot:
• 800 (L) x 600 (S) x 2000 (K) mm
• 800 (L) x 600 (S) x 2200 (K) mm

Peruskokoonpano sisältää 19” kiinnityskiskot kytken
tätelineen etu- ja takaosassa sekä säädettävät jalat.
Peruskokoonpano voidaan varustaa asiakastarpeiden

mukaisesti esimerkiksi seuraavilla lisävarusteilla:
• Irrotettavat seinät ja katto
• Useita eri ovivaihtoehtoja
• Kiinnitys- ja maadoituslevy sisään tuleville
kaapeleille
• Ohjurisilmukoin varustettu kiinnitysmoduuli
häntäkaapeleille ja kuituputkille
• Kuituohjaimin varustettu hallintamoduuli
kytkentäkaapeleiden hallintaan
• Maadoitettu 9-paikkainen pistorasiapaneeli
aktiivilaitteille
• RJ45-kytkentäpaneeli
• Ohjuripaneeli
• Sokkeli
• Dokumenttitasku

Snro

Tuote

72 847 53

NC-2000 Sivuseinä LV2575

72 846 48

NC-2000 Kytkentäteline
800x600x2000mm

72 847 54

NC-2000 Takaseinä LV2575

72 847 55

NC-2000 Umpiovi LV2575

72 847 43

NC-2000 Sivuseinä LV2586

72 847 56

NC-2000 Ritiläovi LV2575

72 847 44

NC-2000 Takaseinä LV2586

72 847 57

NC-2000 Lukit. umpiovi LV2575

72 847 45

NC-2000 Umpiovi LV2586

72 847 58

NC-2000 Lukit. ritiläovi LV2575

72 847 46

NC-2000 Ritiläovi LV2586

72 847 59

NC-2000 Hallintamoduuli LV2575

72 847 47

NC-2000 Lukit. umpiovi LV2586

72 847 60

NC-2000 Kiinnitysmoduuli LV2575

72 847 48

NC-2000 Lukit. ritiläovi LV2586

72841 60

Kiinnitys- ja maadoituslevy NC-2000

72 847 49

NC-2000 Hallintamoduuli LV2586

72 847 61

Pistorasiapaneeli 19" 9 schuko

72 847 50

NC-2000 Kiinnitysmoduuli LV2586

72 841 96

Kytkentäkaap. ohjurisilmukka, 10 kpl/pkt

72 847 51

NC-2000 Katto LV2575 & LV2586

72 841 98

Kytkentäkaap. varastohylly NC-2000

72 847 52

NC-2000 Dokumenttitasku
LV2575 & LV2586

72 843 34

Kaapeliohjain NC-2000, harmaa

72 842 34

Ohjuripaneeli 1U NC-2000

NC-2000 Kytkentäteline
800x600x2200mm

72 842 35

Jatkoslevyteline NC-2000, pysty

72 844 59

Jatkoslevyteline NC-2000, vaaka

72 846 53
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 uotettava ja pitkäikäinen ilmajohtoverkko
L
rakennetaan Enston tarvikkeilla

Enston laajasta valikoimasta löytyy takuulla yhteensopivat tarvikkeet niin pienjännite- kuin keskijänniteilmajohtoverkon rakentamiseen. Valikoimassa on myös suurjänniteverkon ylijännitesuojia, jakeluverkon ylijännitesuojien
lisäksi. Varusteita on yli 800, joten on mistä valita!

Enstolla on yli 60 vuoden kokemus ilmajohtolinjojen ratkaisuista Suo
messa ja ympäri maailmaa. Enston ilmajohtotarvikkeet ovat luotettavia
ja asennusystävällisiä ja ne on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä
haastavissakin sääolosuhteissa.

Kattava valikoimia ilmajohtoverkkotarvikkeita
Orret on suunniteltu sekä suorille linjaosuuk
sille ja jopa 90 asteen kulmiin. Korroosion
kestävästä, kuumasinkitystä teräksestä val
mistetut orret täyttävät SFS-standardien
mitoitus- ja lujuusvaatimukset. Esimerkkinä
suoran linjaosuuden taso-orsi SH1524.0.
Snro 50 110 52
Laaja valikoima eristimiä! Erillisiä kierresi
teitä tai vetopyöriä ei tarvita ja johtimen kiris
tys eristimeen onnistuu nopeasti siipimutte
rilla uudessa keskijänniteverkon komposiitti
tukieristimessä SDI82.2M20.
Snro 50 110 79
Pienikokoisessa SO181.6 kannattimessa
ei ole irrotettavia osia, joten sitä on helppo
käsitellä hankalissakin oloissa. Käytetään
päällystetyillä avojohdoilla kulmaraken
teissa.
Snro 50 431 06
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Pylväskoukkuja (SOT8.22) käytetään
eristettyjen ilmajohtojen ripustamiseen.
Koukut on kuumasinkitty hyvän korroo
sionkeston aikaansaamiseksi.
Snro 50 249 12
Täydelliset harussarjat
(esim. SHS25P.135) helpottavat
pylväiden harustamista.
Sarjasta löytyvät kaikki tarvikkeet
harustamista varten, eikä raskasta
harusköysinippua tarvitse käsitellä
työmaalla.
Snro 50 241 64
Tukipylvään niveltä SH167.30
käytetään A-pylvään yläpään
kiinnittämiseen.
Snro 50 211 48
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Myös jatkoja,
päätepitimiä, ylijännite
suojia jne.

Ensto toimii vastuullisesti
Varmistamme, että toimittajamme, alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme toimivat
tiukkojen liiketoiminnan vastuullisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti. Toimittajien
valinnassa painotamme laatua, luotettavuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä ja luovuutta.

Ylijännitesuojat (kuten
HE-S24SGA) suojaavat
muuntajia, kaapelipäätteitä
ja muita verkon
komponentteja ukkos- ja
kytkentäylijännitteiltä.
Snro 58 005 19

Kannamme vastuun toimistamme, noudatamme määräyksiä ja parhaita käytäntöjä
sekä minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset.
Ensto on sitoutunut varmistamaan materiaalien vaatimustenmukaisuuden sekä nou
dattamaan ihmisoikeuksia ja tiukkoja sosiaali- ja ympäristönormeja, kuten YK:n Global
Compactin periaatteita.
Lue lisää:
www.ensto.com/fi/yhtio/kestava-kehitys/

Kiilapäätepidintä
(esim. SO256)
suositellaan käytettäväksi
aina päällystettyjen
avojohdon päätepitimenä.
Snro 50 431 29

 etalliset NAF yleisjatkokset kuitukaapelien
M
jatkamiseen
NAF-yleisjatkosperheeseen
kuuluu neljä jatkoa, joiden
kapasiteetit ovat 48, 96, 192 ja
480 kuitua. Jatkot on suunniteltu
ja valmistettu Suomessa
happoteräksestä.
Kotelot ovat ns. huppujatkoksia koostuen ala
osasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
Yleisjatkosten ovaalit läpimenoaukot mah
dollistavat mekaanisten läpivientien käytön
ja mahdollisuuden kaapeleiden kylkiottoon.
Mekaanisten läpivientien ansiosta jatkot sovel
tuvat myös mikrokanavaverkkoihin. Mekaanis
ten läpivientien lisäksi myös perinteisten kutis
teiden käyttö tiivistämiseen on mahdollista.
Jatkot ovat todella asennusystävällisiä ja siksi
ne ovat monien uusia suosikkijatkoja.

NAF yleisjatkosten edut:
•
•
•

Yksinkertainen ja luja rakenne
Helppo asentaa
Kutisteettomat kaapeliläpiviennit
ulkohalkaisijaltaan max. 20 mm:n
kaapeleille

•

•

Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja
mikroputkille
Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotossa

Laatu ja ympäristötekijät
Naficonille laatu on ensisijaisen tärkeää, var
sinkin kun olemme ainoa Suomessa valokaa
peliverkon päättämistarvikkeita valmistava yri
tys. Sama koskee myös Naficonin jatkoja.
Jatkoissa hitsaussauma on korroosion
kannalta yleensä jatkojen heikoin kohta. Nafi
conin koteloiden hitsausaumat ovat mekaani
sesti kiillotettuja. Käsittely kohdistuu vain hit
sattuun alueeseen ja sen ympäristöön pois
taen niistä palamisjäljet ja pinnasta epäpuh
taudet ja kromiköyhän pinnan. Sauman kiillo
tuksessa paljastuu samalla mahdolliset hitsa
uksen viat tms. huokoset.
Vaihtoehtoista peittauskäsittelyä koteloille
ei tehdä, sillä vahvojen kemikaalien käyttö
peittauksessa ei ole vihreiden arvojen mukai
nen ympäristöystävällinen tapa poistaa epä
puhtauksia, koska se kuormittaa jätevesija ongelmajätelaitoksia. Peittausprosessi on
myös tarkasti valvottava vaarallisten kemikaa
lien ja prosessissa syntyvien kaasujen vuoksi.
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 OCKY PE-kaapelinsuojaputki vaativiin
R
verkonrakennuskohteisiin

Pipelifen yhdessä verkonrakentajien kanssa
suunnittelema ROCKY PE-kaapelinsuojaputki
on jo vakiinnuttanut asemansa markkinoilla.
ROCKY PE-kaapelinsuojaputki on tarkoitettu
vaativien kohteiden kaapelinsuojaksi, ja se
suojaa mekaanista rasitusta, ilmaston vaiku
tusta ja maan painetta vastaan. Kaapelinsuo
japutkea on saatavilla mustana ja keltaisena.
- Musta ROCKY on alun perin kehitetty eri
koissuojaksi. Käytön laajentuessa halusimme
tuoda markkinoille saman putken myös kel
taisena, joka on kaapelinsuojauksen stantar
diväri. Keltainen väri erottuu selvästi vesijoh
doista, ja punainen raitaväri toimii huomiovä
rinä, kertoo tuotepäällikkö Vesa Juka Pipe
lifelta.
Musta ROCKY kaapelinsuoja on varustettu
valkoisilla sähkökaapeli-huomiomerkinnöillä,
keltainen varustettu punaisilla huomioraidoilla
sekä sähkökaapeli – kraftkabel -tekstimerkin
nöillä. Tuote on saatavilla käyttöluokkiin SRS
SN16 ja SRE SN64. ROCKY SRS sovel
tuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakenta
miseen, jossa tarvitaan erittäin lujaa raken
netta, sekä suuntaporaamalla tehtäviin ali
tuksiin. ROCKY SRE soveltuu erittäin vaati
viin maasto-olosuhteisiin, kuten louhikkoihin ja
matala-asennukseen.
- Keltainen ROCKY soveltuu vaativiin maa
han asennettaviin verkonrakennuskohteisiin.
Musta ROCKY pysyy edelleen tuotevalikoi
massa, koska se soveltuu hyvän UV-kestoi
suuden vuoksi esimerkiksi silta- ja kallioasen
nuksiin, avaa Juka.
ROCKY kaapelinsuojaputket toimitetaan 6
m salkoina, kiepillä, XL-kiepilla tai autokelalla.
- Mustaa ROCKY putkea on saata
villa kokoluokissa Ø32-200mm, ja keltaista
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kokoluokissa Ø40-200mm. Erityiskohteisiin
on mahdollista valmistaa myös suurempia
kokoja, jatkaa Juka.
ROCKY SRS ja SRE kaapelisuojaputkien
kiinnitykseen on saatavilla ruostumattomasta
teräksestä valmistettuja kalliokiinnikkeitä.
ROCKY kaapelinsuojaputken liitoksiin voidaan
käyttää sähköhitsausmuhveja tai muita järjes
telmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen
mukaan.
- Pipelifen valikoimasta löytyy myös
ROCKY putkelle kehitetty PE-jatkoliitin. Jatko
liittimen käyttö on helppoa, liittimessä ei ole
lukitusta ja pitkän rakenteen ansiosta sitä voi
daan käyttää myös pinta-asennuksissa edel
lyttäen, että putken kiinnitys tehdään ohjeis
tuksen mukaan, lopettaa Juka.

silla sähkökaapeli tekstillä ja sähkövaara huo
miomerkinnöillä. Keltaisessa putkessa mer
kinnät ovat punaisella.

•

•

•

Faktalaatikko
•

•

•

•

•

•

ROCKY kaapelinsuoja on tarkoitettu suo
jaamaan kaapelointeja mekaanista rasi
tusta, ilmaston vaikutusta sekä maan pai
netta vastaan vaativissa olosuhteissa.
Kokoluokat Ø32 - Ø200mm, projektimyyn
tiin saatavilla myös suurempia kokoja.
Pipelife ROCKY SRS (16kN/m2) on PEmuovista valmistettu perinteiseen asentami
seen, kuten suuntaporaukseen sekä vesis
töjen alituksiin, tarkoitettu kaapelinsuoja
putki.
Pipelife ROCKY SRE (64kN/m2) on PEmuovinen maakaapeleiden pinta-asennuk
seen sekä erittäin vaativien olosuhteiden
käyttöön tarkoitettu suojaputki.
Tuotteet toimitetaan haluttuina pituuksina
ja vakiona 6/12m salkoina, 100m kiepillä,
200m ja 300m XL-kiepillä sekä autokeloina.
ROCKY kaapelinsuoja on varustettu valkoi

•

ROCKY SRS soveltuu normaaliin
sähkö- ja televerkon rakentamiseen,
siltarakentamiseen sekä vesistöjen ja
teiden alituksiin tarkoitettu kaapelin
suojaputki.
ROCKY SRE soveltuu erityisen vaati
viin asennuskohteisiin, louhikkoihin ja
pinta-asennukseen, ja sillä voi korvata
betoniset kaapelisuojat tai betonoinnin
pinta-asentamisessa.
ROCKY SRE on kehitetty yhdessä ver
konrakentajien kanssa tuulivoimapuis
tojen ja muiden kallionpäällisten pintaasennusten kaapelointien suojaami
seen. ROCKY kaapelinsuojaputken lii
toksiin voidaan käyttää sähköhitsaus
muhvia tai jatkoholkkia ja sille on saa
tavilla kiinnitykseen ruostumattomasta
teräksestä valmistettuja kalliokiinnik
keitä.
Putkea on saatavilla sekä mustana
että keltaisena. ROCKY PE-kaapelin
suojaputki on saatavilla käyttöluokkiin
SRS SN16 ja SRE SN64.
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Siemensin kommunikoivat johdonsuojat
Tähän asti johdonsuojat on tunnettu
sähkönjakelussa mekaanisina suojina. Niissä on bi-metallinen suojaustoiminto ja 1–4 napaa. Johdonsuojat
suojaavat nimensä mukaisesti johtimia, kaapeleita, kojeita ja laitteita
niin termisiltä kuin magneettisilta virroilta. Sanalla sanoa laitteita, joilla ei
ole älyä.
Siemens on tuonut markkinoille kommuni
koivat johdonsuojat. Näillä voidaan helposti
rakentaa järjestelmä, jolla voimme edullisesti
valvoa energiavirtoja, kulutusta ja yleensä mitä
verkossa tapahtuu. Joten olkaa edelläkävijöitä
ja huomioikaa tämä tulevaisuuden tuote.

SARJASSA ON NELJÄNLAISIA
TUOTTEITA:
Tuote 1: Powercenter 1000
Tämä tuote on koko järjestelmän ydin. Laite
kerää kaiken sen tiedon minkä johdonsuo
jat tuottavat. Powercenter 1000 pystyy valvo
maan 24 johdonsuojaa. Se kerää tiedon lan

Viime vuosina sulakkeitahan on pidetty van
hanaikaisina tuotteina eli menneen talven
lumina. Niissä ei ole mitään hienoa, ainoas
taan kvartsihiekkaa ja kuparilevyä. Tämän päi
vän digitaalisuus puuttuu ja silloin tuote ei
ketään kiinnosta. Mutta toisaalta ne ovat luo
tettavia tuotteita sähköisten käyttöjen suo
jaamiseen ja selektiivisyyskin on helposti hoi
dettu.
Mutta nyt tähän asiaan on tullut muutos.

gattomasti eli Blue
toothin avulla. Power
center 1000:sta voi
daan tieto siirtää
eteenpäin seuraa
viin laitteisiin ja toi
mintoihin: Powercen
ter 3000 yksikköön ja
sitä kautta eri järjes
telmiin (powermind,
powermanager jne.),
Modbus TCP-väylään
tai uuteen Sentron
Powerconfig mobile
appiin. Viimeksi mai
nittu voidaan ladata
netistä.
Snro: 28 057 01

kuri laukaisulaskuri. Tiedon siirto eteen
päin langattomasti
Snro: 32 230 00 … 32 230 54

Tuote 3: Valokaarivikasuoja/joh
donsuoja 5SV COM
Kyseessä on yksinapainen valokaari
vikasuoja/ johdonsuoja, Virrat 6–32 A,
laukaisukäyrät: B ja C. Oikosulunkat
kaisu: 6 kA. Toiminnaltaan ne ovat kuin
vakio valokaarivikasuoja/johdonsuojat,
mutta niissä on mm. seuraavat lisätoi
minnot vakiona: mittaukset (virta, jän
nite, taajuus) käyttötuntilaskuri, oikosul
kulaskuri laukaisulaskuri. Tiedon siirto
eteenpäin langattomasti
Snro: 32 230 55 … 32 230 96

Tuote 4: Apukosketin 5ST COM AS/FC
Tuote 2: Johdonsuoja 5SL COM
Kyseessä on yksinapainen johdonsuoja, Virrat
2–32 A, laukaisukäyrät: B ja C. Oikosulunkat
kaisu: 6 kA. Toiminnaltaan ne ovat kuin vakio
johdonsuojat, mutta niissä on mm. seuraavat
lisätoiminnot vakiona: mittaukset (virta, jän
nite, taajuus) käyttötuntilaskuri, oikosulkulas

Kyseessä on apukosketinlohko, joka voidaan
asentaa mihin tahansa Siemensin johdonsuo
jaan tai vikavirtasuojakytkimeen. Kosketinloh
kolla voidaan valvoa esim. lämpötilaa, laukai
sukertoja käyttötunteja jne. Mutta esim. virtaa,
jännitettä ja taajuutta se ei mittaa.
Snro: 32 230 97

Siemens on ensimmäisenä tuonut markki
noille kommunikoivat kahvasulakkeet. Tämän
helpommaksi valvonta ei voi tulla. Sulake
itsessään muodostuu kahdesta osasta: Sula
keosa ja elektroniikkaosa. Mm. seuraavia
arvoja voi valvoa: Lämpötila, virta käyttötunti
jne. Muistakaa tärkeä asia: Olkaa edelläkävi
jöitä ja huomioikaa tämä tulevaisuuden tuote.
Sarjassa on neljä erilaista tuotetta, alla erittely.

Tuote 2: Sulake

Tuote 1: Powercenter 1000

Tuote 3: Sulake (varaosa)

Tämä tuote on koko järjestelmän ydin. Laite
kerää kaiken sen tiedon minkä sulakkeet tuot
tavat. Powercenter 1000 pystyy valvomaan
24 sulaketta. Se kerää tiedon langattomasti eli
Bluetoothin avulla. Powercenter 1000:sta voi
daan tieto siirtää eteenpäin seuraaviin laittei
siin ja toimintoihin: Powercenter 3000 yksik
köön ja sitä kautta eri järjestelmiin (power
mind, powermanager jne.), Modbus TCP-väy
lään tai uuteen Sentron Powerconfig mobile
appiin. Viimeksi mainittu voidaan ladata
netistä.
Snro: 28 057 01

Varsinaiseen sulakkeeseen saa sulakeosan
varaosana. Tekniset tiedot: Koko 2, virrat
100–315 A, jännite 400 VAC.
Snrot 31 090 11...31 090 18

Sulakkeen kokoluokka on 2, virrat 100–315 A,
jännite 400 VAC. Koska sulakkeiden koko on
standardin mukainen, niin ne voidaan asentaa
vakioalustoihin, kuten: Sulakepohjat, kytkinva
rokkeet, varokekytkimet jne. Sulake itsessään
muodostuu kahdesta osasta: Sulake ja elekt
roniikkaosa.
Snrot 31 090 00...31 090 09

Tuote 4: Kommunikointiosa (varaosa)
Myös kommunikointiosan saa varaosana.
Snro 67 011 42
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Laadukkaat TRADEFORCE-jatkojohdot
― Vain SLO:lta
Löydä jatkojohtovalikoima
verkkokaupan haulla:
Tradeforce jatkojohdot

TRADEFORCE-brändi on Soneparin oma tuotemerkki, jota on myynnissä
Sonepar-toimipisteissä ympäri maailman. Nyt pääset hankkimaan näitä
laatutuotteita myös Suomen markkinoilta – mutta vain SLO:lta!
Tilaa TRADEFORCE-tuotteet verkkokaupasta www.slo.fi.

