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Allan Sothmann
Myyntijohtaja, Sähkönjakelu ja Teollisuus

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Tämän
pohjalta Energiavirasto on käynnistänyt tarkastelun valvontamenetelmien osalta. Sähköverkkoalan käsitys on se, että säävarmojen verkkojen valmistumisen takarajan siirto vuoteen 2036, verkkokomponenttien yksikköhintojen päivitys sekä kohtuullisen tuottoasteen tarkastelu
tulevat vaikuttamaan verkkoyhtiöiden vuotuisia investointeja vähentävästi. Toivomme, että näin ei todellisuudessa kävisi. Ala on tällä hetkellä kokonaisuudessaan merkittävä kotimainen työllistäjä.
Kaupallisten toimijoiden kiinnostus kiinteän laajakaistan rakentamiselle myös taajamiin ja esikaupunkialueille on lisääntynyt ja mittaviakin projekteja on suunnitteilla. Myös tuettua laajakaistaa rakennetaan
edelleen. Kasvunäkymät ovat positiiviset. Ratkaisevaa on, kuinka hyvin
laajakaistaliittymät saadaan kuluttajille myytyä, koska vasta silloin projektien rakentaminen käynnistyy.
Samaan aikaan raaka-aineiden saatavuusongelmat maailmassa
ja raju hintojen nousu on aiheuttanut haasteita. Ennusteiden mukaan
raaka-aineiden nousu tasoittuu, mutta nopeaa laskua ei olisi kuitenkaan odotettavissa. Tuotteiden raaka-aineiden ja komponenttien pula
saattaa vielä jonkin aikaa vaikuttaa joidenkin valmistajien tuotantokapasiteetteihin.
Yksi merkittävistä asioista, mikä tulee vaikuttamaan yrityksiin ja
markkinaan Euroopassa tulevina vuosina, on ESG (Environmental,
Social, Governance) – eli tuttavallisemmin Kestävä Kehitys ja erityisesti
päästövähennykset ja ilmastotavoitteet. EU suunnittelee mekanismia,
missä yritysten liiketoimintojen vaikutusta kestävään kehitykseen ja erityisesti ilmastotavoitteisiin arvioidaan entistä tarkemmin. Tämä tulee

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

vaikuttamaan myös yritysten kiinnostavuuteen sijoituskohteina. Jatkossa pelkkä viherpesu ei siis enää riitä.
Me SLO:ssa haluamme myös olla omalta osaltamme viemässä
kehitystä eteenpäin ja auttaa asiakkaitamme näissä tavoitteissa.
Haluamme aktiivisesti asiakkaidemme kanssa toimintoja kehittämällä mahdollistaa entistä kannattavamman liiketoiminnan.
Olemme kasvattaneet tuotteiden varastotasojamme jo kesällä, jotta
toimitusvarmuutemme pysyy korkealla tasolla ja sähkönjakelu- ja televerkkojen rakentaminen voi jatkua suunnitelmien mukaisesti. Tämän
tavoitteen eteen teemme jatkuvasti työtä. Tuotteiden toimitusvarmuus
on tutkitusti asiakkaidemme mielestä tärkein asia ja meille palvelumme
ykkösmittari.
SLO kuuluu maailmanlaajuiseen Sonepar-konserniin ja olemme osa
konsernimme vastuullisuusohjelmaa. Olemme sitoutuneet osaltamme
Pariisin ilmastosopimukseen ja vähentämään hiilijalanjälkeämme 50 %
vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuus tarkoittaa meille ilmastotekojen lisäksi myös yhteiskuntavastuuta ja liiketoiminnan eettisen koodin
noudattamista. Tutustu tuoreeseen SLO Vastuullisuusraporttiin verkkosivuillamme https://verkkokauppa.slo.fi/fi/yritys/vastuullisuus sekä
Sonepar- konsernin kestävän kehityksen ohjelmaan https://www.
sonepar.com/sustainability.html.
SLO on liittynyt mukaan myös EcoVadis- Business Sustainability
Rating ohjelmaan, jotta pystymme vertaamaan edistymistämme konkreettisesti ympäröivään maailmaan.
Menestyksekästä loppuvuotta yhdessä !

Tuote- ja hintatiedot saat SLO-myyjältäsi.
LISÄTIETOJA:
Kaapelit, kaapelitiet ja suojakourut: Jari Launonen
Asennustarvikkeet, johtokanavat, keskukset ja keskustarvikkeet: Ari Lehkosuo
Datatuotteet, 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: SLO OY / Kuumic
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SLO palvelee
monipuolisesti
projektituotteiston
hankinnoissa
Vaasan ToriParkissa
sähköautojen lataus
asemaratkaisu toteutettiin erikoisvalmisteisella
jakokaapilla
TEKSTI: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
KUVAT: Oy Ravera Ab ja ©Christoffer Björklund

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 järjestää asiakkaiden tarpeisiin erikoisvalmisteisia tuotteita. Näin
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tapahtui Vaasan ToriParkissa, jossa Oy Ravera Ab:n
toimitusjohtaja 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 -kaapelinjakokaapin hankintaprosessissa. Sähköautojen lataus
infran rakentaminen vaatii usein erillisen syötön keskijännitemuuntajalta. Koska Kabeldonin kaappeja käytetään
muutenkin suurien sähkövirtojen jakamiseen ja se saatiin pienillä muutoksilla ToriParkin tarpeisiin sopivaksi, niin
valita oli helppo. Kabeldonin kaappiin on myös mahdollista saada kaikki tarvittavat jonovarokkeet ja tarpeeksi
suuret sulakkeet, tarkentaa Johnny syitä, jotka vaikuttivat
päätökseen.
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Julkisissa tiloissa kaappien pitää kestää
ilkivaltaa ja vahinkoja
Kun sähkökaappi sijaitsee julkisessa paikassa, siihen saattaa 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 kohteeseen, jatkaa Johnny.
Parkkihallissa suojausta on vielä parannettu lisäämällä
lattiaan suojatolpat, jotka estävät suurimmat kolarointivahingot.

Parkkihallissa paloturvallisuus määrittää materiaalivalintoja ja asentamista
Raveran tyypilliset toimeksiannot, kuten tuulivoimapuisto- ja
verkonrakennusprojektit ovat suuria kokonaisuuksia. Useamman latausaseman asennustyö parkkihalliin oli kuitenkin
verkkourakointiyhtiö Raveralle uudempaa tekemistä.
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Kabeldonin kaappi
soveltuu hyvin julkisille
paikoille 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. Parkkihallissa asennus olikin heti monimutkaisempi prosessi.
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Maanalaisessa tilassa tulee
muun muassa huomioida
palokatko materiaalivalinnoissa
ja rakentamisessa. ToriParkkiin
valittiin SLO:n kaapelivalikoimasta paloluokiteltuja kaapeleita, kuten CCA ja DCA.
Parkkihallissa myös kaapeleiden vedot pitää suunnitella
yksityiskohtaisemmin ja miettiä, mistä kaapeleille voi porata
turvallisesti läpiviennit.

Virranjakokisko on nopea ja
helppo asentaa

kapasiteetista on käytössä 250 ampeeria. Virranjakojärjestelmän osalta
kokonaisuus on helposti
muokattavissa lisäämällä
virtakiskoon lisäasennuspaloja
– Pikalaturit tulevat
yleistymään, koska yleisillä paikoilla sähköautot pitää saada ladattua
puolessa tunnissa. Saa
nähdä, riittääkö tämäkään viiden vuoden kuluttua, toteaa Leif vastavalmistuneesta ToriParkin
latausinfrasta.
– Jo nyt on viisi uutta
ABB:n jakokaappiasennusta tulossa Vaasan alueelle: jäähallille, Elisa-Stadionille, Botnia-halliin, Yliopistolle ja Maailmanperintöportti-vierailukeskuksen yhteyteen. Ne ovat
vastaavia, mutta pienempiä ratkaisuja, Raveran työmaapäällikkö Martin Geisor täydentää.
Työ verkonparannusten, kovaa vauhtia yleistyvien 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 sähköautojen 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 -virtakiskojärjestelmällä. Se on hallin katonrajaan
asennettava pitkä kisko, jossa on
jokaisen aseman kohdalla virranottoyksikkö, 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. Virranjakokiskolla on helppo lisätä latauspisteitä.
Jos jatkossa on tarvetta muutoksille, pystyy kokonaisuuden 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 Ab
•

Martin Geisor
• työmaapäällikkö
• Oy Ravera Ab

Johnny Råholm
• avainasiakasmyyjä
• SLO Oy
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Ylijännitesuojauksella
sähkönjakelun häiriöt kuriin

TEKSTI JA KUVAT: TE Connectivity / Jukka Väänänen

Kesän myrskyistä on taas tänäkin vuonna aiheutunut haittaa sähkönjakelulle. Ukkosten salamaniskut ovat kaataneet puita sähkölinjoille ja aiheuttaneet siten keskeytyksiä sähköntoimituksessa.
Myrskytuhoja voimme vain ennakoida, mutta ukkosen aiheuttamia ylijännitteitä voimme kuitenkin
estää ylijännitesuojauksella.
Ylijännitesuojan valinnassa
auttaa standardi IEC 60099-4
ed. 3.0 (2014)
Ylijännitesuojalla suojataan usein merkittävästi
kalliimpaa tai tärkeämpää osaa sähköverkosta.
Kun suojattava kohde tunnetaan, on helpompi
miettiä siihen sopivaa ja oikeanlaista suojausta.
Hyvän perustan valinnalle antaa standardi
IEC 60099-4 ed. 3.0 (2014). Standardien asettamien laatuvaatimusten lisäksi on hyvä varmistua tuotteen sopivuudesta kulloiseenkin käyt-
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tökohteeseen. Huomioi aina käyttökohde, sillä
standardeihin on vaikea määritellä kaikkia suojien tekniseen elinikään vaikuttavia tekijöitä.
Suomessa on pitkään käytetty TE Connectivity Raychem HDA ylijännitesuojia. Niistä onkin
ehditty saamaan vuosien varrella erinomaisia
käyttökokemuksia.
Raychem HDA ominaisuuksia ovat mm:
• Testattu Ed 3.0 of the IEC60099-4 mukaisesti
• Matalat jäännösjännitteet 8/20 µS 10 kA
(8/20µs) IEC60099-4 (2014, Ed. 3.0) mukaisesti

Mekaanisesti vahva rakenne
Polymeerirunko, joka on valettu ZnO-kapseleiden päälle:
– Erinomaiset kosteuden hallintaominaisuudet
– Erinomainen oikosulkukestoisuus
– ROHS-yhteensopiva
•
•

Näin ilmaeristeinen ylijännitesuoja
toimii
Ylijännitesuojalla tarkoitetaan laitetta, jolla rajoi
tetaan sähköverkossa esiintyviä lyhytaikaisia

Ratkaisut 9

ylijännitteitä. Kohdatessaan ylijännitepulssin suoja aktivoituu. Muuttumalla johtavaksi se
ohjaa ylijännitepulssin maihin ja rajoittaa näin
verkon kokemaa ylijänniterasitusta.
Suoja palaa takaisin ”eristimeksi”, jos energian määrä ei ylitä suojan kestävyysarvoja tai
suoja ei vahingoitu sisäisestä oikosulusta.
Suojan lämpötilanhallinnan tulee olla stabiili
ja pystyä käsittelemään ylijännitteet sekunnin
murto-osista tunteihin, riippuen suojattavasta
järjestelmästä.

Ylijännitesuojissa yleisimmin esiintyvät
lyhenteet:
•

•

•

•

•

•

•

UR= mitoitusjännite, Nimellisjännite, jolla
suoja toimii oikein IEC-standardin mukaisessa testauksessa
UC= suojan yli vaikuttava nimellistaajuinen
käyttöjännite
IN= nimellispurkausvirta, jolla suoja on suunniteltu toimivaksi
URES= jäännösjännite, joka suojan toimiessa
vaikuttaa suojan yli (vähintään kohdistuu suojattavan laitteen yli)
BIL= Bacis Impulse Level tai Basic Insulation
Level, suojattavan kohteen jännitekestoisuus
TOV= Temporary Overvoltages, hetkellinen
ylijännite
TOV-käyrä= kuvaaja, joka kertoo suojan suurimman jännitekestoisuuden ajan funktiona

•

•

IEC 60099-4 edition 3.0: 2014= Testistandardi metallioksidiylijännitesuojille
DH= Distribution High (Class 1.) ylijännitesuojien luokitus

Metallioksidisuojat ovat yleistymässä
Aikaisemmin käytettiin kipinävälisuojaa, mutta
yhä useammin ylijännitteen varalle laitetaan
metallioksidisuoja.
Verrattuna kipinävälisuojaan, metallioksidisuojan valinta on hiukan monimutkaisempaa.
Yhden käyttöjännitearvon sijasta metallioksidisuojalla on kolme valinta-arvoa:
1. nimellisjännite UR,
2. maksimi jatkuva käyttöjännite (noin 85
% x UR) UC ja
3. yhden sekunnin hetkellinen ylijännitekestoisuus.

Valinta-arvojen laskeminen
1. Verkon oikea käyttöjännite
• UC min ≥Um/√3 (kun kyseessä on tehollisesti
maadoitettu järjestelmä)
2. Jakelujärjestelmän suojattavan kohteen ylijännitekestoisuus
• 125 kV (joskus vain 95 kV 20 kV laitteilla,
muistetaan käyttöiän vaikutus!)
3. Suojalaitteen jäännösjännite 8/20µS ylijännitepulssilla ja esimerkiksi 10/20 kA purkausvirralla
• 66/72,8 kV

Aiheuttaako ylijännitesuojan asennus liitoskaapelista johtuvaa jännitteen nousua?
• Onko tarvetta lisäsuojaukselle esim. kojeistotilassa?
4. Suojattavan kohteen ylijännitekestoisuuden,
suojan jäännösjännitteen ja näiden välisen toleranssin suhteen
• Toleranssin suhteen voidaan valita eri UC:llä
varustettu suoja.
•

Hyvä suoja kestää pitkäaikaista ylijännitettä
Verkoissa, joiden käyttöä voidaan jatkaa maasulun aikana, tulee varmistua ylijännitesuojan
kestävyydestä pitkäaikaisen vian aikana. Tämä
voidaan tarkastaa suojan TOV-käyrästä.
Maasulun aikana galvaanisen verkon terveet vaiheet kokevat käyttötaajuisen ylijännitteen esim. 1,7–1,8 x UV. Nimellisjännitteeltä 20
kV verkossa voi olla siis maasulunaikana reilun
pääjännitteen suuruinen jännite ylijännitesuojan
napojen yli (20–20,8 kV).
Kuvasta voidaan havaita, että HDA-14MAsuojan TOV-käyrän mukaan ko. suoja kestää
tätä ylijännitettä vain noin 1 sekunnin ajan, kun
taas HDA-20MA suoja kestää sitä määrittämättömän ajan.
HDA-ylijännitesuojiin on saatavissa laaja valikoima erilaisia liitinosia mahdollistamaan erilaiset asennukset.
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Mitkä keinot käyttöön,

kun on kiireessä asennettava
toimintavarmoja tietoliikenneverkkoja
kiinteistöihin?
TEKSTI: Terho Hopponen, Orbis

Tuntuuko siltä, että urakassa on enemmän
liittimiä ja kaapeleita kytkettävänä kuin
on käsipareja ja tunteja kellossa? Jos
asennustöissä kiire on jatkuvaa tai iso urakka
uhkaa resurssipulan vuoksi jäädä väliin, voit
miettiä tietoliikenneverkkotuotteisiin seuraavia
vaihtoehtoja.

Käytä esikytkettyjä valokuitupaneeleita ja valmiskaapeleita
Kohteessa näpertäminen vähenee, kun pääset asentamaan räkkiin esikytketyn valokuitupaneelin, jossa jo on valmiina adapterit ja häntäkuidut
FIN2012:n mukaisessa värijärjestyksessä odottamassa hitsausta jatkoskoneella.
Sillä välin, kun jatkoskone hitsaa kuumana esikytkettyjä paneeleja jakamossa, voit edistää kaapelointitöitä valmiskaapeleilla. Niissä runkokaapelin toisessa päässä (tai molemmissa) on valokuituliittimet valmiina,
joten kaapelinvedon jälkeen voit siis heti kytkeä liittimet ilman erikoistyökaluja. Loppumittauksessa pääset myös helpommin verkolle asetettuihin kriteereihin, sillä valmiskaapelit kootaan Orbiksen tehtaalla ilman jatkoksia, jolloin jatkoksen aiheuttamaa signaalin pientä vaimennusta ei
synny.

Vakioi käyttämäsi asennustarvikkeet
Orbiksen perustarvikkeiden valikoimat pohjautuvat sisäverkkomääräykseen M65 ja ST-korttiin 625.10, jotka ohjaavat Suomessa kiinteistöjen yleiskaapelointia ja sisäantenniverkojen rakentamista mobiiliverkoille.
Vaikka erilaisia verkonrakentamisen variaatioita on vain rajatusti, jää
verkkokomponenttien hankintaan vielä valinnan varaa.
Pyri käyttämään asennustöissäsi vakioituja tarvikkeita aina kun verk-

kosuunnitelma ja kumppanit sen mahdollistavat. Silloin takakonttiisi ei
jää hävikiksi sekalaisia vajaita pakkauksia. Valitse suosikkituotteiksesi
luotettavia ja helposti asennettavia vaihtoehtoja, sillä sekunda haaskaa
asennusaikaa, joka on tarvikkeiden hintoja kalliimpaa.
Kun käytät vakiotuotteita, pystyy toimittajasikin palvelemaan sinua
paremmin urakoidesi sujumiseksi. Esimerkiksi lisätarpeen yllättäessä voi
varastointi mahdollistaa joustoa ylöspäin ja siten avittaa yritystäsi entistä
parempaan tulokseen.

Esikytketyt paneelit

72 159 78

Paneeli 48F LC APC DPX FIN2012

Snro

Tuotenimi

72 159 79

Paneeli 24F LC APC QT FIN2012

72 159 66

Paneeli 12F LC UPC DPX FIN2012

72 159 80

Paneeli 48F LC APC QT FIN2012

72 159 67

Paneeli 24F LC UPC DPX FIN2012

72 159 81

Paneeli 96F LC APC QT FIN2012

72 159 68

Paneeli 48F LC UPC DPX FIN2012

Kuitu kotiin -valmiskaapelit

72 159 69

Paneeli 24F SC UPC DPX FIN2012

Snro

Tuotenimi

72 159 70

Paneeli 48F SC UPC DPX FIN2012

72 159 58

FTTH 4F LC APC/LC APC 20m

72 159 71

Paneeli 24F SC APC DPX FIN2012

72 159 59

FTTH 4F LC APC/LC APC 30m

72 159 72

Paneeli 48F SC APC DPX FIN2012

72 159 60

FTTH 4F LC APC/LC APC 40m

72 159 73

Paneeli 24F LC UPC QT FIN2012

72 159 61

FTTH 4F LC APC/LC APC 50m

72 159 74

Paneeli 48F LC UPC QT FIN2012

72 159 62

FTTH 4F LC APC 20m

72 159 75

Paneeli 96F LC UPC QT FIN2012

72 159 63

FTTH 4F LC APC 30m

72 159 76

Paneeli 12F LC APC DPX FIN2012

72 159 64

FTTH 4F LC APC 40m

72 159 77

Paneeli 24F LC APC DPX FIN2012

72 159 65

FTTH 4F LC APC 50m
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Suosituimpia asennustarvikkeita yleiskaapeloinnissa
Snro

Tuotenimi

72 064 09

Adapteri LC APC QT 20kpl

72 063 98

Adapteri SC APC DPX 20kpl

72 063 85

Häntäkuitu LC APC 12kpl 2m

72 063 83

Häntäkuitu SC APC 12kpl 2m

72 064 97

Häntäkuitusarja LC APC 2m 12kpl FIN2012

72 064 10

Jatkossuojaholkki 60mm, 100 kpl

72 064 13

Kuitujatkospidike 12 holkille

72 066 77

Orbis-adapteripidike 2 SC DPX 5kpl

72 062 05

Päätepaneeli OP200T 24 LC QT +tuki

72 064 38

Päätepaneeli OP200T 24 SC pohjalevyllä

72 156 00

Liitin Cat6 UTP 180 Keystone 12kpl

72 156 03

Cat6A STP 180 Keystone -liitin 12 kpl/pkt

72 156 08

24xRJ45 UTP Keystone paneeli harmaa 19"

72 156 09

24xRJ45 STP Keystone paneeli maalaamaton 19"

Suosituimpia asennustarvikkeita mobiiliverkkojen sisäantenniverkoissa
02 033 04

RF-kaapeli 1/2 korrugoitu 350m kela

72 067 99

RF-liitin 4.3-10M

72 159 37

RF-liitin 4.3-10MA

72 158 58

RF adapteri 4.3-10M-7/16F

72 159 27

RF adapteri 4.3-10F-7/16M

74 176 77

Ympärisäteilevä antenni 50W 350-2700 MHz 4.3-10F

74 176 54

Tapper 10:1/10 dB 300W 340-6000 MHz 4.3-10F

74 176 55

Tapper 7:1/8.5 dB 300W 340-6000 MHz 4.3-10F

74 176 61

Tehonjakaja 2-tie 300W 340-3800 MHz 4.3-10F
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Kouvolasta löytyy

F.L.I.R.iä asennettuna
ja hyödynnettynä
Avojohtoverkkojen vianilmaisinjärjestelmän pilotista saatujen hyvien
kokemusten kannustamana KSS Verkko Oy suunnittelee jo jatkoasennuksia
TEKSTI: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
KUVAT: Jarmo Harttunen / SLO Oy ja Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

Kun KSS Verkko Oy tarvitsi
ratkaisua haja-asutusalueen
laajojen avojohtoverkkojen vikojen
löytämiseen, löytyi vastaus auto
maattisesta vikojen hallinnasta
(F.L.I.R.). Vuosien 2019 - 2020
aikana Kouvolassa toteutettiin
pilottihanke, jonka tuloksena saa
tiin kehittyneempi vianilmaisin ja
tyytyväinen asiakas. Lue kirjoituksesta,
miten pilottihanke eteni ja minkälaisia
käyttökokemuksia KSS Verkolle kertyi.

Mitä ihmeen F.L.I.R.ttiä?
Lyhenne F.L.I.R. tulee sanoista Fault Location, Isolation and Restoration ja se on automaattinen vianhallinnan ratkaisu kauko-ohjattaville erottimille. F.L.I.R. perustuu luotettaviin
vianilmaisimiin, reaaliaikaiseen verkon topologian analysointiin ja automaattisesti ohjattaviin erottimiin.
SLO on kehittänyt kauko-ohjattavan erottimen ja F.L.I.R.in kokonaisuutta laitevalmistaja IVEPin ja ohjelmistovalmistaja Techsysin
kanssa jo vuodesta 2017.

Tavoitteena avojohtoverkkojen
parempi vianhallinta
Ennen kuin vianilmaisimen kehitystyö aloitettiin, ilmajohtoverkkoon ei ollut saatavilla kovin
toimivaa ratkaisua, minkä takia ilmajohtoverkkoja siirrettiin mielellään maahan.
Se ei kuitenkaan ole esimerkiksi 20 kV
sivuhaaroilla se kustannustehokkain ratkaisu
käyttövarmuuden parantamiseksi. Nyt kun
ilmajohtoverkkojen vianhallintaa on kehitetty,
on se erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto
maakaapeloinnille. Haja-asutusalueiden

Havainnekuva ilmajohtoverkon vikaantumisesta. Vika-arvojen lisäksi ilmaisin kertoo vian suunnan. Vianilmaisin on sijoitettu maastossa erottimen
moottoriohjaimeen, jolloin tiedonsiirtoväylää hyödyntämällä mitattu tieto saadaan valvomoon.
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ilmajohtoverkot ovat vianhallinnan avulla erittäin kustannustehokkaasti ylläpidettäviä ja
myös aiempaa toimintavarmempia verkkoyhtiön asiakkaille.
Vuonna 2019 aloitetun käyttökokeilun
tavoitteena oli löytää vianilmaisimelle
ketterämpiä asennusratkaisuja, sillä F.L.I.R.
on nähty monimutkaisena ja kalliina järjestelmänä, jonka käyttöönotto on hankalaa.
Verkkoyhtiö, jonka avojohtoverkkoon vian
ilmaisimet asennettiin, oli KSS Verkko Oy,
joka on osa KSS Energia Oy:tä.

Poikkeuksellisen tiivis yhteistyö ja
hedelmällinen pilottihanke
KSS Verkon sitoutuminen projektiin oli merkittävää, koska tuotevalmistaja IVEP sai suoran palautteen KSS Verkon asentajilta ja pystyi niiden pohjalta kehittämään tuotetta oikeaan
suuntaan. Hyviä käyttökokemuksia ehti kertyä
reilun vuoden ajalta ennen kuin koeosuus virallisesti päättyi. Kehitystyön perusteella F.L.I.R:iin
liittyviä ennakkoluuloja kumottiin, sillä se osoittautui edulliseksi ja sen asennus oli nopeaa.
Huomattavana etuna ratkaisussa on se, ettei
kokonaispaketin asennuksesta aiheudu asiakkaille sähkönjakelun keskeytyksiä.
Kolmen vuoden kehitystyön ja koeasennusten avulla on syntynyt innovatiivinen tuote
kauko-ohjattaville 1 - 6 erottimen asemille.

Ketterän vianilmaisun avulla sähkön
jakelun keskeytykset pysyvät lyhyinä
KSS Verkko panostaa jatkuvaan kehitystyöhön, jotta heidän yritys- ja henkilöasiakkaansa
saavat sähkönsä mahdollisimman vähin häiriöin. Heidän projektillensa asettamana tavoitteena oli löytää ratkaisu, jolla vikapaikat pystytään tunnistamaan nopeammin.
– Lähdimme mukaan, koska uskoin vahvasti tuotteeseen. Nyt kun olen nähnyt sen toimivan käytännössä, voin todeta, että siihen
asetetut investoinnit ovat jo nyt maksaneet
itsensä takaisin. On tärkeää, että saimme automatisoitua vikojen luotettavan paikallistamisen.
Ei sähkönjakelun kehitys voi olla pelkkää kaapelin kaivamista maahan. Kun kaikki osapuolet
tunsivat jo entuudestaan, niin yhteistyön aloitus tapahtui kuin itsestään, toteaa KSS Verkon
käyttöpäällikkö Kai Kuvaja.

ja varmistaa verkon toimintavarmuutta, Kuumic ja SLO hakivat projektista käyttökokemuksia oman myyntinsä tueksi. – Halusimme ensin
käytännön kokemuksia ennen kuin aloitamme
myynnin laajemmassa mittakaavassa, kertoo
SLO:n myyntipäällikkö Petri Kallonen.
Kuumic Oy oli projektissa erotinala-asemien
ja tiedonsiirron asiantuntijana, koska kehityslistalla oli vianilmaisimen käyttöönoton keventäminen. – Asentajilta tulleen palautteen perusteella liittymää yksinkertaistettiin ja konfigurointi
on nyt paljon käyttäjäystävällisempää, huomauttaa Kuumic Oy:n toimitusjohtaja

Teijo Eilola kehitystyön tuloksia.
Kuumicin valikoimaan kuuluu ala-asemia,
joita on vuosikymmenien aikana asennettu
tuhansittain ympäri Suomea. – Pilotin kautta
F.L.I.R.in ominaisuudet tulivat hyvin tutuiksi ja
nyt pystymme räätälöimään helpommin toimivia asiakaskohtaisia kokonaisratkaisuja. Vianilmaisinta on helppo myydä omiin ala-asemiin,
kun se on todettu hyväksi käyttää ja asentaa,
arvioi Teijo.
Kaikki osapuolet ovat olleet lopputulokseen
tyytyväisiä, koska onnistuivat saavuttamaan
asetetut tavoitteet. Laitevalmistajallekin pilotti oli

Pilotin myönteisistä käyttökokemuksista tukea vianilmaisimien markkinointiin
Jokaisella projektin osapuolella on ollut omat
motiivinsa lähteä pilottiin mukaan. Siinä missä
KSS Verkko halusi kehittää omia palveluitaan

Noin 10 % KSS
Verkon kaukoohjattavista erottimista
on jo vianilmaisimien takana.

Automaattinen vikojen hallinta valvomosta käsin tunnistetaan tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi, joskin sitä hyödynnetään vielä melko vähän. Lähde: Energiaviraston raportti: Uudet teknologiat ja toimintatavat - KV11 tutkimus- ja kehityshanke.
SLO • Sähkö- ja televerkot 2022 13
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Ei sähkönjakelun
kehitys voi olla pelkkää
kaapelin kaivamista
maahan."
- Kai Kuvaja, käyttöpäällikkö, KSS Verkko Oy
tärkeä ennen kaikkea asentajien palautteen
takia, koska vianilmaisimia on asennettu vielä
niin vähän Suomeen, ettei käyttökokemuksia
kentältä ollut juurikaan kertynyt. – Koska F.L.I.R.
on tuonut juuri oikeita vikailmoituksia, niin täytyyhän tässä olla tyytyväinen, tiivistää Kai.

Vianilmaisin on ihanteellinen harvaan
asuttujen alueiden pitkiin ilmaverkkoihin
Vianilmaisimille on selvä markkinarako
olemassa. Automaattisessa vikojen hallinnassa
on KV11-yhtiöiden mukaan kustannussäästö
potentiaalia, mutta toistaiseksi sitä käytetään
vikojen paikantamiseen hyvin vähän
(Taulukko 1). Tämän tiedon vahvistaa Kuumicin Teijo, joka tietää kertoa, että Suomessa
F.L.I.R.ejä on asennettu suhteellisen vähän. Nyt
pilottiasennuksessa yhdeksän asennettiin KSS
Verkolle, jotta kokonaistoimivuudesta saatiin
riittävän luotettava kuva.
Maastamme löytyy vielä tuhansia kilometrejä ilmaverkkoa, joissa vianilmaisin voisi olla
käytännöllinen ratkaisu. KSS tasoitti edelläkävijänä latua ja pilotin tuloksena tuotetta saatiin
kehitettyä paljon. KSS Verkolla vianilmaisimet
ovat jo auttaneet tunnistamaan vikoja ja näin
lyhentäneet asiakkaiden sähkökatkoja.

Näin vianilmaisimen asennus eteni
Ensimmäisen vianilmaisimen asennus tehtiin Valkealan läheisyydessä sijaitsevan Miettulan erotinasemalle. – Teimme yhdellä vianilmai-

simella koeasennuksen sisätiloissa ennen kuin
lähdimme maastoon. Lisäksi hyödynsimme
asentajien kokemusta, kun valitsimme sopivaa
paikkaa. Koeasennuksen oppien kanssa esivalmistellun vianilmaisimen asennus oli ripeää
puuhaa. Selvisimme vain parin tunnin verkon
keskeytyksellä, muistelee Kai.
F.L.I.R.jä asennettiin myöhemmin kahdeksan lisää ja huoltoerottimien ansiosta sähkönjakelun keskeytyksiä on koko pilotissa ollut vain
yksi. – Saimme sen verran positiivisia kokemuksia, että tarkoituksena on asentaa vianilmaisimet myös sellaisiin erottimiin, joissa on
pitkät ilmaverkkolinjat välissä. Tarkka tieto vikakohteesta helpottaa merkittävästi asentajien
työtä, koska näin he pääsevät nopeammin
vikaan kiinni, painottaa Kai.

Kohtuullisten kustannusten vian
ilmaisimet ilmajohtoverkkoihin
Koska laite ei ole kovin suuri investointi, on ratkaisu kustannustehokas. –Tuotteen hankintahinta on hyvin kilpailukykyinen eivätkä asennuskulutkaan olleet suuret, kaiken kaikkiaan asennukseen kului noin kolme tuntia per
suunta, kehuu Kai.
Vianilmaisin on monikäyttöinen, koska se
sopii kaikkiin erotinmalleihin ja asentaminen erilaisiin paikkoihin onnistuu. – Plussaa on myös
se, että Add On -järjestelmille ei tarvitse rakentaa erillistä erotinasemaa, sen voi lisätä jo olemassa olevaan erotusasemaan. Siksi mekin

Suomeen on nyt
asennettu uusia
vianilmaisimia,joista
pohjoisimmat ovat Muoniossa."
- Teijo Eilola, Kuumic Oy

F.L.I.R.in liikennevalo on erottimen vieressä verkkotopologiassa joko vihreä tai punainen. Näin
nähdään erottimet, joiden läpi vikavirta on kulkenut. Erottimen viereen voidaan myös merkitä,
onko vian aiheuttaja maasulku vai oikosulku.

sen valitsimme, jatkaa Kai. Investointi maksaa
jo muutamassa viassa itsensä takaisin, koska
asiakkaiden kokemat keskeytysajat pysyvät
lyhyinä.

Aikaansaavalla projektiryhmällä on
selvä visio ja toisiaan täydentäviä
vahvuuksia
Verkkoyhtiönä KSS:llä on kasvava paine
parempaan toimitusvarmuuteen. – Ilmajohtoverkkoa tulee aina olemaan, se vain on niin.
Verkkojen älyä voidaan sen sijaan kehittää,
jotta verkon viat saadaan paikannettua nopeammin ja tarkemmin, summaa Kai projektin
lähtökohtia.
Vaikka erityisosaaminen – kuten moottoriohjaimien ja ala-asemien räätälöinti – on Kuumicilla, SLO:n rooli on myös tärkeä. Suurena
tukkuliikkeenä sillä on oman toimialansa puolesta valmiit yhteydet toimittajiin ja pystyy sitä
kautta takaamaan varman toimituksen. Myös
avojohtoverkon moottoriohjaimet tulevat luotettavasti SLO:n kautta. – Aikaisemmin meillä oli

TechSysin PlugCheck-ohjelmalla
tarkastat asennukset
jo työmaalla
Helppo Internetistä ladattava suomenkielinen
ohjelma, jolla asentaja pystyy tarkastamaan
asennustyön välittömästi työn valmistumisen
jälkeen. Päänäytöltä saat heti mittamuuntajien
toiminnan varmistamiseen tarvittavat teho-, jännite- ja virtatiedot. Asennusten johdotuksia ei
tarvitse muuttaa esim. vaihejärjestyksen osalta
vaan se voidaan tehdä ohjelmalla. Sitä voidaan
hyödyntää myös asiakaskohtaisten maasulkuja oikosulkuhälytysten rajojen asettamisessa.
14 SLO • Sähkö- ja televerkot 2022
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KSS Verkko Oy
•
•

•
•
•

•

•

Yritys on toiminut vuodesta 2009 ja on
osa KSS Energia -konsernia.
KSS Verkko Oy on sähkönjakelu- ja
verkkoyhtiö, joka palvelee yli 50 000
kotitalous-, yritys- ja yhteiskunnallista
asiakasta Kouvolan seudulla ja Iitissä.
Vuonna 2019 KSS-konsernin liikevaihto
oli 148,4 M€.
Konsernin henkilöstö on 256.
KSS Verkko Oy huolehtii sähköverkon ja
sähkön jakelun toimivuudesta ja uudistamisesta.
Toiminnan lähtökohtana on taata laadukas ja häiriötön verkkopalvelu asiakkaille
niin, että taloudelliset ja ympäristönäkökohdat on huomioitu.
KSS:n 1 400 km pituisesta 20 kV keskijännitejohdoista 23 % on maakaapeloitua ja loput ilmajohtoa.

Kuumic Oy
•
•
•
•

aina ongelmia toimitusaikojen kanssa. Nyt kun
SLO on toimitusketjussa mukana, niin lähetykset ovat varmempia tilaajille, kertoo Teijo.

Hyvä yhteistyö poikii jatkoprojekteja
Kai miettii, että seuraavaksi sähköasemille voisi
miettiä kameravalvontaa, koska kamerasta
pystyisi tarkistamaan SCADA:n kautta tulleiden
hälytyksien alkuperää.
Kameravalvonta hillitsee myös asemalla

tapahtuvaa asiatonta liikkumista ja mahdollista
ilkivaltaa.
– Ilmajohtojen vianilmaisimien kanssa
yhteistyö sujui niin hienosti, että seuraavaksi
voisimme lähteä miettimään, miten maakaapelointiin saataisiin vastaavanlainen järjestelmä,
visioi Teijo seuraavia yhteistyöaskelia. Kai ja
Petri ovat samaa mieltä ideasta ja yhteistyön
jatkumisesta. Uusia innovaatioita odotellessa
meillä on hyvää aikaa F.L.I.R.ailla.

Kuusankoskelainen yritys, joka on
perustettu 1983 Voikkaalla.
Yritys työllistää vakituisesti viisi henkilöä
Asiakkaita ovat energiayhtiöt ja järjestelmätoimittajat.
Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli
0,8 M€.

Nämä tuotteet
asennettiin
Kouvolaan
Snro
97 136 91
97 130 99

Tuote
IVEP yhdistelmäasens.
orsias. CVSO 25KPB CA
IVEP Techsys Storm
Terminal vianilmaisinyksikkö

Kain vinkit vianilmaisimien asentamista
suunnitteleville

KUKA?

•

•

•
•

•

Kai Kuvaja

Teijo Eilola

Petri Kallonen

käyttöpäällikkö, KSS Verkko Oy

toimitusjohtaja, Kuumic Oy

myyntipäällikkö, SLO Oy

Huolehdi, että erotin keskustelee
SCADA:n kanssa, koska tiedon pitää
olla reaaliaikaista.
Vianilmaisimen pitää olla vanhoihin
asemiin räätälöitävissä.
Katso, että etäyhteys löytyy ja toimii.
Saatavan tiedon pitää olla mitattua ja
mitattavaa.
Tarkista asennukset nopeasti
siihen soveltuvalla sovelluksella,
kuten Techsysin PlugCheck.
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Moottoriohjain Jemo-O
muuttuu Kuumicilla yksilölliseksi asiakasratkaisuksi
TEKSTI JA KUVAT: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

Kaukokäytön tiedonsiirtolaitteisiin ja ala-asemiin erikoistunut Kuumic Oy on
tuotekehittänyt yhteistyössä SLO:n ja laitevalmistaja IVEPin kanssa etäkäyttöisiä
vianilmaisimia hyvin tuloksin.
16 SLO • Sähkö- ja televerkot 2022
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Keskijänniteverkon katkokset tulevat
verkkoyhtiölle kalliiksi 12 tunnin jälkeen
Ilmajohtoverkkoja vikaantuu myrskyissä aina
välillä, siitä ei pääse mihinkään. Tärkeää on
miettiä, miten katkon pituutta saadaan lyhennettyä, koska sähköttä jäävä kuluttaja on
oikeutettu korvauksiin 12 tunnin jälkeen.
Ratkaisevaa on huolehtia 20 kV verkon
vianhallinnasta paikantamalla ja erottamalla
ongelmakohta mahdollisimman nopeasti.

Etäkäyttöinen moottoriohjain
vapauttaa huoltomiesten työaikaa
Keskijänniteverkko on etävalvottu, joten häiriöt
näkyvät verkkoyhtiön valvomossa, mutta perinteisesti erottimet ovat käsikäyttöisiä ja vikatilanne on vaatinut aina käyntiä maastossa.
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Hyvä ratkaisu on korvata vanha manuaalinen
ohjain moottoroidulla ja etäkäytettävällä versiolla,
jota voidaan hallinnoida valvomosta käsin.

Räätälöity Jemo-O on edullinen yksittäisratkaisu
Kuumic Oy:ltä saatava räätälöity vianilmaisin
moottoriohjaimella on edullinen vaihtoehto erilaisille erotinratkaisuille.
Kuumicilla räätälöity tuote on Plug and Play
-tyyppinen ratkaisu, eli se on heti asennusvalmis. Tämä helpottaa sähköasentajan työtä
maastossa, sillä moottoriohjaimessa tarvitsee vain laittaa virrat päälle. – Kun tehdastesti
on valmiiksi tehty Kuumicilla, ohjain on todella

nopea asentaa maastossa, vahvistaa Kuumicin
toimitusjohtaja Teijo Eilola.

Asennusvalmis vianilmaisin nopeimmillaan kahdessa päivässä
Kuumicilta vianilmaisimet toimitetaan nopealla
aikataululla, koska toimitusketju on optimoitu laitteen valmistajalta IVEPiltä asti. – Toimitus saadaan
nopeimmillaan kahdessa arkipäivässä, painottaa
Jouni Salminen, Kuumicin ohjelmistosuunnittelija.
Tähän mennessä Kuumic on toimittanut räätälöityjä moottoriohjaimia hieman toista sataa kappaletta. Suurimpaan osaan laitteista on lisätty kaukokäyttö ja tehty pieniä asiakaskohtaisia muutoksia.
Asiakas saa toimituksen yhteydessä piirus-

tukset ja muut tarvittavat dokumentit.

Kuumic huolehtii asiakkaistaan myös
asennuksen jälkeen
Kuumicin tarjontaan kuuluu ala-asemat, moottoriohjaimet, F.L.I.R.illä tai ilman, sekä jälkiasennettavat moottoriohjaimet. Tämän sähkönjakelun toimintakentän hyvin tuntevan yrityksen vahvuuksia ovat luotettava ja nopea palvelu myös
asennuksen jälkeen.
– Käymme tasaisin väliajoin katsomassa valmiita asennuksia ja kuuntelemassa asentajia. Se
on Kuumicin toimintatapa, kuuntelemme ja reagoimme nopeasti asiakkaiden viesteihin, tiivistää
Teijo.

KUKA?
•

Teijo Eilola
Osakas, toimitusjohtaja
• Kuumic Oy

MIKÄ YRITYS?
Kuumic Oy
•

•

Kuumic Oy on vuonna 1983 perustettu kaukokäytön tiedonsiirtolaitteisiin ja
ala-asemiin erikoistunut yritys. Toimipiste sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella.
Asiakkaita ovat energiayhtiöt ja järjestelmätoimittajat alihankkijoineen.
Kuumicilla on tällä hetkellä vakituisessa työsuhteessa seitsemän henkilöä.
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Jouni Salminen
• Osakas, Senior Software Designer
• Kuumic Oy

IVEPin samaan
tuoteperheeseen
kuuluu:
•
•
•

Jemo-moottoriohjain
Jemo-V-moottoriohjain vianilmaisimella
Jemo-O-moottoriohjaimella
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PRY-CAM mullistaa
sähköjärjestelmien valvonnan,
kunnonarvioinnin ja hallinnan
TEKSTI JA KUVAT: Prysmian Finland

P

RY-CAM on johtava, älykäs sähkö
järjestelmien kunnonarviointiratkaisu, joka perustuu Prysmian Groupin patentoituun teknologiaan. Se mahdollistaa sähköjärjestelmän keskeisten parametrien mittaamisen, datan keräämisen ja analysoinnin sekä vian paikannuksen tosiaikaisesti
internetin yli ilman sähkönjakelun keskeytystä.
PRY-CAM kerää sähköjärjestelmästä
monenlaista tietoa olosuhteista, toimintahäiriöistä ja verkon ylikuumenemisesta. Kaikki
tieto on käyttäjän saatavissa reaaliajassa,
eikä palvelun käyttö vaadi erityistä asiantuntemusta.
PRY-CAM auttaa ratkaisemaan sähköjärjestelmän käsillä olevat ongelmat sekä
ennakoimaan ja ehkäisemään uusien ongelmatilanteiden syntymistä.

PRY-CAM-tuoteperhe
PRY-CAM-tuoteperheeseen kuuluu joukko
huippuluokan tuotteita, jotka kattavat sähköjärjestelmien kunnonarvioinnin ja valvonnan keskeiset osa-alueet.
Jokainen PRY-CAM-tuote kattaa neljä
ominaisuutta:
• Mitattavan kohteen määrittely ja oikean
mittaustavan valinta
• Mittaustiedon keruu ja siirto
• Tiedon varastointi pilvipalvelussa
• Aineiston analysointi koneoppimista
hyväksikäyttäen

Lisätiedot ja myynti:
aki.ranta@prysmiangroup.com,
pry-cam.com

PRY-CAM soveltuu suur- ja keskijännitejärjestelmien mittaamiseen
•
•
•
•
•
•

Kaapelit
Jatkot
Päätteet
Kytkimet
Muuntajat
Sähkölaitteet

Ratkaisu soveltuu kaikille 3 kV:n - 600 kV:n
sähkölaitteille.
PRY-CAM-laitteilla kerätty mittausdata
voidaan tallettaa turvallisesti pilvipalveluun,
jossa sitä voidaan edelleen käsitellä ja hyödyntää oppimiseen sekä jakaa helposti
muulle organisaatiolle.

Itsenäinen PRY-CAM Grids mahdollistaa
verkon reaaliaikaisen monitoroinnin.
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Polyflex Mine – virransyöttökaapeli raskaisiin
sovelluksiin
Polyuretaanivaipalla varustettu halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi kaivosja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan. Kolmeen osaan jaetun suojamaajohtimen ansiosta ulkohalkaisija on saatu mahdollisimman pieneksi, mistä on hyötyä varsinkin kelauskäytössä. Kaikissa varastoitavissa tyypeissä on myös pilot-johtimet.
Snro

Koko

Väri ø/mm kg/km Pakkaus

04 217 97 3x25+3G6+2x1,5

kelt. 23.8

1305

K500

04 217 98 3x35+3G6+2x1,5

kelt. 26,8

1640

K500

04 217 99 3x50+3G10+2x1,5

kelt. 32,6

2390

K500

04 046 66 3x70+3G16+2x1,5

kelt. 36,8

3265

K360

04 046 84 3x95+3G16+2x1,5

kelt. 40,2

3950

K240

04 046 85 3x120+3G25+2x1,5 kelt. 47,5

5355

K160

04 046 86 3x150+3G25+2x1,5 kelt. 53,2

6520

K160

 OXFREE ZH ROZ1-K EMC halogeeniton
T
häiriösuojattu moottorinsyöttökaapeli

Kaapelia käytetään moottoreiden energiansyöttöön järjestelmissä
ja tiloissa, missä elektromagneettista säteilyä on rajoitettava. Erinomainen häiriösuojaus, hyvä öljyn, kemikaalien ja UV-kesto. Korkea 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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Snro

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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 esCon 2.0 – tutustu Nestor Cablesin uudistuneisiin
N
valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeisiin

Nestor Cables on uudistanut asennus- ja kytkentätarvikkeiden NesCon-tuotevalikoimaa:
valikoimaan on tullut paljon uutuuksia, jotka
ovat entistä asentajaystävällisempiä ja joita on
kehitetty asiakaspalautteen pohjalta. Uutuuksia on tullut esimerkiksi jatkoskoteloiden, päätekoteloiden ja -paneelien sekä kaappiratkaisujen valikoimaan.

•

Nestor St Closure -jatkoskotelot

•

•

•

Nestor St Closure -jatkoskoteloissa on
aiemmista NesCon-jatkoskoteloista tuttuja
ominaisuudet, mutta ne ovat entistä
asentajaystävällisempiä.
Uusien jatkoskoteloiden asentamisessa
ei tarvitse käyttää kuumakutisteita,
vaan kaapeliläpiviennit voidaan tiivistää
mekaanisilla Nestor Mech Seal -tiivisteillä.
Tämän ansiosta tulitöitä ei tarvita ja
työvaiheita on vähemmän, joten asennustyö
sujuu aikaisempaa turvallisemmin ja
nopeammin.

Nestor Termination Box 48
•

•

•

Nestor OptoBox 24 on monikäyttöinen
päätekotelo seinäasennukseen 24 kuidun
päättämiseen.
Soveltuu sisä- ja ulkokaapeleiden sekä
mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen.

Nestor Termination Box 48 on
päätekotelo sisäasennuksiin erityyppisten
valokuitukaapeleiden päättämiseksi ja
liittämiseksi.
Soveltuu seinä- ja hyllyasennukseen.
Kapasiteetti on 48 kuitua.

Nestor Panel ja Nestor Panel Plus
•

Kaappiyhdistelmä K0 + NC-320 Optimus
•

•

Kaappiyhdistelmä K0 + NC-320 Optimus
on tarkoitettu erityisesti FTTH-sovelluksiin
mikrokanavaverkoissa.
Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä
sisältää 850 mm korkean K0-jakokaapin
sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapin.

•

•

•

Kytkentäkaappi NC-2000
•

Nestor OptoBox 24
•

Saatavilla sekä peruskokoonpanona
että esikalustettuna häntäkuitu- ja
häntäkaapelipakettina.

•

•

Uusi kytkentäkaappi NC-2000 koostuu
erillisistä moduuleista, joista voidaan koota
erilaisia kokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden
mukaan.
Samaan kaappiin voidaan sijoittaa sekä
kuitupäätteet että aktiivilaitteet.
Kaapin lisävarusteet mahdollistavat suurien
kuitumäärien käsittelyn.

•

Valmispaneelit Nestor Panel ja Nestor
Panel Plus sopivat 19 tuuman kaappeihin ja
hyllyihin.
Kapasiteetti on 24 - 96 kuitua tai kuituliitosta
mallista riippuen.
Nestor Panel on edullinen valinta, kun
halutaan yksinkertainen peruspaneeli.
Nestor Panel Plus sisältää monia
lisäominaisuuksia, kuten hyvät
säätömahdollisuudet, irrotettavat
törmäyssuojan ja adapterilevyn.
Paneelit voidaan toimittaa
peruskokoonpanona tai valmiiksi koottuna
häntäkuitu- tai häntäkaapelipakettina.

Snro

Tuote

Nestor-koodi

72 846 04

Nestor Mech Seal 2 x 23mm

LV2546

72 846 09

Jatkospkt. Nestor St Closure XS 12F Mech

LV2501

72 846 13

Ulkopääte Nestor OptoBox 24

LV2504

72 846 07

Jatkospkt. Nestor St Closure S 24F Mech

LV2438

72 846 46

Nestor Termination Box 48

LV2011

72 846 08

Jatkospkt. Nestor St Closure S 48F Mech

LV2439

72 846 52

Kaappiyhdistelmä K0+NC-320 Optimus, 850mm

LV2556

NC-2000 Kytkentäteline 800x600x2000mm

LV2586

NC-2000 Kytkentäteline 800x600x2200mm

LV2575

72 846 06

Jatkospkt. Nestor St Closure M 96F Mech

LV2500

72 846 48

72 845 97

Jatkospkt. Nestor St Closure L 96F Mech

LV2441

72 846 53

72 845 98

Jatkospkt. Nestor St Closure L 192F Mech

LV2442

72 846 14

Nestor Panel 24 SC-S

LV2495

72 845 99

Jatkospkt. Nestor St Closure L 288F Mech

LV2443

72 846 16

Nestor Panel 48 SC-D

LV2494

72 846 00

Jatkospkt. Nestor St Closure L 384F Mech

LV2502

72 846 15

Nestor Panel 48 LC-D

LV2493

72 846 05

Jatkospkt. Nestor St Closure L 432F Mech

LV2503

72 846 17

Nestor Panel 96 LC-Q

LV2496

72 846 01

Nestor Mech Seal 6 x 10mm

LV2543

72 846 18

Nestor Panel Plus 24 SC-S

LV2595

72 848 36

Nestor Mech Seal 6 x 7mm

LV2725

72 846 20

Nestor Panel Plus 48 SC-D

LV2596

Nestor Panel Plus 48 LC-D

LV2597

Nestor Panel Plus 96 LC-Q

LV2598

72 846 02

Nestor Mech Seal 4 x 15mm

LV2544

72 846 19

72 846 03

Nestor Mech Seal 2 x 18mm

LV2545

72 846 21
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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
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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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 etalliset NAF-yleisjatkokset
M
kuitukaapelien jatkamiseen
NAF-yleisjatkosperheeseen
kuuluu neljä jatkoa, joiden
kapasiteetit ovat 48, 96, 192 ja
480 kuitua. Jatkot on suunniteltu
ja valmistettu Suomessa
happoteräksestä.

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

Kotelot ovat ns. huppujatkoksia koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
Yleisjatkosten ovaalit läpimenoaukot mahdollistavat mekaanisten läpivientien käytön
ja mahdollisuuden kaapeleiden kylkiottoon.
Mekaanisten läpivientien ansiosta jatkot soveltuvat myös mikrokanavaverkkoihin. Mekaanisten läpivientien lisäksi myös perinteisten kutisteiden käyttö tiivistämiseen on mahdollista.
Jatkot ovat todella asennusystävällisiä ja siksi
ne ovat monien uusia suosikkijatkoja.
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Naficonille laatu on ensisijaisen tärkeää, varsinkin kun olemme ainoa Suomessa valokaapeliverkon päättämistarvikkeita valmistava yritys.
Sama koskee myös Naficonin jatkoja.
Jatkoissa hitsaussauma on korroosion kannalta yleensä jatkojen heikoin kohta. Naficonin koteloiden hitsausaumat ovat mekaanisesti
kiillotettuja. Käsittely kohdistuu vain hitsattuun
alueeseen ja sen ympäristöön poistaen niistä
palamisjäljet ja pinnasta epäpuhtaudet ja kromiköyhän pinnan. Sauman kiillotuksessa paljastuu samalla mahdolliset hitsauksen viat tms.
huokoset.

Vaihtoehtoista peittauskäsittelyä koteloille ei
tehdä, sillä vahvojen kemikaalien käyttö peittauksessa ei ole vihreiden arvojen mukainen
ympäristöystävällinen tapa poistaa epäpuhtauksia, koska se kuormittaa jätevesi- ja ongelmajätelaitoksia. Peittausprosessi on myös tarkasti valvottava vaarallisten kemikaalien ja prosessissa syntyvien kaasujen vuoksi.
Kotelot: 7263251, 7269300, 7269294
Kaapeliläpiviennit: 7263240, 7263241
7263242, 7263243

NAF yleisjatkos mini
Snro

Nimi

72 632 27

12-48 kuidun jatkamiseen
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 PS READY on uusi, esikasattu
N
NPS-pylväserotinperheen malli
Kaikki tarvittavat osat löytyvät valmiiksi samasta
paketista yhden sähkönumeron alta mahdollistaen nopean tilauksen ja toimituksen. Erottimet
ovat valmiiksi esikoottuja ja -säädettyjä ja näin
ollen asennus on entistä nopeampaa ja helpompaa. Erottimen pääominaisuuksiin kuuluvat luotettavuus ja muunneltavuus. Siinä on mekaanisesti
kestävä rakenne, joka sopii eri ympäristöihin. Siitä
löytyy myös muunneltavat kiinnitys- ja asennusvaihtoehdot, sekä laaja valikoima eri katkaisuvirtavaihtoehtoja. Erottimia on saatavilla käsi- tai moottoriohjaimilla. Ohjaustavan päivitys jälkikäteen
onnistuu helposti. Meiltä löytyy myös laaja valikoima ohjainkaappeja.
Laatu ja pitkä käyttöikä ovat meille ensisijaisen
tärkeää: teräskomponentit ovat joko sinkkigalvanoituja tai ruostumattomasta teräksestä, kuparivirtatiet hopeoituja, epoksieristimet ovat kevyet ja
kestävät.
Turvallisuuteen ja ympäristöön on myös kiinnitetty tarkkaan huomioita. Erottimet ovat ilmaeristeisiä, IEC-testattuja ja niissä on näkyvä avausväli. Riippulukitus on mahdollista auki- tai kiinni-

asennossa. Katkaisukammiot ovat öljyttömät ja
SF6-kaasuttomat. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettävät.
Snro

Nimike

58 100 28

Muuntajaerotin NPS Ready
1-p - NPS24B118-J2VS/1

58 100 30

Muuntajaerotin NPS Ready
2-p - NPS24B119-J2VS/1

58 100 27

Johtoerotin NPS Ready
1-p - NPS24B118-J2HS/1 -1p

58 100 29

Johtoerotin NPS Ready
2-p - NPS24B119-J2HS/1 -2p

 utustu markkinoiden laajimpaan
T
kaapelinsuojatuotteiden valikoimaan
Pipelife laajensi kaapelinsuoja
valikoimaansa tupla- ja
viper3-triplakaapelinsuojaputkissa
Pipelife tarjoaa markkinoiden laajimman
valikoiman kaapelinsuojatuotteissa. Kokovalikoimamme kattaa kaapelinsuojaputket kokoluokissa Ø32-200. Tuotteemme täyttävät
korkeimmat asetetut vaatimukset laadussa,
toimivuudessa, käyttöominaisuuksissa ja
ympäristön huomioimisessa.

Pipelifen laajasta kaapelinsuojaputkien
valikoimasta löytyy tuotteet sähkö-, tele- ja
tietoliikennekaapeleiden suojaamiseen. Valikoimissamme on PVC- ja PE-kaapelinsuojaputket. Valmistamme putket lujuusluokkiin SN8/B,
SN16/A, SN30 ja SN64. Pipelife-kaapelinsuojaputket soveltuvat rakenteensa ja ominaisuuksiensa ansiosta monipuolisesti ympärivuotiseen ja vaativaan verkoston rakentamiseen pohjoismaisissa olosuhteissa.
Katso koko valikoima: pipelife.fi/sahkotuotteet

Uudet tuotteet täydentävät valikoiman
Snro

tuote

tekniset tiedot

Väri

52 616 02

Viper3 -triplakaapelinsuojaputki

140 SN8/B

kelt.

52 616 01

Viper3 -triplakaapelinsuojaputki

140 SN16/A

kelt.

52 616 00

Tupla-kaapelinsuojaputki

140 SN8/B

kelt.

52 615 89

Tupla-kaapelinsuojaputki

140 SN16/A

kelt.

52 615 77

Tupla-kaapelinsuojaputki

200 SN8/B

kelt.

52 616 12

Pe-jatkomuhvi, Viper3/opto

140

musta

52 616 15

Pe-jatkomuhvi, tupla

140

musta
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Edullisin ja
huoltovapain erotin
kaukokäytöille
pitkällä takuulla
IVEP tarjoaa korkealaatuisia ja pitkä
ikäisiä ratkaisuja verkonrakennukseen.
Yrityksen tuotevalikoima kattaa yli 3000
tuotenimikettä. Kaikki tuotteet räätälöidään Suomen vaativiin olosuhteisiin
asiakkaan tarpeet huomioiden.

20 kV Pylväserottimet ilmajohdoille
Edullisempi kuin kaapeliliityntä:
IVEP Omakäyttömuuntaja
erotinasemille

IVEP valmistaa laadukkaita EN standardin vaatimusten mukaan testattuja 20 kV pylväserottimia ilmajohtoverkoille. Käyttökohde määrää
jaottelun linja-erottimiin ja muuntajaerottimiin.
Linjaerottimista löytyvät katkaisukyvyn
mukaan piiska- ja kammioerotinvalikoima.
Molemmat rakenteet ovat ympäristöystävällisiä
öljyttömiä ratkaisuja. Käyttöasento voi olla pystytai vaaka-asennossa. Erotinpaketteihin on tehtaalla esiasennettu käyttökohteessa tarvittavat
varusteet) esim. nivelliittimet, jatkokiskot, linjaliittimet).
Erotinelementit on suunniteltu 100 x 100
orrelle ja soveltuvat 1 ja 2 -pylväsasennuksiin.
Päävirtatien rinnalla piiska- ja kammioelementtien kipinäväli säästää varsinaisia pääkosketinpintoja esimerkiksi vikatilanteiden kytkennöissä.

JEKA -kammioerotinelementti

•

JEKA 97 130 311
JEKA kammioerotinelementtien tekniset arvot
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimellisvirta erotinelementille
630 A
Nimellisvirta päävirtatielle
sis. nivelliittimet
400 A
Nimellisjännite
38,5 kV
Terminen kestovirta
20 kA
Dynaaminen kestovirta
50 kA
Katkaisukyky
630 A (cos 0,7)
Kytkentäkyky
11 kA
Kaapelin varausvirran aukaisukyky
20 A
Jäänmurtokoestus
20 mm
Ympäristölämpötila
-50 … + 50 °C
Mekaaninen kestoisuus 0-I
2000
Takuuaika vuosina
10

Erottimille annetaan 10 vuoden tehdastakuu. Erottimien huoltoväli on 18 vuotta. Investointi on kannattava, koska käyttö- ja huoltokulut ovat elinkaarensa aikana minimoitu.
Erottimien laskennallinen elinikä on 40 vuotta ja kaikki metalliset ovat kuumagalvanoituja!
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Snro 97 130 96 OKM-muuntaja
Muuntaja 20,5 kV/230 V 500 VA telineellä ja liittimillä
Suomeen on jo monien vuosien
aikana toimitettu erotinasemille IVEP
omakäyttömuuntajia 20400/ 230V teholtaan 150/ 500VA
Muuntajat ovat nykyään edullisempi
ratkaisu kuin tehdä kaapeliliityntä erotinasemalle. Muuntajat ovat rakenteeltaan kuivamuuntajia, joten ne ovat myös
ympäristöystävällisiä.
Muuntaja toimitetaan pylvästelineen
ja liittimien kanssa. Telineessä on nostokoukku, joten asennus telineeseen voidaan tehdä myös maassa.
Telineessä on valmiina kiinnityspisteet ylijännitesuojille ja maadoitukselle.
Muuntajan liitäntärasiassa voidaan kytkeä max. 4mm2 kaapeli
230 V syötölle erotinasemalle.
•
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LEDVANCE Streetlight Eco Area
– kustannustehokasta kulkuväylien valaistusta

LEDVANCE ECO AREA
-valaisimet ovat varustettu leveällä
135° x 75° -optiikalla, jonka ansiosta
ne soveltuvat käytettäväksi pihojen, pienten parkkialueiden ja kulkuväylien valaisemiseen.

Valaisimet voidaan asentaa halkaisijaltaan 48
mm ja 60 mm pylväisiin, ne on varustettu 10 kV
ylijännitesuojalla ja niihin on kiinteästi asennettu
300 mm pituinen liitosjohto.
LEDVANCE ECO AREA -valaisimia on saatavana kolmella eri valovirralla ja teholla. 30
W:n S-kokoiset valaisimet tuottavat n. 3600 lm

valovirran (vastaa 50W suurpainenatriumlampulla varustettua valaisinta) 45 W:n M-kokoiset
valaisimet tuottavat n. 5400 lm valovirran (vastaa 70W suurpainenatriumlampulla varustettua
valaisinta) ja 60 W:n L-kokoiset valaisimet tuottavat n. 7200 lm valovirran (vastaa 100W suurpainenatriumlampulla varustettua valaisinta).
Streetlight ECO AREA -valaisimia on saatavana 3000K ja 4000K värilämpötilalla ja niiden
värintoistoindeksi on 80. Pylväsasennusta varten tulee kulma-adapteri tilata erikseen.
LEDVANCE ECO AREA -valaisimet soveltuvat käytettäväksi -30...+50 °C lämpötilassa,
niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000
tuntia (L70/B50 @ 25 °C) ja niille myönnetään
viiden vuoden tuotetakuu.

Snro

Tekninen nimi

Värilämpötila

Teho

Valovirta

Teho**

45 081 96

SL ECO AREA S 30W 830 3450lm

3000K

30W

3450lm

50W

45 081 97

SL ECO AREA S 30W 840 3600lm

4000K

30W

3600lm

50W

45 081 98

SL ECO AREA M 45W 830 5175lm

3000K

45W

5175lm

70W

45 081 99

SL ECO AREA M 45W 840 5400lm

4000K

45W

5400lm

70W

45 297 00

SL ECO AREA L 60W 830 7130lm

3000K

60W

7130lm

100W

4000K

60W

7200lm

100W

45 297 01

SL ECO AREA L 60W 840 7200lm

45 297 09

SL ECO AREA 42/60 POLE REDU.*

45 297 10

SL ECO AREA 48/60 ANGLEADPT*

*Tulossa keväällä 2021 ** Vastaa suurpainenatriumlampulla varustetun valaisimen tehoa		
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Pietarsaaren Satama, SITECO SiCompact® midi

SITECO SiCompact® - monipuolista
ja tehokasta aluevalaistusta
SITECO SiCompact® on ENEC-sertifioitu ja
tehokas valonheitinperhe monipuoliseen ja
tasaiseen aluevalaistukseen. If-design-palkittuun valaisinperheeseen kuuluu neljä runkokokoa: micro, mini, midi ja uutuutena maxi.
SiCompact®-valonheittimet soveltuvat käytettäväksi mm. logistiikkakeskusten piha-alueilla,
teollisuuden aluevalaistuskohteissa, varikko
alueilla sekä urheilukentillä.
SiCompact® on varustettu epäsymmetrisellä
PL32-optiikalla, jonka ansiosta valaisin antaa
optimaalisesti valoa vain sinne missä sitä tarvi-

taan ja tarjoaa erinomaisen korvaajan perinteiSITECO SiCompact® tekniset tiedot:
sille valonheittimille: valaistu alue on jopa viisi
• Optiikka: PL32
• Ohjaus: Micro, Mini ja Midi: ON/OFF, Maxi:
kertaa suurempi.
DALI (vaihdettava)
Suljetun ja erityistiiviin, valetusta alumiinista
• Iskunkestävyys: IK08
valmistetun kotelon (IP66, IK08) sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valonhei• Tiiveysluokitus: IP66
tin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet • Värilämpötila: 4000K, Maxi myös 3000K
lämpötila- ja kosteusvaihteluineen. Lisäksi valai- • Valovirta: 4000lm - 70000lm
sin on tärinätestattu 250.000 iskulla. Valmiiksi
• Energiatehokkuus: 114 lm/W – 143 lm/W
• Käyttölämpötila-alue: -30 °C…+35 °C
koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden
• Käyttöikä: Micro, Mini ja Midi: 60000h
ansiosta SiCompact® voidaan asentaa nope(L70/B50), Maxi: 100000h (L80/B50)
asti ja helposti.

Snro

Tuotekuvaus

Toimittajan tuotekoodi

45 198 00*

SiCOMPACT micro 4000lm 4000K

5XA7561A2K22

45 198 01*

SiCOMPACT mini 7700lm 4000K

5XA7571B2K22

45 198 02*

SiCOMPACT mini 15200lm 4000K

5XA7571C2K22

45 198 03*

SiCOMPACT midi 23800lm 4000K

5XA7581D2K22

45 198 56

SiCOMPACT maxi 65000lm 3000K

5XA7592E1K22

45 198 55

SiCOMPACT maxi 70000lm 4000K

5XA7592E2K22

* SLO:n varastoima tuote
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SITECO Streetlight SL21 + zhaga: väylähyväksytty
valaisinperhe Smart Interface -valmiudella
Modulaarista monipuolisuutta
SITECO Streetlight SL21 on modulaarinen
valaisinperhe, joka huomioi tulevaisuudenkin
tie- ja kaupunkivalaistuksen tarpeet. Väylähyväksytty Streetlight SL21 tarjoaa kolme runkokokoa, sekä SITECO:n energiatehokkaat,
uudet ja monipuoliset optiikat – kuten suojatieoptiikat PC-L ja PC-R ja heittimistä tutun epäsymmetrisen alueoptiikan PL52.

Helppokäyttöisyyttä, tehokkuutta ja
ekologisuutta
Pitkäikäinen valaisin on tärinätestattu, erittäin
kestävä ja helppokäyttöinen, mm. työkaluttoman asennuskonseptin, sekä huollonaikaisen
automaattisen virrankatkaisun ansiosta. ESD
-ja ylijännitesuojatun (10kV) valaisimen valoaukon patentoitu valkoinen reunaheijastin vähentää sisäisiä heijastuksia maksimoiden valaisimen valotehon. Streetlight SL 21 -valaisin-

perhe on suunniteltu myös ekologisuutta silmällä pitäen: sen kierrätettävyys on WEEE
direktiivin 2012/19/EU mukaista. Lisävarusteena saatavilla monipuolisilla valon rajaimilla
(sisäisillä tai ulkoisilla) voidaan tehokkaasti pienentää häiriövalon määrää.

valaistusohjauksen liiketunnistin. Zhaga-liitinten
avulla ulkovalaisimet voivat muodostaa alustan koko kaupungin IoT-verkolle – toimien näin
koko älykkään kaupungin selkärankana.

SITECO Streetlight SL 21
tekniset tiedot:

Älykkään kaupungin selkäranka
Streetlight SL21 -valaisimet tarjoavat Smart
Interface -valmiuden yhden tai kahden zhagaliittimen avulla.
Valaisimen ylä- ja alapintaan kiinnitettävien
pienikokoisten zhaga-liitinten toiminta perustuu langattomaan, kaksisuuntaiseen DALI 2.0
-tiedonsiirtoon. Liittimet mahdollistavat valaisinkohtaisen etäohjauksen, energiaraportoinnin
sekä valaisindiagnostiikan. Yläpuolinen zhagaliitin soveltuu esimerkiksi päivänvaloanturointiin ja ohjaustiedon siirtoon. Alapuoliseen liittimeen puolestaan voidaan asentaa esimerkiksi

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kolme runkokokoa: mini lite, mini ja midi
Optiikka: useita perustieoptiikoita, lisäksi
suojatieoptiikat PC-L ja PC-R ja epäsymmetrinen 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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Viceran CST-hiomalaite
Viceran CST-hiomalaite on suunniteltu erityisesti keski- ja suurjännitekaapeleiden ristisilloitetun polyeteenieristyksen (XLPE tai PEX) ja
puolijohtavan hohtosuojan reunan hiomiseen.
Hiomalaite soveltuu myös muiden materiaalien,
kuten metalliputkien hiontaan. Hiomalaitteella
saat tehtyä helposti ja nopeasti tasaisen sekä
laadukkaan pinnan. Laite on oikein käytettynä
täysin turvallinen ja vähentää käsiin, hartioihin
sekä niskan alueelle kohdistuvaa kuormitusta.
Hiomalaitteessa on 10 mm kiinnitys porakoneen säätöistukkaan. On suositeltavaa käyttää porakonetta, jonka kierrosnopeus on väliltä

1700-3500 rpm/ min. Alhaisilla kierroksilla on
helpompi varmistaa tasainen hiomajälki. Tasaisen laadun varmistamiseksi, pyri pitämään hiomanauha 90 asteen kulmassa hiottavaan
pintaan nähden. Näin varmistat myös sen, että
hiomanauha pyörii linjassa, eikä nauha pääse
ottamaan kiinni laitteen runkoon tai nouse rullalta pois. Hiomalaitteen pölysuojassa on imuriliitäntä. Imuriliitännän sisähalkaisija on 31,333,0mm ja ulkohalkaisija on 35,0-35,6mm.
Hiomalaitteen mukana tulee tukitanko porakoneelle. Tukea käyttämällä hiomakonetta voi
käyttää myös yhdellä kädellä.

Hiomatarvikkeet
Snro

Nimike

64 136 12

Vicera CST Hiomalaite

64 136 13

Vicera CST P240 20 kpl

64 136 14

Vicera CST P320 20 kpl

64 136 15

Vicera CST P400 20 kpl

64 136 16

Vicera CST P240 100 kpl

64 136 17

Vicera CST P320 100 kpl

64 136 18

Vicera CST P400 100 kpl

Kaapelinjatkospukki / Asennuspukki – APU
Kaapelinjatkospukki / Asennuspukki –
APU
Snro: 64 136 04

APU-asennuspukki on jokaisen kaapeliasentajan uusi aisapari. APU on suunniteltu helpottamaan kaapelijatkojen ja päätteiden tekoa kaikissa olosuhteissa. Kaapelin kiinnitys asennuspukkiin tapahtuu tähän käyttötarkoitukseen innovoidulla kiinnitysmekanismilla, joka
takaa riittävän puristuksen kaapeliin kuitenkin
sitä vaurioittamatta. APU soveltuu halkaisijaltaan 18-90 mm pyöreille sekä epäsymmetrisen
muotoisille kaapeleille. Kaapeleiden kiinnityskohdan korkeutta maan pinnasta voidaan sää-

tää vallitsevien asennusolosuhteiden mukaan
sekä parhaan mahdollisen työergonomian saavuttamiseksi 560-1050 mm välillä. APU saadaan nopeasti koottua pieneen tilaan kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi.

Jatkoksien tekoon tarvitset pukkiparin.
Päätteiden tekoon riittää yksi pukki.
Tekniset tiedot:
•
•
•
•
•
•
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Pituus 650 mm
Leveys 780 mm
Korkeus max. 1190 mm
Korkeus min. 710 mm
Paino 11,5 kg
Kaapeli Ø 18-90 mm
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Paloturvalliset Trotec-kaapeli- ja työteltat
Paloturvallisen ja valoaläpäisevän polyesterkankaisen Trotec-työteltan pystytys on nopeaa
ja helppoa. Teltta muodostaa kiinteän kokonaisuuden ilman erillisiä irto-osia. Kasattuina
ne ovat helposti kuljetettavia kiitos pienen pakkauskokonsa. Telttoja on useita eri malleja ja
kokoja. Telttoihin saa myös kiila-/köysisetin,
ikkunoita, tuuletusaukkoja, logoja sekä vetoketjuja.
• kätevä varastointi pienen koon ansiosta
• nopea ja helppo kasaus ja purku
• lasikuituinen kiinnitysrakenne tarjoaa vakauden pienellä painolla
• kankaan tasainen valonläpäisevyys helpottaa
kaapelitöitä, esimerkiksi kaapelien värientunnistusta
• suojaa sateelta, kylmyydeltä ja tuulelta
• kestävä polyesterikangas on helppo puhdistaa
• Trotec-teltoissa on paloturvallinen kangas
• Erikoistarpeisiin voidaan teltat räätälöidä asiakkaan toivomuksien mukaan.

Työntövarsi voidaan työntää putkeen käsin tai
koneellisesti.
Varren paksuus kannattaa valita putken
koon mukaan. Jos liian ohutta käytetään suurissa putkissa, varsi taipuu ja työntäminen vaikeutuu.
Työntövarsikeloja voidaan käyttää myös
putkien avaamiseen erilaisilla sovittimilla, tai
niitä voidaan käyttää putkien hakemiseen kiinnittämällä erillinen lähetin työntövarren päähän.
Lähetin voidaan paikantaa maan päältä ja tarvittaessa mitata sen syvyys.
Jos työntövarsi menee poikki, tai muuten
osat kuluvat loppuun on saatavana varaosia ja
korjaussarjoja.
K-mallit
Snro

Huolto
Nimike

64 570 01 K 180
64 57 002 K 180x250
KE-mallit
Snro

Nimike

GeoPower käärmeet

64 570 04 K 180

GeoPower tuotevalikoimasta löytyy mm.
vetojouset kaapeleiden ja putkien vetämiseen.
Putkikäärmeillä on monta nimeä. Työntövarsikela, vetovaijeri, varppi. Kaikilla kuitenkin
sama tarkoitus. Työntövarsi tehty monisäikeisestä lasikuidusta, joka päällystetty kulutusta
kestävällä muoviseoksella. Varsi taipuu suoraksi, jolloin sitä on helppo työntää putkessa.
Saatavana pituuksia muutamista kymmenistä
metreistä useiden satojen metrien pituuksiin.

64 570 05 K 180x250
64 570 03 KE 300
Geopower-tuotteet
Snro

Nimike

64 243 23

4,5 mm / 50 m

64 243 24

6 mm / 100 m

64 243 25

9 mm / 120 m

64 243 26

11 mm / 200 m

Kaikki mittalaitteet vaativat huoltoa jossain vaiheessa.
Toimiva huolto lähellä asiakasta on erittäin
tärkeä asia, joka on yksi perusasia toiminnassamme. Pyrimme huoltamaan laitteet nopeasti
ja pitämään kaikkiin myymiimme tuotteisiin kattavat varaosavalikoimat suoraan hyllystä. Halutessaan asiakas voi vuokrata vastaavan laitteen
oman korjauksen ajaksi. Huollamme laitteet
merkkiin katsomatta ja laitteiden mukaan laitetaan aina laatujärjestelmän mukainen kalibrointitodistus. Huollosta saa asiantuntevaa apua
myös uusia kojeita hankittaessa.

MP One, uusi mullistava geeli markkinoilla
Etelec on julkaissut uusimman innovaationsa,
TWIST&GO-teknologialla varustetun eristegeelin. TWIST&GO on patentoitu ja täysin uusi
tapa toteuttaa kaapeliliitoksen turvallinen eristäminen. Pullossa oleva korkki sisältää toisen
komponentin, ja kiertämällä korkkia se vapautetaan pulloon. Kaksi komponenttia sekoite-

taan ravistamalla ja tuote on heti käyttövalmis.
Tuote on erittäin juoksevaa, jonka ansiosta se
löytää pienimmätkin raot ja tekee liitoksesta
turvallisen. Geeli jähmettyy nopeasti
(8 min 23°C). MP One ominaisuudet:
• Myrkytön
• Hajuton

•
•
•
•
•
•

liuotteeton
halogeenivapaa
ei viimeistä käyttöpäivää
uudelleenkäytettävä
ei ärsytä ihoa
ympäristöystävällinen

Tuotteet
Snro

Nimike

52 640 45 MP-One eristysgeeli 300ml
52 640 46 MP-One eristysgeeli 600ml
52 640 47 MP-One eristysgeeli 900ml
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KLAUKE Tuurnapuristimet 2021 – hyvästit leuoille!
KLAUKE Tuurnapuristimet 2021 –
hyvästit leuoille!
Klauken EKM 60ID CF(B/M) tuurnapuristin saa
nyt rinnalleen pikkuveljen - uuden EK 30ID ML
tuurnapuristimen. EK 30ID ML on edullinen ja
pienikokoinen tuurnapuristin, joka mahdollistaa
työskentelyn ahtaammissa paikoissa. Lisäksi
se mahdollistaa Cu-kenkien puristukset jo
6 mm2 alkaen.
Tuurnapuristuksella on useita etuja verrattuna
muihin puristustapoihin:
• Sopii kaikkien valmistajien ja eri standardien
mukaan valmistetuille kaapelikengille ja liittimille koko puristusalueella!
• Kaikki liittimet, poikkipinta-alasta riippumatta, tulevat puristettua juuri oikealla voimalla, koska puristin lopettaa puristamisen
vasta kun riittävä tiivistysaste on saavutettu.
• Ei vaadi poikkileikkauksesta riippuvaisia
puristusleukoja.
• Sopii myös hienolankaisille, ohuille ja
tiivistetyille johtimille.
snro: 64 452 49

Tekniset ominaisuudet EK 30ID ML
•

•

•
•

•
•
•
•

Muutama-, hieno- ja erittäin hienolankaisille
Cu-johtimille (luokat 2, 5 ja 6)
Cu-putkikaapelikengille 6–120 mm2 ja
levykaapelikengille 6–95 mm2
30kN
360° pyörivä ja aukeava flip top -tyyppinen
puristuspää
Yhden painikkeen toiminta
led-valo
Huoltotarpeen ilmaiseva led
10,8V Klauke akku, laturi ja säilytyslaukku

Tekniset ominaisuudet EKM 60ID CF
(B/M)
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Muutama-, hieno- ja erittäin hienolankaisille
Cu-johtimille (luokat 2, 5 ja 6)
Cu-putki- ja levykaapelikengille 10–240 mm2
Yksi- ja muutamalankaisille Al-johtimille
(luokat 1 ja 2)
Al, Al/St ja Al/Cu -kaapelikengille
50–240mm2
Yhden painikkeen toiminta
60kN
led-valo
360° pyörivä flip top -tyyppinen puristuspää
Huoltotarpeen ilmaiseva led ja LCDhuoltonäyttö
Tiedonsiirto Klauke i-press sovelluksen
avulla, bluetooth
18V Bosch (B) tai Makita (M) akku, laturi ja
säilytyslaukku
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Huolto
Suomessa!

Snro

Nimike

64 121 77 

Puristustyökalu - EKM60IDCFB

64 450 45

Puristustyökalu - EKM60IDCFM

64 452 49

Puristustyökalu - EKM30IDML
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Televerkkojen tukiasemien akkuratkaisut
Teksti: Pekka Kanninen / Exide Technologies
Oy

Siksi kaikki tukiasemat on varustettu virransyöttöratkaisuilla, joissa akut toimivat energiavarastoina.

Energiatiheät litiumioni-akut
Langattoman dataliikenteen nopea kasvu vaatii uutta infrastruktuuria. Televerkon viimeisenä lenkkinä ovat tukiasemat, joihin Suomen
tuhannet puhelimet ja muut laitteet ovat yhtey
dessä.
Markkinoille on tuotu uusien sukupolvien
verkkoteknologiaa ja samalla tiedonsiirto on
kasvanut nopeasti. Näin tukiasemien tehonkulutus on kasvanut.
Jotta vaadittu varmistusaika saavutetaan,
tarvitaan entistä suurempia varavoima-akustoja. Tyypillisesti ne rakennetaan nykyään joko
100 Ah tai 190 Ah päätynapa-akuista, ja rinnakkaisia 48 V akustoja on usein kaksi tai
kolme.

Viranomaisvaatimus toiminta-ajoille
muutamia tunteja
Viranomaiset ovat määritelleet toiminta-ajat,
jonka puitteissa tietoverkon eri osien tulee pystyä toimimaan, vaikka sähköä ei valtakunnanverkosta olisi saatavilla.

Markkinoille on tullut myös perinteisiä lyijyakkuja korvaavia Litiumioni-akkuja, joiden etuina
ovat
• korkea energiatiheys erityisesti painoon suhteutettuna,
• hyötysuhde purkaus-varauskäytössä ja
• hyvä syklinen kestävyys (toistuvat purkaukset ja varaukset).
Suurin osa Li-ion-akuista menee sähköajoneuvoihin, joten niiden saatavuus voi olla heikkoa.
Myös akkujen turvallisuus ja kierrätettävyys
aiheuttavat huolta

Akun syklinen kestävyys
Kun akkua käytetään pelkästään turvaamassa
kuormaa verkkokatkosten ajan, ei syklinen kestävyys ole Suomessa kovinkaan oleellinen ominaisuus. Tämä siitä syystä, että sähköverkkomme on erittäin luotettava.
Tilanne on toinen, jos akkua käytetään
myös muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi osallistumalla verkon taajuudensäätömarkkinaan.

Silloin energiaa otetaan akustosta, mikäli verkon stabiilius sitä edellyttää.
Vielä hienostuneemmassa skenaariossa
akkua pidetään jatkuvasti vain osittain varautuneena, jolloin verkosta voidaan ottaa energiaa
akustoon päin, kun sähköverkossa oleva tuotanto on suurempi kuin senhetkinen kulutus.
Molemmat mainitut käyttötavat vaativat tyypillisesti merkittäviä muutoksia myös sähkösyöttöjärjestelmiin (tasasuuntaajat), joten niiden käyttöönotto on pelkkiä akkuja suurempi
investointi.

Lyijyakku on omiaan varmistukseen
Kun tarvitaan pelkkää varmistusta, on lyijyakku
edelleen erinomainen ratkaisu. Sen etuina ovat
edullinen hankintahinta, luotettavuus ja pitkä
käyttöikä. Paino ei ole ongelma, koska akkuja
ei liikutella normaalisti mihinkään.
Bonusta on, että lyijyakku on täysin kierrätettävä. EU-alueella niiden kierrätysaste on
peräti 99 %, mikä on markkinoilla olevista tuoteryhmistä kaikkein korkein.
Tulevaisuudessa Litium-akkujen uskotaan
lisääntyvän myös tukiasemakäytössä, mutta
vielä tällä hetkellä lyijyakku on teknistaloudellisesti oiva ratkaisu.
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Apuvälineet kaapelinvetoon
Kaapelinvetokone CW 800 on 8 – 10 miehen
voimalla vetävä sähkötoiminen kaapelinvetokone, joka liikkuu työmaalla kätevästi mukana
tulevan pyörillä varustetun ”trolleyn” avulla. Trolley saa myös irti koneesta, jolloin sen voi ensin
kiinnittää haluttuun kohtaan työkohteessa lattiaan, seinään tai asfalttiin. Trolleyssa on myös
”vetokoukun” reikä autokiinnitystä ajatellen.
CW 800 pyörii aina vakionopeudella, mutta
kahden eri vetorullan ansiosta siinä on vetovoimat 400 ja 800 kg sekä vetonopeudet 8 m /
min ja 4 m / minuutissa. Sähkömoottorin teho
on 750 W ja kone kytketään sähköverkkoon
normaalilla schuko-pistokkeella.
Vetokoneen lisäksi tarjolla on laadukkaat
vetoköydet valmiilla kierronpoistoleikariin sopivalla silmukalla/pleissauksella. Polyesteriköysi
kestää kulutusta eikä ”sotkeudu” helposti.
Vetoköydet saa kätevissä metallitelineissä,
joissa on myös pyörät siirtelyn helpottamiseksi.
Pisin vetoköysi 12mm/350 m painaa telineineen 62 kg, joten pyörät helpottavat asentajan
työtä merkittävästi. 12 mm vetoköyden veto-
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lujuus on 2180 kg ja sen yhteyteen Runpotec
suosittaa ”Swivel”-kierronpoistoleikaria, joka
poistaa kaapelin ja vetoköyden kiertymistä, ja
pidentää vetoköyden käyttöikää.
Runpotec valikoimaan kuuluvat myös vetosukat aina kokoon 85 – 100 mm. Vetosukat
ovat yhteensopivia kierronpoistoleikariin.
Kaapelinvetokone CW 800 vetoköysineen
on jo käytössä useilla merkittävillä työmailla
Suomessa, mm. Länsimetro, Helsingin lentokenttä, Posiva.
Vetokoneen esittelyvideoon voi tutustua
osoitteessa https://www.runpotec.com/en/
Videos/Capstan-winch

Snro

Nimike

64 419 20 Vetokone CW800
64 419 43 Vetoköysi telineessä 200 m/12 mm
64 419 39 Kierronpoistoleikari, Swivel
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JKS-johdon		
		 vetopyörät
JKS Productsin tuotekehityksen tuloksena yksi
vuoden 2021 tuoteuutuutena on johdonvetopyörä,
joka on kehitetty yhteistyössä SLO:n kanssa. Kentältä tullut tarve laadukkaalle johdonvetopyörälle oli
alkusysäyksenä tuotekehitykselle, sillä nykyään käytössä oleviin taso-orsiin eivät perinteiset vetopyörät
sovellu kovin hyvin.
Uusi johdonvetopyörä on suunniteltu toimimaan
nimenomaan taso-orsien kanssa. Pyörä asennetaan taso-orren päälle, lukitaan paikoilleen ja kiristetään sormiruuvilla, työkaluja ei tarvita. Lujista
materiaaleista valmistettu laite kestää kovaa käyttöä.

Hyväksytyt nostoapu		 välineet kelojen nostoon
Kun keloja pitää saada irti maasta ja mahdollisesti vielä pyöritettyä, niin JKS Productsin valikoimasta löytyy laaja valikoima
erilaisia nostimia.
JKS LF 24 kelannostohaarukka on
nostinvalikoimamme suosituin kelannostinmalli. Tällä nostimella kelan nostaminen
tapahtuu laakeroidulta kela-akselilta.
Nostimen teräsakseli työnnetään
kelanreikien läpi, lukitaan paikoilleen lukituspannoilla ja kiinnitetään nostoketjut
lukituskoukuilla kela-akseliin. Tämän jälkeen kela voidaan nostaa ilmaan. Laakeroidun akselin ansiosta kelaa on helppo
pyörittää. Nostin on varustettu myös
lyhennyskoukuilla. Niiden avulla voidaan
nostoketjujen pituutta säätää. Näin nostimella voidaan helpommin käsitellä myös
halkaisijaltaan pienempiä keloja.
JKS RL 24 -nostimen avulla kelat
voidaan varastoida helposti vierekkäin
sillä nostimen käyttö ei vaadi sivuttaissuunnassa paljon tilaa. Keloja varastoitaessa tai nostettaessa esimerkiksi auton
lavalle kuljetusta varten kelaa ei välttämättä tarvitse päästä pyörittämään.
Nostin siis helpottaa kelojen varastointia lähekkäin. Nostaminen tapahtuu siten,
että kelannostokengät asetetaan kelanreikiin. Kengät on suunniteltu niin, että ne
sopivat halkaisijaltaan 75 mm, 105 mm ja
132 mm kelanreikiin. Myös RL 24 kelanlaippanostin on varustettu lyhennyskoukuilla, jotka helpottavat pienempien kelojen käsittelyä.

Snro

Nimike

64 310 71

Kelanostin - JKS LF 24
sis. lyhennyskoukut

64 310 72

JKS RL 24 -kelanlaippanostin

CE-hyväksyttyjä

•

Kaikki JKS Productsin valmistamat nostimet ovat CE-hyväksyttyjä nostoapuvälineitä. Nostimet itsessään ovat turvallisia käyttää, kun vain muistetaan huoltaa
ja ylläpitää nostimia sekä tehdä tarkastukset ajallaan. JKS Products suorittaa
myös nostoapuvälineiden tarkistuksia.

•
•

RL 24 nostimen tekniset tiedot:
•
•
•
•

LF 24 nostimen tekniset tiedot:
•
•

Snro

Nimike

64 311 63

Johdonvetopyörä 4691

snro 64 310 71
suurin kelanhalkaisija 2400 mm

suurin kelanleveys 1200 mm
kela-akselin halkaisija 60 mm
tuotekoodi 32

•

•

sähkönumero 64 310 72
kantavuus 3500 kg
suurin kelanhalkaisija 2400 mm
suurin kelanleveys 1200mm
sopii kelanreikiin 75 mm, 105 mm
ja 132 mm
tuotekoodi 21
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Wihan 3/8”:n VDE-hylsysarjaan on nyt tullut
lisäosina 80 mm:n pitkät 8, 10 ja 12 mm:n
hylsyt.

Työnantaja voi tarjota asentajilleen perussarjan työkaluja jo käytössä olevien lisäksi sekä personoitavan
salkun. Salkun voi nimikoida ja lukita omilla lukoilla.

Lisää tehokkuutta, turvallisuutta
		 ja ergonomiaa työhön Wihan
työkalujen säilytys- ja
kuljetusratkaisuilla
Wihan säilytys- ja kuljetusratkaisut merkitsevät rahan säästöä
Wihan säilytys- ja kuljetusratkaisut auttavat asentajaa pitämään ammattityökalut järjestyksessä
– työskentelipä hän sitten sähköalalla, teollisuudessa tai sähkö- ja hybridiautojen parissa.
Tehokkuus merkitsee parempaa järjestystä, parempaa toiminnallisuutta ja nopeampaa työntekoa. Kun työkalut ovat järjestyksessä
ja mukana matkassa, työaika ei kulu tarvittavan
työkalun etsimiseen tai hakemiseen. Säästetty
aika ja vaiva merkitsevät loppujen lopuksi rahan
säästöä.

Wihan työkalu- ja vaihtopääsarjat vyö-,
kanto-, vaunu- ja vetosalkkujärjestelmissä
Monipuoliset työkalu- ja vaihtopääsarjat kulkevat mukana matkassa työpisteeseen kätevissä
vyö-, kanto-, vaunu- ja vetosalkkujärjestelmissä.
Snro

Tuotenro Tyyppi

64 319 78 43023

3/8”:n VDE hylsysarja

64 517 01 44146

Hylsy VDE 3/8” 8x80 mm

64 517 02 44177

Hylsy VDE 3/8” 10x80 mm

64 517 03 44148

Hylsy VDE 3/8” 12x80 mm

64 323 74 44128

XXL3 100-os. työkalupakki

64 359 85 44129

XXL3 työkalupakki tyhjänä

64 359 72 44505

L BASIC -kantosalkku
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Monipuoliset sarjat sekä siistit säilytys-, kuljetus- ja toiminnalliset ratkaisut merkitsevät lisääntynyttä turvallisuutta ja parantunutta ergonomiaa.
Ammattilainen käyttää mielellään laadukasta,
tunnettua työkalumerkkiä työmaalla, mikä lisää
hänen ammattiylpeyttään ja työnsä laatua.

XXL3-työkalupakki myös tyhjänä
XXL3-vetopakki on ainoa laatuaan työpenkki- ja
porrasjakkaratoiminnoillaan. Kannen kaasujouset
estävät sormien puristumisen väliin. Isot pyörät
mahdollistavat jopa portaissa vetämisen ja pohjalevyn alla on lisää säilytystilaa muille työkaluille
ja tarvikkeille. Nimikoimalla ja lukoilla pakki kulkee
mukana urakasta toiseen.
100-osainen pakki sisältää eristetyt ja muut
sähköasentajan tarvitsemat työkalut järjestyksessä työkalupidikkeissä, kolmella eri tasolla.
Tyhjä XXL3-työkalupakki sisältää vain 10-osaisen
talttasarjan.
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Työnantaja voi tarjota asentajilleen perussarjan työkaluja jo käytössä olevien lisäksi sekä personoitavan
salkun. Salkun voi nimikoida ja lukita omilla lukoilla.

L BASIC -sähkösalkku on varustettu
perustyökalusarjalla
Sähkösalkkuun on pakattu sähkötöihin tarvittavat
taltat, pihdit, leikkurit, mitat ja kuusiokoloavainsarja. L BASIC -kantosalkku soveltuu hyvin sähköalan opiskelijalle tai uudelle asentajalle perustyökalusetiksi. Salkun pohjalevyn alla on runsaasti tilaa (16 l) muille työkaluille ja tarvikkeille.

Wihan käsityökalujen AGR-suositus
merkintä takaa ruuvaustyökalun
ergonomian
Wiha on maailman ainoa käsityökalumerkki,
jota saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien
yhdistys AGR suosittelee. Wiha on saanut suositusmerkinnän mm. ruuvimeisselin kahvan koko
-konseptistaan. Neljä kulloiseenkin työtehtävään
optimaalisesti sopivaa kahvan kokoa ja pituutta
suojaavat kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä
kuormitukselta.

Alussa oli vain ruuvitaltta... ja siihen se
olisi kai jäänytkin, jos ei olisi tullut tuota
Wihaa...
Wiha on valmistanut ruuvaustyökaluja yli 80
vuotta. Tools that work for you -tunnuslauseemme merkitsee jatkuvaa vuorovaikutusta
ammattiasiakkaiden kanssa ja kehitystyötä
heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Luomme
vuodesta toiseen uusia, toiminnallisia ratkaisuja
käsityökalujen turvallisuuden, tehokkuuden
ja ergonomian parantamiseksi.
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Stålskog mahdollistaa turvallisen ympäristön
työskentelylle
Maadoitussarja pistokepäätteille 250 A
ja 630 A
Maadoitussarja on kehitetty läheisessä
yhteistyössä asiakkaiden ja pistokepäätevalmistajien kanssa. Sarja mahdollistaa
työskentelyn koskettamasta käsin pistokepääteisiin ja siten parantaa henkilökohtaista turvallisuutta työskenneltäessä niiden
kanssa.
Sarja 630 A pistokepäätteille, joka toimitetaan kantolaukussa, joka sisältää:
Maadoituspallot, käyttöpistokkeet,momentt
i-avaimen ja kapasitiivisen tulpan irroitustyökalun, Tyyppi: SKA 630 III.

Maadoitussarja 250 A
pistokepäätteille sisältää
aivan uuden maadoitussarjan
tyyppi: JKP250-X1-JK27H,
Jännitteenkoetin,käyttösauva ja
kiristystyökalun.

Pelastuskoukku
Pelastuskoukkua, MRK, käytetään apuna
poistettaessa sähköiskun saanutta henkilöä
vaaralliselta alueelta tapaturman jälkeen.
Sauva on tehty samasta eristysmateriaalista kuin muutkin eristyssauvat. Pelastuskoukun halkaisija on 170mm.

Monikäyttöinen maadoistussarja
Sarja sisältää nyt ripustuspitimen, jolla sarja
voidaan asentaa roikkumaan linjasta. Mikäli
sarjaa käytetään puistomuuntamokojeistoissa, niin koukku voidaan tarvittaessa
nopeasti poistaa. Tyyppi JK27P3-DXM
Käyttösauva
Eristyssauvat MD-V150+MSV300
MGV-U 245 kV pituus 4760 mm.
Snro 64 577 71
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Teleskoppisauva MBT
Sauva on suunniteltu jännitetöihin
kuten eristimien kunnon mittauksiin
ja varoituspallojen /kylttien asennuksiin. Sauvaa voidaan käyttää myös
tykkylumien pudottamiseen 20 kV
ilmajohdoilta.
Sauvaa käytetään teleskooppina
eri pituuksilla neljän, kuuden tai kahdeksan putken yhdistelmillä. Jokaisen sauvan pituus on n. 1400mm.
Sauvan pää on varustettu työkalupitimellä, johon voidaan asentaa mm
lumenpudotustyövälineet SLK 1 tai
SLK 2. Myös lumenpudotuspiiska
SLD 1 sopii pitimeen.
Kantopituus 1,4 m. Kevyt paino
vain 2,5 kg ja työpituus 9,6 m.

Oksasaha MKS-sauvalle
MKS 4
Snro 64 578 20
Välikappaleet
TAG/RS
Snro 64 581 32
TAG/JGS
Snro 64 581 33
Oksimissauva MKS
Ammatilaisille suunniteltu sauva
käsin tapahtuvaan oksimiseen
ilmajohtojen lähistöltä. Sauvalla on
loistavat eristysominaisuudet ja
samalla vahva rakenne yhdistettynä
keveyteen. Tarvittaessa kaikkiin osiin
löytyy varaosat.
Max. pituus 11,4m
MKS 963
Snro 64 578 22
Lumenpudotuspiiska SLD 1
käytetään teleskooppisauva MBT
kanssa lumenpudotukseen 20 kV
ilmajohdoista. Valmistettu iskun
kestävästä polykarbonaatista.
Snro 64 578 48
Maadoituksien liitospiste JVF
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Momenttityökalu JMD 2
Käytetään yhdessä sauvojen MGV, MDV/MSV and
MTV ja työpistokkeen JGS
18 kanssa varmistamaan
että saavutetaan riittävä
kiristys maadoitusliitintä linjaan asennettaessa..

Käytetään maadoitusköysien liittimille JLA.
Maadoituspiste on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja taivutettu sopivaksi
asennettavaksi esim. sähköaseman teräspylväisiin tai seinään.
Maadoituskontaktit on valmistettu nikkelipinnoitetusta kuparista, muut osat ruostumattomasta teräksestä.
Nimellisvirta max. 42,5 kA/ 1 s.
Snro 64 577 42
Liitoskohta JKA
Käytetään asennuksiin
alumiiniliitoksissa . Käytetään mm. liittimien JK 42
– 49 ja JK 77 kanssa.
Tuotteessa on pallopää
pienentämässä korona
latausilmiötä.
Valmistettu seosalumiinista. Pultit, aluslevyt
ja mutterit ovat ruostumatonta terästä.

Maadoitussarja pelastustöihin
rautateillä. JSBL
Sarja on suunniteltu suomalaisille kiskoille
mahdollistaen turvallisen ja nopean maadoittamisen päärautateillä.
Max. maadoituskaapeli poikkipinta
70 mm2 => max 16,0 kA/1 s käytettäessä
liitintä JK 21. Max. maadoituskaapeli
poikkipinta 35 mm2 => max 8,0 kA/1 s
käytettäessä liitintä JK 74.

Paineilmatyökalu TLV 630
Helpottaa kulmapistokepäätteiden 630A
irrotusta kojeistoista. Sopiva eri valmistajien
pistokepäätteille.

Excel Goes Plastic Free
Excel vähentää kertakäyttöisten muovien määrää
tuotepakkauksista ja kääreistä.
Vaihtamalla muovin pahvimateriaaliin vuosittainen muovijätteen määrää pienenee 16 miljoonan muovikassin verran.
Tämä tarkoittaa, että tuotantoketjussa 40 tonnia kertakäyttömuovia korvautuu 100-prosenttisesti kierrätettävällä pakkausmateriaalilla.
Muutoksen huomaat oheisissa kuvissa ja osoitteessa:
excel-networking.com/plastic-free
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Älykäs latausasema kahdelle autolle
GAROn TWIN-latausasemat mahdollistavat
kahden auton samanaikaisen helpon, turvallisen ja tehokkaan lataamisen kiinteistön sulakkeita ylikuormittamatta omakotitaloissa, taloyhtiöissä tai työpaikoilla. WLAN-moduulin avulla
voidaan ottaa käyttöön monia älykkäitä lisätoimintoja, kuten langattomat ohjelmistopäivitykset ja ajastettu lataus. Latausasemat on
varustettu DC-vikasuojalla, joka mahdollistaa
yhdessä A-tyypin vikavirtasuojauksen kanssa
kustannustehokkaan ja turvallisen asennuksen.
Kun GARO-latausasema on liitetty G-Cloudpalveluun, saadaan laadukas latausratkaisu mittaustiedoilla, jotka voidaan jakaa osiin käyttäjän, latausaseman ja ajanjakson mukaan. Tämä

mahdollistaa oikeudenmukaisen ja yksilöllisen
veloituksen ja lisää houkuttelevuutta asuntoyhtiöissä ja työpaikoilla. Järjestelmä on hyvin joustava ja sitä voidaan laajentaa tai supistaa sekä
latausasemien että käyttäjien määrän, RFID-tunnisteiden, osalta, jos tarve kohteessa muuttuu.
Kaikki toimii myös ilman G-Cloudia ja kohde,
jossa laite- ja asennusvaatimukset jo täyttyvät,
voidaan lisätä G-Cloud-pilvipalveluun myöhemmin.

•

GARO TWIN -latausaseman ominaisuudet:

•

Kaksi Type2-pistorasiaa tai kaksi kiinteää
latauskaapelia

•

•

•
•
•

•

•
•

•

Snro

Tyyppi

Kuvaus

34 515 50

GTBDC-T274WO-A

2 x 7,4 kW Type2 pistorasia 1-vaiheinen 32A, DC-tasavirtavalvonta,
vikavirtasuojat A-tyyppi

34 515 51

GTBDC-T274FC-A

2 x 7,4 kW Type2 kiinteä kierrekaapeli 4m 1-vaiheinen 32A,
DC-tasavirtavalvonta, vikavirtasuojat A-tyyppi

•

35 515 52

GTBDCM-T274WO-A

2 x 7,4 kW Type2 pistorasia 1-vaiheinen 32A, DC-tasavirtavalvonta,
kWh-mittarit, vikavirtasuojat A-tyyppi

•

34 515 53

GTBDCM-T274FC-A

2 x 7,4 kW Type2 kiinteä kierrekaapeli 4m 1-vaiheinen 32A,
DC-tasavirtavalvonta, kWh-mittarit, vikavirtasuojat A-tyyppi

•

34 515 54

GTBDCMW-T274WO-A

2 x 7,4 kW Type2 pistorasia 1-vaiheinen 32A, DC-tasavirtavalvonta,
kWh-mittarit, WIFI-moduuli, vikavirtasuojat A-tyyppi

•

34 515 55

GTBDCMW-T274FC-A

2 x 7,4 kW Type2 kiinteä kierrekaapeli 4m 1-vaiheinen 32A,
DC-tasavirtavalvonta, kWh-mittarit, WIFI-moduuli, vikavirtasuojat A-tyyppi

•

34 515 56

GTBDCM-T211FC-A

2 x 11 kW Type2 kiinteä kierrekaapeli 4m 3-vaiheinen 16A,
DC-tasavirtavalvonta, kWh-mittarit, vikavirtasuojat A-tyyppi

34 515 57

GTBDCMW-T211FC-A

2 x 11 kW Type2 kiinteä kierrekaapeli 4m 3-vaiheinen 16A,
DC-tasavirtavalvonta, kWh-mittarit, WIFI-moduuli, vikavirtasuojat A-tyyppi

34 515 58

GTBDC-T222WO-A

2 x 22 kW Type2 pistorasia 3-vaiheinen 32A, DC-tasavirtavalvonta,
vikavirtasuojat A-tyyppi

34 515 59

GTBDCM-T222WO-A

2 x 22 kW Type2 pistorasia 3-vaiheinen 32A, DC-tasavirtavalvonta,
kWh-mittarit, vikavirtasuojat A-tyyppi

34 515 60

GTBDCMW-T222WO-A

2 x 22 kW Type2 pistorasia 3-vaiheinen 32A, kWh-mittarit, WIFI-moduuli,
vikavirtasuojat A-tyyppi

34 515 61

GTBDCMW-T211FCL-A

2 x 11 kW Type2 kiinteä suorakaapeli 7,5m 3-vaiheinen 16A,
DC-tasavirtavalvonta, kWh-mittarit, WIFI-moduuli, vikavirtasuojat A-tyyppi

34 515 62

GTBDCM-T211FCL-A

2 x 11 kW Type2 kiinteä suorakaapeli 7,5m 3-vaiheinen 16A,
DC-tasavirtavalvonta, kWh-mittarit, vikavirtasuojat A-tyyppi
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•

Pystyy käsittelemään jopa 110 km/t latausnopeutta (3,7-22kW)
Tyylikäs muotoilu ja kestävä rakenne
Selkeät latauksen merkkivalot
Dynaamisen kuorman hallinnan (DLM) ryhmän maksimikoko jopa 16 asemaa
(32 latauspistettä). Tarvittaessa asemat kaapeloidaan useampaan ryhmään.
Voidaan yhdistää GLB-latausasemaryhmään
Sisältää aina vikavirtasuojat ja DC-vikavirtavalvonnan
Helppo ja joustava asennus, lisävarusteena
kiinnikkeet seinä- tai pylväsasennusta varten
Mahdollisuus virransyötön jatkamiseen, jatkoliittimet 5 x 16 mm2
Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi- tai LANverkon kautta (vaatii WLAN-moduulin).
Lisäksi valittavissa on GARO-reititinpaketteja
4G-yhteyttä varten
Kulutustietojen keräys ja RFID-käsittely
tapahtuu G-Cloud-pilvipalvelun kautta
Voidaan varustaa RFID-kortinlukijalla pistorasiaa kohden (valinnainen)
Lukittava huoltoluukku, kosketussuojattu
sisäpuoli
Suunniteltu kestämään haastavassa pohjoismaisessa ilmastossa
MID-hyväksytyt mittarit latauspistekohtaisesti laskutusnormien mukaisesti
Kaikki toimii myös ilman G-Cloudia ja kohde,
jossa laite- ja asennusvaatimukset jo täyttyvät, voidaan lisätä G-Cloud-pilvipalveluun
myöhemmin.
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J akokeskukset sähköautojen lataamiseen
Tehokas, luotettava ja joustava sähköverkkoliitäntä
Kaikkien latausasemien ehtona on
tehokas, luotettava ja joustava liitäntä sähköverkkoon. ABB:n standardoitujen, ulos asennettavien jakokeskusten avulla jokainen ABB:n latausasema saa tarvitsemansa energian
helpommin kuin koskaan aiemmin.

voidaan tehdä asiakkaalle valmiiksi. Keskusten
lähtöihin asennetaan tarpeellinen määrä jonovarokkeita.

•

Valitse laturille sopiva jakokeskus

•

Terra AC -latausasema
•

•

•

ABB:n Kabeldon-jakokeskukset tarjoavat valmiin standardoidun ratkaisun sähkönsyöttöön.
Keskuksia on olemassa kolme vakiomallia,
teholtaan 125, 355 ja 630 A. Ne on varustettu
pääkytkimellä ja valmiilla paikoilla virtamuuntajille tehonmittausta varten. Tarvittaessa virtamuuntajat, kWh-mittarin ristikko ja johdotukset

Vaihtovirtalatausasema yrityksiin, kotitalouksiin tai julkisiin kohteisiin.
Tehovaatimus: 1-vaiheinen 7,4 kW/32 A,
3-vaiheinen 22 kW/32 A, yhteensopiva jakokeskus: CDCS1605 (125 A), nimellisteho:
125 A. Sähkönumero 23 963 01.
Tilaa enintään 5 kpl SLD000 jonovarokekytkimelle. Sulakkeet valitaan latureiden tehon
mukaan.

Terra 54 DC -pikalatausasema
•

Tehovaatimus: Maks.teho 22–50 kW, Maks.
nimellisteho: 80–143 A, yhteensopiva jakokeskus: SDCS 35543. Sähkönumero 23
963 17
Nimellisteho: 355 A, tila enintään neljälle
laturille kuormituksen mukaan vaihdellen (4
kpl Kabeldon SLD00 -jonovarokekytkimelle)

Terra HP DC -suurteholatausasema
•

•

•

Suurteholatausasema, joka minimoi latausajan. Enintään 175 kW:n lataus.
Tehovaatimus: Maks.teho: 175 kW. Maks.
nimellisteho: 315 A, yhteensopiva jakokeskus: SDCS 63026. Sähkönumero 23 963
18.
Nimellisteho: 630 A, tila kahden laturin virransyöttöön (2 kpl Kabeldon SLD 2 -jonovarokekytkintä)

Pikalatausasema, jolla voidaan ladata kaikki
markkinoilla olevat sähköautot (hybridit ja
pistokemallit).
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Kattava valikoima tietoverkkotuotteita
Tietoverkkotuotteistomme sisältää kattavat ratkaisut kaapelointiin, verkonrakentamiseen ja konesaleihin. Vahvat brändit ja oma maahantuonti tarjoavat monipuoliset ja laadukkaat tuotteet sekä joustavat ja nopeat toimitukset. Seuraamme alan kehitystä ja
etsimme jatkuvasti uusia tuotteita asiakkaittemme tarpeisiin. Kauttamme
saa myös räätälöityjä tietoverkkoratkaisuja!
APS, Kerman ja ETD kaapelointijärjestelmillemme on saatavilla 25 vuoden
järjestelmätakuu.

ETD 220 2U 192f LC ja 96f SC paneeli
Uusi suurille kuitumäärille suunniteltu yksittäispaneeli sopii kaapelien päättämiseen tai
jatkamiseen aina 192 kuituisille kaapeleille
asti samalla kertaa. Kaapeleita ei enää tarvitse jakaa erillisillä putkilla toiseen paneeliin
vaan yhden 192 kuituisen tai useamman pienen kaapelin kuidut voidaan hitsata samassa
paneelissa.
Monikäyttöisenä paneeli sopii myös kaapelin jakamiseen sekä mahdollistaa lajinvaihdon
ulkokaapelista sisäkaapeliksi. Näin voidaan
esimerkiksi kaapeli haaroittaa edelleen kytkettäväksi jossain toisessa kaapissa tai laitetilassa
kauempana rakennuksen sisällä.
Paneelin rakenne jakaa selkeästi kuidut
kahteen osaan, jolloin kumpaankin osaan voidaan hitsata 96 kuitua, kuten ne hitsattaisiin
1U-korkuisessa paneelissakin. Entistä syvemmät (220 mm) tilat on eroteltu toisistaan, eikä
niihin tule hallitsematonta määrää jatkoksia.
Muutokset tai korjaukset voidaan toteuttaa
helposti, koska paneelin yläosan voi nostaa
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ylös kuten auton konepellin.
Lisäksi paneeleissa on useita asennusta
helpottavia yksityiskohtia. Toimitus sisältää
korimutterisarjan sekä kaksikerroksiset jatkospidikkeet 24 kuidulle. ETD 220 2U on saata-

vissa myös törmäyssuojalla (TS) varustettuna
tai ilman. Törmäyssuojalevyä voidaan laskea
0,5U:ta, jolloin saadaan tilaa kytkentäkuitujen
ylimääräpituuden hallintaan.

72 374 83

3P2R48Q

Kuitupaneeli 19" 192 LC Quad, ETD 220 2U

72 374 90

3P2R48D

Kuitupaneeli 19" 96 SC Duplex, ETD 220 2U

72 374 91

3T2R48Q

Kuituwpaneeli 19" 192 LC Quad, ETD 220 2U, Ei TS

72 374 92

3T2R48D

Kuitupaneeli 19" 96 SC Duplex, ETD 220 2U, Ei TS
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 välttämätöntä työkalua valokuitujen ja
5
valokuituliittimien puhdistukseen
Valokuituliittimen puhdistaminen on ensiarvoisen tärkeää joka kerta ennen liitoksen tekemistä. Puhdistamisen tarkoitus on poistaa
kuidun päästä rasva, sormenjäljet ja muut
epäpuhtaudet. Liittimissä ja adaptereissa
oleva lika ja pienetkin naarmut heikentävät huomattavasti yhteyden laatua ja pahimmassa tapauksessa voivat aiheuttaa tietoliikenteen katkeamisen kokonaan.
Valitsimme viisi välttämätöntä työkalua
valokuituasennuksiin SLO:n varastovalikoimasta.

1. Asentajien rakastama kuituliittimen
puhdistuskasetti
Laadukas Senko DSC108 (72 649 07) nauhapuhdistin LC-, SC-, FC- ja ST-kuituliittimien
kuivapuhdistukseen. Antistaattisten materiaalien ansiosta kuituliittimien puhdistus on nyt
entistä tarkempaa.
Sen toiminta perustuu nesteettömään
puhdistusmenetelmään. Kuituliittimen pää
pyyhitään erikoiskäsiteltyyn puhdistusrullaan,
jota mekaniikka siirtää eteenpäin. Puhdistusrulla puhdistaa yli 400 liitintä. Helppokäyttöinen työkalu sopii käteen ja mahtuu taskuun.
Puhdistuskasetin etuina ovat helppokäyttöisyys, käyttövarmuus, soveltuvuus lähes kaikille liitintyypeille ja kasetin kohtalaisen pieni
koko.
Puhdistuskasetti on kuituasentajien suosituin puhdistustyökalu käytännön kytkentätilanteissa kytkentä- ja mittajohtojen tai häntäkuitujen liittimiä puhdistettaessa. Nauha ei

naarmuta eikä nukkaa liittimen päätä. Liittimen pää puhdistetaan painamalla liitintä nauhaa vasten. Nauhaan jää rasva ja muu irtolika,
jolloin saadaan täysin puhdas kuituliitin asennusta varten.

2. Kuitupuhdistusneste puhdistaa
viidessä sekunnissa ja kuivuu
hetkessä
Sticklers-puhdistusneste (64 351 15) on erityisesti kehitetty kuitujen puhdistamiseen.
Täysin kuivuvana se ei jätä minkäänlaista jälkeä kuituun. Nopeasti haihtuvana se mahdollistaa ”märkä-kuiva” puhdistuksen, joka takaa
parhaan mahdollisen lopputuloksen. Monitoi-

mikorkin ansiosta käyttö on joka tilanteessa
helppoa ja nopeaa.

3. Kuitupuhdistusliinat kätevässä
pakkauksessa
Sticklers MCC-WFW (64 351 19) sisältää 90
kuitupuhdistusliinaa (5x10 cm). Kertakäyttöi-

ämätön vaihtoehto kuitujen puhdistukseen.
Lisäksi sen etuna on sen käytön helppous ja
nopeus. Puhdistusliina kastetaan nesteeseen,
jossa on alkoholia. Puhdistettavan kuidun pää
pyyhkäistään liinaa vasten, jolloin lika jää kiinni
liinaan.

4. SmartCleaner puhdistuskynällä
voidaan puhdistaa paneelissa kiinni
olevia liittimiä
Senko SmartCleaner DSC101 (72 649 00)
on helppokäyttöinen ja nopea puhdistuskynä
1,25 mm adapterien (LC/UPC, LC/APC, MU/
UPC, MU/APC) ja kuituliittimien puhdistukseen.

Puhdistuskynällä voidaan puhdistaa
paneelissa kiinni olevia liittimiä. Pienikokoinen,
kynänmallinen kuituliittimien puhdistustyökalu
poistaa pintoja vahingoittamatta pölyn, rasvan ja muut epäpuhtaudet.
Yhdellä kynällä voi puhdistaa UPC- ja
APC- hiottuja liittimiä. Puhdistuskynän kärjessä on leveä, valkoinen ja pölyämätön puhdistusliinapää, joka riittää 750 puhdistuskertaan.
Saatavilla myös vaihdettavia puhdistusnauhasäiliöitä (72 649 02). Sisältää kolme
vaihtokasettia.

5. SmartCleaner puhdistuskynä SCliittimille

Snro

Tuote

72 649 07

Senko DSC108 kuituliittimen puhdistuskasetti (LS-MU-SC-FC-ST)

64 351 15

Sticklers kuitupuhdistusneste 85g - Puhdistusaine

64 351 19

Sticklers MCC-WFW Kuitupuhd.L 5x10cm 90 kpl - Puhdistusliina

72 649 00

Senko SmartCleaner DSC101 kuidunpuhdistuskynä 1,25 mm

72 649 02

Vaihtonauhapatruunasetti edelliselle 3x 750 puhdistusta

72 649 01

Senko SmartCleaner DSC102 kuidunpuhdistuskynä 2,5 mm

72 649 03

Vaihtonauhapatruunasetti edelliselle 3x 750 puhdistusta

nen puhdistusliina on
nukkaamaton ja pöly-

Senko SmartCleaner DSC102 (72 649 01)
puhdistuskynä 2,5 mm adapterien (SC/UPC,
SC/APC, ST, FC/APC, FC/UPC, E2000/UPC
ja E2000/APC) ja kuituliittimien puhdistukseen. Riittää 750 puhdistuskertaan.
Saatavilla myös vaihdettavia puhdistusnauhasäiliöitä (72 649 03). Sisältää kolme
vaihtokasettia.
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