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Tosiaan, vuosi sitten sain vastuulleni osaston johon kuuluvat tuotealueet Anturi, Turva sekä
Paine & Virtaus. Vuosi 2013 oli osastollemme vähintäänkin kohtuullinen ja saavutimme 6 % kasvun
aikana jolloin markkinat eivät juuri tue yleistä kasvua.
Viime vuoden aikana saimme täydennettyä jo ennestään varsin kattavaa turvatuotevalikoimaamme pienellä turvalogiikalla, eli pystymme tarjoamaan koko paketin turvaohjauksesta aina
mekaanisiin suojauksiin. Nyt valikoimamme on laajentunut SIL3/PLe-turvahyväksytyillä pulssiantureilla joista lisää sivulla neljä. Anturipuolen valikoimamme on kehittynyt viime vuosina eritoten kilpailukykyisillä Datalogicin tuotteilla kuten valokennoilla, induktiivisilla kytkimillä ja viivakoodinlukijoilla.
Tänä vuonna tuomme markkinoille mm. Datalogicin pulssi- ja absoluuttianturit, niistä myöhemmin lisää. Esittelemme tässä lehdessä myös uuden laser-etäisyysanturin sivulla neljä.
Kuten koko OEM:n, myös osastomme tavoite on täydentää jatkuvasti tuotevalikoimaamme jotta
pystymme paremmin vastaamaan asiakkailta tuleviin haasteisiin.
OEM otti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän joulukuussa,
miten vaihto sujui ja miksi se tehtiin?
Joulukuun alusta otimme OEM Finlandissa käyttöön uuden toiminnaohjausjärjestelmän. Vaikka
vanha järjestelmä palveli meitä pitkään ansiokkaasti, oli nyt aika vaihtaa nykyaikaiseen, tämän päivän vaatimukset täyttävään ERP-järjestelmään. Toiminnaohjausjärjestelmän vaihto on aina haastava prosessi ja vie aikansa ennenkuin kaikki toiminnot saadaan kunnolla käyttöön. Kiitos jo syksyllä
aloitetun pitkäaikaisen koulutuksen sekä oppimishaluisen henkilöstön olemme nyt saaneet rutiinit
toimimaan ilman suurempia ongelmia.
Esittelette lehdessä uuden toimittajan COVALin jonka tuotteet ovat
täysin uutta OEM:n P&V tuotealueelle, millaisista tuotteista on kyse?
Ennestään Paine&Virtaus tuotealueelle on kuulunut mm. painekytkimet ja painelähettimet sekä
virtaus- että voima-anturit. Nyt uutena aluevaltauksena olemme aloittaneet yhteistyön alipaineteknologiaan erikoistuneeseen Covalin kanssa. Ranskalainen Coval valmistaa alipainetarttujia,
tarttujakuppeja sekä ejektoreita. Tämän lehden sivulla 3 on esitelty mm. Covalin CVG-sarjan
alipainetarttuja
Antoisaa lukuhetkeä!

Uusi tuotealue Konenäkö
OEM Finland Oy on 15.1.2014 allekirjoitetulla sopimuksella ostanut pääosan Mytrade Oy:n liiketoiminnasta. Mytrade Oy:n toiminta on perustunut
Orlaco -merkkisten kamera- ja monitorituotteiden myyntiin ja markkinointiin. Mytrade Oy:n
Orlaco-liiketoiminta tullaan sulauttamaan OEM
Finland Oy:öön, OEM Automatic brändin alle.
Sulauttamisen myötä OEM Automatic aloittaa
Suomessa kokonaan uuden tuotealueen nimeltään Konenäkö.
Uusissa tuote- tai hintakyselyissä voit ottaa
yhteyttä OEM Automatic Konenäkö -tuotealueelle:

|

|

Mikko Mannila
Puh. 0207 499 441
mikko.mannila@oem.fi

Miikka Himanka
Puh. 0207 499 360
miikka.himanka@oem.fi
Katso sivu 11
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Coval-alipaineteknologia
XXWXXV

OEM Automaticin tuotevalikoima on vahvistunut täysin uusilla
tuotteilla ja uudella toimittajalla. Uusi toimittajamme on ranskalainen Coval, joka sijaitsee Valence nimisessä kaupungissa aivan
alppien kupeessa. Covalilla on yli 25 vuoden kokemus alipainetekniikasta.
Covalin valikoimasta löytyy kattava tarjonta erilaisia ejektoreita, tartuntakuppeja sekä tarttujia. Tuotevalikoiman erikoisuuksiin kuuluu muun
muassa energiaa säästävät innovatiiviset komponentit.
Coval on perinteisestä tavarantoimittajasta poiketen hakenut isomman
roolin. Heidän ideansa on tarjota konsulttiapua, sovellusratkaisuja ja
ongelmanratkaisua, jotta käyttäjällä on mahdollisuus päästä parhaimpaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Faktat
• Ejektorit

• Tarttujakupit

• Alipainetarttujat

• Oheistarvikkeet

• Räätälöidyt ratkaisut

OEM Automatic/Tuotealue Paine & Virtaus
Lisätietoja: Rami Raekangas puh. 0207 499 476 tai sähköposti: rami.raekangas@oem.fi

CVG-sarja
COVAL:n uusi CVG-sarjan alipainetarttujalla voidaan siirtää
eri kokoiset, muotoiset ja painoiset esineet, eikä se ole enää
monimutkaista, kallista eikä työlästä. Alipainetarttuja on
helppo mukauttaa eri toimintoihin.
Yhdellä CVG-moduulilla voidaan helposti integroida prosessia jossa siirretään esineitä. Moduulin käyttäminen on
yksinkertaista ja turvallista.
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BEI Sensorilta markkinoiden laajin valikoima

SIL3-hyväksyttyjä pulssiantureita

XXWXXV

Faktat
• SIL3/Ple-turvatasot
Tuntuuko siltä, että turvahyväksytyn laitteen valmistaminen tänä
päivänä on varsin haasteellista, taistelua lukuisten direktiivien ja
standardien viidakossa? Nyt elämä helpottuu, kun BEI Sensors
tuo markkinoille täydellisen valikoiman SIL3/PLe-hyväksyttyjä
pulssiantureita. Enää ei ole tarpeellista tehdä kompromisseja –
BEI Sensors, oikea valinta turvaan!

• Halkaisija 58 tai 90 mm, akselilla tai rei’ällä
• Runko alumiinia tai ruostumatonta terästä
• Kotelointiluokka IP69K asti
• Käyttölämpötila -20°C…+85°C
• M23-liittimellä tai kaapelilla

Valikoimasta löytyy halkaisijaltaan 58 ja 90 mm:n anturit, joko akselilla
(6 tai 10 mm) tai reiällä (14 tai 30 mm). Resoluutio vaihtoehtoja on
useita, max. 2500 p/k. Saatavana myös erikoismalli esim. elintarviketeollisuuteen ruostumattomalla rungolla ja IP69K-kotelointiluokalla.

Tuote kotisivulla: www.oem.fi/tuotealue/Anturi
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 0207 499 433 tai sähköposti: riku.eerola@oem.fi

Datalogicin laseretäisyysanturisarja täydentyy
Sarjan uudet mallit:
S85-Y03
-perussarja 10 metriin asti, helppo ohjelmointi painonapeilla

Faktat
• TOF-tekniikka, laserluokka 2

S85-Y13
-huippumalli 20 metriin asti, helppo ohjelmointi painonapeilla
ja näytöllä, RS485

• Ulostulo 4-20 mA tai
0-10 V ja PNP/NPN

Anturiin voidaan ohjelmoida kaksi eri kytkentäpistettä,
ulostulona skaalattava analogia ja PNP/NPN.

• M12-liittimellä

• Tunnistusetäisyys 20 m asti
• Kotelointiluokka IP67
• Metallikotelo

Tuote kotisivulla: www.oem.fi/tuotealue/Anturi
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 0207 499 433
sähköposti: riku.eerola@oem.fi
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• Tarkkuus 7 mm,
toistotarkkuus 1 mm

XXWXXV

”Metal Head”

UltraAAnianturi jonka
runko on ruostumatonta-

terasta

PIL:n uudessa ultraäänianturissa on ruostumaton teräskuori
(myös tunnituspää), joko M30-kierteellä tai sileällä rungolla.

XXWXXV

IP69K

		
Kotelointiluokka IP68/IP69K sekä
		
lämpötilankesto +80°C, varmistavat
		
hyvän soveltuvuuden mm. elintarviketeollisuuteen. Lisäksi sileä runko ja metallipää varmistavat helpon
puhtaanapidon.

Ultraäänianturi on paras valinta, kun tunnistetaan kosketuksettomasti kappaletavaraa, mitataan etäisyyttä tai tutkitaan
pinnankorkeutta. Toimintaperiaatteena on
mitata ultraäänen kulkuaika kohteeseen.

Sopivia käyttökohteita tälle ultraäänianturille:

Verrattuna muihin antureihin, ultraäänianturi
soveltuu erittäin hyvin vaikeisiin olosuhteisiin.

- Aggressiivisten nesteiden seuranta
(jäähdytysneste, voiteluaineet, jne.)

Se läpäisee pölyn tai muun epäpuhtauden
hyvin ja tunnistaa miltei minkä tahansa pinnan.

- Ympäristöt, jotka tulee puhdistaa aika ajoin
joko korkeassa paineessa tai kemikaaleilla.

Ultraäänianturi tunnistaa materiaalista, väristä,
valoisuudesta ja likaisuudesta riippumatta.
PIL:n ultraäänianturit ovat lämpötilakompensoituja ja ohjelmoitavissa halutulle etäisyydelle.

- Elintarviketeollisuus
(vaikeasti tunnistettavien tuotteiden seuranta).
- Prosessi- ja kemianteollisuus.

- Sovellukset, joissa anturi altistuu mekaanisille
vaurioille, kuten metallilastuille, hiontakipinöille jne.
Tuote kotisivulla: www.oem.fi/tuotealue/Anturi
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 0207 499 433
sähköposti: riku.eerola@oem.fi

Faktat
• M30-kierteellä tai 30 mm sileä runko
• Tunnistusetäisyys 1500 mm
• Ulostulo PNP, 0-10 V tai 4-20 mA
• Kotelointiluokka IP68 / IP69K

OEM INFO 1-2014
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Modulaarinen ja ohjelmoitava
Duelcon SC-turvalogiikkasarja
Duelco Safety Controller (DSC), soveltuu pieniin automaatiosovelluksiin, korvaamaan turvareleet.
Jo perusyksiköllä DSC-M1 voidaan valvoa mm. kuvan robottisolua.
Perusyksikkö DSC-M1:

Robottisolun turvakomponentit

• 8 turvasisääntuloa
• 4 testiulostuloa oikosulkusuojaukseen
• 2 OSSD-turvaulostuloparia PLe
• 2 digitaalista signaaliulostuloa
• 2 EDM-sisääntuloa
• Muistikorttipaikka
• Leveys vain 22,5 mm

• Hätäseis
• Turvavaloverhot
• Sähkölukko

DSC on sertifioitu: SIL3 – SILCL3 – Ple – CAT. 4

DSC tarjoaa useita hyötyjä verrattuna tavallisiin turvareleisiin:
•
•
•
•

Helppo ohjelmoitavuus/ohjelman muokattavuus
Vähemmän johdotusta
Helppo laajennettavuus
Tilansäästö

DUELCO SAFETY DESIGNER (DSD)
• Helppo toimilohko-ohjelmointi
• Suunnitellun ohjelman hyväksyntä ja turvatietojen tulostus
• Salasanalla varmistettu

Faktat
• Max. 128 turvasisääntuloa
• Max. 32 OSSD-turvaulostuloa
• Max. 14 laajennusyksikköä
(max. 4 samaa laajennusyksikköä)
• Ulkoinen monitorointimahdollisuus useimpiin kenttäväyliin
• Käyttöjännite 24 V DC

OEM Automatic/Tuotealue Turva
Lisätietoja: Tony Tarr puh. 0207 499 435 tai sähköposti: tony.tarr@oem.fi

6

OEM INFO 1-2014

w w w. o e m . f i

Turvavalokenno S300 myös ulkotiloihin,
pakkaskestävyys jopa -40°C (IP67)
Datalogicin S300-turvavalokennoilla pakkaskestävyys on jopa
-40°C joten niillä saadaan toteutettua mm. henkilön vartalon
tunnistavat aluevalvontasovellukset myös ulkotiloissa.
Lämmitettävien linssien ansioista, mm. lämpötilojen vaihtelusta aiheutuva ja optiikkaa häiritsevä kondensoituminen, saadaan ehkäistyä.
Pitkä toimintaetäisyys (max 50m) antaa mahdollisuuden laajojen alueiden valvontaan ja valikoimastamme löytyy myös lämmitettävät peilit
esim. L- tai U-mallisiin aluevalvontasovelluksiin.

Kehontunnistus
1-4 sädettä

-40°C
Turvavalokennoja on saatavilla sekä
tyypin 2 että tyypin 4 turvatasoihin. S300
-turvavalokenno on toimintaperiaatteeltaan lähetin-vastaanotinpari (IR) ja on
tehty toimimaan yhdessä Datalogicin
SG-BWS-sarjan
valvontayksiköiden
kanssa. Valvontayksiköitä on kahta mallia:
SG-BWS-T4		
valvontayksikkö perustoiminnoilla, 1-4 :lle turvavalokennoparille
SG-BWS-T4-MT
valvontayksikkö muting-toiminnoilla, 1-4 :lle turvavalokennoparille

Tuote kotisivulla: www.oem.fi/tuotealue/Turva/optiset turvalaitteet
Lisätietoja: Asiakaspalvelu puh. 0207 499 499 tai sähköposti: asiakaspalvelu@oem.fi

Faktat
• Soveltuu myös ulkotiloihin, toimintalämpötila
-40°C…+55°C
• Huurunpoisto-ominaisuus lämmitettävällä linssillä
S300 M-malleissa
• Kotelointiluokka IP67
• Toimintaetäisyys 50 m (tyyppi 2) ja 40 m (tyyppi 4)
• Yhdessä SG-BWS-valvontayksikön kanssa turvataso
max PLe

Äänetön sysäysrele kiinteistöasennuksiin
ELCOn uusi tyristorilla toteutettu SMB170-sarjan bistabiili rele soveltuu erityisen hyvin asuntoasennuksiin, joissa arvostetaan tyristorikytkennän äänettömyyttä ja nollapistekytkennän häiriöttömyyttä.

XXWXXV

Faktat
•
•
•
•

17,5 mm modulikoko ja DIN-kiskoasennus
Tyristori 5 A + 50°C:ssa, bistabiili toiminta
Syöttö- ja ohjausjännite 20 -75 V DC / 20 – 240 V AC
Lähtöjännite 12 – 275 V AC

OEM Automatic tuotealue Keskus
Lisätietoja: Jouni Pulli puh. 0207 499 425 tai sähköposti: jouni.pulli@oem.fi
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LED-kaappivalaisin nyt
myös 12 V DC jännitteellä
Stegon suosittua LED-valaisinta saa nyt myös 12 V DC-jännitteellä ja DIN-kiskoasenteisena.
Valaisinsarjaa löytyy edelleen myös magneetti- ja ruuvikiinnitteisenä.
Monista eduista mainittakoon pitkä käyttöikä (> 60 000 h), pieni
energiankulutus sekä kirkas, päivänvalomainen sävy valaistuksessa
(6500 K ja valomäärä 290 lm 120° sektorilla). 5 W tehonkulutus
LED-tekniikalla vastaa valomäärältään 75 W hehkulamppua.

• LED-tekniikka

Lisäyksenä tuoteperheeseen on tullut vaihtoehdot DIN-kiskoasennukseen kaikille eri jännitevaihtoehdoille (12 V DC, 24…48 V DC
ja 100…240 V AC).

• Ketjutusmahdollisuus max. 10 kpl

LED-valaisinta on mahdollisuus myös ketjuttaa 10 kpl:een sarjaan
(12 V DC max. 5 kpl). Ketjutusta varten löytyy omat liitinsarjat johtoineen. Lisäksi valaisimen voi tilata infrapuna-liiketunnistimella (24…48
V DC ja 100…240 V AC), jolloin päälle/pois -kytkentä tapahtuu
automaattisesti.

XXWXXV
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• 60 000 tunnin käyttöikä
• Nopea asentaa
• Kolmea asennusvaihtoehtoa: ruuvi, magneetti tai DIN-kisko

Tuote kotisivulla: www.oem.fi/tuotealue/Keskus
Lisätietoja: Asiakaspalvelu puh. 0207 499 499 tai sähköposti: asiakaspalvelu@oem.fi

Uusi toimittaja

moottorilähtökomponenteille
Moottorilähtökomponenttien valikoimamme on
korvautumassa uusilla tuotteilla aloittaessamme
yhteistyön Lovato Electricin kanssa.

OEM Automatic tuotealue Keskus
Lisätietoja: Juha Stenvall puh. 0207 499 461 tai sähköposti: juha.stenvall@oem.fi

Lovato Electric on 1922 perustettu perheyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee
Italian Gorlessa, 45 km:n päässä Milanosta. Yli sadassa maassa edustettu
Lovato Electric luottaa eurooppalaiseen valmistukseen ja tuotannon
automatisointiin sekä panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen, jossa
työskentelee yli 30 % yrityksen henkilöstöstä.

Tuotannon automatisointi takaa nopean
tuotannon ja tuotteiden kilpailukykyiset
hinnat.

Lovato Electricin pääkonttorin yhteydessä
toimiva varasto käsittää noin 15 000
nimikettä.

Tuotevalikoima

Myös muoviosat valmistetaan Lovato
Electricin omalla tehtaalla.

Tuotekehityslaboratorio Gorlen tehtaan
yhteydessä työllistää ison osan yrityksen
henkilöstöstä.

Moottorinsuojakytkimet

Valikoimaamme kuuluvat kontaktorit, moottorinsuojakytkimet ja lämpötilareleet. Tarkemmat tiedot tuotevalikoimasta päivittyvät kotisivullemme
yhteistyön käynnistyttyä. Tuotteiden yksityiskohtaiset tiedot ja CAD-tiedostot löytyvät toimittajan kotisivulta osoitteessa:

www.lovatoelectric.com
Kontaktorit

Lämpötilareleet

OEM INFO 1-2014
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Harting Han-Eco
Monoblock
-kosketinosat
•
•
•
•

®

Ruuvattavat kontaktit
Nimellisjännite enintään 500V / 16 A
Johdinala 0,75mm²….2,5mm²
Integroitu koodausmahdollisuus

XXWXXV

OEM Automatic tuotealue Kaapeli & Liitäntätekniikka
Lisätietoja: Asiakaspalvelu puh. 0207 499 499 tai
sähköposti: asiakaspalvelu@oem.fi

Harting Han-Eco® on moderni pikaliitin teollisuuskäyttöön.
Tähän asti se on toiminut Han-Modular-kosketinosien kanssa mutta nyt siihen on saatavana moninapainen kontaktilohko ruuvattavilla liittimillä. Tämä antaa Han-Eco®-sarjalle
merkittävän edun verrattuna vastaavaan metalliseen Han®
B-sarjaan.

Han-Eco®-monoblock kosketinosassa on enemmän napoja
kuin vastaavassa Han® E-mallissa. Esimerkiksi Han-Eco®
6B koteloon sopivassa kontaktilohkossa on 10+PE kontaktit. Kosketinosat ovat enintään 500V jännitteelle ja 16A
virralle. Kosketinosat ovat koodattavissa sisäänrakennetun
koodaustapin avulla.

R2-autojohtimet
XXWXXV

CAN-väyläkaapelit
Olemme saaneet markkinoille uuden CAN-väyläkaapelin joita
varastoimme, raakakaapelia keloissa sekä valmiita välikaapeleita valetuilla M12-liittimillä eri pituuksilla (0,5...15m).
Saksalaisen SAB:n valmistama kaapeli on häiriösuojattua kahdella
parikierretyllä johdinparilla. Värikoodattujen johtimien poikkipintaala on 0,50 mm². Johdinparin impedanssi on 120 Ω/1 Mhz.
PUR-vaippainen kaapeli on taipuisaa ja öljynkestävää. Se soveltuu
erinomaisesti ulkokäyttöön ja liikkuviin sovelluksiin.

Käyttökohteita: CANopen-väyläohjaukset - maansiirtokoneet
- nosturit - kaivoskoneet - metsäkoneet
OEM Automatic/Tuotealue Kaapeli & Liitäntätekniikka
Lisätietoja: -Antti Bang puh. 0207 499 469 tai sähköposti: antti.bang@oem.fi
-Petteri Tarvola puh. 0207 499 424 tai sähköposti: petteri.tarvola@oem.fi
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Ajoneuvojen, sekä muiden sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen käytettävät R2-autojohtimet ovat saatavilla nyt
suoraan varastostamme. Yleisimmät johdinvärit, eli musta ja
punainen, löytyvät hyllystämme valmiissa keloissa.
PVC-materiaalilla eristetty, hienosäikeinen kirkas kuparijohdin on ohut ja taipuisa. Sen lämmön-, kemikaalien- ja mekaanisen rasituksen kesto on erittäin hyvä.
Tehdastilauksesta on myös muitakin värejä saatavissa!
OEM Automatic/Tuotealue Kaapeli & Liitäntätekniikka
Lisätietoja: Asiakaspalvelu puh. 0207 499 499 tai sähköposti: asiakaspalvelu@oem.fi

Seuraavat nimikkeet varastotuotteina.
JOH40000701/07K R2 0,75mm2
Musta/200 m kela
JOH40000706/07K R2 0,75 mm2
Punainen/200 m kela
JOH40001501/07K R2 1,5 mm2
Musta/200 m kela
JOH40001506/07K R2 1,5 mm2
Punainen/200 m kela
JOH40002501/07K R2 2,5 mm2
Musta/100 m kela
JOH40002506/07K R2 2,5 mm2
Punainen/100 m kela

Uusi toimittaja:

Orlaco kehittää, valmistaa, toimittaa ja
huoltaa kamera- ja monitorijärjestelmiä
Orlaco kehittää, valmistaa, toimittaa ja huoltaa kameraja monitorijärjestelmiä. Nämä parantavat turvallisuutta ja
tehokkuutta kaikissa ajoneuvoissa, koneissa ja aluksissa.
Orlaco-järjestelmät antavat käyttäjälle näkyvyyden jokaiseen kuolleeseen kulmaan. Tämä tuottaa mukavuutta ja
parantuneita työskentelyolosuhteita. Aktiivinen lähestymisemme tukee markkinoiden vaatimuksia. Orlacon innovaatiot tekevät asiakkaistamme tyytyväisiä ja innokkaita
lähettiläitä markkinoille.

Parempi turvallisuus

XXWXXV

Koneista on tullut entistä edistyneempiä ja tehokkaampia. Kuitenkin
edelleen tarvitaan kuljettajaa ohjaamaan niitä. Ison koneen kuljettajalla
on rajallinen näkyvyys koneen lähelle. Juuri silloin vauriot tulevat, joko
itse koneeseen tai sen ympärillä oleville henkilöille tai laitteille.

Parempi tehokkuus

Hyvä näkyvyys on olennainen mahdollistamaan joustavan työn jatkuvuuden. Orlaco-kamerajärjestelmillä parannetaan toiminnan tehokkuutta ja tuloksena on välitön taloudellinen etu.

Vähemmän vaurioita

Ajoneuvon kuljettajan paikka on vakio ja oletetaan, että kuljettaja
istuu suorassa. Rajallisesta näkyvyydestä johtuen hänen täytyy
usein kääntyä luonnottomiin asentoihin pystyäkseen seuraamaan,
mitä ympärillä tapahtuu ja se voi johtaa loukkaantumisiin.

Parempi ergonomia

Orlacon kamera- ja monitorijärjestelmät antavat käyttäjälle
tarvittavat extra silmät, paikasta tai käytettävästä koneesta
riippumatta.

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: -Miikka Himanka puh. 0207 499 360 tai sähköposti: miikka.himanka@oem.fi
-Mikko Mannila puh. 0207 499 441 tai sähköposti: mikko.mannila@oem.fi
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Halogeenivapaat, UL-hyväksytyt laivajohtimet

Texiline HF90 ja Texiline HF 90D

Texiline on halogeenivapaa laivajohdin, joka on
suunniteltu käytettäväksi laivojen sähkölaitteiden
sisäisissä asennuksissa, missä vaaditaan
luokituslaitosten hyväksyntää.
HF 90D on tuplaeristetty versio.
Johdinta on mahdollista
saada eri väreissä.

Faktat
Taipuisa asennus ja kytkentäjohdin
Johdin hienosäikeinen tinattu kupari
Halogeeniton, ristisilloitettu ja itsestään sammuva
Nimellisjännite Uo/U 0,6/1 kV
Testaus IEC 60228,5/UL1581, IEC 60092-353/UL3607/ 		
UL3746, IEC 60754-1,2, IEC 60332-1 ja IEC 61034-2
• Hyväksyntä DET NORSKE VERITAS E-10016
ja UL USA sekä Canada
• Käyttölämpötila-alue -40°C...+125°C
		
-40°C...+105°C (UL-hyväksytty)
•
•
•
•
•

OEM Automatic/Tuotealue Kaapeli & Liitäntätekniikka
Lisätietoja: - Janne Vuorinen puh. 0207 499 448, sähköposti: janne.vuorinen@oem.fi
- Lasse Majala puh. 0207 499 446, sähköposti: lasse.majala@oem.fi

Laadukkaat kiertokytkimet Euroopasta!
Toimittajamme Gottak omaa yli 40 vuoden
kokemuksen kiertokytkimien kehityksestä
ja valmistuksesta. Olemme 25 vuoden
tiiviin yhteistyön aikana olleet erittäin tyytyväisiä tuotteiden
laatuun. Hintatasoltaan kiertokytkimet ovat huomattavasti edullisempia kuin perinteiset nokkakytkimet.
Kiertokytkin on siis edullinen ja luotettava ratkaisu moniin sovelluksiin.
Tämän vuoksi niitä tuleekin käytettyä huomaamattomasti päivittäisissä
toimissa, kuten uunissa, lämmittimissä ja pesukoneessa. Vierellä olevissa kuvakkeissa näkyy muutamia sovellusesimerkkejä lisää.
Kytkimiä on saatavilla 2-16 asentoisina, jotka voivat ohjata jopa 12 kontaktia. Minimitilausmäärä on vain 500kpl vaikka kytkimet rakennetaan
täysin asiakkaan tarpeiden mukaan.
Ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä paras ratkaisu teille!

Faktat
• Virrankesto 10(4)A / 400 VAC
• Asennot 2-16
• Napaluku 1-12
• Lämmönkesto 125 oC (200 oC)
• Hyväksynnät ENEC, VDE, UL

12
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OEM Electronics/Tuotealue Elektromekaniikka & Lämmönhallinta
Lisätietoja: Janne Lummejoki puh. 0207 499 437
sähköposti: janne.lummejoki@oemelectronics.fi

Pienet liittimet
piirilevylle

XXWXXV

Faktat
Liitäntätekniikka 1,27mm (IDC)
2,54mm (jousiliitos)
Pintaliitosjuotos SMT/SMC Reflow
Johdonpaksuus 1,27mm: 0,05 – 0,14mm² (AWG 28 – 26)
2,54mm: 0,14 – 0,5mm² (AWG 24 – 20)

OEM Electronics/Tuotealue Elektromekaniikka & Lämmönhallinta
Lisätietoja: Jukka Karppinen puh. 0207 499 326
sähköposti: jukka.karppinen@oemelectronics.fi

Hartingin uusi sarja Har-Flexicon tarjoaa pieniä liittimiä piirilevylle 1,27mm ja 2,54mm jaoilla. Liittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä IDC ja jousiliitoksen ansiosta, mutta tarjoavat

kuitenkin tunnetun Harting laadun. 1,27mm liittimestä on tarjolla 4-pinninen ja 2,54mm liitintä on tarjolla 2-12 pinnisenä.

Uusi ja helppo lähestymistapa

käyttää TFT-moduleita
Mitä etua on käyttää
INTEGROITUJA TFT-MODULEITA?
COB-kontrollerit takaavat pitkän käyttöiän, johtuen IC-draiverien ja -kontrollerien jatkuvista
päivityksistä. Pienissä ja keskisuurissa COGTFT-moduleissa (1,8”-5,7”) tulee usein vastaan
IC-piirien tuotannon lyhyt elinikä. Integroidussa
TFT-modulissa IC-piirit ovat asennettu alla
olevalle piirilevylle, joten samaa TFT-näyttöä
voidaan käyttää vuosia. IC-piirien (COB) suuri
valikoima ohjainkortille mahdollistaa pitkän
käyttöiän TFT-panelille.
Displaytechin integroitavat TFT-modulit on
helppo asentaa muuhun elektroniikkaan
metallipiikkirimalla tai (optiona) FPC-kaapelilla.
TFT-modulin mitat ja kiinnitysreiät pysyvät
muuttumattomina, joten asennustavan tai kohdan muuttumista ei tarvitse pelätä.
Sähköinen liitäntäpinta muuhun elektroniikkaan ei muutu, vaikka ohjainkortin IC-draiverit
täytyisi vaihtaa tehtaan toimesta myöhemmin.

OEM Electronics/Tuotealue Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Janne Saarnilehto puh. 0207 499 431
sähköposti: janne.saarnilehto@oemelectronics.fi

Ulospäin sähköinen liitäntäpinta pysyy täysin muuttumattomana. Asiakkaan käyttämää
softaa ei myöskään tarvitse muuttaa missään
olosuhteissa.
Tuotekehitys- ja testisarjoihin Displaytechiln
valikoimista löytyy lisäksi ns. ”Development
Boards” –ohjainkortteja, joilla tuotekehitysyksiköt pystyvät testaamaan Displaytechin TFTmoduleita ja kehittämään samalla omaa elektroniikkaa ja softaa.

Faktat
• Pitkäikäinen – EOL-ilmoitusta ei tule!
• Helppo asentaa muuhun elektroniikkaan
• TFT-modulin mitat pysyvät
muuttumattomina
• Auto Initializion –koodi mukana,
asiakkaan ei tarvitse muuttaa
omaa softaa, vaikka IC-draiverit
vaihdettaisíin kortille
• Resistiivinen kosketuspaneli optiona
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HIPAISU- JA LIUKUKYTKIMET
KALVONÄPPÄIMISTÖSOVELLUKSIIN
XXWXXV

Maxtech Circuit tarjoaa mahdollisuuden käyttää uutta
mullistavaa SensTouch -teknologiaa kalvonäppäimistöissä.
Sens Touch –näppäimistöt antavat käyttäjälle kapasitiivisen
kytkimen vaikutelman ja hinta on vain murto-osa kapasitiivisten kytkimien hintatasosta.

P

erinteiseen tasomaiseen näppäimistöön SensTouch -teknologia
antaa mahdollisuuden toteuttaa hipaisu- ja liukukytkinratkaisuja yhdistettynä metalli- tai mylarkuplakontakteihin. Koska rakenne on ohut
kalvorakenne, näppäimeen voidaan liittää pintaliitoskomponentteja
esim. LEDejä sekä valotransistoreja. Myös taustavalomahdollisuus on
mahdollista toteuttaa joko LED- tai EL-rakenteella. Tarvittaessa EMIsuojauskalvo voidaan liittää myös rakenteeseen helposti.

S

ovellusesimerkkeinä SensTouch- teknologialla toteutettuja ratkaisuja ovat käsisäätimet, lämpötilan ja ilmastoinnin ohjauspaneelit sekä
erityisesti erittäin ohuet valo- ja äänisäädinratkaisut audiovisuaalisiin
ohjauskeskuksiin.

14
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Faktat
• Mahdollistaa erittäin ohuen kalvorakenteen ja
pienen painovoiman
• Voidaan käyttää hanskat kädessä tai sähköä
johtamattomalla osoitinkynällä
• Rakenteeseen voidaan yhdistää tasapintaisia ja
korotettuja näppäimiä
• Pintaliitoskomponenttien ja taustavalon liittäminen
mahdollista
• Edullinen hinta verrattuna kapasitiiviseen kytkimeen

OEM Electronics/Tuotealue Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Janne Saarnilehto puh. 0207 499 431
sähköposti: janne.saarnilehto@oemelectronics.fi

OEM Electronicsin kotisivu
on uudistunut,
käy tutustumassa!
Kotisivumme uudistui loppusyksystä
nykyaikaisempaan muotoon ja parannetulla sisällöllä. Sivujen tuotesisältöä päivitetään edelleenkin, mutta
uskallamme jo nyt toivottaa sinut
tervetulleeksi tutustumaan uuteen
sivustoomme.
Uutena toimintona sivullamme on
oikean reunan “Tuki” -nappi, jota
kautta voit lähettää meille suoraan
kysymyksiä tai palautetta sähköpostiin.

www.oemelectronics.fi

Voidaksemme tarjota hyvän asiantuntemuksen ja tehokkaan palvelutason, olemme jakaneet toimintamme tuotealueisiin.
Yhteiset logistiikka- ja tukipalvelut tehostavat asiakaskontaktejamme. Näin voimme olla joustavia ja pystymme silti hyödyntämään suuren yrityksen resurssit.

Tarjoamme sähkömekaanisia komponentteja
elektroniikka- ja laitevalmistajille. Tuotevalikoimamme sisältää laajan valikoiman vakiotuotteita joita täydennämme asiakaskohtaisilla
ratkaisuilla tehden läheisestä yhteistyötä
asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa.
Lämmönhallintaan liittyvät tuotteet kuuluvat
erikoisosaamiseemme. Yhteistyössä toimittajiemme kanssa voimme tarjota juuri oikean
lämmityselementin, jäähdyttimen, tuulettimen,
termostaatin, anturin, jne...

Näytöt & Näppäimistöt tuotealue tarjoaa asiakkaidemme vaatimusten mukaisia näyttöjä,
näyttömoduuleja, näppäimistöratkaisuja sekä
täydellisiä paneeliratkaisuja. Tuotealue markkinoi myös asiakaskohtaisia kaapeli-, liitin- ja
anturiratkaisuja.

Valikoima käsittää piirilevyn valmistuksessa
käytettäviä tuotannon materiaaleja kuten juotosmateriaalit, suojalakat, liimat ja täyttömateriaalit. Materiaalivalikoimaa täydennämme
tuotannon laitteilla. Valikoimaamme kuuluvat
esim. juotosasemat, suodatinlaitteet ja tarkastusmikroskoopit
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Osoitetiedot: OEM Finland Oy:n asiakasrekisteri.

Tilaa luettelo:

Keskusluettelo 2014 2015:
Keskusluettelo 2014-15

LUETTELON UUTUUKSIA:

Turvaluettelo 2013-14

Auer:
		
ContaClip:
Crouzet:
		
Elco:
Lovato:
Lütze:
		
Müller:
Puls:
		
Stego:

Anturiluettelo 2013-14

OEM asiakaspalvelu
puh. 0207 499 499
sähköposti:
asiakaspalvelu@oem.fi
kotisivu:
www.oem.fi
Kaapeli & Liitäntätekniikka
-esite 2013-14

XXWXXV

uudet ECO-modul -valomastot,
IK08 iskunkestävä LED-varoitusvalo
pistokeliittimet ja kompaktit suurteholiittimet
laskurien uudet tuoteperheet,
pienoislogiikka SMART-sarja
puolijohdereleet ja termostaatit
moottorilähtökomponentit
erittäin matalat riviliitinreleet,
laajentunut mittamuunninvalikoima
viikkokellot
maailman pienimmät teholähteet
sekä ATEX-mallit
LED-valaisimet

TUOTTEET UUDESSA LUETTELOSSAMME:
- EMC-SUODATTIMET
- LÄMPÖTILANSÄÄTÖKOMPONENTIT
- KAAPIT, KOTELOT JA TARVIKKEET
- RIVILIITTIMET
- RELEET
- MERKINANTOLAITTEET
- LASKURIT JA KÄYTTÖAIKAMITTARIT
- TEHOLÄHTEET

- KOTELOLÄMMITTIMET JA -TUULETTIMET
- PIENOISLOGIIKAT
- RIIPPUOHJAIMET
- MERKINTÄTARVIKKEET
- MOOTTORILÄHTÖKOMPONENTIT
- MITTAMUUNTIMET
- KAAPELILÄPIVIENNIT
- OHJAUSKALUSTEET

Käytä allaolevaa lomaketta lehden osoitteen tai yhteyshenkilön muutoksille,
postita lomake tai skannaa ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu@oem.fi

Tilaajan tiedot:
Uusi
tilaaja

Nimen poisto
asiakasrekisteristä

Nimen muutos
asiakasrekisteriin

Osoitteen
muutos
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