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Puheenvuorossa...

Mikko Niiniö

Osastopäällikkö
Anturi - Turva - Paine & Voima - Hydrauliikka

Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes on takana,
millaisissa tunnelmissa vuosi on lähtenyt käyntiin?
Vuosi on alkanut varsin pirteästi sekä koko OEM Finlandin että
myös omien tuotealueideni osalta. Suomen talous on selvästi piristynyt, ja myös meille erittäin tärkeällä, vientiin vahvasti painottuneella koneenrakennuspuolella menee paremmin.
Vastuulleni kuuluvat nykyisin Anturi-, Turva-, Paine & Voima ja
Hydrauliikka-tuotealueet. Uusimpana näistä meille on tullut mobiilihydrauliikan tuotteisiin keskittyvä Hydrauliikka, joka aloitti uutena
tuotealueena OEM Finland Oy:n ostaessa Suomen Hydrauliikkatuote Oy:n puoli vuotta sitten.
Mitä erityistä haluaisit nostaa esiin tuotealueidesi tuotteista ja toimittajista?
Turva-tuotealueemme on tässä lehdessä varsin kattavasti esiteltynä.
Toivottavasti toimintamme ydin tulee esille, eli pystymme toimittamaan koko turvatuotteiden valikoiman turva-aidoista turvaohjaukseen. Turvatuotteiden toimittajamme ovat OEM:n strategian mukaisesti oman alansa erikoisosaajia, ja tästä erinomainen esimerkki
on japanilainen Hokuyo. Hokuyo on laserskanneritekniikan spesialisti
ja edustuksessamme kattaa sekä mittaavat ja tunnistavat skannerit
että turvaskannerit. Kilpailukykyisestä turvaskannerista lisää
sivuilla 6-7. Turva-tuotealueen uusiin tuotteisiin lukeutuu Mechanin
RFID kosketuksettomat turvarajakytkimet.
Datalogic on yksi osastomme suurimmista toimittajista niin Turvakuin Anturi-tuotealueiden tuotteissa. Olemme panostaneet vahvasti viivakoodipuoleen ja erityisesti 2D-kameralukijoihin, joissa
Datalogic on ehdottomasti globaalistikin katsoen markkinoiden
kärkeä. Sivulla 8 on esitelty pienikokoinen ja hämmästyttävän
tehokas 2D-lukija erityisesti lukijan pieni koko ja lukukulma
ovat vakuuttavia. Bernstein on tuotealueideni suurin toimittaja,
ja heiltä esittelyssä alumiinikotelot ja ohjauskotelot sivulla 9.
Valikoimassamme on nykyisin myös kotelot ruostumattomasta
teräksestä.
Tulevan vuoden aikana uutta on luvassa mm. pienten pumppujen
osalta, mutta siitä lisää seuraavissa Info-lehdissä.

Poimintoja:
Maailman pienin turvalaserskanneri koneturvallisuuteen
UAM-05-turvalaserskannerin
kompaktit mitat ovat vain
80x80x95 mm. Resoluutio on
valittavissa käsisuojauksesta
kehonsuojaukseen.
sivu 6

Uudet moottorinsuojakatkaisijat
Lovato Electriciltä
Esittelemme täysin uudistetun
valikoiman moottorinsuojakatkaisijoita, nyt saatavilla painonapeilla
tai vääntimellä.
sivu 12

Pysy yhteydessä
em4 logiikkaasi!
EM4 Ethernet on Crouzetin suositun
micro-PLC-sarjan uusin tulokas.
Integroidun Ethernet-portin avulla
logiikka voidaan yhdistää verkkoon
ja ohjelmoida verkon yli.
sivu 17

Karamoottorit sairaalalaitteista
teollisuuden sovelluksiin
Moteck on merkittävä karamoottorien
valmistaja ja toimittaja maailmanlaajuisesti.
sivu 18

Tuotealue Laakeri on
aloittanut yhteistyön
Challengen kanssa
Challenge on keskittynyt valmistamaan laadukkaita rulla-, levykimppu- ja kuljetinketjuja.
sivu 21

Aurinkoista kevättä!
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Budapest

Esittelyssä seuraavalla aukeamalla:
turvakomponentteja ja -järjestelmiä
laitevalmistajille ja loppuasiakkaille
Tarjoamme ainutlaatuisen tuotevalikoiman
sekä mahdollisuuden hankkia kaikki tarvittavat
komponentit yhdeltä toimittajalta.

OEM Automatic/Asiakaspalvelu
Lisätietoja: Asiakaspalvelu puh. 040 3412 499 tai
sähköposti: info@oem.fi

Turvareunat

Turvareleet ja
turvalogiikka
Turvamatot ja -puskurit

Köysihätäpysäyttimet

Siirtoavainjärjestelmät

Turvalaserskanneri

Turva-aidat

Optiset turvalaitteet
Turvarajakytkimet

Kosketuksettomat
turvarajakytkimet
O E M I N F O 1 - 2 0 1 7
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Turva-aidat
• Nopea ja helppo asennus
• Laaja valikoima eri korkeuksia ja			
elementtivaihtoehtoja
• Saranaovet, liukuovet, erikoisovet
• Sähkölukot, turvasaranat,
turvarajakytkimet

Siirtoavainjärjestelmät
•
•
•
•

Erittäin kestävä rakenne
Materiaalina messinki tai ruostumaton teräs
Luukuille/oville ei tarvitse johdotusta
Käyttökohteina sahat, paperikoneet, korkeajännitetilat, terästehtaat, kaivosteollisuus jne.

Turvarajakytkimet
• Turvasaranakytkimet
• Sähkölukot
• Turvarajakytkimet avaimella
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Turvalaserskanneri
• 5 m turva-alue, 20 m varoitusalue
• Mahdollisuus käyttää kahta erillistä turva-aluetta
• Skannauskulma 270°
• Muting-toiminnot
• Max. 32 vaihdettavaa aluesarjaa
• Dataulostulo, esim. navigointiin (AGV-sovellukset)

Köysihätäpysäyttimet
•
•
•
•

4

Muovi- tai metallirunko
Yksi- tai kaksipuolinen toiminta
Vaijerin pikalukitus ja -kiristys
Tarvikkeet (vaijerit, vastajouset,
köysipyörät jne.)
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• Master-slave-toiminnot
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Kosketuksettomat
turvarajakytkimet

• Materiaali muovi tai ruostumaton te
• Turvamagneettikytkimet (REED)
• Elektroniset turvakytkimet
(HALL, RFID, taajuuteen perustuva)
• Asiakassovelletut mallit esim.
erikoiskaapelilla tai -liittimellä

eräs

Optiset turvalaitteet

Turvavalopuomit

Turvavaloverhot

• Kehonsuojaus

• Sormisuojaus (14 mm), 		
käsisuojaus (30/40 m) ja
läsnäolonvalvonta (50/90 mm)

• Toimintaetäisyys 60 metriin asti
• 2-, 3- ja 4-säteiset mallit
• Tyyppi 2 (PLc) tai tyyppi 4 (PLe)

• Toimintaetäisyys 60 metriin asti
• Valvontakorkeudet 150-1800 mm
• Tyyppi 2 (PLc) tai tyyppi 4 (PLe)

Turvavalokennot

Tarvikkeet

• M18 tai kotelomalli (85x70x28 mm)

• Suojatolpat

• Toimintaetäisyys 50 m asti

• Kulmapeilit

• Lämpötila-alue -40 °C asti

• IP69K kotelot

• Hyväksytty turvakäyttöön vain
Datalogic valvontayksikön kanssa

• Turvareleet
• Valvontayksiköt
• Muting-anturivarret
• Muting-kytkentäyksiköt

Turvaohjaus

Turvareunat

• Helppo ja nopea asentaa
Turvareleet
• Myydään metritavarana
• Valvontaan:
tai tiettyyn mittaan leikattuna
		 - Hätäseispainikkeiden
ja valmiiksi koottuna
		 - Turvarajojen
•
Toimivat kulmat ja erikois		 - Turvavaloverhojen
muodot sekä eri värit
• Eri jännitevaihtoehtoja:					
•
Eri profiilikorkeudet
- 24 V AC/DC
		 - 230 V AC
		 - 8-36 V DC
		 - 12 V DC
Turvalogiikka
• Perusyksikössä:
ohjelmointi, 8 INPUT,
4 OSSD OUTPUT,
2 DIGITAL OUTPUT
• Laajennettavissa eri
sisääntulo- ja ulostuloyksiköillä
• Nopeuden valvonta
• Kenttäväyläyksiköt

Tekn
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tomm
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unat
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iden
muk
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Turvamatot
• Pintamateriaali PVC tai alumiini
• Max. koko 1500x2500 mm
• Voidaan kytkeä sarjaan,
max. 10 m2
• Turvaluokka 3 (PLd),
valvontayksikön kanssa
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MAAILMAN PIENIN

lasersKannerI
koneturvallisuuteen
Maailman pienimmän UAM-05-turvalaserskannerin kompaktit mitat
ovat vain 80x80x95 mm. Resoluutio on valittavissa käsisuojauksesta
kehonsuojaukseen (min. tunnistettava halkaisija 30, 50 ja 70 mm).
Toimintaperiaate

Suojavyöhyke ja varoitusvyöhyke
ohjelmoidaan UAM configurator
-ohjelmalla. Vyöhykkeet voidaan
piirtää tai opettaa. Kun UAM havaitsee kohteen ohjelmoidulla varoitusvyöhykkeellä, OSSD-ulostulojen
ON-tila vaihtuu OFF-tilaan.
Suojavyöhykkeen ON-tila vaihtuu
OFF-tilaan kun kohde havaitaan
suojavyöhykkeellä. Matkaa/kohteen
etäisyyttä mitataan Time of Flight
(TOF) -periaatteella. Pulssitettua
lasersädettä pyöritetään 270° kulmassa. Lähettimeltä pulssitettu
lasersäde heijastuu takaisin mistä
tahansa eteen tulevasta kohteesta
vastaanottimelle.

Dataulostulo

Mittaustietoa voi saada Ethernetin
kautta, sekä sisääntulo/ulostulo
tilan. Tukee SCIP2.0 protokollaa.

Konfigurointi

Ohjelman voi tallentaa SD-kortille,
jolloin ohjelman voi tallentaa suoraan UAM-turvalaserskannerille
ilman tietokonetta.

Master/Slave-toiminto

Maksimissaan 4 UAM turvalaserskanneria voidaan kytkeä master/
slave sovellukseen, kun useampia
skannereita tarvitaan valvomaan
vaarallista aluetta. Järjestelmää voidaan käyttää kytkemällä sisääntulot
ja ulostulot ainoastaan master turvalaserskanneriin.

Pulssianturi sisääntulo

pysäyttää AGV epänormaalista
liikkeestä.

SkannAUSALUE

UAM:n skannausalue käsittää 5
metrin suojavyöhykkeen ja 20 metrin varoitusvyöhykkeen 270 asteen
kulmassa. Maksimissaan voidaan
ohjelmoida 32 skannausaluetta.
Skannausalueeksi voidaan valita
myös kaksi suojavyöhykettä.
Valittavissa:
1) Suojavyöhyke, varoitusvyöhyke 1
ja varoitusvyöhyke 2
2) Suojavyöhyke 1 ja
suojavyöhyke 2

AGV-sovelluksissa, alueita voidaan muuttaa laitteen nopeuden
mukaan. Nopeutta ja suuntaa valvotaan jatkuvasti
pulssianturilta. Alueita
voidaan muuttaa tai

270°
yke 1

vyöh
roitus

Va
OEM Automatic/Tuotealue Turva
Lisätietoja: Tony Tarr puh. 040 3412 435, tony.tarr@oem.fi

hyke
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• Suojavyöhyke 5 m
• Varoitusvyöhyke 20 m
• Tyyppi 3, SIL2, PL d
• 4 OSSD-turvaulostuloa

Eth
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• 2 suojavyöhyke tai
1 suojavyöhyke +
2 varoitusvyöhyke
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Markkinoiden pienin 2D-lukija
Ethernet-liitännällä
Pieni kooltaan mutta suuri teholtaan! Datalogicin Matrix 120 on markkinoiden
pienin 2D-lukija jossa on sisäänrakennettu Ethernet-liitäntä.
Matrix 120 on uusin tulokas Datalogicin kiinteiden kameralukijoiden mallistoon. Kameralukijaa on saatavissa erilaisilla
liitäntätavoilla, sarjaliikenne/USB tai sarjaliikenne/Ethernet.
Pieni koko yhdessä monipuolisten liitäntätapojen kanssa
tekee lukijasta ihanteellisen valinnan useimpiin
sovelluksiin.
Matrix 120-lukijaa on saatavissa eri versioina, WVGAkenno normaaleihin sovelluksiin ja 1,2 Mpix kenno pieniresoluutioisten viivakoodien lukuun. Lukijasta on myös
saatavissa versio pelkkään 1D-koodin lukuun. Tämän version
hintaluokka on sama kuin perus laserskannerilukijoilla.
Matrix 120-kameralukijoiden edut ovat huomattavat verrattuna saman hintaluokan laserskannereihin, kuten esim.
suurempi lukualue ja viivakoodin lukeminen mistä tahansa
suunnasta. Helppo konfigurointi mukana tulevalla DL.Codeohjelmistolla ja manuaalisella fokuksen säädöllä. Kuten
monessa muussakin Datalogicin lukijassa niin myös Matrix
120-lukijassa on X-Press-painike nopeaan ja helppoon opetukseen.
-

1D- ja 2D-koodin luku
Helppo asennus
Lukuetäisyys 220mm asti
Sarjaliikenne, USB, Ethernet/Profinet
Manuaalinen fokuksen säätö
IP65 kotelointi
Käyttölämpötila 0°C...+45°C
ESD-hyväksyntä

a
Yksinkertaisest

paan!

...monipuolisem

Continous
mode

Phase
mode
External
trigger

kytkennästä...

10-30 V DC
power

Host

2
2
3
Host

2
1

Matrix 120

1
2
3

oint layout

USB Point-to-p

OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Teemu Niemelä puh. 040 3412 482 tai
sähköposti: teemu.niemelä@oem.fi
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Haetko tukevaa, tiivistä ja iskunkestävää koteloa...
Onko laitteesi kovissa lämpötiloissa tai Ex-tiloissa...
Tarvitsetko hyvää EMC-häiriönpoistoa...

...vastaus on Bernsteinin alumiinikotelot
Uuden tiivisteen myötä Bernsteinin alumiinikoteloiden
kotelointiluokka on noussut luokkaan IP67!
Koteloa silikonitiivisteellä voidaan käyttää myös Ex-tiloissa
tai jos tarvitaan hyvää EMC-häiriönpoistoa, valitaan
HF-tiiviste. Silikonitiivisteellä käyttölämpötila-alue on
jopa -60ºC…+130ºC.
Alumiinikotelon kemikaalien kestävyys on hyvä ja sitä
voidaan käyttää hyvin ulkotiloissa ja sen lämmönpoistoominaisuudet ovat hyvät.
Voit unohtaa myös kotelon työstön ja jättää sen meidän
huoleksi! Lisäksi voimme kalustaa kotelosi haluamillasi
komponenteilla.

OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 040 3412 433 tai sähköposti: riku.eerola@oem.fi

Koteloa on saatava myös
useilla väreillä ja lukuisilla
eri tarvikkeilla,
• Pohjalevy
• Maadoituskisko
• Ulkovaijerisarana
• Silikonitiiviste
• Sisäsarana
• Ulkosarana
Nopeat
toimitukse
t
suoraan
varastosta
mme

Muistathan, meiltä myös modernit ohjauskotelot!
CC-5000-kotelon muotoilu on
huippuluokkaa ja jokaiseen yksityiskohtaan on panostettu, mm.
saranat on piilotettu, värit saat
valita vapaasti, varoitusvalot
saadaan integroitua koteloon
ja tietysti mitat päätät sinä.
Etu- ja takalevy voidaan asentaa
avattavaksi tai kiinteäksi tarpeen
mukaan, ja etulevyyn saat haluamasi rei’ityksen näytölle ja painonapeille.
Lisätarvikkeina saatavana useita
näppäimistövaihtoehtoja, tuulettimia ym.

Syvyysvaihtoehtoja löytyy
75-370 mm:n väliltä, pituus ja
leveys enimmillään 1000 mm.
Kotelon materiaali on alumiini.
Kotelo voidaan asentaa joko
lattialle tai varren nokkaan esim.
CS-3000-varsijärjestelmällä.
Järjestelmä on modulaarinen
kasautuen halutuista kulmapaloista ja varresta. Liikkuvien
kulmien avulla kotelo saadaan
kääntymään ja kallistumaan
lähes kaikkiin kulmiin.

Valikoimiimme kuuluvat myös
ruostumattomat kotelot, kysy lisää!

O E M I N F O 1 - 2 0 1 7
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KDSClick-järjestelmän kiistäm
Nopea. Turvallinen. Todella yksinkertainen.
Conta-Clip:n KDSClick-läpivientijärjestelmä on
kaapelien hallintaratkaisu keskuksiin, koteloihin
ja laitteisiin, joka mahdollistaa hyvän tiiveyden
ja vedonpoiston normaaleille johtimelle ja kaapeleille, sekä liittimillä varustetuille valmiskaapeleille.
KDSClick säästää aikaa ja mahdollistaa maksimaalisen joustavuuden ja muunneltavuuden.

Fakta
• Halkaistavat tiivistekumit ja integroitu vedonpoisto
• Nopea ja helppo asennus sisältä ulospäin
• Halogeeni- ja silikonivapaa, UL94 V-0
• IP66
• Käyttölämpötila -40°C...+120°C

Nopea sisältä ulospäin
asennus huoltoa
nopeuttamaan

Kehystä ei tarvitse irrottaa,
jos läpivientikonfiguraatiota
halutaan muuttaa tai tehdä
huoltotoimenpiteitä.

Valmiskaapeleiden
takuu säilyy

Valmiskaapeleita ei tarvitse
enää katkaista läpiviennin
takia, jolloin säilytetään
kaapelivalmistajan takuu.

Mahdollistaa
hyvin joustavan
kaapelien hallinnan

1-, 2- ja 4-reikäiset tiivistekumit mahdollistavat todella
monipuoliset kaapelointimahdollisuudet.

Kehyksen asennus

Yksiosainen kehys on todella
helppo ja nopea asentaa.

10
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Käyttölämpötila
-40°C...+120°C

Materiaalit eivät sisällä
halogeenia tai silikonia,
joten kehystä voidaan käyttää
useissa eri sovelluksissa.

mättömät edut!
Hyvä tiiveys
IP66 suojaus.

Integroitu vedonpoisto
Tiivisteiden hyvä istuvuus
takaa vedonpoiston
kaapeleille, DIN EN 62444
-standardin mukaan.

Halkaistut tiivistekumit

Tiivistekumien aaltoleikkaus
takaa helpon ja luotettavan
asennuksen sekä varmistaa
täydellisen istuvuuden
kaapelin ympärille.

IP66

Nopea ja
turvallinen asentaa

Asennettaessa kuuluva ääni
varmistaa, että sisäke on
asennettu kehykseen oikein.

Modulaarisuus
mahdollistaa
helpon varastoinnin

Kehyksiä, sisäkkeitä ja
tiivisteitä voi yhdistää
monin eri variaatioin.
Tämä mahdollistaa joustavat
konfiguraatiovaihtoehdot.

Klik

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Jarno Rauta puh. 040 3412 461 tai
sähköposti: jarno.rauta@oem.fi
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Uudet moottorinsuojakatkaisijat

Lovato Electriciltä
Esittelemme täysin uudistetun valikoiman moottorinsuojakatkaisijoita, nyt saatavilla
painonapeilla tai vääntimellä.
Tarjoamme nyt markkinoiden
laajimman valikoiman moottorinsuojakytkimiä aina 100 ampeerin
nimellisvirtaan saakka. SM1-sarja
on saatavana painonapeilla tai
vääntimellä, ja valittavissa on
16 eri säätöaluetta 0,1-40 A välillä.
SM2R-sarjasta on valittavissa väänninversio kahdesta säätöalueesta
välillä 34-63 A ja SM3R-sarjasta
kolmesta säätöalueesta välille
55-100 A.
SM1-sarjan katkaisijat ovat vain
45 mm leveitä ja tarjoavat oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen
jopa 40 A kuormille. Sarjaan on
saatavilla kattava valikoima tarvikkeita, kuten apukosketinlohkot,
hälytyskoskettimet, alijännitelaukaisijat ja työvirtalaukaisijat.

SM1P...
Painonapit
0,1-40 A

12
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SM1R-mallin väännin jää vikatilanteessa TRIP-asentoon, ja erillinen
indikaattori ilmaisee oikosulkusuojauksen toiminnasta.

• Painonapit tai väännin
• 40 A nimellisvirta vain
45 mm leveydessä

Katkaisijat ovat lukittavissa ”OFF”
-asentoon riippulukolla ja niissä
käytetään korkealaatuisia rautatieja elintarvikealallekin hyväksyttyjä
muovimateriaaleja. Tarjoamme
myös laajan valikoiman koteloita
pinta- ja uppoasennukseen, sekä
oviasennussarjat vääntimellä
varustettuihin versioihin.

• Korkea katkaisukyky

SM2R...
Väännin
34-63 A

SM3R...
Väännin
55-100 A

SM1R...
Väännin
0,1-40 A

• Lukittavissa OFF-asentoon
• Kattava tarvikevalikoima
• Laadukkaat materiaalit

Tarvikkeet
SM1P

SM1R

SM1P/SM1R

Kotelot

Kotelot ja
oviasennusarjat

Apukosketinlohkot,
hälytyskoskettimet,
alijännitelaukaisijat ja
työvirtalaukaisijat

SM1P

SM1R
Ylikuormitussuojauksen
asetus
Lukittavissa
”off”-asentoon

TRIP-asento
Ylikuormitussuojauksen
asetus

Vapaalaukaisu

Magneettisen
laukaisun indikointi
(oikosulku)

Lukittavissa
”off”-asentoon

Vapaalaukaisu

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Timo Heinonen puh. 040 3412 365 tai
sähköposti: timo.heinonen@oem.fi
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Delcon-releillä
varmuutta vaativiin
sovelluksiin
Kustannukset kuriin Delcon-releillä!
Järjestelmän kokonaiskustannuksiin nähden rele on
suhteellisen halpa komponentti, mutta viallisesta
releestä voi kuitenkin vikatilanteessa tulla järjestelmän
kallein komponentti. Katkokset tuotannossa aiheuttavat
usein mittavia kustannuksia. Vaikka laskettaisiin mukaan pelkästään vianetsinnän ja releen vaihdon kustannukset, niin Delconin tarjoama ratkaisu maksaa itsensä
takaisin jo ensimmäisen releenvaihdon kohdalla.
Suomalainen Delcon valmistaa vaativiin sovelluksiin
suunniteltuja puolijohdereleitä, joiden ainutlaatuinen
pulssimuuntajatekniikka tarjoaa huomattavia etuja
perinteisiin sähkömekaanisiin releisiin ja optoerottimeen perustuviin puolijohdereleisiin verrattuna.
Delcon-välireleiden ominaisuudet takaavat pitkän
käyttöiän ja häiriöttömän suorituskyvyn vaativissa
teollisuusympäristöissä, joissa vaikeat kuormat,
kohina ja häiriöt voivat aiheuttaa suuria ongelmia
perinteisillä reletyypeillä.

Jatka lukemista saadaksesi lisätietoa näistä ainutlaatuisista releistä ja oppiaksesi, miten valitsemalla
Delcon-välireleet säästät huomattavasti rahaa
pitkässä juoksussa.
Häiriönvaimennus

Hystereesi

I

Pulssimuuntaja

Kytkentäpiiri Suojaus

U

• Galvaaninen erotus 4 kV, 8 mm pintaväli
• Tehokas häiriönvaimennus
• Hyvä transienttien sieto
• Luotettava LED-tilanäyttö
• Jopa 10 A kuormille

Delcon-releen valinta takaa pitkän
aikavälin kannattavuuden:
 Häiriöongelmat
•

Kun AC-kuormakaapeli asennetaan rinnan signaalijohtimen kanssa, syntyy kapasitanssin
aiheuttama häiriösignaali.

•

Häiriöt voivat aktivoida optoerottimen tai mekaanisen releen, jolloin sen lähtö
ei katkaise/kytke, vaikka ohjaussignaali on pois päältä.

•

Transientit voivat vaurioittaa releitä ja esimerkiksi taajuusmuuttajasta peräisin
olevat häiriöt voivat aiheuttaa epävarmoja kytkentöjä ja katkaisuja.

 Ratkaisu
Delconin välireleet on suojattu kapasitiiviselta ylikuulumiselta, joten signaalijohtimia voi huoletta vetää kuormakaapeleiden
rinnalla useita kilometrejä. RC-piiri suojaa relettä jännitepiikeiltä ja korkeataajuisilta häiriöiltä.
14
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 LED-indikoinnin ongelmat
• Ylikuulumis- tai häiriötapauksissa sähkömekaanisten releiden ja
optojen LED-merkkivalot voivat hehkua, vaikka lähtö ei ole aktivoitu.
Tämä vaikeuttaa vianetsintää ja oikeaa vianmääritystä.

 Ratkaisu
Delcon-välireleiden tilaa indikoiva LED-merkkivalo on tahdistettu lähdön kanssa, mikä helpottaa vianetsintää ja
antaa oikean kuvan tulojen ja lähtöjen toiminnasta. Releillä on tarkasti määritellyt kytkentä- ja katkaisupisteet myös
häiriöalttiissa ympäristössä.

 Ongelmat induktiivisilla kuormilla
• Kontaktorit ja magneettiventtiilit ovat varsin tavallisia kuormia teollisuudessa ja vaikeita
induktiivisia kuormia sähkömekaanisille releille. Kuorman katkaisu aiheuttaa releen
koskettimien välille valokaaren, joka lyhentää releen käyttöikää aiheuttaen lopulta
koskettimien hitsautumisen kiinni toisiinsa.

 Ratkaisu
Delconin AC–lähtöreleitä ei tarvitse ylimitoittaa eli luvattu virrankesto on sama
sekä induktiivisella että resistiivisellä kuormalla. DC-kuormilla ei ole virtarajoitusta 24 V DC saakka ja
yli 24 voltin tasajännitteillä virtarajoitukset ovat huomattavasti sähkömekaanisia releitä alhaisemmat.

 Ongelmat DC-jännitteillä
• Korkeiden (yli 30 V DC) tasajännitteiden katkaisu on erittäin vaikeaa
sähkömekaanisille releille. Ongelmanratkaisu vaatii useimmiten isokokoisen
erikoisreleen tai kuorman mukaan mitoitetun suojapiirin.

 Ratkaisu
Delcon-releissä induktiivisten kuormien ja korkeiden DC-jännitteiden katkaisu on ratkaistu käyttämällä varistoria
suojaavana komponenttina. Delconin releillä voidaan katkoa jopa 350 voltin tasajännitettä selvästi pienemmällä
virtarajoituksella sähkömekaanisiin releisiin verrattuna.

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Timo Heinonen puh. 040 3412 365 tai
sähköposti: timo.heinonen@oem.fi
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Halogeenivapaat merkinnät Partexilta!
Partex tarjoaa laajan valikoiman halogeenivapaita kaapeli- ja johdinmerkkejä. Halogeenivapaat merkinnät
on saatavana yksittäisinä merkkeinä, asiakassovellettuina tai ne voidaan tulostaa Partexin tulostimilla.

PAZ

PKZ

PAZ on suljettu halogeenivapaa johdinmerkki, jota on saatavana useassa eri
koossa. Johdinmerkit sopivat 0,20-70,0 mm²
johtimille. Halogeenivapaat johdinmerkit on saatavana yksittäisinä
merkkeinä rullassa tai asiakassovellettuna.

Halogeenivapaita PKZ-kaapelimerkkejä on
saatavana yksittäisinä merkkeinä rullassa
tai asiakassovellettuna.
Yksittäiset merkit asennetaan pidikkeeseen, jonka saa
nippusiteillä kiinni kaapeliin.
Asiakassovelletuissa merkeissä on reiät
nippusiteille, joten ne eivät tarvitse erillistä
pidikettä.

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Henri Suikkanen puh. 040 3412 459
tai sähköposti: henri.suikkanen@oem.fi

POZ

PCZ

PHZ
PHZF

POZ on ovaalinmuotoinen profiili johtimille
ja kaapeleille. Profiilin halkaisija on
1,3-28,0 mm. Muotonsa ansiosta
se pysyy hyvin paikallaan
johtimen päällä. POZ on saatavana
asiakassovellettuna, mutta sitä voidaan
tulostaa myös Partexin tulostimilla.
PCZ on avoin johdinmerkki, joka voidaan
asentaa johtimeen kytkemisen jälkeen.
Avoimet johdinmerkit sopivat
johtimille, joiden halkaisija
on 2,4-7,2 mm. PCZ-merkit on
saatavana vain asiakassovellettuna.

PHZ-kutistesukat ovat pyöreitä ja
PHZF-kutistesukat litteitä. Kutistesukkien
halkaisijat ovat 1,6-51,0 mm
ja kutistussuhde 2:1.
Kutistesukkia voidaan tulostaa
Partexin tulostimilla, mutta ne on
saatavana myös asiakassovellettuna.

Kaapeleita hissi-, nosturi- ja kuljetinsovelluksiin
OEM on viime vuosien aikana nostanut profiiliaan myös yhtenä Suomen
suurimmista kaapelituotteiden myyjänä ja maahantuojana.
Panostamme aina laadukkaisiin toimittajiin ja hyvään tuotevalikoimaan
kuten edustamaamme Böhm Kabeltechnikiin.
Olemme investoineet varastoimalla laajan valikoiman hissi-, nosturi- ja
kuljetinsovelluksiin soveltuvia kaapeleita, joten voimme toimittaa
niitä nyt lyhyelläkin toimitusajalla. Toimittajamme Böhm Kabeltechnik
hoitaa välivarastoinnin puolestamme, joten meillä on myös mahdollisuus toimittaa isompiakin määriä nopealla toimitusajalla.

Tutustu valikoimaamme kotisivuillamme
tai ota yhteyttä jos et löydä tarvitsemaasi!
16
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OEM Automatic/Tuotealue Kaapeli
Lisätietoja: Niko Into puh. 040 3412 469 tai
sähköposti: niko.into@oem.fi

Pysy yhteydessä
em4 logiikkaasi!
em4 Ethernet on Crouzetin suositun
micro-PLC -sarjan uusin tulokas
Integroidun Ethernetportin avulla logiikka
• Integroitu verkkoyhteys
voidaan yhdistää verk• Hälytykset sähköpostiin
koon ja ohjelmoida
• Datan loggaus
verkon yli. Logiikka
• Helppo ohjelmointi
voi myös lähettää
hälytyksiä ja logattuja
arvoja suoraan sähköpostiin tai FTP-serverille. Logiikka voi kommunikoida
verkon muiden laitteiden kanssa Modbus TCP/IP-yhteyden avulla. Em4 ohjelmoidaan FBD:llä (Function Block
Diagram) helpon ja ilmaisen em4 soft-ohjelman avulla.

Em4 perusmallissa on 16 tuloa, joista 12 voidaan
määrittää analogiatuloiksi ja 10 lähtöä, joista 2 on
transistori/PWM-lähtöjä.
Tuloja ja lähtöjä saadaan lisää laajennusmoduulien
avulla. Logiikkaan saadaan myös Modbus RTU protokolla, asentamalla kommunikaatiolaajennus ohjelmointiporttiin.

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Jarno Rauta puh. 040 3412 461 tai
sähköposti: jarno.rauta@oem.fi

ECOmodul valomastosarja
ECO-sarjan valomastot Auerilta tarjoavat
korkealaatuisten LED-moduulien myötä
ensiluokkaisen näkyvyyden ja pitkän
käyttöiän.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa maksimaalisen joustavuuden koota valomastot
tarpeidesi mukaan. Laaja valikoima asennuskantoja on varustettu jousiliittimillä nopeamman ja luotettavamman kytkennän varmistamiseksi.
Saatavilla on kuusi eri väriä jatkuvalla,
vilkkuvalla tai strobo toiminnolla, joiden
lisäksi kattava lisävarustevalikoima mukaan
lukien äänimoduulit ja näyttötaulut
täydentävät tarvitsemasi kokoonpanon.

OEM Automatic/Asiakaspalvelu
Lisätietoja: Asiakaspalvelu puh. 040 3412 499 tai
sähköposti: info@oem.fi

Fakta
• Suorituskykyä erinomaisella hinta-laatusuhteella
• Kolme kokoa: Ø40 mm, Ø60 mm tai Ø70 mm
• Monipuoliset valo- ja äänitoiminnot
• Kattava valikoima asennusvaihtoehtoja
• Jännitealueet 24 V AC/DC, 110/120 V AC ja
230/240 V AC

Muista!

lomastot
OEM toimittaa va na
ii
myös asennusvalm iiksi
lm
kokoonpanona va n myös
oi
kaapeloituna, joll den
kei
tilattavien nimik sennukseen
a
määrä vähenee ja enee.
h
tarvittava aika ly
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karamoottorit sairaalalaitteista
teollisuuden sovelluksiin
Moteck on merkittävä karamoottorien valmistaja ja toimittaja maailmanlaajuisesti. Laaja mallisto erilaisia karamoottoreita mahdollistaa käytön erilaisissa käyttökohteissa, mm. sairaala- ja kotihoidon laitteissa, konttorija muissa kalusteissa sekä teollisuuden sovelluksissa.
Laadun takeena on ISO 9001 -sertifikaatti sekä kaikkien

Huonekalut

Portinavaus

Tuotteet suunniteltu erityisesti konttori- ja
kotikalusteisiin, joissa säädetään esim.
pöydän korkeutta ja sängyn asentoja.
Nämä karamoottorit sopivat myös
muihin sovelluksiin tapauskohtaisesti.

Tuotteet suunniteltu erityisesti porttien
ja ikkunoiden avaukseen. Tuote toimitetaan valmiina pakettina kaikkine
osineen, karamoottori, kääntövarret,
ohjaimet, painikkeet jne. Soveltuvat
mm. kääntö-portteihin, liukuportteihin
ja autotallien oviin.

Kotihoito
Tuotteet suunniteltu erityisesti liikuntarajoitteisten ja ikääntyneiden ihmisten
kotihoitoa helpottamaan. Esim. hoitosängyt, suihkutuolit ja -sängyt.
Nämä karamoottorit sopivat myös
muihin sovelluksiin tapauskohtaisesti.

Medical
Tuotteet suunniteltu erityisesti sairaalakäyttöön kuten potilasvuoteet, leikkauspöydät, potilasnostimet, hammaslääkärituolit, tutkimuspöydät ja fysikaaliset
hoitopöydät. Kaikki nämä tuotteet ovat
EN60601 hyväksyttyjä. Vahvimmat
karamoottorimallit yltävät 12 000 N
nostovoimaan asti. Manuaalinen vapautus mahdollista hätätapauksissa.
18
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tuotteiden testaus ennen toimitusta. Sertifioinnit ovat
kansainvälisten standardien mukaisia (CE, UL, DEKRA,
KEMA, PSE ja RoHS), huomioiden myös eri maiden ja
teollisuuden omat vaatimukset. Laajaan tuotevalikoimaan
kuuluvat karamoottorit sekä niihin liittyvät ohjausjärjestelmät, virtalähteet ja erilaiset tarvikkeet.
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Teollisuusautomaatio
Tuotteet kehitetty erityisesti teollisuuden
tarpeiden mukaan vaativampaan ja
kovempaan käyttöön. Tuotteet saatavissa
joko trapetsiruuvilla tai kuularuuvilla.
Tuotteet soveltuvat erinomaisesti mm.
laite- ja konevalmistukseen. Muihin osaalueisiin suunnitellut karamoottorit sopivat myös teollisuuden käyttöön tapauskohtaisesti.

Aurinkopaneelit
Nämä tuotteet kehitetty erityisesti aurinkopaneelien kääntämiseen eri suuntiin,
maksimi voima jopa 18 000 N.

FD60

LD20

LD3

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jännite 12/24 V DC
Max, työntövoima 6000 N
Max. vetovoima 4000 N
Max. nopeus 17 mm/s
Iskun pituus 50~300 mm
Rajakytkimet

Jännite 12/24 V DC
Max, työntövoima 2500 N
Max. vetovoima 2500 N
Max. nopeus 11 mm/s
Iskun pituus 100~300 mm
Rajakytkimet

Jännite 12/24 V DC
Max, työntövoima 1000 N
Max. vetovoima 1000 N
Max. nopeus 44 mm/s
Iskun pituus 50~300 mm
Rajakytkimet

MD120

ID10

LD12

•
•
•
•
•
•

• Jännite 12/24 V DC
• Max, työntövoima
		 - trapetsiruuvilla 3500 N
		 - kuularuuvilla 7000 N
• Max. vetovoima
		 - trapetsiruuvilla 3500 N
		 - kuularuuvilla 7000 N
• Max. nopeus 67 mm/s
• Iskun pituus
102~610 mm
• Säädettävät
rajakytkimet

•
•
•
•
•
•

DLC1

DLC2

• Jännite 24 V DC
• Max, kuorma
2000 N
• Max. nopeus
16 mm/s
• Iskun pituus
400 mm
• Rajakytkimet

• Jännite 24 V DC
• Max, kuorma
2500 N
• Max. nopeus
15 mm/s
• Iskun pituus
450 mm
• Rajakytkimet

Ohjainyksiköt
ja ohjaimet

Jännite 12/24 V DC
Max, työntövoima 12 000 N
Max. vetovoima 6000 N
Max. nopeus 7 mm/s
Iskun pituus 100~400 mm
Rajakytkimet

Kysy lisää malleistamme!

Jännite 24 V DC
Max, työntövoima 1500 N
Max. vetovoima 1500 N
Max. nopeus 18 mm/s
Iskun pituus 50~400 mm
Pintamateriaalit ruostumaton
teräs SUS304
• IP66, IP69K

Laaja valikoima ohjainyksiköitä ja
ohjaimia karamoottoreille ja nostopilareille käyttökohteen mukaan.
Mahdollisuus myös asiakaskohtaisiin
sovelluksiin.

OEM Automatic/Tuotealue Moottori
Lisätietoja: - Jere Kettunen puh. 040 3412 475 tai jere.kettunen@oem.fi
- Andreas Lyrintzis puh. 040 3412 488 tai andreas.lyrintzis@oem.fi

O E M I N F O 1 - 2 0 1 7

W W W. O E M . F I

19

THK:n lineaarijohteet
Tuotevalikoimassamme on japanilaisen lineaarijohteisiin erikoistuneen THK:n
valmistamat tuotteet. Pystymme tarjoamaan yhden laajimmista lineaarituotteiden
valikoimista ja palvelemaan teitä yhä laajemmalla tuotevalikoimalla.

Lineaarijohteet

Kuularuuvit

Lineaariyksiköt

Markkinoiden johtavat
lineaarijohteet, aina
pienistä johteista
suuriin raskaan
teollisuuden
johteisiin eri
tarkkuusalueilla.

Laajalla skaalalla
erityyppisiä kuularuuveja pienistä
sovelluksista
suuriin käyttökohteisiin.
Hitaista liikkeistä
nopeisiin liikkeisiin
ja raskaista
kuormista
kevyeen käyttöön.

Valmiit kompaktit
lineaariyksiköt on
helppo tapa luoda
sovellukselle tarkka
lineaariliike joko
kuularuuvikäytöllä
tai hihnavedolla.
Pakettiin saadaan
myös moottori ja
ohjaus.

Kaarijohteet

Kääntökehät

Liukujohteet

Erikoisuutena THK:lta
löytyy myös kaarevat
johteet, jossa johdekelkka saadaan
kulkemaan säteen
mukaisesti vaikka
koko ympyrän
matkan. Johdesarja
on periaatteeltaan
sama kuin suosittu
HSR-sarja.

Tuotevalikoimasta
löytyy myös
erilaiset kääntökehät tarkkuutta vaativiin
sovelluksiin.
Kehät kestävät
rakenteensa
ansiosta voimia
joka suunnasta.

Hieman kevyempiin
käyttökohteisiin
löytyy erityyppisiä
liukujohteita ja
teleskooppijohteita.
Näillä saadaan
helposti ja
taloudellisesti
tarvittava
lineaariliike
aikaan.

OEM Automatic/Tuotealue Moottori
Lisätietoja: Jere Kettunen puh. 040 3412 475 tai jere.kettunen@oem.fi
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Tuotealue Laakeri on aloittanut
yhteistyön Challengen kanssa
Challenge on keskittynyt valmistamaan laadukkaita
rulla-, levykimppu- ja kuljetinketjuja. Challenge on
perustettu yli 20 vuotta sitten ja on edelleen perheyritys. Yrityksen pääkonttori on Englannissa ja tuotantotilat Kiinassa, Ningbon alueella. Challenge ketjua
myydään jo yli 70 maassa ja yrityksellä on varastossa
heti toimitukseen yli 8000 nimikettä.
Yrityksellä on ISO 9001 sertifikaatti sekä oma laadunvalvontaosasto. Jokaisen ketjun valmistusprosessiin
kuuluu saapuvan materiaalin laadunvalvonta ennen
käyttöönottoa sekä ketjun valmistuksen jälkeen laadunvalvonta valmiille ketjuille.

Valikoimassa
laadukkaita
rulla-, levykimppu- ja
kuljetinketjuja
Kuljetinketjut
• Teollisuuden erilaisiin vaativiin kohteisiin
Challenge valmistaa laadukkaita kuljetinketjuja teollisuuden
tarpeisiin. Vuonna 2015 Challengen kuljetinvalmistus muutti
isompiin tiloihin, mikä mahdollisti isompien ketjuerien sekä
vakio ja erikoisketjujen valmistuksen nopeammalla aikataululla.
Challenge-kuljetinketjut ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton eri käyttökohteissa kuten palmuöljy, sokeri-, elintarvikekaivos-, uunivalmistus, paperi- ja sementtiteollisuuden kuljetinratkaisuissa.

Rullaketjut ja muut vakioketjut
• Ruostumattomat ketjut sekä elintarvikeketjut
Challenge valmistaa vakiorullaketjua, 1-3-rivisenä viiden
metrin paketeissa sekä isommissa rullissa (50/100 m).
Myöskin maatalous-, elintarvike- sekä puunjalostuksessa käytetyt vakio- ja erikoisketjut löytyvät Challengen valikoimasta.

Ketjupyörät
•

Taperlock, levypyörät ja napaketjupyörät

Erikoisketjut
• Erikoisketjut maatalouskäyttöön

Levykimppuketjut
• Trukit, henkilönostimet ja erilaiset nostolaitteet
Challenge valmistaa myöskin levykimppuketjua suurimpia
vetolujuuksia vaativiin kohteisiin. Saatavana määrämittaisena sekä rullatavarana.

OEM Automatic/Tuotealue Moottori
Lisätietoja: - Markku Sepponen puh. 040 3412 453, markku.sepponen@oem.fi
- Mikko Railonvirta puh. 040 3412 396, mikko.railonvirta@oem.fi
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EuroBrite™-valaisinsarja
vaativiinkin kohteisiin
Advanced Illumination on tuonut markkinoille kustannustehokkaan valaisinsarjan vaativiinkin konenäkösovelluksiin.
Vankasti koteloidut ja IP67 suojatut EuroBrite™-tuotteet
tarjoavat korkealaatuisen valaistuksen niin pulssitettuun
kuin jatkuvaan valaisutarpeeseen.
Meiltä myös monipuolinen valikoima muita
valaistuskomponentteja konenäkösovelluksiin.

Faktat
• Viiva-, tausta-, rengas- ja kohdevalot
• Valkoinen, punainen (625) ja sininen (470)
• Vahva IP67 suojattu kotelo
• Ketjutettavissa olevat mallit
• Himmennettävä

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: Miikka Himanka puh. 040 3412 360, miikka.himanka@oem.fi

StablEDGE™
ensiluokkainen aallonpituuden suodatus joka
kuvakulmassa
MidOpt on tuonut optisiin suotimiin StablEDGE™
-ominaisuuden, joka takaa stabiilin suodatuksen
laajakulmaisissa kuvissa koko kuva-alalla.
Konenäkösovellusten on nykypäivänä mahduttava hyvinkin pieniin tiloihin, jolloin usein joudutaan käyttämään
lyhyen polttovälin (<12 mm) optiikoita. Näissä tapauksissa perinteisellä suotimella törmätään kontrastin heikkenemiseen kuvan reuna-alueilla. Tällöin oikea valinta on
MidOptin StablEDGE™-suodin.

Faktat
• Toimii jopa yli 100° kuvakulmalla
• Saatavilla useimpiin Bandpass- ja Longpass-suodinsarjoihin
• Erikokoisille kierteille ja Slip-mountina

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: Miikka Himanka puh. 040 3412 360, miikka.himanka@oem.fi
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in oikeaan
Löydä oikea suod
la QR-koodi!
paikkaan lukemal

Uusi Matrox Iris GTR-älykamera
Design Assistant-ohjelmistolla
Koko konenäkösovellus samassa paketissa - kompakti ja monipuolinen
älykamera, jossa integroitu kehitysympäristö. Kamerat VGA resoluutiosta aina 5MP asti väri- ja harmaasävyversioina.
Matrox GTR yhdistää nopean kuvanoton, tehokkaan sulautetun prosessoinnin ja kattavan I/0 kyvykkyyden samaan pakettiin. Kamerat on varustettu
CMOS-kennoilla, joista löytyy valinnan varaa useassa resoluutioluokassa sekä
väri- että mustavalkomalleina. Kameroihin on asennettuna Matroxin Design
Assistant -ohjelmisto, jonka graafisen käyttöliittymän avulla rakennat
helposti juuri sinulle sopivan kuvan analysointiohjelman.

Faktat
• Resoluutiot VGA – 5 Mpx
• Intel Celeron, 2 GB SDRAM, 32 GB 3MMC
• GigE-verkkoliitäntä
• VGA- ja USB 2.0 liitännät näytölle ja näppäimistölle
• I/O (4 input + 4 output)
• C-mount
• IP67-suojaus
• Mitat 61x91x98 mm
• Paino 460 g

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: Joonas Hänninen puh. 040 3412 369, joonas.hanninen@oem.fi

Neousysin uusi iVIS-200 sarja on moderni,
räätälöitävissä oleva älykamera-alusta
iVIS-200 sarja on Atom™ prosessoriin perustuva alusta, jolle
voit rakentaa haluamasi älykameran yhdistämällä siihen
oman kameramoduulisi. Pieni koko, monipuoliset liitäntärajapinnat sekä DTIO-teknologia mahdollistavat kompaktin
ja kyvykkään kamerakokoonpanon rakentamisen.
Neousysiltä myös monipuolinen valikoima PC:ta sekä
konenäkö että muihin teollisuuden sovelluksiin!

Faktat
• Intel® Atom™ quad-core 1,91GHz prosessori
• Sisäänrakennetut GigE- ja USB3-rajapinnat kameroille
• DTIO-teknologia tarkkaan trigger/strobe hallintaan
• LED-valaistuksen säätö
• PoE
• iVIS 210-sarja Basler Dart sekä 220-sarja Basler Ace-kameroille

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: Miikka Himanka puh. 040 3412 360, miikka.himanka@oem.fi
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CornerEye - näkyvyyttä katvealueisiin
Orlacon CornerEye on ensimmäinen kamerajärjestelmä,
jolle on myönnetty RDW-hyväksyntä raskaankaluston etu- ja sivupelien korvaajana. Tämän
ansiosta luokan V ja VI peilit on nyt
mahdollista korvata yhdellä
laajakulmaisella kamerajärjestelmällä.
CornerEye tarjoaa erittäin laajan ja yksityiskohtaisen näkymän ajoneuvon
hytin ympäriltä ns. katvealueilta. Järjestelmällä on
mahdollista korvata luokan V ja VI peilit (etu- ja
sivupeilit). Kamera tuottaa erittäin tarkkaa HD-laatuista kuvaa reaaliajassa. Korkean valoherkkyyden
omaava kamera välittää terävää kuvaa myös heikossa valossa sekä huonolla säällä. Kameran kotelointiluokka IP69K sekä automaattinen lämmitys
takaavat moitteettoman toimivuuden myös Suomen
vaativissa olosuhteissa. Järjestelmä minimoi “kuolleet
kulmat” ja näin ollen se lisää kuljettaja ajomukavuutta
ja parantaa huomattavasti muiden tiekäyttäjien turvallisuutta.

ideo Orlacon
Katso CornerEye-v
!
YouTube-kanavalta

Faktat
• RDW-hyväksytty käytettäväksi luokan V ja VI peilien sijaan
• HD-kamera ja 10” monitori
• 270°:n näkymä
• Reaaliaikainen
• Iskun- ja tärinänkestävä rakenne
• Suunniteltu täyttämään autoteollisuuden vaatimukset
• ISO/TS 16979:2009

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: Mikko Mannila puh. 040 3412 441, mikko.mannila@oem.fi
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• Täyttää R10 EMC-kriteerit

Tilaa nyt meiltä tyyppikilvet,
tarrat ja pintakalvot

Kalvonäppäimistöasiakkaamme ovat usein kyselleet
voimmeko toimittaa heille myös ohje-, varoitus-, ja
logotarroja tuotteisiin. Olemme myös saaneet valtavasti kyselyjä, että pystymmekö toimittamaan muovi- tai metallisia tyyppikilpiä asiakkaan valmistamiin
laitteisiin. Näiden lukuisten kyselyjen johdosta päätimme aloittaa yhteistyön Melsen Tech A/S kanssa.

Muovi- ja metallityyppikilvet
Melsen Techillä on 40 vuoden kokemus tyyppikilpien
valmistuksesta. Melsen Tech valmistaa korkealaatuisia
muovi-, vinyyli- ja metallityyppikilpiä mekaanista ja sääkestävyyttä vaativiin kohteisiin. Omissa tuotantotiloissa
tehdään 2D- ja 3D-tiedostojen avulla tarvittavat työkalut
tai työstetään suoraan 3D-automaattikoneiden avulla
materiaalien leikkaukset, reijitykset ja taivutukset.
Maalaukset suoritetaan tehtaan maalaamossa (saatavilla
myös maalit ESD- ja EMC-suojaukseen). Kuvioiden ja logojen painaminen suoritetaan silkkipaino- tai tampopainotekniikalla omalla osastollaan.

ohje- ja varoitusmerkinnöistä ja opasteista tarrojen ja
pintakalvojen avulla. Logotarrat kertovat taas yrityksestä
tai brändistä, joilla voidaan markkinoida tuotteita tai
lisätä työympäristön viihtyisyyttä. Ohje-, varoitus- ja logotarroissa, kuten myös pintakalvoissa voidaan valita aina
materiaali, heijastusominaisuudet ja paksuudet käyttökohteen mukaan. Myös 3D-kohopintatarrojen valmistus
on mahdollista.
Kysy uutuustuotteista lisätietoja!

Sovellusesimerkkejä:
• Ajoneuvojen ja työkoneiden tyyppimerkinnät
• Varoitus- ja ohjausjärjestelmät
• Hälytyslaitteet
• Käsiohjaimet
• Talouskoneet
• Lääketieteelliset laitteet

Ohje-, varoitus- ja logotarrat sekä pintakalvot
Teollisuuden merkintätarpeissa turvallisuus on keskeinen
tekijä. Tuotantotiloissa on jo lain edellyttämiä vaatimuksia

OEM Electronics/Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Janne Saarnilehto puh. 040 3412 431, janne.saarnilehto@oem.fi
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TSD:n monitoreja
suoraan varastosta
PCAP-kosketusnäyttöteknologioilla toteutetut teollisuusmonitorit- ja tietokoneet.
TSD ELECTRONICS TECHNOLOGY CO. LTD on vuonna 2006
perustettu yritys, joka valmistaa vaativiin teollisuusolosuhteisiin tarkoitettuja kosketusnäyttömonitoreja ja -tietokoneita.
Tyyppi
ITL101PCAP
ITL150PCAP
ITL190PCAP
ITL215PCAP

Kuvaus
10.1” TFT,
15.0” TFT,
19.0” TFT,
21.5” TFT,

kapasitiivinen
kapasitiivinen
kapasitiivinen
kapasitiivinen

kosketuspaneeli
kosketuspaneeli
kosketuspaneeli
kosketuspaneeli

OEM Electronics/Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Janne Saarnilehto puh. 040 3412 431, janne.saarnilehto@oem.fi

Asiakaskohtaiset kalvo- ja
yhdistelmänäppäimistöt
OEM Electronics toimittaa asiakaskohtaiset kalvo- ja yhdistelmänäppäimistöt teollisuuden tarpeisiin. Käytämme
protosarjoihin laserleikkuria, jolloin
tavanomaista leikkaustyökalua ei tarvita, ja NRE kulut jäävät pois.
Kalvo- ja yhdistelmänäppäimistöissä, on
vapaasti valittavissa mm. näppäinten
koko, graafinen muotoilu ja värien määrä.

Kalvonäppäimistöt on helppo asentaa
liimaamalla ne takapinnassa olevalla
liimapinnalla tasaiseen alustaan.
Näppäimistöt eivät tarvitse myöskään
lisäkiinnikkeitä tai -järjestelyjä asennettaessa tasomaiseen paneeliin tai
koteloon kiinni. Kalvonäppäimistöllä voidaan helposti tiivistää alla
oleva LCD/TFT-näyttö vesi- ja
pölytiiviiksi.

Faktat
• Taustavalomahdollisuus
• Näppäimet voivat olla tasapintaisia tai korotettuja
(kupla- tai reunakorotukset)
• EMI-suojaukset kalvorakenteessa
• Hipaisu- ja liukukytkinmahdollisuus
• Muotoiluvapaa näppäinrakenne, näppäintuntuma
toivomusten mukaan
• Käyttölämpötila -40°C...+80°C

OEM Electronics/Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Ilkka-Ville Inkinen puh. 040 3412 331, ilkka-ville.inkinen@oem.fi
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Evervision tarjoaa monipuoliset
ratkaisut teollisuuden sovelluksiin
Tuotevalikoimamme kattaa pienet ja keskisuuret TFTnäytöt, joita käytetään pääasiassa vaativissa teollisuus- ja
ajoneuvosovelluksissa. Kosketuspaneelit ovat integroitavissa jo tehtaalla. TFT-näyttöihin on saatavana myös asiakaskohtaiset suojalasit kapasitiivisella kosketuspaneelilla.
Eversionin TFT-näytöt on tarkoitettu ammattimaiseen
käyttöön sekä sisä- että ulkotiloissa.

Faktat
• Kokoluokat 1,8”...10,1”
• Integroidut TFT-moduulit
• Asiakaskohtaisen suojalasin bondaus näytön päälle
• Käyttölämpötila-alue jopa -30°C...+85°C
• Resistiivinen tai kapasitiivinen kosketuspaneeli optiona näytöissä
• Auringonvalossa luettavat paneelit

OEM Electronics/Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Ilkka-Ville Inkinen puh. 040 3412 331, ilkka-ville.inkinen@oem.fi

Lämpöä

pieneen tilaan

OEM tarjoaa lämmittimet jokaiseen tarpeeseen.
Kaappilämmittimien lisäksi toimittajamme DBK ja
Heatfor tarjoavat lämpöä myös tasoille, putkiin ja
hyvinkin pieniin tiloihin. DBK:n tuotteet perustuvat
PTC-elementteihin, kun taas Heatfor:n tuotteet perinteisempään vastusteknologiaan.
DBK:n tuotevalikoimista löytyy standardikokoja erilaisiin
tasoihin kuten myös ns. lämpöpatruunoita, jotka voidaan
sijoittaa pieneen putkeen. DBK:n lämmittimet tuo laitteen
lämmitykseen lisäturvaa, koska ne perustuvat itsestään
säätyviin PTC-elementteihin, jolloin ylilämpösuojia ei
tarvita ja parhaassa tapauksessa ulkopuolista lämmönsäätöäkään ei tarvita.
Heatfor-lämmittimet ovat yleisesti ottaen aina asiakaskohtaisia ratkaisuja, mutta joitain perusmalleja on myös
yleisesti käytössä. Heatforin lämmittimet ovat hyvin
ohuita polyesteri-, silikoni- tai kapton-lämmittimiä, jotka
perustuvat resistiiviseen lämmitykseen. Asennus on myös
tehty helpoksi. Lämmittimeen saa liimapinnan halutessaan molemmille puolille, mutta yleisimmin liimapinnan
käyttö on vain toisella puolella.

- Käyttökohteet: ahtaat tilat koteloissa,
vaihteet, moottorit, käsikahvat
- Edut: tarkka lämpötilanhallinta,
hyvä koko-teho-suhde
- Asiakkaan tarpeiden mukaan
määriteltävät tuotteet
OEM Electronics/Elektromekaniikka ja lämmönhallinta
Lisätietoja: Jukka Karppinen puh. 040 3412 326 tai jukka.karppinen@oem.fi

O E M I N F O 1 - 2 0 1 7

W W W. O E M . F I

27

Osoitetiedot OEM Finland Oy:n asiakasrekisteri.
OEM Finland Oy - PL 9 - 20101 TURKU
Sähköposti: info@oem.fi

Tilaa luettelo kotisivultamme lukemalla
QR-koodi tai mene www.oem.fi/
Asiakaspalvelu/Esite- ja luettelotilaus

Liity asiakkaaksi
verkkokauppaamme!
Laakeriluettelo

Turvaluettelo

Anturiluettelo

•
•
•
•
•

Näet oman hintasi kaikille ostettavissa oleville tuotteille
Näet ajantasaisen varastosaldon tuotteille
Voit käsitellä tilausmalleja tai ladata tilausrivit tiedostosta
Näet koko tilaushistoriasi
Teet tilauksia missä ja milloin tahansa, vuorokauden ympäri
Asiakaspalvelu:

0207 499 499
Sähköposti:

info@oem.fi
Akkuluettelo

Keskusluettelo

Moottoriluettelo

Tutustu tuotteeseen
lehden sivulla 24

