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PUHEENVUOROSSA...

POIMINTOJA:

Marko Salovaara

Pulsin tunnettua laatua
houkuttelevaan hintaan

Liiketoimintayksikön johtaja OEM Automatic

Pulsin Piano-sarja tarjoaa teholähteen
perusominaisuudet tekemättä kompromisseja;
erinomaisen hyötysuhteen, pitkän eliniän,
luotettavuuden ja pienen koon.

Olet nyt uudessa asemassa liiketoimintayksikön johtajana,
mitä tehtäviisi kuuluu?
- Meillä on tämän vuoden alusta alkaen ollut viisi liiketoimintayksikköä OEM Finland Oy:ssä.
Muutoksen myötä jokainen yksikkö keskittyy palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja
varmistamaan sen, että meillä on tarjota oikeat ja tarvittavat tekniset tuotteet markkinoille.
Me OEM Automaticissa keskitymme automaatiokomponenttien ja -järjestelmien myyntiin sekä
markkinointiin Suomessa. Edelleenkin saat muun muassa kaikki tässä lehdessä esillä olevat
tuotteet helposti samassa toimituksessa ja yhdellä laskulla.
OEM:n kotisivut uudistuvat tämän vuoden aikana, miten se tulee vaikuttamaan asiakkaisiinne?
- Kiteytettynä tavoitteemme on rakentaa erittäin käyttäjäystävällinen, kaikilla laitteilla toimiva
kotisivu, jota on helppo käyttää missä ja milloin vain. Käyttäjäkokemuksen rinnalla olemme
halunneet panostaa erityisesti tuotteiden helppoon löydettävyyteen, ja uudistuksessa tulemmekin
parantelemaan kotisivumme muun muassa omaa tuotehakua. Tavoitteenamme on, että tuotteiden
etsiminen ja valinta uudistuneella kotisivullamme onnistuu entistäkin helpommin. Ylläpidämme ja
kehitämme koko ajan kotisivujemme tuoteinformaatiota pyrkien näin auttamaan asiakkaitamme päivittäin löytämään vastauksia automaatiokomponentteihin ja -järjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.
Toimit myös OEM:n asiakaspalvelun vetäjänä, miten tämä uudistus vaikuttaa asiakaspalveluumme?
Asiakaspalvelumme henkilökunta palvelee asiakkaitamme arkipäivisin klo 8-16:30. Uskomme,
että henkilökohtaiselle asiakaspalvelulle on tarvetta tulevaisuudessakin ja toimivalle henkilökohtaiselle asiakaspalvelukonseptille on tarvetta. Toki aina pitää parantaa palvelukykyä, ja tähän
tulemme panostamaan tulevina vuosina. Samalla kun uusimme kotisivumme, niin uudistamme
myös verkkokauppamme. Verkkokauppamme käyttöaste tulee varmasti kasvamaan tulevaisuudessa, ja tähän haasteeseen asiakaspalvelumme tulee vastaamaan. Verkkokauppamme kautta
tilaukset voidaan tehdä 24/7, saman palvelun kautta voi tarkistaa tuotteiden varastosaldot,
hinnat, myös verkkokaupan tilaushistoria on sieltä löydettävissä.
Miten voisimme palvella asiakkaitamme vieläkin paremmin?
- Yksi meidän avaintekijöistämme on olla läsnä markkinoilla, eli olemme aktiivisesti tekemisissä
asiakkaidemme kanssa. Teemme valmistajiemme kanssa läheistä yhteistyötä, jotta voimme tarjota parhaat tekniset tuotteet markkinoille. Olemme aina valmiita kuuntelemaan asiakkaidemme
tarpeita ja tekemään parhaamme ratkaistaksemme ne. Tulemme täydentämään tuotevalikoimaamme markkinoita saadun palautteen sekä tarpeen mukaan. Muutamana esimerkkinä tänä
vuonna valikoimaamme ovat täydentäneet ajoneuvoihin, työkoneisiin ja vastaaviin asennettavat
Fogmakerin sammutinjärjestelmät ja konenäköön liittyvät 3D-kuvantamistekniikat Photoneolta ja
Smartraylta.
Mitä haluat sanoa asiakkaillemme?
Olet meille vanha tai uusia asiakas, niin haluamme palvella teitä entistä paremmin ja tehokkaammin nyt ja tulevaisuudessa. Valmistajiltamme on tulossa monta uutta tuotetta tämän
vuoden aikana, ja näistä uutuuksista myyjämme tulevat teille kertomaan. Informaatio on myös
luettavissa nettisivuiltamme.
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Turva-aidat mekaaniseen
suojaukseen
Tarjoamme laajan valikoiman
Arion Pro-Tect -turva-aitoja,
jotka takaavat optimaalisen
turvallisuuden vaativiin
teollisuusolosuhteisiin.
SIVU 10

Photoneo PhoXi 3D-skannerit
Kuvioprojektori tuottaa koodauskuvion
kuvattavan kohteen pinnalle, mikä
mahdollistaa muotojen tarkan
tunnistuksen.
SIVU 14

Uudet kaapelointiratkaisut ruokaja juomateollisuuden sovelluksiin
Erityisesti ruoka- ja juomateollisuuden
vaatimuksiin kehitetyt tuotteet kuten:
suojaletkusarja FLEXA-FOOD ja
uudet ECOLAB WSOR -kaapelit.
SIVU 19

TFT- ja OLED-näytöt
kokoluokkiin 0.49”-19”
DLC:n tuotevalikoima kattaa
pienet ja keskisuuret TFT- ja
OLED-näytöt.

Kaupallista kevättä!
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OEM toimii valmistajan myyntiorganisaationa Suomessa
markkinoimalla komponentteja ja elektroniikkatuotannon
materiaaleja valmistavalle ja suunnittelevalle teollisuudelle.
Pääkonttori ja varasto sijaitsevat Turussa.
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Koskettimen lehti on
jaettu kahteen osaan,
joissa molemmissa on
oma kosketinnasta.

Oppitunti

1

KAKSOISKOSKETIN

Erottaisitko kaksoiskoskettimen normaalista
koskettimesta ensi vilkaisulla?
Kaksoiskosketin on suhteellisen helppo tunnistaa.
Koskettimen lehti on jaettu kahteen osaan, joissa molemmissa
on oma kosketinnasta. Nastat liikkuvat samaan aikaan ja
luovat kontaktin vastakappaleensa kanssa. Kyseisellä tekniikalla
saavutetaan erittäin suuri luotettavuus.
Milloin kaksoiskosketin on tarpeen?
Meillä on tarjota releitä kaksoiskoskettimella jokaisesta relesarjasta (MRC, QRC & IRC). Kaksoiskosketin on paras vaihtoehto,
kun halutaan kytkeä hyvin pieniä signaaleja, alkaen 1mA / 5 V.
Hyvänä esimerkkinä on tulosignaalin kytkeminen anturilta
logiikalle. Koskettimissa on vakiona 0,2 μ paksuinen kultaus,
sillä kulta johtaa sähköä paremmin kuin useat muut metallit.
Näin saadaan varmistettua signaalin siirtyminen häiriöittä.
Lisätietoja antaa Jarno:
 040 3412 461
 jarno.rauta@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus

Faktat
• Saatavilla MRC-, QRC- ja
IRC-malleissa
• 1 mA / 5 V
• Kullatut koskettimet vakiona

Jos artikkelinumerossa
on ”T” tarkoittaa se,
että releessä on
kaksoiskosketin.

Uusi WADI-holkkitiivisteperhe Jacobilta
Jacobin uudessa WADI-tuoteperheessä
on täysin uudelleen suunniteltu tiivistekumi, jonka ansiosta saavutetaan erittäin laaja tiivistys- ja kiristyspinta-ala.
Uusi tiivistekumi puristaa kaapelia
entistä tasaisemmin, jolloin kaapelin
vaippaan ei kohdistu pistemäisiä
rasituksia. Tasainen puristus ei ainoastaan suojaa kaapelin vaippaa, vaan
koko kaapelin rakennetta varmistaen
signaalien häiriöttömän siirtymisen.
Esimerkiksi data-, silikoni-, valokuitu-,
ethernet- ja koaksiaalikaapeleita käy-

Laaja tiivisteen pinta-ala
suojaa kaapelin vaippaa

Laaja tiivistys- ja
kiristyspinta-ala

Integroitu
vedonpoisto

IP66 / IP63 – 10 bar
(30 min.) IPX9 tulossa

tettäessä on kiinnitettävät erityistä
huomiota miten kaapelin vaippaa
puristetaan. Uusi tiivistekumi on
kaksiosainen, jolloin voidaan käyttää
laajemmin eri kaapelihalkaisijoita
samassa holkkitiivisteessä.
EMC-jousi voidaan asentaa myös
muihin runkoihin, jolloin saadaan
esimerkiksi EMC-holkkitiiviste
korkeisiin lämpötiloihin, tai junaratahyväksytty holkkitiiviste
EMC-suojauksella.

Tiivistekumin sisempi osa voidaan poistaa,
jolloin voidaan käyttää paksumpia kaapeleita

Tuoteperhe koostuu seuraavista
malleista:
•
•
•

•

Normaali holkkitiiviste WADI One
Junaratahyväksytty WADI Rail
(EN45545, HL3)
Korkeisiin lämpötiloihin
WADI Heat (messinkinen ja
ruostumaton teräs saatavilla)
EMC-malli WADI One EMV

Kartiomainen muotoilu estää
kiertymisen, asennosta riippumatta

Käyttölämpötila -40…+100°C
(dynaaminen)

Hyvä UV:n, otsonin ja
sään kesto

Lisätietoja antaa Jarno:
 040 3412 461
 jarno.rauta@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus
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Pulsin tunnettua laatua houkuttelevaan hintaan

Pulsin Piano-sarja on suunniteltu sovelluksiin,
joissa tarvitaan luotettavaa teholähdettä suorittamaan yleisimmin vaaditut tehtävät. Piano-sarja tarjoaa
teholähteen perusominaisuudet tekemättä kompromisseja Pulsin tunnetuista ominaisuuksista; erinomainen

Vähentyneet järjestelmän kustannukset

Piano-sarja on kustannustehokas investointi
järjestelmääsi varten. Varsinainen hankinta
on vasta alkua, sillä Piano-sarjan teholähteillä
vähennät järjestelmän kustannuksia pysyvästi.
Korkea hyötysuhde (90,5 – 95,7% täydellä kuormalla) pienentää tehohäviöitä ja vähentää järjestelmän jäähdyttämisen tarvetta.

Pitkä prosessin käyttöaika

Korkeat MTBF-arvot (Mean Time Between Failure)
ovat jopa 1,72 miljoonaa tuntia, joka on osoitus
Piano-sarjan luotettavuudesta. Teholähteet ovat
varustettu DC-OK releellä ja LED:llä.
(paitsi PIC120.242C)

Joustava valinta

Piano-sarja mahdollistaa sinulle joustavuuden.
Yksiköissä on pieniä eroja ominaisuuksissa,
joten voit valita vain sen, mitä todella tarvitset.
Esim. jos järjestelmä on käytössä vain Euroopassa,
sinun ei tarvitse maksaa laajasta syöttöjännitealueesta.

Mekaaninen kestävyys

Selkeä piirilevyn suunnittelu ja korkealaatuinen
polykarbonaattikotelo tekevät Piano-sarjasta
mekaanisesti iskun- ja tärinänkestävän.
Kevyt rakenne (350-620 g) vähentää myös staattista kuormitusta DIN-kiskolle. Kaikki yksiköt
täyttävät myös V0-paloluokan.

hyötysuhde, pitkä elinikä, luotettavuus ja pieni koko.
Käyttäjä saa juuri sen mitä tarvitsee sovellukseensa
– ilman kalliita lisäominaisuuksia, mutta kuitenkin
korkealaatuisen ja tarvittavilla ominaisuuksilla
varustetun teholähteen.
Lisätietoja antaa Henri:
 040 3412 459
 henri.suikkanen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus

PIC120

Ulostulojännite:
Ulostulovirta:
Teho:
Syöttöjännite:
Koko:

PIC240

Ulostulojännite:
Ulostulovirta:
Teho:
Syöttöjännite:
Koko:

PIC480

Ulostulojännite:
Ulostulovirta:
Teho:
Syöttöjännite:
Koko:

24-28 V DC
5A
120 W
180-264 V AC tai
90-132 V AC / 180-264 V AC
39x124x124 mm

24-28 V DC
10 A
240 W
180-264 V AC tai 90-264 V AC
49x124x124 mm

24-28 V DC
20 A
480 W
180-264 V AC
49x124x124 mm
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Ergonomiset
hätäseispainikkeet Bacolta
Oletko yksi niistä, joiden mielestä hätäseispainikkeet
pilaavat hyvin suunnitellun koneen ulkonäön?
Hätäseispainikkeita voidaan valitettavasti pitää ”välttämättömänä
pahana” insinööreille, jotka suunnittelevat laitteita. Hätäpysäytys
on tärkeä osa konetta, sen pitäisi
olla selvästi näkyvillä ja helposti
saatavilla, usein sen koetaan kuitenkin pilaavan koneen ulkonäön.
Baco on vuosien ajan kiinnittänyt
erityistä huomiota tuotteiden
muotoiluun. Bacon kestävät hätäseispainikkeet voidaan sijoittaa
näkyvälle paikalle laitteeseen,
pilaamatta kuitenkaan laitteen
ulkonäköä.

Samalla Bacon hätäseispainikkeet
tarjoavat nykyaikaisen ja ergonomisen muotoilun. Luonnollisesti
kaikki Bacon hätäseispainikkeet
täyttävät ISO 13850 -standardin.

Faktat
• Ergonominen muotoilu
• Kotelointiluokka IP66, IP69K
• Iskunkestävyys IK05/IK07
• Käyttölämpötila -25°C…+70°C
• 10 vuoden takuu

Lisätietoja antaa Henri:
 040 3412 459
 henri.suikkanen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus

Crouzetin uudet ”jokapaikan”
Syr-Line -aikareleet
Crouzet on jatkanut jo 1980-luvulta alkanutta Syrelecin vahvaa
aikareleperinnettä ensin Cronos- ja Cronos2-sarjoilla. Nyt Crouzet
esittelee kompaktin ja erittäin monipuolisen Syr-Line -sarjan.
Moduulimalliseen, 17,5 mm leveään sarjaan
kuuluu 1 x 16 A ja 2 x 8 A lähtöiset vetohitaat, monitoimi- ja työ-/taukoreleet.
Syöttöjännitealue on aina laaja 12- 240 V
AC/DC. Säädettävä aika-alue on 0,5 s – 240 h.
Monitoimimallissa on valittavissa esim.
sysäysreletoiminta. Kaikki asetukset ovat
vakiona olevan suojakannen alla ja ajan
säätökiekko on entistä suurempi, mikä
parantaa asettelutarkkuutta.
Lisätietoja antaa Jouni:
 040 3412 425
 jouni.pulli@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus

• 17,5 mm leveä aikarele DIN-kiskoon
monipuolisilla toiminnoilla
• 1 x 16 A tai 2 x 8 A lähtö samassa
17,5 mm leveässä kotelossa
• Syöttöjännite 12- 240 V AC/DC
• Aika-alue 0,5 s -240 h
• Informatiivinen LED-osoitus releen
toiminnasta
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OPTIMAALINEN TURVARATKAISU
LISÄÄ KUSTANNUSTEHOKKUUTTA
Teksti: Sari Lommerse
Kuvat: Mika Okko
Kuopiolainen EID Tech Oy valmisti
Sinituotteelle lavausrobottisolun,
joka pystyy lastaamaan kompaktissa
tilassa 18 eri tuotetta samanaikaisesti. OEM:n toimittama turvakomponenttiratkaisu on keskeinen osa
uutta automaatiojärjestelmää.
Siivoustuotteita valmistavan Sinituotteen tehtaalla Kokemäellä lavausrobotti
lastaa tuotepaketteja lavoille. Lastattavana on yhtä aikaa useampia teippauskoneelta tulevia tuotteita, jotka robotti
tunnistaa viivakoodista ja vie oikealle
lavalle. Robotin toimintaa seuraa EID
Techin toimitusjohtaja Jari Helminen,

joka on paikalla tarkistamassa, että laite
toimii juuri niin kuin sen pitääkin.
− Noin 200 laatikkoa menee tästä läpi
tunnissa. Laatikon massa ja lavojen
määrä vaikuttavat vauhtiin: mitä vähemmän lavoja ja kevyemmät laatikot,
sitä nopeampaa lavaus on, Helminen
sanoo.
Sinituote valmistaa siivoustuotteita,
Kungs autonhoitotuotteita ja savustuspusseja. Tehtaalla on ruiskupuristamo,
jossa valmistetaan kaikki tuotteiden
muoviosat. Oma harjastusosasto tekee
harjastuksen. Tuotannosta valmistuu
useita erilaisia tuotteita samaan aikaan.

Haasteena on
saada robottisolusta turvallinen ilman että
se hidastaa tai
muuten haittaa
tuotantoa.

EID Tech Oy:n toimitusjohtaja Jari Helminen:
− Hyvä, että tulee uusia, fiksuja
turvalaitteita. Perinteiset turvalaitteet ovat usein kömpelöitä
toteuttaa ja käyttää.

Kuvassa vasemmalta Sinituotteen tuotantojohtaja Jukka Heiska ja EID Tech Oy:n toimitusjohtaja Jari Helminen.

Uudessa lavausrobottisolussa on 18
lavauspaikkaa eli sillä pystytään lastaamaan samanaikaisesti 18 eri tuotetta.
Tyhjiä lavoja menee sisään yhtä väylää
pitkin ja jokaisen lavauspaikan kohdalle voidaan avata väylä, josta lavat otetaan niiden täyttyessä yksi kerrallaan
ulos. Väyliä valvovat turvalaserskannerit, jotka huolehtivat, että työntekijät
eivät pääse robotin toiminta-alueelle
sen ollessa toiminnassa.
− Jos väylää lähestyy ihminen, robotti
pysähtyy. Kun joku lavoista tulee täyteen,
skanneriin tehdään alueen muutos, otetaan lava ulos ja sen jälkeen suljetaan turvaalue uudestaan, Helminen selventää.
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OEM:n toimittamaan turvaratkaisu sisältää Hokuyon
turvalaserskannerit sekä
Arionin turva-aidat.

UUDENLAINEN RATKAISU
Kun järjestelmään mietittiin tehokasta,
EU-koneturvallisuusmääräykset täyttävää menetelmää, millä robotin työalue
voidaan eristää, päädyttiin OEM:n
toimittamaan turvaratkaisuun.
Se pitää sisällään neljä Hokuyon turvalaserskanneria ja Arionin turva-aidat.
Turvaskannerit valittiin niiden monipuolisuuden takia, sanoo Helminen.
− Vaikka robotin työskentelyalue näyttää yhdeltä alueelta, siinä valvotaan
kymmentä eri aluetta, ja turvaskanneri
mahdollistaa sen. Tähän asti on pärjätty
valoverhoilla, ovilukoilla ja kaksikäsi-

käytöillä, mutta tämän järjestelmän
toteuttaminen valoverhoilla olisi ollut
käytännössä mahdotonta, sillä aukko
täytyy tehdä tapauksesta riippuen eri
kohtaan, eikä tiedetä tuleeko lava ulos
sieltä mistä sen pitää vai käveleekö
ihminen sen vierestä sisään.

RATKAISU ON MYÖS
KUSTANNUSTEHOKAS
− Ratkaisun hinta-laatusuhde on aivan
erinomainen. Valoverhoratkaisuna iso
osa laitteen hinnasta olisi muodostunut
turvalaitteista, sillä verhoja olisi pitänyt

olla kymmenen kappaletta, joka olisi jo
työmääränäkin ollut tolkuton.
OEM on ollut EID Techin yhteistyökumppani ja yksi sen päähankintakanavista
sähkö- ja turvatuotteissa jo vuosikymmenen alusta lähtien. Kun lavausrobottisolun
suunnittelu käynnistyi viime keväänä,
OEM oli luonteva valinta kumppaniksi.
− Meillä on pitkä asiakassuhde konenäköjärjestelmien osissa. Esimerkiksi täällä
Sinituotteella käytetään OEM:n toimittamia kameroita. Tekninen osaaminen ja
tuotetuki ovat OEM:llä hyvät, ja saamme
vastaukset kysymyksiimme nopeasti,
Helminen sanoo.
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TURVALASERSKANNERI NOPEUTTAA
Lavausrobottisolu toimitettiin Sinituotteelle marraskuussa. Ennen sitä EID Tech
kokosi solun omiin tiloihinsa ja koeajoi
sen siellä. Sinituotteen tuotantojohtaja
Jukka Heiska on tyytyväinen lopputulokseen. − Kaikki on toiminut sujuvasti.
Teemme melkein kaikki koneet itse, ja
mitä turvallisuuteen tulee, suojaamme
niitä ehkä vähän ylikin. Kun ostamme
jotain valmiina, sen on oltava vähintään
yhtä turvallinen. Käytännössä tätä olisi
ollut mahdotonta toteuttaa järkevästi
muulla tavalla. Turvalaserskannerit
myös nopeuttavat toimintaa, sillä
aiemmin on pitänyt ensin avata ovet ja
sähkölukot ennen kuin pääsee robotin
toiminta-alueelle.
Uuden lavaussolun käyttöönotto on ilouutinen myös yrityksen työntekijöille.
− Laatikoiden nostelu on ergonomisesti
kyseenalaista: toistuvaa ja fyysisesti
rasittavaa työtä. Nyt ihmiset pääsevät
tekemään mielekkäämpiä tehtäviä,
Heiska sanoo.

- Kävimme läpi eri vaihtoehtoja turvaratkaisun toteuttamiseen. Hokuyon turvalaserskannerit olivat tähän
kustannustehokkain ja toimivin ratkaisu. Ne ovat myös pieniä kooltaan ja helppo ohjelmoida, sanovat OEM:n
myynti-insinööri Ronie Schildt ja tuotepäällikkö Tony Tarr.

Lisätietoa tuotteista saat kotisivultamme www.oem.fi
tai ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme.

Lisätietoja antaa Tony:
 040 3412 435
 tony.tarr@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/turva

Tutustu OEM:n toimittaman turvaratkaisun komponentteihin lehdessä:
Sivulla 9 on Hokuyo-turvalaserskanneri ja seuraavalla aukeamalla on
Arionin turva-aitojen mallistoa.

Vasemmalta OEM:n tuotepäällikkö Tony Tarr ja myynti-insinööri Ronie Schildt sekä Sinituotteen tuotantojohtaja Jukka Heiska ja EID Tech Oy:n toimitusjohtaja Jari Helminen.
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Monipuoliset ominaisuudet
pienessä koossa 80x80x95 mm
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• Resoluutio valittavissa käsisuojauksesta
kehon suojaukseen (min. tunnistettava
halkaisija 30, 50, 70 ja 150 mm)
• Suojavyöhyke 5 m
• Varoitusvyöhyke 20 m
• Tyyppi 3, SIL2, PL d
• 4 OSSD-turvaulostuloa
• 2 suojavyöhyke tai
1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhyke

Lisätietoja antaa Tony:
 040 3412 435
 tony.tarr@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/turva
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Turva-aidat mekaaniseen
suojaukseen
Lisätietoja antaa Joni:
 040 3412 474
 joni.henninen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/turva

Meillä on tarjota laaja valikoima
Arion Pro-Tect -turva-aitoja, jotka
takaavat optimaalisen turvallisuuden vaativiin teollisuusolosuhteisiin, nykypäivän vaatimukset
täyttäen. Arion Pro-Tect -aitajärjestelmien merkittävimpinä etuina
ovat nopea asennus, yhdessä huolitellun ulkonäön ja kilpailukykyisen
hinnan kanssa.
Turva-aita on yksinkertaisin ja usein
myös paras vaihtoehto suojata vaaralliset koneet ja laitteet. Turva-aidalla
voidaan helposti ja edullisesti estää
ihmisen tai kehon osien pääsy vaaravyöhykkeelle. Usein on tärkeää voida
valvoa koneen toimintaa turva-aidan
läpi, jolloin verkon läpinäkyvyys korostuu.
Näkyvyys paranee mitä tummempi verkko on (SFS-EN 953+A1).
Arion Pro-Tect turva-aitojen perusväri on tämän vuoksi RAL9005 musta.

Aitaelementit

ProSafe™

SmartSafe™

CorroSafe™

SolidSafe™

OptiSafe™

ProSafe T10
-valikoimamme jykevin
verkkoelementti

SmartSafe T12
-valikoimamme myydyin verkkoelementti

CorroSafe
-ruostumaton
verkkoelementti

SolidSafe
-ohutlevyelementti

OptiSafe
-kirkas polycarbonaatti
elementti

- 30x30 putkikehys +
keskituki ja 3 mm teräslangoitus 20x100 mm
silmäkoolla
- Järjestelmäkorkeudet:
1410, 1700, 2080 ja
2700 mm, muut pyynnöstä

- 5/3mm teräslangoitus
20x100 mm silmäkoolla
ja 20 mm kanttaus joka
sivulta
- Järjestelmäkorkeudet:
1410 ja 2080,
muut pyynnöstä

- 30x30 putkikehys +
keskituki ja 3 mm teräslangoitus 20x100 mm
silmäkoolla
- Järjestelmäkorkeus
2080, muut pyynnöstä

- 30x30 putkikehys +
keskituki johon hitsattu
ohutlevy
- Ohutlevyn vahvuus 0,9 mm
- Järjestelmäkorkeus
2080, muut pyynnöstä

- Polycarbonaatti
(kirkas/savu)
- 20x20 putkikehys +
keskituki
- Järjestelmäkorkeus
2080, muut pyynnöstä

10
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Ovipaketit
Käyntiovi
Max. 1500 mm

Pariovi
Max. 3000 mm

Liukuovi
Max. 1500 mm

Pariliukuovi
Max. 3000 mm

Liukuovi ilman ylätukea
Max. 1500 mm

Tolpat
-

Pro-Tect tolpat 60x60 mm
Vankkarakenteinen 60x60x2 mm
Nopea asennus
Vakiokorkeudet 1410 mm, 1700 mm, 			
2080 mm ja 2700 mm
- Säädettävä ja ei-säädettävä

Erikoisovet

Fakta
• Nopea asennus
• Laaja valikoima eri korkeuksia, värejä sekä elementtivaihtoehtoja
• Nopeat toimitukset
• Oviratkaisut turvarajakytkimien kanssa
• Kokonaistoimitukset sisältäen kaikki tarvittavat turvakomponentit

Säädettävä
tolppa

Ei-säädettävä
tolppa

Arion Pro-Tect -järjestelmän etuna on myös elementtien helppo yhdisteltävyys. Lisäksi saatavilla
yhdistelmiä, joissa esim. puolet ohutlevyä ja puolet verkkoa.
O E M I N F O 1 - 2 0 1 7

W W W. O E M . F I
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uutuus!

3D-laserskanneri 2D-la
YVT-sarja

Hokuyolta myyntiin uusi 3D-laserskanneri
35m tunnistusetäisyydellä. Skannauskulma
210 astetta vaakatasossa ja 40 astetta
pystysuoraan.
Skannerissa Ethernet-liitäntä
M12-liitännällä.
Erittäin pienikokoinen ja kevyt
skanneri mahdollistaa asennuksen
paikkaan kuin paikkaan. Voidaan
käyttää myös ulkotiloissa skannerissa
olevan monikaikujärjestelmän ansiosta.

• Tunnistusetäisyys 35 m
• Skannauskulma 210° vaakaan ja
40° pystysuoraan
• Datapisteet (resoluutio):
		 2590 pistettä (none interlace mode, 25fps)
		 518000 pistettä (interlace HD mode, 0,1fps)
• Ethernet-liitäntä
• Koko 70x106x95 mm
• Suojausluokka IP67
• Paino 650 g

Tunnistavat ska
UST-sarja

Skannereissa laaja tunnist
UST-sarjan skannerit ovat

•
•
•
•

Lisätietoja antaa Teemu:
 040 3412 482
 teemu.niemela@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/anturi

Tunnistusetäisyydet 5/1
3 ulostuloa eri alueita v
Skannauskulma 270 as
Liitäntä USB/RS422

Mittaavat skann
URG-sarja

Skannerit ovat edullisia ja
USB-liittimellä, josta saa m

•
•
•
•

Tunnistusetäisyys 0,60USB-liitäntä
Tunnistusalue 240 astet
Koko 50x50x70 mm

OEM INFO #1-2018

aserskannerit

Hokuyon 2D-laserskannerit mittaavat etäisyyttä skannerin ja ympäristön välillä.
Skannerilla voi tunnistaa kokoa, paikkaa ja kohteen liikesuuntaa perustuen
skannauksen dataan kohteesta. Saatavilla kohteen tunnistavaa mallia digitaalisella ulostulolla tai mittaavaa skanneria raakadataulostulolla. Laserskannerit ovat
sopivia sovelluksiin, joissa esim. havainnoidaan robotin ympäristöä tai tunnistetaan
esteitä vihivaunu sovelluksissa. Skannereiden tunnistusetäisyydet 4m:stä päättyen
aina 80m asti.

annerit UST- ja UXM-sarjat
UXM-sarja

tusalue ja nopea vasteaika.
pienimpiä ja kevyimpiä sarallaan.
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Lisätietoja antaa Teemu:
 040 3412 482
 teemu.niemela@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/anturi

Skannereissa on parempi tarkkuus ja resoluutio. Niissä on myös
sisäänrakennettu lämmitys ulkokäyttöä ajatellen. Skanneria on
saatavana sekä kohteen tunnistava malli että mittaava.

•
•
•
•
•

10/20 m
varten
stetta

Tunnistusetäisyydet 30/80 m
3 ulostuloa eri alueita varten
Skannauskulma 190 astetta
Ethernet-liitäntä
Saatavana myös mittaavana,
jolla voi mitata paikkaa ja
kokoa
Sovellukset: Törmäksen esto

Sovellukset: Esteen tunnistus

Kontin paikan ja
koon mittaaminen

nerit URG-, UTM- ja UXM-sarjat
UTM-sarja

tarkkoja. Voidaan liittää suoraan
myös virran. On myös kooltaan pieni!

-4 m

tta

Sovellukset: Robotin ympäristön tunnistus

Skannerit omaavat pitkän tunnistusetäisyyden ja laajan tunnistuskulman. Tämän
sarjan skannerit ovat myös nopeita, yksi skannaus kestää ainoastaan 25 ms.

•
•
•
•

Tunnistusetäisyys 0,1-30 m
USB/Ethernet-liitäntä
Tunnistusalue 240 astetta
Skannausaika 25 ms

Sovellukset: Ympäristön tunnistaminen

14
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Photoneo PhoXi 3D-skannerit
PhoXi 3D-skannerit perustuvat kehittyneeseen strukturoidun valon
kuvantamistekniikkaan, jossa perinteisen kahden kameran stereokuvauksen
toinen kamera on korvattu kuvioprojektorilla.
Kuvioprojektori tuottaa koodauskuvion kuvattavan
kohteen pinnalle, mikä mahdollistaa muotojen tarkan
tunnistuksen. Photoneon käyttämän tekniikan suurimpina etuina on riippumattomuus kohteen pinnan muodosta tai pinnan materiaalista, sekä parempi kuvantamisnopeus. Laitteen sulautettu prosessointi- ja kontrolliyksikkö
hoitaa kaiken tarvittavan laskennan, tuottaen valmista
dataa pistepilvenä (Point Cloud), syvyyskarttana
(Depth Map), normaaleina, tekstuureina ja
pikselitietona (per pixel Confidence).
Syötä osan CAD-malli ja määritä
mahdolliset poimintapisteet
Photoneo 3D Localization C++ SDK mahdollistaa
kohteiden paikallistamisen CAD-mallien avulla.
Järjestelmälle annetaan tieto etsittävästä osasta
syöttämällä osan CAD-malli, minkä perusteella
järjestelmä etsii mallia vastaavan osan skannatulta
alueelta ja palauttaa osan paikkatiedon järjestelmään.
Osalle on myös mahdollista määritellä yksi tai useampi
poimintapiste, jotka huomioidaan koordinaattien palautuksessa.
Mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset kohteentunnistuksen sovellukset, automaattinen poiminta ja ladonta
sekä tarkastus-, mittaus- ja analysointisovellukset.

Kuvaa kohde
PhoXi 3D-skannerilla

Saat poimittavien
osien sijainnit kohteessa

• 5 mallia erikokoisille kohteille
• Kaikille materiaaleille
• Lyömätön nopeus ja skannauksen laatu
• Korkea 3,2M pisteen tarkkuus

Lisätietoja antaa Miikka:
 040 3412 360
 miikka.himanka@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/konenäkö

• Gigabit Ethernet -liitäntä
• Tehtaalla kalibroitu, valmis integroitavaksi

Uudistettu Molex MPM Junior Timer -liitinkaapeli
Junior Timer -liittimet ovat suosittuja ratkaisuja magneettiventtiilien sähköisinä pikaliittiminä. Molex MPM Junior Timer
-liitinkaapeli on ollut markkinoilla jo pitkään, mutta nyt
Molex on tuonut markkinoille myös uuden Molex MPM Junior
Timer -liittimen. Uuden liitinmallin runko on lyhyempi vanhaan malliin verrattuna.
Uusi malli on vakiona saatavana UL/CSA -hyväksytyllä WSOR
-kaapelilla, jota voidaan käyttää liikkuvassa käytössä kuten esim.
energiasiirtoketjussa. Varastoimme Junior Timer -liitinkaapeleita
1-10 m pituisella kaapelilla. Vanhaa liitinmallia on edelleen saatavana joko elektroniikkapiirillä tai ilman elektroniikkaa.

• Lyhyempi liitinrunko
• Taipuisa WSOR-kaapeli 2x0,50 mm² tai 2x0,75 mm²
• Kiinteä kaapeli, pituus 1-10 m

Lisätietoja antaa Petteri:
 040 3412 424
 petteri.tarvola@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/kaapeli & liitäntätekniikka
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Redundanttijärjestelmä ilman
erillisiä erotusmoduuleja
Sovelluksissa joissa tarvitaan
erittäin suurta varmuutta
jännitesyötössä käytetään
usein ns. redundanttiteholähteitä. Teholähteiden on oltava
rinnankytkettäviä ja kuorman
tulisi jakautua tasaisesti.
Lisäksi teholähteissä on oltava
hälytyslähtö vikaantumisen
ilmaisemiseksi sekä erotusmoduulit, jolloin viallinen
teholähde ei jää kuormittamaan toimivia yksiköitä.
Pulsin CP-sarjan redundanttiteholähteissä on integroitu erotus
MOSFET sekä kuormanjako.
Tämä tarkoittaa sitä, että ylimääräisiä erotusmoduuleja ei tarvita
1 + 1 ja n + 1 redundanttijärjestelmissä. Redundanttiteholähteet
ovat samankokoisia kuin standardit CP-sarjan teholähteet.
10 A teholähteen leveys on ainoastaan 39 mm ja 20 A teholähteen
leveys on 48 mm. Tilansäästö
vanhaan järjestelmään verrattuna on jopa 45%, koska uusien
redundanttiteholähteiden kanssa
ei tarvita erillisiä erotusmoduuleita.

Hot-swap-liittimet (CP10.241-R2
ja CP20.241-R2) mahdollistavat
teholähteen vaihtamisen käytön
aikana. Jos tätä ominaisuutta
ei tarvita tai laite on alttiina
tärinälle, jousivoimaliittimillä
varustetut mallit (CP10.241-R1
ja CP20.241-R1) ovat täydellinen
valinta.

24V / 20A

Erotusmoduuli

Redundanttiteholähteet vähentävät järjestelmän monimutkaisuutta ja kustannuksia lyhyemmän asennusajan takia. Vähäisempi kaapelointi tarkoittaa
myös pienempää vikaantumisriskiä, joka johtuu virheellisistä
kytkennöistä. Lisäksi on vain
yksi tuotenumero, jota on
hallittava.
• Vähentää järjestelmän monimutkaisuutta ja kustannuksia
• Nopeampi asentaa
• Tila-säästö yli 45%
• Versiot irrotettavilla ”hot-swap”- tai
jousivoimaliittimillä
• Saatavana myös suojapinnoitetulla
piirilevyllä

Uudet redundanttiteholähteet
ovat saatavana irrotettavilla
”hot-swap”-liittimillä tai jousivoimaliittimillä.

Lisätietoja antaa Henri:
 040 3412 459
 henri.suikkanen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus

• Integroitu erotus MOSFET
• Integroitu kuormanjako
• Syöttöjännite 85-264 V AC/88-187 V DC
• Erinomainen hyötysyhde, 94,7 % (CP10.241-Rx), 95,2 %(CP20.241-Rx)
• 20 % Power boost
Tehoreservi käytettävissä jatkuvasti alle +45°C
• Pitkä elinikä
• Laaja käyttölämpötila-alue
CP10 -25°C…+70°C, CP20 -40°C…+70°C

24V / 20A
Tila-säästö
vanhaan
n
rje
jä stelmää
%
verrattuna 45

Pidä järjestelmä yksinkertaisena

Irrotettavat ”hot-swap” -liittimet

• HotSwap- tai jousivoimaliittimet

188mm

101mm
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ZECA ESITTELEE UUDEN KAAPELIRUMPUSARJAN AJONEUVOJEN LATAUKSEEN
HELPPOA ILMAN KAAPELISOTKUA

Onko kiusallista kelata latauskaapelia aina kun lataat ajoneuvoasi? Zecalla se tapahtuu automaattisesti. Mukavaa!

Lisätietoja antaa Kari:
 040 3412 417
 kari.kallionpaa@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/virransyöttö

SIISTIÄ JA TURVALLISTA

Suojaamaton ja käsin kelattava kaapeli voi ajan kuluessa
likaantua, kärsiä rasituksesta ja heikentyä: kaikki tämä voi
vaikuttaa kaapelin käyttöikään. Suojattu kaapeli itsekelautuvalla rummulla on aina puhdas ja rasituksesta vapaa,
siksi se on myös turvallisempi.

1400-sarja

5000-sarja

Art.nro
Kaapeli
Latausjännite
			

Art.nro
Kaapeli
Latausjännite
			

Latauspistoke
seinään
tyyppi 2 VDE-AR-E
EV2161
3G2,5 + 1X0,5 1~ 230V/16A
			
2623-2-2
tyyppi 2 VDE-AR-E
EV2162
3G2,5 + 1X0,5 1~ 230V/16A
			
2623-2-2

Latauspistoke
seinään
tyyppi 2 VDE-AR-E
EV6321
3G6 + 1X0,5 1~ 230V/32A
			
2623-2-2
tyyppi 2 VDE-AR-E
Latauspistoke
Kaapelin
EV6322
3G6 + 1X0,5 1~ 230V/32A
ajoneuvoon
pituus
			 2623-2-2
tyyppi 1 SAE
tyyppi 2 VDE-AR-E
3+1 m
EV6162T 5G2,5 + 1X0,5 3~400V/16A
J1772-2009
			 2623-2-2
tyyppi 2 VDE-AR-E
tyyppi 2 VDE-AR-E
3+1 m
5G6 + 1X0,5
3~400V/16A
J1772-2009		 EV6322T
			 2623-2-2

ASENNA JA LIITÄ ZECA-RUMPU
AUTOTALLISI SEINÄÄN JA
AJONEUVOSI ON VALMIS
LADATTAVAKSI!

Latauspistoke
ajoneuvoon
tyyppi 1 SAE
J1772-2009
tyyppi 2 VDE-AR-E
2623-2-2
tyyppi 2 VDE-AR-E
2623-2-2
tyyppi 2 VDE-AR-E
2623-2-2

Kaapelin
pituus
7+1 m
7+1 m
7+1 m
7+1 m
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Alumiiniprofiilijärjestelmät
sekä kuljetinkokonaisuudet
MK on johtava toimittaja alumiiniprofiileille, profiilien moduuleille ja
komponenteille, hihnakuljettimille,
lineaarisen liikkeen komponenteille
ja asiakaskohtaisille teollisuuden
tuotantolaitteille.
Perustana MK:n modulaariselle järjestelmälle on 250 erilaista alumiiniprofiilimallia ja laaja määrä profiileihin liittyviä komponentteja. Tämä mahdollistaa
monipuolisen kokoonpanon ja asiakaskohtaisten ratkaisujen tekemisen.
Käyttökohteina ovat mm. koneenrakennus-, auto-, pakkaus-, sähkö-, lääke-, ja
elintarviketeollisuus.

Lisätietoja antaa Jere:
 040 3412 475
 jere.kettunen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/moottori

Alumiiniprofiilijärjestelmät
•
•
•
•

Hihnakuljettimet
•
•
•
•
•
•
•
•

Hihnakuljettimet			
Moduulihihnakuljettimet		
Kallistetut kuljettimet			
Hammashihnakuljettimet		
Ketjukuljettimet			
Flat Top -ketjukuljettimet		
Rullakuljettimet 			
INOX-kuljettimet ruostumattomasta teräksestä
• Helppo suunnitella ja rakentaa
standardimoduuleista		
• Kuluja säästävä ja lyhyet toimitusajat		
• Asiakaskohtaiset sovellukset helppo
tehdä moduulirakenteilla
			

Lineaarituotteet

• Lineaarijohteet ja kelkat			
• Telarullajohteet ja kelkat			
• Liukujohteet ja kelkat

Tuotannon laitteet
•
•
•
•

Turva-aidat			
Työasemat			
Turvakaiteet, -tasot ja –askelmat		
Asiakaskohtaiset sovellukset

250 erilaista alumiiniprofiilimallia
• Korkea laadun taso 		
Laaja valikoima asennuskomponentteja • Helppo rakentaa ja myös laajentaa
Vakiokoot 25, 40, 50 ja 60 mm
• Online CAD-kirjasto
Kolme materiaalivahvuutta käyttötarpeen
mukaan: normal, light ja extra light		
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UUSI NOPEAMPI USB-PAINEANTURI

GenSpec DYNAMIC
Anturivalmistaja ESI:n uusin USB-paineanturi on edeltäjäänsä nopeampi. Jopa 1000 mittausta sekunnissa yhdistettynä huippuluokan tarkkuuteen tekevät tästä erinomaisen työkalun kaikenlaisiin sovelluksiin alipaineesta
korkeisiin paineisiin, aina 5000 bar asti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mittaustaajuus aina 1000 Hz asti
Tarkkuus 0,15% BFSL
Mitta-alueet alkaen -1..2,5 bar aina 0..5000 bar asti
ESI-USB© ohjelmisto sisältyy
Windows 7, 8 ja 10 yhteensopiva
Mahdollistaa 16 mittausta yhtaikaisesti
Muokattava mittausraportti
Paine-eron mittaus vertailuominaisuudella
Mittauksen start-stop ajastustoiminto
Lämpötilan mittaus
Lisätietoja antaa Rami:
 040 3412 476
 rami.raekangas@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/paine&voima

Ohjelman
näkymä

ESI-USB© SOFTA
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Graafinen
näkymä
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Uudet kaapelointiratkaisut
ruoka- ja juomateollisuuden sovelluksiin
Lisätietoja antaa Ville:
 040 3412 446
 ville.paukkunen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/kaapeli & liitäntätekniikka

Näiden tuotevalikoiman täydennysten myötä pystymme tarjoamaan kaksi erilaista suojaletkuvaihtoehtoa liittimineen,
sekä kokonaisen kaapelisarjan, joka on suunniteltu ruoka- ja
juomateollisuuden vaatimuksiin. Flexan uuden FLEXA-FOOD
-sarjan tuotteet vastaavat FDA:n standardeja, ne ovat joustavia,

mikrobivapaita,
ilmatiiviitä, vedenkestäviä ja kestävät
hyvin pesuaineita ja
muita puhdistusprosesseja, jotka ovat
tavanomaisia ruokateollisuuden alalla.
Flamarin WSOR-kaapelit
ovat saaneet Ecolab -hyväksynnän
ja sarjan kaapelit kestävät vesisuihkua 25 baariin asti
+45°C lämpötilassa.

Suojaletku

Suojaletku

PVC-materiaalista tehty suojaletku.
Sileä sisä- ja ulkopinta.

Sinkitystä teräksestä valmistettu suojaletku
PU-vaipalla. Sileä pinta.

Suojausluokka IP68
Lämpötila-alue -25°C...+50°C ^ +70°C

Suojausluokka IP68
Lämpötila-alue -40°C...+80°C ^ +110°C

Ruoka- ja juomateollisuus ovat asettaneet korkeita vaatimuksia
tuotteille ja niiden pakkauksille. OEM Automatic vastaa näihin
vaatimuksiin laajentamalla Kaapeli & Liitäntätekniikka -tuotealueen valikoimaansa erityisesti ruoka- ja juomateollisuuden
tarpeisiin kehitetyillä tuotteilla. Näitä ovat uusi suojaletkusarja
FLEXA-FOOD ja uudet ECOLAB WSOR -kaapelit.

AIRflex-GRS-FOOD

LIQUID-TIGHT-FOOD

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

• Ilmatiivis ja vedenkestävä
• Öljynkestävä
• Silikoni- ja kadmiumvapaa

• Erittäin nesteenpitävä
• Hapon ja petrolin kestävä
• Halogeenivapaa

Metalliliitin

WSOR-kaapelit

Metalliliitin suojaletkuille.
Ruostumatonta terästä. Ulkokierre.

Molexin omistama yhtiö FLAMAR on julkistanut uuden kaapelityypin
ruoka- ja juomateollisuuden tarpeisiin. FLAMARin WSOR-kaapelit
ovat saaneet Ecolab-hyväksynnän. Kaapelit kestävät vesisuihkua
25 baariin asti +45°C lämpötilassa.

US-FOOD
Suojausluokka IP68/IP69
Lämpötila-alue -40 °C...+125 °C

ECOLAB

OMINAISUUDET

• Veden- ja pölynkestävä
• Kestää värinää ja jännitystä
• IP69 luokka 40 baariin asti

•
•
•
•

Signaalikaapelit (155220)
Ohjauskaapelit (155221)
Servokaapelit (155321)
Väyläkaapelit (155421)

Pystymme tarjoamaan nämä
yhteistyössä Molexin kanssa
pienissä erissä sekä hyvällä
toimitusajalla!
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Valikoimassa laadukkaita

rulla-, levykimppu- ja kuljetinketjuja
Kuljetinketjut

Teollisuuden erilaisiin vaativiin kohteisiin
Challenge-kuljetinketjut ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton eri käyttökohteissa kuten palmuöljy, sokeri-, elintarvikekaivos-, uunivalmistus, paperi- ja sementtiteollisuuden kuljetinratkaisuissa.

Levykimppuketjut

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

Rullaketjut ja muut vakioketjut
Ruostumattomat 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

Lisätietoja antaa Markku:
 040 3412 453
 markku.sepponen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/laakeri

Kätevät tinapadat
johtojen nopeaan
tinaukseen
Tinapata-kärjet sopivat suoraan JBC:n T245ja T470 -juottimiin. Suosittelemme myös
CT-SA -telinettä. Siinä juotin pysyy tukevasti
paikoillaan ja tinaroiskeet pysyvät pois
työpöydältä.
Muista myös JBC:n muut juotosvälineet sekä
Purexin käryimurit!

Lisätietoja antaa Sakari:
 040 3412 333
 sakari.toivonen@oem.fi
 www.oemelectronics.fi /tuotealue/materiaalit&laitteet

Lisätietoja antaa Mikko:
 040 3412 396
 mikko.railonvirta@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/laakeri

C245-SP01, T245-juottimeen
Padan sisämitat:
P15mm L18mm K10mm
C470-SP01, T470-juottimeen
Padan sisämitat:
P15mm L18mm K10mm
C470-SP42, T470-juottimeen
Padan sisämitat:
P40mm L40mm K10mm
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TFT- ja OLED-näytöt kokoluokkiin 0.49”-19”
DLC Display Co. LTD on Näytöt & Näppäimistöt tuotealueen
uusin TFT- ja OLED-näyttö valmistajamme. DLC on innovatiivinen sekä nopeasti ja laadukkaasti toimiva näyttövalmistaja,
jonka tuotevalikoima kattaa pienet sekä keskisuuret TFT- ja
OLED-näytöt.
Aktiivimatriisinäyttö (TFT) samoin kuin OLED-näytöt, sopivat
kohteisiin, joissa informaatio esitetään väreissä ja realiajassa.
Valikoima kattaa pienet- ja keskisuuret näytöt, joita käytetään
pääasiassa vaativissa teollisuus- ja ajoneuvosovelluksissa, mutta
myös älykelloissa ja sairaalalaitepuolella. Kosketuspaneelit ovat
integroitavissa jo tehtaalla (myös optinen bondaus) näyttömoduuliin. DLC:n näytöt on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön
sekä sisä- että ulkotiloissa.
Sovellusesimerkkejä: Älykellot, energiamittarit, kulunvalvontalaitteet, maksupäätteet, vaa´at, teollisuuskoneiden ja
ajoneuvojen ohjauslaitteet, sairaala- ja laboratoriolaitteet.
Lisätietoja antaa Janne:
 040 3412 431
 janne.saarnilehto@oem.fi
 www.oemelectronics.fi /tuotealue/näytöt&näppäimistöt

• Kokoluokat 0,49”-19”

uutuus!

• Resoluutio aina Full HD:n saakka
• Teknologiat: TFT (TN), TFT (MVA), TFT (IPS), PMOLED ja AMOLED
• Auringonvalossa luettavat (erikoiskirkkaat)
• Kosketuspaneelit: resistiivinen ja PCAP (optinen bondaus)

Näppäimistöt vaativiin olosuhteisiin
Indukeyn näppäimistöt suunnitellaan ja valmistetaan
Saksassa, myös asiakaskohtaiset ratkaisut tapauskohtaisesti.
Indukey on yksi maailman johtavista teollisuusnäppäimistöjen valmistajista. Mallistosta löytyvät erilaiset vakio ja asiakaskohtaiset teollisuusnäppäimistöt. Vaativiin ympäristöihin
suunnitellut näppäimistöt täyttävät laboratorioiden vaatimukset, sekä raskaan teollisuuden tarpeet. Näppäimistöihin
voidaan integroida esimerkiksi joystick, ohjainpallo
tai touchpad, asiakkaan tarpeet huomioiden.
• Perinteisten pöytämallien lisäksi monia paneeli- ja
työtasoasennusvaihtoehtoja
• Näppäimistöön voidaan integroida ohjainpallo,
kosketustaso tai joystick
• Taustavalomahdollisuus merkkien läpi
• Näppäimistöihin saatavilla mm. IP-, EX- ja AM-luokitukset
• Pintamateriaali muovi, metalli tai silikoni
• Liitäntäpinta USB ja PS/2

Lisätietoja antaa Ilkka-Ville:
 040 3412 331
 ilkka-ville.inkinen@oem.fi
 www.oemelectronics.fi /tuotealue/näytöt&näppäimistöt
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Asiakaskohtaiset kalvonäppäimistöt
OEM Electronics toimittaa asiakaskohtaiset kalvoja yhdistelmänäppäimistöt teollisuuden tarpeisiin.
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.
• Käyttölämpötila -40°C...+80 °C
• Pintaliitoskomponenttien asentaminen on mahdollista
kalvorakenteeseen (LED, valotransistori ym.)
RoHS RoHS
Compliant
Compliant

• Taustavalomahdollisuus

• Näppäimet voivat olla tasapintaisia tai korotettuja
(kupla- tai reunakorotukset)

RoHS RoHS
CASE
version
CASE
version
Compliant
Compliant

• EMI-suojaukset kalvorakenteessa

The most
and convenient
solutionsolution
for medium/high
power electronics.
Theefficient
most efficient
and convenient
for medium/high
power electronics.
• intelligent
Hipaisuja liukukytkinmahdollisuus
HydroSink™
is an
(PCB
controlled),
innovative,
high performance
Liquid Cooling
System.System.
HydroSink™
is an intelligent
(PCB controlled),
innovative,
high performance
Liquid Cooling

• Muotoiluvapaa näppäinrakenne, näppäintuntuma toivomusten mukaan

HydroSink™
CONCEPT
HydroSink™
CONCEPT
HydroSink™
doesn’t doesn’t
need toneed
be water
while it while
is working,
as it is aas
closed
hydraulic
circuit. circuit.
HydroSink™
to besupplied
water supplied
it is working,
it is aloop
closed
loop hydraulic
It only needs
be ACtopower
It behaves
like an air
system with
thewith
performance
of a LCS!of a LCS!
It onlytoneeds
be ACsupplied.
power supplied.
It behaves
likecooling
an air cooling
system
the performance

Lisätietoja antaa Ilkka-Ville:
 040 3412 331 PRODuCT
OFFERINGS
INTELLIGENT
PRODuCT
OFFERINGS
INTELLIGENT
The HydroSink™
control board
strategically
manages
the
system’s
COMPONENTS
The HydroSink™
control
board strategically
manages
the system’s
COMPONENTS
 ilkka-ville.inkinen@oem.fi
The HydroSink™
system includes
components
components
and sensorand
signals,
ensuring
consistent
monitoring
The HydroSink™
system commercial
includes commercial
components
components
sensor
signals, the
ensuring
the consistent
monitoring
 www.oemelectronics.fi
/tuotealue/näytöt&näppäimistöt
(pump, fan,
sensors,
valves),
(radiator (radiator
of the system’s
(pump,
fan,tank,
sensors,
tank,standard
valves), components
standard components
of theperformance.
system’s performance.
and PCB) and PCB)
the LCP,
is usually
a custom
andwhich
the LCP,
which is
usually aproduct.
custom product.
HIGH RELIABILITY
HIGH RELIABILITY
ASK FORASK
A CuSTOM
SOLuTION
The estimated
life-span of
the HydroSink™
exceeds 50,000
hours
FOR A CuSTOM
SOLuTION
The estimated
life-span
of the HydroSink™
exceeds
50,000 hours
and requests
be evaluated
by AAVID’S
in response
to the control
board’s
ability
to reduce
the
fan and
Custom solutions
and will
requests
will be evaluated
by AAVID’S
in response
to the
control
board’s
ability to
reduce
the fan andCustom solutions
engineering
team, in order
as close
the to the
pump’s usage.
Therefore
there is less
stress
on components
when
engineering
team,toinget
order
to getasaspossible
close asto
possible
pump’s
usage. Therefore
there
is less
stress on components
when
customer’s
needs. needs.
the system
achieves
required
customer’s
the
system the
achieves
theperformance.
required performance.

Käyttövalmis nestejäähdytysjärjestelmä - AAVID HYDROSINK
KIT
version
KIT
version

RoHS
RoHS
ENHANCED
THERMAL
PERFORMANCE
ADVANCED
SYSTEM SYSTEM
CONTROL
BOARD BOARD
ENHANCED
THERMAL
PERFORMANCE
ADVANCED
CONTROL
Compliant
Compliant
The HydroSink™
system features
afeatures
control aboard
managing
The HydroSink™
performance
is dependent
on the fanon
and
The HydroSink™
system
control
board managing
The HydroSink™
performance
is dependent
thepump
fan and pump
both the both
fan and
speeds.
speeds along
withalong
environmental
conditionsconditions
of the application.
thepump
fan and
pump speeds.
speeds
with environmental
of the application.
RoHSRoHS
The HydroSink™
control board
allows
the allows
thermal
performance
to be
forallows
the thermal
of the complete
The HydroSink™
control
board
the
thermal performance
toThis
be allows
This
for theperformance
thermal performance
of the
complete
Compliant
Compliant
system tosystem
be modifed
line with
the customer’s
application
modified according
to the “boundary
conditions”conditions”
at any given
to be in
modifed
in line
with the customer’s
application
modified according
to the “boundary
at moment.
any given moment.
Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation on kansainrequirements.
requirements.
The
most
efficient
and
convenient
solution
for
medium/high
power
electronics.
The most efficient and convenient solution for medium/high power electronics.
SPECIAL SPECIAL
VERSIONS
VERSIONS
HydroSink™
is
an
intelligent
(PCB
controlled),
innovative,
high
performance
Liquid
Cooling
System.
välisesti tunnettu lämmönhallinnan ratkaisuistaan niin
HydroSink™ is an intelligent (PCB controlled), innovative, high performance Liquid Cooling System.
has a wide
performance
curve to perfectly
cover
HydroSink™
standard wetted
are aluminum
(CAB
HydroSink™
has
a wide performance
curve to perfectly
cover
HydroSink™
standardmaterials
wetted materials
are aluminum
(CAB HydroSink™
ilmajäähdytyksen kuin nestejäähdytyksenkin saralla.
electronic
applications.
heat-exchanger
and LCP) and plastics.
specialFor
needs,
two
power electronic
applications.
heat-exchanger
LCP) andFor
plastics.
special
needs, twoall powerall
HydroSink™
CONCEPT
HydroSink™
CONCEPT
alternativealternative
versions
are
also available:
The control
also
manages
the sensor
signals
monitor
versions
are
also available:
Theboard
control
board
also manages
the
sensortosignals
to monitor
Nyt Aavid tarjoaa myös kokonaisen järjestelmän nesteHydroSink™
doesn’t
need
be water
supplied
it isthe
working,
iscomponents’
a closed
loop
hydraulic
circuit.
HydroSink™
doesn’t
need
to betowater
supplied
while
it is working,
asthe
it as
isHydroSink™
aitclosed
loop
hydraulic
circuit.
andwhile
control
HydroSink™
performance
and
• wetted materials:
copper and
plastics
and
control
components’
performance
and
• wetted
materials:
copper
and
plastics
It only
toAC
be
AC power
supplied.
It behaves
likeair
ancooling
air cooling
system
the performance
a LCS!
life-span.
• VAB heat-exchanger
andneeds
LCP
only
needs
to be
power
supplied.
It behaves
like an
system
withwith
the performance
of a of
LCS!
life-span.
• VABItheat-exchanger
and
LCP
jäähdytykseen.

• Helppo ottaa käyttöön
• Kompakti ratkaisu
• Laadukas
• Tehokas

COMPONENTS
INTELLIGENT
Aavid HydroSink on kehitetty jatkuvasti elektroniikan paris- INTELLIGENT
COMPONENTS
The HydroSink™
system
includes
commercial
components
The HydroSink™
control
strategically
manages
the system’s The HydroSink™
system
includes
commercial
components
The HydroSink™
control
boardboard
strategically
manages
the system’s
sakin lisääntyvän nestejäähdytyksen käytön tarpeisiin.
(pump,
fan, sensors,
valves),
standard
components
(radiator
components
and sensor
signals,
ensuring
the consistent
monitoring(pump,
fan, sensors,
tank, tank,
valves),
standard
components
(radiator
components
and sensor
signals,
ensuring
the consistent
monitoring
and
PCB)
and
the
LCP,
which
is
usually
a
custom
product.
of
the
system’s
performance.
and PCB) and the LCP, which is usually a custom product.
Se helpottaa ennen kaikkea suunnittelijoiden työtä, sillä yhdis-of the system’s performance.
EASILY
CuSTOMIZED
HIGH
RELIABILITY
RELIABILITY
EASILY
CuSTOMIZED
tämällä Hydro Sinkin Aavidin nestejäähdytyslevyihin kyseessäHIGH
components
can
be eliminated,
others
can
be added
The estimated
life-span
the HydroSink™
exceeds
50,000
components
can be
eliminated,
others
can be
added
or or
The estimated
life-span
of theofHydroSink™
exceeds
50,000
hourshours SomeSome
in
response
to
the
control
board’s
ability
to
reduce
the
fan
and
replaced.
replaced.
to the control board’s ability to reduce the fan and
on kytkemistä vaille valmis jäähdytysratkaisu. Enää ei tarvitse in response
pump’s
usage.
Therefore
less stress
on components
pump’s
usage.
Therefore
therethere
is lessisstress
on components
whenwhen
ADVANCED
SYSTEM
CONTROL
BOARD
the system
achieves
the required
performance.
the system
achieves
the required
performance.
ADVANCED
SYSTEM
CONTROL
BOARD
metsästää jäähdytyskomponentteja erikseen markkinoilta,
The HydroSink™
system
features
a control
managing
The HydroSink™
system
features
a control
boardboard
managing
ENHANCED
THERMAL
PERFORMANCE
both
the
fan
and
pump
speeds.
vaan Aavid on tehnyt sen jo puolestasi.
both the fan and pump speeds.
ENHANCED THERMAL PERFORMANCE

Hydrosinkissä on käytetty vain korkealuokkaisia komponentteja, jotka takaavat yli 50 000 käyttötunnin eliniänodotteen.
Hydrosinkiä on saatavana kotelollisena CABINET-mallina ja
koteloimattomana KIT-mallina. Molemmista sarjoista on tällä
hetkellä olemassa SMALL- ja MEDIUM -kokoluokat, joista jo
pienemmänkin version jäähdytysteho on n. 3 kW luokkaa ja
sillä pystytään jäähdyttämään nestettä max. 9,5 l/min.
Nestejäähdytysjärjestelmät pystytään myös tarvittaessa
räätälöimään myös juuri sinun tarpeesi mukaan.

The HydroSink™
performance
is dependent
onfan
theand
fanpump
and pumpThis allows
This allows
forthermal
the thermal
performance
the complete
for the
performance
of theofcomplete
The HydroSink™
performance
is dependent
on the
system
be modifed
line with
the customer’s
application
speeds
with environmental
conditions
the application. system
speeds
alongalong
with environmental
conditions
of theofapplication.
to betomodifed
in lineinwith
the customer’s
application
requirements.
The HydroSink™
control
the thermal
performance
The HydroSink™
control
boardboard
allowsallows
the thermal
performance
to be to be requirements.
modified
according
to
the
“boundary
conditions”
at
any
given
moment.
modified according to the “boundary conditions” at any given moment.
HydroSink™
a wide
performance
to perfectly
HydroSink™
has ahas
wide
performance
curvecurve
to perfectly
covercover
SPECIAL
VERSIONS
all power
electronic
applications.
all power
electronic
applications.
SPECIAL
VERSIONS
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wetted
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The control
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the sensor
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HydroSink™
standard
wetted
materials
are aluminum
(CAB (CAB
The control
boardboard
also manages
the sensor
signals
to monitor
and control
the HydroSink™
components’
performance
heat-exchanger
and and
LCP)plastics.
and plastics.
For special
needs,
the HydroSink™
components’
performance
and and
heat-exchanger
and LCP)
For special
needs,
two two and control
alternative
versions
are available:
also available:
life-span.
life-span.
alternative
versions
are also
•
wetted
materials:
copper
and
plastics
• wetted materials: copper and plastics
VAB heat-exchanger
and LCP
• VAB• heat-exchanger
and LCP
PRODuCT
OFFERINGS
PRODuCT
OFFERINGS

HydroSink Case version

Jos kaipaat helposti käyttöönotettavaa ja laadukasta
nestejäähdytysjärjestelmää, kysy rohkeasti lisää. Aavidin
valikoimasta löytyy varmasti sopiva ratkaisu sinullekin.
Lisätietoja antaa Kari:
 040 3412 332
 kari.matkala@oem.fi
 www.oemelectronics.fi /tuotealue/elektromekaniikka & lämmönhallinta

bench
@ AAVID)
SmallSmall
(Test (Test
bench
@ AAVID)

HydroSink Kit version

Medium
bench
@ AAVID)
Medium
(Test (Test
bench
@ AAVID)
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teollisuuden tarpeisiin
Nyt saat myös OEM:ltä laadukkaat Nordic LED Solutionsin LED-näytöt avaimet käteen -toimituksena.
Laadukkailla Nordic LED Solutionsin LED-näytöillä
parannat yrityksesi näkyvyyttä tehokkaasti ja dynaamisesti. Helppokäyttöisen etähallintaohjelmiston avulla voi
helposti päivittää esim. yrityksen tai toimipisteen uutisia,
tuotteita tai palveluita ja näin LED-näytöllä näkyy aina
ajankohtainen informaatio.

Nordic LED Solutionsin LED-näytöt toimitetaan aina
avaimet käteen periaatteella sisältäen suunnittelun,
havainnekuvat, telineen ja asennuksen. Suomen sääolosuhteisiin suunnitellut LED-näytöt toimivat moitteettomasti niin auringonpaisteessa kuin kovassa pakkasessa.
Lisätietoja antaa Anna:
 050 599 7978
 anna.wulff@ledsolutions.fi
 www.ledsolutions.fi

näyttöjä SisäLLE
TAI ULOS
• Upea värintoisto ja hyvä kontrasti
• Laajat katselukulmat
• Pieni tehonkulutus
• Suunniteltu kestämään Suomen
haastavat sääolosuhteet
• Automaattinen kirkkaudensäätö
• Helppokäyttöinen ohjelmisto

Räätälöidyt
tapaturmataulut
• Räätälöitävissä
• IP65
• Pieni tehonkulutus
• Helppokäyttöinen
Käytä tapaturmataulua yrityksesi henkilökunnan
ja vieraiden tiedottamiseen sekä terveys- ja
turvallisuustietojen päivittämiseen.

Osoitetiedot OEM Finland Oy:n asiakasrekisteri.

Asiakaspalvelumme
auttaa sinua oikean
tuotteen valinnassa!
Asiakaspalvelu:

0207 499 499

Liity asiakkaaksi
verkkokauppaamme!

Sähköposti:

info@oem.fi
Lehden tilaustietojen muutokset ja peruutukset.

Tilaa painettu tuoteluettelo tai esite:
Käy kotisivullamme ja täytä lomake.
www.oem.fi/Asiakaspalvelu/Esite- ja luettelotilaus

OEM Finland Oy

Fiskarsinkatu 3, PL 9, 20101 Turku

www.oem.fi | www.oemelectronics.fi

• 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

