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igus -tuotteet nyt meillä!
®

Lisätietoja toimittajasta antaa MARKO:
 040 3412 423
 marko.varjokivi@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/kaapeli

Tulemme varastoimaan tärkeimpiä tuotteita omassa varastossamme Turussa. Lisäksi tilauksesta on saatavilla nopealla toimitusajalla tuotteita tehtaan omasta yli 1000 nimikkeen varastosta.

OEM on aloittanut yhteistyön alan parhaan kaapeli- ja energiansiirtoketjutoimittajan Iguksen kanssa. Lisäksi valikoimassamme
ovat laadukkaat muoviset laakeri- ja lineaarituotteet. Olemme nyt
vuoden 2019 alusta lähtien Iguksen virallinen yhteistyökumppani
Suomessa ja pystymmekin nyt tämän uuden kumppanimme myötä
palvelemaan teitä entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Energiansiirtoketjut

Kattavat mallisarjat soveltuvat lähes kaikkiin sovelluksiin,
joissa haetaan pitkäikäistä ja kokonaisedullista ratkaisua
kaapeleille ja letkuille.

Kaapelit

- yli 1000 chainflex® -kaapelivaihtoehtoa

Laakerituotteet

Valmistettu korkean suorituskyvyn polymeeristä.
- iglidur® -liukulaakerit ja -holkit
- igubal® -nivelpäät ja -laakeriyksiköt

Lineaarituotteet

- drylin® -lineaarijohteet

Miten kaikki alkoi:

Yrityksen perustaja Günter Blase kehitti ensimmäiset igus® -tuotteet
autotallissaan Kölnissä vuonna 1964. Ensimmäisen 20 vuoden aikana
igus® rakensi vankan aseman muovisten komponenttien toimittajana
hienostuneisiin teknisiin muovituotteisiin. Vuonna 1983 Frank Blase,
Günter Blasen poika, alkoi keskittyä omiin tuotteisiinsa kuten energiansiirtoketjuihin sekä laakereihin ja perusti yritykseen sisäisen
myyntiosaston. Vuosina 1985 – 2018 igus® kasvoi 40 hengen yrityksestä yli 3800 henkilöä työllistäväksi monikansalliseksi konserniksi,
jolla on toimintaa nyt jo yli 100 maassa. igus® jatkaa investointejaan
laajentumiseen myös tulevina vuosina ja näkymät ovat hyvät – kiitos
uusien innovaatioiden kaikilla tuotealueilla.

4

OEM INFO #1-2019

Kaapeliketjut
Maailman johtavan valmistajan Iguksen
energiansiirtoketjut kaikkiin sovelluksiin.
Valikoimaan kuuluvat vakioketjut vaaka- ja
pystysuuntaisiin liikkeisiin sekä ketjut
robottisovelluksiin ja kiertoliikkeisiin.
Saatavilla on myös ketjuja erikoisiin
käyttökohteisiin ja vaatimuksiin,
esimerkkinä elintarviketeollisuuteen
soveltuva FDA-hyväksytty ketju.

Vakioketjut

Robotit & Kierrot

•

Valikoimassa jokaiseen sovellukseen sopiva ketju

• Vaativiin 3D-liikkeisiin ja robottisovelluksiin

•

Markkinoiden laajin valikoima mitoissa ja variaatioissa

• Korkea kiertolujuus

•

Useita eri vaihtoehtoja ketjun aukaisulle

• Helppo lyhentää ja pidentää

•

Nopea ketjujen kasaaminen

• Pieni taivutussäde ja lyhyt jakoväli

•

Erinomainen mekaaninen lujuus ja vakaus

• Ketjun kiertoliike jopa 540º saakka

•

Materiaalit ja rakenne takaavat pitkän käyttöiän

Lisävarusteet, tarvikkeet ja ohjauskourut
• Eri materiaalivaihtoehtoja ohjauskouruille
• Ohjauskourut kaikille igus® -ketjuille,
jotka sopivat liukuvaan asennukseen
• Luja rakenne, pieni kitka
• Pituudet useisiin satoihin metreihin saakka

Lisätietoja kaapeliketjuista antaa KRISTIAN:
 040 3412 466
 kristian.kosonen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/kaapeli
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Kaapelit

chainflex®

OEM tarjoaa täydellisen valikoiman taipuisia igus® -kaapeleita,
jotka on tarkoitettu erityisesti liikkuviin sovelluksiin kaapeliketjussa, pienempiin ohjaamattomiin liikkeisiin sekä robottisovelluksiin.
Ohjauskaapelit
Data-/koaksiaalikaapelit
Väyläkaapelit
Kuitukaapelit

• Nopeat toimitukset

Liitäntäkaapelit

• Ei katkaisumaksua, ei minimitilausmäärää

Servokaapelit

• Yli 1200 kaapelia saatavana toimittajamme varastosta Kölnistä

Moottorikaapelit

• Suurin valikoima kierronkestäviä kaapeleita robotteihin

Torsiokaapelit

• Aina edullisin vaihtoehto juuri sinun sovellukseesi

Lisätietoja kaapeleista antaa JANNE:
 040 3412 467
 janne.hyvonen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/kaapeli

Laakerit
iglidur®, igubal®

• Suuri valikoima Ethernet-kaapeleita:
CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A ja CAT7

Lineaarijohteet
drylin®

Muovilaakerit
• Ei voitelua, ei huoltoa, edullinen ja monipuolinen
• Pidennät huoltovälejä ja säästät jopa 40%
• Yli 50 erilaista materiaalia kaikkiin vaatimuksiin

Nivelpäät, laippalaakerit, nivellaakerit ja
laakeriyksiköt
• Tarjoaa suunnittelijoille täydellisen itsesäätyvien
laakerielementtien järjestelmän
Lisätietoja laakereista antaa MIKKO:
 040 3412 396
 mikko.railonvirta@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/laakeri

Lineaarilaakerit, lineaarijohteet,
ruuvijohteet ja -hihnakäytöt
• Huolto- ja voiteluvapaat

Lisätietoja lineaarijohteista antaa JERE:
 040 3412 475
 jere.kettunen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/moottori
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EVOLUUTIO JATKUU

- MILLENIUM EVO ON TÄÄLLÄ!
Millenium EVO on joustava ohjausjärjestelmä, jonka kanssa voit kommunikoida etäyhteyden avulla.
Crouzet:n Millenium EVO on täysin uusi pienoislogiikkasarja, josta on saatavilla neljä eri versiota:
näytöllä tai ilman ja verkkoyhteyden kanssa tai ilman.
XBP24-E- ja XDP24-E-malleissa on integroitu verkkoyhteys,
jonka kautta Millenium EVO voidaan ohjelmoida. Se voi kommunikoida muiden laitteiden kanssa (Modbus TCP Client / Server)
ja se voi lähettää hälytyksiä ja logata tietoja sähköpostiin tai
FTP-serverille.

Lisävarusteena on saatavilla myös Bluetooth-yhteys, jonka
kautta pienoislogiikka voidaan ohjelmoida ja joka mahdollistaa
laitteen näytön peilaamisen älypuhelimeen, tabletille tai PC:lle.
Bluetoothin yli voidaan myös ottaa talteen logiikan sisäisessä
muistissa oleva logi-tiedosto ilman verkkoyhteyttä.

XBP24- ja XDP24-malleissa ei ole verkkoyhteyttä, mutta ne
pystyvät loggaamaan arvoja sisäiseen muistiinsa ja nämä
logit voidaan ottaa talteen joko USB:n tai valinnaisen
Bluetooth-yhteyden kautta.

MARKKINOIDEN KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISIN OHJELMISTO
Usein pienoislogiikan ohjelmointia pidetään hankalana ja tästä
johtuen Crouzet on kehittänyt markkinoiden käyttäjäystävällisimmän ohjelmiston, joka on saatavilla täysin ilmaiseksi.
Logiikan ohjelma rakennetaan PC:lle erilaisista toimintalohkoista
ja valmis ohjelma siirretään pienoislogiikkaan USB:n, Ethernetin
tai Bluetooth:n yli riippuen mallista ja valituista laajennuksista.

Millenium EVO:n perusyksiköissä on 16 tuloa ja 8 relelähtöä. Perusyksiköitä voidaan laajentaa, jolloin saadaan
jopa 28 tuloa ja 16 lähtöä. Kaikkiin malleihin on saatavilla
myös Modbus RTU-laajennus (Slave).

TEKNISET TIEDOT
• Jopa 44 I/O:ta
• Jopa 16 analogiatuloa
• Loggaa ja tallenna arvoja paikallisesti
tai lähetä sähköpostiin
• Modbus TCP Client/Server
• Modbus RTU Server

LISÄTIETOJA ANTAA JARNO:
 040 3412 461
 jarno.rautén@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/keskus
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RELEKOULU - OSA 3
REMANENSSIRELE – OHJAA PULSSILLA

Tarvitsenko remanenssireleen sovellukseeni?
Perinteisessä releessä kontaktit
vaihtavat tilaa, kun kela on jännitteinen ja ne pysyvät tässä tilassa
niin kauan, kunnes kelalta häviää
jännite. Tällöin kontaktit palaavat
oletusasentoonsa.
Remanenssireleessä on kaksi eri
asentoa koskettimille ja ohjaus
tapahtuu lyhyellä jännitepulssilla
kahden tulon (A1 & A3) kautta,
yksi tulo kummallekin asennolle.
Näin kela ei siis tarvitse jatkuvaa
jännitettä pitääkseen kontaktit
halutussa asennossa, vaan
kontaktit pysyvät asennoissaan,
kunnes annetaan pulssi vastakkaisen asennon ohjaukseen.
Isona etuna on, että kontaktien
asento säilyy myös sähkökatkoksen aikana.
Remanenssirele vähentää myös
tehohäviöitä, mikä on erityisen
tärkeää kun ympäristön lämpötila
on korkea tai useampi rele on
asennettu vierekkäin pieneen
koteloon.
Remanenssirele on yksi monista
erikoisreleistä ComatRelecon
portfoliossa.

• Samat fyysiset mitat, kuin 		
perinteisillä releillä
• Pienet tehohäviöt
• Jopa 3 vaihtokosketinta
• Saatavilla MRC- ja
QRC-relesarjoista

Remanenssirele esimerkkejä:
MRC
C3-R2x 11-napainen 10 A 250 V AC
C4-R3x 14-piikkinen 10 A 250 V AC
C5-R2x 14-piikkinen 10 A 400 V AC
QRC
C9-R2x 14-piikkinen 5 A 230 V AC

LISÄTIETOJA ANTAA JARNO:
 040 3412 461
 jarno.rautén@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/keskus
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Työkaluakut
lähes kaikkiin merkkeihin

Akkukäyttöisten käsityökalujen käyttö on
lisääntynyt voimakkaasti viimeisten vuosien
aikana. Akkuporakoneen rinnalle on tullut
monia muitakin laitteita joita on akkukäyttöisenä helpompi käyttää kun pistorasiaa
ei ole lähellä. Näitä ovat esim. leikkurit,
valaisimet, naulaimet, pistosahat,
hiomakoneet ja jopa
akkukäyttöiset
ketjusahat.
Kalliiden alkuperäisakkujen
tilalle tarjoamme
kohtuuhintaisia
vaihtoehtoja laajasta
valikoimastamme.
Toimittajamme käyttävät
valmistuksessaan vain
korkealaatuisia, yksilöllisesti
testattuja kennoja jotka takaavat
pitkän käyttöiän sekä hyvän virranantokyvyn. Meiltä löydät sopivan
tarvikeakun lähes kaikkien tunnettujen valmistajien koneisiin esim.
AEG, Bosch, Dewalt, Fein, Festool,
Hilti, Makita, Milwaukee,
Panasonic, Paslode, Ryobi
ja Senco, mutta myös moniin
muihin merkkeihin.
Oikean akkumallin löydät uusitulta
sivultamme; www.oem.fi/tuotteet/
akku/työkaluakut
Toimitamme akut nopeasti Porin
varastostamme, josta vähintään
5 kpl tilaukset rahtivapaasti.

•
•
•
•

Laaja varasto-ohjelma
NiMh-, Nicd- sekä Lithium-malleja
Jännitteet 2,4V – 40V
Myös uudelleen kennotuspalvelu

LISÄTIETOJA ANTAA LASSE:
 040 3412 372
 lasse.laukkanen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/akku
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AJONEUVO

Ajoneuvokamerat

Orlaco tarjoaa kamerajärjestelmät haastaviin työympäristöihin
ja kohteisiin. Erinomainen kuvanlaatu, iskun- ja tärinänkestävä
rakenne sekä kattavat EMC–hyväksynnät. Asiakkaalle laadukkaan
kamerajärjestelmän hankinta on aina investointi. Tavoitteenamme
ovat tyytyväiset asiakkaat, joille haluamme tarjota kustannustehokkaat ja kannattavat ratkaisut pitkällä tähtäimellä. Orlacon
valikoimasta löytyy kameraratkaisut kaikkiin ajoneuvoihin sekä
maalla että merellä.
- Trukit
- Ajoneuvo- ja torninosturit
- Maatalouskoneet
- Linja-autot

Tuotealue Ajoneuvo tarjoaa laadukkaat tuotteet pääasiassa ajoneuvoteollisuudelle.
Tuotevalikoimamme koostuu varoitus- ja työvaloista, kameratuotteista, antenneista,
palonsammutusjärjestelmistä sekä erilaisista
mekaanisista lisävarusteista.
Laajan tuotevalikoimamme ansiosta,
pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
sopivimmat ja mahdollisimman
kustannustehokkaat ratkaisut
kulloiseenkin tarpeeseen.
Päämiehemme ovat erikoistuneet ajoneuvopuolen tuotteisiin
ja he koostuvat toimialansa johtavista osaajista. Tuotevalikoimassamme
pyrimme jatkuvaan kehitykseen, jotta voimme
tarjota alamme parhaat ratkaisut asiakkaidemme käyttöön.

- Maansiirtokalusto
- Kaivoskoneet
- Palontorjunta-ajoneuvot

Fogmaker - Ecco - RAM Mounts - Industrilås

LISÄTIETOJA ANTAA JUHANI:
 040 3412 426
 juhani.jokinen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/ajoneuvo

Palonsammutusjärjestelmät

Fogmaker International AB on kehittänyt ja valmistanut palonsammutusjärjestelmiä vuodesta 1995 lähtien. Fogmakerin palonsammutusjärjestelmän
ainutlaatuinen ja ekologinen sammutusteho perustuu vesisumun jäähdyttävään ja tulen tukehduttavaan voimaan sekä lisäaineeseen, joka estää tehokkaasti tulen uudelleen syttymistä. Meluhaittojen ja pakokaasupäästöjen
vähentämistä koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet ja sen seurauksena
moottoritilat ovat nykyään aiempaa suljetumpia ja eristetympiä. Siksi myös
polttoaineen paine ja moottoritilan lämpötila ovat entistä korkeampia, ja
kohonneen lämpötilan takia tulipalon vaara onkin moottoritilassa ilmeinen.
Tulipalo kehittyy moottoritilassa usein erittäin nopeasti, eikä sitä pystytä
tukahduttamaan käsisammuttimella. Tähän ongelmaan tarjoaa ratkaisun
kiinteästi asennettu täysautomaattinen sammutin - Fogmaker.
- Kaikkiin liikkuviin ajoneuvoihin ja koneisiin
- Ympäristöystävällinen		
- Nopea huolto -> alhaiset huoltokustannukset

- Erittäin tehokas sammutusteho
- Toimii ilman virtalähdettä
- Markkinoiden laajimmat hyväksynnät

Erikoissuuttimilla ja korkealla
paineella synnytetty vesisumu
sisältää mikropisaroita, joiden koko on
keskimäärin 50 μm. Vertailun vuoksi voidaan mainita,
että halkaisijaltaan 1 mm:n suuruiseen pisaraan
mahtuu 8 000 tällaista pisaraa.
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Asennuskiinnikkeet

Orlaco

LISÄTIETOJA ANTAA MIKKO:
 040 3412 441
 mikko.mannila@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/ajoneuvo

Varoitusvalot ja summerit

Uusi toimittajamme ECCO Safety Group on maailman johtava
ajoneuvojen varoitusvalovalmistaja, ja se tunnetaan ympäri
maailmaa laadukkaista ajoneuvojen turvallisuusratkaisuista.
ECCO:n historia yltää yli 45-vuoden taakse ja heillä on työntekijöitä n. 800. He hoitavat tuotteiden valmistamisen suunnittelusta
muotoiluun. ECCO:n valikoima on keskittynyt kevyisiin vilkkupaneeleihin, majakoihin, tasovilkkuihin, varoitus-, sisä- ja työvaloihin sekä peruutussummereihin.

Patentoidut RAM Mounts -asennuskiinnikkeet koostuvat vankasta
palloliitosjärjestelmästä, jonka voi asentaa lähes minne vaan,
kuten kuorma-autoihin, trukkeihin, rakennuskoneisiin, veneisiin,
moottoripyöriin ja autoihin. RAM-kiinnikkeet ovatkin ajoneuvoteollisuudessa tablettien, kannettavien tietokoneiden ja puhelimien asennuksissa standardi. Valikoimasta löytyy kattavasti
myös merkki- ja mallikohtaisia kiinnikkeitä esim. matkapuhelimille, tableteille ja plottereille. Telineet on valmistettu merialumiinista sekä komposiitista ja ne on suunniteltu kestämään erittäin kovaa käyttöä. Korkean laadun lisäksi RAM Mounts -tuotteilla
on elinikäinen takuu.

Mekaniikka-lukitusjärjestelmät

Industrilås on palvellut niin ruotsalaisia kuin kansainvälisiäkin
markkinoita jo lähes neljänkymmenen vuoden ajan.
Heidän tuotteensa edustavat alansa huippua lukitusjärjestelmissä.
Valikoimaan kuuluu mm. teollisuussalvat, lukot, saranat ja tiivisteet. Kun haluat suojella arvokasta laitettasi tilassa, jossa oven
on todella pysyttävä suljettuna ja sinetöitynä, tarjoamme tähän
kattavan valikoiman tuotteita. Oman laajan valikoiman lisäksi
Industrilås valmistaa asiakkaan itse suunnittelemia ratkaisuja.
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Ratkaisu Random Bin-Picking
tarpeisiin on PHOTONEO
Anna robotillesi silmät ja älykkyys suorittaa kappaleen poiminta suoraan laatikosta. Photoneon uuden ohjelmistoratkaisun ansiosta useimmat robotit voidaan konfiguroida nykyaikaiseksi bin-picking sovellukseksi.
Photoneon 3D-skannereilla ja Bin Picking Studio -ohjelmistolla
ohjaat koko robottisolua. Aloita valitsemalla robotti ja tartuntatyökalu. Tuo CAD-mallit kappaleesta, jonka haluat poimia ja
määritä tartuntapisteet. Kohde skannataan ja kappaleet poimitaan yksitellen - nopeasti ja tarkasti. 3D-järjestelmä tunnistaa

satunnaisesti sijoitetut kappaleet suurelta jopa 2.5m kuvausalalta.
Eri asennoissa olevien kappaleiden poiminta ilman törmäyksiä
on mahdollista ohjelmassa olevan dynaamisen robotin ohjauksen
ansiosta. Photoneo tarjoaa valmiit rajapinta-tiedostot useimmille
robottimalleille.

• Web-käyttöliittymä konfigurointia varten
• Koko prosessin visualisointi
• Ei koodin kirjoittamista kuvantamiseen tai kalibrointiin
• Täydellinen ohjelmaesimerkki robotille
• Localisointi pohjautuen kappaleen 3D-malliin
• Kalibrointiohjelmisto
• Robotin kommunikointirajapinta
• Esiasennettu teollisuustietokone
LISÄTIETOJA ANTAA MIIKKA:
 040 3412 360
 miikka.himanka@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/konenäkö

• Robotin dynaaminen ohjaus reitin laskentaan ja
törmäyksen estoon
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Robot 3D Vision
R3DVi on 3D-konenäköratkaisu
kappaleiden paikannukseen robottisovelluksissa. Se yhdistää luotettavan ja tarkan paikannuksen
suoraviivaiseen integrointiin robotin ohjelmassa. R3DVi soveltuu
erinomaisesti esim. kohteisiin,
joissa poimittavat kappaleet
ovat lavalla.

Job Configurator

R3DVi-ratkaisu koostuu
kahdesta ohjelmasta:
Job Configurator -ohjelmassa määritellään
poimintakonfiguraatio havainnollisessa
graafisessa käyttöliittymässä.
Paikannettava kappale opetetaan tuomalla
ohjelmaan sen 3D-malli, joka saadaan esimerkiksi CAD-ohjelmistosta. Kappaleeseen voidaan
määritellä useita eri tarttumisasentoja tai
muita robottisovelluksessa hyödynnettäviä
pisteitä. Paikannukseen voidaan lisäksi
määritellä rajoituksia, joilla tuloksia voidaan
hylätä sekä sääntö, joka määrittelee, mikä
löydetyistä kappaleista poimitaan.

Runtime

Runtime -ohjelma vastaa järjestelmän
automaattisesta toiminnasta. Job Configurator
-ohjelmassa luodut poimintakonfiguraatiot
tuodaan Runtime-ohjelmaan, jonka jälkeen
robotti voi valita halutun Job:in ajoon.
Automaattiajossa Runtime-ohjelma kommunikoi robotin kanssa prosessoimalla robotilta
tulevia pyyntöjä ja palauttamalla tulokset.
Paikannuksen tuloksena palautetaan halutun,
malliin ennalta määritetyn pisteen, kuten
tarttumisasennon, koordinaatit ja rotaatio.
Käyttöönottovaiheessa suoritetun kalibroinnin
ansiosta tulokset ovat suoraan halutussa
robotin koordinaatistossa.

www.lateralengine.com

Ominaisuuksia:
• Robottikommunikaatiorajapinta
• 3D-skannerirajapinta esimerkiksi Photoneo PhoXi-skannereille
• Kalibrointi robotin koordinaatistoon
• Kappaleiden opetus 3D-malleista

Suomalainen
innovaatio

LISÄTIETOJA ANTAA MIIKKA:
 040 3412 360
 miikka.himanka@oem.fi
 www.oem.fi/tuotealue/konenäkö

• Tarttumisasennon havainnollinen määrittäminen
• Kappaleiden paikannus skannerin tuottamasta pistepilvestä
• Mahdollisuus kappaleen asennon mittaukseen tartunnan jälkeen
• Graafinen käyttöliittymä kosketusnäytölle
• Paikannuksen 3D-visualisointi

12
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KORKEAN RESOLUUTION
UUTUUDET BASLERILTA

- 20 Mpx Ace U kamera Sonyn IMX183 kennolla

Basler laajentaa valikoimaansa neljällä uudella Ace U-sarjan kameramallilla. Nämä Exmor R-sarjan
IMX183 kennoilla varustetut kamerat ovat ihanteellinen vaihtoehto korkeaa tarkkuutta vaativiin
tarkastussovelluksiin.
Sekä väri- että mustavalkoversioina saatavana olevat kamerat
mahdollistavat 20 megapikselin tarkkuuden 1” kennokoolla ja
jopa 17 fps kuvanopeudella.
Innovatiivinen BI (taustavalaisu) –kenno tarjoaa erinomaisen
herkkyyden ja alhaisen kohinatason pienelläkin pikselikoolla,
minkä ansiosta kameran kuvanlaatu on aiempaa parempi myös
heikoissa valaistusolosuhteissa.
Kamerat ovat saatavana sekä GigE- että USB 3.0 –rajapinnoilla.
Ne on varustettu Baslerin patentoimalla PGI-toiminnolla, joka
mm. lisää kuvan terävyyttä ja kontrastia sekä vähentää kohinaa.

Uusi GigE Vision 2.0 standardi laajentaa entisestään GigE-rajapinnan käyttömahdollisuuksia etenkin monikamerajärjestelmissä
PTP-ominaisuuden (Precision Time Protocol) mahdollistaman
täsmällisemmän, jopa mikrosekuntiluokan tarkkuuden tarjoavan,
synkronoinnin avulla.
• 20MP Sony IMX183 kenno
• Nopeus jopa 17 fps
• GigE ja USB3 rajapinnat
• 1” kenno - 2,4 μm pikselikoko
• Rolling shutter

KAMERAMALLI

TARKKUUS

KUVANOPEUS

KENNO

MV/VÄRI

INTERFACE

acA5472-17um

20 MP

17 fps

IMX183

Mv

USB 3.0

acA5472-17uc

20 MP

17 fps

IMX183

Väri

USB 3.0

acA5472-5gm

20 MP

5 fps

IMX183

Mv

GigE

acA5472-5gc

20 MP

5 fps

IMX183

Väri

GigE

LISÄTIETOJA ANTAA JOONAS:
 040 3412 369
 joonas.hanninen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/konenäkö
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23 megapikselin optiikkasarja
Fujinonin uusi CF-ZA-1S-sarja mahdollistaa kuvantamisen
tavallista kovemmissa ympäristöissä optimaalisella resoluutiolla
patentoidun Anti-Shock & Vibration tekniikkansa avulla.

SSA
SARJA ON TULO
LLÄ!
ÄÄ
EV
MYYNTIIN K

CF-ZA-1S-sarja on suunniteltu käytettäväksi kaikissa tavanomaisissa
konenäkökameroissa, joissa käytetään C-kiinnitystä aina 1.1” tuumaisiin kennoihin saakka. Optiikat tukevat 2,5 μm pikselinkokoa, mikä
mahdollistaa jopa 23 megapikselin resoluution lyhyellä 100-200 mm
työskentelyetäisyydellä (MOD). Tämä kompakti optiikka on saatavana
kuudessa eri polttovälissä 8 mm - 50 mm.
Fujinonin patentoitu Anti-Shock & Vibration design rajoittaa optisen
akselin siirtymistä 10 μm: iin ja näin takaa optimaalisen resoluution
kovemmissakin kuvantamisympäristöissä. Sarjan optiikoissa käytetään
myös uudenlaisia lukitusruuveja, jotka on uritettu siten, etteivät ne
putoa vahingossa.
LISÄTIETOJA ANTAA MAISA:
 040 3412 366
 maisa.keskinen@oem.fi
 www.oem.fi/tuotealue/konenäkö

•
•
•
•
•

C-mount
Halkaisija 39mm
1.1” kennoille saakka
Polttovälit: 8, 12, 16, 25, 35 ja 50 mm
Manuaaliset aukon ja fokuksen säädöt

Näyttävyyttä värikkäillä silikoninäppäimillä
Kingley Rubber ja Hi-Tech ovat pitkäaikaiset kumppanimme silikonituotteissa.

Silikoninäppäimistöllä saat
laitteesi viimeisteltyä näyttäväksi ja käyttöystävälliseksi
tuotteeksi. On sitten kysymys
koneiden ohjauslaitteesta tai lääketeollisuuden tarkkuustuotteista, silikoninäppäinten tuntumasta kiittävät käyttäjät.
Näppäimistö vaatii huolellisen suunnittelun, johon saadaan
valmistajilta tarvittavaa tukea. Koska näppäimistöt ovat kolmiulotteisia, tarvitaan 3D-kuvat, joiden perusteella valmistetaan
työkalut tuotteiden valmistukseen.
Silikoninäppäimistöihin voidaan liittää johtavat hiili-, metalli- tai
muovimembraanikontaktipinnat, näppäimistö voi ohjata myös
mekaanisia kytkimiä.
Näppäimistöt voidaan suojata pinnoitteilla ja muovikoteloilla.
Pinnoitteet ja muovikotelot toimivat hyvin valojohteena vaikka taustavalolle.

Muotoilussa ja
värimaailmassa on
vain mielikuvitus rajana.

• Silikoninäppäimistöt
• Muut silikonista valmistettavat tuotteet
• Silikoni/kalvonäppäimistöjen yhdistelmät
LISÄTIETOJA ANTAA SEPPO:
 040 3412 438
 seppo.virolainen@oem.fi
 www.oemelectronics.fi /tuotealue/näytöt&näppäimistöt

14

OEM INFO #1-2019

Näyttöjä joka lähtöön!
LCD-NÄYTÖT · TFT-NÄYTÖT · OLED-NÄYTÖT
Näytöt & Näppäimistöt tuotealueen uusi näyttövalmistaja:

DLC on kehittänyt kaksi uutuutta markkinoille:
3.5” ja 4.3” IPS-TFT -teknologien näytöt teollisuuden
tarpeisiin. Näet alla olevissa taulukoissa tärkeimmat
spesifikaatiot molemmista näytöistä:

DLC Display Co. Ltd on innovatiivinen sekä nopeasti ja laadukkaasti
toimiva näyttövalmistaja, jonka tuotevalikoima kattaa vakio- ja asiakaskohtaisten teksti- ja grafiikka LCD-näyttöjen lisäksi pienet ja keskisuuret
TFT-ja OLED-näytöt.
DLC-tuoteperhe kattaa LCD:n yksivärisistä 7-segmenttinäytöistä TFTja OLED-täysvärinäyttöjen kokoluokkiin 0.49” – 19” joko resistiivisillä tai
PCAP-kosketuspaneeleilla tai vaikka kokonaan ilman kosketuspaneelia.
Näytöt ovat nykyisin kontrastiltaan erinomaisia ja katselukulmat laajat.
LISÄTIETOJA ANTAA JANNE:
 040 3412 431
 janne.saarnilehto@oem.fi
 www.oemelectronics.fi /tuotealue/näytöt&näppäimistöt

DLC0350ACP06RF-1
Item

Contents

Unit

Size

3.5

inch

Resolution

320x(RGB)x240

\

Interface

RGB

\

Display Mode

IPS

\

Active Area

70.08 x 52.56

mm

Outline

72.9 x 63.9 x 4.2

mm

Brightness

350

cd/m2

Remark

Long term available
No MOQ

Item

Contents

Unit

Size

3.5

inch

Resolution

320x(RGB)x240

\

Interface

RGB

\

Display Mode

IPS

\

Active Area

70.08 x 52.56

mm

Outline

72.9 x 63.9 x 4.2

mm

Brightness

350

cd/m2

Remark

Long term available
No MOQ

DLC0430DCP10RF-2
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TURVARAJAKYTKIN
IO-LINKILLÄ
SRF on monipuolinen turvarajakytkin Bernsteinilta,
ja se on suunniteltu erityisesti tehtaisiin, joissa on
älykäs ohjausjärjestelmä.
SRF - lyhenne sanoista safety RFID - on turvarajakytkin
oviin ja luukkuihin, joiden toimintaa halutaan valvoa.
SRF ei anna käynnistää konetta, jos ovet tai luukut ovat auki.
SRF:ssä on sisäänrakennettu älykäs diagnostiikka. Informaatio kulkee
koneen ohjausjärjestelmään IO-linkin kautta tai vaihtoehtoisesti matkapuhelimeen NFC-tekniikan avulla. Näin saadaan 20 eri tietoa jokaisesta
turvarajakytkimestä, myös sarjaankytketyistä. Tämä tieto saadaan reaaliajassa ja näin voidaan varmistaa koneen tehokas huolto ja estää kalliita
tuotannon seisokkeja.

•
•
•
•
•
•

OSSD-turvaulostulot
IO-linkki
Mahdolllisuus kuitata paikallisesti
IP69
Sarjaankytkentä mahdollisuus
PLe, SIL 3

LISÄTIETOJA ANTAA TONY:
 040 3412 435
 tony.tarr@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/turva
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Asennuskotelot
nopealla
toimitusajalla
kilpailukykyiseen
hintaan!

A

lumiinikotelo on paras valinta paikkaan, jossa kotelo altistuu kovalle rasitukselle ja lämpötiloille. Uuden tiivisteen myötä
Bernsteinin alumiinikoteloiden kotelointiluokka
on noussut luokkaan IP67. Silikonitiivisteellä
koteloa voidaan käyttää myös Ex-tiloissa tai
jos halutaan hyvää EMC-häiriönpoistoa, valitaan HF-tiiviste. Silikonitiivisteellä käyttölämpötila alue on jopa -60°C…+130°C. Alumiinikotelon kemikaalien kestävyys ja lämmönpoisto-ominaisuudet ovat hyvät, ja sitä voidaan käyttää ulkotiloissa. Koteloa on saatavana myös lukuisilla eri tarvikkeilla; saranoilla,
DIN-kiskolla, maadoituskiskolla tai pohjalevyllä.

K

aikki muovikotelomme ovat halogeenittomia. ABS- ja polykarbonaattikoteloissa
kotelointiluokka on IP65 ja polyesterikotelossa IP67. Silikonitiivisteellä varustettuna
lämpötilan kesto on -60°C…+130°C. ABS- ja
polykarbonaattikotelo voidaan valita myös läpinäkyvällä kannella. Koteloihin on saatavissa
lukuisia lisätarvikkeita: pohjalevy, saranat,
kiskot ym. Polyesterikotelo soveltuu myös
Ex-tiloihin.

Nyt voit unohtaa työstön, jätä se meidän
huoleksemme! Rei’itykset ja kaiverrukset
onnistuvat meiltä vaivattomasti.

LISÄTIETOJA ANTAA RIKU:
 040 3412 433
 riku.eerola@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/anturi
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Kytkentäkaapit
teollisuuden tarpeisiin
IDE Electricin Argenta-sarja koostuu laajasta
valikoimasta kytkentäkaappeja, jotka on suunniteltu vastaamaan vaativimpiinkin teollisuuden tarpeisiin.

LISÄTIETOJA ANTAA TIMO:
 040 3412 365
 timo.heinonen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus

S

einäasennettavat kytkentäkaapit ovat
saatavilla korkealaatuisesta kylmävalssatusta
teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä
valmistettuna. Teräskaapit on viimeistelty
kauttaaltaan kovetetulla polyesterimaalilla;
6-vaiheinen käsittely varmistaa kestävän
suojan korroosiota vastaan. RST-kaapit ovat
puolestaan saatavilla AISI 304L- tai AISI316Lteräksestä valmistettuna.

A

rgenta-kytkentäkaapit ovat saatavilla
yksi- tai kaksiovisina, maalatut kaapit myös
lasiovella. Yksiovisten kaappien kotelointiluokka
on IP66 ja kaksiovisten vastaavasti IP55.
Koko mallisarjalla on UL-hyväksyntä ja maalatuilla teräskaapeilla on lisäksi Bureau Veritasja Gost-R-hyväksynnät. Kaappitoimituksessa
on aina mukana asennuslevy. Tarjoamme
kaappeihin kattavan valikoiman lisävarusteita,
kuten esimerkiksi asennuskiinnikkeitä, sisäovia ja erilaisia lukkoja.

S

ekä maalatut teräskaapit että RSTkaapit ovat saatavilla ATEX-versioina räjähdysvaarallisiin tiloihin. Ex-kaapit ovat saatavilla
laiteluokkaan II ja soveltuvat tilaluokkiin 1 ja
21 sekä 2 ja 22.

Mikäli hyvin laajasta vakiokaappien valikoimasta
ei löydy sovellukseenne sopivaa kokoa tai
haluatte jättää kaappien työstön meidän
huoleksemme, voimme tarjota yhdessä
IDE Electricin kanssa vaatimustenne
mukaisesti räätälöityjä kaappeja.

Materiaalit

-RST
-ABS
-TERÄS
-ALUMIINI
-POLYESTERI
-POLYKARBONAATTI

18
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Ohjauskalusteiden asiantuntija
jo 100 vuoden ajan
Vuodesta 1919 lähtien Baco on erikoistunut ohjauskalusteiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin.
Se on saavuttanut vahvan aseman ohjauskalustemarkkinoilla maailmanlaajuisesti. Bacon tuotteet ovat tunnettuja niiden laadusta ja luotettavuudesta.
Yksi laadun mittari on Bacon tuotteilleen myöntämä
10 vuoden takuu. Laajan hyväksyntäpankin ansiosta
Bacon tuotteita voidaan käyttää useissa eri
sovelluksissa. OEM Automatic on tehnyt
yhteistyötä Bacon kanssa jo yli 30 vuoden
ajan. Yhteistyössä Bacon kanssa pystymme
tarjoamaan asiakkaille juuri heidän sovellukseensa sopivat oikeat komponentit.

1919
Joseph Baumgarten
perusti yrityksen
”Baumgarten &
Compagnie”

1992
Baco osaksi Legrand
-konsernia, painikesarja “AUXIBLOC+”
julkaistaan

2015
CCC
-sertifikaatti

1924
Yrityksen nimi
muuttui “BACO
Constructions
Electriques SA”

1996
Kuormakytkinsarja “REVERSO”
julkaistaan

2016
Painikesarja
“L” päivittyy IP69K
kotelointiluokkaan

1939
Tuotanto siirtyy
Limogesiin
sodan vuoksi

1998
ISO 9001
-sertifikaatti

1945
Tuotanto siirtyy
takaisin
Strasbougiin

2000
ISO 14000
-sertifikaatti

LISÄTIETOJA ANTAA HENRI:
 040 3412 459
 henri.suikkanen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus

1964

1969

Uusi
15 000 m²
tehdas

10 000 m²
laajennus

2005

2006

Baco myöntää
10 vuoden takuun
tuotteilleen

Nokkakytkinsarja
“PR”
julkaisu

Bacon tuotteet
RoHS-direktiivin
mukaisia

2017
Uudet
LED-merkkilamppukalusteet

1970

2007
Painikesarja
“L”
julkaistaan

1973
Uusi laajennus
15 000 m²,
900 työntekijän
raja rikkoutui

1977
Painikesarja
“AUXIBLOC”
julkaistaan

2008
Bacon tuotteet
REACH-asetuksen
mukaisia

2009
Bacon hätäseispainikkeet
ovat standardien
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
ja IEC 60947-5-5 mukaisia
ja täyttävät hätäpysäytys
-standardin ISO13850
vaatimukset

2019
•
•
•
•

Sienipainikkeet
Hätäseispainikkeet
Valintakytkimet
Monitoimipainikkeet

•
•
•
•

Palautuspainikkeet
Joystickit
Kosketinyksiköt ja LED-valolohkot
Merkkilamput ja LED-lohkot

•
•
•
•

Painonappikotelot
Kyltit ja tarvikkeet
Nokkakytkimet
Kuormakytkimet

1990
PR12
nokkakytkinsarja
julkaistaan

2014
Nokkakytkinsarja
“PR ONE”
julkaistaan

OEM INFO #1-2019
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Pulsin DC/DC-muuntimia voidaan myös käyttää pitkien kaapelivetojen päässä jännitetason ylläpitoon. Suurien kuormien käynnistämiseksi käytettävissä on 20% tehoreservi
jatkuvasti alle +45°C:ssa. Jos tarvitaan jatkuvasti suurempaa lähtötehoa, voidaan
saman mallin DC/DC-muuntimia kytkeä myös rinnakkain.

Pulsin Dimension CD-sarja tarjoaa tehokkaat ja kestävät
DC/DC-muuntimet tehoalueella 92-240 W.
Yhteistä CD-sarjan DC/DC-muuntimille on suuri sietokyky transientteja, ylijännitteitä
ja takaisinkytkentäkuormia vastaan. Tämä tarkoittaa, että DC/DC-muuntimet lisäävät
aktiivisesti järjestelmän käytettävyyttä. Viimeisimmät lisäykset tähän tuotesarjaan
ovat CD10.241 (input 24 V DC; output 24 V DC/10 A) ja CD10.482 (input 48 V DC; output
48 V DC/5 A).

Dimension CD-sarjan DC/DC-muuntimien lisäksi Pulsilta löytyy laaja valikoima teholähteitä, joissa myös DC-syöttö. DC-syöttöjännitteellä olevia teholähteitä löytyy
mm. Dimension CP- ja Q-sarjoista sekä MiniLine sarjasta. Teholähteiden DC-syöttöalue
on tyypillisesti noin 90-180 V DC ja laajalla DC-syötöllä olevien teholähteiden DC-syöttö
noin 90-360 V DC.

Uusissa DC/DC-muuntimissa on erittäin korkea hyötysuhde, CD10.241 hyötysuhde 94,2 %
ja CD10.482 hyötysuhde 95,1 %. Muuntimet tuottavat 30 % vähemmän tehohäviötä kuin
seuraavaksi lähimmän kilpailijan muunnin. Pienten tehohäviöiden ansiosta muuntimien
koko on erittäin kompakti, leveys vain 42 mm. Erittäin pieni koko mahdollistaa helpon
asennuksen ja säästää arvokasta tilaa DIN-kiskolla.
Kaikki CD-sarjan DC/DC-muuntimet tarjoavat potentiaalivapaan, stabiloidun ja galvaanisesti erotetun SELV-/PELV-lähtöjännitteen, joten niitä voidaan useissa eri sovelluksissa.
Niitä voidaan käyttää esimerkiksi akkukäyttöisissä sovelluksissa tuottamaan stabilisoitu
tasajännite.
Galvaanisen erotuksen ansiosta ne sopivat erinomaisesti itsenäisten järjestelmien asennukseen. Tämä ominaisuus on erittäin tärkeä sähköturvallisuuden kannalta kriittisissä
järjestelmissä, kuten laiva- ja rautatie- sekä prosessiteollisuuden sovelluksissa.

LISÄTIETOJA ANTAA HENRI:
 040 3412 459
 henri.suikkanen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus
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TÄYSIN UUSI 2D-KAMERALUKIJA
monipuolisilla ominaisuuksilla
Matrix 220 -kameralukija on uusin tulokas jo kattavaan Datalogicin kameralukijavalikoimaan.
Lukija sijoittuu hyvän vastaanoton saaneen Matrix 120 -lukijan yläpuolelle, kuitenkin vielä
ollessa kompaktin kokoinen.
Matrix 220 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn tavallisissa ja DPM (Direct part marking)
-koodeissa ja pienikokoisen runkonsa ansiosta se on ideaali vaativissa sovelluksissa.
Moniytimisen kuvankäsittelyprosessorin avulla saavutetaan erinomainen suorituskyky pieniresoluutioisissa koodeissa ja nopeutta vaativissa sovelluksissa.
Kameralukijassa on 1,2 Mpx:n kenno, sisäänrakennettu Ethernet/Profinet ja POEominaisuudet. Matrix 220 -kameralukija on erinomainen DPM -luennassa ja erittäin
kiiltävissä pinnoissa lukijassa olevan polarisoidun tai diffusoidun LED-valolähteen
ansiosta. Normaaleissa sovelluksissa voidaan käyttää valkoista LED-valoa.
Tässäkin kameralukijassa konfigurointi tehdään helppokäyttöisen DL.Code-softan
kanssa. Lukija on myös suunniteltu käytettäväksi esim. robotin käsivarressa
pienen kokonsa, DPM-luennan tai PoE:n takia.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pieni ja kevyt
1,2 Mpx kuvakenno
Erinomainen suorituskyky
Moottoroitu fokuksen säätö
Kaksi eri linssivaihtoehtoa 7 mm ja 12 mm
Sisäänrakennettu Ethernet-/Profinet-liitäntä
Polarisoitu-/Diffusoitu-valonlähde normaalin lisäksi
ESD- ja YAG-filtterit saatavilla lisävarusteena

LISÄTIETOJA ANTAA TEEMU:
 040 3412 482
 teemu.niemela@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/anturi
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Kallistus- ja kiihtyvyysanturit kovaan käyttöön
Antureilla saadaan mitattua laitteen kallistuma tai kiihtyvyys kosketuksettomasti. Anturi hyödyntää
MEMS-teknologiaa, joka mahdollistaa anturin pienen koon ja varman toiminnan myös todella vaativissa
olosuhteissa. X- ja Y-akseleiden kiihtyvyyttä mitataan suhteessa maan vetovoimaan ja tuloksena saadaan
kulma-arvo. Käyttölämpötila-alue mallista riippuen, jopa -40°C…+85°C. Kotelointiluokka kaikissa on IP67 ja
rungon materiaalina on joko muovi tai ruostumaton teräs.

Kallistusanturit

Kiihtyvyysanturit

Esimerkkejä käyttökohteista:
- Nosto- ja siirtolaitteet
- Maanviljelyskoneet
- Metsäkoneet
- Lastauslaitteet
- Kaivoskoneet

Esimerkkejä käyttökohteista:
- Nosto- ja siirtolaitteet
- Maanviljelyskoneet
- Metsäkoneet
- Lastauslaitteet
- Liikennevälineet
- Tuulimyllyt

Kallistusanturia voidaan käyttää myös rajakytkinten
korvaajana; yhdellä anturilla voidaan korvata lukuisia
rajoja. Kulmavaihtoehtoja on saatavana useita; valmiilla
kulmalla tai ohjelmoitavalla mallilla, jossa asiakas voi
itse ohjelmoida halutun kulman ja ulostulon.

Muita käyttökohteita ovat myös esim. tärinän mittaus
ennakoivassa kunnossapidossa, kuljetusten seuranta ja vuokrakoneiden käytön seuranta.

Voidaan mitata kulmaa yhdellä tai kahdella akselilla.

•
•
•
•
•

Standardikulmat ±10°C, ±30°C, ±90°C ja 360°C
Ulostulona 4-20 mA, 0.5-4.5 V, PNP/NPN ja CanOpen
Käyttöjännite 5 V DC tai 10-30 V DC
Tarkkuus riippuu mallista ja alueesta, tarkimmillaan 0,04°C
Saatavana myös turvakäyttöön (SIL2) tarkoitettu malli

LISÄTIETOJA ANTAA RIKU:
 040 3412 433
 riku.eerola@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/anturi

Voidaan mitata kiihtyvyyttä kahteen tai kolmeen suuntaan.

• Kiihtyvyysarvoja löytyy väliltä ±1,5g…±16 g
• Ulostulona 4-20 mA, 0.5-4.5 V,
PNP/NPN ja CanOpen
• Käyttöjännite 5 V DC tai 10-30 V DC
• Tarkkuus riippuu mallista ja
alueesta, tarkimmillaan 0.04 g
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BROOKS IN

OEM edustaa Brooks Instrument-tarkkuusin
Komponentit virtauksen mittaukseen ja säätö

Rotametrit
•
•
•
•
•

Lasista, muovista tai metallista
Laajalle virtausalueelle, niin vedelle kuin kaasuille
1-10% tarkkuudella
Luotettavia mekaanisia komponentteja
Myös 4-20mA / HART-signaalilla

•
•
•
•
•

Perustettu 1946
Osa ITW konsernia
Pääkonttori Hatfield, Pensylvania USA
Tuotanto USA, Hollanti, Unkari ja Japani
Pitkät perinteet tarkkuutta vaativista
komponenteista mm. Apollo-ohjelma

Beyond M

NSTRUMENT

OEM INFO #1-2019

nstrumentteja Suomessa nyt yksinoikeudella.
öön, unohtamatta koko elinkaarta huoltoineen.

Measure

Massavirtaus & Coriolis
•
•
•

Erittäin kattava valikoima instrumentteja,
niin mittaukseen kuin säätöön
Yhdellä instrumentilla mahdollista käsitellä
useampaa kaasua (GF125)
Useat runkokoot mahdollistavat laajan virtausalueen käytön

Direct Liquid Injection (DLI) -höyrystimet
• Erittäin tarkka puhtaan veden höyrystin (1% tarkkuus)
• Tukee EtherCATia
• Käyttöliittymä mahdollistaa valvonnan, säädön, datan
loggauksen ja tietenkin nollapisteen asettamisen

LISÄTIETOJA ANTAA JUSSI:
 040 3412 439
 jussi.jalava@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/paine&virtaus
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Lehden tilaustietojen muutokset ja peruutukset:

OEM Finland Oy

Käyntiosoite: Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU
Postiosoite: PL 9, 20101 TURKU
sähköposti: info@oem.fi
www.oem.fi

Osoitetiedot OEM Finland Oy:n asiakasrekisteri.

BROOKS INSTRUMENT
-tarkkuusinstrumentit

Lue lisää sivuilta 26-27 tarkkuutta vaativista virtauksen
mittaukseen ja säätöön tarkoitetuista komponenteista!

OEM:llä edustus
Suomessa nyt
yksinoikeudella!
Beyond Measure

