numero 2 2015

Vuonna
2015
39 mm

Pulsin uusi 10 A
hakkuriteholähde
on leveydeltään

vain 39 mm

Vuonna
2005
60 mm

Enemmän
tuotteesta
sivulla 6

Ensiesittelyssä Hokuyon
turva- ja laserskannerit
Sivut 8-10

Vuonna
1996
122 mm

Voit nyt tehdä
tilauksia meiltä,
missä ja milloin
tahansa! Sivu 3

Puheenvuorossa…

Poimintoja:

Marko Varjokivi

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

OEM on avaamassa verkkokauppaa asiakkailleen, miksi?
Nykyaikaiseen kaupankäyntiin kuuluu mahdollisuus
tehdä kauppaa verkon kautta. Olemme panostaneet
jo vuosia erinomaisen tuotekatalogin tuomiseen verkkosivuillemme ja verkkokauppa on luonnollinen jatke kehitykselle. Osa asiakkaistamme on jo ehtinyt
kysellä verkkokaupan perään, ja pyrimme vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin.
Mitä etuja asiakkaanne saavat verkkokaupasta?
Verkkokauppa tuo paljon uusia ominaisuuksia asiakkaillemme. Verkkokaupassa
näet tuotteiden ajantasaisen varastosaldon sekä oman hintasi ostettavissa
oleville tuotteille. Näin säästyt monelta turhalta yhteydenotolta asiakaspalveluumme ja voit helpommin ja tehokkaammin suunnitella toimintaasi sekä
ohjata tuotevalintoja varastossa oleviin tuotteisiin. Verkkokauppaamme voi
myös rakentaa omia tilausmalleja. Jos tilaat usein samoja tuotteita, tilauksen
tekeminen tilausmallin avulla käy todella helposti. Tilaushistoriasi on näkyvissä verkkokaupassa ja sitä voi tarpeen vaatiessa selailla ja tarkastella.
Yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on tietenkin se, ettei tilausten tekeminen ole
millään lailla sidottu aikaan tai paikkaan, vaan voit tehdä tilauksia juuri silloin
kuin sinulle sopii ja ihan missä vain.
OEM messuilee syksyn mittaan paljon. Mitä uutta siellä on tarjolla?
Kyllä, olemme kolmilla messuilla mukana syksyn aikana. Aloitamme messuilun
Hyvinkäältä jossa olemme ensimmäistä kertaa mukana MAXPO-messuilla.
MAXPO on kansainvälinen maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden messu
ja se järjestetään 10.–12.9. Hyvinkään lentokentällä. Näillä messuilla olemme
mukana Orlacon kamera- ja monitorijärjestelmillä sekä esittelemme akku- ja
laakerivalikoimaamme. Syyskuun puolessa välissä 15.-17.9. on perinteiset
Alihankinta-messut Tampereella. Alihankinta-messuilla OEM Electronics
esittelee ainakin Henkelin uuden GC10-juotospastan ja Purex-kärynpoistojärjestelmät. Syksyn viimeisenä messuna on Helsingin messukeskuksessa järjestettävä Teknologia15-tapahtuma 6.-8.10. Se koostuu monesta eri messuosiosta
ja mukana on esimerkiksi perinteiset Elkom- ja Automaatiomessut. Näillä
messuilla esittelemme runsaasti uutuuksia eri tuotealueilta. Keskus-osastomme
esittelee uuden toimittajan Lovaton energiamittarivalikoimaa ja Pulsin uuden
CP10-teholähteen, joka esitellään myös tämän lehden sivulla 6.

Tule messuille tutustumaan tarjontaamme
sekä uuteen verkkokauppaan!

Innovatiiviset lineaarijohteet
uusimmalla tekniikalla
THK, sivu 5

Uusi 24 V DC/10 A
hakkuriteholähde
PULS, sivu 6

Poiminta-anturi opastaa
sinua valitsemaan oikein
TAKEX, sivu 13

Uuden karamoottoritoimittajan valikoimaa
MOTECK, sivut 18-19

Ruostumatonta terästä oleva
SG4-H 14 -turvavaloverho (IP69K)
DATALOGIC, sivu 21

Kansikuva©EssiJensa

OEM toimii valmistajan myyntiorganisaationa Suomessa

OEM Finland Oy
Vastaava julkaisija Patrick Nyström
Ulkoasu ja taitto Timo Lempiäinen
Paino Finepress Oy | painosmäärä 12 500 kpl
Fiskarsinkatu 3, PL 9, 20101 Turku
www.oem.fi | www.oemelectronics.fi
Asiakaspalvelu:
puh. 0207 499 499 | fax 0207 499 456
info@oem.fi

markkinoimalla komponentteja ja elektroniikkatuotannon
materiaaleja valmistavalle ja suunnittelevalle teollisuudelle.
Pääkonttori ja varasto sijaitsevat Turussa.
Oulu

OEM Finland Oy kuuluu ruotsalaiseen
OEM International-konserniin, joka on listattu
Turku

Tukholman pörssissä. Konserni koostuu 26 yksiköstä ja
Drammen

Pärnu

Tranås

toimimme 15 maassa.
Riika

Allerød

Vilna

Leicester

Varsova

Ympäristömerkitty painotuote, 441 678 / Finepress Oy 2015
Praha

Trnava
Budapest

2

OEM INFO 2-2015

W W W. O E M . F I

Ympäristömerkitty painotuote, 4041 0678 / Finepress Oy 2015

Tee tilauksia
missä ja milloin
tahansa, vuorokauden ympäri!
Näin ostat verkkokaupastamme:
Tule verkkoasiakkaaksi
ja kirjaudu sisään

Verkkoasiakkaan etuja:
Tule verkkoasiakkaaksemme täyttämällä lomake
kotisivuillamme tai soittamalla asiakaspalveluumme.
• Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.
• Omat sivut -osiossa voit käsitellä omia tietojasi,
talletettuja tilausmallejasi ja tilaushistoriaasi.

•
•
•
•
•

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

Etsi ja valitse ostettavia tuotteita
• Etsiessäsi ostettavia tuotteita, voit käyttää hakutoimintoa tai klikata itsesi sähköiseen
tuotekatalogiin Tuotteet-kohdasta.
• Ostettavissa olevat tuotteet ovat merkitty pienellä ostoskorilla tuotteen tilausnumeron vieressä.*
• Klikkaamalla ostoskorin kuvaa, saat näkyviin tuotteen varastosaldon ja nykyisen hintasi
sekä voit lisätä tuotteen ostoskoriisi.
* Osa tuotteista ei ole ostettavissa verkkokaupassa. Nämä ovat tuotteita, jotka vaativat joitakin erityistoimia tai joita varastoidaan tietyissä erissä.
Ota yhteys asiakaspalveluumme näitä tuotteita tilataksesi.

Ostoskori
• Ostoskorista löydät tiedot tilauksen toimitusajoista ja kokonaissumman.
• Voit helposti myös lisätä tuotteita ostoskoriisi joko yksitellen tai lataamalla tiedostosta.
• Jos tilaat usein samoja tuotteita, voit tallettaa ostoskoriin myös mallitilauksesi,
jolloin lisätilausten tekeminen on erittäin helppoa.
• Vahvista tilauksesi käymällä läpi neljä vaihetta:
1. Näytä ostoskori
Täällä näet yhteenvedon ostoskorisi tuotteista. Valitse haluttu toimitusaika koko tilaukselle tai kyseiselle tuotteelle. Voit myös muuttaa tilausmääriä ja poistaa tilausrivejä.
2. Anna osoitetiedot
Tässä vaiheessa valitset mihin tallennetuista toimitusosoitteista tilauksesi lähetetään.
Jos haluat käyttää uutta toimitusosoitetta, siirry kohtaan Asiakaspalvelu -> Pyydä uusi
toimitusosoite.
3. Vahvista tilaus
Tässä vaiheessa näet yhteenvedon tilauksestasi ja voit vahvistaa sen hyväksymällä
käyttöehdot.
4. Tilaus valmis
Tässä vaiheessa näet tilauksen numerosi, toimitusehdot ja tilatut tuotteet.

Jos sinulla on kysyttävää
verkkokaupastamme tai
tarvitset apua:
Asiakaspalvelu:

0207 499 499
Sähköposti:

info@oem.fi
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Kaksikerroksiset ruuviliittimet parannetuin
ominaisuuksin

uutuus!

Conta-Clip on tuonut markkinoille uuden sarjan kaksikerrosliittimiä täydentämään monipuolista ruuviliitin valikoimaansa.
Ruuviliitinsarjan uusin tulokas, SRKD-sarja, mahdollistaa entistä
tehokkaamman tilankäytön sähköisistä
ominaisuuksista tinkimättä.

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Timo Heinonen
puh. 0207 499 365 tai
sähköposti: timo.heinonen@oem.fi

Faktat
• Helppo ja luotettava potentiaalinjako
plug-in rinnanliittimin
• Vankka rakenne ja luotettava
kytkentämekanismi
• 1000 V / max. 76 A
• Materiaali PA 6.6 UL 94-V0

SRKD-sarjan liittimien nimelliset johdinkoot ovat 2,5 mm², 4 mm² ja 10 mm².
Malliston suurimpaan liittimeen voidaan kytkeä jopa 16 mm² johdin.
Liittimet on saatavilla 2x2-läpivientiliittimenä, neljän kytkentäpisteen haaroitusliittimenä sekä maadoitusliittimenä.
Maadoitusliitin on asennettavissa ilman
työkaluja ja se kiinnittyy tukevasti
DIN-kiskolle sähköisen ja mekaaniseen
liitoksen varmistamiseksi.

Liittimien IEC:n mukainen nimellisjännite on 1000 V ja maksimivirta jopa
76 A. Liittimien väliseen potentiaalinjakoon käytetään SQI-rinnanliittimiä,
joiden asennus on helppoa plug-in kytkennän ansiosta. Samoja rinnanliittimiä
käytetään myös Conta-Clipin vakiintuneessa SRK-ruuviliitinsarjassa potentiaalinjakoon, mikä helpottaa osaltaan
tarvikkeiden varastointia vähentäen
tarvittavien nimikkeiden määrää.

Elektroniikan ammattilaisten ykkösvaihtoehto

Juotosasemien uusi sukupolvi - JBC Excellence
Excellence-sarjan tuotteissa on
mm. intuitiivinen käyttöliittymä
sekä seuraavia etuja:

Juotosprosessin täydellinen hallinta

Monipuolisen säädettävyytensä ansiosta JBC:n
tuotteilla saat parhaan tuloksen aikaan. JBC:n
juotos- ja korjausasemat tarjoavat skaalautuvan valikoiman tuotteita kaikkiin tarpeisiin.
Yksittäiset juotosasemat ja jopa 16 aseman
verkot voidaan yhdistää USB:n tai LAN-verkon
kautta tietokoneeseen kaukohallintaa varten.

Enemmän ominaisuuksia,
parempaa laatua juotoksiin

Monipuolinen graafinen värinäyttö kertoo
yhdellä silmäyksellä kaiken tarvittavan.
Asetusten muuttaminen on helppoa ja halutessasi voitkin säätää useita parametreja
parantaaksesi juotoksia ja työn tehokkuutta.

Matalampi lämpötila säästää juotoskärkiä ja
parantaa juotoksen laatua. Nopea ja
tarkka lämmönsäätö: 2 sekuntia
huoneenlämmöstä 350°C:een.
Useita eri käsiosia järeiden
komponenttien juottamisesta aina 01005 SMD-komponentteihin. Valtava valikoima juotoskärkiä kaikkiin
tarpeisiin, mm. erilaisille
IC-koteloille sopivia kärkiä.

Uudet mallit nyt saatavilla,
kysy lisätietoja ja esittelyä!
Katso: www.oemelectronics.fi

Miksi JBC?

Innovatiivinen lämmönhallintajärjestelmä
mahdollistaa jopa 50°C matalamman juotoslämpötilan kilpailijoihin verrattuna.
4
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OEM Electronics/Tuotealue Materiaalit & Laitteet
Lisätietoja: Sakari Toivonen puh. 0207 499 333
tai sähköposti: sakari.toivonen@oem.fi

Innovatiiviset THK:n lineaarijohteet
uusimmalla tekniikalla
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. 0207 499 475 tai jere.kettunen@oem.fi
- Juhani Lehtinen puh. 0207 499 447 tai juhani.lehtinen@oem.fi

Mikä on THK ?
THK tulee sanoista:
Toughness, High Quality, Know-how
• Markkinajohtaja maailmanlaajuisesti
• Perustettu vuonna 1971 Japanissa
• Valikoimaa: lineaarijohteet, kuularuuvit,
lineaariyksiköt, kaarijohteet, kääntökehät,
liukujohteet, urakuula-akselit ja -holkit
sekä erikoistuotteet (mm. pallomaiset nivelet
ja kääntökehät)
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uutuus!

Markkinoiden #1
hakkuriteholähde
Pulsin 24 V DC/10 A teholähteen uusia ennätyksiä:
Leveys vain 39 mm
Paino 600 g
Elinikä täydellä kuormalla 120 000 h +40°C:ssa
Hyötysuhde täydellä kuormalla 95,2 %

Usean vuosikymmenen kokemuksella Puls on jälleen
onnistunut tekemään ennätyksellisen 24 V DC / 10 A
hakkuriteholähteen.
Puls suunnittelee ja valmistaa kaikki teholähteensä
itse. Pulsin perustajan, toimitusjohtajan ja 100 %
omistajan Bernhard Erdlin mukaan tämä on suuri
etu verrattuna kilpailijoihin, kun suunnittelijat ja
alihankkijat eivät vaihdu muutaman vuoden välein.
Pulsin panostus ja tavoitteet tuotteiden laadun,
pitkäikäisyyden, pienen koon ja hyötysuhteen osalta
ovat aina tähdänneet markkinoiden kärkeen.

Faktat
• 24 V DC / 10 A
• Leveys 39 mm
• Hyötysuhde 95,2 %
• Paino 600 g
• 20 % tehoreservi jatkuvasti 45°C asti
• DC OK-rele

Uudessa CP10.241-mallissa leveys,
paino, laskennallinen elinikä ja hyötysuhde ovat markkinoiden parhaat.
Täyden kuorman lämpötila-alue on
-25°C….+60°C.
Laajan AC-syöttöjännitealueen
lisäksi uudessa mallissa on vakiona
myös 110-150 V DC syöttömahdollisuus. CP10.242-mallissa on laajennettu 110-300 V DC tulo.
Hakkuriteholähteessä on myös
Pulsin perustaja
aktiivinen PFC-suodin, jonka myötä
ja toimitusjohtaja
tehokerroin on lähes yksi. DC OK-rele
Bernhard Erdl.
vaihtaa tilaansa jos lähtöjännite
putoaa yli 10 % asetellusta. Teholähteestä saadaan
jatkuvasti 12 A, mikäli lämpötila on korkeintaan 45°C.
Siinä on vankka metallikotelo ja DIN-kiskokiinnike.
Käynnistysvirtapiikki on myös pieni. ”Hiccup Plus”
-ylikuormitusmallin ansiosta CP10.241 sopii myös akkujen lataamiseen ja esim. oikosulkutilanteessa vältytään
kaapeleiden ylikuumenemiselta.
Uuteen teholähteeseen on tulossa laajat hyväksynnät ja
luokitukset mm. UL, GL, ATEX.

• Aktiivinen PFC – tehokerroin lähes yksi
• Lämpötila-alue -25°C….+60°C täydellä kuormalla
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OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Jouni Pulli puh. 0207 499 425 tai sähköposti: jouni.pulli@oem.fi

Partexin Mr Mark Cablen vinkki:

Lajitelmalaatikko
pitää merkinnät
järjestyksessä
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Älykkäitä ominaisuuksia
uudella PLUS-sarjalla!
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Partexin uusi PSK55000 lajitelmalaatikko tarjoaa loistavan
ratkaisun niin pieniin kuin suuriinkin merkintätarpeisiin.
Lajitelmalaatikkoa on saatavana täydennettynä johdin- tai
kaapelimerkeillä. Johdinmerkkilaatikoita on saatavana
PA02-, PA1- ja PA2-merkeillä. Kaapelimerkkilaatikot ovat
saatavana muovisilla PK2-merkeillä tai ruostumattomilla
PKS-merkeillä.
Lajitelmalaatikot ovat täydennetty numeroilla (0-9) ja kirjaimilla (A-Z) sekä yleisimmillä erikoismerkeillä. Johdinmerkkilaatikoista löytyy myös asennustyökalut merkeille
ja kaapelimerkkilaatikoista pidikkeet sekä nippusiteet.
PSK55000-PA02-4
• 0,2-1,5 mm²
• 200x 0-9, A-Z, -, /, maa, +, -, N, blanko
• 100x L1, L2, L3 • 2x PAD03T asennustyökalu
PSK55000-PA1-4
• 1,5-4,0 mm²
• 200x 0-9, A-Z, -, /, maa, +, -, N, blanko
• 100x L1, L2, L3 • 2x PAD04T asennustyökalu
PSK55000-PA2-4
• 2,5-16 mm²
• 100x 0-9, A-Z, -, /, maa, +, -, N, blanko
• 100x L1, L2, L3
PSK55000-PK2-4
• Kaapelimerkit POH/PKH-pidikkeeseen
• 100x 0-9, A-Z, -, /, maa, +, -, N, blanko
• Pidikkeet 100x 60 mm, 100x 82 mm
• Nippusiteet 200x 100 mm musta ja valkoinen
PSK55000-PKS
• Kaapelimerkit ruostumattomasta teräksestä
• 50x 0-9, A-Z, -, /, maa, +, -, N, blanko
• Pidikkeet 50x 60 mm, 100x 100 mm
• Nippusiteet 300x 150 mm
OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Henri Suikkanen puh. 0207 499 459
tai sähköposti: henri.suikkanen@oem.fi

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

Suco on laajentanut painekytkinvalikoimaansa
uudella PLUS-sarjalla, jossa on monia älykkäitä
ominaisuuksia.
Normaalisti avoin tai – suljettu kosketin
(NO/NC), jossa integroitu liitin, kuten esim.
Deutsch, AMP superseal tai M12, voidaan
tarjota erilaisin turvaominaisuuksin, kuten
oikosulkusuojaus, johdinkatkoksen havaitseminen ja suojan ylijännitteelle.
Yleisin syy painekytkimen toimimattomuudelle
on ylijännitteen aiheuttama vika. Nyt tarjottavat painekytkimet, joissa on sisäänrakennettu
suojaus, poistaa ongelman, johon asiakas on
aiemmin itse saanut keksiä ratkaisua. Suojaus
vähentää myös elektromagneettisia häiriöitä.
Tulevia ominaisuuksia ovat kylmäkäynnistystoiminto, ylijännitesuojaus, kytkennän tila
(LED) ja ylijännitesuoja automaattipalautuksella. Joitakin ominaisuuksia voidaan jopa
yhdistellä.

Faktat
• Oikosulkusuoja
• Kaapelin katkeamisen havaitseminen
• Suoja ylijännitteeltä
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Ensiesittelyssä uuden toimittajamme
Hokuyon turva- ja laserskannerit
uutuus!
Hokuyo Automatic on japanilainen, 1946 perustettu skannerivalmistaja.
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 vihivaunusovelluksissa.
Skannereiden tunnistusetäisyydet 4 metristä päättyen aina 80 metriin asti.
Lisätietoa turvalaserskannereista antaa:

Lisätietoa laserskannereista antaa:

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

OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Teemu Niemelä puh. 0207 499 482 tai
sähköposti: teemu.niemela@oem.fi

Turvalaserskanneri UAM-sarja
Pieni, kevyt ja helppokäyttöinen turvalaserskanneri
AGV (automaattitrukki) ja vaakatasosuojaus sovelluksiin.
• Koko 97 x 90 x 99,8 mm
• Paino 1,0 kg

Sovelluskohteet

Törmäyksenesto
8
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Standardit:
IEC61496-1/3
IEC61508
ISO13849-1
UL508
UL1998
UL61496-1
CSA C22.2

Tyyppi 3
SIL2
PLd, kategoria 3
Tyyppi 3
No.14

Aluevalvonta

Skannauskulma
190°

Turva-alue
max. 2 m

Varoitus-alue 1
Varoitus-alue 2

Varoitus-alue
max. 10 m

Tunkeutumisen valvonta

Tunnistava laserskanneri UST-sarja
Skannereissa laaja tunnistusalue ja nopea vasteaika.
UST-sarjan skannerit ovat pienimpiä ja kevyimpiä sarallaan.
•
•
•
•

Tunnistusetäisyydet 5 m / 10 m / 20 m
Kolme ulostuloa eri alueita varten
Skannauskulma 270°
Liitäntä USB/RS422

Sovelluskohteet

Esteen tunnistus

Tunnistava laserskanneri UXM-sarja
UXM-sarjan skannereissa on parempi tarkkuus ja resoluutio.
Niissä on myös sisäänrakennettu lämmitys ulkokäyttöä ajatellen.
Skanneria on saatavana sekä kohteen tunnistavaa mallia että
mittaavana.

Sovelluskohteet

Törmäyksen esto

•
•
•
•
•

Tunnistusetäisyydet 30 m / 80 m
Kolme ulostuloa eri alueita varten
Skannauskulma 190°
Ethernet-liitäntä
Saatavissa myös mittaavana, jolla voi mitata paikkaa ja kokoa

Kontin paikan ja koon mittaaminen

Lisää laserskannereita seuraavalla sivulla >>>
O E M I N F O 2 - 2 0 1 5
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Mittaava laserskanneri URG-sarja
URG-sarjan skannerit ovat edullisia ja tarkkoja.
Voidaan liittää suoraan USB-liittimellä, josta saa myös virran.
On myös kooltaan pieni!

Sovelluskohteet

•
•
•
•

Tunnistusetäisyys 0,60-4 m
USB-liitäntä
Tunnistusalue 240°
Koko 50 x 50 x 70 mm

Robotin ympäristön tunnistus

Mittaava laserskanneri UTM-sarja
UTM-sarjan skannerit omaavat pitkän tunnistusetäisyyden ja
laajan tunnistuskulman. Tämän sarjan skannerit ovat myös
nopeita, yksi skannaus kestää ainoastaan 25 ms.
•
•
•
•

Sovelluskohteet

Ympäristön tunnistaminen
10
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Tunnistusetäisyys 0,1-30 m
USB/Ethernet-liitäntä
Tunnistusalue 240°
Skannausaika 25 ms

Fulltech tuoteuutuus - EC-TUULETIN
OEM:n pitkäaikainen yhteistyökumppani, laadustaan tunnettu,
taiwanilainen tuuletinvalmistaja Fulltech Electric, joka aiemmin
on aiemmin keskittynyt AC-tuulettimien valmistukseen, on nyt
kysynnän kasvaessa laajentamassa tuotevalikoimaansa energiaa
säästäviin EC-tuulettimiin.

Faktat
• Mitat Ø250 mm x 76,1 mm
• Elektronisesti kommutoitu DC-ohjaus, AC-käyttöjännitteellä
• Suojausluokka IP55
• Käyttöjännite 115 V AC (230 V AC tulossa)
• Saatavana nopeudensäädin (tulossa)

OEM Electronics/Tuotealue Elektromekaniikka & Lämmönhallinta
Lisätietoja: Kari Matkala puh. 0207 499 332
tai sähköposti: kari.matkala@oem.fi

Orlacon kameroilla erinomaista kuvanlaatua niin
auringonpaisteessa kuin kaivoksen pimeydessä!
Vaatimuksena erinomainen kuvanlaatu, iskun- ja tärinänkestävä rakenne, korkea IP-luokka, erittäin suuri valoherkkyys sekä kattavat EMC-hyväksynnät? Tai arvostatko pitkää
24 kk takuuaikaa sekä Orlacon 3F (Form, Fit and Function)
yhteensopivia päivityksiä, mikä takaa tuotteiden yhteensopivuuden vuosiksi eteenpäin. Asiakkaalle laadukkaan kamerajärjestelmän hankinta on aina investointi. Tavoitteenamme
ovat tyytyväiset asiakkaat, joille haluamme tarjota pitkällä
tähtäimellä kustannustehokkaat ja kannattavat ratkaisut.
Nämä kaikki saat Orlacon laadukkailla ajoneuvokameroilla.

Orlacon AMOS-kamerat

Skannaamalla QR-koodin pääset
tutustumaan tarkemmin Orlacon
kameroihin kotisivuiltamme!
www.oem.fi/Tuotteet/Konenako/Ajoneuvokamerat
tai www.orlaco.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käyttöjännite 12-24 V DC (7-33 V DC)
Videosignaali PAL 720 x 576 / NTSC 720 x 480
Käyttölämpötila-alue -40°C…+85°C
Valoherkkyys <0,05 lux (kirkas kuutamo noin 0,27-1,0 lux)
Dynaaminen alue 80 dB
Suojausluokka IP68 (IEC 60529), IP69K (DIN 40050-9)
Typpitäytteinen kotelointi 1 bar ylipaine
Kemiallisesti karkaistu lasi
Tärinänkesto 15,3 Grms taajuuksilla 24-2000 G2/Hz
Kamera vaihtoehtoja useille eri kuva-alueille

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: Mikko Mannila puh. 0207 499 441, mikko.mannila@oem.fi

O E M I N F O 2 - 2 0 1 5
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Rajakytkimet ja jalkapolkimet

nyt saatavana myös analogiaulostulolla
Analogialähtö antaa lineaarisen ulostulon jalkapolkimessa polkimen painumisen suhteessa ja rajakytkimessä toimipään liikkeen
suhteessa. Jalkapoljinta voidaan käyttää esim. koneen nopeuden
säätelyyn ja rajakytkintä esim. kappaleen paikan tarkkailuun.

Faktat
• Ulotulot 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
• Kosketinlohkoon saatavissa ohjelmoitava PNP-ulostulo
• Jalkapolkimia saatavana yhdellä polkimella, jalkasuojalla tai ilman
• Kaksi ja kolmipolkimiset saatavana erikoistilauksena
• Rajakytkimissä analogialähtö saatavissa kaikkiin metallirunkoisiin kytkimiin

Bernsteinin jalkapolkimet ja rajakytkimet ovat markkinoilla
jo käsite. Saatavana lukuisia eri sarjoja ja erikoismalleja,
kysy tarkemmin!
OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 0207 499 433 tai sähköposti: riku.eerola@oem.fi

Baslerin uusien Sony IMX174 -kennoisten
ace-mallien sarjatuotanto on käynnistynyt
Baslerilta on saatavilla neljä uutta ace-mallia jotka on
varustettu Sonyn uudella Pregius CMOS-kennolla.
Nämä mallit tulevat olemaan erinomaisia korvaajia
CCD-kennoisille kameroille.
Ace-sarjan uudet tulokkaat erottuvat edukseen kompaktin kokonsa sekä suuren ja tehokkaan, viimeisimmällä
CMOS-teknologialla valmistetun kennonsa ansiosta.
Kamerat yltävät jopa 155 fps nopeuteen 2,3 Megapikselin
tarkkuudella. Uusien kameroiden tärkeimmät ominaisuudet
ovat korkea kvanttitehokkuus (QE), laaja dynaaminen alue
sekä erittäin matala kohina. Näiden ominaisuuksien ansiosta
kameroilla päästään kuvanlaadullisesti erittäin hyviin tuloksiin vaikeissakin valaistusolosuhteissa.

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: Miikka Himanka puh. 0207 499 360, miikka.himanka@oem.fi

12
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Jana Bartels, Basler ace-kameroiden tuotepäällikkö,
kertoo näin: ”Basler ace, yksi markkinoiden viime vuosien suosituimpia kamerasarjoja, yhdistettynä näihin tehokkaisiin kennoihin
täyttää kaikki toiveet. Uudet ace-mallimme ovat nopeita, erittäin
herkkiä sekä hyvin pienikokoisia ja kevyitä kameroita.
Tämän ansiosta niitä voidaan käyttää useissa haastavissa kohteissa,
niin tehdasautomaatiossa sekä liikenne- ja logistiikkasovelluksissa
kuin mikroskopiassa ja lääketeollisuudessa.”

Poiminta-anturi
– opastaa sinua valitsemaan oikein
SSP on japanilaisen Takexin valmistama poiminta-anturi, jonka tarkoituksena on varmistaa tuotteen poiminta oikealta poimintapaikalta ja myös ohjata käyttäjä oikealle paikalle. Selkeät LEDit näyttävät vihreää
valoa kohdassa, josta tuotteet poimitaan. Mikäli tuote poimitaan väärältä paikalta, syttyy punainen valo.

Linssien
likaantuessa,
anturit
kompensoivat
tätä säätämällä
herkkyyden
optimaaliseksi.

Poiminta-anturit varmistavat laadunvalvonnan poimintapaikalla,
säästää myös aikaa ohjaamalla
operaattoria oikeaan poimintapaikkaan ja minimoi kustannukset
virhepoiminnasta.
Poiminta-antureiden jäykkä metallikotelo on ainoastaan 13 mm ohut ja
niiden tunnistusetäisyys on maksimissaan 2 m. Tämä tekee poiminta-antureista käyttökelpoisia useimmissa
keräilyasemissa. Anturit on varustettu
automaattisella herkkyydensäädöllä.
Esimerkiksi jos linssit likaantuvat,
anturit kompensoivat tätä säätämällä
herkkyyden optimaaliseksi.

Fakta
• Neljä eri korkeutta 100 mm-375 mm
• Vain 13 mm ohut
• Metallikotelo
• Selkeät LED-valot
		
-Vihreä opastukseen
		
-Punainen virhepoimintaan

OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Teemu Niemelä puh. 0207 499 482
tai sähköposti: teemu.niemela@oem.fi

Poimi tästä!
Ohjauskeskus lähettää signaalin
antureille siitä asemasta, josta on
vuoro kerätä. Anturit näyttävät
vihreää.

Oikea tuote on kerätty
Käsi tunnistetaan, ja ohjausjärjestelmä saa kuittauksen, että oikealta
paikalta on poimittu tuote.

Poiminta väärältä paikalta
Käsi tunnistetaan väärällä poimintapaikalla, jolloin punainen
LED syttyy ja kiinnittää käyttäjän
huomion.
TAKENAKA SENSOR GROUP

O E M I N F O 2 - 2 0 1 5
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Uusi ohjauskotelo ja kannatinjärjestelmä
Bernsteinin uusi kannatinjärjestelmä CS-3000 Next on kevennetty versio suositusta CS-3000-sarjasta.
Yhdessä uuden CC-5000-sarjan kotelon kanssa saadaan tyylikäs ja liikuteltava kotelo esim. viereisen
sivun TSD:n teollisuusmonitoreille.

Kotelo CC-5000

Kotelossa etu- ja takalevy voidaan asentaa avattavaksi tai kiinteäksi tarpeen
mukaan. Etulevyyn saat haluamasi rei’ityksen näytölle ja painonapeille.
Lisätarvikkeina saatavana useita näppäimistövaihtoehtoja, tuulettimia ym.
Syvyysvaihtoehtoja löytyy 75-370 mm:n väliltä. Pituus ja leveys ovat enimmillään 1000 mm. Mitat ja kotelon värin päätät sinä. Kotelon materiaali on
alumiini.

Kannatinjärjestelmä CS-3000 Next

Järjestelmä kasautuu halutuista nivelistä ja putkista. Liikkuvien nivelien
avulla kotelo saadaan kääntymään ja kallistumaan lähes kaikkiin suuntiin.
Kulma menee putken sisään, jolloin saavutetaan helpompi puhtaanapidettävyys ja helppo sekä nopea asennus. Johdot kulkevat aina putken ja kulman
sisällä. Kotelointiluokka kotelossa ja kannatinjärjestelmässä on IP65.

OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 0207 499 433 tai sähköposti: riku.eerola@oem.fi

14
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Teollisuusmonitorit ja -tietokoneet
TSD Electronics Technology Co. Ltd
on OEM Finland Oy:n uusi yhteistyökumppani teollisuusmonitoreissa
ja -tietokoneissa.
Yritys on erikoistunut tuottamaan
laadukkaita teollisuusmonitoreja ja
-tietokoneita kapasitiivisella tai SAW

(surface acoustic wave) kosketuspaneeleilla. SAW-tekniikka toimii
ääniaalloilla. Ihmisen korviin kuuluvan äänen sijaan käytössä on ihmisen
kuuloalueen ylittävä yli 20 KHz:n
taajuudella toimiva ultraääni. TSD
käyttää uutta Zero-bezel-kosketuspaneeliteknologiaa sekä kapasitiivi-

sissa- että SAW-kosketuspaneeleissa.
Zero-bezel mahdollistaa tasapintaisen
kosketuspinnan aivan reunoille saakka
ilman perinteisiä metalli tai muovikehysreunoja. Yrityksen omat tuotantolaitokset takaavat laadun ja tuotteiden
toimitusvarmuuden, koska koko tuotanto
ja logistiikka ovat omissa käsissä.

Faktat
• Kokoluokat 10,1”-42”, aktiivimatriisi TFT-LCD (LED-taustavalo)
• Kosketuspaneelit joko kapasitiivinen tai SAW
• Zero-bezel-kosketuspaneeliteknologia (tasapintainen reunoille saakka)
• SAW-kosketuspaneeli (10 mm) kestää vaativan ”Drop test” teollisuusstandarditestin
• Löytyy sekä 4:3- että 16:9-formaatissa
• Käyttölämpötila-alue jopa -20ºC…+70ºC
• Liitäntäpintoja saatavana mallista riippuen esim. USB, PS2, LAN, Wifi,
HDMI, VGA, DVI, SPIDF ja MIC+PC Audio
• Pöytämallit sekä paneeliin asennettavat (edestä- tai takaapäin)
• Asiakaskohtaisia modifiointeja esim. liitäntäpintaan, asennustapaan sekä
omien logojen tai näppäinreunojen lisääminen paneelin reunoihin

Sovellusesimerkkejä: Teollisuuskoneiden ja ajoneuvojen ohjauslaitteet,
tuotantolaitosten ohjauspaneelit, sairaala- ja laboratoriolaitteet, logistiikkaterminaalipäätteet ja POS/POI-laitteet.
Vinkkinä: Halutessasi voimme toimittaa monitorit esim. Bernsteinin
uusiin CC-5000-sarjan alumiinikoteloihin valmiiksi asennettuina,
katso viereinen sivu!

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

uutuus!
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Suomen myydyin relevalikoima!

Useita ainutlaatuisia
ominaisuuksia

Releco tarjoaa laajan valikoiman releitä perusreleistä aina järeämpien sovellusten erikoisreleisiin.

3-toimintoinen
testipainike

Valinnaiset lisävarusteet

Tarvikkeet

Mekaaninen
asennon ilmaisin

X: LED-indikointi
D: Sammutusdiodi

Eristystä parantava
sisäinen rakenne

F: Sammutusdiodi + napaisuussuoja
B: AC/DC-kela

Valinnainen
LED-indikointi

Kelajännitteen
merkintä
Integroidut
lukituspannat

Hyväksynnät:
Kosketussuojaus

Oma merkintäkyltti
releellä ja kannalla

Kytkentäsillat kelalle
ja kuormalle

Värikoodaus:
DIN-kisko- tai ruuvikiinnitys

AC Punainen: 230 V AC
AC Tummanpunainen: Muut AC-kelajännitteet

Pozidrive-ruuvit
Liittimet merkitty DIN-IEC
-standardin mukaisesti
Liittimet 4 mm² johtimille asti

16
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AU Harmaa: AC/DC
DC Sininen: 24 V DC
DC Tummansininen: Muut DC-kelajännitteet

Muotoiltu kuori paremman
otteen takaamiseksi

Selkeä merkintäkyltti,
jossa kaikki oleellinen
tieto releestä:

IRC-interfacereleet
•

1-napaiset releet 10 A

•

2-napaiset releet 5 A

•

Mekaaninen indikointi,
valinnainen LED-indikointi

•

Värikoodattu koestuspainike

•

Tukevat lattaliittimet

•

Myös kaksoiskosketin malli

•

Myös AC/DC-malli

•

Puolijohde-mallit

•

Kannan leveys 15,6-16,9 mm

QRC-pienoisreleet
•

2-napaiset releet 10 A

•

4-napaiset releet 5 A

•

1-napaiset releet 16 A

•

Mekaaninen indikointi,
valinnainen LED-indikointi

•

Värikoodattu koestuspainike

•

Merkintäjärjestelmä

•

Malli sarjaankytketyillä
koskettimilla suuria
DC-kuormia varten

•

Kannan leveys 22,5 mm

Vandalproof-kytkimet

erittäin vaativiin olosuhteisiin

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kytkimet ovat suunniteltu kestämään erittäin vaativia olosuhteita. Kytkimet eivät
hätkähdä muuttuvia säitä tai niihin kohdistuvaa ilkivaltaa,
joten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi tyylikkyyttä
vaativiin paikkoihin sekä julkisiin tiloihin.
Mekaanisista kytkimistä löytyy erilaisilla kytkinominaisuuksilla ja
suojausluokilla kolme profiilia: ulkoneva, kupumainen ja matala.
Nämä yhdistettynä saadaan ergonominen, sähköinen ja ympäristön
vaatimusten mukainen toteutus.
Suojattuja kytkimiä on saatavilla myös LED-valaistuna monilla
eri väreillä. Tällä saadaan lisätilaa ohjausyksikön paneeliin ja
enemmän toiminnallisuutta laitteeseen.

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

MRC-teollisuusreleet
•

3-napaiset releet, jopa 16 A

•

4-napaiset releet 10 A

•

Mekaaninen indikointi,
valinnainen LED-indikointi

•

Malli “blow out” magneetilla,
suurien DC-kuormien
ohjaamiseen

•

Kannan leveys 38 mm

Valikoimassamme myös
Bulginin uudet Piezo-kytkimet!
Piezo-kytkimien vikojen todennäköisyys pienenee koska niissä
ei ole mekaanisesti liikkuvia osia. Kytkimen vähäinen kuluminen mahdollistaa miljoonien painallusten toiminnan vaativimmissakin olosuhteissa.
Näillä myös ruostumattomasta teräksestä
valmistetuilla kytkimillä on kestävä yhden
osan rakenne, joka takaa suojan koviakin
iskuja vastaan. Laaja käyttölämpötila-alue
-40°C...+85°C ulottuu vaativiinkin käyttökohteisiin.

Tarvikkeet
•

Aikakuutio, jolla muutat
11-pinnisen releen aikareleeksi

•

Laaja valikoima kantoja,
joissa kaikissa on lukituspanta

•

Erilaisia kytkentäsiltoja nopeaan
ja turvalliseen asennukseen

•

Lisämoduulit

•

SMS-rele

Faktat
• Suojausluokat IP68 ja IP69K
• Kytkentä 24 V AC/DC @ 1 A

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Jarno Rauta puh. 0207 499 461 tai
sähköposti: jarno.rauta@oem.fi

• Merkkivalo 24 V AC/DC 			
• Ø16 mm, 19 mm ja 22 mm
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Uusi karamoottoritoimittaja
Moteck on taiwanilainen karamoottoreita valmistava
yritys, jolla on yli 20 vuoden kokemus erittäin laadukkaiden karamoottorien tuotekehityksestä ja valmistuksesta.
Toimintansa Moteck aloitti satelliittitelevisioiden antennien
kääntömoottoreilla, joista he nopeasti laajensivat aluetta
sairaalalaitteiden, kotihoidon ja teollisuuden sovelluksiin
sekä konttori- ja kotikalusteisiin. Näiden lisäksi ohjelmassa
on portinaukaisujärjestelmät ja aurinkopaneelien liikkeeseen kohdistuvat laitteet.

Huonekalut

Portinavaus

Tuotteet suunniteltu erityisesti konttorija 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. kääntöportteihin, liukuportteihin ja autotallien
oviin.

Kotihoito
Tuotteet suunniteltu erityisesti liikuntarajoitteisten ja ikääntyneiden ihmisten
kotihoitoa helpottamaan. Esimerkkinä
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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Tänä päivänä Moteck on yksi merkittävä karamoottorien
valmistaja ja toimittaja ympäri maailman.
Laadun takeena on ISO 9001 -sertifikaatti sekä kaikkien
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
osa-alueisiin suunnitellut karamoottorit
sopivat myös teollisuuden käyttöön
tapauskohtaisesti.

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

FD60

MD53

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

Jännite 12/24 V DC
Max, työntövoima 3500 N
Max. vetovoima 2000 N
Max. nopeus 11 mm/s *
Iskun pituus 100~300 mm

*ei kuormalla

*ei kuormalla

LD3

MD120

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

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

*ei kuormalla

*ei kuormalla

ID10

BD61

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

Jännite 12/24 V DC
Max, työntövoima 6000 N
Max. vetovoima 4000 N
Max. nopeus 22 mm/s *
Iskun pituus 100~800 mm
*ei kuormalla

*ei kuormalla

Kysy lisää malleistamme!

OEM Automatic/Tuotealue Moottori
Lisätietoja: - Jere Kettunen puh. 0207 499 475 tai jere.kettunen@oem.fi
- Juhani Lehtinen puh. 0207 499 447 tai juhani.lehtinen@oem.fi
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NUCLEUS! MIKÄ SE ON?

Displaytechin tarjoama tuotekehityspalvelu,
joka vähentää tuotekehityskulujasi!

uutuus!
Ominaisuudet

Hyödyt

Asiakaskohtaiset mahdollisuudet

• TFT LCD
• Microchip PIC24 or
PIC32 Microcontroller
• External Flash 2 MB
• External SRAM 512 Kb
• USB 5 V Power & Data
• Microchip ICSP Port
• Pre-developed Firmware
• Reference Schematics

• Hardware Available Now
• Initialization and sample code
provided for TFT driver IC’s
• Reference designs and schematics available
• Rapid GUI design with Microchip
Graphics Library and example software
• Hardware and Software Design
Engineering Support

• Wireless Devices: WiFi, Bluetooth,
2.4 Ghz, 915 Mhz
• External sensors via A/D, SPI, I2C
• USB (full-speed)
• External Connections
(UART, SPI, I2C, parallel)
• Capacitive Touch, Proximity Sensing
• Buttons, Relays, Indicator LED’s, Piezo, etc.

OEM Electronics/Tuotealue Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Janne Saarnilehto puh. 0207 499 431 tai
sähköposti: janne.saarnilehto@oem.fi
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Ensimmäisenä maailmassa!
SG4-H 14 -turvavaloverho
ruostumatonta terästä utuus!
u
IP69K-suojausluokalla
SG4-H 14 -turvavaloverho on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (AISI 316L).
Datalogicin SG4-H 14 -turvavaloverhot soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa
edellytetään korkeaa hygieniatasoa kuten esim. lääketeollisuudessa.
•

Faktat
• Ruostumatonta terästä AISI 316L
• IP69K-suojausluokka

Skannaa
QR-koodi
ja katso
esittelyvideo!

• Tyyppi 4, PL e, SIL 3
• Sormisuojaus, resoluutio 14 mm
• M12-liittimet
• Profiili 30x50 mm
• Lasinen etulinssi (tulossa myös versio SG4-F muovisella linssillä)

OEM Automatic/Tuotealue Turva
Lisätietoja: Mikko Niiniö puh. 0207 499 463 tai mikko.niinio@oem.fi

Uudet 4/5-napaiset versiot:
- Turvavaloverho SG4-B 14/30
- Turvavalopuomi SG4-Compact Base
Yhä useammin käytössä on ohjelmoitava turvaohjaus,
kuten turvalogiikka, jolloin itse turvalaitteelta tarvitaan vain välttämättömin eli turvaulostulot.
Tähän tarpeeseen Datalogic vastasi lisäämällä valikoimaansa Tyypin 4 (PL e) riisutut versiot, joissa on vain
turvaulostulot ja jännitesyöttö. Tämän ansioista kytkentä on mahdollisimman yksinkertainen ja voidaan
käyttää 4-napaisia liitoskaapeleita sekä lähettimessä
että vastaanottimessa.

Datalogicin uusilla 4/5-napaisilla
SG4-B turvavaloverhoilla voidaan
suoraan korvata SG2-B sarjan
(PL c) turvavaloverhot.
Skannaamalla QR-koodin pääset
tutustumaan kotisivullamme
olevaan valikoimaamme!

Huom! Toukokuussa 2015 voimaan tulleen muutoksen
myötä Tyypin 2 turvavaloverhot ovat turvatasoa PL c
(ei siis enää PL d). Mikäli nyt on tarve PL d turvatasolle,
on valittava Tyypin 4 turvalaite.
OEM Automatic/Tuotealue Turva
Lisätietoja: Mikko Niiniö puh. 0207 499 463, mikko.niinio@oem.fi
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uutuus!

Pumpputarjontamme laajenee uusilla tuotemerkeillä,

tarjoammekin nyt sopivia pumppuja
yhä useampaan asiakassovellukseen
Itseimevät keskipakopumput ja
sisähammaspyöräpumput

Saksalainen Jung Process Systems GmbH ja
saksalais-italialainen Victor Pumpen GmbH/
Victor Pumps S.R.L. tarjoavat laadukkaita kaksoisruuvi-, keskipako- ja sisähammaspyöräpumppuja
vaativiin asiakaspumppauskohteisiin.

Kaksoisruuvipumput

Jung Process Systems:llä on yli 40 vuoden kokemus mm.
ruoka- ja leipomoalan pumpputuotteiden ja huollon parista.
Jungin HYGHSPIN-tuotemerkillä valmistetut kaksoisruuvipumput (30 l/h-300 m3/h, max. 35 bar, 0,5-1 000 000 cSt) täyttävät elintarviketeollisuuden EHEGD- ja 3A-sertifikaatit ja
niitä on saatavana myös ATEX-sertifikaatin täyttävinä versioina. Tuotteen laadukkuudesta kertoo omalta osaltaan se
seikka, että jokainen tehtaalta asiakkaalle lähtevä pumppu
testataan erikseen tietyn testaussuunnitelman mukaisesti.

Victorin S-sarjan itseimevät ja avoimella juoksupyörällä
varustetut keskipakopumput ovat erityisesti suunniteltu
pumppaamaan korroosiota aiheuttavia ja/tai kuluttavia nesteitä aina 50 mm2/s (cSt) viskositeettiarvoon saakka. S-sarjan
keskipakopumput kykenevät poistamaan ilman pumpattavasta nesteestä ja tyypistä riippuen imemään nestettä jopa
8-9 metristä eli hyvin lähelle maksimi imukorkeutta.
Victorin keskipakopumppuja löytyy tavanomaisten
tyyppien lisäksi myös ATEX-sertifikaatin täyttäviä malleja.
Tyypilliset käyttökohteet Victorin itseimevälle keskipakopumpulle löytyvät teollisuuden, vesienkäsittelyn, jalostamojen, laivanrakennuksen, ympäristötekniikan, rakennustekniikan ja maatalouden pumppauskohteista.

Kaksoisruuvipumpun käyttökohteet ruoka- ja leipomoteollisuuden lisäksi löytyvät esimerkiksi farmasian,
kosmetiikka-alan ja kemianteollisuuden parista.

Itseimevät
sisähammaspyöräpumput

Victorin R-sarjan itseimevät sisähammaspyöräpumput ovat tarkoitettu pumppaamaan
maksimillaan 360 m3/h 16 barin vastapaineella
viskoottisia (yli 100 000 cSt), korroosiota aiheuttavia,
kuluttavia ja ympäristölle vaarallisia aineita lämpötilaluokassa -60°C…+300°C. Victorin sisähammaspyöräpumppujen
tuotto on suoraan verrannollinen pumpun pyörimisnopeuteen ja niiden tasainen ja pulsaatiovapaa virtaus ei aiheuta
ylimääräisiä värinöitä tai rasituksia putkistoliitäntöihin,
venttiileihin tai kytkimiin. Victorin sisähammaspyöräpumppuja löytyy tavanomaisten tyyppien lisäksi myös
ATEX-sertifikaatin täyttäviä malleja.

OEM Automatic/Tuotealue Pumppu
Lisätietoja: Risto Ruutiainen puh. 0207 499 388 tai
sähköposti: risto.ruutiainen@oem.fi
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Victorin hammaspyöräpumppujen tyypilliset kohteet
löytyvät esim. kemikaalien, musteen, maalien, bitumin,
polyuretaanin (polyoli & isosyanaatti), suklaan sekä
erilaisten öljyteollisuuden aineiden pumppaamisessa.
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OEM Electronics/Tuotealue Elektromekaniikka & Lämmönhallinta
Lisätietoja:Quality
Janne Lummejoki puh. 0207 499 437
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janne.lummejoki@oem.fi
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Alihankinta-messulla 15.-17.9.2015.
Esittelemme OEM Electronicsin uutuuksia
sekä OEM Automaticin moottori-, kaapeli -ja laakerivalikoimaamme.
Uuden verkkokauppamme ensiesittely tapahtuu täällä. Osastomme
numero on D198.

Helsingin Teknologia’15-tapahtumassa 6.-8.10.2015 on
www.techno.it
Messukeskus
Helsinki 6.–8.10.2015
mukana useita eri aihealueita.
Meiltä näillä messuilla on esillä laajin tuotevalikoima ja lähes kaikki
tuotealueet niin OEM Automaticin kuin OEM Electronicsinkin puolelta.
Tapahtumassa on myös hyvä tilaisuus tulla tutustumaan uuteen verkkokauppaamme. Tervetuloa tutustumaan osastolle 6m121.
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