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Poimintoja:

Puheenvuorossa...

Ville Entonen

Kompakti energiamittari jopa
80 ampeerin suoramittaukseen

Osastopäällikkö
Tuotealue Keskus

Mistä tuotealueenne nimi Keskus tulee?

Suuri osa Keskus-alueen tuotteista asennetaan koteloon.
Koteloa jossa on sähköä kutsutaan myös sähkökeskukseksi, ja siitä lyhennettynä
nimitys Keskus. Muutamia kertoja on asiakas olettanut keskuksen tarkoittavan
puhelinvaihdetta, ja kyllä puheluita myös välillä siirrellään. Näistä tilanteista on
selvitty huumorilla. : ) Tuotteitamme käytetään toki myös monissa muissa paikoissa,
kuten tässä lehdessä esillä olevat Advantech-tietokoneet ja Partex-kaapelimerkinnät.

Mitä kaikkea tuotealueenne kuuluu?

Organisaatiossa meillä on omat myyjät eri alueille Suomessa. Tuotteiden tuki on
tuotepäälliköiden vastuulla, ja jokaisella tuotteella on asiaan erikoistunut tuotepäällikkö. Näin voimme palvella asiakkaitamme vahvalla tuotetuntemuksella ja
nopeasti. Tuotevalikoima on laaja sisältäen kaikkea mitä sähkökeskuksen sisällä ja
ympärillä on. Voisi sanoa, että jos tuote asennetaan DIN-kiskolle, meillä on tuote
siihen.

Kerro uusista tuotealueen tuotteista ja toimittajista?

Olemme aloittaneet taiwanilaisen Advantechin tuotteiden myynnin.
Advantech on erittäin suuri valmistaja teollisuustietokoneille maailman laajuisesti.
Heidän tuotteensa ovat monipuolisia ja räätälöitävissä tarpeittesi mukaan.
Lisää Advantech tuotteista löydät sivuilta 14-15.

Mittarilla voidaan mitata 3-vaiheisen
järjestelmän sähköenergiaa suorakytkennän kautta jopa 80 A maksimivirtaan asti.
sivu 8

Teollisuus PC modulaarisella
kotelolla
Advantechin modulaarisilla koteloilla
voit rakentaa tietokoneesi täysin
tarpeidesi mukaiseksi.
sivu 14

Kapasitiiviset kytkimet,
näppäimistöt ja tasohiiret
Cirque kapasitiiviset kosketustasot
ovat saatavissa pelkkinä tasoina,
joissa on kapasitiivinen taso sekä
ohjauselektroniikka.

Minkä uuden tuotteen haluat erikseen mainita ja miksi?

Suosittu KDSClick-tuoteperhe laajentuu pyöreällä mallilla. Sarja on markkinoiden
monipuolisin läpivienti. Valmiskaapeleiden liittimet ovat helppo tiivistää KDSClick
-läpiviennillä, ja valmiskaapelin takuu ja ominaisuudet säilyvät ennallaan, koska
kaapelia ei tarvitse katkaista asennusta varten. Läpiviennin asennus on myös
helppoa ja nopeaa verrattuna moneen kilpailevaan tuotteeseen. Tähän jo viime
Info-lehdessä esiteltyyn tuoteperheeseen todella kannattaa tutustua.

OEM:n tekninen osasto jatkojalostaa tuotteita.
Miten se pystyy palvelemaan Keskus-tuotealueen asiakkaita?

Tuotteidemme jatkojalostuksen tarkoitus on helpottaa asiakkaittemme arkea.
Kokemuksemme perusteella voimme sanoa, että aluksi pieneltä tuntuvan jatkojalostus tuo tuntuvaa ajan säästöä asiakkaillemme. Esimerkkejä jatkojalotuksesta
ovat mm. riviliitinpakettien kokoonpano, tuotteiden asennus valmiiksi koteloon,
kaapelimerkintöjen tulostus ja liitoskaapelin asennus tuotteeseen valmiiksi yms.

Mitä haluat sanoa tuotealueenne asiakkaille?

Haluan toivottaa asiakkaillemme hyvää ja kiireistä loppuvuotta. Haastakaa meitä
löytämään teille parhaiten sopivat tuotteet joilla te voitte menestyä paremmin
alati kiristyvässä kilpailussa.

sivu 20

Teollisuusmonitorit ja
tietokoneet
Kattaen aina POS/POI-laitteisiin
tarkoitetut kosketusnäyttömonitorit
ja All-in-one touch- sekä Interactive
Digital Signage -kosketusnäyttötietokoneet.
sivu 21

Miksi valita sähkötoiminen
karamoottori?
Oikeat karamoottorivaihtoehdot
hydraulisille ja pneumaattisille
sylintereille.

sivu 22

OEM toimii valmistajan myyntiorganisaationa Suomessa

OEM Finland Oy
Vastaava julkaisija Patrick Nyström
Ulkoasu ja taitto Timo Lempiäinen
Painosmäärä 12 950 kpl
Fiskarsinkatu 3, PL 9, 20101 Turku
www.oem.fi | www.oemelectronics.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. Konsernissa yrityksiä 35 kpl ja
Drammen

Pärnu

Tranås

toimimme 14 maassa.
Riika

Asiakaspalvelu:
puh. 0207 499 499 | info@oem.fi

Allerød

Vilna

Leicester

Varsova

4041 0624

Praha

Trnava
Budapest
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JABSCO ja FLOJET
teollisuuspumppujen maahantuonti OEM:lle
OEM Finland Oy ja Xylem ovat sopineet Jabsco- sekä Flojet-teollisuuspumppujen
maahantuonnin siirtymisestä OEM:lle. Kuvassa vasemmalla OEM Finland Oy:n
Pumppu-tuotealueen tekninen myyjä Petteri Lehto sekä toimitusjohtaja Patrick
Nyström, kuvassa oikealla kehityspäällikkö Marko Salovaara. Xylemin edustajina
tilaisuudessa olivat avainasiakaspäälliköt Robin Candolin sekä Ralf Lange.

www.oem.fi /Pumppu/Pumput
Lisätietoja: Petteri Lehto puh. 040 3412 389
petteri.lehto@oem.fi

Pystymme nyt tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin
laajemman ja kattavamman pumppuvalikoiman!

4

O E M I N F O # 2 - 2 0 1 7 w w w. o e m . f i

Tarvitsetko tarkkaa 3D-mittausta?

Pystymme nyt tarjoamaan uuden toimittajamme SmartRayn huipputeknologialla varustettuja 3D-antureita.
Saksalaisen SmartRayn pitkäjänteinen kehitystyö ja
tinkimätön panostus 3D-profilointitekniikkaan on
jalostunut sarjaksi laadukkaita 3D-antureita.

Kolmentoista tuotevariantin joukosta löytyy sopiva anturi lähes
jokaiseen mittauksen ja laaduntarkastuksen sovellukseen, olipa
kyseessä sitten nopeutta tai äärimmäistä tarkkuutta vaativa kohde.
3D-anturia käytetään yleisesti myös robotin tukena sovelluksissa, joissa liikeratojen optimointi on tärkeää. Pienikokoiset
IP65-luokitellut anturit soveltuvat myös haastaviin ympäristöihin. Tehdaskalibroidun anturin mukana tuleva SmartRay
Studio 4 -ohjelmisto tekee käyttöönotosta helppoa ja mahdollistaa pääsyn kaikkiin anturin ominaisuuksiin. GigE-rajapinnan
yhteensopivuus on varmistettu valmiilla ajureilla useisiin
konenäkö kirjastoihin kuten Matrox, Halcon ja LabVIEW.

Faktat
• X resoluutio 640-1920 pix
• Y resoluutio 5,8-310 µm
• Z resoluutio 0,37-56 µm
• Skannaus nopeus 100 Hz - 25 kHz
• Laser 2M- tai 3B-luokitus, 450 nm tai 660 nm
• Kuvaformaatti: 3D point cloud, Intensity, Laser Line thickness

www.oem.fi /Konenäkö
Lisätietoja: Miikka Himanka puh. 040 3412 360
miikka.himanka@oem.fi

SmartRayn tarkkoja 3D-antureita voidaan käyttää
monipuolisesti erilaisissa mittauskohteissa.
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Nuvis-5306RT
vaativiin kuvantamissovelluksiin
Nuvis-5306RT on uusin lisäys Neousys Technologiesin
kuvantamiskäyttöön suunniteltuun Nuvis-sarjaan.
Siitä löytyvät kaikki ominaisuudet, joita vaativissa
teollisen kuvantamisen sovelluksissa tarvitaan.
Reaaliaikainen kuvantamista varten suunniteltu I/O takaa
ajoituksien mikrosekuntitason tarkkuuden. Kamerat voidaan
liittää koneen omiin USB3.0- tai GigE/PoE-portteihin ja LEDvalaisimet sisäiseen 4-kanavaiseen 12 V/1 A valaisinkontrolleriin. Cassette-laajennuspaikkaan voidaan liittää PCIeväyläisiä lisäkortteja, kuten NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
-grafiikkakortti GPU-laskentaa varten, tai CameraLink/
CoaXPress/10 Gb Ethernet-laajennuskortti. Intelin Skylake
sukupolven Core i7/i5 -suorittimet voidaan valita jo 35 W tai
65 W TDP-versioina.

Faktat
• 6. sukupolven Core i7/i5 -suorittimet ja jopa 32 GB muistia
• Reaaliaikainen I/O DTIO v2 tai OpenMCU firmwarella
• 4x USB3.0- ja 4x GigE/PoE-kameraliitännät
• 1x pulssianturitulo ja 4x trigger-lähtö

www.oem.fi /Konenäkö
Lisätietoja: Kimmo Jansson puh. 040 3412 368
kimmo.jansson@oem.fi

• PCIe x16 laajennuspaikka 75 W TDP-grafiikkakorttien tuella

Uuden arkkitehtuurin ultrakompakti tietokone

Neousys
POC-300
teollisuus- ja kuvantamissovelluksiin
Suuren suosion saavuttaneen POC-200:n seuraaja on täällä!
Uusi POC-300-sarja on varustettu tehokkaalla ja vähävirtaisella
Apollo Lake sukupolven Atom™ x7-E3950 tai Pentium® N4200
neliydinsuorittimella, kattavilla liitännöillä ja laajalla käyttölämpötila-alueella, tietysti passiivijäähdytettynä.
POC-300 on suunniteltu asennettavaksi DIN-kiskoon, ja kaikki
liitäntäportit ovat helposti käytettävissä kahdella sivulla.
Erittäin kattavia liitäntöjä voidaan laajentaa vielä entisestään
erikseen hankittavilla MezIO™-moduuleilla.

Faktat
• Ultrakompakti koko: 56x108x153 mm / 0,96 kg
• Laaja käyttölämpötila-alue -25°C ... +70°C
• Kattavat liitännät mm. 2xUSB2, 2xUSB3, 3xGigE, RS-232/422/485
• Saatavana IEEE 802.3at PoE+tuki kahteen GigE-porttiin
• MezIO™-laajennusmoduuleilla voidaan lisätä
esim. COM-portteja tai digitaalinen I/O
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Basler on tuonut 20 uutta kameraa Ace-mallistoon
Ace-mallisto on suurin kamerasarja teollisen kuvantamisen alalla yli 120:llä kameramallilla. Jotta mallit erottuvat
helpommin, Basler ryhmittelee Ace-malliston kolmeksi tuotelinjaksi: Ace L, Ace U ja Ace classic.
Ace L -tuotelinjan muodostavat kaksitoista uutta kameramallia,
joissa on Sony Pregius global shutter -kennot. Kamerat tarjoavat
9 ja 12 Mpx resoluution ja jopa 40 fps nopeuden ja erottuvat
erityisesti tunnetun ja loistavan Pregius kuvanlaadun ansiosta
suurilla tarkkuuksilla.
Lisäksi kahdeksan uutta Ace-mallia kuuluvat Ace U-mallistoon.
Nämä 6-12 Mpx Sony STARVIS Rolling Shutter -kennoilla varustetut kamerat täydentävät jo muuten kattavaa Ace U -mallistoa.

www.oem.fi /Konenäkö
Lisätietoja: Miikka Himanka puh. 040 3412 360
miikka.himanka@oem.fi

Laadukkaat LED-valaisimet

teollisuuteen ja konenäköjärjestelmiin
Saksalainen Sangel on tuonut markkinoille laajan valikoiman
LED-valaisimia teollisuuden tarpeisiin. Kahdeksasta eri tuoteperheestä löydät oikean valon juuri sinun tarpeisiisi.
www.oem.fi /Konenäkö
Lisätietoja: Joonas Hänninen puh. 040 3412 369
joonas.hanninen@oem.fi

Faktat
•
•
•
•
•
•

Vahva ja tyylikäs design
IP67 (työpistevalot IP40)
24 V DC
Liittimellä tai kiinteällä kaapelilla
Eri lasivaihtoehtoja (kirkas, diffusoitu PMMA tai ESG)
Kestoikä min. 60 000 h

Jo entuudestaan tähän mallistoon kuului 40 Sony Pregius- ja
OnSemi Python-kennoilla varustettua kameraa.
Ace classic -mallisto pitää sisällään perinteiset CMOS-kennoilla
(CMOSIS, e2V, OnSemi) sekä Sonyn CCD -kennoilla varustetut
kamerat.
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Laaja valikoima liitinrimoja ja sokeripaloja
Olemme aloittaneet yhteistyön uuden toimittajan,
Körnerin, kanssa liitostuotteiden osa-alueella.
Körner on vuodesta 1951 asti valmistanut tuotteita sähköteollisuuden tarpeisiin ja keskittyy niissä erilaisiin liitosratkaisuihin. Tuotteista tunnetuimpia ovat erilaiset liitinrimat
ja sokeripalat, joita löytyykin laaja valikoima. Lisäksi heidän
tuotevalikoimaan kuuluu joitain liittimiä ja kytkentärasioita.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä löytyykö sopivat tuotteet
myös teidän tarpeisiin!
www.oemelectronics.fi /Elektromekaniikka & Lämmönhallinta
Lisätietoja: Jukka Karppinen puh. 040 3412 326,
jukka.karppinen@oem.fi

Faktat
• Materiaalit UL94V0-luokkaan asti
• Sokeripalat suoraan tehtaalta oikean mittaisena
• Mahdollisuus omille merkinnöille

Verkkojohdot ja kojevastakkeet
OEM tarjoaa erikoiskaapeleiden ohella pitkällä kokemuksella
myös valmiina käyttöön olevia verkkojohtoja valetuilla
pistokkeilla. Meiltä saat eri maiden vaatimusten mukaisilla
pistokkeilla varustetut verkkojohdot, joko PVC- tai kumikaapelilla varustettuna. Vaihtoehtoja löytyy yleisimmistä liitosjohdoista lähtien aina mitä erikoisimpiin asiakaskohtaisiin
sovelluksiin saakka. Yleisimmät värit ovat musta, harmaa
ja valkoinen, joita löytyy suoraan varastostammekin, mutta
pystymme toimittamaan myös erikoisvärejä. Johdon kylkeen
on myös tarvittaessa mahdollista saada haluamanne teksti,
esim. yrityksen nimi.

Muistathan, että OEM Electronics:ltä löytyy tuotevalikoimasta
myös kojevastakkeita (IEC-liitin). Standardimallien ohella
näitäkin tuotteita on mahdollista saada asiakaskohtaisesti
sovellettuina, esim. valmiilla johdotuksilla. Tuotteen optimointi on suosittua, koska monesti tuotteen muokkaus
valmiiksi jo tehtaalla säästää paljon aikaa ja rahaa asennusvaiheessa.

www.oemelectronics.fi /Elektromekaniikka & Lämmönhallinta
Lisätietoja: Kari Matkala puh. 0207 499 332,
kari.matkala@oem.fi

Kysy lisää, valikoimastamme löytyy varmasti sopiva vaihtoehto sinunkin tarpeeseesi.
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OLEMME VALMIITA AUTTAMAAN SINUA!
Meille on tärkeää pystyä palvelemaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti. Komponenttien
kokoonpano ja jatkojalostus tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden hyödyntää omat
resurssinsa tehokkaammin.
Meiltä voit tilata yhdellä tilausnumerolla useista
nimikkeistä kootun kokonaisuuden, jonka jokainen
komponentti on valittu yhdessä asiakkaan kanssa
vastamaan parhaiten todellisia tarpeita.
Tarjoamme yli 200 valmistajan tuotevalikoiman,
josta voidaan räätälöidä optimaalinen kokonaisratkaisu tarpeitasi varten.
Mikäli esimerkiksi tuotteessasi käytetään usein
samanlaista riviliitinpakettia, voit säästää huomattavasti aikaa ja rahaa tilaamalla valmiin kokoonpanon
suoraan meiltä.

Jopa yksinkertaisten kokoonpanojen tekeminen,
alkaen DIN-kiskon katkaisemisesta ja erikoismerkintöjen tekemisestä voi olla aikaa vievää. Me OEM:llä
tarjoamme tämän palvelun sinulle.

Esimerkkejä asiakassovelletuista tuotteistamme:
• Riviliitinpakettien kokoonpano ja
riviliitinmerkintöjen tulostus
• Partex-johdin- ja kaapelimerkkien tulostus
• DIN-kiskojen ja kaapelikourujen katkaisu
• Koteloiden rei’itys ja kalustus

DMED301
• Leveys vain 4 moduulia
• 		 Suoramittaus jopa 80 A asti
• 		 Pätöenergian mittaustarkkuus:
IEC/EN 62053-22 luokka 0,5 s
• 		 Taustavalaistu LCD-näyttö
• 		 Integroitu RS485-liitäntä, Modbus

O E M I N F O # 2 - 2 0 1 7 w w w. o e m . f i
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www.oem.fi /Asiakaspalvelu
Lisätietoja: Asiakaspalvelu puh. 040 3412 499
info@oem.fi

kotelosi
Anna teknisen osastomme esim. varustaa
min.
kaam
tehok
ssisi
resur
t
ynnä
valmiiksi, näin hyöd

Kokoamme riviliitinpakettisi ja
tulostamme riviliitinmerkintäsi.

Kompakti energiamittari

jopa 80 ampeerin suoramittaukseen
DMED301 on Lovato Electricin uusin tulokas älykkäiden energiamittareiden DMED-tuoteperheeseen. Mittarilla
voidaan mitata 3-vaiheisen järjestelmän sähköenergiaa suorakytkennän kautta jopa 80 A maksimivirtaan asti.
DMED301-energiamittariin on sisäänrakennettu RS485-liitäntä, joka mahdollistaa mittarin etävalvonnan
Lovato Electricin omien ohjelmistojen kanssa, tai liittämisen muihin
Modbus-protokollaa tukeviin SCADAohjelmistoihin. Kaikki mitattavat
suureet ovat lisäksi luettavissa taustavalaistulta LCD-näytöltä. Mittarissa
on lisäksi yksi käyttäjän ohjelmoitava sisääntulo, jolla voidaan mm.

käynnistää käyttötuntimittarit tai valita kahden tariffin väliltä. DMED301
energiamittarilla voidaan mitata ja
valvoa esimerkiksi pätö- ja loisenergian kulutusta, jännitettä, virtaa,
käyttötunteja, pätö- ja loistehoa sekä
tehokerrointa. Mittarin tarkkuusluokka on IEC/EN 62053-22 mukaisesti 0,5 s. Monipuoliset toiminnot
on pakattu kompaktiin DIN-kiskolle
helposti asennettavaan koteloon.

Verkkosivu: Keskus / Energianhallinta
Lisätietoja: Timo Heinonen puh. 040 3412 365
timo.heinonen@oem.fi
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Crouzet-puolijohdereleiden
merkki on jatkossa
Tämän vuoden aikana Crouzet-brändin puolijohdereleiden
logo vaihtuu Crydomiksi. Tuote on jatkossakin teknisesti
täysin sama, joten myös tilauskoodit säilyvät ennallaan.
Nimenmuutos johtuu Crydomin ja Crouzetin yhteistyön
päättymisestä.
HUOM! Crouzet/Crydom-nimenmuutos
koskee VAIN puolijohdereleitä!

www.oem.fi /Keskus/Releet
Lisätietoja: Jouni Pulli puh. 040 3412 425
jouni.pulli@oem.fi

DR22 – uusi 22,5 mm leveä
1-vaiheinen puolijohderelesarja
Crydomin uudessa DR22-sarjassa on integroidut jäähdytyslevyt ja
DIN-kiskokiinnitys. Kokonaisleveys on vain 22,5 mm. Sarjaan kuuluu
DC- ja AC-ohjatut 20 A-, 30 A- ja 35 A- mallit. 20 A- ja 30 A-malleja saa
sekä kontaktori- että relekytkennällä. Nollapistekytkevät mallit
sopivat erinomaisesti esimerkiksi lämmitykseen.

90 mm leveät 3 x 25 A AC-puolijohdereleet
integroiduilla jäähdytyslevyillä
Crydomin CTR-sarjan 3 x 25 A AC-puolijohdereleissä on integroitu
jäähdytyslevy, DIN-kiskokiinnitys ja Direct Bond Copper
(DBC) -teknologia. Vaihtoehtoina on AC- tai DC-ohjaus.

Faktat
• Lähtö 3x25 A AC / 48-600 V AC
• Leveys 90 mm
• Integroitu jäähdytyslevy, DIN-kiskoasennus
• AC- tai DC-ohjaus
• Rinnakkaissarja Crouzetin GNR25-releille
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Bacolta uusi sarja LED-merkkilamppuja
Uudet LED-merkkilamput sopivat hyvin vaativiin
ympäristöihin, koska niissä on korkea kotelointiluokka

Merkkilamput on saatavana
viidessä eri värissä.

(IP66/IP69K) ja iskunkestävyys (IK05). Uusi sarja
korvaa vanhat hehku- ja LED-merkkilamput.

Faktat
• Erinomainen hinta/laatusuhde
• Käyttöjännite 24 V AC/DC, 130 V AC/DC, 230 V AC/DC
• Kotelointiluokka IP66/IP69K
• Iskunkestävyys IK05
• Elinikä 50 000 h (punainen 100 000 h)
• 10 vuoden takuu
• Laajat hyväksynnät CE, CCC, UL ja BV

www.oem.fi /Keskus/Ohjauskalusteet
Lisätietoja: Henri Suikkanen puh. 040 3412 459
henri.suikkanen@oem.fi

Kaapelimerkit vaativiin olosuhteisiin
Partexilla on tarjota ruostumattomasta
teräksestä valmistettuja merkintätarvikkeita silloin kun merkinnän pitää
kestää äärimmäisissä olosuhteissa.
Nämä RST-merkit ovat suunniteltu
erityisesti erittäin vaativiin ympäristöolosuhteisiin kun ongelmana on esim.
hapot, kuumuus, kylmyys, merivesi,
UV-säteily, kemikaalit ja palamisen
vaara.
Ruostumattomia merkkejä on saatavana yksittäisinä tai valmiiksi painettuina. Merkkien kiinnitys tapahtuu
ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla nippusiteillä. Merkkejä on saatavana myös valmiina paketteina, jotka
sisältävät esim. numeroita, aakkosia ja
pidikkeitä.

Faktat
• Materiaali ruostumaton teräs AISI 316L
• Hyvä kuumuuden-, kylmyyden-,
korroosion-, happojen-, kemikaalienjne. kestävyys
• Stanssattu merkintä

www.oem.fi /Keskus/Merkintätarvikkeet
Lisätietoja: Henri Suikkanen puh. 040 3412 459
henri.suikkanen@oem.fi
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Pulsin uusi kompakti 20 A teholähde
hyötysuhde 95,6 % ja leveys vain 48 mm
Dimension CP -sarjan teholähteissä yhdistyvät laatu,
luotettavuus ja suorituskyky. Uuden 20 A teholähteen
merkittävimmät ominaisuudet ovat korkea hyötysuhde,
pieni koko, elektroninen syöksyvirranrajoitus, aktiivinen
PFC-suodatin sekä laaja käyttölämpötila-alue.

www.oem.fi /Keskus/Teholähteet/1-vaiheiset teholähteet/Teholähteet 24 V DC
Lisätietoja: Henri Suikkanen puh. 040 3412 459
henri.suikkanen@oem.fi

Faktat
• Syöttöjännite 85-264 V AC/88-187 V DC
• Erinomainen hyötysyhde, 95,6 %
		 -vain 22,1 W häviöt täydellä kuormalla
• 20 % Power boost
		 -tehoreservi käytettävissä jatkuvasti alle +45°C
• Integroitu kuorman jako

Erinomainen hyötysuhde

CP20-teholähteen hyötysuhde on nimelliskuormalla yli
95 % ja osakuormillakin erittäin hyvä. Erinomainen
hyötysuhde ja lämmönhallinta mahdollistavat markkinoiden pienimmän koon ja 94 000 tunnin laskennallisen
eliniän nimelliskuormalla +40°C:ssa. Tehohäviö täydellä
20 A kuormalla on vain 22,1 W.

Power boost

CP20-teholähteessä on 20 % tehoreservi, joka on käytettävissä jatkuvasti alle +45°C. Oikosulkutilanteessa CP20-teholähde antaa noin kolminkertaisen virran 12 ms ajan,
mikä auttaa lähtöpuolen sulakkeiden laukaisussa.

Kuormanjako

CP20-teholähteessä on integroitu kuormanjako
(single/parallel-valitsin). Rinnankytkettäessä
teholähteitä kuorma jakaantuu tasaisesti.

Aktiivinen PFC

Aktiivisen PFC-suodattimen ansiosta tehokerroin on lähes 1,
mikä helpottaa kaapeleiden, kytkinten ja sulakkeiden
mitoitusta. Tämän suodattimen ansiosta myös harmoniset yliaallot verkkoon päin jäävät erittäin vähäisiksi.

• Pitkä elinikä
		 >9 vuotta (230 V AC, täydellä kuormalla, +40°C)
• Laaja käyttölämpötila-alue -25°C…+70°C
• Useita liitin vaihtoehtoja: ruuvi-, jousi- tai push-in-liittimet

Hiccup Plus

Jos teholähdettä kuormitetaan voimakkaasti, esim.
DC-moottorin käynnistyksessä, tyhjällä akulla tai oikosululla, ja lähtöjännite laskee alle 13 V, niin 2 s kuluttua
CP-sarjan hakkuriteholähde menee ns. Hiccup-moodiin.
Tällöin lähtö kytkeytyy pois 18 s ajaksi. Tämän jälkeen
teholähde antaa taas 2 s ajan noin 29 A virtaa, mutta jos
ylikuormitustilanne jatkuu, lähtö kytkeytyy taas pois 18 s
ajaksi. Tämä jatkuu niin kauan, kunnes ylikuormitustilanne
on poistunut. Ongelman poistuttua teholähde toimii normaalisti. Näin vältetään teholähteen ylikuormittuminen
ja esim. kaapeleiden ylikuumeneminen.

Syöksyvirta

CP-sarjan teholähteen syöksyvirta (Inrush current) on
erittäin pieni, jolloin esim. useamman CP-teholähteen
päälle kytkeminen ei laukaise tulopuolen sulakkeita.
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Uusi, kustannustehokas ja suorituskykyinen HMI-paneeli
Crouzet Touch HMI
for

&

Uusi Crouzet Touch HMI-paneeli sarja tarjoaa
uusimman teknologian, korkean suorityskyvyn ja
joustavuuden, edulliseen hintaan. Tämä mahdollistaa
HMI-paneelin käytön sovelluksissa, joissa se oli ennen mahdotonta.
HMI-paneeleita on saatavilla kolmessa eri ko’ossa, ”Essential”- sekä
”Performance”-versioina ja useilla eri kommunikointivaihtoehdoilla.
Paneelin voi kytkeä joko suoraan Millenium 3 logiikkaan tai mihin
tahansa laitteeseen, joka tukee jotain seuraavista: RS232/485 Modbus,
Modbus TCP/IP (Ethernet) tai CANbus. Crouzet Touch on täydellinen ratkaisu sovelluksesi modernisointiin ja kehittämiseen.

Faktat
• 4.3”, 7” ja 9.7” HMI
• ”Essential”- ja ”Performance”-versiot
• Suoraan kytkettävissä Millenium 3-logiikkaan
• Modbus RS232/485 (em4-logiikalle)

www.oem.fi /Keskus
Lisätietoja: Jarno Rauta puh. 040 3412 461
jarno.rauta@oem.fi

• Modbus TCP/IP (em4 Ethernet-logiikalle)
• CANbus (vain 9.7” Performance-versio)

Suositusta KDSClick läpivientiratkaisusta saatavilla nyt
myös pyöreä versio!
Conta-Clip on lisännyt KDS-läpivientituoteperheeseen ”halkaistavan holkkitiivisteen”. Läpivientejä
on saatavilla kuudessa eri ko’ossa ja ne käyttävät
samoja sisäkkeitä sekä tiivistekumeja, kuin alkuperäinen suorakaiteen muotoinen versio.
Tämä uusi lisäys tuoteperheeseen tekee KDStuotesarjasta markkinoiden joustavimman ja
monipuolisimman!

Faktat
• IP66
• Yksinkertainen modulaarinen rakenne
• Halogeeni- ja silikoonivapaa
• Yli 80 erilaista tiivistekumia
• Halkaistava vastamutteri

www.oem.fi /Keskus
Lisätietoja: Jarno Rauta puh. 040 3412 461
jarno.rauta@oem.fi
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TEOLLISUUS
PC
MODULAARISELLA KOTELOLLA
Ideoiden heittely on helppoa suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Aina ei kuitenkaan
ole helppoa ajatella etukäteen kaikkia mahdollisesti tarvittavia laajennuksia ja
kommunikointiprotokollia, _ vaikka tarve olisi.
Advantechin uudella modulaarisella teollisuus-PC-sarjalla nämä ongelmat
ovat helposti ratkaistavissa jälkeenpäin.
Kaksi vuotta takaperin Advantech julkaisi

Sarjasta on saatavilla jo kaksi mallia,

modulaariset iDoor-laajennusmoduulit

client- ja control-mallit. Malleja on

heidän isoihin teollisuustietokoneisiin.

erittäin helppo laajentaa jälkeenpäin.

Tuoteperhe on siitä saakka jatkanut kehit-

Esimerkiksi jos sovellukseen asennetaan

tymistä ja kattaa tällä hetkellä yli 35 eri-

uusi logiikka, joka tukee Modbus-proto-

laista moduulia, jotka tukevat yli 450 eri

kollaa, voidaan PC:hen lisätä Modbus-

protokollaa. Advantech on jatkanut tätä

moduuli, eikä koko PC:tä tarvitse

modulaarista ajattelutapaa ja luonut pie-

vaihtaa uuteen. Fiksua ja ennen

nen ja modulaarisen teollisuus PC-sarjan.

kaikkea kustannustehokasta.

www.oem.fi /Keskus
Lisätietoja: Jarno Rauta puh. 040 3412 461
jarno.rauta@oem.fi

Advantechin modulaarisilla koteloilla voit
rakentaa tietokoneesi täysin tarpeidesi mukaiseksi.
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UNO-2271G

UNO-2484G

UNO-2271G on ensimmäinen tuoteperheessään.
Perusversio on todella pieni, 100x70x30 mm,
tehden siitä maailman pienimmän teollisuusPC:n, jonka tehonkulutus on vain 12 W.

UNO-2484G on control-versio pikkuveljestään
UNO-2271G:stä. Se käyttää Intelin tehokasta
Core i-prosessoria ja vakioversio pitää sisällään
seuraavat liitännät:

•
•
•
•

2 kpl Gigabit Ethernet
1 kpl USB 3.0
HDMI Full HD resoluutiolla
Windows 10 Embedded vakiona

Jos vakio liitännät eivät riitä, voidaan tätä clientyksikköä laajentaa extra-tasolla. Tämä taso mahdollistaa iDoor-moduulien käytön, mikä antaa
laajat mahdollisuudet erilaisille liitännöille ja
kommunikointiprotokollille.

•
•
•
•

4 kpl Gigabit Ethernet
4 kpl USB 3.0
2 kpl DisplayPort
4 kpl COM-portteja, joista 2 kpl RS232 ja
2 kpl RS232/422/485

Extra-tasolla tätä yksikköä voidaan
laajentaa esimerkiksi neljällä valinnaisella
iDoor-moduulilla tai vaikka kahdella
Hot Swap -kovalevyllä.
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Bernsteinin modulaarinen rajakytkinsarja

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, yhdistele vapaasti!

Toimipäät
Rungot

Kosketinyksiköt

- Kytkimet saat myös valmiiksi koottuna yhdellä tilausnumerolla
- Kytkimen kokoaminen onnistuu helposti ilman työkaluja
- Toimipää käännettävissä 45 asteen kulmissa
- Toimii luotettavasti myös pienillä virroilla (1 mA/5 V DC)
- Elinikä: mekaaninen 30 miljoonaa sykliä ja sähköinen miljoonaa sykliä
- Toimipään runko metallia
- Kotelointiluokka IP67
www.oem.fi /Anturi/Rajakytkimet
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 040 3412 433
riku.eerola@oem.fi

Bernsteinin uutuus:

CS-4000 neXt-pylväsjalusta
Yhä useammin teollisuus-PC valmistajat kuten Siemens, Beckhoff, B&R
ja Rockwell koteloivat näyttönsä.
Heillä ei ole tarjota tyylikästä ja
käytännöllistä ratkaisua kotelon
liittämiseksi asiakkaan laitteeseen, nyt Bernstein tuo tähän
ratkaisun, CS-4000 neXt-pylväsjalustan!

Varoitusvalot voidaan asentaa painonappiosioon tai pylvään päähän.
Korkea kotelointiluokka (IP65) ja
johtojen sijoitus pylvään sisään
mahdollistavat asennuksen myös
vaativiin ympäristöihin. Pylväs on
jaettu kahteen osioon; suljettuun ja
avonaiseen, jolloin johtoasennukseen on kaksi eri vaihtoehtoa.

Pylväsjalustaan soveltuu näytöksi
kenen tahansa valmistama näyttökotelo tai näyttö, joka kiinnitetään
VESA-kiinnikkeellä. Näytön ja
näppäimistön kulma ja korkeus ovat
helposti säädettävissä, lisäksi hiirelle
saadaan oma taso. Usein koteloon
tarvitaan hätäseis-painike tai muita
painonappeja, jotka valmiiseen koteloon on usein hankala asentaa.
Bernsteinin uutuus tarjoaa tähänkin
ratkaisun. Pylvääseen voidaan integroida max. viisi painonappia, jotka
ovat täysin kustomoitavissa.

Pylväsjalustasta on saatavissa
neljä eri kokoonpanoa:
- näyttö
- näyttö ja painikkeet
- näyttö ja näppäimistö
- näyttö, näppäimistö ja painikkeet

www.oem.fi /Anturi/Kannatinjärjestelmät
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 040 3412 433
riku.eerola@oem.fi

Fakta
• Kotelointiluokka IP65
• Materiaalina alumiini
• Pylvään korkeus 1850 mm,
erikoispituuksia saatavana
• Kiinnikkeet VESA75 ja 100
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UUSI RAAMI

HAN-MODULAR®
KOSKETINOSILLE
Uusi Han-Modular -raami on helppo
asentaa ja voi säästää jopa 40 %
kokoonpanoajasta.
®

IBEC-asiakassovelletut
laakerointituotteet
IBECin kautta asiakaskohtaiset sovellukset. Esim. piirustusosat,
erikoismittaiset laakerit, laakerit akselilla/muovipäällysteellä.
OEM:n omistama IBEC on laadunvalvontayritys, joka sijaitsee
Cixissä, Shanghain eteläpuolella. IBEC on perustettu vuonna 2000.
Heidän käyttämät tuotantoyksiköt ovat aina ISO-sertifioituja ja
lopputuote on aina IBECin henkilökunnan tarkastama.

Uudessa parannellussa Han-Modular®-raamissa
on nyt ruostumattomasta teräksestä valmistettu
jousi, joka pitää raamin auki tai kiinni ja tekee
moduulien asentamisesta helpompaa ja nopeampaa.
Kun raami lukitaan, kuuluu selkeä ”klik”-ääni,
ja moduulit pysyvät tämän jälkeen hyvin paikoillaan, kun valmis liitinasetelma sijoitetaan
Harting-liitinkotelon sisään.
Lisäksi raami pysyy kiinni asennossa ilman
lukituspaloja eli lisätarvikkeita ei enää tarvita.
Nykyiset yli sata erilaista moduulia ovat tietenkin yhteensopivia uuden raamin kanssa. Uusi
raami on myös yhteensopiva vanhan kanssa.

• Tukeva avoimessa ja
suljetussa asennossa
• Säästää aikaa
• Helppo asennus
• Selkeä klik-ääni raamin lukittuessa

www.oem.fi /Kaapeli & Liitantätekniikka/
Liittimet/Harting teollisuusliittimet
Lisätietoja: Janne Hyvönen puh 040 3412 467
janne.hyvonen@oem.fi
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www.oem.fi /Laakeri
Lisätietoja: Markku Sepponen puh. 040 3412 453, markku.sepponen@oem.fi
tai Mikko Railonvirta puh. 040 3412 396, mikko.railonvirta@oem.fi
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Bergquist tuotteet
nyt meiltä!
Henkel-konserni on ostanut Bergquist
liiketoiminnan ja Bergquist lämpöä
johtavat materiaalit ovat nyt tulleet
täydentämään elektroniikkamateriaaliemme tuotevalikoimaa.
Bergquist on yksi maailman merkittävimmistä lämpöä johtavien materiaalien kehittäjistä ja valmistajista. Henkel
Bergquist tuotteita löytyy kaikkiin
eletroniikkasovelluksiin. Tunnettuja
Bergquist brändin tuotteita ovat muun
muassa Sil-Pad, Gap Pad, Hi-Flow,
Bond-Ply ja Thermal Clad.

www.oemelectronics.fi /Materiaalit & Laitteet
Lisätietoja: Timo Tirkkonen puh. 040 3412 328,
timo.tirkkonen@oem.fi

Onpow Vandalproof-kytkimet!
Ruostumattomasta teräksestä
valmistetut kytkimet on suunniteltu kestämään erittäin vaativia olosuhteita. Kytkimet eivät
hätkähdä muuttuvia säätiloja
tai niihin kohdistuvaa ilkivaltaa,
joten ne soveltuvat erinomaisesti
käytettäväksi tyylikkyyttä vaativiin paikkoihin, julkisiin tiloihin
ja ulkoilmakäyttöön.

Ruostumattomasta teräksestä

valmistetut kytkimet on suunniteltu kestämään erittäin vaativia
olosuhteita. Kytkimet eivät hätkähdä muuttuvia säätiloja tai niihin kohdistuvaa ilkivaltaa, joten
ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi tyylikkyyttä vaativiin

paikkoihin, julkisiin tiloihin ja
ulkoilmakäyttöön.

Mekaanisista kytkimistä löytyy

kolme profiilia (ulkoneva, kupumainen ja matala) erilaisilla kytkinominaisuuksilla ja suojausluokilla. 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.

Uusimpana Onpow:n tuoteper-

www.oemelectronics.fi /Elektromekaniikka & Lämmönhallinta
Lisätietoja: Jukka Karppinen puh. 040 3412 326,
jukka.karppinen@oem.fi

heessä on Piezo- ja kapasitiiviset
kytkimet. Kummassakaan kytkintyypissä ei ole mekaanisesti liikkuvia osia, jolloin vikojen todennäköisyys pienenee, kuluminen vähenee,
ja näin mahdollistetaan miljoonien
painallusten toiminta vaativimmissakin olosuhteissa.

Näillä myös ruostumattomasta

teräksestä valmistetuilla kytkimillä
on kestävä yhden osan rakenne,
joka takaa suojan koviakin iskuja
vastaan.

Fakta
• Suojausluokat: IP67, IP68 ja IP69K
• Käyttöjännite: 6-230 V
• Aukotus: 16, 19 ja 22 mm
• Lisäksi muita kytkinratkaisuja
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Asiakaskohtaiset kalvo- ja yhdistelmänäppäimistöt
OEM Electronics toimittaa asiakaskohtaiset näppäimistöt
teollisuuden tarpeisiin.
Käytämme protosarjoihin laserleikkuria, jolloin tavanomaista
leikkaustyökalua ei tarvita, ja NRE-kulut jäävät pois.
Kalvo ja yhdistelmänäppäimistöissä on vapaasti valittavissa
mm. näppäinten koko, graafinen muotoilu ja värien määrä.
Näppäimistöt on helppo asentaa liimaamalla ne takapinnassa
olevalla liimapinnalla tasaiseen alustaan.
Symbolit silikonikuminäppäinten pinnassa voidaan taustavalaista. LED-ratkaisujen ohella voimme lisätä virtapiirikalvolle
EMI-suojauksen.

Fakta
• Käyttölämpötila -40°C...+80°C
• Pintaliitoskomponenttien asentaminen on mahdollista
kalvorakenteeseen (LED, valotransistori ym.)
• Taustavalomahdollisuus
• Näppäimet voivat olla tasapintaisia tai korotettuja
(kupla- tai reunakorotukset)
• EMI-suojaukset kalvorakenteessa
• Hipaisu- ja liukukytkinmahdollisuus
• Muotoiluvapaa näppäinrakenne, näppäintuntuma toivomusten mukaan

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

TFT- ja Oled-näytöt vaativiin teollisuussovelluksiin
Tuotevalikoimamme kattaa pienet ja keskisuuret TFT ja
Oled-näytöt, joita käytetään vaativissa teollisuus- ja ajoneuvosovelluksissa. Kosketuspaneelit ovat integroitavissa
jo tehtaalla. Voimme asiakkaan tarpeen mukaan tehdä
asiakaskohtaisia muutoksia tuotteisiin. Kuten karkaistusta
lasista valmistetut asiakaskohtaiset suojalasit.

Fakta
• Kokoluokat 1,8”-15,0”
• Integroidut TFT-moduulit
• Karkaistu suojalasi
• Käyttölämpötila-alue jopa -30°C...+85°C
• Resistiivinen tai kapasitiivinen kosketuspaneeli optiona näytöissä
• Auringonvalossa luettavat paneelit

www.oemelectronics.fi /Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Ilkka-Ville Inkinen puh. 040 3412 331,
ilkka-ville.inkinen@oem.fi
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Tarjoamme asiakaskohtaisia koteloita
ja niihin kotelopainatuksia
Melsen Tech A/S on uusi nopeasti toimiva, innovatiivinen ja joustava
yhteistyökumppanimme Tanskasta. Kalvonäppäimistö, tarra ja tyyppikilpivalmistuksen ohella Melsen Tech valmistaa 40 vuoden kokemuksella
asiakaskohtaisia koteloita ja niihin kotelopainatuksia.
Melsen Tech pystyy valmistamaan asiakaskohtaisia muovi- ja metallikoteloita
maalattuna ja painatuksilla. Muovi- ja
metallikoteloiden painatus ja maalaus
myös upotettuihin pintoihin onnistuu.
Myös suuremman kokoluokan koje- ja
mittataulujen tekeminen kuuluu heidän
toimenkuvaan, unohtamatta metalli- ja
muoviosien ja koteloiden työstämistä
sekä ESD- ja EMC-eristelevyvaatimuksia
koteloissa. Asiakaskohtaisia koteloita ja
osia tehtäessä tarvitaan aina 3D-tiedosto
tehtaalle.

Fakta
• Materiaalien ja värien valinta
asiakkaan toivomuksesta
• Silikonikumitiivisteet ja vedonpoistot
ovat mahdollista toteuttaa
• Merkinnät normaalilla tai
IMD-painatuksella
• Eristelevyt ja maalit ESD- ja
EMC-suojaukseen

www.oemelectronics.fi /Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Ilkka-Ville Inkinen puh. 040 3412 331,
ilkka-ville.inkinen@oem.fi
tai Janne Saarnilehto puh. 040 3412 431,
janne.saarnilehto@oem.fi

Kapasitiiviset kytkimet, näppäimistöt ja tasohiiret
Cirque Corporation on alkuperäisen kapasitiiviseen teknologiaan
perustuvan kosketustasohiiren
keksijä ja kehittäjä. Tuotekehitys
ja tuotanto ovat jatkuneet näistä
alkuhetkistä lähtien vakaana ja
innovatiivisena.
Cirque kapasitiiviset kosketustasot
ovat saatavissa pelkkinä tasoina,
joissa on kapasitiivinen taso sekä
ohjauselektroniikka. Tätä konseptia
käytetään usein asiakaskohtaisissa
ratkaisuissa, joissa kosketustaso
integroidaan asiakkaan koteloon,
paneeliin tai jopa paneelin alle näkymättömiin. Kosketustasoja saa myös
omassa kotelossaan, jolloin kytkentä-

pinta on USB:n, PS2:n, sarjaporttiliitännän tai vaikkapa WLAN-välityksellä ohjattavaan kohteeseen. Kapasitiiviset kosketustasot mahdollistavat
muun muassa erilaiset kovaa käyttöä
kestävät, pölyltä ja lialta suojatut näppäimet, liukukytkimet ja tasohiiret.

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

Fakta
• Sekä vakio- että asiakaskohtaisia kosketustasoja
• Toimii jopa 3 mm muovin ja 6 mm lasilevyn alla
• Multi-finger- ja Stylus-ominaisuus
• Samaan tasoon voidaan integroida näppäimiä, liukukytkimiä ja tasohiiri
• EMI-suojausmahdollisuus

Sovellusesimerkkejä: ajotietokoneet, ohjainpaneelit, ääni- ja valosäätimet, peliohjaimet, kulunvalvontalaitteet,
teollisuuskoneiden ja ajoneuvojen ohjauslaitteet.
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TEOLLISUUSMONITORIT JA -TIETOKONEET
Teollisuusmonitorit ja –tietokoneet tuoteryhmä kattaa
koko alueen lähtien POS/POI-laitteisiin tarkoitetuista
kosketusnäyttömonitoreista ja All-in-one touch- sekä
Interactive Digital Signage -kosketusnäyttötietokoneista
aina laivojen komentosiltojen ja panssariajoneuvojen
Instrumentti- sekä ohjauspaneelimonitoreihin ja
-tietokoneisiin.
Tuoteryhmästä löytyy TFT-standardimonitoreja kokoluokkaan
3,5”-65”. Monissa tapauksissa vakiomonitoreihin tehdään
asiakkaan toivomia muutoksia ja lisäyksiä. Yleisimmät ovat
kiinnitysten muutokset, erikoisliittimien ja kaapeleiden
asennus monitoreihin. Lähes kaikkien monitorityyppien
muuttaminen tehtaalle asiakkaan toiveiden ja vaatimusten
mukaan on mahdollista. Monitorit ja tietokoneet ovat saatavilla
resistiivisellä, kapasitiivisellä (PCAP) tai ääniaalloilla (SAW)
toimivalla kosketuspaneelilla.

Fakta
• Kokoluokat 3,5”-65”
• Resoluutio 640x480 aina Full HD 1920x1080
• Teknologia TFT (LED-taustavalo)
• Kosketuspaneelit: resistiivinen, PCAP tai SAW
• Kuvasuhde 4:3, 16:9 tai 16:10
• Pöytämallit sekä paneeliin asennettavat (edestä- ja takaapäin)
• Marine- ja Military -hyväksynnät

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

Sovellusesimerkkejä:
- Teollisuuskoneiden, ajoneuvojen
ja junien ohjauslaitteet
- Tuotantolaitosten ohjauspaneelit
- Sairaala- ja laboratoriolaitteet
- Logistiikkaterminaali-päätteet
- POS/POI-laitteet
- Laivojen komentosiltojen ja
panssariajoneuvojen instrumentti sekä ohjauspaneelit
KYSY LISÄÄ TUOTTEISTAMME!
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- Oikeat karamoottorivaih
MIKSI VALITA SÄHKÖTOIMINEN KARAMOOTTORI?
Parantaa energiatehokkuutta

Parempi liikkeenhallinta

Tuo lisäarvoa tuotteelle

Turvallisempi ja luotettavampi

Vaatii vähemmän huoltoa

Helppo asentaa

KARAMOOTTORIT:
• Trapetsi- ja kuularuuvi
• Vakio IEC-moottorien laipalla, AC- ja DC-moottorit
• 1-vaihe ja 3-vaihe AC-moottorit sekä 12/24 V DC-moottorit

KUULARUUVIT JA MUTTERIT:
• Halkaisijat 12-20 mm
• DIN 69051 mukaiset tai räätälöidyt
• Tarkkuus IT3, IT5, tai IT7
• Nousu 5-40 mm

• Kuorma 300 N:sta aina 350 kN asti
• Lineaarinopeus 1 mm/s aina
875 mm/s asti
• Lisävarusteita mm. rajakytkimet,
encoderit, erilaiset kiinnitysosat jne.

LINEAARISERVOMOOTTORIT:
• SA IL -malli, moottori karan jatkona
• SA PD -malli, moottori karan sivussa
• SA-malli ilman moottoria, voidaan käyttää asiakkaan omaa moottoria
• Seitsemän eri kokoa saatavilla
• Laaja valikoima kiinnitysratkaisuja ISO 15552-standardin mukaisia
• Nopeus 1500 mm/s asti
• Kuorma 40 kN asti
• Rajakytkimet tarvittaessa
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htoehdot hydraulisille ja pneumaattisille sylintereille
IN-LINE JA TMA KARAMOOTTORIT:
• In-Line-sarjassa moottori karan jatkeena
• TMA-sarjassa moottori keskellä karaa,
jolloin saadaan lyhyt asennusväli

KUULARUUVINOSTIMET:
• Hyvä hyötysuhde

• Trapetsi- ja kuularuuvilla
• Kuorma 15 kN:sta aina 200 kN asti

• Erinomainen tarkkuus
• Kuorma 5 kN:sta aina 350 kN asti
• Nopeus aina 2 m/s asti

TRAPETSIRUUVINOSTIMET:
• Kuorma 5 kN:sta aina 1 000 kN asti
• Trapetsiruuvin halkaisija 18 mm
aina 160 mm asti

www.oem.fi /Moottori
Lisätietoja: Jere Kettunen puh. 040 3412 475, jere.kettunen@oem.fi
tai Andreas Lyrintzis puh. 040 3412 488, andreas.lyrintzis@oem.fi

Osoitetiedot OEM Finland Oy:n asiakasrekisteri.
OEM Finland Oy - PL 9 - 20101 TURKU

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

Liity asiakkaaksi
verkkokauppaamme!
Kaapeliluettelo

Laakeriluettelo

Turvaluettelo

•
•
•
•
•

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

0207 499 499
Sähköposti:

info@oem.fi
Anturiluettelo

Akkuluettelo

Keskusluettelo

Tilaa tuotealue Kaapelin uunituore painettu tuoteluettelo!
Löydät luettelosta mm.
• Kaapelit ja johtimet
		 MTW, PVC, PUR, kumi, halogeenivapaat,
		 silikoni, PTFE ja laivahyväksytyt
•
Suojaletkut
•
Pääteholkit, liittimet ja kaapelikengät
•
Puristus- ja katkaisutyökalut
Luettelossa esillä olevan kaapeli-, johdin- ja
tarvikevalikoiman lisäksi tarjoamme alansa
johtavilta valmistajilta kattavan valikoiman
liitäntätekniikan ratkaisuja erilaisiin teollisuussovelluksiin mm.
• Moninapaliittimet
• Teollisuusliittimet
• Anturiliittimet
• Teollisuusethernet
• Venttiililiittimet
Asiakaspalvelu: puh. 0207 499 499 | info@oem.fi
www.oem.fi

