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MONITORIT JA
TIETOKONEET
VAATIVIIN
OLOSUHTEISIIN
Toimittajiemme KME:n ja TSD:n tuotevalikoima kattaa koko alueen
alkaen 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. Yleisimpiä ovat kiinnitysten muutokset sekä erikoisliittimien ja kaapeleiden asennus monitoreihin. Lähes kaikkien
monitorityyppien muuttaminen tehtaalla asiakkaan toiveiden ja vaatimusten mukaan on
mahdollista. Monitorit ja tietokoneet ovat saatavilla resistiivisellä, kapasitiivisella (PCAP) tai
ääniaalloilla (SAW) toimivalla kosketuspaneelilla.
Sovellusesimerkkejä:
Teollisuuskoneiden, ajoneuvojen ja junien ohjauslaitteet, tuotantolaitosten
ohjauspaneelit, sairaala- ja laboratoriolaitteet, logistiikkaterminaalipäätteet,
POS/POI-laitteet, laivojen komentosiltojen ja panssariajoneuvojen instrumenttisekä ohjauspaneelit.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kokoluokat 3,5” – 65”
Resoluutio 640 x 480 aina Full HD 1920 x 1080
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
Suojausluokka IP67
LISÄTIETOJA ANTAA ILKKA-VILLE:
 040 3412 331
 ilkka-ville.inkinen@oem.fi
 www.oemelectronics.fi /tuotealue/näytöt&näppäimistöt

LISÄTIETOJA ANTAA JANNE:
 040 3412 459
 janne.saarnilehto@oem.fi
 www.oemelectronics.fi /tuotealue/näytöt&näppäimistöt
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OEM laajentaa teholähdetarjontaansa
yhteistyöllä Eforen
kanssa Suomessa ja
Baltian maissa
Efore Oyj on kansainvälisesti tunnettu Suomalainen yritys, joka
suunnittelee ja valmistaa standardi- ja asiakaskohtaisia teholähderatkaisuja vaativiinkin sovelluksiin. Yhteistyö koskee Eforen Digital
Light (LED-teholähteet) ja Digital Power (teollisuus- ja medicalteholähteet) -tuotelinjoja.
Fabio Luconi, Channel Manager
- Digital Power EMEA/Efore Spa:

Nasdaq Helsingissä noteeratulla Eforella on pitkäaikainen historia
teholähderatkaisujen toimittamisesta teollisuus-, LED- ja DC-järjestelmiin. Eforella työskentelee yli 400 ammattilaista kahdeksassa
toimipisteessä ympäri maailman. Vuonna 2017 Eforen liikevaihto
oli noin 70MEur.

”Uskomme yhteistyön OEM:n kanssa kasvattavan
markkinaosuuttamme Suomessa ja Baltian maissa,
joissa he ovat jo tunnettu toimija. Arvostamme
OEM:n strategiaa paikallisella varastoinnilla ja
henkilökohtaisella palvelulla. Me Eforella keskitymme juuri palvelemaan asiakasta parhaamme
mukaan ja pyrimme löytämään ratkaisun vaativimpaankin sovellukseen”.

OEM INFO #2-2018
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LED-teholähteet
VAKIOJÄNNITELÄHTEET:
•
•
•
•
•

Kompakti kapsuloitu rakenne
Korkea hyötysuhde
Laaja syöttöjännitealue
Pitkä elinikä (50 000 h @ 70C Tc)
Ulostulot: 12, 24, 48 Vdc / 21-100 W

VAKIOVIRTALÄHTEET:
•
•
•
•
•

Kompakti kapsuloitu rakenne
Korkea hyötysuhde
Eri himmennysvaihtoehtoja
Pitkä elinikä (50 000 h @ 90C Tc)
Ulostulot: 250-1750 mA / 10-74 W

OHJELMOITAVAT:
•
•
•
•
•
•

Janne Lummejoki, Osastopäällikkö
- Elektromekaniikka ja Lämmönhallinta/OEM Electronics:
”Olemme etsineet sopivaa kumppania laajentamaan
teholähdetarjontaamme ja nyt voimme ilolla kertoa
alkavasta kumppanuudesta Eforen kanssa. Yhteistyön pohjana ovat yhteiset arvot, joihin kuuluvat mm.
asiakasläheinen palvelu ja laadukkaiden tuotteiden
tarjonta. Eforen tuoteilla laajennamme valikoimaamme
erittäin laadukkailla LED-teholähteillä sekä teollisuusja medical-puolen ratkaisuilla.”

Kompakti kapsuloitu rakenne
Laaja syöttöjännitealue
Langaton ohjelmointi (RFID)
Eri himmennysvaihtoehtoja
Pitkä elinikä (100 000 h @ 75C Tc)
Ulostulot: ohjelmoitavissa 150 mA – 2600 mA / 3,5-150 W

Teollisuus- ja Medical-teholähteet
AVOIMET:
•
•
•
•
•

Kompakti koko
Korkea hyötysuhde
5 V stand-by ja 12 V aux ulostulot
Aktiivinen PFC
Ulostulot: 12, 24, 28, 36, 48 Vdc / 200-600 W

KOTELOIDUT:
•
•
•
•
•
•

Kompakti rakenne jäädyttävällä kuorella
Korkea hyötysuhde
5 V stand-by ja 12 V aux ulostulot
Aktiivinen PFC
Suojatut mallit IP66, IP67 ja IP68
Ulostulot: 12, 24, 28, 36, 48 Vdc / 200-1200 W

MODULAARISET:
•
•
•
•

Kompakti rakenne
Mallit 600 W (max. 4 moduulia) ja 1200 W (max. 8 moduulia)
Moduulista 1-2 ulostuloa max 150 W / moduuli
Ulostulot säädettävissä 1,5-58 Vdc

LISÄTIETOJA ANTAA JANNE:
 040 3412 437
 janne.lummejoki@oem.fi
 www.oem.fi /Elektromekaniikka ja Lämmönhallinta

6

OEM INFO #2-2018

Halogeenivapaa Ethernet-kaapeli raideliikennekäyttöön

SABIX CATLine R flex
®

SAB Bröckskes on saanut valmiiksi viimeisimmän
kehitysprojektin; CATLine R flex -tuoteperheen, jonka
voimmekin nyt ylpeänä esitellä.
Uusi CATLine R flex -tuoteperhe on luontaista jatkumoa jo
olemassa oleville SABIX-junahyväksytyille kaapeleille.
Tuoteperhe on liikkuvaan käyttöön soveltuva kaapeli, joka
täyttää EN 45545-sertifikaatin palonsuojausvaatimukset.

•
•
•
•

Halogeeniton
Paloa johtamaton
Paloa hidastava ja itsestään sammuva
Täyttää palonsuojausvaatimukset R15 (EL1A)
DIN EN 45545-2 mukaisesti vaarojen tasoille HL1-3
• EAC-hyväksyntä

✓

Tuoteperheeseen kuuluu:
• CatLine 5e R (2x2x24 AWG)
• CatLine 6A R (4x2x26 AWG)
• CatLine 7A R (4x2x24 AWG)
• Mahdollisuus myös muihin kokoihin
Kaapelit soveltuvat mm. ovienhallintaan, tietoliikennekaapelina matkustajatietojärjestelmissä, kaluston ohjaus- ja
valvontatarkoituksiin.
LISÄTIETOJA ANTAA NIKO:
 040 3412 469
 niko.into@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/kaapeli

CHALLENGE KULJETINKETJUT
Toimittajamme Challenge valmistaa eurooppalaisen laatuvaatimuksen
mukaisia kuljetinketjuja. Pystymme toimittamaan vakiotuotteiden lisäksi
erikoisemmatkin tuotteet asiakkaan piirustusten mukaisesti.
•
•
•
•
•

Raaka-aineen ja tuotannon laadunvalvonta
Korkealaatuista seosterästä induktiokarkaistuna
Erikoistunut niitattujen ketjujen valmistukseen
Eurooppalaiset koneet, jotka antavat tarkan lopputuloksen
Käyttökohteina esim. puu-, elintarvike- ja maatalousteollisuus

•

Ketjupyörät

LISÄTIETOJA ANTAA MARKKU:

LISÄTIETOJA ANTAA MIKKO:

 040 3412 453
 markku.sepponen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/laakeri

 040 3412 396
 mikko.railonvirta@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/laakeri
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SMART SENSOR CSS 014

LÄMPÖTILALLE JA KOSTEUDELLE
Stegon uudessa Smart Sensor CSS 014:ssa yhdistyvät lämpötila-anturi ja kosteusanturi, lähetin ja
tämän päivän järjestelmiin yhteensopiva kommunikaatio.
Erittäin kompakti DIN-kisko-/ruuviasenteinen Smart Sensor
CSS 014 mittaa lämpötilaa ja kosteutta. Lähtönä on 4-20 mA
standardivirtaviesti. Viestejä voi näin edelleen käsitellä esim.
erilaisissa säätö- ja valvontajärjestelmissä.
Lämpötilan mittausalue on perusmallissa -40°C…+60°C, myös
muitakin mittausalueita on saatavissa. Mittausalue suhteelliselle
kosteudelle on 0 … 100 %.

FAKTAT
•
•
•
•
•
•

Anturi, lähetin ja kommunikointi kompaktissa paketissa
Erinomainen tarkkuus
DIN-kisko- ja ruuvikiinnitys
M12–liitin
Pieni koko ( 140 x 40 x 38 mm)
Lähtönä standardivirtaviesti 4-20 mA

LISÄTIETOJA ANTAA JOUNI:
 040 3412 425
 jouni.pulli@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus
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UUSI VALOTORNISARJA -KIRKKAASTI PAREMPI
Toimittajamme Auer Signal esittelee uuden PC7-valotornisarjan.
Uusi innovatiivinen sarja on saatavilla 70 mm halkaisijalla.
Kantavana ajatuksena on ollut kehittää markkinoiden kirkkain
ja monipuolisin valotorni.

Silmiinpistävää kirkkautta – jopa 6 kertaa kirkkaampana, Auer
Signalin PC7-valotorni jättää kilpailijat varjoonsa ja takaa parhaan
mahdollisen näkyvyyden myös haasteellisen valoisissa ympäristöissä. PC7-sarjan valomoduulien kirkkaus on todistetusti
vertaansa vailla muiden valotornien perusmoduulien joukossa.

Uuden patentoidun 8-pinnisen liitäntämekanismin ansiosta, valotorniin voidaan liittää jopa 7 moduulia. PC7-sarja ei ole ainoastaan
korkein markkinoilla oleva valotorni, vaan sillä voidaan toteuttaa
myös eniten erilaisia kombinaatioita. Valittavissa on mm. pyörivä,
monitoiminen tai monivärinen moduuli sekä uusi huippumoduuli.

OEM INFO #2-2018

MONITOIMINEN MODUULI

ÄÄNIGENERAATTORI

• Joustava moduuli useimpiin tarpeisiin
• Jatkuva, vilkkuva, strobo ja kaksoisstrobo
• Valinta DIP-kytkimillä

•
•
•
•

PYÖRIVÄ MODUULI
• Pyörimisnopeus 90 tai 180 rpm
• Valinta DIP-kytkimellä

Paras äänenlaatu
Saatavilla vain ylämoduulina
80 erilaista ääntä jaettu 16 äänen ryhmiin
Ääniryhmän valinta DIP-kytkimillä,
äänen valinta ulkoisella ohjauksella
• Säädettävä äänenvoimakkuus, maks. 105dB

MP3-MODUULI
MONIVÄRINEN MODUULI
• Punainen, keltainen, vihreä, sininen,
kirkas, magenta ja turkoosi
• Väri valitaan ulkoisella ohjauksella

ÄÄNIMODUULI
• Voidaan käyttää sekä ylä- että rivimoduulina
• 8 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä
• Säädettävä äänenvoimakkuus, maks. 102dB

• Toistaa jopa 7 erilaista viestiä/ääntä
• Sisäinen muisti USB-rajapinnalla
• Ulkoinen äänen valinta

M12-KANNAT
• 5- tai 8-pinninen M12-liitin
• Helppo asennus M30-reikään

TUOTTEET
ESITTELYS
SMART FA SÄ
CTORY
2018
-MESSUIL
LA!

Suurena erona Auer Signalin aikaisempiin valotorneihin, joissa äänimoduuli oli aina
ylimmäisenä, on uusi mihin tahansa positioon asennettava äänimoduuli. Näin ollen
valotornin huipulle voidaan asentaa valomoduuli täysin uudenlaisen näkyvyyden
saavuttamiseksi. Äänimoduulit on saatavilla 8- tai 80-äänisenä, ja loppuvuodesta
julkaistava MP3-moduuli lisää mahdollisuuksia.

9

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

M-BUS-VÄYLÄLLÄ

Yksi- ja kolmivaiheiset energiamittarit M-Bus-väylällä täydentävät
ennestään laajaa energiamittarivalikoimaamme.
Lovato Electric on tuonut markkinoille
kolme eri tyyppistä M-Bus-väylällä varustettua energiamittaria. Ensimmänen on
yksivaiheinen suorakytkentäinen mittari
jopa 63 ampeerin mittauksiin, jolla voidaan
mitata mm. aktiivista ja reaktiivista tehoa,
virtaa, jännitettä ja tehokerrointa.
Kaksi muuta mittaria ovat kolmivaiheisia,
joista toinen on suorakytkentäinen jopa
80 ampeerin mittaukseen ja toinen on
varustettu 5 ampeerin virtamuuntajatuloilla.

Esimerkiksi kiinteistöautomaatiossa M-Busväylään kytkettyjen energiamittareiden
ohella toimii usein myös kaasu- ja vesimittareita, jotka luetaan samaa väylää hyödyntäen.
Uudet mittarit ovat siis luonnollinen valinta
näihin sovelluksiin.

Kolmivaiheisista mittareista voidaan lukea
40 eri arvoa, kuten kulutettua tai tuotettua
energiaa, maksimiarvoja eri vaiheista jne.

•
•
•
•

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

Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää valikoimastamme ja autamme löytämään oikeat
ratkaisut energiankulutuksenne seurantaan.

ENERGIAMITTAREIDEMME ETÄLUENTA ON
MAHDOLLISTA SEURAAVIN TAVOIN:
Pulssiulostulot
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
M-Bus

TUOTTEET
ESITTELYS
SMART FA SÄ
CTORY
2018
-MESSUIL
LA!
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RELEKOULU - OSA 2
Onko sinulla oikea rele ohjattavalle kuormalle?
Releen koskettimien välinen rako ja nopeus, jolla koskettimet
aukeavat, vaikuttavat kärkien väliin syntyvän valokaaren
pituuteen ja kestoon. Tämä valokaari vähentää releen elinikää,
eli mitä lyhyempi kaari on ja mitä lyhyemmän ajan se on kärkien
välillä, sen parempi.
Kytkettäessä DC-kuormia, 0,5 mm
rako koskettimien välissä riittää useimmissa tapauksissa sammuttamaan
valokaaren. Kuitenkin kun puhutaan
10 A ja sitä suuremmista virroista, voi
DC-kuormien ohjaus olla hyvinkin ongelmallista releen kestävyyden kannalta.
Kärkien kuluminen valokaarien yms.
johdosta aiheuttaa todellista vahinkoa
kontaktipintoihin, mikä vaikuttaa näin
releen elinikään ja luotettavuuteen.
ComatReleco tarjoaa useita ratkaisuja
tämän ongelman ratkaisemiseksi:

KÄRKIEN KONTAKTIMATERIAALI
ON AGSNO2

ComatReleco käyttää ensimmäisenä
AgSnO2 -kontaktimateriaalia kärjissään
mikä vähentää kontaktipinnan eroosiota
sekä kärkien yhteen hitsautumista.
Lisäksi koskettimien kestävyyttä
voidaan parantaa seuraavasti:

Muutama esimerkki tuotteistamme

DOUBLE MAKE:

Double Make on sama, kuin kaksi
kontaktia kytkettynä sarjaan.
Näin saadaan parempi katkaisukyky
suurille DC-kuormille.
Double Make -koskettimella varustetuista releistä on olemassa myös
magneettipuhalluksella varustetut
mallit. Magneetti pidentää valokaaren
kulkemaa matkaa näin sammuttaen
sen. Lisäksi ComatRelecon valikoima
antaa mahdollisuuden hyödyntää
materiaaleja, joilla on erityisiä piirteitä
kuorman ohjauksessa. Esimerkiksi
volframilla päällystetyt kärjet kestävät
jopa 1000ºC lämpötiloja. Volframilla
päällystettyjä kärkiä on saatavilla
ComatRelecon C7-tuoteperheestä.
Tämä malli kestää jopa 500 A induktiivisen kuorman 2,5 ms ajan. Lisäksi
esim. LED-valojen ohjaukseen löytyy
rele, joka kestää 800 A / 200 μs.

ustettuna
Double Make -koskettimet var
magneettipuhalluksella

KOSKETTIMET SARJASSA

Koskettimien sarjaankytkentä tuplaa
koskettimien raon ja näin parantaa
DC-kuormien katkaisukykyä.

KOSKETTIMET RINNAN

Koskettimien kytkeminen rinnan ei
paranna suurien kuormien katkaisukykyä, mutta parantaa luotettavuutta.

ä
Lisää releit
löytyy
amme
kotisivuilt .fi
www. oem

LISÄTIETOJA ANTAA JARNO:
 040 3412 461
 jarno.rautén@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus
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Rakenna oma painonappikotelo

Toimitamme yhteistyössä Bacon kanssa asiakassovelletut painonappikotelot valmiiksi kasattuna.
Kotelot ja painikkeet on mahdollista varustaa symboleilla tai teksteillä toiminnan selkeyttämiseksi.

ASENNUS
Kotelo:
- asennettavissa pystyyn tai vaakaan
1-, 2-, 3-, 4- tai 5-reikäiset kotelot
Toimipäät:
- Palautuvat painikkeet
- Lukkituvat painikkeet
- Hätäseispainikkeet
Ø 32, 40 tai 54 mm
- Valintakytkimet
- Avainkytkimet
- Monitoimipainikkeet
- Merkkilamput

MERKINNÄT
Yläkilpi:
- voidaan painaa esim. yrityksen logo
Merkintä painikkeessa tai
merkkilampussa:
- 90 standardisymbolia
- erikoissymbolit
- tekstit
Merkintä kotelossa:
- 90 standardisymbolia,
- erikoissymbolit
- tekstit

1-reikäiset kotelot saatavana:
- harmaalla, keltaisella,
punaisella tai mustalla kannella
Kromin tai mustan värinen kehys
Silikonisuojat IP67
Max. 3 lohkoa per toimipää

LISÄTIETOJA ANTAA HENRI:
 040 3412 459
 henri.suikkanen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus
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Ratkaisut kaikkiin
IIoT-tarpeisiin
Meillä OEM Automatic:lla on laaja valikoima IIoT-komponentteja kaikkiin tarpeisiin.
IIoT-komponentit tuovat helpotusta huoltojen aikatauluttamiseen ja samalla saat
myös paremman käsityksen siitä, missä kunnossa laitteesi todella ovat.
Anturit, joita nykypäivänä käytetään teollisuusympäristössä,
voivat tuntea, nähdä ja kuulla. Meiltä löytyy ratkaisu, joilla nämä
”tyhmät” laitteet voivat kommunikoida keskenään.
Eri ratkaisuilla voit helposti siirtää dataa laitteesta tai keskuksesta pääjärjestelmään, kuten SCADA- tai toiminnanohjausjärjestelmän luettavaksi. Tämän datan avulla voidaan mm. ennakoida
ja aikatauluttaa huoltoja, valvoa toimintaa reaaliaikaisesti, pitää
rekisteriä järjestelmän toiminnasta ja visualisoi toimintoja.
Järjestelmää on myös mahdollista valvoa etänä yllättävien
ongelmien varalta.

Mitä tarkoittaa
IIoT?
IIoT (Industrial Internet of Things)
tarkoittaa datan keräämistä laitteista,
sen analysointia ja tämän tiedon hyödyntämistä prosessien ja työskentelytapojen
optimoimisessa. Mitä enemmän järjestelmästä saadaan dataa, sitä helpompi
on tunnistaa mahdolliset pullonkaulat
ja ongelmat koko tuotanto- ja toimitusketjusta.

Keräyspisteillä (I/O:t) on useita eri kommunikointiprotokollia.
Tämä mahdollistaa helpon integroinnin jo olemassa olevaan
järjestelmään ja datan keräyksen aloittaminen tapahtuu nopeasti
ja vaivattomasti.
Ota meihin yhteyttä niin autamme sinua löytämään
ratkaisun, joka sopii juuri sinun tarpeisiin.
LISÄTIETOJA ANTAA JARNO:
 040 3412 461
 jarno.rautén@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/keskus
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NS

-SÄHKÖLUKKO

NG

Pizzaton NS-sähkölukko on erinomainen
valinta, kun halutaan lukita ja valvoa
ovia tai luukkuja. Tyylikäs ja kompakti
sähkölukko integroidulla RFID-anturilla
kätkee sisäänsä monia edistyksellisiä
ominaisuuksia.

-TURVAKAHVA

Pizzaton NG-turvakahvassa on kaikki mitä
tarvitset ovien lukintaan ja valvontaan.
Sähkölukossa on suuri 9750 N pitovoima ja
integroitu RFID-anturi. Kompaktiin ja
kestävään metallirunkoon on saatavana
myös 1-3 painiketta sekä hätäavauspainike.
•
•
•
•
•
•
•
•

Solenoidilukitus
Pitovoima 9750 N
Kosketukseton RFID-anturi
SIL 3, PL e (sarjaankytkettynä max. 32 laitetta)
Painonapeilla tai ilman
Metallirunko
M20-läpivienti tai M12- / M23-liitin
IP67 (EN 60529) / IP69K (ISO 20653)
(IP65-painonapeilla varustetut mallit)
• Optiona hätäulospainike ja vapautusavain
• LED-merkkivalot
• Toimipään tulosuunta käännettävissä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solenoidilukitus
Pitovoima 2100 N
Kosketukseton RFID-anturi
SIL 3, PL e (sarjaankytkettynä max. 32 laitetta)
Muovirunko
8- tai 12-napainen M12-liitin
Optiona hätäulospainike ja vapautusavain
LED-merkkivalot
Toimipään tulosuunta käännettävissä
IP67 (EN 60529) / IP69K (ISO 20653

LISÄTIETOJA ANTAA JONI:
 040 3412 474
 joni.henninen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/turva
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Comepilta laaja valikoima
rajakytkimiä

Italialainen rajakytkinvalmistaja Comepi täydentää
loistavasti laajaa rajakytkinvalikoimaamme.
EP/EM-sarjan rajakytkimet mahtuvat pieneen tilaan ja soveltuvat
käytettäviksi hankalimmissakin ympäristöissä. Rajakytkimen runko
on valittavissa joko muovisena tai metallisena. Toimipäiden vaihtoehtojen runsas määrä helpottaa oikeantyyppisen rajakytkimen valintaa. Perusmallissa on UL-hyväksytty PVC-kaapeli tai halogeeniton
PUR-kaapeli tai M12- tai AMP-liitin. Comepi pystyy tarjoamaan
myös muita liitinvaihtoehtoja ja kaapelityyppejä/-pituuksia.

Uusia ominaisuuksia:

CS-4000 neXt-sarjaan
Pylväsjalustaan soveltuu näytöksi kenen tahansa valmistama
näyttökotelo tai näyttö, joka voidaan kiinnittää Vesa-kiinnikkeellä.
Näytön korkeus ja kulma on helposti säädettävissä portaattomasti ja jalusta voidaan nyt varustaa myös
pyörivällä tai liikuteltavalla alustalla.
Näppäimistön yläpuolella on saatavissa
kotelo painonapeille ym. Jalustaan voidaan
asentaa painikkeita ja hälytysvaloja ja
teline esim. manuaaleille.
Jalustan taakse voidaan sijoittaa
kotelo PC:lle. Korkeusvaihtoehtoina löytyy
1350 ja 1850 mm, profiili on jaettu kahteen eri
osioon; IP65 ja avoin osa, joka on suojattu
harjaksilla.
LISÄTIETOJA ANTAA RIKU:
 040 3412 433
 riku.eerola@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/anturi

•
•
•
•
•
•

IP67
Rungon mitat 30x16x49mm
Muovi- tai metallirunko
1m kaapeli, M12- tai AMP-liitin
1 NO+1 NC, pakkotoiminen
UL- ja CCC-hyväksyntä
LISÄTIETOJA ANTAA RIKU:
 040 3412 433
 riku.eerola@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/anturi

Uusia niveliä:

CS-3000 kannatinvarsijärjestelmään

Uutuutena portaattomasti käännettävä ja kallistettava
nivel näytölle. Kiinnitys näyttöön ylhäältä, alhaalta tai
takaa, Vesa-kiinnikkeellä tai ilman. Nivel kääntyy 300º
ja kallistuu 105º, kulmia
saadaan rajoitettua.
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•
•
•
•

Muovi- ja metallirungot
Yksi- tai kaksipuolinen toiminta
Vaijerin pikalukitus ja –kiristys
Tarvikkeet (vaijerit, vastajouset, silmukkaruuvit, kyltit jne)

BERNSTEININ
KÖYSIHÄTÄPYSÄYTTIMET
Köysihätäpysäyttimiä käytetään ihmisten suojaamiseksi vaarallisten koneiden
ja laitteiden läheisyydessä. Tyypillinen kohde on kuljettimien sivut.
Köysihätäpysäytin valvoo vaijerin kireyttä, eli mistä kohtaa tahansa vaijerista
vedettäessä turvakoskettimet aukeavat ja kone pysähtyy. Turvakoskettimet
pysäyttävät koneen myös mikäli vaijeri katkeaa tai löystyy,
Bernsteinin valikoimasta löytyy useita eri köysihätäpysäytinmalleja, joista innovatiivisin ja
monipuolisin on metallirunkoinen SRM-sarja. Yhdellä SRM-köysihätäpysäyttimellä voidaan
valvoa jopa 75 metrin köyttä. SRM-köysihätäpysäyttimessä on vakiona integroitu
hätäseispainike, tilan indikointinäyttö sekä köyden kireyden viisariosoitin.
SRM:ssä on optiona myös köyden kireysanturi.

QF-JÄRJESTELMÄ
QF- malleissa (Quick Fastening) on köyden pikalukitus ja kireyden säätö. QF-järjestelmän
edut ovat nopea ja yksinkertainen asennus, suuri säätövara ja QF-vastajousessa esto jousen
ylivenymiselle.
- Nopea ja yksinkertainen asennus
- Suuri säätövara
- Esto jousen ylivenymiselle

PERINTEINEN JÄRJESTELMÄ
- Moninkertaisesti hitaampi asentaa
- Useita tilausnumeroita ja osia
- Jousen ylivenyminen pitää
estää vaijerilla

LISÄTIETOJA ANTAA JONI:
 040 3412 474
 joni.henninen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/turva
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Liittimet, jotka on tehty kestämään äärimmäisiä olosuhteita

signaali-tehonsyöttö-hybridi

Teollisuusautomaation liittimiltä vaaditaan
yhä enemmän kompaktimpia ratkaisuja ja
sovelluksia. OEM vastaa näihin vaatimuksiin
laajentamalla Liitäntätekniikka-tuotealueen
valikoimaansa TE Connectivityn Saksan
tehtaan Intercontecin-liittimillä.

Intercontecin valikoimasta löytyvät signaali-,
tehonsyöttö- ja hybridiliittimet. Liittimiä käytetään
mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet
ovat tehty kestämään äärimmäisiä olosuhteita.
Niiden tärinänkesto on jopa 20 g:tä. Tiiveysluokka
on IP66/67 ja lämpötilan kesto on pääsääntöisesti -20°C…+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat
EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä.

Liittimiä on saatavana erilaisina vaihtoehtoina:
Paneelista johtoon (laippa tai kierre/suora
tai kulma), johdosta johtoon ja piirikortista
johtoon. Kaikki liitinrungot voidaan varustaa
uros- tai naaraskontakteilla. Kaikki kontaktit
ovat kullattuja ja ne ovat joko sorvattuja tai
muotoon puristettuja (kelatavara). Kontakteja
on saatavana sekä krimpattuna että juotettavana versiona.
LISÄTIETOJA ANTAA VILLE:

Intercontecin liitinportfolio koostuu eri sarjoista. Numerosarjan kaksi viimeistä
numeroa ilmaisevat liittimen kiinnitettävän puolen ulkohalkaisijan koon.

SIGNAALILIITTIMET

•
•
•
•
•

Sarjat 615, 617, 623 ja 627
Napojen määrä 6-26, vaihtelee sarjan mukaan
EMC-suojaus
Max. virta 9 A
Max. jännite 160 V

Helppokäyttöinen, liitin lukittuu täydellisesti
kiertämällä vain kahdeksasosan kierrosta.

HYBRIDILIITTIMET

•
•
•
•

Sarjat 723 ja 740
Napojen määrä 10-23
EMC-suojaus
Max. virta 70 A, 850 VDC

Pikalukitus, push to lock -menetelmällä.

 040 3412 446
 ville.paukkunen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/liitäntätekniikka

TEHONSYÖTTÖLIITTIMET

•
•
•
•

Sarjat 912, 915, 917, 923, 940 ja 958
Napojen määrä 1-9
EMC-suojaus
Max virta 150 A, jännite 630 V

Springtec-menetelmä.
Ketjutus sujuu helposti yhdellä liittimellä.
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Korkealaatuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu

KAMERAKOTELOSARJA
Autovimationin Dolphin&Shark on korkealaatuinen ruostumattomasta
teräksestä valmistettu kamerakotelosarja, joka tarjoaa IP69K-suojauksen jopa 62 x 62 mm kameroille. Se on erinomainen vaihtoehto
erityisesti korkeaa hygieniatasoa vaativille aloille, kuten lääke- ja
elintarviketeollisuudelle. Patentoitu Quick-Lock / Heat-Guide-kiinnitysjärjestelmä takaa erinomaisen lämmönjohtumisen. Ruostumattomasta
teräksestä (VA4/AISI 316L) valmistettujen koteloiden suunnittelussa
on vältetty kulmia ja reunoja, joihin lika tai bakteerit voisivat tarttua.
Kaikki mahdolliset läpiviennit suljetaan FDA-hyväksytyillä tiivisteillä.
Uusi hygieeninen kiinnitysjärjestelmä tarjoaa joustavan kameran
paikoituksen ja säädön herkilläkin alueilla.
•
•
•
•

Meiltä löydät myös kattavan
valikoiman muita AutoVimation
kamerakoteloita.

Dolphin sarja max. 40x40 mm kameroille, ja 55 mm optiikoille
Shark sarja max. 62x62 mm kameroille, ja 85 mm optiikoille
Kaapelointi kotelon sivulta tai perästä
Saatavana eri pituisina

LISÄTIETOJA ANTAA JOONAS:
 040 3412 369
 joonas.hanninen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/konenäkö

HUIPPULUOKAN KUVATERÄVYYS
Fujinon HF-12M-optiikkasarja tuo edistyksellisen optisen
suorituskyvyn 12 megapikselin sarjaan.
HF-12M-sarja tuottaa huippuluokan kuvaterävyyden jopa 2,1µm
pikselikokoon asti. Viisi mallia eri polttoväleillä kattaa tarpeet monille
vaadittaville kuva-aloille. Kaikki nämä C-mount-optiikat sopivat 2/3”
kennoille, pidemmän polttovälin mallit jopa 1” asti. Pienen kokonsa
vuoksi ne ovat verrattomia vaihtoehtoja tilakriittisiin sovelluksiin
tai kamerakoteloihin. Alan johtava linssidesign takaa korkean
ja vääristymättömän kuvanlaadun.
LISÄTIETOJA ANTAA JOONAS:
 040 3412 369
 joonas.hanninen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/konenäkö

•
•
•
•
•

C-mount
Polttovälit: 8, 12, 16, 25 ja 35mm
Halkaisija vain 33mm
Manuaaliset aukon ja fokuksen säädöt
4DHR
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Oletko valmistautunut CCD-kennoisten kameroiden korvaamiseen uudella teknologialla?
Sen jälkeen kun maailman johtava kamerakennojen valmistaja
päätti vuonna 2015 lopettaa CCD-kennojen valmistamisen,
ei kyseiseen tekniikkaan ole tehty merkittäviä uudistuksia.
Samanaikaisesti CMOS-tekniikkaan on panostettu laajasti,
tuloksena parempi suorituskyky ja kuvanlaatu alhaisemmilla
kustannuksilla. CMOS-kennojen korkean suorituskyvyn lisäksi
CCD-kennojen rajoitettu, ja lähiaikoina päättyvä saatavuus tukee tekniikan siirtymistä CMOS-kennoihin. Yhdessä Baslerin kattavan kameravalikoiman kanssa OEM auttaa mielellään sinua löytämään
korvaajan nykyiselle CCD-kameralle ja siirtymään sulavasti
CMOS-tekniikan kameroihin.
LISÄTIETOJA ANTAA JOONAS:
 040 3412 369
 joonas.hanninen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotteet/konenäkö

Heat Pipe nopeuttaa ja tehostaa
jäähtymisprosessia

Elektroniikan komponenttien pienentyessä ja tehon
kasvaessa tarvitaan myös tehokkaampaa jäähdytystä.

Jäähdytystekniikan edelläkävijä Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation valmistaa
jäähdytyslevyjen ja nestejäähdytysratkaisujen ohella myös ns. Heat Pipe -tuotteita.
Heat Pipe on käytännössä huoltovapaa, suljettu haihdutin-lauhdutinjärjestelmä,
jonka toiminta perustuu sisällä olevan nesteen olomuodon muutokseen,
järjestelmän sisäiseen paineeseen ja kapillaari-ilmiöön.
Heat Pipen toimintaperiaate:
Jäähdytettävän kohteen lämpö johtuu ulkoseinämän (”Impermeable Wall”) läpi
Heat Pipen sisälle haihdutinpäähän (”Evaporator”), jolloin sisällä oleva neste
höyrystyy lämmön vaikutuksesta. Sisäinen paine ajaa muodostuneen vesihöyryn
Heat Tuben lauhdutinpäähän (”Condenser), mistä lämpö johtuu seinämän läpi ulos
esim. jäähdytysprofiiliin. Tuolloin vesihöyry tiivistyy taas nesteeksi, joka imeytyy
Heat Pipen huokoiseen sisäseinämään (”Porous Wick”) ja kulkeutuu sitä pitkin
kapillaari-ilmiön ansiosta takaisin jäähdytettävään haihdutinpäähän.
Ei hätää vaikka et itse olisikaan alan spesialisti, Aavidilla on alansa
huipuista koostuva suunnittelu- ja testaustiimi, joka hoitaa tarvittaessa
suunnittelutyön ja testauksen puolestasi. Jos jäähdytysasiat askarruttavat mieltäsi, ota rohkeasti yhteyttä!
LISÄTIETOJA ANTAA KARI:
 040 3412 332
 kari.matkala@oem.fi
 www.oem.fi /Elektromekaniikka ja Lämmönhallinta

Esimerkki Heat Pipen ja jäähdytyslevyn yhdistelmästä. Kuparilevyyn asetetut Heat Pipet johtavat lämmön suurelle jäähdytyslevylle, mistä lämpö johtuu ympäröivään ilmaan huomattavasti tehokkaammin kuin mahdollisesti
ahtaassa paikassa olevasta kuparilevystä.
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PTC-LÄMMITTIMET -- LY
Tarjoamme kumppanimme DBK:n kanssa
lämmittimiä hyvin moneen eri käyttötarkoitukseen aina pistemäisestä lämmityksestä suuriin kaappeihin ja kokonaisuuksiin, pääasiassa PTC-teknologian
kanssa. DBK on PTC-lämmittimien yksi
suurimmista edelläkävijöistä ja ovat
toimineet jo vuodesta 1946 lämmityslaitteiden parissa. DBK:n ensimmäinen

PTC-tekniikkaa hyödyntävä laite oli
vauvan maidonlämmitin, joka julkaistiin
vuonna 1986. Tämän jälkeen DBK on
keskittynyt koko ajan enemmän PTC-teknologiaan ja on tänä päivänä erittäin
aktiivisesti mukana autoteollisuuden,
kotitalouslaitteiden, medical-puolen ja
ilmanvaihdon aloilla. Tarjolla on edelleen
myös puhtaasti resistiivisiä lämmittimiä.

P

TC-teknologia perustuu barium-titanaatti
seokseen, jonka ominaisuuksiin kuuluu resistanssin kasvaminen lämpötilan mukaan.
Viereisessä kuvassa näkyy PTC-lämmittimen toimintaperiaate. Alussa on käynnistysvirtapiikki, jolloin lämmitin saavuttaa käyttölämpötila-alueen (Tref). Tämän jälkeen
elementti jatkaa lämpenemistä, kunnes se
saavuttaa maksimilämpötilansa (Te). Maksimilämpötila voidaan asettaa yleisesti 120
- 240°C välille. Kuvan esimerkki on toteutettu lämmittimellä, jossa maksimilämpötila
on asetettu 200°C. Kun maksimilämpötila
on saavutettu, PTC-elementin resistanssi
on niin suuri, että käytännössä virtaa ei
pääse kulkemaan. Tässä tilanteessa tehoa
kuluu hyvin pieni määrä, joka käytetään
ainoastaan elementin lämpötilan ylläpitoon.
Kun lämmitintä jäähdytetään esimerkiksi
ilmavirran avulla, resistanssi vähenee ja
lämmitin alkaa taas ottaa enemmän tehoa,
jotta se saavuttaisi maksimilämpötilansa.

P

TC-teknologian suurimpia etuja perinteisiin putkivastuksiin ja puhtaasti resistiivisiin lämmittimiin on, että lämmittimet ovat
itsestään lämpötilaa rajoittavia, joten erillisiä
ylilämpösuojia ei välttämättä tarvita. Lisäksi
lämmittimet ovat kevytrakenteisia, joten lämmittimet jäähtyvät myös nopeammin kuin putkivastukset, mikä tekee niistä turvallisempia
niin vikatilanteessa kuin sähkön katketessa.

P

TC-lämmittimet ovat energiatehokkaampia kuin perinteiset putkivastukset, sillä ne
säätävät omaa tehoaan lämmitystarpeen
mukaan, kuvan mukaisesti.

D

BK erikoistuu myös asiakaskohtaisiin
ratkaisuihin ja kehittää tuotteitaan jatkuvasti
asiakkailta tulevan palautteen perusteella.
Uusimpina esimerkkeinä tästä kehityksestä
ovat ilmanvaihtoon ja ilman lämmitykseen
kohdistetut innovaatiot, valmiiksi putkeen
asennetut elementit ja täysin suojatut elementit, jotka pystytään suoraan kiinnittämään myös metallirunkoon.
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YHYT OPPIMÄÄRÄ
• Käyttöturvallinen
(ei lämpene yli määritellyn maksimilämpötilan)
• Kevyt rakenne (ei jäännöslämpöä sähkön katketessa)
• Energiatehokas
• Paljon mahdollisuuksia asiakaskohtaisiin ratkaisuihin
• Nopea ja kustannustehokas asennus

Valikoima kattaa lämmittimiä aina suurien ilmamäärien lämmittämisestä
pieniin tasolämmittimiin ja valmiisiin kaappi-/kotelolämmittimiin, joten
löydämme varmasti valikoimastamme sopivan tuotteen
tarpeisiisi.

LISÄTIETOJA ANTAA JUKKA:
 040 3412 326
 jukka.karppinen@oem.fi
 www.oem.fi /Elektromekaniikka ja Lämmönhallinta
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KAKSOISRUUVIPUMPUT

HYGIEENINEN - HELLÄVARAINEN - TALOUDELLINEN
Saksalaisella Jung Process Systems:llä on tarjota
kaksoisruuvipumppuja, joilla on monia huomattavia
etuja suhteessa esim. ruokateollisuudessa normaalisti
käytettyihin pumppuihin. Jung Process Systems:llä on
yli 40 vuoden kokemus 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. Kaksoisruuvipumpun käyttökohteet ruoka- ja
leipomoteollisuuden lisäksi löytyvät esimerkiksi farmasian,
kosmetiikka-alan ja kemianteollisuuden parista.

LISÄTIETOJA ANTAA RISTO:
 040 3412 388
 risto.ruutiainen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/pumppu

• Laaja toiminta-alue:
- samalla pumpulla voi suorittaa sekä tuotteen
		 pumppauksen, että puhdistuksen CIP & SIP
• Erittäin hellävarainen ja pulsaatiovapaa:
- aksiaalinen tuotteen virtaus
• Itseimevyys:
- tyhjentää syöttötankin pumppauksen lopuksi
• Tuotteessa voi olla ilmaa/kaasua (max. 60%)
• Kulutusta kestävä rakenne:
- kontaktivapaa pumppu

KUKA TAHANSA VOI TOIMITTAA PUMPUN - ME TOIMITAMME SOPIVAN

OEM INFO #2-2018
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Pumpputoimittajamme ”supersankari”
Sinulla on Riston asiantuntemus käytössäsi pumppujen valinnassa

Kysy lisää Wanner-pumpuista:

LISÄTIETOJA ANTAA RISTO:
 040 3412 388
 risto.ruutiainen@oem.fi
 www.oem.fi /tuotealue/pumppu

Kalvopumput

Solenoidipumput

• Korkeapaine, max. 345 bar

• Manuaaliset ja automaattiset mallit

• Käsittelee aggressiivisia,
hiovia ja viskoottisia aineita

• Erilaiset kemikaaliannostelut

• Tiivisteetön ja itseimevä

• Korkeaviskoottiset nesteet

• Kuivakäynti mahdollinen

• Kaasunpoistojärjestelmät yms.

• Syötöt korkeapaineisiin boilereihin

KUKA TAHANSA VOI TOIMITTAA PUMPUN - ME TOIMITAMME SOPIVAN

LUVASSA ON
AINUTLAATUINEN MESSUTAPAHTUMA

Smart Factory 2018 nostaa vahvasti esiin tulevaisuutta rakentavat teemat,
kuten automaation ja konenäön. Esittelemme tässä liitteessä tuotteita joita on
esiteltävänä osastollamme. Tervetuloa vierailemaan osastollamme, missä henkilöstömme
vastaa kysymyksiisi sekä auttaa löytämään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiisi.
Voit tulla myös muuten vain moikkaamaan!
Lisätietoa tapahtumasta löydät osoitteesta www.smart-factory.fi

OLEMME
OSASTOLL
A
C410
24
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IGUS-tuotteet OEM:ltä 1.1.2019
OEM aloittaa yhteistyön yhden alansa parhaan kaapeli- ja kaapeliketjutoimittajan Iguksen kanssa, jonka tuotteita
esittelemme nyt ensimmäistä kertaa osastollamme. Uusina tuotteina valikoimaamme tulevat myös laadukkaat
muoviset laakeri- ja lineaarituotteet. Tulemme olemaan Iguksen virallinen yhteistyökumppani Suomessa
vuoden 2019 alusta lähtien ja pystymmekin nyt uuden kumppanimme myötä
palvelemaan Teitä entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin.
Tulemme varastoimaan tärkeimpiä tuotteita omassa varastossamme Turussa.
Tilauksesta on saatavilla nopealla toimitusajalla tuotteita tehtaan omasta
yli 1000 nimikkeen varastosta.
• Energiansiirtoketjut
Kattavat mallisarjat soveltuvat lähes kaikkiin sovelluksiin, joissa
haetaan pitkäikäistä ja kokonaisedullista ratkaisua kaapeleille ja
letkuille.
• Kaapelit
- yli 1000 chainflex® -kaapelivaihtoehtoa
• Laakerituotteet
Laakerit, jotka on valmistettu korkean suorituskyvyn polymeeristä
- iglidur® -liukulaakerit ja -holkit
- igubal® -nivelpäät ja -laakeriyksiköt
• Lineaarituotteet
- drylin® -lineaarijohteet
OEM MESSULIITE #2-2018

25

Markkinoiden pienin 2D-lukija
Datalogicin Matrix 120 on pieni kooltaan mutta suuri teholtaan.
Siinä on sisäänrakennettu Ethernet-liitäntä.
•
•
•
•

1D- ja 2D-koodin luku
Helppo asennus
Lukuetäisyys 220 mm asti
Sarjaliikenne, USB, Ethernet/Profinet

•
•
•
•

Manuaalinen fokuksen säätö
IP65 kotelointi
Käyttölämpötila 0°C...+45°C
ESD-hyväksyntä

Uusi 3D-laserskanneri
35m tunnistusetäisyydellä
Erittäin pienikokoinen ja kevyt skanneri mahdollistaa asennuksen
paikkaan kuin paikkaan. Sitä voidaan käyttää myös ulkotiloissa
skannerissa olevan monikaikujärjestelmän ansiosta.
• Tunnistusetäisyys 35 m
• Skannauskulma 210° vaakaan ja
40° pystysuoraan
• Ethernet-liitäntä (M12)

• Koko 70x106x95 mm
• Suojausluokka IP67
• Paino 650 g

2D-laserskanneri, UXM-sarja
Skannereissa on parempi tarkkuus ja resoluutio. Niihin on myös
sisäänrakennettu lämmitys ulkokäyttöä varten. Skanneria on
saatavana sekä kohteen tunnistava malli että mittaava malli.
• Tunnistusetäisyydet 30/80 m
• Skannauskulma 190 astetta
• Saatavana myös mittaavana,
jolla voi mitata paikkaa ja kokoa

3 ulostuloa eri alueita varten
Ethernet-liitäntä

UAM-05-turvalaserskanneri

Tämän pikkujättiläisen kompaktit mitat ovat vain 80x80x95 mm.
Resoluutio on valittavissa käsisuojauksesta kehonsuojaukseen.
• 5 m turva-alue, 20 m varoitusalue
• Mahdollisuus käyttää kahta
erillistä turva-aluetta
• Skannauskulma 270°
• Muting-toiminnot
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• Max. 32 vaihdettavaa aluesarjaa
• Dataulostulo, esim. navigointiin
(AGV-sovellukset)
• Master-slave-toiminnot

Korkealaatuista 3D-kuvaa
mittaukseen ja paikoitukseen
Tule tutustumaan valmiiseen
Random Bin Picking -robottisoluun!

Katso video!

PhoXi-sarjan skannerit tekevät 3D-kuvantamisesta helppoa.
Sensorin oma valolähde ja itseään optimoiva kamera toimii
luotettavasti myös vaativille metallikappaleille.
•
•
•
•
•

Integroitu GPU nopeaan point cloud -laskentaan
Valmiiksi tehdaskalibroitu sensori tuottaa 3.2Mil 3D-pistettä
5 eri mallia jopa 3000x2500 mm kuva-alalle
Ethernet-liitäntä
Helppo käyttää sensorin PhoXi control -ohjelmistolla

Teollisuustietokoneet
Nuvo-7160GC on GPU-avustettuun tietojenkäsittelyyn, kuten
koneoppimiseen, keinoälyyn ja kehittyneisiin konenäkösovelluksiin
suunniteltu teollinen tietokone. Se tukee jopa 120 W grafiikkakortteja,
mikä mahdollistaa 4~6 TFLOPS:in laskentatehon tarjoavien korttien
käyttämisen.
•
•
•
•

8. sukupolven Intel® Core™ -suorittimet
PCI Express x16 väylä 120W TDP-korteille
USB 3.1 & USB 3.0, Gigabit Ethernet PoE-optiolla
M.2 2280 NVME/Optane laajennuspaikka

Teollisuuskamerat
Tuotevalikoimaan kuuluu yli 300 teolliseen kuvantamiseen
tarkoitettua kameraa, joilla pystytään kattamaan asiakkaiden
hyvinkin erilaiset vaatimukset.
• Matriisikamerat
• Viivakamerat
• Time-of-Flight 3D-kamerat
Basler Pylon -ohjelmistopaketti:
Basler Pylon on ohjelmistopaketti, joka koostuu helppokäyttöisestä
SDK:sta, ajureista ja ohjelmistokehittäjän työkaluista, joita voit käyttää
minkä tahansa Basler-kameran käyttämiseen Windows-, Linux- tai
Mac-käyttöjärjestelmällä.
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OEM Finland Oy

Fiskarsinkatu 3, PL 9, 20101 Turku
www.oem.fi
Lehden tilaustietojen muutokset ja peruutukset.

Asiakaspalvelu:

Sähköposti:

Osoitetiedot OEM Finland Oy:n asiakasrekisteri.

0207 499 499 info@oem.fi

Uusi oem.fi on julkaistu
tutustu sivustoon jo tänään!

OEM Finlandin uudet verkkosivut on nyt julkaistu. Helppokäyttöinen ja toimiva kotisivu
on meille tärkeää. Haluamme, että laajasta tuotevalikoimastamme löytyy hyödyllistä tietoa
nopeasti ja suomeksi. Uusi sivusto mahdollistaa yksityiskohtaisten tuotetietojen esittämisen entistä selkeämmin, sisältäen mm. CAD-tiedostoja. Olemme tehneet kovasti töitä
viimeisen vuoden ajan yrityksemme uusien verkkosivujen parissa, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Olemme keskittyneet erityisesti kolmeen eri osa-alueeseen: toimivuus, navigointi ja responsiivisuus.
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Uudet verkkosivut on suunniteltu toimimaan hyvin riippumatta siitä millä laitteella sivustoa selailet.

