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Puheenvuorossa…

Jussi Haavisto

Osastopäällikkö OEM Electronics

Taloudellinen tilanne maassamme on tällä hetkellä
hieman heikko, mutta OEM Electronics hakee kuitenkin
uusia henkilöitä töihin. Miten olette onnistuneet tässä?
Heikosta markkinatilanteesta huolimatta olemme onnistuneet laajentamaan asiakaskuntaamme. Kilpailun kiristyessä haluamme panostaa
palvelun laatuun lisäämällä henkilökunnan määrää ja täten kehittää
jokaista tuotealuettamme. Tärkein markkinointikeinomme on henkilökohtainen asiakaskäynti asiakkaan luona. Siitä haluamme huolehtia
jatkossakin, mikä vaatii panostusta henkilökuntaan.
Millaisena näet tulevaisuuden näkymät omalla osastollasi
ja miten arvioit markkinoiden kehittyvän?
Laajan tuotevalikoiman turvin meillä on jatkuvasti mahdollisuus löytää
uusia asiakasprojekteja uusilta toimialoilta. Omia resursseja lisäämällä
mahdollistamme tuotevalikoiman laajentamisen uusien toimittajien,
tuotteiden ja tuotealueiden avulla. Vaikka massatuotantoa on siirtynyt
paljon Suomen rajojen ulkopuolelle, on meillä edelleen vahvaa elektroniikkatuotannon ja tuotekehityksen osaamista Suomessakin. Uusia yrityksiä perustetaan ja uusia innovaatioita syntyy myös koko
ajan joten meillä pitää olla resursseja niiden kaikkien löytämiseen.
Lehdessä esitellään toimittajanne EELY-ECW:n uusi innovatiivinen
tuote, kapasitiivinen kalvonäppäimistö. Mitä odotatte tuotteelta
ja millaisiin sovelluksiin se on tarkoitettu?
Kapasitiivinen kalvonäppäimistö on tarkoitettu sovelluksiin, joissa
haetaan nopeaa ja luotettavaa reagointia kosketukseen. Kapasitiivinen
teknologia antaa mahdollisuuden toteuttaa paino, hipaisu- ja liukukytkinratkaisuja yhdistettynä perinteisiin kalvonäppäimistöjen mekaanisiin
metalli- ja mylarkuplakontakteihin. Tuote tarjoaa loistavan lisän jo
laajaan näppäimistötuotevalikoimaamme josta asiakkaat voivat valita
parhaan mahdollisen version omaan sovellukseensa. Esimerkkeinä
kapasitiivisella teknologialla toteutetuista ratkaisuista ovat käsisäätimet,
lämpötila-, ilmastointi- ja energiansäädön ohjauspaneelit sekä erityisesti
erittäin ohuet valo- ja äänisäädinratkaisut audiovisuaalisiin ohjauskeskuksiin. Lue lisää sivuilta 4-5.
Hyvää syksyä!
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Ensikontaktisi meillä OEM asiakaspalvelu
Meillä OEM:ssä yksi tärkeimmistä asioista on asiakkaiden
hyvä ja nopea palvelu. Asiakaspalvelutiimimme on aina
tavoitettavissanne ja palvelee teitä tilauksissa, hintatiedusteluissa, toimitusaikakyselyissä ja neuvovat yleisissä teknisissä kysymyksissä. Nelihenkinen asiakaspalvelumme onkin usein ensimmäinen kontaktisi ollessasi
yhteydessä OEM:ään. Koska voisi jopa olettaa, että lähes
kaikki teistä ovat jossain vaiheessa olleet tekemisissä
heidän kanssaan, haluamme antaa kasvot OEM:n asiakaspalvelutiimille.

Petri Kolehmainen
Perhe: Vaimo ja neljä lasta
Harrastukset: Kalastus, valokuvaus
Petri toimii tiiminvetäjänä asiakaspalvelussa ja on työskennellyt
OEM:ssä jo vuodesta 2007. Hän aloitti uransa varastossamme ja siirtyi
sieltä parin vuoden jälkeen asiakaspalveluumme. Erittäin kokeneena ja
pitkän uran tehneenä OEM:läisenä hän on tiimin isähahmo.

Viljami Saastamoinen
Perhe: Avoliitossa
Harrastukset: Käsipallo, jääkiekko
Myös Viljamin ura alkoi varastosta ja hän on ollut OEM:ssa nyt jo
kolmen vuoden ajan. Hän kävi jo välillä kotikonnuillaan Riihimäellä,
mutta Turun kauniit naiset palauttivat Viljamin Turkuun ja takaisin
asiakaspalveluumme.

Jami Kallioväli
Perhe: Avoliitossa
Harrastukset: Valokuvaus, maastopyöräily
Jami liittyi joukkoomme viime keväänä purkamaan hieman ruuhkautunutta asiakaspalveluamme. Kesän mittaan hän näytti kykynsä ja oli
nopea oppimaan uusia asioita niin tuotteista kuin käyttämistämme
järjestelmistämmekin. Syyskuun alusta Jamista tuli vakituinen työntekijämme.

Asiakaspalvelumme onkin vuosien varrella toiminut melkoisena ”myyjähautomona”, ja sieltä saatujen oppien voimin
on useampikin henkilö siirtynyt toisiin tehtäviin OEM:ssä.
Meillä on OEM:ssä peräti 14 eri tuotealuetta, joten koko tuotevalikoimamme osaaminen täydellisesti on lähes mahdotonta.
Asiakaspalvelumme saa perehdytystä kaikista tuoteryhmistä
ja pystyvät vastaamaan yleisiin teknisiin kysymyksiin lähes
mistä tahansa tuotteesta. Syvällisemmissä teknisissä kysymyksissä he ottavat avukseen osastojemme tuotepäälliköt,
joiden kanssa he tekevät tiivistä yhteistyötä.
Asiakaspalvelun työskentelyssä tärkeimmät tehtävät ovat
asiakkaiden palvelu puhelimitse sekä asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen tulleiden tilausten ja kysymysten käsittely.
Sähköpostien määrä suhteessa puheluihin on viime vuosien
aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Puheluiden määrä on
parin viime vuoden aikana laskenut, kun taas sähköpostien
määrä on kahdessa vuodessa kolminkertaistunut.

Janne Hyvönen
Perhe: Avoliitossa
Harrastukset: Jalkapallo, salibandy
Jannenkin ura on alkanut meillä varastosta vuonna 2011. Hän oli vastuussa varastomme saapuvista lähetyksistä ennen siirtymistään asiakaspalveluumme tämän vuoden keväällä. Jannella onkin viimeisimpänä muuttajana vahva osaaminen varaston uusituista toiminnoista
ja tätä tietämystään hän pystyy tuomaan asiakaspalvelutiimiimme.

Janne
Hyvönen
Petri
Kolehmainen

ODOTAMME SOITTOASI!

Viljami
Saastamoinen

Jami
Kallioväli

OEM asiakaspalvelu
puh. 0207 499 499
sähköposti: asiakaspalvelu@oem.fi
kotisivu: www.oem.fi
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Kapasitiiviset paino-, hipaisu- ja liukukytkimet kalvonäppäimistösovelluksiin
Kalvo- ja yhdistelmänäppäimistöratkaisuissa EELY-ECW on ollut
OEM:n yksi vanhimmista ja
menestyksellisemmistä yhteistyökumppaneista jo yli 20 vuoden
ajan. Näppäimistöjen innovatiivinen kehittäminen takaa myös
jatkuvan menestyksen erilaisissa
tulevaisuuden näppäimistösovelluksissa.
EELY-ECW:n tuotekehitysyksikkö
tuottaa jatkuvasti uusia sovelluksia
kalvo- ja yhdistelmänäppäimistömarkkinoille. Uusin idea on käyttää
kapasitiivistä teknologiaa kalvonäppäimistörakenteessa, joko yhdistettynä perinteiseen mekaaniseen
näppäimistöön tai pelkkänä kapasitiivisena näppäimistönä.
Kapasitiivinen kalvonäppäimistö
on kestävärakenteinen, ja koostuu
pintarakenteesta, kuten esimerkiksi
lasista, muovista tai metallista.
Pintakerroksen alla on välikerros (liima) ja tämän alla virtapiirikerros (PET, FPC, FR4 tai PCB).
Virtapiirikerroksen alla on vielä
neljäs kerros eli takaosan liimapintakalvo.
Koska ihminen johtaa sähköä, kalvonäppäimistön koskettaminen aihe-

uttaa muutoksen näppäimistön
sähkökenttään, joka voidaan mitata
kapasitanssin muutoksena
virtapiirissä olevien anturien avulla (CAP SENSOR).
Kapasitiivisten kalvonäppäimistön etuna on nopeus ja herkkyys reagoida
kosketukseen. Antureista ja
kontrollerista riippuen pystytään rakenteessa toteuttamaan myös usean yhtäaikaisen kosketuksen tuki.
Verrattuna tavalliseen mekaaniseen kalvonäppäimistöön, kapasitiivisen näppäimistön kosketusanturivirtapiiri on äärimmäisen
ohutrakenteinen. Siitä huolimatta
se on kestävä ja pitkäikäinen, koska
mekaanista metallikytkintä ei tarvita
rakenteessa. Näppäimistö on luotettava ja reagoi hyvin myös kevyeen
painallukseen. Lämpötila-alue on
sekä kulutuselektroniikka että teollisuustuotteisiin riittävä, ja lisäksi
rakenne voidaan toteuttaa aina täysin vesitiiviinä. Myös olosuhteissa,
joissa on pidettävä hanskat kädessä,
kapasitiiviset kalvonäppäimistöt
saadaan toimimaan luotettavasti.
Perinteiseen tasomaiseen näppäimistöön verrattuna, kapasitiivinenteknologia antaa mahdollisuu-

uutuus!

den toteuttaa hipaisu- ja liukukytkinratkaisuja yhdistettynä perinteisiin
mekaanisiin metalli- ja mylarkuplakontakteihin. Koska rakenne on ohut
kalvorakenne, näppäimistöön voidaan liittää pinta-liitoskomponentteja esim. LEDejä sekä valotransistoreja. Taustavalomahdollisuus on
mahdollista toteuttaa joko LED- tai
EL-rakenteella. Tarvittaessa EMIsuojauskalvo voidaan liittää rakenteeseen helposti.

Sovellusesimerkkejä kapasitiivisella teknologialla toteutetuista ratkaisuista ovat käsisäätimet, lämpötila-, ilmastointi- ja
energiansäädön ohjauspaneelit sekä erityisesti erittäin ohuet valo- ja äänisäädinratkaisut audiovisuaalisiin ohjauskeskuksiin.
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“Olen Janne Saarnilehto ja työskentelen
tuotealuepäällikkönä OEM Electronicsin
Näytöt & Näppäimistöt tuotealueella.
Pidän käsissäni EELY-ECW:n uusinta
innovatiivistä tuotetta jossa käytetään
kapasitiivistä teknologiaa kalvonäp-

päimistörakenteessa. Tuotealueemme
tarjoaa teille ratkaisun kaikkiin näyttöja näppäimistötarpeisiin, ja lisäksi tarjoamme näihin myös asiakaskohtaiset
kaapelit ja osakokonaisuudet.” Kysy
lisää tuotteistamme!

Faktat
• Mahdollistaa erittäin ohuen kalvorakenteen ja
hipaisukytkin ominaisuuden
• Rakenteessa voidaan yhdistää mekaaniset kytkimet
ja kapasitiiviset näppäimet
• Pintaliitoskomponenttien ja taustavalon liittäminen
on mahdollista
• Vesitiivis rakenne, näppäimistön pinta
helppo puhdistaa
• Sähköiset maksimiarvot: 35 V(DC), 100 mA, 1 W
• Edullinen hinta

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

Valikoimassamme nyt suojatut
pietsokytkimet
Kytkimissä ei ole mekaanisesti liikkuvia osia, jolloin vikojen
todennäköisyys pienenee, kuluminen vähenee ja näin saavutetaan miljoonien painallusten toiminta vaativimmissakin
olosuhteissa.

IP68

IP69K

Näillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kytkimillä
on kestävä yhden osan rakenne, joka takaa suojan koviakin
iskuja vastaan. Käyttölämpötila-alue ulottuu vaativiin käyttökohteisiin (-40°C...+85°C).

Faktat
•
•
•
•

Suojausluokat IP68 ja IP69K
Kytkentä 24 V AC/DC @ 1 A
Merkkivalo 24 V AC/DC
Asennus Ø16, Ø19 ja Ø22 mm
OEM Electronics/Tuotealue Elektromekaniikka & Lämmönhallinta
Lisätietoja: Janne Lummejoki puh. 0207 499 437 tai
sähköposti: janne.lummejoki@oem.fi
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Faktat
• Suojausluokka IP68

• Napaluku 2-4

• Jännite 450 V

• Virta 17,5 A

• Lämpötila-alue -40°C...+125°C

OEM Electronics/Tuotealue Elektromekaniikka & Lämmönhallinta
Lisätietoja: Janne Lummejoki puh. 0207 499 437 tai sähköposti: janne.lummejoki@oem.fi
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Kondensaatioblokki suojaa laitetta, jota käytetään
muuttuvissa olosuhteissa (nopeat lämpötilan muutokset
laitteen sisä- tai ulkopinnoilla aiheuttavat kondenssia).
xDRY-liitin kondenssiblokilla estää kosteuskondensaation,
joka kulkee johdon sisällä aina laitteeseen asti.
Näin sähköisten osien suojaus on taattu!

6

IJ

AT
IM
TAV
A VALIKO

US
TÄV
Ä ASENN

P

H

EL

AK
AJ

K

K

ES

DELL ÄK ÄV

S
YY

A

LA

TTAVA RATK

ISU

O

UT

TE

PYSÄYTÄ
kondensaatio!

E
EN

Ä

K UL
US

PIE
N

uutuus!

MÄT ASENN
EM

OJ
ANN
E T T U SU

Kosketuksettomat pulssi-, absoluutti- ja analogia-anturit
Anturit perustuvat magneettitekniikkaan ja vaativat
vain magneetin vastapuolelle. Mitään mekaanista kontaktia ei enää tarvita!
Anturia on saatavissa normaalilla pulssiulostulolla
(max. 1024 p/k), absoluuttisena, yksi- tai monikierroksisena (CANopen tai SSI) ja analogia ulostulolla (virta- tai
jänniteviesti).

Faktat
•
•
•
•
•

Vaativiin ympäristöihin
Käyttölämpötila alue -40°C…+125°C
Hyvä iskun- ja tärinänkesto
Suojattu pölyltä ja kosteudelta, IP67
Rungon materiaali kumi (optiona alumiini)

Anturi soveltuu maatalouskoneista automaatiolaitteisiin.
Uusi tekniikka mahdollistaa myös paremman toimintavarmuuden metsäkonekäytössä.
OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 0207 499 433 tai sähköposti: riku.eerola@oem.fi

Tyylikkäät ohjauskotelot Bernsteinilta
Onko laitteesi operointi hankalaa ja ulkonäkökin kuin suoraan 80-luvulta?
Bernsteinin uusi ohjauskotelosarja CC-5000 tuo tähän ratkaisun!
Kotelon muotoilu on huippuluokkaa ja jokaiseen yksityiskohtaan on
panostettu, mm. saranat on piilotettu,
värit saat valita vapaasti, varoitusvalot saadaan integroitua koteloon ja
tietysti mitat päätät sinä.
Etu- ja takalevy voidaan asentaa
avattavaksi tai kiinteäksi tarpeen
mukaan, ja etulevyyn saat haluamasi
rei’ityksen näytölle ja painonapeille.
Lisätarvikkeina on saatavana useita
näppäimistövaihtoehtoja, tuulettimia
ym. Syvyysvaihtoehtoja löytyy väliltä

75-370 mm ja pituus sekä leveys
ovat enimmillään 1000 mm. Kotelon
materiaali on alumiini.
Kotelo voidaan asentaa joko lattialle
tai varren nokkaan esim. CS-3000
varsijärjestelmällä.
Järjestelmä on modulaarinen kasautuen halutuista
kulmapaloista ja varresta.
Liikkuvien kulmien avulla kotelo saadaan kääntymään ja kallistumaan lähes
kaikkiin kulmiin.

uutuus!

OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 0207 499 433 tai sähköposti: riku.eerola@oem.fi
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Datalogic optiset turvalaitteet
tarvikkeineen
Turvavalopuomi SG-BIG
(Base/Muting)

Turvavalopuomi SG-COMPACT
(Base/Muting)

• 2-, 3- ja 4-säteiset mallit

• 2-, 3- ja 4-säteiset mallit

• Valvontakorkeudet 500, 800, 900 ja 1200 mm

• Valvontakorkeudet 500, 800, 900 ja 		
1200 mm

• Perustoiminnoilla tai muting+ toiminnoilla
• Alue 0,5-60 m

• Perustoiminnoilla tai muting
toiminnoilla
• Alue 0,5-50 m

Turvavalopuomi SG-BIG
REFLECTOR (Base/Muting)
• Peiliversio
• 2-, 3- ja 4-säteiset mallit

Turvavalokennot

•
• Valvontakorkeudet 500, 800, 900 ja 		
•
1200 mm
•
• Perustoiminnoilla tai
muting+ toiminnoilla
• Alue 0,5-8 m

Myös ulkotiloihin (-40°C)
Alue 0-50 m
Valvontayksiköt perustoiminnoilla tai muting+
toiminnoilla

SG Dongle
Turvavaloverho
SG-EXTENDED
• Resoluutio 14 / 30 mm
• Valvontakorkeus 300-1800 mm

• Ethernet-adapteri SG-EXTENDED
valoverhon ohjelmointiin ja
kloonaukseen
• Mahdollisuus etäohjelmointiin
ja valvontaan

• Muting+ toiminnot
• Blanking-säteen pimennystoiminnot
• Cascade-sarjaankytkentämahdollisuus
• Tunnistaa koko profiilin
matkalta, ei kuollutta aluetta
• Ohjelmoitavissa käsin tai PC:llä

8
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OEM Automatic/Tuotealue Turva
Lisätietoja: Mikko Niiniö puh. 0207 499 463 tai
sähköposti: mikko.niinio@oem.fi

Datalogic tarjoaa laajan ja kilpailukykyisen valikoiman Tyypin 2 ja Tyypin 4 optisia
turvalaitteita vartalon ja kehonosien tunnistukseen. Kattava valikoima tarvikkeita
helpottaa suunnittelua ja nopeuttaa asennusta.

Turvavaloverho SG2-Base
• Resoluutio 30 / 50 / 90 mm
• Valvontakorkeus 300-1800 mm

Turvavaloverho SG4-BIG Base

• Alue 0,2-19 m

• Resoluutio 40 mm
• Valvontakorkeus 660-1260 mm

Turvavaloverho SG4-Base

• Alue 6-60 m

• Resoluutio 14 / 30 mm
• Valvontakorkeus 150-1800 mm
• Alue 0,2-19 m

Tarvikkeet
• Laserkohdistin
• M12-kaapelit
• Muting valokennot
• Peilit
• Suojaavat tolpat
• Suojapleksit
• Muting kytkentäboxit
• IP69K suojakotelot

OEM INFO 3-2014
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Ovien ja luukkujen valvonta
Ovia ja luukkuja voi valvoa turvallisesti monella eri tavalla. Alla turvatuotevalikoimaa valvontaan.

Turvarajakytkin
kytkentäavaimella:

SK-UV15Z

•
•
•
•

Edullinen
Käy useimpiin sovelluksiin
Tarkka kohdistus
Max. 2 NC + 1 NO kosketinta

Turvasaranakytkin:

Sähkölukko:

SHS3-U15Z-KA 5 R

SLK-M-UC-25-R0-A0-L0-0

•
•
•
•

• Oven/luukun lukitusmahdollisuus
• 2 kosketinta avaimella ja
2 kosketinta lukituksella
• Valittavissa joko sähköinen tai
mekaaninen lukitus

Vaikea ohitettavuus
Kytkentäpiste säädettävissä
Soveltuu vain saranaoville
Kosketinvaihtoehdot 2 NC tai
2 NC + 1 NO

Kosketuksettomat turvarajakytkimet:
• Helppo asennus ja kohdistus
• IP67, kokonaan koteloitu
• Ei mekaanista kulumista
Kosketuksettomat turvamagneettikytkimet
reed-kytkimellä: MS7-21-DC-06M
• Asennus ja kohdistus on
helpompaa kuin kielitoimisilla
turvarajoilla
• Voi häiriintyä ulkopuolisesta
magneetista

Kosketuksettomat elektroniset
turvarajakytkimet: SSR-21-10M
• Toiminta perustuu taajuuteen
• Ei pysty häiritsemään
magneetilla
• LED-indikointi
• Tarvitsee käyttöjännitteen

Siirtoavainjärjestelmät:
• Ei vaadi kaapelointia oville
• Erittäin vaikea ohittaa
• Erittäin vankka rakenne

Manöverbrytare
KSSE20
Grindlås MAIE

Grindlås MAIE

Grindlås MAIE

Grindlås MAIE

Turvatuotteiden valvontaan:
Turvareleet:
• Kattava valikoima
eri turvatuotteiden
valvontaan

Turvalogiikka (DSC):
• Voi helposti muodostaa pieniä turvajärjestelmiä
• Perusyksikössä on kahdeksan sisääntuloa ja
kaksi turvaulostuloparia
• Kattava valikoima laajennusyksiköitä

Kosketuksettomat elektroniset
turvarajakytkimet HALL-tekniikalla:

HE1-21-DC-03M
• Tärinänkesto erittäin hyvä
• Ei pysty häiritsemään
magneetilla
• LED-indikointi
• Tarvitsee käyttöjännitteen
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OEM Automatic/Tuotealue Turva
Lisätietoja: Tony Tarr puh. 0207 499 435 tai sähköposti: tony.tarr@oem.fi

Miten mitata pinnankorkeutta?
Pinnankorkeuden mittaamiseen on useita erilaisia vaihtoehtoja. Ohessa valikoimaa OEM Automaticin tuotteista,
joilla voit mitata pinnankorkeutta erilaisissa kohteissa. Jos etsit ratkaisua pinnanvalvontaan, ota yhteyttä!

Kohotoiminen
• Pinnanvalvo
ntaa nesteille
• Yksi tai usea
mpia ky tkentä
pisteitä
• Kylki- tai ka
nsiasennet tavia
malleja
• Itsesäädettä
viä malleja
• Jatkuvasti m
ittaavia malleja

Voima-anturi
stuva
Johtavuuteen peru
ille
• Johtaville neste
ky tkentäi
• Max. kolme er
lla
rra
pistet tä ke
• 1500 mm asti
t itse
• Ky tkentäpistee
ä
iss
täv
et
sääd

• Kaikille aineille
itsemaan
• Säiliön alle punn
rää
esim. nesteen mää
a 50 t asti
• Mittausalueita ain
giaviestit
• Standardit analo

tkuvaan
• Nesteiden ja
iseen
pinnanmittaam
rustuu
• Toiminta pe
en
een paineese
tis
at
ta
hydros
ri
tu
an
tai ulkoinen
• Upotettava
alogiaviesti
• Standardi an

Indikaattori
• Näkölasi sä
iliön kylkeen
• 127-1000 m
m
• 360° näky vy
ys
• Helppo asen
taa

Optinen
• Nesteiden
pinnanvalvontaan
dolle
• Ei herkkä vaah
ia
• Ei mekaanisia os
• PNP/NPN

Ultraääniantu
ri
• Mittaa ultra
äänen
kulkuajan koht
eeseen
• Soveltuu er
ittäin hy vin
likaisiin ja pöly
isiin olosuhteis
iin
• Tunnistusetä
isyys 25 mm-6
m
• Ohjelmoitava
ulostulo; analog
inen
(4-20 mA tai 010 V) tai 2xPN
P/NPN
• Myös roster
irungolla, IP69
Kko
telointiluokalla tai ATEX
-hyväksynnällä

Paineanturi

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

Laseretäisyysa
nturi

tkin
Kapasitiivinen ky
kaikki
• Tunnistaa lähes
et tava
ist
nn
tu
t,
ali
materia
a
materiaali vaikutta
en
yte
isy
tunnistusetä
säiliön pinnan• Soveltuu esim.
an
korkeuden valvonta
ys 4-30 mm
• Tunnistusetäisy
N, myös viiveellä
• Ulostulo PNP/NP

• ”Time-of-flig
ht” eli mittaa
lasersäteen ku
lkuajan
kohteeseen
• Soveltuu pi
tkille etäisy yksi
lle ja toimii
hy vin pölyisissä
ympäristöissä
• Tunnistusetä
isyys 4-100 m
• Ohjelmoitava
ulostulo; analog
inen
(4-20 mA tai 010 V), PNP/NPN
, RS485

OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Riku Eerola puh. 0207 499 433 tai
sähköposti: riku.eerola@oem.fi
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Molex-liitinkaapelit ja uusi WSOR-kaapeli
Sopivan kaapelin valinta on usein erittäin haastava tehtävä.
Eri kohteissa kaapelin tulisi kestää kulutusta, öljyjä, hitsausroiskeita, leikkuunesteitä ja taivuttelua. Vaatimuksena
voi olla myös UL-hyväksyntä, hyvä tulenkestävyys, laaja

käyttölämpötila-alue ja soveltuvuus ketjukäyttöön. Joskus
kaapelin tulee täyttää useat edellä luetellut vaatimukset
samassa käyttökohteessa. Vastaus tähän tarpeeseen on uusi
WSOR-kaapeli (Weld-Slag and Oil-Resistant) .
Liitinvalmistaja Molex tarjoaa WSOR-kaapelin Profinet-, M8- ja
M12-anturiliittimiin sekä DIN-venttiililiittimiin.
WSOR-kaapeli on ihanteellinen valinta kaikenlaisiin
metalliteollisuuden laitteisiin, robottisovelluksiin
sekä liikkuvaan kalustoon.
Kaapeli on itsestään sammuvaa materiaalia
normien IEC 60332-1, CSA FT1 mukaisesti ja se on
ulkokäyttöön UL-hyväksytty. Kaapelin vaippa on UV-säteilyn
kestävä ja sillä on hyvä hydrolyysin vastustuskyky. Kaapelia
saa tilauksesta myös metritavarana mustan-, oranssin- tai harmaanvärisenä ja värikoodatuilla johtimilla. Valmiskaapeleissa
vaippa on vakiona mustanvärinen.n.

uutuus!

OEM Automatic/Tuotealue Kaapeli&Liitostekniikka
Lisätietoja: Petteri Tarvola puh. 0207 499 424 tai
sähköposti: petteri.tarvola@oem.fi

Laaja valikoima kuljetinjärjestelmiä
•
•
•
•

Yli 20 erilaista kuljetinjärjestelmävaihtoehtoa mahdollistaa kaikkien kappaletavaroiden kuljetuksen
Standardiprofiilien ja moduulien käyttö yksinkertaistaa suunnittelun ja muotoilun
Täyttää elintarvike- sekä lääketeollisuuden vaatimukset
OEM Automatic/Tuotealue Moottori
Lyhyet toimitusajat
Lisätietoja: - Jere Kettunen 0207 499 475, jere.kettunen@oem.fi
- Juhani Lehtinen puh. 0207 499 447 tai sähköposti: juhani.lehtinen@oem.fi

GUF-P MINI

GUF-P 2004
-

Pituudet aina 5 m:iin asti
Leveydet 75, 100 ja 150 mm
Maksimi kantavuus 25 kg
Nopeus jopa 60 m/min

GUF-P 2000
Pituudet aina 10 m:iin asti
Useita leveyksiä
Maksimi kantavuus 75 kg
Nopeus jopa 80 m/min

GUF-P 2041

w w w. o e m . f i

- Kääntökulmat 90° ja 180°
- Maksimi kantavuus 30 kg
- Nopeus 5-30 m/min

DGF-P 2001 (tuplahihnakuljetin)
-

OEM INFO 3-2014

Pituudet aina 20 m:iin asti
Useita leveyksiä
Maksimi kantavuus 200 kg
Nopeus jopa 60 m/min

KGF-P 2040
-
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-

Pituudet aina 10 m:iin asti
Useita leveyksiä
Maksimi kantavuus 150 kg
Nopeus jopa 60 m/min

- Pituudet 2 m:iin asti
- Maksimi kantavuus 15 kg
- Nopeus 15 m/min

PIENEMPI-KEVYEMPI-VAHVEMPI
Uusi harjattomien moottoreiden MQ-sarja Gefeg Neckarilta
-

Kolme kertaa enemmän vääntöä
10-15 % parempi hyötysuhde
IP65 suojausluokka ja tarvittaessa saatavana korkeampikin
Saatavana erilaisilla vaihteilla, encoderilla, jarrulla ja integroidulla ohjaimella

MQ-sarjan moottorit:
M
P
Ncm
W
MQ 637
45
151
MQ 667
75
228

n
min-1
3.200
2.900

h
%
81
81

L
mm
82
112

Ø
mm
68
68

uutuus!

OEM Automatic/Tuotealue Moottori
Lisätietoja: - Juhani Lehtinen puh. 0207 499 447 tai sähköposti: juhani.lehtinen@oem.fi
- Jere Kettunen 0207 499 475, jere.kettunen@oem.fi

Flexa DUO halkaistut suojaletkut
• Kaksiosainen valmiiksi halkaistu suojaletku
• Itsestään sammuva ja taipuisa materiaali
• Sietää UV-säteilyä
Flexa DUO on valmiiksi halkaistu suojaletkumalli korjaustai jälkiasennuskäyttöön. Letkun materiaali on PA 6 polyamidia tai polypropyleeniä. Molemmat materiaalit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön sillä ne sietävät UV-säteilyä ja
niillä on laaja käyttölämpötila-alue. Letkuja on saatavana
useaa eri kokoa väliltä Ø10-79 mm. Vakio pakkauskoko on
25 tai 50 m:n kieppi ja tilauksesta saa myös 5 tai 10 m:n
pituisina pätkinä. Lisäksi on saatavana tarvikkeina letkuille soveltuvia liittimiä ja kiinnitystarvikkeita.

OEM Automatic/Tuotealue Kaapeli&Liitostekniikka
Lisätietoja: Petteri Tarvola puh. 0207 499 424 tai
sähköposti: petteri.tarvola@oem.fi
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Kestävät
riippuohjaimet
ja painonappikotelot

HSKG-sarjan

suurteholiitinten
valikoima
laajenee
uutuus!

TER (Tecno Elettrica Ravasi) on italialainen
toimittajamme, joka on erikoistunut ohjainlaitteiden valmistukseen. TER:n tuotevalikoimaan kuuluvat mm. riippuohjaimet, painonappikotelot, joystickit ja radio-ohjaimet.

MIKE

VICTOR

Faktat
•
•
•
•
•
•

Kotelointiluokka IP66/IP67/IP69K
Käyttölämpötila -40°C…+80°C
1- tai 2-nopeuksiset painikkeet
Valopainikkeet
Valintakytkimet
Painikkeita 4-15 kpl (MIKE) / 1-8 kpl (VICTOR)

TER on tuonut markkinoille uudet MIKE-riippuohjaimet
sekä VICTOR-painonappikotelot. Tuotteiden suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota ergonomiaan,
muotoiluun sekä kestävyyteen. Kompaktin kokonsa ja
liukastumattoman pintansa ansiosta ohjaimia on helppo
käyttää kaikissa olosuhteissa.
MIKE-riippuohjaimesta on saatavana 4-15 painikkeen
mallit ja VICTOR-painonappikotelosta 1-8 painikkeen mallit. Vakiomalleja on saatavana useita, mutta ohjaimet voidaan koota myös asiakkaan toiveiden mukaan. Vakiomallit
toimitetaan blankoilla painikkeilla. Painikkeet voidaan
merkitä mukana tulevilla tarroilla tarpeen mukaan.

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Henri Suikkanen puh. 0207 499 459 tai
sähköposti: henri.suikkanen@oem.fi
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Conta-Clipin HSKG-sarja on täydentynyt 35 mm2 ja 70 mm2
liittimillä. Uusien liittimien myötä Conta-Clip tarjoaa yhä
kattavamman valikoiman suurteholiittimiä aina 300 mm2
johdinkokoon saakka. Liitinten nimellisjännite on 1000 V ja
nimellisvirrat 125-520 A.
Suurteholiittimet ovat saatavilla johdinkoosta riippuen
M6-, M8-, M10-, M12- ja M16-pulttiliitännällä, jossa mutteriin yhdistetty lukituslevy takaa kaapelikengän luotettavan ja tärinää kestävän kiinnityksen.
Conta-Clipin suurteholiittimet voidaan myös kytkeä rinnan 2- tai 3-napaisilla rinnanliittimillä ilman suoritusarvojen vähenemistä. HSKG-sarjan liittimet kiinnitetään
TS35-kiskoon tai suoraan pohjalevyyn.
Saranoiduilla suojakansilla voidaan helpottaa liitinten
tunnistamista. Niitä on saatavilla keltaisena, harmaana ja
sinisenä. Suojakansien asentaminen on helppoa ja niillä
varmistetaan kosketussuojattu, turvallinen asennus nopeasti ja luotettavasti.

Faktat
•
•
•
•
•

1000 V / 125-520 A
Johdinkoko 2,5-300 mm2
Rinnanliitännät, 2- tai 3-napainen
Materiaali PA 6.6 (UL94 V-0)
Käyttölämpötila -40°C...+120°C

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

Olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme
pumpputuotteisiin!
Maailmalla laajasti tunnetut merkit ovat nyt saatavissa nopeasti ja luotettavasti OEM:n tuotevalikoimassa.

uutuus!

Italialainen Marco S.p.A. ja englantilainen Charles Austen tarjoavat laajan valikoiman erityyppisiä pumppuja, jotka soveltuvat moniin
pieniin pumppauskohteisiin.
Lamelli- ja hammaspyöräpumput sopivat tyypillisesti esim. työkoneiden diesel- ja hydrauliikkaöljyn siirto- ja tankkaus sovelluksiin. Saatavilla on 12/24 V DC malleja, joissa on sisäänrakennettu
painekytkin ja ”by-pass”-pumppupistoolitoiminta tai malleja
joilla estetään kuivakäynnin sekä ylitäytön mahdollisuus. Myös
erilaiset asiakasmodifikaatiot, kuten tavallisuudesta poikkeavat
kaapelisarjat, liittimet ja alipainekytkimet ovat mahdollisia.
Yleis- ja erikoiskohteisiin soveltuvia kalvo- ja kumisiipipumppuja voidaan käyttää esim. glykolin, veden, ”ad-bluen” ja muiden
samankaltaisten aineiden pumppaamiseen. Kumisiipipumput
soveltuvat tämän lisäksi myös kiintoainepitoisten ja kuluttavien
nesteiden pumppausprosesseihin.
Charles Austenilta on saatavissa erikoiskohteisiin öljytön
12/24 V DC -toiminen 80 mbar:n abs alipainetta tuottava kalvopumppu, jonka tyypilliset käyttökohteet löytyvät lääketeollisuuden tai metsäkoneiden huoltotoimintojen parista.

Amerikkalainen Wanner International Ltd on valmistanut yli
35 vuotta laadukkaita ja kestäviä Hydra-Cell-kalvopumppuja, jotka
soveltuvat moniin teollisuuskohteisiin. Pienikokoisia ja kompakteja
Hydra-Cell-pumppuja on saatavissa laaja tuotevalikoima: P-sarja,
G-sarja ja T-sarja. Laajan tuotevalikoiman ansiosta pumput kattavat
suuren sovellusalueen annostelu- ja ruiskutuskäytöistä aina raskaan sarjan T-pumpuille soveltuviin nesteensiirtoihin. Erilaiset syövyttävät, kuluttavat, aggressiiviset, ei voitelevat, ja korroosiota aiheuttavat aineet eivät tuota ongelmia Hydra-Cell-pumppujen rakenteille.
Syrjäytyspumppuihin kuuluvat, tiivisteettömät ja erittäin pienen
pulsaatiosykkeen omaavat Hydra-Cell-kalvopumput soveltuvat
niin matala- kuin korkeapainesovelluksiin. Esimerkiksi G-sarjan
pumput kykenevät tuottamaan maksimissaan painetta 0 bar:ista
aina 200 bar:iin asti ja järeämpi T-sarja saavuttaa suurimmillaan
jopa 345 bar:in paineen.
Syrjäytyspumppu periaatteen ja tiivisteettömän rakenteen ansiosta pumppujen energiahäviöt on minimoitu, jolloin ne saavuttavat erittäin korkean 85 %:n kokonaishyötysuhteen. Tämä merkitsee tuhansien eurojen säästöjä vuosittaisessa käytössä verrattuna matalamman hyötysuhteen pumppuihin, kuten esimerkiksi
ruuvipumppuihin tai useampiportaisiin keskipakopumppuihin.

OEM Automatic/Tuotealue Pumppu
Lisätietoja: Risto Ruutiainen puh. 0207 499 388 tai
sähköposti: risto.ruutiainen@oem.fi
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Osoitetiedot: OEM Finland Oy:n asiakasrekisteri.

Tilaa luettelo:

uutuus!

Uusi Moottoriluettelo
sisältää:
OHJAIMET
DC-MOOTTORIOHJAIMET - BLDC-MOOTTORIOHJAIMET
ASKELMOOTTORIOHJAIMET - AC-MOOTTORIOHJAIMET
MOOTTORIT JA VAIHTEET
DC-MOOTTORIT - RAUDATTOMAT DC-MOOTTORIT
TASAVIRTA DC-MOOTTORIT - BLDC-MOOTTORIT
INTEGROIDUT ASKEL- JA SERVOMOOTTORIT - AC-MOOTTORIT

Akkuluettelo 2014-15

Keskusluettelo 2014-15

Moottoriluettelo 2014-15

VOIMANSIIRTO
HAMMASHIHNAT - AKSELIKYTKIMET - KIINNITYSHOLKIT
LINEAARILIIKE
LINEAARIJOHTEET - LINEAARIYKSIKÖT
KUULARUUVIT JA JOHDEHOLKIT - LINEAARILIIKE
PROFIILIT - KULJETINJÄRJESTELMÄT - KARAMOOTTORIT
LISÄTIETOA TUOTTEISTA TUOTEALUEEN MYYJILTÄ:
- Jere Kettunen 0207 499 475, jere.kettunen@oem.fi
- Juhani Lehtinen 0207 499 447, juhani.lehtinen@oem.fi

Anturiluettelo 2013-14

Turvaluettelo 2013-14

Kaapeli & Liitäntätekniikka
-esite 2013-14

OEM asiakaspalvelu
puh. 0207 499 499
sähköposti: asiakaspalvelu@oem.fi
kotisivu: www.oem.fi

KÄYTÄ ALLA OLEVAA LOMAKETTA LEHDEN OSOITTEEN TAI YHTEYSHENKILÖN MUUTOKSILLE,
POSTITA LOMAKE TAI SKANNAA JA LÄHETÄ SE SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN: ASIAKASPALVELU@OEM.FI

Tilaajan tiedot:
Uusi
tilaaja

Nimenmuutos
asiakasrekisteriin

Nimenpoisto
asiakasrekisteristä
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