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Vuosi alkaa olla lopuillaan,
miten voisit summata vuoden 2016?
Meillä on taas takana oikein hyvä vuosi, kasvu tähän
mennessä on noin 15 %. Eikä mikään viittaa siihen, että loppuvuosi tulisi
muuttamaan tätä! Meillä menee siis hyvin. Siksi on paikallaan kiittää
kaikkia asiakkaitamme sekä työntekijöitämme, jotka ovat mahdollistaneet
liiketoimintamme kasvun tässä taloudellisesti erittäin tiukassa tilanteessa.
Orgaaninen kasvumme on ollut hyvää, mutta suurimmaksi osin kasvu on
saatu uusien tuotealueiden ja tuotteiden kautta. Myös osa pitkään toimineista,
perinteisistä tuotealueistamme, kuten esim. Akku, Anturi sekä Kaapeli &
Liitäntätekniikka, on saavuttanut hyvää kasvua kuluvan vuoden aikana.
Ajatukset ovat varmasti myös jo tulevien vuosien haasteissa, mitä nämä ovat?
Meille on erittäin tärkeä ylläpitää korkea tietotaito ja aktiivisuus sekä
olla toiminnassamme avoimia ja kuunnella asiakkaidemme toivomuksia.
Toimintojemme laatu ja nopeus tulevat olemaan koko ajan tärkeämmässä ja
tärkeämmässä roolissa. Tulemme tekemään merkittäviä panostuksia digitaalisen markkinoinnin saralla. Kotisivumme tulee uudistumaan ensi vuoden
aikana ja tämä tuo mukanaan asiakkaillemme monia helpottavia ja nopeuttavia toimintoja asiointiin kanssamme. Tietysti tulemme jatkamaan myös
tuotevalikoimamme kehitystä ja tuomme myös uusia toimittajia markkinoille.
Lisää voimaa haetaan mahdollisesti myös yrityskauppojen kautta.
Lopuksi, mitä haluaisit sanoa lukijoillemme?
Teemme pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä sekä omien toimintojen parantamiseksi että henkilökunnan kehittämiseksi. Olemme äärettömän kiitollisia
kaikesta asiakkailtamme saadusta palautteesta, joten mikäli Sinulla on mielessäni meidän toimintaamme tai tuotevalikoimaamme liittyviä toivomuksia
ja/tai parannusehdotuksia, ota rohkeasti yhteyttä minuun. Tiivis yhteistyö
niin asiakkaidemme kuin toimittajiemme kanssa on yksi toimintamme
kulmakivistä. Hyvällä kommunikoinnilla ja vuorovaikutuksella pystymme
olemaan asiakkaillemme avuksi juuri niillä alueilla, joissa apua tarvitaan.

Poimintoja:
Electromen-DC-moottoreiden
monitoimiohjain sekä ohjelmointilaite nyt kampanjahintaan!
EM-241 on pienikokoinen
DC-moottoriohjain lähes kaikkiin
mahdollisiin sovelluksiin.
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KME-monitoreja ja tietokoneita
vaativiin olosuhteisiin
KME on johtava teollisuusmonitorien,
mutta ennen kaikkea laivojen komentosiltojen ohjauspaneelimonitorien ja
panssariajoneuvojen instrumentti-sekä
ohjauspaneelimonitorien valmistaja ja
kehittäjä.
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Molex Brad Profinet
IO-Link-kytkentäkeskus
IO-Link-teknologian etu on siinä,
että eri toimittajien anturit toimivat
sulavasti yhdessä.
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Sonyn uusi 4K kamerablokki
vie kuvanlaadun uudelle tasolle
Sonyn kamemarablokkien uusin tulokas
FCB-ER8300 on varustettu 1/2.3 tyypin
Exmor R kennolla, joka takaa huikean
4K kuvanlaadun.
sivu 9

Lopuksi haluan toivottaa Teille kaikille hyvää joulua
sekä onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta!

Datalogic-viivakoodinlukijat
logistiikka- ja automaatiosovelluksiin
Viivakoodilukijoiden suuri lukunopeus
mahdollistaa suuret prosessinopeudet.

sivu 11

P.S. Olemme aiempien vuosien tapaan myös tänä
vuonna heittäneet joulukorttirahat Itämereen!
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LAADUKKAAT SERVOKAAPELIT
KAIKKIIN STANDARDEIHIN
Toimittajamme Nexans Intercablo tarjoaa
servokaapeleita kaikkien standardien
mukaisina. Heidän laajasta valikoimastaan löytyvät servokaapelit SIEMENSIN-,
BOSCH REXROTHIN-, DANAHERIN- ja LENZENstandardien mukaisina eri käyttökohteisiin.
Pystymme toimittamaan kaapeleita myös pienemmissä erissä lyhyelläkin toimitusajalla, sillä tuotteet löytyvät tehtaan varastosta kelatavarana.
Tuotteen hyödyt
- Laaja valikoima myös vaativiin olosuhteisiin
- Erittäin taipuisat kaapelit, pienimmällä taivutussäteellä jopa 10 miljoonaa taivutussykliä
- Täydellinen valikoima yleisimmillä standardeilla
ja hyväksynnöillä
Asiakkaan edut
- Joustavuus tulevissa teknisissä muutoksissa
- Luotettava, kustannussäästöjä tuova ratkaisu
yhdeltä toimittajalta
- Säästää asennustilaa sekä lisää laitteen toimintaikää

KUN TARVITSET MITÄ TAHANSA SERVOKAAPELIA,
OTA YHTEYTTÄ MEIHIN!
OEM Automatic/Tuotealue Kaapeli
Lisätietoja: Janne Vuorinen puh. 040 3412 448 tai
sähköposti: janne.vuorinen@oem.fi

Muutoksia kontaktisi
puhelinnumeroon!

???

476
360
425 432
462
429
5
36
6
39 482

Luovuimme henkilökohtaisista lankanumeroista, joten käythän varmistamassa
kontaktihenkilösi numeron kotisivultamme
www.oem.fi/Yhteystiedot/Henkilöstö
Asiakaspalvelun numerot säilyvät
kuitenkin ennallaan.
Asiakaspalvelu puh. 0207 499 499
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Suomen Hydrauliikkatuotteen liiketoiminta
on myyty OEM Finland Oy:lle
Vakaan jalansijan markkinoilta
etenkin kippiajoneuvojen komponenttitoimittajana saanut
Suomen Hydrauliikkatuote
Oy:n liiketoiminta on nyt myyty
OEM Finland Oy:lle. Vuodesta
2011 lähtien toimineen kaarinalaisen yrityksen toimitilat
ja varasto siirtyvät omistaja
Harri Laaksosen mukana
Kaarinasta OEM Finlandin tiloihin Turkuun Fiskarsinkadulle.

Harri Laaksonen esittelee
italialaisen Padoan
hydrauliikka-, polttoaine- ja
yhdistelmäsäiliöitä.

YRITYKSEN TOIMITTAJIA JA PÄÄTUOTTEITA:
•
•
•
•

HYVA -KIPPISYLINTERIT
NORDHYDRAULIC -VENTTIILISTÖT
INTERPUMP GROUP -PUMPUT
PADOAN -HYDRAULIIKKA-, POLTTOAINEJA YHDISTELMÄSÄILIÖT
• HYDROCAR -VOIMANULOSOTOT

Uusi tuotealue Hydrauliikka

Suomen Hydrauliikkatuotteen liiketoiminnan oston myötä perustimme
uuden tuotealueen Hydrauliikan.
Uusi tuotealueemme tarjoaakin nyt
Harrin kokemuksen sekä Suomen
Hydrauliikkatuotteen tuotevalikoiman käyttöönne. Mikäli suunnittelette uutta, olette parantamassa
olemassa olevaa tai tunnistatte
olemassa olevan kehityskohteen,
ottakaa yhteyttä. Laajan yhteistyöverkostomme kautta pystymme
tarjoamaan ratkaisun erilaisiin järjestelmävaatimuksiin. Yhteistyössä
asiakkaan ja komponenttitoimittajien
kanssa pyrimme saamaan aikaan
toimenpiteitä, jotka auttavat säilyttämään kilpailukyvyn kasvavien laatuja kustannuspaineiden alla.

OEM:n uusi tuotealue

Hydrauliikka
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajoneuvohydrauliikan kokonaistoimitukset
Hydrauliikkasäiliöt ja varusteet
Kippisylinterit
Polttoaine- ja yhdistelmäsäiliöt
Päällirakennekomponentit
Radio-ohjauslaitteet
Suodattimet
Venttiilit
Voimanulosotot ja komponentit

Luotettava kumppani

Tuotealue Hydrauliikka vastaa myös
asiakkaidensa jälkimarkkinointitarpeeseen toimittamalla alkuperäiset
varaosat edustamiinsa tuotteisiin
nopeasti.
OEM Automatic/Tuotealue Hydrauliikka
Lisätietoja: Harri Laaksonen puh. 040 3412 429
sähköposti: harri.laaksonen@oem.fi

4

OEM INFO 3-2016

W W W. O E M . F I

TOIMITAMME KORKEALAATUISIA AJONEUVOHYDRAULIIKAN KOMPONENTTEJA
RASKAANKALUSTON PÄÄLLERAKENTAJILLE, KORJAAMOILLE JA HUOLTOPISTEILLE

DC-moottoreiden
monitoimiohjain sekä
ohjelmointilaite nyt
kampanjahintaan!

MONITOIMIOHJAIN

EM-241
36,70 E

OHJELMOINTILAITE

EM-236
36,20 E

EM-241 on pienikokoinen, mutta erittäin monipuolinen ohjelmoitava DC-moottoriohjain lähes kaikkiin
mahdollisiin sovelluksiin. Siinä on säädettävät virtarajat, startti- ja pysäytysrampit sekä kaksi esiaseteltavaa nopeutta.
Virtarajat suojaavat mekaniikkaa ja moottoria ylikuormalta ja niitä voidaan käyttää myös päätepysäytyksessä.
Virtarajat voidaan asetella molempiin suuntiin erikseen.
Startti- ja pysäytysrampeilla saadaan aikaiseksi pehmeä ja
jouheva toiminta. Kahta esisäädettävää nopeutta voidaan
käyttää esim. helpottamaan asemointia. Silloin saadaan
valittua hieman hitaampi ajo ennen rajalle saapumista.
Erikoistoimintona on mahdollista myöskin portaaton
nopeuden säätö.
Kortilla on paljon aseteltavia parametrejä, joilla toiminto saadaan juuri tarpeidenne mukaiseksi. Ohjelmointi
tapahtuu erillisellä ohjelmointiyksiköllä EM-236:lla, jolla
pystytään myös monitoroimaan toimintaa sekä kopioimaan sama ohjelma useammalle kortille.

Kampanja
voimassa
31.3.2017 asti

Faktat
•
•
•
•
•
•

Käyttöjännite 10-35 V DC
Moottorivirta jatkuva max. 15 A, peak 30 A
Virtarajan asettelu 0,1 – 20 A
Start- ja stop-rampit 0-5 s
PWM-taajuus 2 kHz
Nopeudensäätö (speed 2) 0-5V=0-100 % PWM

• Ohjaimen mitat 42x72x25 mm

OEM Automatic/Asiakaspalvelu
Lisätietoja: Asiakaspalvelu puh. 040 3412 499 tai
sähköposti: info@oem.fi

kosketusnäyttöteollisuusmonitorit ja -tietokoneet
TSD on erikoistunut tuottamaan laadukkaita PCAP- ja SAWkosketusnäyttöteknologiaan perustuvia monitoreja ja tietokoneita.

PCAP on perinteinen kapasitiiviseen kosketusnäyttöteknologiaan

perustuva tekniikka. Koska ihminen johtaa sähköä, kapasitiivisen
kosketuspaneelin koskettaminen aiheuttaa muutoksen kehon sähkökenttään, mikä voidaan mitata kapasitanssin muutoksena.
SAW-tekniikka toimii ääniaalloilla. Ihmisen korviin kuuluvan äänen
sijaan käytössä on ihmisen kuuloalueen ylittävä yli 20K Hz:n taajuudella
toimiva ultraääni.
TSD käyttää myös uutta Zero-bezel -tekniikkaa sekä PCAP- että SAWkosketuspaneeleissa. Zero-bezel mahdollistaa tasapintaisen kosketuspinnan aivan reunoille saakka ilman perinteisiä kohoavia metalli- tai
muovikehysreunoja. Mikäli asiakas haluaa, monitorit voidaan toimittaa
myös ulkonevilla metalli- tai muovikehysreunoilla.

Faktat
• Kokoluokat 10,1” - 42”, aktiivimatriisi TFT-LCD (LED-taustavalo)
• Kuvasuhde 4:3, 16:9 tai 16:10
• Resoluutio 1280x800 aina Full HD 1920x1080
OEM Electronics/Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Janne Saarnilehto puh. 040 3412 431 tai janne.saarnilehto@oem.fi

• Kosketuspaneelivaihtoehdot PCAP (kapasitiivinen) ja SAW
(ultraääni), asiakaskohtaisissa monitoreissa myös resistiivinen
kosketuspaneelivaihtoehto
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monitoreja ja tietokoneita
Kent Modular Electronics (KME) on perustettu jo
vuonna 1976. KME on johtava teollisuusmonitorien,
mutta ennen kaikkea laivojen komentosiltojen ohjauspaneelimonitorien ja panssariajoneuvojen instrumentti-sekä ohjauspaneelimonitorien valmistaja ja
kehittäjä.
KME:n tuoteperheestä löytyy LCD-TFT standardimonitoreja kokoluokkaan 3,5”…57”. Monissa tapauksissa vakiomonitoreihin tehdään asiakkaan toivomia muutoksia
ja lisäyksiä. Yleisimmät ovat kiinnityksen muutokset,
erikoisliittimien ja kaapelien asennus monitoreihin.
Myös esimerkiksi koko monitorin muuttaminen tietokoneeksi tehtaalla asiakkaan toiveiden ja vaatimusten
mukaan on mahdollista. Monitorit ovat saatavilla aina
joko resistiivisillä tai PCAP-kosketuspaneeleilla tai kokonaan ilman kosketuspaneelia.
Vaativiin olosuhteisiin suunnitellut laadukkaat
LCD-TFT-monitorit ja -tietokoneet kestävät rankkaa
käsittelyä kuten iskuja ja tärinää sekä vaikeiden olo-

suhteiden laajaa käyttölämpötila-aluetta. Myös IP- ja
EMC-suojaukset ovat mahdollista saada monitoreihin.
Luonnollisesti Marine ja Military -hyväksynnät
(EN60945, ECDIS, ABS ja MIL-STD-167, MIL-STD-461,
MIL-STD-810) ovat saatavilla.
KME valmistaa myös LCD-TFT-monitoreja, jotka ovat
tarkoitettu korvaamaan esimerkiksi tuotantolaitosten
ohjaukseen ja tuotannon tarkkailuun käytettyjä vanhoja
kuvaputkimonitoreja. Uudet LCD-TFT -monitorit ovat
suunniteltu sopimaan tarkalleen samoihin kehyksiin ja
mittoihin kuin korvattavat vanhat CTR-kuvaputkimonitorit. Sähköisesti uudet LCD-TFT-monitorit käyttävät
samoja CTR-ohjaussignaaleja (slow scan), jotka kattavat
signaalityypit kuten esimerkiksi TTL, RGB H/V,
(sync on green) ja EGA.
OEM Electronics/Näytöt & Näppäimistöt
Lisätietoja: Janne Saarnilehto puh. 040 3412 431 tai janne.saarnilehto@oem.fi

LCD-TFT -monitorien ja -tietokoneiden sovelluskohteita:
• Military-sovellukset sekä kädessä pidettävät että ajoneuvoihin tulevat
• Laivojen komentosiltojen ohjaus- ja kontrollipaneelit
• Junan ohjausjärjestelmät
• Tuotantolaitosten ohjauspaneelit ja tarkkailujärjestelmät

6

OEM INFO 3-2016

W W W. O E M . F I

Mikä merkintäkone täyttää Sinun tarpeesi?
Partexilla on lähes 70 vuoden kokemus merkitsemisestä.
Yhteistyössä Partexin kanssa voimme tarjota parhaan
merkintäkoneratkaisun juuri Sinulle!

T1000-ProMark

MK10

• Pienikokoinen tulostin asentajille ja keskusvalmistajille

• Isoille merkkimäärille

• USB-yhteys, tulostus tietokoneelta

• USB-yhteys

• Näppäimistö

• Tulostaa johdin- sekä kaapelimerkit, tarrat ja kyltit

• Tulostaa johdin- ja kaapelimerkkien lisäksi myös teippiä

• Sisältää leikkurin

EOS1

• Kompakti tulostin
• USB-yhteys
• Tulostaa johdin- sekä kaapelimerkit, tarrat ja kyltit

PRIMACY
Etsitpä profiili-, tarra- tai korttitulostinta,
meillä on ratkaisu Sinulle!
• Nopea ja tehokas
korttitulostin
• Partexin PFC-korteille
• Tulostaa johdin- ja kaapelimerkit

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Henri Suikkanen puh. 040 3412 459 tai
sähköposti: henri.suikkanen@oem.fi
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Eri toimittajien anturit toimivat sulavasti yhdessä
Molex Brad Profinet IO-Link-kytkentäkeskuksessa
Molex on julkaissut uudet Brad Profinet IO-Linkkytkentäkeskukset. IO-Link on digitaalinen standardiliitäntä antureiden ja ohjausjärjestelmän väliseen
tiedonsiirtoon. IO-Link-teknologian etu on siinä, että
eri toimittajien anturit toimivat sulavasti yhdessä.
Uudet kytkentäkeskukset sopivat hyvin vaativiin käyttöolosuhteisiin sillä ne sietävät tärinää, kosteutta ja ne
toimivat laajalla lämpötila-alueella. Valikoimassa on IP67
Master-yksiköt ja IO-kytkentämoduulit. Moduuleissa on
M12-standardiliitännät, jotka ovat yhteensopivia myös
Ultra-Lock-liittimille. Master-yksikössä on kahdeksan
IO-Link-liitäntää sekä kahdeksan liitäntää digitaalisille
tuloille tai lähdöille. Ne ovat käyttäjän konfiguroitavissa.
Lisäksi valikoimassa on kaksi 8-kanavaista IO-Link-kytkentämoduulia digitaalisille tuloille. Ensimmäisessä on 16 digitaalista tuloa ja toisessa 12 digitaalista tuloa sekä 4 lähtöä.

Fakta
• 8-porttinen IO-Link Master-kytkentämoduuli
• 8-porttinen IO-Link Hub digitaalisille tuloille
• IP67 kotelointiluokka
• Käyttölämpötila-alue -25ºC…+70ºC

OEM Automatic/Tuotealue Kaapeli & Liitäntätekniikka
Lisätietoja: Petteri Tarvola puh. 040 3412 424 tai
sähköposti: petteri.tarvola@oem.fi

• M12-liitännät ruostumatonta terästä

Turvarajakytkinsarja laajenee
nyt myös RFID-tekniikalla

Tamron on esitellyt 5 MP optiikkasarjan 1/1.2” ja 2/3”
-kennoille kompaktissa koossa Ø29 mm.

RFID-turvarajakytkimiä on
saatavana eri kotelomalleilla.
Kosketukseton toiminta tekee
RSS-sarjan turvarajakytkimistä helposti asennettavan.
Kaikki RFID-kytkimet ovat
yksilökoodattuja korkean
turvatason sovelluksiin.

Optiikat ovat optimaalisia Sonyn IMX-kennoille. Ne sopivat
sekä 5,86 µm pikselikoon 2 MP että 3.45 µm pikselikoon
5 MP-kennoille. Ensiluokkaisen kuvanlaadun takaa erinomainen optinen suorituskyky myös lyhyillä etäisyyksillä.
• Polttovälit 12, 16 ja 25 mm
• Sopivuus 1/1.2” ja 2/3” kennot (IMX)
• MOD 100 mm

Fakta
• Toiminta RFID
• Yksilökoodaus
• Toimintaetäisyys 12 mm
• Kaksiväri LED-indikointi
• Ulostulo 2 NC+1 NO

OEM Automatic/Tuotealue Turva
Lisätietoja: Tony Tarr puh. 040 3412 435 tai
sähköposti: tony.tarr@oem.fi
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kompakti M112FM-optiikkasarja

RSS-SARJA

• C-mount
• M27 suodinkierre
• Halkaisija vain 29 m

a

mm

Sonyn uusi 4K kamerablokki vie
kuvanlaadun uudelle tasolle
Sonyn kamemarablokkien uusin tulokas FCB-ER8300
on varustettu 1/2.3 tyypin Exmor R kennolla, joka
takaa huikean 4K kuvanlaadun.
Kameran 12x optinen Zoom-linssi yhdistettynä Super
Resolution Zoom ominaisuudella mahdollistaa 20x
zoomauskyvykkyyden täydellä resoluutiolla.
Videoulostulo on valittavissa itselle sopivaksi HD:sta aina
4K:n. Kameraan on saatavissa monia liitäntärajapintoja.
Kysy myös muita Sony kamerablokkeja meiltä!

Fakta
• Loistava 4K kuvanlaatu (4x korkeampi resoluutio kuin Full HD)
• 20x super resolution zoom + 12x digitaalinen zoom
• Kuvakulma: 70.7° (wide end), 6.4° (tele end)
• Video output LVDS
• Camera control interface VISCA
• Auto ICR, Privacy zone masking, Defog, Noise reduction,
Visibility enhancer…
• Mitat 60x64x105 mm
• Paino 385 g

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: Joonas Hänninen puh. 040 3412 369 tai
sähköposti: joonas.hanninen@oem.fi

kameramoduulien pikkujättiläinen
Tamron on tuonut markkinoille pienikokoisen MP1010M-VC
kameramoduulin optisella värinän kompensoinnilla.
Tämä hieman tulitikkurasiaa kookkaampi moduuli on
varustettu 10x optisella zoomilla ja Full HD-resoluutiolla.
Moduulin paino on ainoastaan 77 g, mikä mahdollistaa
käytön esimerkiksi UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
-sovelluksissa. Kameraan on saatavissa monia
liitäntärajapintoja.
•
•
•
•
•
•

Full HD
10x optinen zoom
Video output LVDS
Camera Control Interface VISCA
Mitat 58,4x41,5x31,9 mm
Paino 77 g

•

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja kameramoduulista: Joonas Hänninen 040 3412 369 tai joonas.hanninen@oem.fi
Lisätietoja optiikkasarjasta: Miikka Himanka 040 3412 360 tai miikka.himanka@oem.fi

m

43 m
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BCON – Baslerin uusi liitäntärajapinta sulautettuihin
kuvantamissovelluksiin
Baslerin kehittämä, uusi LVDS-tekniikkaan perustuva
BCON-liitäntä tarjoaa monia etuja sulautettuihin
kuvantamissovelluksiin. Se mahdollistaa tehokkaan ja

kokonaiskustannuksiltaan optimoidun kuvantamisjärjestelmän. BCON on nyt saatavana Baslerin
Dart-sarjan kameroihin.

OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö
Lisätietoja: Joonas Hänninen puh. 040 3412 369 tai
sähköposti: joonas.hanninen@oem.fi

Multivert®
jonovarokekytkimet
Mersenin Multivert®-sarja käsittää jonovarokkeet
aina 160 A:sta jopa 1600 A:iin. Jonovarokkeet on
saatavana yksi- tai kolmenapaisella katkaisulla.
Kaikki koot voidaan asentaa kokoojakiskolle 185 mm
jaolla. Pienin 160 A kytkin voidaan asentaa myös
kokoojakiskolle 60 ja 100 jaolla.
Jonovarokekytkimiin on saatavana useita erilaisia
liittimiä, mm. pultti-, sanka-, alumiini/kupariliittimet.
Kytkimet voidaan pultata suoraan kokoojakiskolle,
mutta nopeampi asennus hoituu asennuskoukuilla.
Koukkuja käytettäessä vältytään kokoojakiskon
rei’itykseltä.

Koko
•

NH00 - 160 A

•

NH1 - 250 A

•

NH2 - 400 A, 800 A (2x400 A)

•

NH3 - 630 A, 1260 A (2x630 A)

•

NH4a - 1250 A, 1600 A

OEM Automatic/Tuotealue Keskus
Lisätietoja: Henri Suikkanen puh. 040 3412 459 tai
sähköposti: henri.suikkanen@oem.fi
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logistiikka- ja automaatiosovelluksiin
Viivakoodinlukijoiden erinomaiset lukuominaisuudet varmistavat luotettavan luennan myös viivakoodien
ollessa vahingoittuneita tai huonoja. Suurimmassa osassa lukijoita on sisäinen Ethernet/Profinet-liitäntä.
Viivakoodilukijoiden suuri lukunopeus mahdollistaa suuret prosessinopeudet.

DS2100N
Datalogicin DS2100N on helppokäyttöinen ja
erittäin suorituskykyinen viivakoodinlukija,
jonka korkealuokkainen optiikka ja kehittynyt
ACB™-koodinrakennustekniikka takaavat korkean
suorituskyvyn. Lukijan asetukset voidaan määrittää
helposti Windows-pohjaisen ohjelman avulla.
•
•
•
•
•
•

Käyttöjännite 10-30 V DC
Lukuetäisyys 30-310 mm, 0,5 mm resoluutiolla
Lukualueen syvyys 260 mm, 0,5 mm resoluutiolla
Viivakoodin min. resoluutio 0,12 mm
Lukunopeus max. 1000 skannausta/s
Saatavana suora- ja kulmaoptiikalla sekä
oskilloivalla peilillä
• Sisäänrakennettu Profinet/Ethernet-liitäntä

DS2400N
DS2400N vastaa mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan
DS2100N-mallia, mutta on suunniteltu pidemmille
lukuetäisyyksille.
•
•
•
•

Käyttöjännite 10-30 V DC
Lukuetäisyys max. 600 mm, 0,5 mm resoluutiolla
Lukusyvyys max. 400 mm, 0,5 mm resoluutiolla
Saatavana suora- ja kulmaoptiikalla sekä
oskilloivalla peilillä
• Sisäänrakennettu Profinet/Ethernet-liitäntä
• Saatavana myös -35°C malli

OEM Automatic/Tuotealue Anturi
Lisätietoja: Teemu Niemelä puh. 040 3412 482 tai
sähköposti: teemu.niemelä@oem.fi

DS4800
Datalogicin DS4800 kattaa hyvän
lukukapasiteettinsa johdosta suurimman osan teollisuuden lukijatarpeista.
Säädettävä fokus mahdollistaa lukijan käytön useilla eri lukuetäisyyksillä. Lukijasta on saatavilla myös
mallit kääntyvällä peilillä. Lukijan
asetukset voidaan määrittää helposti
Windows-pohjaisen konfigurointiohjelman avulla.
• Käyttöjännite 10-30 V DC
• Lukuetäisyys max. 1000 mm,
0,5 mm resoluutiolla
• Lukusyvyys max. 600 mm,
0,5 mm resoluutiolla
• Viivakoodin min. resoluutio 0,2 mm
• Lukunopeus max. 1000 skannausta/s
• Sisäänrakennettu Profinet/Ethernet
-liitäntä
• Saatavana joko lineaarisella tai 		
oskilloivalla peilillä
• Säädettävä fokus
• Myös -35°C malli saatavilla

LIITY VERKKOKAUPPA ASIAKKAAKSI, PYYDÄ TUNNUKSET ASIAKASPALVELUSTAMME
Tilaa tuoteluetteloita kotisivultamme: www.oem.fi/Asiakaspalvelu/Esite- ja luettelotilaus
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Osoitetiedot: OEM Finland Oy:n asiakasrekisteri.

Kiitos messuvierailustasi!
Messuilla vieraili kolmen päivän aikana kaikkiaan reilut 5 500 kävijää ja ohessa pieni yhteeveto.
OEM:n messutapahtumien koordinaattori
Marko Varjokivi miten messut onnistuivat?
Messut onnistuivat hyvin. Meillä oli valoisa ja avara
osasto, jossa oli helppo tutustua tuotteisin ja katsella
uutuuksia. Kokonaisuutena messujen kävijämäärä oli
pienoinen pettymys, mutta toisaalta kävijöistä sitten
suurempi osa pysähtyi osastollemme.
Messuista jäi siis kuitenkin positiivinen kuva?
Kyllä sillä tästä pienehköstäkin kävijämäärästä saimme
mukavasti kontakteja ja erityisesti keskiviikko oli kävijämäärältään oikein hyvä messupäivä. Tapasimme
myös paljon vanhoja hyviä asiakkaitamme ja siihen tarkoitukseen messut onkin erinomainen mediakanava.
Kiitos kaikille teille jotka kävitte Jyväskylän Paviljongissa 1.-3.11.2016 tutustumassa osastoomme!

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

