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Perel Oy on 47-vuotias kotimainen perheyritys, joka toimittaa elektronii-
kan komponentteja, mittalaitteita, ESD-suojausta, puhdastilatuotteita, 
mekaniikkaa ja tuotannon järjestelmiä maamme ammattilaisille. Meitä 
on Hyvinkäällä 45 henkeä vastaamassa tuoteosaamisesta, huollosta ja 
logistiikasta, asiakkaidemme parhaaksi. 

Suomen elektroniikkateollisuus on tarponut ikävässä lamassa viimeiset  
kahdeksan vuotta ja useimmat jakeluketjun yritykset ovat joutuneet jol-
lakin lailla sopeutumaan uusiin markkinoihimme. Näin on tehnyt myös 
Perel, joka on tarmokkaasti laajentanut tuotevalikoimaansa peruskompo-

Hyviä uutisia Perelistä!

Pääkirjoitus

Uutta

Uutiset
Perel Oy maahantuo komponentteja, mittalait-
teita, teollisuustuotteita ja tuotannon koneita. 
Lehdessä mainitut hinnat 0 % alv:ineen, voi-
massa toistaiseksi.

PEREL Uutiset on Perel Oy:n asiakaslehti
Painos 9.000 kpl 
Päätoimittaja Juha Lae puh. (019) 8711 521 
juha.lae@perel.fi

Julkaisija Perel Oy
Osoite Torpankatu 28 PL 230, 05801 Hyvinkää 
Puh. (019) 87 111 
asiakaspalvelu@perel.fi / www.perel.fi 

nenteista kohti automaatiota ja 
järeämpiä ratkaisuja. Nyt tämä 
työ alkaa tuottaa hedelmää ja 
pääsimme taas viime vuonna 
hyvään nousuvireeseen. Toivotta-
vasti tilanne jatkuu vuonna 2017 
koko Suomessa ja alamme piris-
tyy pysyvästi, meidän kaikkien 
yhteiseksi iloksi ja eduksi.

Piirikorttien testaukseen

Kysy lisää: Arto Viinikka 
puh. (019) 8711 520, arto.viinikka@perel.fi

Uusi yhteistyökumppanimme Columbia Elektronik AB on 
ruotsalainen asiantuntijayritys, joka toimittaa laitteita ja 
ratkaisuja tuotannon testaukseen.

Perelillä on jo pitkä historia Feinmetallin testi-probe -toimit-
tajana ja uusi yhteistyökumppanimme Columbia täydentää 
tätä kokonaisuutta testifixtureiden osalta. Nyt pystymme 
tarjoamaan täydellisen paketin esimerkiksi neulapetites-
taukseen!

Columbian tarjoamia ratkaisuja ovat mm.:
• testifixturet, useita valmistajia
• funktionaaliset testerit, 6TL
• ICT-testerit, Teradyne
• flying probe -testerit, Seica
• VPC-interfacet

www.perel.fiElektroniikan jakelu ei ole pelkästään tuoteosaamista, vaikka olemmekin 
kouluttaneet kaikki 18 teknistä tuotepäällikköämme omiin tuotteisiinsa. 
Olemme nyt alkuvuonna tehneet massiivisen versionvaihdon ERP- 
järjestelmäämme sekä uudistaneet kotisivumme ja verkkokauppamme 

asiakkaiden toivomaan suuntaan. Tuoteosaa-
misemme on toki hyvällä tasolla, mutta on 
myös tärkeää, että asiakas löytää tuotteet 
helposti kotisivuiltamme (www.perel.fi) ja 
voi lukea sieltä tuoreista tapahtumistamme ja 
uutuuksistamme.

Panostamme melko harvinaisena jakelijana Suomessa myös myynnin 
jälkeiseen palveluun eli nelihenkinen Service-tiimimme vastaa lähes 
kaikkien myymiemme laitteiden huollosta, kalibroinnista, asennuksesta 
ja korjauksesta; Suomessa ja suomen kielellä, nopeasti ja tehokkaasti.

Haluan kiittää kaikkia, niin monikymmenvuotisia kuin uudempiakin 
asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja toivotan antoisia lukuhetkiä Perel 
Uutisten parissa. Lehteen on kasattu vain uutuuksia, joten saat hyvän 
rautaisannoksen siitä, millaisia tuotteita meiltä nykyään saa. Soittele tai 
pistä sähköpostia tulemaan, me pereliläiset olemme täällä sinua varten!

Terveisin
Jari Rantala
toimitusjohtaja
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Uutta

Tarkkuus-
tehovastukset 

500-vuotiaalta saksalaiselta  
valmistajalta!

Kysy lisää tehovastuksista: Tero Turunen 
puh. (019) 8711 518, tero.turunen@perel.fi

Isabellenhütte, saksalainen perinteikäs yritys 
on yksi Perelin uusista edustuksista. 
Toimitamme tällä hetkellä mm. SMD-vastuk-
sia piirikortille, ajoneuvoihin, avaruussovel-
luksiin, energiamittauksiin, jne. aina 12 W 
tehonkestoon asti, alkaen 0,1 % tarkkuudes-
ta, sekä isompia shunttivastuksia ja jarruvas-
tuksia aina satojen wattien tehonkestoon. 
- tarkkuudet alkaen 0,1 %  (SMD 0,5 %)
- tehonkesto aina 500 W asti
- pulssivirrankesto aina 2000 A asti
- jatkuva virrankesto 700 A asti
- SMD 15 W asti
- myös kalibrointi- ja jarruvastukset

Valikoimista löytyvät myös mittavastuskoko-
naisuudet, joilla mm. virta, jännite ja lämpötila 
voidaan mitata erittäin tarkasti.

Kysy lisää!

Milestone-monitorit ja -projektoritelineet 
sekä -valkokankaat

Perel Oy on saanut edustukseensa Milestone 
AV Technologiesin tuotteet.

Milestonen tuotemerkkejä ovat Chief-monito-
ri- ja projektoritelineet sekä Da-Lite -valko-
kankaat. Molemmat ovat erittäin laadukkaita 
USA:laisia tuotemerkkejä. Tuotteet testataan 
nelinkertaisella kuormituksella verrattuna 
luvattuihin kantavuuksiin ja tuotteilla on kym-
menen vuoden takuu!
 
Chief-tuotevalikoimaan kuuluu monitoritelinei-
tä lähes kaikkiin mahdollisiin asennustarpei-
siin: pöytäkiinnitys, seinäkiinnitys sekä lattia- 
ja kattoasennus. Telineitä on saatavilla aina 
yhden monitorin telineestä jopa yhdeksän 
monitorin monitoriseiniin asti.
 

Toimitusajat Hollannissa sijaitsevasta Eu-
roopan keskusvarastosta ovat noin viikon. 
Suosituimpia tuotteita löytyy myös suoraan 
Perelin Hyvinkään varastosta, josta voimme 
luvata toimituksen jopa seuraavaksi päiväksi.

Kysy lisää: Kari Kukkonen 
puh. (019) 8711 410, kari.kukkonen@perel.fi

Holkkitiivisteet, IP68

Kysy lisää: Lasse Rautjärvi 
puh. (019) 8711 516, lasse.rautjarvi@perel.fi

Perelistä nyt myös holkkitiivisteet joiden suo-
jausluokka on IP68. Kierteet mm (koot 7-48) 
tai PG (koot 12-63).

• suojausluokka IP68
• hyväksyntä: ETIM 5,0 CLASS-ID
• väri harmaa (RAL7035)
• materiaali: polyamidi
• tiiviste: neopreeni
• lämpötila-alue: -25 °C …+100 °C
• UV-suojattu
• mitoitus millimetri (mm) ja PG-tyyppi
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Paloiko proppu?
Kärysikö käämi?

Uusi pölyn- ja vedenkestävä sulakepesä, 
IP67

Kysy lisää sulakepesistä: Tero Turunen 
puh. (019) 8711 518, tero.turunen@perel.fi

Sulakkeiden valintakriteerit:
• sulakkeen koko
• toimintajännite
• toimintavirta
• katkaisunopeus (käytetään merkintöjä FF = hyvin nopea, F = nopea, 
 M = keskinopea, T tai S = hidas, TT = erittäin hidas)
• katkaisukyky (oikosulkuvirta, jonka sulake kykenee katkaisemaan oikosulkeutuneen 
 kuorman syötöstä)

Kysy lisää sulakkeista: Tero Turunen 
puh. (019) 8711 518, tero.turunen@perel.fi

 

- sulakekoko 5x20 mm tai 6,3x32 mm
- max jännite/virta
- IEC 500 VAC / 16 A
- UL 600 VAC/DC ja 32 A
- pikaliitos tai juotettava liitos
- snap in -versio (aukkoon tuleva)  
 19,3 x 18,7 mm
- tyyppi: FUS tai M717

Kysy lisää: Lasse Rautjärvi 
puh. (019) 8711 516, lasse.rautjarvi@perel.fi

Monipuolinen 
verkkoanalysaattori

Espanjalainen analogisia ja digitaa-
lisia paneelimittareita valmistava 
SACI on esitellyt hiljattain uuden 
ennennäkemättömän monipuolisen 
verkkosähköanalysaattorin.  

AHM1-sarjassa on neljä erilaista versiota, 
joista löytyy helposti sopiva analysaattori eri 
käyttötarkoituksiin. Sarjassa on mm. etä-
kommunikointiin tarkoitettu AHM1 TCP-malli: 
RS-485 väyläliityntä 8 MB muistilla, Ethernet 
TCP IP digitaalisella sisäänmenolla (input) ja 
ulostulolla (output). 

Kysy lisää riviliittimistä: Lasse Rautjärvi 
puh. (019) 8711 516, lasse.rautjarvi@perel.fi

Riviliittimet

Valikoimistamme laadukkaat 
Schlegel-riviliittimet.

Sulakkeita kaikkiin sovelluksiin.

Valikoimastamme löytyvät SMD-, putki-, kah-
va- ja puolijohdesulakkeet sekä palautuvat 
sulakkeet (PTC) ja circuit breakerit piirikortille 
tai paneeliasennettaviksi.  
Kysy myös kytkimen ja circuit breakerin 
yhdistelmiä sekä kytkimen ja alijännite-
suojan yhdistelmiä! 

Myös oheistarvikkeet kuten sulakepitimet, 
sulakepesät ja -alustat löytyvät valikoi-
mastamme ja suurimmaksi osaksi suoraan 
varastostamme.
 
Sulakepäämiehiämme ovat Schurter, Hollyfu-
se ja Eaton.
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Kysy lisää muuntimista: Arto Viinikka 
puh. (019) 8711 520, arto.viinikka@perel.fi

Kysy lisää teholähteistä: Mauno Launipuro  
puh. (019) 8711 522, mauno.launipuro@perel.fi

Kysy lisää teholähteistä: Niko Karttunen  
puh. (019) 8711 517, niko.karttunen@perel.fi

Edulliset Bailey-
lampputuotteet

Kysy lisää Bailey-lampuista: Jari Korhonen puh. 
(019) 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

Ultra wide -muuntimet

 

Baileyn pitkäaikaisena virallisena edustajana 
esittelemme nyt kaikki led-uutuudet yhdellä 
kertaa, yksissä kansissa!

Pyydä uusi esite ja tarjous!

P-Duke julkaisee muuntimia erittäin laajalla 
input-jännitealueella (ULTRA WIDE 10:1).

Tehovaihtoehdot 40, 60 ja 200 W. Muuntimet 
ovat ”quarter brick”- ja ”half brick”-kokoluok-
kaa.

Merkittäviä ominaisuuksia ovat mm. input 16-
160 VDC, rautatiehyväksynnät sekä ulostulo-
vaihtoehdot 5, 12, 15, 24, 28, 48 ja 53 VDC.

www.perel.fi

Vaativiin olosuhteisiin

Uusia teholähdesarjoja Mean Welliltä

Mean Wellin HEP-sarja soveltuu erittäin 
vaativaan käyttöympäristöön.
-  sisäänmeno: jännitealue 90-305 VAC
-  ulostulot 12/15/24/36/48/54 VDC
-  teholuokat 100-600 W asti
-  käyttölämpötila-alue -55...+70oC   
 (HEP-240/320 -sarjat) tai -40...+70oC  
 (HEP-600-sarja)
-  täyttää 10 G tärinätestin
-  toimintakorkeus aina 5000 m asti
-  suojausluokka IP65, optiona IP68
-  takuu 6 vuotta

Led-teholähdesarja ELG 

-  sisäänmenojännitealue 180-295 VAC
-  ulostulot 12/24/36/42/48 VDC
-  tehoalueet 75/100/150/240 W
-  IP65/IP67 -suojaus
-  vakiojännite- ja vakiovirtavaihtoehdot
-  himmenysominaisuus, 0-10 VDC, 
 PWM-signaalilla, vastuksella tai älyk-
 käällä ajoitustoiminnolla
-  DA-tyyppi suoraan DALI-ohjattavissa
-  5 vuoden takuu

Kysy lisää led-valonheittimistä: Jari Korhonen 
puh. (019) 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

SLIM led-valon-
heittimet, 10-100 W

Nyt myös 
lähestymisanturilla!

- käyttöjännite 230 V
- todella pienikokoinen ja litteä
- patentoitu runkorakenne
- liiketunnistin hämärätunnistimella, 
 max 12 m tunnistus, 140 astetta
- kaikissa malleissa 200 cm kumikaapeli 
 pistotulpalla
- ledeinä 5730 SMD
- varastomalleissa kirkas lasi, 
 saatavana myös mattalasi tai PC
- kolmen vuoden takuu
- soveltuu esim. pihan, työmaan, 
 parkkialueen tai varaston valaisuun
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Musiikkia toistava kattoplafondi

Helppokäyttöisellä ja maksuttomalla i-link 
-aplikaatiolla toimiva valaisin! Värinvaihto, 
efektit ja musiikin toisto sekä Android- että 
i-Phone -puhelimilla ja tableteilla.
 

Kysy lisää tämän sivun led-tuotteista:  
Jari Korhonen 
puh. (019) 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

Uuden sukupolven 
led-putket

Nyt tuotevalikoimassamme uuden sukupol-
ven led-putket todella kilpailukykyisin hinnoin!

Saatavilla heti varastosta:
- lasiputkella
- jopa 220 asteen avautumiskulmalla
- 4000 K värilämpötilalla (myös 5500 K 
 värilämpötilalla tilauksesta)

Tutustumistarjous (hinnat alv 0 %):
-  pituus 120 cm vain 9,90 €
-  pituus 150 cm 12,90 € 

Kirkas ja kätevä 
led-valaisin 

Suoraan varastosta todella kirkas ja kätevä 
led-valaisin mihin tahansa työkohteeseen. 
Todellinen ammattilaisen apuväline!

-  mikro-USB -lataus
-  4400 mAh akku
-  alumiinirunko
-  kolme tehoaluetta ja hätävilkku
- tarttuu lujasti magneetilla metalliin

Tarjoushintaan: 39,00 € (alv 0 %)

-  bluetooth-ohjaus puhelimella tai tabletilla  
 (max 10 m kantama)
- hyvä valoteho himmennyksellä ja väri- 
 lämpösäädöllä (2700-6000 K)
-  bluetooth-kaiutin 10 W
-  RGB-värisävyt, useita eri väri-ohjelmia
-  herätys valolla tai musiikilla
-  ohjausohjelma play-kaupasta tai  
 Applestoresta: I-LINK.app
-  helppo käyttää ja asentaa
-  toimii valaisimena (4000 K) myös ilman  
 bluetooth ohjausta
-  2 vuoden takuu
-  soveltuu valaisimeksi esim. mökille, kotiin  
 tai työpaikalle

Tutustumistarjous: 69,90 € (alv 0 %)

www.perel.fi

Edulliset ja 
luotettavat 
kämmenlamput

Kosnic GX53 -kämmenlamppuja on saatava-
na lämmin- (3000 K) ja kylmävalovalkoisena 
(6000 K), rajoitettu erä tarjoushintaan:  
6,90 € (alv 0 %)

Kämmenlamppujen tilauskoodit:
- lämminvalk: TT-KLED03DSK/GX53W30
- kylmävalk: TT-KLED03DSK/GX53W60
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Schlegelin kytkinvalikoima laajenee
 

M-12 liittimellä toimivat painonapit, 
avainkytkimet sekä valintakytkimet 

 

Liitin helpottaa asennusta ja takaa tiiviyden 
myös kytkimen takaosalle. Tulossa on myös 
malli hätäseis-kytkimestä samalla periaat-
teella. 

Kompakti mYnitron -sarja 
16 mm asennusaukkoon 

Sarjasta löytyy myös hätäseis-painike status- 
indikaatiolla. Hätäseis-kytkimessä palaa 
punainen koko painikkeen alalla hohtava led 
ja painalluksen jälkeen painike vaihtaa väriä 
tummaksi. 

Pieni hätäseis-kytkin LED-statusindi-
kaatiolla, 22.3 mm asennusaukko 

Statusindikaatio kertoo kytkimen olevan aktii-
vinen tai ei-aktiivinen (ISO13850:2015(E), EN 
13850:2016 turvastandardi). Valon ansiosta 
helposti havaittava. LED: 24V DC/18mA. Fas-
ton liittimet 2.8x0.8 mm, ”Foolproof” -toiminto 
ja IP65-suojaus.

Koteloitu hätäseis-kytkin  
LED-statusindikaatiolla

• EN ISO 13850:2015 -turvastandardilla
• kauluksessa LED-indikaatio
• hätäseiskytkin on valaistu sen ollessa 
 aktiivinen
• äly-yksikkö joka diagnosoi hätäseispiiriä
• M-12 liitin
• IP65
• myös paneeliasenteisena

Teollisuus 4.0 -paneeliasenteiset 
komponentit
 

•  WLAN/USB -liitin
•  WiFi-antennit 2.4 GHz ja 5 GHz
•  RJ45-liittimet
•  kapasitiivinen mikrofoni

Langattomat kytkimet

• paristovapaat
• perustuu EN-Ocean protokollaan
• toimii 868.3 MHz:n taajuudella
• kantama vapaalla alueella jopa 200 metriä
 
Georg Schlegel Gmbh & Co. KG on Sak-
sassa vuonna 1945 perustettu perheyritys, 
joka työllistää Saksan Durmentingenissä 
yli 200 työntekijää.

Kysy lisää: Jesse Halonen 
p. (019) 8711 512, jesse.halonen@perel.fi

Uutta

Kytkinvalikoimamme laajenee nokka- ja 
turvakytkimiin

Perel Oy ja Elektra Tailfingen ovat sopineet 
yhteistyöstä, joka kattaa tuotteiden maahan-
tuonnin, varastoinnin sekä myynnin Suomes-
sa. Elektra Tailfingen on saksalainen perhe-
yritys ja laajentaa jo entisestään kattavaa 
Perel Oy:n kytkinvalikoimaa, tuoden mukaan 
nyt mm. nokkakytkimet sekä turvakytkimet.
Elektra Tailfingenillä on yli 90 vuoden vankka 
kokemus sähkötekniikasta ja yritys työllistää 
tällä hetkellä noin 150 työntekijää Saksassa. 
Tehtaan toimitusajat ovat varsin lyhyet, vain 
noin 2-3 viikkoa tilauksesta, mutta Hyvinkään 
varastosta löytyy pian nokkakytkimiä myös 
suoraan varastosta.
 

Kysy lisää kytkimistä: Jesse Halonen 
p. (019) 8711 512, jesse.halonen@perel.fi

Elektra Tailfingenin pääasialliset toimialueet 
on nimenomaisesti nokka- sekä turvakytkin-
puolella. Yhtiö valmistaa lisäksi moottorin-
suojakytkimiä, jalkakytkimiä, teollisuuspis-
torasioita ja liittimiä, työmaakeskuksia sekä 
testilaitteita.
 
Elektra Tailfingen on pitkään etsitty lisä Perel 
Oy:n kytkinvalikoimaan. Nyt voimme palvella 
teollisuuden automaatioasiakkaita sekä kes-
kusvalmistajia entistäkin monipuolisemmin.
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Mycronicin uusi kompakti MY300-la-
dontakone sekä MY700- JetPrinter ja 
JetDispenser

Mycronic esittelee uuden sukupolven MY- 
Pro-konesarjan, jolla voidaan tehokkaasti 
nostaa elektroniikan valmistuksen tuottavuut-
ta ja vastata yhä kasvavien tuotemäärien, 
erilaisten annostelunesteiden sekä moni-
mutkaisten, pienikokoisten komponenttien 
tuomiin haasteisiin. Uusin MYPro-sarjan 
koneista on kompakti MY300-pick-and-place 
-ladontakone, jolla on aiempiin verrattuna 
suurempi ladontanopeus ja laajempi syöttö-
kapasiteetti. Lisäksi MY300 mahtuu pieneen 
tilaan - se vie lattiapinta-alaa 40 prosenttia 
vähemmän kuin edeltävien sukupolvien 
koneet. Uusi MY300 seuraa äskettäin julkais-
tua, innovatiivista ja juotospastaa sekä laajaa 
valikoimaa liima- ja nestetyyppejä alansa 
nopeimmin annostelevaa MY700-Jet printeriä 
ja dispenseriä.
 
MY300: korkeampi tuottavuus 40 pro-
senttia pienemmällä lattiapinta-alalla

Uuteen MY300-ladontakoneeseen mahtuu jo-
pa 224 syöttölaitetta, vaikka koneen tarvitse-
ma lattiapinta-ala on 40 prosenttia pienempi 
aiempiin malleihin verrattuna. Samanaikai-
sesti saavutetaan suurempi ladontanopeus 
useiden suorituskykyä parantavien seikkojen 
ansiosta, kuten automaattinen työn valinta 
sekä nopeutetut työvaihdot (mukaan lukien 
piirilevyn siirrot ja asennustyökalujen vaih-
dot). Täysin automatisoitu ”board train” -toi-
minto on nyt vakiona MY300DX- ja SX-mal-

leissa, mikä lisää merkittävästi tuottavuutta, 
koska useita kortteja pystytään latomaan sa-
manaikaisesti. Lisäksi sarjan ladontakoneissa 
oleva parannettu LineScan vision-järjestelmä 
(jopa 4 k:n tarkkuudella) takaa kestävän 
ladonnan myös kaikkein haasteellisimmille 
fine-pitch -komponenteille.
 
MY300-sarjan kolme ladontakonetta, MY-
300DX, MY300SX ja MY300LX, tarjoavat 
laajan valikoiman pitkälle automatisoituja 
linjaratkaisuja jokaiseen älykkääseen elekt-
roniikkatuotantoon.

Kysy lisää Mycronicin laitteista: Jari Honkonen 
puh. (019) 8711 509, jari.honkonen@perel.fi

Mycronic laajentaa uuden sukupolven  
MYPro-sarjaa

 
MY700 – juotospastan sekä erilaisten 
nesteiden annostelu kaksi kertaa 
tehokkaammin

MY700:ssa on tuplarata piirilevyille ja 
huippunopea, moderni tupla-annostelupää. 
Tupla-annostelupään ansiosta eri annoste-
luvolyymit pienille ja erittäin suurille kompo-
nenteille ovat mahdollisia. Lisäksi voidaan 
annostella kahta eri materiaalia. Tuplarata 
takaa useiden korttien jatkuvan virran ilman 
erillisiä toimenpiteitä käyttäjältä. Pelkästään 
yhdellä koneella, täysin ohjemistokäyttöisellä 
MY700:lla, sujuvat prosessin haastavat vai-
heet ilman perinteisiä pastanpainokoneita tai 
dispensereitä – tarvitaan ainoastaan 1,5 m2 

lattiatilaa.
 
MY700-sarjaan kuuluu kolme mallia: MY-
700JX, MY700JP ja MY700JD.

Lisätietoa: www.mycronic.com
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Kysy lisää: Kari Kukkonen 
puh. (019) 8711 410, kari.kukkonen@perel.fi

Uusi IT-kaappi -sarja

Vakiomallissa on edessä lasiovi kahvavään-
timellä ja kolmipistelukituksella. Takana on 
metalliovi, jonka alapuolella kätevä kaapelei-
den läpivientiaukko harjastiivisteellä. Myös 
sivuseinät ovat lukittavia ja ne on helposti 
irrotettavissa. 19” asennuskiskot ovat edessä 
ja takana. Niissä on asennusta helpottavat 
U-merkinnät. Katossa on kaapeliaukko irti-
lyöntilaipalla, sekä tuuletusaukotus puhallin-
yksikön asennusvalmiudella.
 
Varastomallit:
24U (K)1200 × (L)600 × (S)600
24U (K)1200 × (L)600 × (S)800
42U (K)2000 × (L)600 × (S)600
42U (K)2000 × (L)600 × (S)800
42U (K)2000 × (L)800 × (S)800
Muita kokoja ja oviratkaisuja on saatavana 
tehdastilauksena.

Valvomotuolit 
Englannista
 
Albion Grande on täysiverinen valvomotuoli 
24/7-käyttöön.
Tuolissa on hyvin kulutusta kestävä Xtre-
me+ -kangasverhoilu ja valittavana 60 eri 
värisävyä. Albion-tuoleja on saatavana myös 
keinonahka- ja nahkaverhoiltuna. Istuin ja 
selkänoja on pehmustettu Memory Foamilla, 
minkä ansiosta siinä on mukava istua pitkiä-
kin aikoja.Tuoli on erittäin tukeva ja kestävä. 
Sen kantavuus on peräti 190 kg ja takuu viisi 
vuotta.

Kysy lisää: Kari Kukkonen 
puh. (019) 8711 410, kari.kukkonen@perel.fi

Hinta-laatu-
suhteeltaan 

verraton!

Kosketusnäyttöisiä uutuusmittareita 
sähkön laadun analysointiin
 
Yksi maailman suurimmista analogisten 
taulumittareiden valmistajista Rishabh Ltd. on 
julkaissut uusia malleja digitaalisten monitoi-
mimittareiden sarjaan. 
Helppokäyttöiset kosketusnäyttömallit ovat 
toiminnaltaan viimeisintä teknologiaa ja 
antavat käyttäjälle huomattavasti aiempaa 
selkeämmän ja monipuolisemman kuvan 
siitä, mitä prosessimittauksissa todellisuudes-
sa tapahtuu. 
Uutuustuotteet korvaavat aiemmin käytössä 
olleet LED-teknologiaan perustuneet digitaali-
set monitoimimittarit.

Rishabhin kosketusnäyttöiset tyypit ovat 
3430i, 3440i, PQA, 3490DSi, DMCi ja PQM.

Kysy lisää Rishabhin mittareista: Lasse Rautjärvi 
puh. (019) 8711 516, lasse.rautjarvi@perel.fi

Kysy lisää: Kimmo Saarelainen 
puh. (019) 8711 417, kimmo.saarelainen@perel.fi

Ecostat Puzzle ESD-palalattia

Rakenna laatoista haluamasi mallinen ESD-lattia! 

INTERLOC-reunat pitävät palat tukevasti 
paikoillaan. Laattoja ei tarvitse liimata tai 
kiinnittää lattiaan. Asennuksen voi viimeistellä 
erikseen myytävillä reunalistoilla. Asennus 
ei vahingoita alla olevaa lattiapintaa ja se on 
helppo purkaa ja asentaa uudelleen.
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Datanomi Mikko Hänninen on nimitetty 
IT-päälliköksi. Hän on työskennellyt Perel 
Groupin IT-osastolla projektipäällikkönä 
viimeiset 15 vuotta.

Datanomi Petri Nieminen aloitti IT-asiantunti-
jana keväällä 2017.

Perel Oy

Elektroniikka-asentaja Niko 
Karttunen on nimitetty 
tuotepäälliköksi. Hänen 
tuotevastuualueenaan ovat 
teholähteet.

ICT-asentaja, sähkö- ja 
automaatioasentaja Mika 
Laaksonen on nimitetty 
mittalaitehuoltoon huoltotek-
nikoksi.

Englantilaisella Purexilla on pitkä kokemus 
kärynpoistolaitteiden valmistuksesta ja kehi-
tyksestä. Nyt Purex on julkaissut helppokäyt-
töisen iFume-perheen, jossa uutuutena on 
mm. värinäyttö ja entistä älykkäämpi käytön 
valvonta.

Laitteita löytyy eri kokoluokissa, kärynpois-
topisteiden lukumäärän ja tehontarpeen 
mukaan. Oikean suodattimen valinta on 
keskeisessä osassa, jotta käryn ja hiukkasten 
poistosta saadaan optimaalinen, riippuen 
ilmaan liukenevista aineista. Standardisuoti-
mien lisäksi Purex valmistaa myös räätälöity-
jä malleja eri materiaaleille.

Kysy lisää kärynpoistolaitteista: Juha Lae 
p. (019) 8711 521, juha.lae@perel.fi

Automaatioinsinööri, säh-
köasentaja Jani Huotari
on nimitetty tuotepäälliköksi 
vastuualueinaan Marquardt-, 
M2B- ja Schurter-kytkimet, 
Panasonicin valokennot ja 
-verhot sekä anturit.

Uusi älykäs kärynpoistolaite

Haitallisia aineita pääsee ilmaan useista 
eri teollisuuden prosesseista ja säädökset 
vaativat, että kärynpoiston on oltava kunnos-
sa. Myös esimerkiksi kampaamot ja erilaiset 
kauneudenhoitopisteet käsittelevät päivittäin 
aineita, joista liukenee ilmaan haitallisia 
kaasuja.

Purex-laitteiston etuja, verrattuna kiinteään 
putkistoilla toteutettuun kärynpoistoon, ovat:
-  edulliset perustamiskustannukset,  
 ei muutoksia rakenteisiin
-  haitalliset aineet suodatetaan pois,  
 ei ulkoilmaan
-  lämpö palautuu työskentelytilaan,  
 ei lennä harakoille - suuri kustannus-
 vaikutus talvella!
-  poistoimu on tasainen verrattuna kiinteisiin  
 ratkaisuihin
-  huolto ja puhdistustoimenpiteet ovat 
 helppoja ja edullisia
-  työkohteen paikanmuutokset ja -lisäykset  
 on helppo toteuttaa

Perel Group Oy

Automaatiotekniikan insinöö-
ri Marko Korhonen on ni-
mitetty komponenttiosaston 
tuotepäälliköksi vastuualuei-
naan releet (Hongfa, Good-
sky, Panasonic) ja solenoidit 
(Tai-Shing). Hän työskenteli 
aikaisemmin Perel Service 
-osastolla huoltoteknikkona.

Jo useamman vuoden 
komponenttiosastolla 
releistä ja solenoideista 
vastannut Juha Lae siirtyi 
Teollisuustuotteet-osastolle 
tuotepäälliköksi. Juhan 
uudet tuotevastuut ovat 
teollisuusionisaattorit (Simco 
ION), lasermerkintälaitteet 
(Panasonic) sekä kärynpois-
tojärjestelmät (Purex).

Mittalaiteosaston Timo Berg
oloneuvokseksi

Yksi Perelin pitkäaikaisimmista työntekijöistä 
on jäänyt tänä kesänä eläkkeelle. Timo Berg 
ehti olla Perelin mittalaiteosaston palve-
luksessa 37 vuoden ajan ja on nyt siirtynyt 
viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä.
Työuransa aikana hän pääsi seuraamaan 
eturivin paikalta suomalaisen teknologian 
kehitystä monien eri teollisuusalojen kantilta.
Samaan aikaan Perel Oy kehittyi muutaman 
hengen yrityksestä yli 130 hengen konser-
niksi. 
Suomalainen koulumaailma tuli Timolle myös 
hyvin tutuksi, koska yksi hänen tärkeimmistä 
asiakasalueistaan oli tekninen opetusala.
Liikkuvaisena luontoihmisenä tunnettu Timo 
lähettää terveiset kaikille asiakkaille ja yhteis-
työkumppaneille - metsäpolulta! 

Kimmo Saarelainen
Perel Oy Mittalaiteosasto
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Kysy lisää muovihitsauslaitteista: Juha Lae 
p. (019) 8711 521, juha.lae@perel.fi

Kysy lisää ionisaattoreista: Juha Lae 
p. (019) 8711 521, juha.lae@perel.fi

Panasonicilta ratkaisu muovien 
liittämiseen

Panasonic on julkaissut uuden muovihitsaus-
laitteen VL-W1, jonka ehdoton etu on sen 
yksinkertainen rakenne.

Tähän asti muovien hitsauslaitteet ovat koos-
tuneet useista erillisistä osista, jotka Pana-
sonic on nyt koonnut saman kotelon sisään. 
VL-W1:ssä on keskusyksikkö ja skannaava 
hitsauspää.

Muovisista materiaaleista laserhitsaukseen 
sopivat pääasiassa termoplastiset materiaalit. 
Vaikka hitsattavat materiaalit olisivat sekä la-
sersäteitä läpäiseviä että säteitä absorboivia, 
ne voidaan hitsata yhteen mikäli lasersäteen 
puolella muovin läpäisykyky on vähintään 
15-20 %. Laserin puolella olevan materiaalin 
ei tarvitse olla läpikuultavaa.
 

Staattisen sähkön poistaminen on nyt helppoa!
 

Simco ION (Hollanti) valmistaa tuotteita 
staattisen sähkön hallintaan. Usein sähköistä 
varausta halutaan poistaa hankalista koh-
teista, joissa se aiheuttaa haittaa henkilöille 
tai tuotteille. Laitteita löytyy myös varauksen 
lisäämiseen mikäli halutaan kiinnittää esim. 
paperia, muovia tai muita materiaaleja helpot-
tamaan pakkausta ja käsittelyä.
Simcolta löytyy esimerkiksi Performax Easy 
-ionisaattoritanko, jossa on sisäänrakennet-
tu korkeajänniteteholähde. Tanko tarvitsee 
ainoastaan 24 VDC käyttöjännitteen, joka 
tekee asentamisesta ja käytöstä erittäin 
helppoa.
Ionisaattorissa on kestävä ja vahvistettu 
profiili, joka minimoi mahdolliset taipumisen 
aiheuttamat vauriot. Performax Easy -kis-
ko on varustettu tavallisella M12-liitti-
mellä 24 VDC-tulolle. Kaksivärinen 
kirkas ledvalo näyttää ionisaat-
torin toiminnan, ON (vihreä) 
tai VIKA (punainen). 
Liittimessä on myös 
ulostulo sig-
naalille, joka 
kertoo 
onko 

tangon korkeajännite teholähde ON- vai OFF 
-tilassa. Performax Easy -kiskossa on suo-
jausluokka IP66 sekä muotoillut kulmat, jonka 
ansiosta puhdistus on helppoa. 

Panasonicin VL-W1:llä voidaan liittää yhteen 
monimutkaisiakin hitsauskuvioita vaativia 
kohteita. Automaattinen tehonsäätö esi-
merkiksi kohteen kaarevissa osissa pitää 
huolen siitä, että liitosjälki on tasalaatuinen. 
Aikaisemmissa laitteistoissa kaarevat osat 
kuumenivat suoria osia enemmän, mikä 
saattoi vääristää materiaalia tai aiheuttaa 
muita ongelmia. Laitetta voidaan ohjelmoida 
tietokoneella tai erillisellä kosketusnäytöllä, 
CAD-ohjelmilla tehdyt kuviot voidaan helposti 
siirtää laitteeseen mahdollistaen näin nopean 
tuotantomuutoksen.

ATEX-hyväksyntä
 
Simcon Perfomax Easy -sarjan teol-
lisuusionisaattori on saanut virallisen 
ATEX-sertifikaatin, eli se soveltuu 
asennettavaksi räjähdysherkkään 
tilaan. Kiskoa on saatavana alkaen 270 
millimetristä aina 3690 mm pituuteen 
sakka. Sisäänrakennetun korkeajänni-
temuuntajan ansiosta liitäntätapa on 24 
VDC, jonka ansiosta asennus on helppoa 
ja turvallista. 
 
ATEX-hyväksytyn mallin lisäksi Performax 
Easy kiskoja löytyy IQ-versiona (ohjaus 
etäältä sekä älykäs toiminto käytettäessä 
mittausanturia neutraloitavan kohteen 
yllä). 

Kysy myös SPEED-versiota erittäin suu-
rille ratanopeuksille!

Asennuskiinnikkeet tulevat kiskon mukana. 
Kisko on saatavana myös SPEED-versiona, 
joka soveltuu ratanopeuksille yli 500 m/min. 
Toimintaetäisyys kohteeseen on 100-500 
mm, tanko on saatavana 270-3690 mm te-
hollisella pituudella tarpeen mukaan. Simcon 
älykkääseen IQ-järjestelmään on olemassa 
oma versionsa, IQ-keskusyksikköön voi liittää 
useita laitteita, jotka keskustelevat keskenään 
mahdollistaen mm. optimaalisen ionisoinnin, 
sekä etähallinnan.
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Neljännen sukupolven kuormitustesteri 
akustojen kapasiteetin mittauksiin 

Vuoden vaihteessa Megger julkaisi uuden, 
neljännen sukupolven kuormitustesterin 
akustojen kapasiteetin mittauksiin. Mittalaite 
jatkaa tunnetun TORKEL™-nimen perinnettä, 
ja tuo mittauksiin lukuisia helpotuksia mm. 
sisäänrakennetun tietokoneen avulla. 

Jo 80-luvun alussa Megger toi markkinoille 
ensimmäisen reguloidun kuormitustesterin, 
jonka virta pysyi tasaisena jännitteen muu-
toksista huolimatta, ja aloitti samalla uuden 
aikakauden akustojen kapasiteettimittauksis-
sa maailmanlaajuisesti.

Uusimmalla TORKEL™-kuormitustesterillä 
suoritetaan kapasiteettimittauksen ohella 
myös kennojännitteiden mittaukset, joka  

helpottaa kokonaiskuvan saamista akuston 
kunnosta ja paljastaa heikot yksilöt muiden 
joukosta. Täysin uudistetun dynaamisen 
säädön avulla virran asettelusta on tullut 
entistäkin tarkempaa. 
   
Varavoima-akkuja käytetään esimerkiksi säh-
kö- ja muuntoasemilla sekä teollisuudessa, 
mutta myös monilla muillakin kriittisillä alu-
eilla, joita ei voida jättää pelkästään yleisen 
sähkönsyötön varaan.

TORKEL™ 900 -sarjaa käytetään kuormitus-
testeihin/purkaustestiin, joka on ainoa tapa 
määrittää akkujärjestelmien todellinen kapa-
siteetti ja kunto. Testit voidaan suorittaa joko 
vakiovirta-, vakioteho- tai vakiovastuksella, 

Kysy lisää akustomittauksista:  
Jarno Turtiainen puh. (019) 8711 420  
jarno.turtiainen@perel.fi

Megger EZ-Thump -vianpaikannuslaite

EZ-Thump on Meggerin uusi kompakti ja hel-
posti liikuteltava maakaapeleiden vianpaikan-
nuslaite. Painoa sillä on ainoastaan 32 kg. 
Laitetta on saatavilla 4 kV ja 12 kV -malleina 
ja siihen on mahdollista saada myös vaippa-
vioille tarkoitettu paikallistamistoiminto. Laite 
toimii omilla akuilla, joten sähkönsyöttöä ei 
tarvita. Kysy lisää mittalaitteista:  

Joni Järvenpää, puh. (019) 8711 414,  
joni.jarvenpaa@perel.fi

mutta kuormitusprofiilin voi myös määritellä 
etukäteen. Yhdessä kennojännitemittauk-
sen kanssa (BVM-modulit kytketty suoraan 
TORKEL™ 900:een), voi suorittaa täydellisen 
akuston kunnon mittauksen.

Mittalaitteeseen sisäänrakennetuilla häly-
tys- ja pysäytysrajoilla mittaukset sujuvat 
vaivattomasti: intensiivistä seurantaa ei enää 
tarvita ja mittalaite pysäyttää kuormituksen 
halutun raja-arvon saavutettuaan. Näin ollen 
ei ole vaaraa akuston syväpurkauksesta. 

Mittalaitteen suuresta kosketusnäytöstä 
on helppo seurata mittauksen etenemistä  
reaaliajassa ja valita näytölle halutut suureet. 
Suoritetut mittaukset voidaan jättää mittalait-
teen muistiin tai siirtää ne usb-muistitikulle 
tietokoneeseen siirtoa varten. 

Mittaus onnistuu myös irrottamatta akustoa 
laitteistosta jota se syöttää. DC-virtapihdin 
avulla TORKEL™ mittaa kokonaisvirtaa 
pitäen sen - mittaustavasta riippuen - vakio-
na. Lisäksi laitteen suuri purkukapasiteetti 
antaa mahdollisuuden lyhentää testiaikaa, 
joka voi tapahtua jopa 220 A:lla. Suuremman 
purkausvirran mahdollistavat TXL-lisäkuor-
mitusyksiköt, joita voidaan lisätä tarvittava 
määrä halutun virran aikaansaamiseksi.

- TDR-esipaikannus 7,6 km asti
- esipaikannus myös syöksyjännitteen  
 aikana (ARC-tominto)
- 4 kV tai 12 kV syöksyt, 500 Ws
- 640 x 480 pikselin TFT Color LCD -näyttö
- 1000 mittauksen muisti
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GW Instek tuo markkinoille ohjelmoitavan 
1-kanavaisen elektronisen 300 W (1 V…150 
V/60 A) kuorman PEL-3031E. Aiemmin 
julkistetun PEL-3000-sarjan mukaisesti laite 
on helppokäyttöinen LCD-näyttöineen. Nopea 
ja tarkka toiminta soveltuu hyvin elektroniikan 
komponenttien, akkujen, varaajien ja muiden 
tehoa kohtuullisesti kuluttavien tuotteiden 
testaamiseen.

PEL-3000E -sarjan virran käsittelyalue alkaa 
60 mA:sta. Laitteessa on seitsemän vakiotoi-
mintatapaa: virta, jännite, vastus ja teho; virta 
+ jännite, vastus + jännite, teho + jännite.  

Kysy lisää loggereista: Joni Järvenpää 
puh. (019) 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

Kysy lisää loggereista: Joni Järvenpää 
puh. (019) 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

Ohjelmoitava elektroninen kuorma

Kysy lisää: Jarno Turtiainen 
puh. (019) 8711 420, jarno.turtiainen@perel.fi

Lämpö- ja kosteusloggerit kenttäolosuhteisiin

Onsetin HOBO MX2300-sarjan loggerit sovel-
tuvat lämpö- ja kosteustietojen tallennukseen 
kenttäolosuhteissa.
Loggereita hallitaan langattomasti mobiililait-
teilla ilmaisella HOBOmobile®-sovelluksella. 
HOBO MX2300 -sarjan langaton yhteys-
etäisyys on n. 30 m. Lämpötilamittauksen 
epätarkkuus on +/-0,2 ºC.

Lämpökamera 
nopeaan vianhakuun

Hyvä ja edullinen valinta!

Sefram 9830 -lämpökameralla voidaan tar-
kastella eri pintojen lämpötiloja ja paikantaa 
nopeasti vikaantuneet kohteet. Lämpökame-
rassa on myös LED-lamppu sekä UV-valo. 
Kuvat voit kaapata micro-SD -kortille tai 
siirtää suoraan tietokoneelle USB:n avulla.

•  näyttö 1,77’’ väri TFT 128 x 160 pikseliä
• lämpötila-alue -30 ... +650oC
• resoluutio 16 384 pikseliä (128 x 128)
• säädettävä emissiivisyys 0,10 - 1,00
• paino 300 g
• toimii 3 kpl AA IEC LR06 -paristoilla, 
 jolloin paristojen kesto on noin 12 h

GW Instekin kuorma, hinnat alkaen 1250 € (alv 0 %), vapaasti Hyvinkäällä.

FinnSec 2017 
26.-27.9.2017 Helsingin Messukeskus
Esittelemme valvomopöytiä, monitorite-
lineitä ja -seiniä sekä valvomotuoleja
osastolla 6e38.

Teknologia 17
10.-12.10.2017 Helsingin Messukeskus 
Esittelemme koko Perel Oy:n valikoi-
maa osastolla 6k18.

Nähdään messuilla:

-  helppo langaton asettelu ja  tietojen lataus 
 BLE (Bluetooth Low Energy) -yhteydellä
-  kompakti ulkokäyttöön sopiva rakenne
-  datan reaaliaikainen selailu ilmaisella 
 HOBOmobile®-sovelluksella
-  ladatun datan helppo edelleenjako
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Megger MRCT virtamuuntajien koestukseen

Megger MRCT on pääsääntöisesti virtamuun-
tajien koestukseen soveltuva mittalaite. Lait-
teeseen voidaan kuitenkin liittää myös optio 
jännitemuuntajille ja releille.

Megger MRCT on integroitu kannettavaan 
salkkuun, joka suojaa laitetta vaativissakin 
olosuhteissa. Laitetta voidaan käyttää joko 
”Megger’s Smart Touch View Interface 
(STVI)” -näytön kanssa tai suoraan kannetta-
valla tietokoneella.

Mittaukset:
-  virtamuuntajan saturaatio; laite laskee  
 muuntajan kyllästymispisteen aina 
 2 kV AC asti
-  muuntosuhde ja polariteetti
-  käämityksen resistanssi
-  demagnetisointi
-  virtamuuntajan kuorman testaus,  
 ”burden test”
-  eristysvastusmittaus 500 V ja 1 kV
-  1-vaiheinen reletestaus, 75 A injektointi  
 (optio)
-  jännitemuuntajan muuntosuhde, vaihe- 
 kulma ja käämityksen testaus (optio)

Kysy lisää Meggerin mittalaitteista:  
Joni Järvenpää, puh. (019) 8711 414,  
joni.jarvenpaa@perel.fi

Pienikokoinen 
yleismittari, 
AVO210

Kysy lisää: Jarmo Korpilahti 
puh. (019) 8711 733, jarmo.korpilahti@perel.fi

Megger on julkaissut uuden kätevän kokoi-
sen yleismittarin.

AVO210-yleismittarissa on kosketukseton 
jännitteentunnistustoiminto.
Toiminnon avulla kohteen jännite voidaan 
havaita jo ennen mittajohtimien kytkentää.

Pilvipalveluun tallentavat termopariloggerit

Japanilainen T&D Corp. on julkistanut 
pilvipalveluun tallentavat termopariloggerit 
TR-75wf ja TR-75nw.
Loggerit sopivat termopareille K, J, T, E, S 
ja R. Malli TR-75wf WLAN-yhteyteen ja malli 
TR-75nw langalliseen LAN-yhteyteen.
Valmistajan ilmainen pilvipalvelu on käytet-
tävissä lämpötilatietojen tallennukseen ja 
lukuun.

Muita ominaisuuksia:
-  laaja-alueinen lämpötilamittaus 
 termopareilla (-199…+1760 °C)
-  automaattinen mittausdatan siirto 
 pilvipalveluun
-  lämpötilahälytykset
-  datan lataus PC:lle USB-liittimestä
-  saatavana myös ilmainen palvelin-
 ohjelmisto
-  pariston (2 x AA) kesto 18 kk, verkkolaite 
 ja PoE (vain TR-75nw) myös käytettävissä

Kysy lisää mittalaitteista: Joni Järvenpää 
puh. (019) 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

Molempien termopariversioiden hinta on 174,00 €, alv 0%.
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PahanJukina

- Juha Lae

Loimaalla pelattiin elokuun 11.-12. päivinä jo 11. kerran Vallox Lops 
Open -jalkapalloturnaus, jossa mukana oli nyt ensimmäistä kertaa 
myös Perel Oy:n joukkue. 
Turnaukseen osallistui kaikkiaan yli kaksikymmentä joukkuetta, 
lähinnä Loimaan seudulta ja lähiympäristöstä, mutta kauempaa-
kin oli jokunen mukaan lähtenyt, yhtenä niistä Perelin Palloilijat 
(i.e. PePa). Viimehetken poisjäänneistä johtuen Perel Oy:n tiimiä 
vahvisti myös mm. muutama ex-pereliläinen, mutta 6+1 -miehisin 
joukkuein pelatun turnauksen runko oli luonnollisesti yrityksen 
omaa porukkaa, aina Eestistä asti.
Päämiesten (Panasonic, Siebert, M2B, Schlegel, Marguardt, Nikkai 
ja Schurter) ja Perel Oy:n suosiollisella taloudellisella panostuksel-
la PePa loisti lähinnä komeilla peliasuillaan.
Lieneekö hienojen peliasujen säästely syy siihen, että varsinainen 
menestys viheriöllä jäi vielä odottamaan parempia aikoja. Kolmen 
pelatun alkusarjan ottelun jälkeen oli näet selvää, että maalitto-
malla saldolla ei jatkopaikkaa varsinaisiin pudotuspeleihin ollut 
luvassa.
Pelikentällä jokainen PePa:n pelaaja antoi kuitenkin kaikkensa 
ja teki parhaansa, hyvää urheiluhenkeä ja esimerkillistä käytöstä 
esittäen!

Näihin kuviin ja tunnelmiin…
Lasse Rautjärvi

Perel Oy:n jalkapallojoukkue  
VALLOX LOPS OPEN 
-turnauksessa!

Ylärivi vasemmalta: Jyri Arasalo, Karl Keldrima (Perel Eesti AS), Urmas 
Kulm (Perel Eesti AS), Niko Kekki / kapt. (Perel Oy), Petri Nieminen (Perel 
Group Oy), Teemu Tingander. 
Alarivi vasemmalta: Harri Kontinaho, Lasse Rautjärvi (Perel Oy), Tuomo 
Tingander / mv.

Laserjuttua
Kuten monet jo kyllästymiseen asti tietävätkin, sain taas uusia tuotteita hoitaak-
seni täällä Perelissä. Nyt saan leikkiä esimerkiksi lasermerkintälaitteella, joka 
on aiheuttanut monia ilon ja kauhunkin hetkiä, kun tällainen tumpel… oppi-
vainen ihminen päästetään sen kimppuun ihan kylmiltään. Tosin koulutuksen 
jälkeenkin on jälki joskus melko karua, lähipiirin näkö on kuitenkin (toistaisek-
si) ollut turvassa. Meillä täällä konttorilla on Panasonicin kuitulaser, jota saa 
vapaasti tulla katsomaan: ottakaa mukaan jotain kivaa mihin merkataan vaikka 
oma nimi tai lempibändin logo. Soittakaa minulle kuitenkin ensin niin laitan 
masiinan ja kahvipannun lämpiämään.

Kuitulaser ”puree” hyvin kaikkiin metalleihin: voidaan joko poistaa materiaa 
hieman kaivertamalla tai vaihtoehtoisesti kuumentaa metallin pintaa niin, että 
väri muuttuu, mutta yhtään ainetta ei poisteta. Perin ovelaa minun mielestäni. 
Asia mikä aiheuttaa eniten harmaita hiuksia on se, että koskaan ei oikeastaan 
etukäteen tiedä minkälaisen jäljen merkattavaan materiaaliin on mahdollista 
saada, kaikki on kokeiltava kantapään kautta. Kokemuksesta voin sanoa, että 
kannattaa aloittaa pienellä teholla ja pikkuhiljaa nostaa tehoa jos tarvitaan, 
eikä päinvastoin. Pari kertaa olen saanut muoviesineen palamaan ilmiliekeis-
sä, sammutus on onnistunut hyvin mutta haju oli pitkään kamala. Mistä tulikin 
mieleeni, että myyn myös kärynpoistolaitteita. Sellainen minulla onkin laseriin 
kytkettynä, mutta olin noissa tulipaloissa (tietysti) unohtanut kytkeä sen päälle. 
Kyllä – sen voi liittää helposti niin, että se kytkeytyisi automaattisesti kun laser 
käynnistetään. 

Tietyt muovilaadut ja värit ovat kuitulaserille vaikeita paikkoja, jotkut tällaiset ei-
vät ”ime” sitä aallonpituutta jota laserista lähtee, vaan ne ovat kuin ilmaa vaan. 
En tietysti uskonut, kun joku kertoi, ettei läpinäkyvään muoviin saa kuitulaserilla 
jälkeä. Laitoin noin sentin paksuisen levyn laserin alle ja aluksi näytti siltä, että 
siihen muodostuu hienosti Aku Ankan kuva, jota yritin merkata. Mutta kun muovi 
poistettiin, niin Aku olikin pysyvästi alumiinipöydässä eikä muovilevyssä, saake-
li. Myös puu ja paperi ovat hankalia kuitulaserilla, kaikkiin näihin tehoaa kuiten-
kin ns. Co2-laser, myös tuohon läpinäkyvään muoviin. Co2-laser puolestaan ei 
toimi millään metalleilla, ainoastaan muoveilla tai orgaanisilla materiaaleilla.

Lasersäde on varsinkin silmälle erittäin vaarallinen. Palaa siinä kuulemma 
mukavasti ihokin jos hollille sattuu. En ole vielä nahkaan merkintää kokeillut, 
pitää ensi pikkujoulujen loppuhetkillä houkutella joku tarpeeksi puudutusai-
netta ottanut laserin lähelle ja joku pääkallon kuva polttaa otsaan. Jos tuo koe 
onnistuu, niin tatuoinnit ja lävistykset ovat kohta ”sou lääst siison”, laserilla tehty 
perhonen tai ankkuri on katu-uskottavuuden huippu! Häijyksi tuon lasersäteen 
tekee sekin, ettei sitä ihmissilmä näe. Koulutuksessa kerrottiin, että mikäli altis-
tuu säteelle, niin alkaa näkökentän keskikohtaan muodostua koko ajan suure-
neva musta aukko, kunnes näkee pelkkää mustaa. Eikä sitä vauriota voi korjata 
silmälääkärillä. Jos säde sattuu sopivasti suuntautumaan vaikka ikkunasta ulos, 

niin tietämätön kaveri kilometrin päässä saattaa alkaa tuota 
edellä mainittua ilmiötä todistamaan. Huomenna hällä 

on valkoinen keppi ja uusi lemmikkikoira.

Te jotka suunnittelette silmien laserleikkausta, 
nyt tiedätte mitä tapahtuu jos lääkäri vahin-
gossa ruuvaa tehoja liian suurelle. Toisaalta 
Labradorinnoutajat ovat ihan kivoja koiria. 
Pitää myös tätä kokeilla pikkujouluissa jonkun 
huononäköisen kanssa, se ainakin on varmaa 

ettei ko. koekaniini enää silmälaseja tarvitse! 
Nyt saan myös hyvän syyn tarkemmin tunnus-

tella naisten sääriä pikkujouluissa, ihokarvatkin 
kuulemma laserilla saa kyytiä!



Torpankatu 28
PL 230
05801 Hyvinkää

puhelin (019) 87 111
asiakaspalvelu@perel.fi
www.perel.fi 

Nyt vielä entistäkin 
nopeammin!

Meggerin valtuuttama huoltopiste. 

Kysy lisää mittalaitehuollosta: Janne Niittynen 
puh. (019) 8711 723, service@perel.fi

Kysy lisää mittalaitehuollosta: Mika Laaksonen 
puh. (019) 8711 724, service@perel.fi

www.perel.fi

Korjaus- ja huoltotöille 3 kuukauden takuu! 
Kalibroinnista kansallisesti jäljitettävä todistus sekä 
mittaustulokset.
Kalibroimme myös muiden valmistajien mittareita.
• yleismittarit, 5 1/2 -numeroisiin asti
• AC/DC-virtapihdit, 1000 A asti
•  eristysvastusmittarit
• asennustesterit
• milliohmimittarit, maavastusmittarit
• läpilyöntitesterit
• konetesterit

Oletko  
lähettämässä  

mittaria huoltoomme?
Nopeuta käsittelyä  

täyttämällä etukäteen  
huoltotyölomake: 

www.perel.fi/yritys/ 
huoltotyölomake

Huollamme ja 
kalibroimme  
mittalaitteita 
Suomessa.


