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Toimitamme komponentteja elektroniikka-, automaatio- 
ja muulle teollisuudelle. 

Tuotevalikoimaamme kuuluvat mm. sähkömekaaniset ja 
valosähköiset komponentit sekä teholähteet,  

anturit ja muut automaatiokomponentit.

Me palvelemme Sinua kaikissa  
komponenttiasioissa:

Osastopäällikkö
Lamput ja led-valaistus,  
indikaattorit
Jari Korhonen
puhelin 019 8711 523
jari.korhonen@perel.fi

Tuotepäällikkö
Kytkimet (Nikkai, Schlegel,  
Salecom, Elektra Tailfingen,  
Schurter, Giovenzana)
Jesse Halonen
puhelin 019 8711 512
jesse.halonen@perel.fi

Osastopäällikkö
Sulakkeet, kelat, suojauskomponentit, 
superkondensaattorit, pulssimuuntajat, 
kiteet, EMC-suotimet/IEC-liittimet
Tero Turunen
puhelin 019 8711 518
tero.turunen@perel.fi

Tuotepäällikkö
DC/DC-muuntimet piirikortille, 
kontaktiratkaisut, diodisillat, 
testiprobet, fixturet  
Arto Viinikka
puhelin 019 8711 520
arto.viinikka@perel.fi

Tekninen myynti,  
tilausten käsittely  
ja toimitukset
Hanna Vuorinen
puhelin 019 8711 507
hanna.vuorinen@perel.fi

VALAISTUSTUOTTEET sivu 15

Lamput, ledit, valosähköiset komponentit ............................................ 15 

Tuotepäällikkö
Teholähteet, liittimet, laskurit
Niko Karttunen
puhelin 019 8711 517
niko.karttunen@perel.fi

Tuotepäällikkö
Anturit (Panasonic),  
tuotteet automaatioon
Karl Keldrima
puhelin 019 8711 527
karl.keldrima@perel.fi

Tuotepäällikkö
Releet, solenoidit, 
kytkimet (Diptronics)
Marko Korhonen 
puhelin 019 8711 219
marko.korhonen@perel.fi

Tuotepäällikkö
Kytkimet (Marquardt), 
näytöt, termostaatit, summerit,  
sireenit, taulumittarit, 
virtamuuntajat
Lasse Rautjärvi
puhelin 019 8711 516
lasse.rautjarvi@perel.fi 

Tilausten käsittely  
ja toimitukset

Niko Kekki
puhelin 019 8711 508
niko.kekki@perel.fi

Laura Snellman
puhelin 019 8711 514
laura.snellman@perel.fi 

Jaana Kaila
puhelin 019 8711 506
jaana.kaila@perel.fi

Automaatiokomponentit,  
valaistustuotteet

Elektroniikkakomponentit
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Kytkimet 

Schlegel Elektrokontakt valmistaa huippulaatuisia kytkimiä ja sen  
arvoihin kuuluu laadun lisäksi vastuullisuus tuotteiden turvallisuu- 
desta. Schlegel on edustettuna yli 80 maassa.

www.schlegel.biz

•  hätä-seis -painikkeet 
•  painonapit ja merkkilamput 
•  rajakytkimet 
•  nokkakytkimet 
•  summerit 
• kytkimet kenttäväyläliityntöihin: CANopen, Profibus, EtherCAT,  
 Profinet I/O, Ethernet IP, AS-Interface 
•  langattomat painikkeet 
•  kotelot
•  riviliittimet

Giovenzana International B.V:n tuotanto on Italiassa ja Unkarissa. 
Pitkä kokemus takaa - parhaan laadun lisäksi - monipuoliset kytkin- 
vaihtoehdot useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin.

www.giovenzana.com

Automaatiotuotteet
 • Phoenix-nokkakytkimet 12 - 200 A
• pääkytkimet
• huolto- ja turvakytkimet
• painikkeet ja merkkivalot
• rajakytkimet
• turva-rajakytkimet
• jalkakytkimet
• mikrokytkimet
• USB- ja RJ45-liittimet
• potentiometrit
• hätäseis-painikkeet
 
Käsittelyjärjestelmät
• riippuohjaimet
• rajakytkimet kiertokammella
• sähkönsiirtojärjestelmät
 
Hissiteollisuus
• korinajoyksiköt
• turvatuotteet
 
ATEX & IECEx
• EX-huolto- ja turvakytkimet, -kotelointiratkaisut, -koteloidut rajakytkimet,  
 -raja-, ja mikrokytkimet sekä -köysijärjestelmät ja Phoenix-EX -nokkakytkimet

AUTOMAATIOKOMPONENTIT

Saksalaiset Marquardt-laatukytkimet lääkintälaitteisiin, hissi- ja ajo-
neuvoteollisuuteen, tietoliikenteeseen, kodinkoneisiin, teollisuus- 
automaatioon ja käsityökaluihin.

www.marquardt.de

•  keinukytkimet
•  painokytkimet
• mikrokytkimet
•  kiertokytkimet

•  vipukytkimet
• jalkakytkimet
•  paineanturit
•  virtausanturit

ELEKTRA Tailfingen on saksalainen perheyhtiö jolla on kytkin- 
valmistajana jo lähes 100 vuoden kokemus. 

www.elektra-tailfingen.de

• turvakytkimet
• moottorinsuojakytkimet
• nokkakytkimet

• virranjakokeskukset
• testilaitteistot
• CEE-pistokkeet ja pistorasiat
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Anturit

Panasonicin laaja valikoima optisista laser- 
antureista paine- ja virtausantureihin. 

https://industry.panasonic.eu

•  valokennot
•  mikrovalokennot
•  kuituoptiset anturit
•  laser-anturit
•  induktiiviset anturit

MINAS A6-sarjan servomoottorit
•  erittäin dynaamiset servomoottorit
• suuri tehoalue 50 W - 5 kW
•  kevyt ja kompakti muotoilu
•  toiminnot resonanssitaajuuksien ja tärinöiden eliminoimiseksi 
•  pulssi, analoginen ja verkkoteknologia reaaliajassa 100 Mbit/s

Liikkeenohjauskirjastot, konfigurointi ja ohjelmointiohjelmisto
•  hallinta FPWIN Pro -ohjelmointiohjelmistolla
 (IEC 61131-3 -standardin mukainen)
•  PANATERM ja M-SELECT -konfigurointiohjelmisto
•  liikkeenohjauskirjastot

FP-sarjan PLC:t
•  varustettu paikanmääritystehtäviin tarvittavalla laitteistolla
•  FP0R, FPΣ ja FP-X ohjaavat jopa 4 akselia
•  FP7 ohjaa jopa 64 akselia
•  PROFIBUS, Ethernet TCP/IP, Modbus, S-Link, CC-Link, PLC-Link  

GT, HM500- ja HMx700-sarjan kosketuspaneelit
•  kooltaan kompaktista 3” kosketuspaneelista värilliseen 
 21,5” TFT-näyttöön saakka
•  ethernet-portti, VNC (virtual network computing) -tekniikan 
 tiedonsiirto, USB, OPC UA -standardi
•  tiiveysluokka jopa IP67 asti
•  SD-korttipaikka

A

C

D

B

Kattavat liikeohjausratkaisut

https://industry.panasonic.eu
MINAS A6-sarjan 
servomoottorit

A

Liikkeenohjauskirjastot, 
konfigurointi ja
ohjelmointiohjelmistoFP-sarjan PLC:t

GT, HM500- ja 
HMx700-sarjan  
kosketuspaneelit

B

C

D

•  paine-/virtausanturit
•  alueanturit
•  mittausanturit
• IO-link anturit
•  turvallisuuskomponentit

Panasonicin passiiviset infrapuna-liiketunnistimet - PaPIRit.
Parhaat PIR-liiketunnistimet vakuuttavat yksinkertaisella plug-and-play- 
konseptillaan, ja ovat erittäin pieniä ja tehokkaita.
 
EKMB (WL) 
• digitaalilähtö akkukäyttöisille laitteille (1, 2, 6 μA)

EKMC (VZ) 
• digitaali- ja analogilähtö akkuttomille laitteille (170 μA)

Saatavilla olevat linssin värit: valkoinen, musta ja helmenvalkoinen.
 
AMN3
• digitaalilähtö akkuttomille laitteille (170 μA)

Saatavilla olevat linssin värit: valkoinen ja musta.

Aktiiviset ja passiiviset infrapuna- 
ilmaisimet

https://industry.panasonic.eu

AUTOMAATIOKOMPONENTIT
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Hakkuriteholähteet 
Chinfa Electronics on taiwanilainen hakkuriteholähdevalmistaja, 
jonka etuja ovat jatkuva tuotekehitys, kysynnän pohjalta kehitetyt 
laadukkaat teholähteet (piirikortille, teollisuuteen) ja kilpailukykyi-
nen hinta.

www.chinfa.com

Asiakaskohtaiset, räätälöidyt teholähteet 
Perel tekee paljon yhteistyötä suunnittelijoiden sekä valmistavan teollisuuden ja useiden teholähdevalmistajien kanssa.  
Voimme tarjota juuri asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisia räätälöityjä teholähderatkaisuja.

Perel-teholähteet: www.perel.fi/tuotteet/44798973/teholaehteet

Teholähteet 

Virtalähteet 
MEAN WELL on yksi maailman suurimmista virtalähteiden valmis-
tajista. Suurin osa tuotannosta on standardituotteita, jotka myydään 
MEAN WELL -tuotemerkillä. Erittäin laaja valikoima erilaisia teho-
lähteitä moniin kohteisiin: piirikortille, teollisuuteen, LED-teholäh-
teiksi, kotiin, automaatiojärjestelmiin, ajoneuvoihin.

www.meanwell.com

AUTOMAATIOKOMPONENTIT

AC/DC- ja akkulaturiteholähteet 
Italialainen ADEL System on erikoistunut AC/DC- ja akkulaturiteho-
lähteiden valmistukseen. 

www.adelsystem.com

ADEL-tuotevalikoimaan kuuluvat mm.:
• teholähteet
• akkuvarmennus
• UPS
• akut
• etäohjaus & monitorointi

Virtalähteet ja akkulaturit
Virtalähteitä ja akkulatureita valmistama Mascot palvelee laaduk-
kain tuottein, kilpailukykyisin hinnoin ja toimitusajoin.

www.mascot.no

• teholähteet, akkulaturit 
• myös custom-ratkaisut

LED-teholähteet
Snappy valmistaa innovatiivisia ja luotettavia LED-teholähteitä 
sisä- ja ulkotiloihin (jopa 600 W).

www.snappy.cn
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Tuotteet automaatioon

General Industrial Controls Plc. (GIC) valmistaa aikareleitä, digitaa-
lisia ajastimia, monitoimireleitä, mekaanisia ja digitaalisia laskurei-
ta, signaalimuuntimia ja GSM-ohjaimia, maavirtasuojia, esiasetelta-
via käyttötuntilaskureita sekä lämpötilasäätimiä. 

Tuotteet on suunniteltu käytettäviksi DIN-kiskokiinnitteisinä, mutta 
monipuolisesta valikoimasta löytyy myös paneeliasenteisia malleja. 
Ajastimissa ja osassa releistä kiinnitys on toteutettu erillisellä kiinni-
tykseen tarkoitetulla kannalla. 

www.gicindia.com

Summerit, sireenit 

Akustisia komponentteja: piezosummereita, sireenejä, kutsukelloja, 
piezokaiuttimia ja piirikortille tarkoitettuja ääntä tuottavia kompo-
nentteja. Vaativiin olosuhteisiin soveltuvia ratkaisuja esim. autoteol-
lisuuteen. Myös customoidut tuotteet.

www.sonitron.be

Laaja valikoima kustannustehokkaita summereita ja sireeneitä, 
mm: piirikortille juotettavia SMD- ja PIN-tyypin tuotteita customoitu-
jen tuotteiden valmistamiseen.  

www.db.com.hk

Bi-metalli -termostaatit 

Asahi Keikin valikoimassa automaattisesti sekä käsin resetoitavat 
mallit, lähinnä teollisuuden tarpeisiin. Käyttökohteita mm. kiukaat, 
moottorien ylikuumenemissuojaukset, yms.

www.asahikeiki.co.jp

Comepa valmistaa bi-metallitermostaatteja tarkkuutta vaativiin 
kohteisiin. Saatavana tyypistä riippuen esim. 20 kpl erissä.

www.comepa.com

AUTOMAATIOKOMPONENTIT
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Taulumittarit ja virtamuuntajat

DIN-normin analogiset ja digitaaliset paneeliin  
asennettavat taulumittarit sekä virtamuuntajat.

www.rishabh.co.in

•  DIN-normin sivuvirtavastukset (shuntit)
•  virtamuuntajat (myös 0,2 S -luokan mallit)
•  avattavat virtamuuntajat
•  esiaseteltavat mittamuuntimet

DIN-normin analogisia taulumittareita, myös 
ns. laivaluokituksella. Mittamuuntimia, sivu-
virtavastuksia ja erikoisvalmisteisia taulumit-
tareita esiaseteltavilla hälytysrajoilla.

www.saci.es

Pulssi- ja käyttötuntilaskurit

www.bauser-control.de

• mekaaniset
• digitaaliset 
• myös DIN-kiskoon asennettavat ja custom-mallit

Teollisuusnäytöt 

Huippulaatuiset näyttöratkaisut teollisuuden vaativiin tarpeisiin.  
Saatavana Profibus-, Modbus-, Ethernet-, sarja- ja analogisilla lii-
tyntävaihtoehdoilla. Mahdollisuus asiakaskohtaisten mallien valmis-
tukseen. Tuotevalikoima sisältää myös näyttöjä paneeliasenteisiin  
kohteisiin.

www.siebert-group.de
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Riviliittimet 

Ammattilaisen valinta teollisuuden ja keskusvalmistajien vaativiin 
tarpeisiin. 

Schlegelin kompaktin kokoiset riviliittimet soveltuvat sekä korkea- 
jännite- että pienjännitekohteisiin (AC ja DC). Riviliittimien valikoi-
ma on huomattavan laaja ja ne täyttävät ISO 9001:2008 -standar-
din mukaiset vaatimukset. 

www.schlegel.biz

AUTOMAATIOKOMPONENTIT

Teollisuuden näppäimistöt ja ohjaimet

CTI Electronics Corporation on erikoistunut teollisuuden käyttämiin 
näppäimistöihin sekä Industrial Mouse™ -ohjainsauvoihin (hiiren 
osoitinlaitteet). 

www.ctielectronics.com

•  teollisuusnäppäimistöt 
•  hiiren osoitinlaitteet 
•  teollisuuden analogiset joystickit 
•  ilmailutasoluokitellut ”ohjauspallo”-hiiret  
•  analogiset/digitaaliset liikeohjaimet 
•  NEMA 4 (IP66) -tiiveysluokan painikkeet

TFT-, OLED-, LCD-näytöt

Huippuluokan LCD-, TFT-, kosketus- ja OLED-näyttöjä.  
Myös controllerilla varustetut. Koot max. 10 tuumaa.

www.bolymin.com.tw
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Kytkimet ja painikkeet

NKK Switches on ollut kytkinmaailman huipulla jo kymmeniä vuo-
sia. Yrityksellä on yli 1000 patenttia, joista tunnetuin on STC-kon-
takti (Sliding Twin Crossbar). 

Erittäin laaja kytkinvalikoima käsittää 80 kytkinsarjaa, joissa on yli  
4 miljoonaa erilaista kytkintä. Virta-alueet logiikkatasosta 50 A asti.

NKK Switchesillä on ISO9001-laatujärjestelmä ja ISO14001-ympä-
ristöjärjestelmä. Kytkimet ovat pääosin UL- ja CSA-hyväksyttyjä.

www.nkkswitches.com

• vipukytkimet
• keinukytkimet
• painokytkimet
• liukukytkimet

• kiertokytkimet
• avainkytkimet
• valopainikkeet
• OLED-kytkimet

ELEKTRONIIKKAKOMPONENTIT

DIP-kytkimet ja pienoispainikkeet
Taiwanilainen Diptronics Manufacturing Inc. on maailman suurimpia 
DIP-kytkimien ja pienoispainikkeiden valmistajia. Diptronicsilla on 
ISO9001- ja TS16949 -laatujärjestelmä sekä ISO14001-ympäristö-
järjestelmä.

www.dip.com.tw

• DIP-, koodi-, liuku-, mikro- ja monitoimikytkimet
• painonapit

Liittimet 

DEGSON Electronics Co., Ltd. on yksi Aasian suurimmista riviliitti-
mien ja teollisten sähköliitäntätuotteiden valmistajista. 

DEGSON-tuotteet ovat UL-, VDE-, TUV-, EXCE-, CQC-, RoHS- 
ja REACH-hyväksyttyjä. Yritykselle on myönnetty ISO9001-, 
ISO14001-, ISO80079-34-, ISO/TS22163- ja IATF16949-hallinta-
järjestelmien sertifikaatit.

www.degson.com

Taiwanilainen Salecom Electronics Co., Ltd. on erikoistunut vipu-, 
keinu-, liuku-, paino-, dip- ja tact-kytkimien valmistukseen. Kytkimet 
soveltuvat mm. tietoliikenteen ja lääketieteen laitteisiin, instrumen-
tointiin, puhelin- ja kaapelimodeemeihin, sekä tietokoneiden ja 
verkkotuotteiden oheislaitteisiin.

www.salecom.com

•  vipukytkimet
•  keinukytkimet
•  liukukytkimet
•  painokytkimet

• dip-kytkimet
• tact-kytkimet
•  valopainikkeet

• sähköautojen latauskaapelit
• riviliittimet
• liittimet piirikorteille ja  
 isompiin kokonaisuuksiin

• kaapelit, myös custom-ratkaisut  
 ja M-sarjan liittimet
• kotelot
• custom design mm. kotelot, liittimet,  
 kaapelit, kokoonpanot 

Sveitsiläinen Schurter valmistaa huippulaatuisia painikkeita ja  
kosketusnäyttöjä, joissa yhdistyvät kestävyys ja upea muotoilu. 

www.schurter.ch

• painonapit
• valopainikkeet
• ilkivaltasuojatut painikkeet
• pietsosähköiset painikkeet

• kapasitiiviset painikkeet
• kosketusvapaat kytkimet (touchless)
• pietsosähköiset painikkeet EX-tiloihin
• kosketusnäytöt
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Relevalikoimaamme täydentää taiwanilainen Goodsky.

www.goodsky.com.tw

• teho-, signaali-, ajoneuvo-, ja teollisuusreleet  
 piirikortille, kantaan ja DIN-kiskoon
• relekannat

Releet ja kontaktorit 

Varma laatu ja kilpailukykyinen hintataso on nostanut Hongfan yh-
deksi maailman tärkeimmistä relevalmistajista. Hongfalla on yli 130 
erilaista relemallia ja 30 000 eri konfiguraatiota, sertifioitu laatujär-
jestelmä ja laaja tuotekehitysosasto ja se julkaisee vuosittain monta 
uutta mallia. Kaikki yleisimmät mallit suoraan varastostamme.

www.hongfa.com

• teho-, signaali-, ajoneuvo-, teollisuus-, taajuus- sekä suurjännitereleet,
 piirikortille, kantaan, paneliin ja DIN-kiskoon
• relekannat, kontaktorit, AC-moottorinkäynnistys- 
 kondensaattorit

Keysolu valmistaa puolijohdereleitä.

www.keysolu.com

• 1- ja 3-vaiheiset puolijohdereleet piirikortille, runkoon ja DIN-kiskoon,  
 AC- ja DC-jännitteille 
• jänniteregulaattori 
• moottorin vaiheenkääntömoduulit AC- ja DC-moottoreille 
• jäähdytyselementit ja suojakannet

Japanilainen Panasonic Industry valmistaa laadukkaita eri tyyppisiä 
releitä.

https://industry.panasonic.eu

• teho-, signaali-, ajoneuvo-, turva-, ja suurtaajuusreleet
• puolijohde- ja PhotoMos-releet

ELEKTRONIIKKAKOMPONENTIT

Diodit ja diodisillat 

Rectron on globaali puolijohdevalmistaja jonka tuotteita ovat  
diodisillat, diodit ja muut erilliset puolijohteet. Käyttökohteita esim. 
valaistus, tehonsyöttö, kulutuselektroniikka, jne.

www.rectron.com

• läpiladottavat ja SMD-sillat aina 30 A saakka
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Sulakkeet

EATON Electrical on osa kansainvälistä EATON Groupia. 

www.eaton.com

• kahva- ja puolijohdesulakkeet sekä pitimet ja alustat
• hydraulimagneettiset katkaisijat

Hollyland on kiinalainen laadukas  sulakevalmistaja, jonka  
kattavaan valikoimaan kuuluu mm.

• SMD-sulakkeet
• putkisulakkeet
• kahva- ja puolijohdesulakkeet sekä pitimet ja alustat
• tarvikkeet
• lämpösuojat
• termostaatit

www.hollyfuse.com

Palautuvat sulakkeet

Taiwanilaisella PPTC-komponenttien valmistajalla Fuzetecilla on 
suuri valikoima palautuvia sulakkeita.

www.fuzetec.com

• läpiladottavat PTC:t aina 600 VDC asti
• SMD PTC:t alkaen koosta 0402
•  paristoille ja akuille omat versiot
• metallioksidivaristorit

Electrical

ELEKTRONIIKKAKOMPONENTIT

Sulakkeet ja circuit breakerit

Schurter on sveitsiläinen huippulaatuisten EMC/EMI -suojaus- 
komponenttien, sulakkeiden ja kytkimien valmistaja.

www.schurter.com

• SMD-sulakkeet
• putkisulakkeet
• kahvasulakkeet
• lämpösulakkeet
• kojeliittimet
• kojeliitinjohdot

EMC-suotimet ja kojeliittimet 

Schurterin EMC-suotimien ja kojeliittimien sovellusalueita ovat mm. 
lääkintälaitteet, elintarviketeollisuus, avaruusteknologia, tietoliiken-
ne, ajoneuvoelektroniikka, uusiutuvat energiamuodot ja kodin- 
koneet.

www.schurter.ch

•  1- ja 3-vaihe EMC-suotimet 
•  kuristimet
•  pulssimuuntajat
•  kojeliittimet
• data-, audio, DC- ja DIN-liittimet
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Kaasupurkausputket

Japanilaisen Sankoshan ylijännitesuojat suojaavat esimerkiksi 
salamaniskuilta.

www.sankosha.co.jp

• 4x6 mm, 100-350 V
• 3-elektrodinen, 8.6 x 6 mm, 90-350 V
• 6x8 mm, 75-800 V, 10 ja 20 kA
• 8x8 mm, 90-350 V, 15 kA, 1000 V, 5 kA
• 8x8.5 mm, 1500-6000 V, 5 kA
• 3-elektrodinen, 12x8 mm, 90-400 V, 10 kA
• 3-elektrodinen SMD, 11.5x8 mm, 90-350 V, 10 kA

Solenoidit 

Taiwanilainen Tai Shing toimittaa solenoideja esimerkiksi meri- ja 
ajoneuvoteollisuuden lukituksiin.

www.tai-shing.com.tw

• työntävät/vetävät avoimella ja suljetulla rungolla
• latch-, push/pull-, ja kääntävät solenoidit sekä läppäsolenoidit
• magneettiventtiilit vedelle, ilmalle ja öljylle
• paristokäyttöiset nesteannostelijat

ELEKTRONIIKKAKOMPONENTIT

Tarkkuustehovastukset, mittamodulit 

Maailman johtava tarkkuustehovastusten valmistaja. Saatavana 
myös erittäin tarkat mittavastusmodulit.

www.isabellenhuette.de

•  mittamodulit
• tarkkuustehovastukset
• jarru- ja latausvastukset

Mekaniikkaosat

Saksalainen Osterrath tarjoaa laajan valikoiman stanssattavia 
metalliosia.

www.osterrath.de

Tuotevalikoimassa esim.:
• sulakepitimet 
• lattaliittimet
• testipiikit
• läpiviennit, holkit, niitit

IoT-modulit
Ai-Thinker (Kiina) valmistaa IoT-moduleita langattomaan tiedon-
siirtoon. Sovellukset mm. GPS, GPRS, WLAN, BLE, ZigBee, Lora, 
NB-Iot, WiFi, UWB, 2.4G, 4G, 5G ...

Myös sisäiset ja ulkoiset antennit saatavana sovelluksiin.

www.ai-thinker.com
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Super- ja hybridikondensaattorit 

Vinatech on innovatiivinen superkondensaattorivalmistaja Etelä- 
Koreasta.

www.vinatech.com

• hybridikondensaattorit
• superkondensaattorit
• superkondensaattorimoduulit

ELEKTRONIIKKAKOMPONENTIT

Summerit ja sireenit 

Akustisia komponentteja: piezosummereita, sireenejä, kutsukelloja, 
piezokaiuttimia ja piirikortille tarkoitettuja ääntä tuottavia kompo-
nentteja. Vaativiin olosuhteisiin soveltuvia ratkaisuja esim. autoteol-
lisuuteen. Myös customoidut tuotteet.

www.sonitron.be

Laaja valikoima kustannustehokkaita summereita ja sireeneitä, mm: 
piirikortille juotettavia SMD- ja PIN-tyypin tuotteita customoitujen 
tuotteiden valmistamiseen.  

www.db.com.hk

• vetypolttokennoteknologian  
 moduulit
• asiakaskohtaiset ratkaisut

Induktiiviset komponentit

Coilmaster on monipuolinen passiivikomponenttivalmistaja 
Taiwanista, joka on erikoistunut induktiivisiin ratkaisuihin.

www.coilmaster.com.tw

• hakkurikelat
• chip-induktanssit
• ilmakelat
• muuntajat

• LAN- ja POE-muuntajat
• SMD- ja kaapeliferriitit
• toroidit 
• RJ-liittimet

Kiteet, oskillaattorit 

ChipSun Technology Co., Ltd. on kiinalainen taajuuskomponenttien 
valmistaja, jolla on kymmenien vuosien kokemus laadukkaiden 
taajuuskomponenttien valmistuksesta.

www.chinachipsun.com

• kiteet
• oskillaattorit
• kidesuotimet

•  resonaattorit
•  SAW-filtterit
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Kontaktiratkaisut piirikortille

Sveitsiläisen Preci-Dipin huippulaatuisesta liitin- ja kontaktituo-
tannosta jo kolmannes on tarkasti asiakkaiden tarpeiden mukaan 
räätälöityä.

www.precidip.com

• jousikuormitteiset kontaktit
• holkki- ja piikkirimat
• kannat (DIL, PGA, BGA, PLCC)
• erilliskontaktit 

Testifixturet ja testineulat 

Saksalaisen Feinmetallin testaustuotteilla varmistetaan elektronii-
kan tuotekehityksessä ja tuotannon testauksessa käytettävien 
piirilevyjen toiminta.

www.feinmetall.de

• testineulat/testiholkit
• testiliittimet
• asennustyökalut
 

Ruotsalaiselta Columbia Elektronik Ab:lta testifixturet sekä laitteet 
ja ratkaisut tuotannon testaukseen. Kysy täydellistä pakettia esim. 
neulapetitestaukseen!

www.columbia.se

•  testifixturet
•  funktionaaliset testerit, 6TL
•  ICT-testerit, Teradyne
•  flying probe -testerit, Seica
•  VPC-interfacet

DC/DC-muuntimet piirikortille 

P-Duken laajasta valikoimasta löytyvät muuntimet standardi-pinni-
järjestyksellä tehoalueelle 1 - 300 W. Kysy myös asiakaskohtaisia 
ratkaisuja.

www.pduke.com

•  isoloidut muuntimet
•  yksi- ja moniulostuloiset muunninvaihtoehdot
•  hajautetun tehonsyötön moduulit
•  kuormapistemuuntimet, POL (Point of load)
•  muuntimet DIN-kiskoon 
•  custom-tuotteet

Mornsunin DC/DC-muuntimet piirikortille tai DIN-kiskoon.  
Tehoalueet 1 - 150 W. Valikoimissa myös AC/DC-teholähteet sekä 
EMC-filtterit. 

www.mornsun-power.com

ELEKTRONIIKKAKOMPONENTIT
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Lamput, ledit, valosähköiset komponentit

Lamput 
Laajasta lamppuvalikoimastamme pienois-, miniatyyri-, halogeeni-,  
Xenon-, auto-, koriste-, ym. lamput. Perel Oy on Baileyn ainoa  
virallinen edustaja Suomessa.

Teollisuusindikaattorit 
Lähes kaikkiin teollisuuden käyttökohteisiin kun laitteen toiminnasta 
halutaan kertoa selkeästi värivalolla. Laaja valikoima erilaisia indi- 
kaattoriledejä esimerkiksi 16 tai 22 mm asennusaukkoon. Myös tilaa 
säästävä puna-vihreä väriyhdistelmä (vain yksi indikaattori). 

• AC/DC +6, +12, +24, +36, +48, +110, +127 
• DC +220 
• AC +230, +380

VALAISTUSTUOTTEET
Jos kyseessä 
on lamppu, 
meiltä se löytyy!

Asennonosoittimet
Esim. sähkölaitosten käyttöön.

• AC/DC-yhdistelmässä +24, +110, ja +130 -mallit
• AC +230 ja +380 VAC -mallit

LED-valonheittimet 
Tehokkaat led-valonheittimet teollisuuteen ja ulkovalaistukseen.
Syttyy välittömästi täyteen kirkkauteen! Kirkas päivänvalo 4000 K. 
Ei UV-säteilyä. Halogeeniin verrattuna 90 % energiansäästö.  
Ei sisällä elohopeaa tai muita raskasmetalleja.  
Takuu 2-5 vuotta mallista riippuen.

LED-nauhat 
Suoraan varastosta valtava valikoima led-nauhoja. Eri teholuokkia. 
IP20-, IP33-, IP65-mallit, sekä RGB- ja RGBW-mallit.

Lisäksi ohjaimet, teholähteet, alumiinilistat, liittimet, ym. tarvikkeet, 
sekä led-putket ja erilaiset valaisimet suoraan varastosta.

LED-merkkilamput, indikaattorit 
Lukemattomia led-polttimoita, joilla perinteiset merkkilamput voidaan 
korvata. Suoraan varastostamme kantoihin Ba9s, E-10, MB, MG6s, 
T4.5, T4.6, T5.5k, T5.5, T6.8, Bi-pin, WB, E14, Ba15d, Ba15s. 
Led-indikaattorit 6 - 22,5 mm asennusaukkoihin.

LED- Retro-fit -lamput 
Kaikkiin yleisiin kantoihin: E27, E14, GU10, MR16 (GU5,3), MR11, 
G9, R7s, G4. Valikoima uudistuu kaiken aikaa. Myös himmennettä-
vät mallit sekä 12 VDC ja 24 VDC.



Torpankatu 28, PL 230, 05801 HYVINKÄÄ
puh. 019 87 111, tilaukset: tilaus@perel.fi

www.perel.fi

PEREL OY on suomalainen vuonna 1970 perustettu perheyritys.  
Toimimme omassa 4000 m2 toimitalossa moottoritien varrella Hyvinkäällä. 
Perel Oy:ssä on 30 työntekijää ja 12.8 miljoonan euron liikevaihto.  
Edustuksia on yli 100 ja varaston arvo on noin kolme miljoonaa euroa.  
Käytössämme on ISO-9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä.

Perel Oy on osa Suomessa ja Baltian maissa toimivaa Perel Group -konsernia jossa on 
130 työntekijää ja 25,5 miljoonan euron liikevaihto. Konserni maahantuo,  
markkinoi ja myy ammattielektroniikkaa; komponentteja, mittalaitteita, teollisuustuotteita  
ja tuotannon koneita sekä RFID- ja viivakoodiratkaisuja Suomen ja Baltian alueella. 

KOMPONENTIT • MITTALAITTEET • TEOLLISUUSTUOTTEET • TUOTANNON KONEET JA MATERIAALIT

Osa PEREL GROUP OY -konsernia

Konsernin tytäryhtiöt

• Suomessa Perel Oy, Finn-ID Oy

• Virossa Perel Eesti AS, ID-Balti AS


