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Perel Oy on kotimainen perheyritys, joka on 
toimittanut ammattielektroniikkaa, kompo-
nentteja, mittalaitteita, ESD- ja puhdastilarat-
kaisuja, tuotannon automaatiota sekä kusto-
moituja mekaniikkaratkaisuja maassamme 48 
vuoden ajan.

Suomen elektroniikkateollisuus on herännyt 
pitkästä lamastaan ja aktiviteetteja riittää joka 
rintamalla, hieno juttu. Mittalaite- ja konein-
vestoinnit ovat kasvussa, ESD-suojauksiin kiin-
nitetään entistäkin enemmän huomiota, uutta 
elektroniikkaa suunnitellaan ja komponenttien 
toimitusajat pitenevät. Mutta nyt ei valitella 
projektien määrää, vaan nautitaan menosta!

Tähän lehteen on koottu vain viimeisimpiä 
tuoteuutuuksiamme, saat lehdestä kattavan 
katsauksen missä tänään mennään. Kaikki 17 
teknistä tuotepäällikköämme on koulutettu 
vastaamaan kysymyksiisi näistä tai muista tuot-
teistamme, soita rohkeasti ja kysy lisää!  

Pääkirjoitus

Tässä lehdessä:

Uutiset
Perel Oy maahantuo komponentteja, mitta- 
laitteita, teollisuustuotteita ja tuotannon koneita. 
Lehdessä mainitut hinnat 0 % alv:ineen,  
voimassa toistaiseksi, ellei toisin mainita.

PEREL Uutiset on Perel Oy:n asiakaslehti
Painos 8.000 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 

www.perel.fi

Jari Rantala
toimitusjohtaja

Mutta nyt ei valitella projektien määrää,  
vaan nautitaan menosta!

uutisia Perelistä
Nelihenkinen Service-tiimimme kalibroi ja 
huoltaa useimmat myymämme laitteet nopeasti 
ja suomen kielellä. Mm. Meggerin mittalait-
teiden ainoa virallinen huolto Suomessa on 
Perelillä.

Pirteää vuotta kaikille asiakkaillemme!

3.........Perel yhteistyöhön ESE:n kanssa
3.........FastCAP-superkondensaattorit vaativiin 
 olosuhteisiin
3.........Vi TECHNOLOGY SPI/AOI -koneet
4.........Superkondensaattorit haastaviin 
 olosuhteisiin
4.........”Pienihäiriöinen” muunninperhe
4......... IEC-liitin/EMC-suodin
4.........60W DC/DC-muunnin ultra wide (10:1) 
 sisääntulojännite-alueella
4.........Schurterilta uusi SMD-lämpösulake
5.........Led-lampun hinnalla kokonainen valaisin
5.........Bailey “Robust” kannettava valaisin 
 vaativaan käyttöön
5.........Baileyn uniikit lamput ja valaisimet
5.........Led-silhuettilamput
6.........Uuden sukupolven led-terassivalot 

6.........Led-pallolamppuketju Partylight
6.........Uudet R7s Slim -sarjan led-lamput
6.........Led-alasvalot PL-valaisimien korvaajiksi
6.........Muunneltava Modul-led -valonheitinsarja
6.........Koristevalaistus led-kuituprojektorilla
6.........Led-katuvalaisin
6.........Kysytyt neon-lednauhat
6.........Led-linjavalo korostaa rakennuksen 
 arkkitehtuuria
7.........Panasonicilta uusi HE-S -tehorele
7.........Lithium ion -hybridikondensaattorisarja
7.........Laadukkaat liittimet
8.........Suuritiheyksinen PIR-liiketunnistin 
8.........Onsetin MX2200-sarjan langattomat 
 dataloggerit
9.........Modulaariset puhdastilaratkaisut
10.......Kentänvoimakkuusmittari lisäoptioilla
10.......EPA-VAC -pölynimuri

10.......Fusion-monitorivaunu 37” - 55”
10.......CRAE-konsoli 24/7 -valvomopöytä
11 .......Svenstol S5 -valvomotuoli 24/7-käyttöön
11 .......DustIQ ilmaisee aurinkopaneelien 
 puhdistustarpeen
11 .......Mittaa helposti aurinkopaneelin tehokkuutta 
12.......Messuterveisiä Hannoverista
13.......Ohjelmoitava DC-mittausviestien 
 signaalierotin 
13.......Uudenmalliset 3-Phase -virtamuuntajat 
13.......Suunnitteluvinkkejä Hannoverin messu-
 matkalta
13.......Näppäimistöt ja ohjainratkaisut CTI:ltä
14.......Staattisen sähkön tarkkaa hallintaa
15.......Tervetuloa tapaamaan meitä syksyn 
 messuille!
15.......Launossähkö Oy jälleenmyyjäksi
16.......Mittalaitteiden huolto ja kalibrointi
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Perel yhteistyöhön johtavan SMT-pastan-
painokoneiden ja -ratkaisujen toimittajan 
kanssa
Perel Oy:n uusin edustus on korealainen 
ESE CO., Ltd.

ESE on johtava SMT-pastanpainokoneiden 
ja -ratkaisujen toimittaja elektroniikka- ja 
puolijohdeteollisuudessa. ESE:n tuotevali-
koimaan kuuluvat peruspastanpainokoneet, 
isojen levyjen pastanpainokoneet (LED) sekä 
tuplaratakoneet. ESE-pastanpainokoneiden 
hinta-laatusuhde on erinomainen.

Jopa 1500 x 650 mm kokoisille  
piirilevyille
Kaikkia tärkeitä ESE-pastanpainokoneen 
komponentteja, painopöytää, kameraa ja 
painopäätä ohjataan erittäin tarkoilla ser-
vomoottoreilla, askelmoottorien ja hihnojen 
sijasta. ESE:n painopöydällä ei ole kiinteää 
kuljetinkiskoa, kuten tavanomaisilla pastan-

painokoneilla. Sen sijaan painopöydällä on 
säädettävät etu- ja takakuljetinkiskot, jotka 
asettavat PCB:n suoraan pöydän keskelle ja 
mahdollistavat tasaisen ja tarkan pastaus- 
tuloksen. 

Ominaisuuksia:
- kehittynyt stensiilin alapuolinen puhdistusjärjestelmä
-  vaihtoehtoina märkä-, kuiva-, vakuumi- ja ilmapuhallus nopeaan ja 
 perusteelliseen puhdistukseen
-  ohjelmoitava puhdistuspaperin säästötoiminto vähentää kustannuksia
-  yhden kosketuksen stensiilinvaihtojärjestelmä
-  yhden kosketuksen kuljettimen (Input/Output) leveyden säätöjärjestelmä
-  Windows7-käyttöjärjestelmä, jossa parannetut graafiset käyttöliittymän ominaisuudet
-  2D-tarkastusjärjestelmä vakiona
-  älykäs liityntä yleisimpiin SPI-tarkastus-
 koneisiin optiona

Kysy lisää tuotannon koneista: Jari Honkonen 
puh. 019 8711 509, jari.honkonen@perel.fi

Kysy lisää tuotannon koneista: Jari Honkonen 
puh. 019 8711 509, jari.honkonen@perel.fi

Vi TECHNOLOGYN SPI/AOI -koneet

FastCAP-
superkondensaattorit 
vaativiin olosuhteisiin

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

Perel Oy on tehnyt yhteis- 
työsopimuksen USA:laisen  
FastCAP Systems Corporationin kanssa.
FastCAP valmistaa superkondensaattoreita 
joilta vaaditaan kestävyyttä ja luotettavuutta 
erittäin kovissa ympäristöolosuhteissa: esi-
merkiksi erittäin alhaisissa (-55oC) tai erittäin 
korkeissa lämpötiloissa (+150oC).
FastCAPin ensiluokkaiset vaihtoehdot mm. 
SMD-superkondensaattoreihin:
-  matala ESR arvo 300 mΩ
-  pieni koko 11,0 x 8,0 x 2,3 mm
-  jännite 2,1 V
-  surge-jännite 2,5 V
-  kapasitanssi 470 mF
-  RoHS Reflow -yhteensopiva
-  käyttölämpötila -40 … +85oC
- myös asiakaskohtaiset moduulit

Vi TECHNOLOGY valmistaa SPI- ja AOI-tarkastusjärjestelmiä ja on toimittanut 
jo noin 3000 järjestelmää 500:lle asiakkaalle. Vi TECHNOLOGY on vuodesta 
2017 ollut osa Mycronic-konsernia.
 
Uuden sukupolven 3D SPI
PI-sarjan avulla voidaan helposti toteuttaa 
juotospastan tarkastus millä tahansa PC-
BA-linjalla. Nämä uuden sukupolven järjes-
telmät ovat hyvin intuitiivisia: koneen kanssa 
ensimmäistä kertaa operoivat saavat helposti 
odotettuja tuloksia. Kaikki mallit sopivat nyky-
aikaisiin piirilevyn kokoonpanolinjoihin.

PI on suunniteltu toimimaan pelkästään 
kosketusnäytön ikonipohjaisella käyttöliitty-
mällä ilman näppäimistöä tai hiirtä. Koneen 
käyttäminen on helppoa jo tunnin harjoittelun 
jälkeen.
 
Automaattisen optisen tarkastuksen 
(AOI) uusi referenssi
K Series ja K Series3D ovat automaatti-
sen optisen tarkastuksen referenssi (AOI), 

mahdollistaen 2D- ja 3D-tarkastukset hyvin 
alhaisilla väärillä hälytyksillä, sekä ennen 
että jälkeen reflow-uunin. Ne ovat elektroniik-
kateollisuuden tehokkaimpia portinvartijoita 
ja takaavat korkean laatutason kalustetuille 
piirilevyille.
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Kysy lisää P-DUKE -muuntimista: Arto Viinikka 
puh. 019 8711 520, arto.viinikka@perel.fi

Kysy lisää P-DUKE -muuntimista: Arto Viinikka 
puh. 019 8711 520, arto.viinikka@perel.fi

Kysy lisää EMC-suotimista: Tero Turunen 
puh. 019 8711 518, tero.turunen@perel.fi

”Pienihäiriöinen” 
muunninperhe 

LDL03-muuntimessa on piirikortilta vähän 
tilaa vievä SIP-kotelo. Kotelovaihtoehtoja 
metalli ja muovi.

-  input-jänniteet (2:1) 4.5-13.2 V , 9-36 V 
 ja 18-75 V
-  output jännitteet  3.3, 5, 9, 12, 15 ja 24 V
-  Ripple & Noise (5 mVp-p)!
-  jatkuva oikosulkusuojaus
-  output-vaihtoehdot: single ja dual

Superkondensaattorit  
haastaviin olosuhteisiin

IEC-liitin/EMC-suodin

Schurterilta uusi SMD-lämpösulake 

Vinatechin uusi superkondensaattorisarja 
NEO on kehitetty olosuhteisiin, jossa lämpöti-
la ja kosteus ovat merkittäviä haittatekijöitä.

Kysy lisää Vinatechin tuotteista: Tero Turunen 
puh. 019 8711 518, tero.turunen@perel.fi

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

SMD-lämpösulake puolijohteiden suojauk-
seen. Max. käyttöjännite 60 VDC, katkaisuky-
ky 400 A ja max. virran kesto 100 A.

Schurter on julkaissut uuden IEC-liitin/
EMC-suotimen DD14, erittäin suurella vai-
mennuksella, juuri kriittisille taajuusalueille 
150 kHz - 30 MHz.  
Saatavilla myös Medical-versiona.

P-DUKE on julkaissut medical-sovelluksiin 
uuden muunninperheen, jonka teholuokat 
ovat 15, 20 ja 30 W.

• medical-sovelluksiin, IEC 60601-1 
 -suojaushyväksyntä
• 2MOPP, 8 mm eristysväli
• 5000 VAC isolointijännite
• 5000 m toimintakorkeus
• 5 vuoden takuu

DC/DC-muuntimet 
medical-sovelluksiin
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Led-lampun hinnalla 
kokonainen valaisin! 

Uudet E27-kantaiset led-lamput käyvät sellai-
senaan valaisimeksi. Saatavissa useissa eri 
väreissä. 

Tutustumishintaan:
15W versiot 7,90 €
22W versiot 11,90 €

Myös johdot samaan sävyyn, vain 2,90 €/kpl, 
(hinnat sis alv 0 %, voimassa toistaiseksi).

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

Baileyn uniikit lamput ja valaisimet

Bailey aloitti 30 vuotta sitten valmistuttamalla 
pienois- ja merkkilamppuja. Vielä tänäänkin 
monet noista lampuista ovat edelleen valikoi-
massamme ja käytössä asiakkaillamme.  

Vuosien saatossa Bailey on luonut laajan 
valikoiman uniikkeja valaistustuotteita yhdis-
tämällä niitä erilaisiin valaisinratkaisuihin.

Bailey RoBust 
kannettava 
työvalaisin

Nimi sen jo kertoo!  

RoBust on todella luja led-valaisin vaativaan 
ammattikäyttöön viiden metrin joustavalla 
kaapelilla. 80 W, 6600 luumenin valoteho 
antaa taatusti tarpeeksi valoa työpaikalle, 
rakennuksille, kellareihin yms. Jos valo tuntuu 
liian kirkkaalta, ei mitään ongelmaa: valaisin 
on himmennettävä! Muovikotelo on luonnol-
lisesti kaksoiseristetty ja sen takana on 230 
VAC ulosotto ja USB-liitin, jotta voit ladata 
puhelimesi.

Ensimmäisten spiraled-lamppujensa suosion
innostamana Bailey esittelee nyt uudet
viimeisimmän trendin mukaiset koristeelliset
led-valonlähteet: Spiraled Silhouette-sarjan. 

Kirkas, taipuisa led-filamentti on muotoiltu
hienon hienon muovisylinterin sisään, pohjas-
sa sovitin E27- ja E14-kantoihin. Värisävy
on todella lämmin 2200 kelviniä ja lamppu
on himmennettävissä: näin saadaan aikaan
kaunis ja lämmintunnelmainen valo.

Led-silhuettilamput

Saatavana yhdeksän 
eri mallia: pyöreä, globe,  
kukka, tulppaani, sydän, krookus, lilja,  
hyasintti ja iiris. Nämä led-silhuetit ovat
erittäin vähän energiaa kuluttavia: 8 tai 12 W,
mallista riippuen.

Muutamia hyviä syitä käyttää Perel Oy:n maahantuoman Baileyn valaistustuotteita:
- hyvä ja nopea palvelu omalla kielelläsi
- saatavana yli 50 eri lamppumerkkiä, pienissäkin pakkauksissa
- yli 40.000 lampun ja valaisimen tietokanta käytettävissäsi
- mahdollisuus luoda myös kustomoituja valaisimia juuri sinun tarpeeseesi

Bailey ja Perel palvelevat joustavasti myös niissä tilanteissa kun:
- suurilla maailman merkeillä ei vielä lamppua ole tuotannossaan
- lamppua ei ole enää muualta saatavissa 
- lamppu on liian erikoinen massamarkkinoille 
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Koristevalaistus  
led-kuituprojektorilla 

Kysytyt neon-lednauhat  
jopa 50 metrin nauhana! 

Uuden sukupolven  
led-terassivalo valaisee  
kauniisti terassin pintaa

Led-linjavalo korostaa 
rakennuksen 
arkkitehtuuria

Niin kutsuttu ”ikkunavalaisin”, jolla saadaan 
aikaan kapea valokiila, korostamaan raken-
nuksen arkkitehtuuria tai koriste- ja tunnelma-
valaisimeksi. Käyttöjännite 230 VAC. Valon 
väri 3000 K, 5000 K ja RGB. RGB-valot ovat 
DMX-ohjattavia. Sähkönkulutus on pieni, vain 
7-8 W. Vakiona valkoinen runkoväri. Myös 
ulkokäyttöön sopiva malli. 3 vuoden takuu.

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

Muunneltava Modul 
-led-valonheitinsarja 

R7s Slim -led-lamput 

Led-katuvalaisinLed-alasvalot korvaavat 
1- ja 2-lamppuiset  
PL-valaisimet 

Led-pallolamppuketju 

Kaduille, kävelyteille, parkkialueille tai valta-
teille; pysty- tai vaakatolppaan. Käyttöikä jopa 
100 000 tuntia. Valaisimessa on käytetty vain 
laadukkaita ledejä. Käyttöjännite 230 VAC. 
Suojattu 10 kV ylijännitesuojalla. Valaisin on 
himmennettävissä 1-10 V- tai DALI-ohjauk-
sella. Katuvalaisin on helposti huollettavissa: 
lasi, tiivisteet, muuntaja ja led-moduli ovat 
vaihdettavissa. Viiden vuoden takuu.

Viisi metriä pitkä Partylight-pallolamppuketju 
luo tunnelmaa pimeisiin iltoihin. 10 lamppua 
50 cm välein, jatkettavissa max. 400 metriin 
yhdellä syötöllä. Lämmin 2600-3000 K sävy 
suoraan varastosta (muut sävyt tilaustuot-
teita). Kuluttaa vähän sähköä, vain 0,36 
W/lamppu. Ledien käyttöikä 30000 tuntia. 
Soveltuu ulkokäyttöön (IP65).

Esimerkiksi toimistojen tai julkisten tilojen 
yleisvalaistukseen. 8-24 W uppoasennet-
tavien (asennusaukot 100-230 mm tehosta 
riippuen) valojen käyttöjännite on 230 VAC 
ja niissä on tyylikkäästi muotoiltu heijastin. 
Luonnonvalkoinen valo 4000 K, saatavana 
myös 1-10 V- tai DALI-himmennyksellä.Asennettavissa 42 mm reikään, suojaus-

luokka IP67, kulutus vain 0,75 W/valopiste. 
Lampun pintavärit ruskea ja musta, valo 
valkoinen tai RGB.

230 VAC tai 24 VDC, IP67-rakenne, 24 VDC 
-mallin voi upottaa veteen. Useita värejä.

Edullinen ratkaisu esimerkiksi urheilukentille, 
työmaille, satamiin ym. ulkovalaistukseen.

Projektorilla saa luotua vaikka tähtitaivaan 
saunan kattoon! Kolme eri projektorimallia. 
Vakiotoimitukseen kuuluu 200 kpl kahden 
metrin pituisia kuituja ø 0,75 mm. Hinnat 
alkaen 280,00 € (alv 0%), kysy lisää!

Ledi- 
uutuuksia!

Suoraan varastostamme: 
- 12x78 mm, 100-240 V, 5 W, 450 lm
- 12x118 mm, 9 W, 750-780 lm 
-  erittäin ohut
-  360 asteen valokuvio
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Panasonicilta uusi HE-S -tehorele

Uusi korkeajänniterele aurinkoinverttereille, 
latausasemille, hissijärjestelmille ja monille 
muille sovelluksille jopa 35A/277VAC asti. 
HE-S-rele on suunniteltu erittäin pieneen 
koteloon (36 x 30 x 40 mm), jossa on kaksi 
kytkentäkosketinta (2xNO).

Galvaaninen erotus (minimissään 3 mm) 
takaa erinomaisen eristysresistanssin, 
korkean dielektrisen lujuuden ja suojauksen 
ylijännitteeltä. Tämä yhdistettynä kosketti-
mien nopeaan avaamiseen takaa korkeiden 
DC-kuormien käsittelyn aina 30A/100VDC 
asti. 
Lisäksi optiona on saatavana tyyppi (2xNO + 
1xNC) jossa voidaan ottaa käyttöön apukos-
kettimet kärkien hitsautumisen osoittamiseksi 
IEC 60947-4-1.

Panasonic HE-S -rele mahdollistaa suurite-
hoisen kuormituksen kytkemisen piirilevylle.
Koska erillistä releyksikköä ei tarvita, releen 
avulla voi myös säästää muihin ohjattuihin 
kytkimiin liittyvissä kuluissa.
 

Kysy lisää releistä: Marko Korhonen 
puh. 019 8711 219, marko.korhonen@perel.fi

Lithium ion -hybridikondensaattorisarja
Maailman johtavalta super- ja hybridikondensaattorivalmistajalta, Vinatech Ltd:ltä, on tullut 
markkinoille uusi lithium ion -kondensaattorisarja (LIC).

- 3.8 V, 20 F -> 270 F
- erittäin matala Esr
- käyttölämpötila-alue -30 -> +70 oC 

Käyttökohteena mm:
- medical-laitteet
- lot
- etäluettavat mittarit
- langattomat laitteet
- ajoneuvot

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

Lämpötilan ja jännitteen vaikutus.

Kysy lisää P-DUKE -muuntimista: Arto Viinikka 
puh. 019 8711 520, arto.viinikka@perel.fi

60W DC/DC-muunnin 
ultra wide (10:1) 
sisääntulojännite-
alueella
P-DUKE:n muunninperheessä on erittäin laa-
ja input-jännitealue (9-75 V tai 16-160 VDC).
Muunnin on ”quarter brick” -kokoluokkaa ja 
ulostulojännitevaihtoehdot ovat  5, 12, 15, 24, 
28, 48 ja 53 VDC.
Ominaisuuksia mm. rautatiehyväksyntä 
EN50155 sekä pieni tyhjäkäyntivirta.

- ei johdotusta
- kustannustehokkaampi
- pieni koko
- vähentynyt lämpöhäviö
- matala pitoteho 170mV
- yksi ainoa piirilevy
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Kysy lisää loggereista: Joni Järvenpää 
puh. 019 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

Kysy lisää liiketunnistimista: Jani Huotari 
p. 019 8711 519, jani.huotari@perel.fi

Suuritiheyksinen pitkän etäisyyden PIR-liiketunnistin 

Panasonicin uusi passiivinen infrapuna-
tunnistin vakuuttaa uskomattoman pienellä 
optiikallaan ja 17 metrin maksimiasennuskor-
keudellaan, jossa anturilla havaintoalueen 
halkaisija on jopa 23,5 metriä.
Erityinen linssisuunnittelu mahdollistaa no-
pean integroinnin IP-luokiteltuihin sovelluksiin 
käyttämällä esimerkiksi O-rengasrakennetta. 
Minimi linssin halkaisija on 19,3 mm.

Pyrosähköinen (lämmitettäessä sähköisesti 
varautuva) anturi täydentää PaPIR-perhettä. 
EKMC-valmiustilan virrankulutus on ainut-
laatuinen 170 μA johtokäyttöisille laitteille. 
EKMB-valmiustilan virrankulutus on ainoas-
taan 1, 2 ja 6 μA akkukäyttöisille laitteille. 
Tämä takaa ennennäkemättömän pitkän 
käyttöajan akullisille käytöille.
Nelianturipohjainen muotoilu jossa on 128 
havaintoaluetta takaa luotettavan käytettävyy-
den suurilla etäisyyksillä. Havaitsemisalue on 
pyöreä ja symmetrinen, joka yksinkertaistaa 
anturin integraatiota, koska anturisuuntaus on 
riippumaton lopputuotteen sisällä.

Panasonicin passiiviset infrapunatunnistimet 
sopivat erinomaisesti moniin IoT- ja valaistus-
ohjaussovelluksiin. Tyypillisiä käyttökohteita 
ovat esimerkiksi valaisimet suurissa varas-
toissa, liiketunnistimet julkisissa ja teollisissa 
rakennuksissa, turvakamerat ja katuvalot. Ominaisuudet:

- tunnistusetäisyys jopa 17 m
-  lähtö: digitaalinen (open-collector output) ja analoginen (op-amplifier output)
-  saatavilla olevat linssivärit: valkoinen, helmenvalkoinen ja musta

Onsetin uudet MX2200-sarjan langattomat dataloggerit
 

HOBO MX-2200 -sarja tallentaa helposti läm-
pötila-arvoja, niin kosteissa kuin vedenalaisis-
sakin kohteissa. Dataloggeri lähettää mitatun 
datan langattomasti Bluetoothin avulla puheli- 
meen tai tablettiin, jossa on mahdollista luoda 
raportit ilmaisen HOBOmobile -sovelluksen 
avulla. Et tarvitse enää kannettavaa tietoko-
netta mittauskohteissa!
Tuoteperheeseen kuulu neljä loggerimallia:
 
MX2201
- Lämpötilanmittaus 30 m syvyyteen asti
 
MX2202
- Lämpötilan- ja valaistusvoimakkuuden-
 mittaus 30 m syvyyteen asti
 
MX2203
- Lämpötilanmittaus 120 m syvyyteen asti
 
MX2204
- Lämpötilanmittaus 1500 m syvyyteen asti



9 PEREL-UUTISET 24.8.2018
Lisää uutuuksia www.perel.fi/uutuudet

8

Uutta

Kysy lisää puhdastiloista: Sami Hautala 
puh. 019 8711 422, sami.hautala@perel.fi

Yhteistyömme maailmanlaajuisen Connect2Cleanrooms Ltd:n kanssa on jatkunut 
jo neljä vuotta. Connect2Cleanroomsin modulaariset puhdastilat ovat kustannus-
tehokkaita, helposti muokattavia ja nopeasti toimitettavia ratkaisuja. Saatavilla 
on useita erilaisia vaihtoehtoja:  

Laminaarikaapit
Helpoimmin ja nopeimmin puhdas työskente-
lypiste syntyy C2C-laminaarikaapista. Yksin-
kertainen kaappi suojaa tuotteita kontaminaa-
tiolta ja on kätevä sijoittaa vaikka työpöydälle. 
Täyttää ISO-5 -luokituksen. 

Kevytrakenteiset 
puhdastilat
PVC-verhoilla varustettu Softwall-tila on  
helppo toteuttaa esimerkiksi jo olemassa 
olevan koneen ympärille tai tehdä pyörien 
varassa siirreltäviä ratkaisuja. Softwall-puh-
dastiloilla päästään ISO 7-8 luokkiin ja niiden 
ilmankierto tapahtuu ympäröivään tilaan.

Kovaseinäiset puhdastilat
Polykarbonaatti- tai PVC-seinillä varustetut 
Hardwall-puhdastilat ovat perinteisiä element-
tirakenteita edullisempia toteuttaa ja niillä 
päästään jo huomattavasti verhorakennetta 
parempaan puhtausluokkaan. Hardwall-puh-
dastilat toteutetaan samalla runkorakenteella 
kuin PVC-verho -puhdastilat, eikä niitä tarvit-
se kiinnittää muihin rakenteisiin.  

Elementtirakenteinen 
puhdastila
Vaativimpaan käyttöön soveltuva Mo-
noblock-puhdastila toteutetaan perinteiseen 
tapaan elementeillä. Monoblock täyttää 
tiukimmatkin ISO-luokitukset ja GMP-vaati-
mukset sekä mahdollistaa päällä käveltävät 
kattorakenteet ja elementtien sisälle tehtävät 
johdotukset tai putkitukset.

Kustomoidut puhdastila-
ratkaisut
C2C toteuttaa myös siirrettäviä hepa-suoda-
tinratkaisuja muoviteollisuuden tarpeisiin ja 
laminaarialueita prosessilaitteiden päälle. 

Avaimet käteen -toimitus
C2C tekee ensin puhdastilan suunnittelu-
dokumentit ja hyväksyttää ne asiakkaalla, 
jonka jälkeen osat valmistetaan ja toimitetaan 
asennuskohteeseen. Toimituksen jälkeen 
asennustiimi saapuu paikalle ja hoitaa 
kokoonpanon ja puhdastilan validointimit-
taukset. Puhdastila on tämän jälkeen valmis 
käyttöön. 

Modulaariset puhdastilaratkaisut

Avaimet-käteen -prosessi etenee nopealla 
aikataululla: esimerkiksi 30 m2 ISO-7 -luokan 
tila on käyttökunnossa noin kahdeksan viikon 
kuluttua tilauksesta. Säännöllisillä huolto- ja 
validointitoimilla varmistutaan puhdastilan 
jatkuvasta toimivuudesta.

Oplatek Group Oy, Leppävirta
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Kysy lisää kalusteista: Kari Kukkonen 
puh. 019 8711 410, kari.kukkonen@perel.fi

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

Kysy lisää ESD-suojauksesta: Kimmo Saarelainen 
puh. 019 8711 417, kimmo.saarelainen@perel.fi

Kysy lisää ESD-suojauksesta: Kimmo Saarelainen 
puh. 019 8711 417, kimmo.saarelainen@perel.fi

Uutta

Kentänvoimakkuusmittari lisäoptioilla

CRAE-konsoli 24/7 -valvomopöytä
 

Saksalainen Warmbier on täydentänyt 
EFM51-kentänvoimakkuusmittaria ”Verfica-
tion Kit”-optiolla. EFM51-mittarin mukana on 
nyt saatavilla CPS- ja WT-optiot samassa 
laukussa.
CPS-optiolla tehdään ionisaattorien toimin-
nantarkastuksia. Optiolla voidaan suorittaa 
purkautumisaikatestit sekä positiivisella että 
negatiivisella jännitteellä. Myös ionitasapai-
non mittaus onnistuu helposti.  

WT-optiolla mitataan henkilön kehon jänni-
tettä kävelytestissä. Mittauksella tutkitaan 
ESD-jalkineiden ja lattioiden toimivuutta 
kehon maadoittamisessa.

Itse EFM51-mittari soveltuu staattisten sähkö-
kenttien ja jännitepotentiaalien mittaamiseen. 
Mittausalue yltää potentiaaleissa aina ±160 
kV asti ja sähkökentissä ±800 kV/m asti. 
Näitä ominaisuuksia tarvitaan, kun halutaan 
tietää materiaalien tai koneiden ja laitteiden 
jännitepotentiaaleja tai niiden aiheuttamia 
staattisen sähkön kenttiä.

Perel Oy on saanut edustukseensa Room- 
dimensions-valvomokalusteet.
Roomdimensions on tunnettu erittäin tyylik-
käästä ja modernista muotoilusta, jossa on 
kiinnitetty erityistä huomiota niin ulkonäköön 
kuin toiminnallisuuteenkin.
 

EPA-VAC -pölynimuri
Saksalainen EPA-VAC on ketterä ja ulottuva 
EPA-alueelle sopiva pölynimuri. Imuri täyttää 
kaikilta osin ESD-standardin SFS EN 61340-
5-1 -vaatimukset.

Laitteen runko on johtavaa polypropeenia ja 
imuletkut sekä -suuttimet ESD-materiaalia.
Viisi kevyesti liikkuvaa pyörää takaavat hel-
pon liikuttelun. Kuminen törmäyssuoja estää 
tehokkaasti kolhut. 

Kahdeksan litran pölypussi ja H13-luokan 
HEPA-suodatin takaavat puhtaan lopputu-
loksen. Erittäin hiljaista mutta tehokasta 800 
W -moottoria voi käyttää kaksiasentoisella 
tehovalinnalla.

CRAE-konsoli on Roomdimensionsin Es-
panjassa valmistama sähkösäätöinen 24/7 
valvomopöytä. Pöydässä on sähkösäätöinen 
korkeussäätö 740 - 1040 mm. Alla on suuri 
laitetila, jossa on tuuletusaukotetut ovet sekä 
etu- että takapuolella. Laitetilasta kulkee 
kaksi suojattua kaapelireittiä pöytälevyn 
alapuolelle. Lisäksi pöydässä on tyylikäs 
LED-valaistus ja se voidaan yksilöidä vaikka 
yrityksen logolla. Pöydän koko ja monitoriteli-
neet valitaan tarpeen mukaan.

Fusion-monitori-
vaunu 37” - 55”
syystarjoushintaan:

 

Fusion-monitorivaunu on tyylikäs ja erittäin 
tukeva teline isolle monitorille (37” - 55”), 
joissa on enintään VESA 600×400 -kiinnitys. 
Fusion-monitorivaunu soveltuu erinomaisesti 
esim. myymälään, kouluun, esittely- ja mes-
sukäyttöön. Kantavuus on 56,7 kg.
Monitorin korkeus on portaattomasti säädet-
tävissä. Helppokäyttöinen kaapelikouru pitää 
kaapelit siististi ja turvallisesti suojattuna. 
Lisätarvikkeina on saatavana hyllyjä, tasoja, 
laitetelineitä ja kaiutinkiinnikkeitä. Vaunusta 
on saatavana myös VESA 800×400 -versio  
sekä lattiateline ilman pyöriä.

Vaunun normaalihinta on 671,00 eur (alv 0%) 
Tarjous on voimassa 30.9.2018 saakka.

590 €
(alv 0%)
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Mittaa helposti aurinkopaneelin 
tehokkuutta! 

DustIQ ilmaisee 
aurinkopaneelien 
puhdistustarpeen
Paneelilasin likaantuminen on han-
kalimpia ongelmia nopeasti kasvavilla 
aurinkoenergiamarkkinoilla: likaisen 
aurinkokennon tehokkuus kärsii ja 
suorituskyky pienenee.

Kysy lisää Kipp&Zonen mittalaitteista: Juha Lae 
p. 019 8711 521, juha.lae@perel.fi

Kysy lisää Kipp&Zonen mittalaitteista: Juha Lae 
p. 019 8711 521, juha.lae@perel.fi

Hollantilaisen Kipp&Zonenin pienikokoinen, 
täysin säänkestävä kaksoisanturi mittaa itse-
näisesti tulevan auringonsäteilyn ja paneelin 
lämpötilan.

Takalevyn lämpötila-anturin ansiosta voidaan 
kerätä kaikki tiedot, joita tarvitaan aurinkopa-
neelien tehokkuuden mittaamiseen. Käyttöliit-
tymä on digitaalisessa Modbus®-muodossa. 
Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta anturi 
voidaan asentaa paneeliin helposti ilman työ-
kaluja. RT1-anturin voi myös liittää ilmaiseen 
PC-pohjaiseen SmartExplorer-ohjelmaan.

Kipp & Zonen on julkaissut uuden, yksin-
kertaisen ja erittäin kustannustehokkaan 
ratkaisun tämän ongelman analysointiin: 
ainutlaatuisen Optical Soiling Measurement 
(OSM) -tekniikan ansiosta DustIQ-paneeli 
voidaan helposti kiinnittää uusiin tai jo käy-
tössä oleviin aurinkopaneeleihin ja integroi-
da paneelien hallintajärjestelmiin. Yksikkö 
asennetaan PV-paneelin kehykseen eikä 
se tarvitse auringonvaloa toimiakseen. Se 
mittaa jatkuvasti lasin valon läpäisyn tasoa ja 
varoittaa kun aurinkokennoihin kulkeutuvan 
valon määrä vähenee.

DustIQ mittaa likaantumissuhteen (SR), joka 
voidaan kääntää tehohäviöön reaaliajassa. 
Tämä mahdollistaa aurinkokennon mahdolli-
simman tehokkaan toiminnan ja antaa tiedon 
huoltohenkilökunnalle kun kriittinen likaantu-
mistaso on saavutettu ja kenno on puhdistet-
tava. DustIQ ei tarvitse kunnossapitoa ja se 
itse puhdistuu samalla kuin ympärillä olevat 
paneelitkin.

DustIQ:n huomattavasti alhaisemmat osto-, 
asennus- ja ylläpitokustannukset verrattuna 
perinteisiin tarkkailujärjestelmiin tekevät siitä 
oleellisesti taloudellisemman. Puhdistus 
voidaan suorittaa aina oikeaan aikaan ja 
oikeassa paikassa.

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

Svenstol S5 
-valvomotuoli 
24/7-käyttöön
 
Korkealaatuinen ja kestävä 24/7 valvomotuoli 
huippuluokan istuinmukavuudella.
Jäykkä ja tukeva teräsrunko yhdistettynä 
kuusisakaraiseen ristikkoon tekevät tuo-
lista erittäin tukevan ja turvallisen. Todella 
monipuoliset säätöominaisuudet takaavat 
kaikille käyttäjille parhaan mahdollisen 
istuinergonomian. Ristiselän tuki on toteutettu 
kahdella pneumaattisella kammiolla, joten 
tuki saadaan säädettyä helposti juuri oikeaan 
kohtaan.
Verhoiluvaihtoehtoina miellyttävä ja kulutusta 
kestävä XtremePlus -kangas, erittäin kulu-
tusta kestävä 24/7+ kangas, nahkaverhoilu 
tai nahkan ja kankaan yhdistelmä. Tuolilla on 
viiden vuoden takuu. 

Tuoli on nähtävänä ja koeistuttavana  
EuroSafety-messuilla 11.-13.9.2018.

Nähdään
Alihankintamessuilla
Tampereella!
 
Osastollamme D172 esillä turvallisuustesterit, ESD-suojaustuotteet,  
puhdastilatuotteet sekä Panasonicin lasermerkkaimet. 

Samalla kuulet myös, mitä uutta Mycronicin tuotantokonerintamalla tapahtuu!
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Jokakeväiset automaatioon ja teollisuu-
den sähköteknisiin komponentteihin 
erikoistuneet Hannoverin messut ovat 
ehdottomasti paikka, jossa näkee ja 
kokee ainutlaatuisia asioita. 

Uusinta tekniikkaa ja näyttäviä messuosasto-
ja vähintäänkin, mutta hyvän käsityksen saa 
myös siitä millaista messuvierailu on, kun 
messut käsittävät likipitäen 30 hallia. Alueen 
laajuutta kuvastaa hyvin, että kun moot-
toritien liittymä ensin ohjaa messualueen 
pohjoiselle liittymälle, saa sen jälkeen ajella 
muutaman hetken ennenkuin eteen tulee 
messualueen eteläinen liittymä. Kyseessä 
ovat siis todella merkittävät, laajalle alueelle 
pystytetyt messut.
 

Vierailin matkallani kahden päivän aikana niin 
monessa paikassa kuin vain suinkin jaksoin 
ja ehdin, mutta luonnollisesti pääpaino oli 
perehtyä Perel Oy:n päämiesten uutuuksiin.

Päämiehiämme messuilla oli useita, mutta 
minulla oli ilo ja kunnia ehtiä vierailla perus-
teellisemmin neljällä etukäteen sopimallani 
osastolla: mittalaitteita, virtamuuntajia ja ener-
gia-analysaattoreita valmistavalla Rishabhil-
la, kytkin- ja riviliitinvalmistaja Schlegelillä, 
taulumittareita, virtamuuntajia ja mittamuun-
timia valmistavalla espanjalaisella SACI:lla 
sekä uudella edustuksellamme GIC:llä, joka 
on intialainen Suomen markkinoille tuloaan 
tekevä erittäin hintakilpailukykysiä aikare-
leitä, signaalimuuntimia ja maavuotoreleitä 
valmistava yritys. GIC on toiminut jo useam-
man vuosikymmenen ajan, mutta vasta nyt 
on suunta kohdistunut Skandinaviaan ja sitä 
kautta myös Suomeen.  
 - Lasse Rautjärvi
 

Messuterveisiä Hannoverista!

Espanjalainen SACI valmistaa taulumittareita ja virtamuuntajia.

Viimeisin Schlegelin kytkimille myönnetty palkinto 
on design-palkinto Red Dot Award; Product Design 
2018 Rondex-Juwel. 

Rishabh esitteli uusimpia mittalaite-, virtamuuntaja- ja energia-analysaattoriratkaisujaan.

Kilpailukykyiset GIC:n aikareleet, signaalimuuntimet 
ja maavuotoreleet ovat nyt Perel Oy:n  
edustuksessa!
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Hannoverin messumatkan 
suunnitteluvinkkejä

Ohjelmoitava DC-
mittausviestien 
signaalierotin 
Lisäsuojaa vaativiin mittausolosuhteisiin 
Rishabhilta!

Rahanarvoisena vinkkinä voin lämpimästi 
suositella samaa kaavaa, mitä itse Hannoverin 
messumatkallani toteutin vuoden 2012 hyvien 
kokemusteni pohjalta. Kannattaa varata hyvissä 
ajoin suorat lennot Hampuriin (kesto 1 h 55 
min/Finnair). Kun lentoliput hankkii ajoissa on 
niiden hinta luokkaa 250 Eur, ruumaan menevän 
matkalaukun kanssa.

Hotelli kannattaa varata nopeiden ja helppojen 
kulkuyhteyksien vuoksi melko läheltä Hampurin 
päärautatieasemaa. Taksimatkat ovat tosin 
Saksassa huomattavasti Suomen taksihintoja 
edullisemmat, joten hotellin sijainti ei sinällään 
Hampurissa ole millään tavalla ongelma ja 
valikoimaa riittää. Laadukkaat hotellit ovat Suo-
men vastaavaan tasoon verrattuna edullisia ja 
hinta-laatusuhteeltaan todella laadukkaita. Hotel-
likapasiteettia Hampurissa on tarjolla runsaasti, 
verrattuna esimerkiksi hotelleihin Hannoverissa, 
missä kahden yön majoitus B&B -tyyppisessä 
paikassa messujen aikaan maksaa 1000 Eur. 
Hampurissa mainion neljän tähden hotellin saa 
jopa 150 Eur/vrk. Kannattaa varmistaa kuitenkin 

kuuluuko hintaan aamiainen vai ei, sillä se mak-
saa paremmissa paikoissa noin 25 Eur, mutta on 
myös hintansa veroinen.  

Saksan rautatieyhtiön DB:n edulliset junalip-
pujen hinnat olivat minulle matkallani todella 
positiivinen yllätys. Matka Hampurista Hannove-
riin ja takaisin maksoi noin 20 Eur! Voi tosin olla 
niin, että kyseessä oli jokin erikoistarjous mutta 
noin 1 h 45 min junamatkan hinnaksi tuo ei ole 
paha hinta. 

Tällä kertaa myös keväisen lämmin sää oli parin 
päivän aikana mukavaa ja oikeastaan lämpö-
tila +22oC oli jopa todella kesäinen, varsinkin 
suomalaisturistille pitkän ja pimeän talvikauden 
jälkeen.

Nyt on päämiehiltä oppia saatu ja uutuuksia 
nähty, joten seuraava vaihe on sitten kiertää 
kertomassa Perel Oy:n laajalle asiakaskunnalle 
Suomessa mitä kaikkea päämiestemme valikoi-
mista löytyy.

Oikein hyvää alkavaa syksyä ja tapaamisiin!

-Lasse

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

Uudenmalliset 3-Phase -virtamuuntajat 

Rishabhin tuotevalikoima laajenee!

Rishabhin uudenmalliset 3 Phase -virtamuun-
tajat säästävät paitsi tilaa keskuskaapeissa, 
mutta myös työkustannuksia, koska ovat 
helpott ja nopeat asentaa!

Näppäimistöt ja 
ohjainratkaisut
vaativiin  
olosuhteisiin

Kysy lisää CTI:n tuotteista: Jani Huotari 
p. 019 8711 519, jani.huotari@perel.fi

Nyt CTI Electronicsin laaja valikoima 
saatavissa Perelistä!

CTI Electronics Corporation on jo yli 30 vuot-
ta toiminut ISO 9001:2008 -sertifioitu yritys, 
joka on erikoistunut teollisuuden käyttämiin 
näppäimistöihin sekä Industrial Mouse™ 
-ohjainsauvoihin (hiiren osoitinlaitteet).

• teollisuusnäppäimistöt 
 (malleja myös skandimerkein ä ja ö)
•  hiiren osoitinlaitteet
•  teollisuuden analogiset joystickit
•  ilmailutasoluokitellut ”ohjauspallo”-hiiret
•  analogiset/ digitaaliset liikeohjaimet
•  NEMA 4 (IP66) -tiiveysluokan painikkeet

When reliability is critical™
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Kysy lisää ionisaattoreista: Juha Lae p. 019 8711 521, juha.lae@perel.fi

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

Staattisen sähkön 
tarkkaa hallintaa
Hollantilaisen Simcon IQ Easy -alustan ydin  
on Manager IQ Easy. Se koostuu ohjausyksi-
köstä jossa on seitsemän tuuman nestekide-
näyttö, ja se tarjoaa tietoa kaikista kytketyistä 
laitteista sekä helpottaa tilan ja parametrien 
muuttamista ja valvontaa.

Jopa kuusi IQ-laitetta voidaan liittää suoraan 
Manager Easy IQ -yksikköön, 24 VDC:n 
virranjakelu ohjataan Managerin kautta joten 
mitään ylimääräisiä kaapeleita ei tarvita. Kes-
kusyksikkö on saatavana joko 230 VAC tai 24 
VDC -käyttöjännitteellä.

IQ Easy -laajennusrasian avulla voidaan 
lisätä järjestelmään toiset kuusi laittetta, 
maksimimäärä on 30 laitetta (ohjausyksikkö 
+ neljä laajennusrasiaa). Liitännät löytyvät 
myös eri väyliin, Ethernet, Modbus ym.
 
IQ Easy -keskusyksikköön voidaan liittää 
esimerkiksi mittakisko, joka mittaa kohteen 
ionitasapainoa ja antaa tästä tiedon keskus- 
yksikölle, tieto siirtyy ionisointikiskolle, joka 
antaa optimaalisen määrän joko positiivisia 
tai negatiivisia ioneita kohteen neutralointiin. 
Yksikkö kerää dataa ja siitä saa esimerkiksi 
raportin staattisen sähkön määrästä sekä 

Täysin uusi staattisen sähkön hallintajärjestelmä  
IQ Easy Platform

Lue lisää: www.perel.fi

 poistaa staattisen sähkön
 prosessivalvonta, seuranta ja ohjaus Manager-yksiköllä
 pakkaus- ja muoviteollisuuden käyttöön
 mittausanturilta takaisinkytkentä ionisointikiskolle

Manager-yksikkö

Ionisointikiskot  
poistavat staattisen 
sähkön muoviradalta

Mittausanturin avulla 
optimaalinen staattisen 
sähkön poisto 

Anturi
Sensor IQ Easy

Ionisointikisko
Performax IQ Easy

erilaisia hälytyksiä. Myös varaajalaitteita ja 
-kiskoja voidaan liittää tähän järjestelmään. 
Staattisen sähkön lisääminen tiettyyn paik-
kaan mahdollistaa esim. tuotteiden paikal-
laanpysymisen tai helpomman käsittelyn.
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Messuilla

Jälleenmyyjäuutisia

Uusi jälleenmyyjämme Launossähkö Oy  
palvelee niin kuluttajia kuin yrityksiäkin

Launossähkö Oy:n Riihimäen uuteen miellyt-
tävään myymälään on helppo tulla asioimaan 
kaikissa sähköön liittyvissä asioissa. Nyt va-
likoimissa on myös Perel Oy:n tuotteet muun 
kattavan valikoiman lisäksi. Myymälästä löy-
tyy kaikki mitä sähköasennusten tekemiseen 
tarvitaan ja tilaustuotteet saadaan hankittua 
usein jo seuraavaksi aamuksi.
Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä yritys on vuo-
desta 1988 toiminut S1-ryhmän sähköasen-
nusliikkeenä palvellen sekä yksityisiä asiak-

Launossähkö Oy
Tehtaankatu 1
11710 RIIHIMÄKI
Puh. 019 762 525
info@launossahko.fi
Myymälä on avoinna ma-to 8-16, pe 8-14

kaita että yrityksiä ja kuntia. Saman katon alta 
saa sähkösuunnittelun sekä asennustyön ja 
nyt siis myös kaikki sähköön liittyvät hankin-
nat on helppo suorittaa myymälässä.  
Myymäläpäällikkönä toimii Aki Laaksonen 
jolla on pitkä ja vankka kokemus sähkötuk-
kumyyjänä. Yhteensä henkilökuntaa on 11. 
Launossähkö kehittää myymälää koko ajan 
ja panostaa vahvasti myös mainontaan ja 
sosiaaliseen mediaan.

Olemme mukana  
syksyn messuilla:

Turvallisuus/ 
Eurosafety 2018
Tampereen Messu ja Urheilukeskuksessa 
11.-13.9.2018 osastolla A530  
Esillä mm. valvomokalusteet.

Energia 2018  
Tampereen Messu ja Urheilukeskuksessa 
23.-25.10.2018 osastolla A1118  
Esillä mm. mittalaitteet, virtamuuntajat,  
taulumittarit ja auringonsäteilymittalaitteet.

Alihankinta 2018  
Tampereen Messu ja Urheilukeskuksessa 
25.-27.9.2018 osastolla D172 
Esittelemme Mycronicin ladontakoneita, 
turvallisuustestereitä, ESD-suojaustuotteita, 
puhdastilatuotteita sekä Panasonicin laser-
merkkaimia.

Tervetuloa käymään!



Torpankatu 28
PL 230
05801 Hyvinkää

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

Meggerin valtuuttama huoltopiste. 

Kysy lisää mittalaitehuollosta:  
Janne Niittynen, puh. 019 8711 723 
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.


