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Perheyhtiömme Perel täyttää tänä vuonna 50 vuotta, mikä on hieno merkkipaalu historiassamme. 
Vanhempani perustivat yrityksen Hyvinkäällä vuonna 1970 perheen makuuhuoneeseen ja siitä 
ollaan pikku hiljaa kasvettu ja muutettu muutamaan kertaan isompiin tiloihin. Nyt ollaan viimeiset 
25 vuotta oltu Hyvinkäällä omassa tornitalossamme moottoritien varressa, hyvä paikka hyvin 
yhteyksin tehdä joustavaa yhteistyötä maamme teollisuuden ja suunnittelun kanssa.

Vielä vuodenvaihteessa juhlavuotemme näytti hyvin erilaiselta, isoja juhlia suunniteltiin syksylle. 
Sitten tuli korona ja kaikki muuttui yhdessä yössä. Suurin osa väestämme siirtyi kotiin etätöihin ja 
asiakaskäyntimmekin loppuivat kuin seinään. Kollegoita ei juurikaan näe kuin tietokoneen näytöltä 
ja monenlaisia ohjeistuksia on annettu, jotta mekin huolehdimme oman osamme siitä, ettei virus 
leviä meille eikä meiltä minnekään. Isommat juhlat jäävät nyt juhlavuonna pitämättä, mutta aivan 
varmasti vuosi 2020 muistetaan ikuisesti!

Lämpimät kiitokset upeille pereliläisille mahtavasta panoksestaan Perelin historiassa sekä asiak-
kaillemme, toimittajillemme ja yhteistyökumppaneillemme jopa 50 vuoden hienosta yhteistyöstä! 
Tästä on hyvä jatkaa seuraavatkin 50 vuotta.

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

PEREL Uutiset on Perel Oy:n asiakaslehti 
Painosmäärä 8.400 kpl  
Päätoimittaja Juha Lae puh. 019 8711 521  
juha.lae@perel.fi

www.perel.fi

Jari Rantala 
Perel Oy:n ja Perel Group Oy:n toimitusjohtaja

50-vuotiaalta!
Tervehdys

Tarkkuustehovastukset

DC-DC-muunninsarjat korvaamaan 
lineaariregulaattoreita

Uudet P-Duken isoloimattomat muunninsarjat 
HSRP6 ja HSR01 ovat pinniyhteensopivia 
LM78XX-lineaarien kanssa. Hyötysuhde on 
jopa 96 % ja tulojännite 9-72 V. 
Kummassakin sarjassa on oikosulkusuojaus 
sekä matala rippeli- ja kohinataso. Sarja 
HSRP6 on varustettu metallikotelolla.

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

Perinteikäs saksalainen päämiehemme 
Isabellenhütte täyttää pian 500 vuotta.

Vastukset ovat yleensä mOhmin luokkaa ja jo 
SMD-vastuksilla saavutetaan parhaimmillaan 
200 A tehon kesto. Mittamoduleilla päästään 
tuhansiin ampereihin. Tarkkuus alkaen 0,5 %.

-  SMD-vastukset
-  läpiladottavat vastukset
-  pultattavat/DIN-kisko -kiinnitteiset vastukset
-  vastusmodulit

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

PS. Työ ei ole koronavuotenakaan loppunut, vaan hommia tehdään ahkerasti kotona. Tässä 
lehdessä on taas hieno kattaus uusia tuotteitamme yksissä kansissa, antoisia lukuhetkiä! 

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



3 PEREL-UUTISET 9.9.2020

Lisää uutuuksia www.perel.fi/uutuudet

2

50 vuotta sitten syksyllä 1970, vielä nuori 27- 
vuotias DI, Pertti, päätti perustaa vaimonsa 
Kyllikin kanssa oman vahvuusalueensa yrityk- 
sen, jonka alkupääomatarve ei olisi ylivoimai-
sen suuri opintovelkaiselle miehelle. Peruste-
tuksi tuli silloin Perel Ky, jonka toimialaksi tuli 
elektroniikan komponenttien ja mittauslaittei-
den maahantuonti ja tukkumyynti. Se aloitti toi- 
mintansa perustajien kotona ja ensimmäinen 
suuri tehtävä oli etsiä ne päämiehet, joiden 
tuotteita sitten alettiin maahantuoda ja myydä.

Tarkka ja vakaa 
lasersädeanturi

Panasonicin uuden lasersäteenkeila- 
anturin mitta-alue on 500 mm, joten 
sillä on helppo toteuttaa monenlaisia 
sovelluksia:

-  paristoelektrodien arkin reunan ohjaaminen
-  lankojen tai lankojen halkaisijan ja sijainnin 
 tarkistaminen
-  toistensa päälle pinottujen kiekkojen 
 havaitseminen
-  läpikuultavien filmien suuntaaminen
-  moottorikomponenttien reikien mittaus
-  materiaalien, kuten kalvojen tai tekstiili-
 rainojen paksuuden mittaus

Panasonicin HG-T -sarjan lasersäteenkeila- 
anturi toimii hihnamaisella lasersäteellä, 
jonka korkeus on 10 mm. Anturi saavuttaa 
toistettavuuden < 1 µm ja sen lineaarisuus on 
alle ±12 µm koko mittausalueella. 

Kysy lisää antureista: Karl Keldrima 
p. 019 8711 527, karl.keldrima@perel.fi

Perelin 50-vuotisen 
taipaleen erilaisia 
vuosikymmeniä

Säädin on varustettu oletusarvoisesti virran 
lähtöjännitteellä. Lähtötyyppi voidaan valita 
sovellusvaatimusten mukaan. Ulkoisten tu-
lojen avulla hallitaan lasersäteilyä, nollataan 
laite tai tallennetaan tietoja prosessin aikana. 
Ohjain tukee nopeaa näytteenottoa ja toteut-
taa jopa 2 kHz:n taajuuden.

Suodattimien, reunanilmaisimen, valon 
voimakkuuden tarkistusten ja mittausarvo-
jen keskiarvottamisen (jopa 1024) ansiosta 
mittaukset ovat erittäin luotettavia. Nämä 
toiminnot auttavat havaitsemaan varhaisessa 
vaiheessa, jos mittausprosessi ei enää toimi 
sujuvasti ja järjestelmää on muutettava.
Master-slave -järjestelmän avulla on helppo 
kytkeä jopa 15 anturia sarjaan. Toinen 
helppokäyttöisyyttä lisäävä ominaisuus on 
mahdollisuus kopioida asetukset masterilta 
slave-yksiköihin. LED osoittaa, kun kopiointi 
on käynnissä.

Ensimmäinen vuosikymmen oli yrityksen al- 
kuun saattamisen vuosikymmen. Kasvupro- 
sentit olivat huimaavia, mutta sellainen abso- 
luuttinen toiminnan taso, joka olisi tällä yritys- 
toiminnalla antanut perustajaperheelle elan-
non, saavutettiin vasta vuonna 1976. Vuosi-
kymmenen loppu käytettiin edelleen orgaani-
sen kasvun ylläpitämiseen.
Toinen vuosikymmen oli jo isompien muutosten 
aikaa. Vuosikymmenen 1980 alussa siirryttiin 
omiin, uudisrakennuksessa olleisiin tiloihin ja 
palkattiin uutta, energistä henkilökuntaa kas-
vua vauhdittamaan. Vuosikymmenen puoli- 
välissä meitä oli jo 15 henkeä ja liikevaihtom-
me 15 miljoonaa markkaa. Samalla muutimme 
strategiaamme: halusimme kasvaa myös yri- 
tysostoilla. Ensimmäinen yritysosto oli Finn-ID 
Oy, joka on edelleenkin yksi konsernimme 
yhtiöistä. Finn-ID:tä seurasi kolme muuta yri-
tyskauppaa. Vuosikymmenen lopussa suuren 
90-luvun laman aattona meitä oli jo yli 30 hen-
keä ja liikevaihtomme 50 miljoonaa markkaa.
Kolmas vuosikymmen oli paitsi laman aloitta-
ma, myös merkittävien muutosten vuosikym-
men.Yritysostojen lisäksi halusimme vähentää 
mahdollisen EU-jäsenyyden tuomia riskejä 
laajentamalla toiminta-aluettamme Baltiaan, 
Pohjoismaihin sekä Venäjälle. Laajennukset 
tehtiin perustamalla näihin uusiin maihin omat 
yhtiöt. Ainoastaan Norjan alue liitettiin kon-
serniin yritysoston kautta. Vuosikymmenen 

loppupuolella konsernissa  
olikin jo 15 yhtiötä, liikevaihto 26 miljoonaa  
euroa ja henkilöstöä lähes 150 henkeä.
Neljäs vuosikymmen oli kahden laman vuosi- 
kymmen. 2000-luvun alussa oli meitäkin vah- 
vasti koskettanut IT-yhtiöiden tuoma lama ja 
sitten vuonna 2008 tähänastisen historiamme 
suurin lama eli finanssikriisi. Jatkoimme jo 
90-luvun lopulla aloitettua konsernin sanee- 
rausta vetäytymällä Ruotsista, Norjasta, Lat-
viasta ja Liettuasta. Samalla aloitimme tuote- 
portfolion muuttamisen automaation ja vahva-
virtatekniikan suuntaan. Finn-ID:n logististen 
järjestelmien myynnissä painotimme entistä 
vahvemmin asiakkaitamme hyödyntävien, 
ohjelmistollisten ominaisuuksien kasvatta-
mista. Vuosikymmenen loppupuolella olimme 
liikevaihdollisesti vielä ennätysluvuissa, noin 
32 miljoonassa eurossa, mutta finanssikriisi 
pudotti meidät 22 miljoonaan euroon vuonna 
2009. Tuotevalikoimamme muutos mahdollisti 
kuitenkin jälleen selvän kasvun.
Viides vuosikymmen eli 2010-luku oli sitten  
liikevaihdollisesti menoa sekä ylös- että alas- 
päin ilman mitään suurempia muutostrendejä. 
Jatkoimme kuitenkin tuotevalikoimamme muu- 
tosta automaation ja vahvavirtatekniikan suun- 
taan. Vuosikymmenen lopussa konsernin liike- 
vaihto oli 27 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 
noin 140.
2020-luku alkoi koronakriisillä, joka ei ole kovin 
merkittävästi vaikuttanut konsernin toimintaan 
vielä tätä kirjoitettaessa. Luvut teollisuuden 
kehityksestä eri toimintamaissamme ennakoi-
vat kuitenkin, että jälleen olemme yhden laman 
kynsissä. 50 vuoden aikana niitä on siis meille 
osunut neljä. Kolmesta selviydyimme pienin 
kolhuin, joten uskomme selviävämme tästä 
neljännestäkin. Konserni on taloudellisesti 
todella vahva ja kestää merkittäviäkin kolhuja 
kaatumatta.
Viiteenkymmeneen vuoteen mahtuu siis todella 
monenlaisia ylä- ja alamäkiä. Mottomme on 
ollut pitää taseemme vahvana ja kassa pikem- 
min ylisuurena kuin niukkana, jolloin alamäet- 
kin on voitu lasketella turvallisesti. Näin uskon 
seuraavankin sukupolven, joka jo nyt on ruoris-
sa, konsernia luotsaavan.
Suuret kiitokset uskolliselle asiakaskunnallem-
me. Te olette luottaneet palvelukykyymme ja 
näin mahdollistaneet tämän puolivuosisatai-
sen toimintamme. Ja kiitokset tuon palvelun 
tuottamisesta kuuluvat hyvin sitoutuneelle 
henkilöstöllemme, jonka toimet ja kehitystyö on 
aina tähdännyt asiakaspalvelun tason ylläpitä-
miseen ja parantamiseen.
Pertti Rantala 
Perel Oy:n ja Perel Group Oy:n  
hallituksen puheenjohtaja
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Litteä RGB-valon-
heitinsarja Lumiled-
ledein

Esimerkiksi pihoille, messuille, tapahtumiin, 
tai arkkitehtuurivaloksi. Alumiinirunko + lasi, 
1,5 m kumikaapeli pistokkeella, takuu 3 vuot-
ta. Tilauksesta saatavana viittä eri tehoa  
(10 – 100 W). 

50 W nyt suoraan varastostamme:  
koodi TT-FLP50WRGB, tutustumishintaan  
69,90 € (alv 0%), tarjous voimassa vain 
rajoitetun ajan.

Käytännöllinen 
hyllyvalo 

Kätevä led-kisko esimerkiksi myymälä-
kalusteiden hyllyvaloksi.

Saatavissa kolmea eri pituutta (90 - 150 cm). 
Kytkettävissä suoraan toisiinsa ja asennus 
sujuu helposti mukana tulevilla kiinnikkeillä. 
Useita eri sävyjä, omansa esimerkiksi leiville.

Upeat plafondit 
tähtitaivas-efektillä
Himmennettävässä, pyöreässä tai neliön 
muotoisessa plafondissa on kaksi värisävyä 
sekä iltaan sopiva tunnelmatoiminto. Sävyä ja 
valotehoa voi säätää portaattomasti mukana 
tulevalla kaukosäätimellä.

- neliö PF028122, 48 W, 3600 lm, 540x540 mm 
- pyöreä PF028115, 48 W, 3600 lm, ø 540 mm

Tutustumishintaan 69,00 €/kpl (alv 0 %).

Erittäin kirkas 
ledinauha
Signcomplexin uusi, korkean  
valotehon (170 lm/W) ledinauhasarja 2835HE 
on helppo asentaa pohjassa olevan lujan 3M 
300LSE -teipin avulla.

2835-ledit ovat katkaistavissa joko neljän  
(12 V) tai kahdeksan (24 V) ledin välein. 
Nauhaa on saatavissa suojausluokissa IP64, 
IP65 tai IP68. PX3-malleihin asennus aina 
alumiiniprofiiliin (suositeltavaa muissakin).

Kilpailukykyiset hinnat!

Plafondista helposti 
led-valaisin!
Led-moduli tekee vanhasta plafondista kä-
denkäänteessä led-valaisimen.

Moduli korvaa perinteiset lamput ja siinä on 
hyvä valoteho. Käyttökohteita esimerkiksi 
porraskäytävät, varastot, ym.

Pyydä edullinen tutustumistarjous!

Tunnelmaa  
syksyn iltoihin

Luo tunnelmavalaistus Party light 
-valoketjulla!

Kymmenen metrin pituisessa valoketjussa on 
20 ledilamppua, värilämpö 3000 K, käyttöjän-
nite 230 VAC.
 
Hinta vain 45,00 € / kpl (alv 0 %)

Kysy lisää ledeistä ja valaisimista: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi
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Älyvalaisimen ominaisuuksilla varustetut Aicci T1 -pöydät ovat sohva-, sivu- ja 
sarjapöytiä, sekä tunnelman luovia valaisimia. Ne soveltuvat kotiin oleskelu- ja 
makuutiloihin, kodinomaisiin julkisiin tiloihin, sekä esillepanokalusteiksi.

Värillisillä valoilla varustetut pöydät soveltuvat 
erityisen hyvin oleskelutiloihin, joiden sisustusta, 
valaistusta ja tunnelmaa halutaan muuntaa.

Valkoiset laajasti säädettävät valonlähteet sopivat 
yöpöytään, jonka halutaan toimivan erinomaisena 
heräämisvalona ja makuuhuoneen valaisimena.

Uusi ja uniikki pöytäsarja

Valaisevien tasojen väri ja valaistavan tilan 
tunnelma on sävytettävissä pöytiin integroi-
duilla säädettävillä valoilla ja Casambi-valon- 
ohjauksella. Miellyttävä valo on toteutettu 
jakamalla valo tasaisesti ja häikäisemättö-
mästi koko pöytätason alalle, tason molem-
min puolin.

- viisi (5) eri kokoa. Tehot pöytäkoottain valonlähteen mukaan.
-  mitat (L x S x K): XS 33 x 43 x 43 mm, S 43 x 43 x 49 mm, M 53 x 43 x 55 mm,   
 L 63 x 63 x 31 mm ja XL 83 x 83 x 37 mm
-  integroidut vaihdettavat ja säädettävät valkoiset 2000-6500 K tai värilliset 
 RGB-ledivalonlähteet
-  valon voimakkuus pöytäkoottain valonlähteen mukaan max. 680-1920 lm
-  tasainen valo koko pöytätason alalla
-  ylös suuntautuvan suoran valon osuus 1/3 ja epäsuoran valon osuus 2/3
-  langaton Casambi Bluetooth Low Energy (BLE) valonohjain
-  pöytätaso laminoitua turvalasia, paksuus 8 mm
-  rungon metalliosat pulverimaalattua titaania ja alumiinia
-  rungon värit musta ja valkoinen
-  verkkoliitäntä pistorasiaan painettavalla liitäntälaitteella - käyttövalmis ilman 
 erillisiä reitittimiä
-  suunnittelu ja valmistus Aicci Oy, Muurame

Valon ohjaus iOs ja Android puhelimilla, 
tableteilla ja kelloilla manuaalisesti, ajastet-
tuna ja automaattisesti tunnistimilla, sekä 
perinteisemmin seinäkatkaisimilla yksittäin ja 
ryhminä.

Kysy lisää Aicci T1 -pöydistä: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

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

DC/DC-muuntimet ja 
AC/DC-teholähteet 

P-Duke Power on julkaissut uusia 
muuntimia ja teholähteitä erilaisiin 
teollisuuden, rautatieliikenteen ja  
sairaaloiden sovelluksiin.

Valikoimaan kuuluvat DC/DC-muuntimet 
tehoalueelle 1-300 W sekä AC/DC- 
teholähteet esimerkiksi sairaaloihin ja teolli-
suuteen. Tehoalue 15-450 W.  
Kysy lisää, uusia tuotteita tulee jatkuvasti!

Pyydä uudet esitteet:
- P-Duke Power -yleisesite
- P-Duke Power Railway
- P-Duke Power Medical

Sulakepidin 
piirikortille
Schurterilta uusi piirikortille juotoksella tai 
ruuvikiinnityksellä asennettava sulakepidin  
10,3 x 38 mm sulakkeille. 

1500 V AC/DC ja 32 A.

Palautuvat  
sulakkeet
Fuzetecin PTC-valikoimasta löydät aina 
oikean vaihtoehdon erilaisiin sovelluksiin:  
akku-/paristoteknologia, IT-teknologia, ajo-
neuvoteollisuus, telecom-ratkaisut, kulutus- 
elektroniikka.

Käyttölämpötila-alue -40 °C ... +125 °C

Erittäin kestävä 
smd-sulake

Schurterin uusi UAI 1206 -SMD-sulake  
ei ikäänny!

Se on paras valinta kohteisiin jossa sulak-
keelta vaaditaan kestävyyttä ja luotettavuutta.

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



7 PEREL-UUTISET 9.9.2020

Lisää uutuuksia www.perel.fi/uutuudet

6

 Size Max Max Max Max cap Discharge  
 /mm Charge V Charge discharge 3.8v End ESR Cycle life
   Current pulse Current  Voltage
VEL 8x20 3.8v 0.5A 0.5A 30F 2.2v 350mR 20000
VLC 10x30 3.8v 1A 1A 23F 2.2v 250mR 100000
VEL 10x30 3.8v 2A 2A 100F 2.5v 90mR 20000
VLC 12x35 3.8v 2A 2A 46F 2.2v 125mR 100000
VLC 13x25 3.8v 4A 4A 150F 2.5v 50mR 20000
VLC 13x35 3.8v 5A 5A 250F 2.5v 40mR 20000
VLC 18x40 3.8v 5A 5A 115F 2.2v 60mR 100000
VLC 25x40 3.8v 5A 5A 310F 2.2v 60mR 100000

Laaja valikoima 
induktiivisia tuotteita

Coilmasterin valikoimista esimerkiksi: hakku-
rikelat, yhteismuotoiset kuristimet, RJ-liittimet, 
LAN-muuntimet, PoE-muuntimet, 
toroidit, muuntajat, SMD- ja kaa-
peliferriitit, chip-kelat, RF-kelat.

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

Hybridikondensaattorit pitkäaikaiseen  
back up -käyttöön 

Vinatechin uusien monikäyttöisten VEL- ja 
VEC-sarjan kondensaattoreiden vuotovirrat 
ja itsestään tyhjentyminen ovat minimaalista 
luokkaa. Ne soveltuvat erinomaisesti esimer-
kiksi Lora-, Sigfox-, NBIoT-, plus solar & IoT 
-sovelluksiin.

Erittäin pieni koko yhdistettynä huippuomi-
naisuuksiin (katso oheinen taulukko) tekee 
Vinatechin hybridikondensaattorista todella 
harkitsemisen arvoisen vaihtoehdon.

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

Laajakaistainen 
piezokaiutin vaativiin 
olosuhteisiin
Sonitronin uusi, erittäin litteä summeri SCS-
24 kestää hyvin pölyä, vettä ja tärinää.

- laaja taajuuskaista
- WAGO 2060 -liityntä
- liittäminen mahdollista ilman juotosta
- saatavana myös liitinjohdoilla (18-24 AWG)
- pieni koko ja kevyt rakenne

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

Kompaktin kokoinen 
3-vaihe EMC-suodin

Kondensaattorit IoT-sovelluksiin 

Vinatechin uuteen pienikokoiseen 
hybridikondensaattorisarjaan on  
pakattu uskomaton määrä energiaa. 

Esimerkiksi 250 F kondensaattorin koko on 
ainoastaan 12,5 mm x 35 mm ja se pitää 
jännitteen yllä itsestään jopa kaksi vuotta.
Hybridikondensaattorissa on erittäin pienet 
vuotovirrat ja sen itsetyhjentyminen on mini-
maalista. Saatavilla 3.8 V ja 30 F, 100 F,  
150 F ja 250 F.
Markkinoille on tullut myös uusi VET-sarjan 
superkondensaattori, jonka käyttölämpötila 
on -40 … +85 °C, saatavilla 2.7 V ja 3.3 F,  
5 F, 7 F, 10 F sekä 15 F.

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

Lisätietoja Schurterin tuotteista: Tero Turunen 
puh. 019 8711 518, tero.turunen@perel.fi

Schurterin uusi 3-vaihe 
EMC-suodin on tarkoi-
tettu virta-alueelle 3 - 20 A ja siitä on saatava-
na standardi-, teollisuus- ja medical-versiot. 

Jännite 300/520 VAC, 50/60 Hz, käyttölämpö-
tila alue -40 – 100 oC.
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Kysy lisää: Arto Viinikka 
puh. 019 8711 520, arto.viinikka@perel.fi

Feinmetall on tuonut markkinoille useita 
uutuuksia esimerkiksi akkujen ja paristojen 
testaamiseen.
Blokit soveltuvat jopa 600 A virtojen testaa-
miseen. Lisääntynyt akkujen valmistus ja ke-
hitys muun muassa autoteollisuudessa vaatii 
parhaat työkalut! Myös lataukseen kuuluviin 
liittimiin tarvitaan luotettavat kontaktit.
Feinmetall valmistaa testineuloja ja testiholk-
keja esimerkiksi seuraaville alueille: RF, ICT/
FCT, Short travel, Double plunger, Interface, 

High current -probet

Wire harness, High current ja Switch-probet. 
Saatavana myös laaja valikoima testiliittimiä, 
USB-, RJ- ja HMDI-vaihtoehdot.
Feinmetallin erityisiin vahvuuksiin kuuluu 
räätälöityjen tuotteiden valmistaminen. Vali- 
koimista löytyy myös työkalut holkkien ja 
neulojen asennukseen.

P-Duken uudet AC/DC-teholähteet

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

P-Duke on julkaissut neljä uutta AC/DC-teholähdeperhettä erilaisiin teollisuuden 
(TSD-sarja) ja medical-puolen (MSD-sarja) sovelluksiin, teholuokkaan 40 - 60 W.

Koteloitu rakenne suojaa elektronisia osia 
ympäristön kontaminaatiolta ja lisää tuottei-
den käyttöikää. Valittavissa piirikortille läpila-
dottavat, seinäkiinnikkeelliset tai din-kiskoon 
asennettavat mallit.

Ominaisuuksia muun muassa: sisäänraken-
nettu EMI Class B -filtteri, matala vuotovirta 
sekä laaja käyttölämpötila-alue (-40 - +85 oC), 
joiden ansiosta teholähteet toimivat luotetta-
vasti haastavissakin olosuhteissa.

Huippuohut 
pienoisvalokenno

Panasonicin uusi, vain 3 mm pienois-
valokennosarja EX-Z on tuoteperheen 
pienin ja ohuin tulokas.

Panasonicin uusimman pienoisvalokennosar-
jan koko on vain 8 x 14 x 3 mm. EX-Z -sarja 
onkin yksi maailman pienimmistä ja ohuim-
mista sensoreista - noin 50 % pienempi tila-
vuussuhde kuin edeltäjällään EX-10 sarjalla. 
Vain 3 mm paksuus on saatu aikaan uudella 
puolijohdepakkaustekniikalla, joka ei käytä 

Kysy lisää antureista: Karl Keldrima 
p. 019 8711 527, karl.keldrima@perel.fi

-  vasteaika 0,5 ms tai vähemmän
-  päältä ja sivulta tunnistavat mallit
-  punainen LED
-  parannettu ympäröivän  
 valon sieto
-  IP67 (IEC)

johtosidosta. Pienestä koostaan huolimatta 
sarjasta löytyy lähetin-vastaanotin -pari jopa 
500 mm etäisyydelle ja se tunnistaa erittäin 
pienen, halkaisijaltaan 0.3 mm kohteen.
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Uudet Rishabh-virtamuuntajat 

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

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

Valitse laadukkaat Rishabh-virtamuuntajat kattavasta valikoimastamme. 
Avattavat mallit suoraan varastosta.

Kosketusnäyttö- 
kytkin

Kapasitiivinen kosketustekniikka  
yhdessä OLED-näytön kanssa.

Schurterin uudessa kytkimessä on neljä 
toimintonäppäintä (kiertäminen, pyyhkäise-
minen vaaka- tai pystysuunnassa sekä na-
pauttaminen) ja yksi painike. Voit ladata omia 
kuvia png-muodossa ja animoituja gif-videoi- 
ta USB-liitännän kautta MS Windows 7 tai 
uudemmalla käyttö-
järjestelmäversiolla.  

Rishabh-valikoimassa myös 3-vaihe- sekä 
niin sanotut Nano-mallit. Yhdistelmämallit 
3-vaihevirralle säästävät keskuk- 
sissa tilaa ja mahdollistavat asen- 
nukset ahtaisiinkin tiloihin. 

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

Rishabhin edulliset digitaaliset moni-
toimipaneelimittarit LM 1360 ja Op-
tima VAF ovat valmiina mullistamaan 
verkon tärkeiden sähköisten suureiden 
tarkastelun. 

Kustannustehokkaat monitoimimittarit ovat 
jo pelkästään hintansa puolesta oiva valinta, 
mutta moderni muotoilu sekä monipuoliset 
toiminnot tekevät laitteista kompakteja pa-
ketteja, joilla tarkastelet verkon laaja-alaista 
toimintaa helposti yhdeltä näytöltä. 
Optima VAF on laitteista edullisempi, mutta 
siinäkin on funktiot kolmi- tai yksivaihepiirin 

Edulliset monitoimipaneelimittarit

TRMS-mittaukseen, käynnissäoloajan ja 
kuormitettavuusajan tarkasteluun, keskeytys-
lukumäärän mittaamiseen, pyörimisnopeuden 
mittaamiseen, vaihtovirran, -jännitteen sekä 
taajuuden mittaamiseen. 
LM 1360:ssa on tavallisten parametrien 
lisäksi toiminnot myös tehojen ja energioi-
den laskentaan, harmonisten säröjen sekä 
yksittäisten ylä-äänien mittaamiseen. Tämän 
lisäksi LM 1360:aan on mahdollisuus liittää 
muun muassa tiedonkeruu/dataloggaus.

Mikään käyttöjärjestelmäohjelmisto ei ole tar-
peen CDS1:n toiminnoissa. Valinta kolmesta 
rajapinnasta: I2C, SPI, RS232.

Ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa on
- konfiguroitava syöttöjärjestelmä
- täysikokoinen kosketusnäyttö
- pyöreämuotoinen OLED-näyttö
- Plug and Play -liityntä.

Nano-malleja 100 mA AC -ulostulolla voidaan 
käyttää tehokkaasti ylikuormitustilanteissa 
esimerkiksi virtapiirien katkaisuun.
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Kalustetuoteperheeksi valikoitui Schlegelin Rontron-R-Juwel -sarjan kytkinperhe, 
jossa yhdistyvät moderni tyylikkyys, kustomointimahdollisuudet, laatu sekä 
asennuksen helppous. 

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

Steerprop uudisti ohjauspaneelinsa 
Schlegelin kytkinkalusteilla

- Alunperin lähdimme etsimään nykyai- 
kaista ja marine-luokitettua ohjauspanee-
lin kytkintuoteperhettä, jossa oli mahdol- 
lisuus kustomoida Streerpropin omia 
lukuisia erityistarpeita helposti. Perel ja 
edustamansa Schlegel täytti parhaiten 
kriteerimme. 
Tuotetuki Perelin suunnalta on ollut erin-
omaista, nopeaa ja proaktiivista. Apua 
on aina saanut nopeasti ja mahdollisissa 
ongelmatilanteissa on ratkaisu löytynyt 
kivasti ja vaivattomasti. Lisäarvoa on 
tuonut myös Perelin joustava asiakas-
palvelu.

Esa Peltomaa
Chief Design Engineer/Steerprop Oy

Schlegel Rontron-R-Juwel -sarja

Steerprop Oy on raumalainen vuonna 
2000 perustettu laivojen ohjattavia potku-
rilaitteita valmistava yritys, joka toimittaa 
propulsiolaitteita esimerkiksi hinaajiin, 
matkustaja-autolauttoihin ja jäänmuurtajiin 
maailman merille. Steerprop panostaa 
erityisesti jäävahvisteisten laitteiden toimit-
tamiseen arktisen meren vaativiin olosuh-
teisiin. Viennin osuus on lähes 100 %. 

Osien valmistuksessa käytetään pääsään-
töisesti suomalaisia konepajayrityksiä. 
Kokoonpano ja testaus suoritetaan itse 
yrityksen kokoonpanotiloissa Raumalla. 
Steerprop työllistää noin 50 henkilöä sekä 
noin 400 henkilöä laajan alihankintaver-
koston kautta.

Rontron-R-Juwel -sarjaan kuuluu myös 
valaistu summeri, joka Streerpropin toteutuk-
sessa on sijoitettu keskelle ohjauspaneelia. 
Sekä kytkinten että summerin IP-luokitus on 
IP67/IP69K, joten kytkinperhe on käyttökel-
poinen myös vaikeammissa olosuhteissa 
ympäri vuoden. 

Kuten monesta muusta Schlegelin kytkinper-
heestä, myös Rontron-R-Juwel -sarjan kalus-
teista löytyvät marine-hyväksynnät. Painik- 
keissa on rengasvalaistuksen lisäksi laser-
merkintämahdollisuus: asiakkaan on helppo 
jo suunnitteluvaiheessa määritellä niihin omat 
projektikohtaiset symbolit.

© Steerprop Ltd.



11 PEREL-UUTISET 9.9.2020

Lisää uutuuksia www.perel.fi/uutuudet

10

Schlegelin Shortron Connect -sarjan  
M12-liittimin varustetut kytkimet

Saksalainen Schlegel Elektrokontakt on julkaissut uuden kytkin- 
sarjan, johon kuuluvat M12-liittimillä varustellut hätä-seis -pai-
nikkeet, painonapit, avainkytkimet, valintakytkimet sekä 
indikaattorit. M12-kaapelilla varustetut kytkimet ovat 
nyt saaneet seurakseen integroiduilla M12-liittimillä 
varustetut kytkinkalusteet. Jokainen kytkin on helppo ja 
nopea asentaa, niissä on täysi IP65/IP67-suojaus kytkimen 
molemmilta puolilta, joten niitä voidaan käyttää myös hyvin 
haastavissa olosuhteissa. Tuoteperheessä on myös marine-hyväk-
synnät. Kytkinkalusteiden asennusreiän koko on 22,3 mm.

Nopeaa ja helppoa
 
Kustannustehokkuuden lisäksi myös asen-
nukseen käytettävä aika merkitsee kom-
ponenttien valinnassa. Shortron Connectin 
M12-liittimien myötä asennus on yksinker-
taista, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista, 
sillä väärinkytkennän mahdollisuutta ei ole. 
Erillisiä kosketinlohkoja tai muita oheistarvik-
keita ei tarvita – plug & play.
 

Täysin suojattu
 
Kun valitset Shorton Connect -kytkimet, myös 
aikaa ja rahaa vievän koteloinnin tarve vähe-
nee. Niissä on kytkimen molemmilta puolilta 
suojausluokaltaan IP65/IP67, joten suoja 
pölyltä ja vedeltä on erinomainen. Kytkimissä 
myös marine-hyväksynnät.

 Tehokas ja ketterä
 
Shorton Connect -sarjaan kuuluvat siis indi-
kaattorit, painonapit joko täys-, tai rengas- 
indikaatiolla, valintakytkimet, avainkytkimet 
ja hätä-seis -painikkeet. Painikkeisiin ja indi-
kaattoreihin on saatavilla eri värisiä linssejä  

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

German Innovation Award palkitsee erityisesti turvallisuu- 
dellaan ja käyttäjäystävällisyydellään erottuvia innovatiivisia 
tuotteita ja ratkaisuja.

ja ne voidaan vaihtaa milloin vain. Päällysma-
teriaaleja on valittavissa mattamusta, ruostu-
maton teräsrunko sekä muovinen harmaa, ja 
kytkimen symbolit voidaan toteuttaa tyylik-
käästi joko laser-merkinnällä tai vaihdettavilla 
linsseillä ja symbolitarroilla. 4-napaisessa 
M12-liittimessä on toiminnot 1NO, 1NC/1NO 
sekä 2NO. Hätä-seis -kytkin on saatavana 
4-napaisella 2NC-toiminnolla, tai 5-napaisella 
2NC/1NO-toiminnolla. Kaikki M12-liittimet 
ovat A-koodattuja. Valinta- ja avainkytkimiä 
on saatavana 2- tai 3-asentoisena, joko het-
kellisellä tai pysyvällä asennonpidolla.

Schlegelille German Innovation 
Award ´20 -palkinto

Palkinto myönnettiin hätä-seis -kytkimien  
turvallisuustestauksen kehittämisestä,  
jossa kierteiden, pakotussuhteiden ja vääntömomentin mittaus ja 
kameroiden suorittama visuaalinen tarkastus tapahtuu saman-
aikaisesti, vain yhdeksässä sekunnissa. Testaustulos tallentuu 
automaattisesti ja löytyy tietokannasta vielä vuosienkin jälkeen. 
Schlegelin hätäseiskytkimien testiprosessi on asettanut muillekin 
alan valmistajille erittäin korkeat turvallisuusstandardit. 



1312PEREL-UUTISET 9.9.2020

Lisää uutuuksia www.perel.fi/uutuudet

DC-UPS -järjestelmä-
ratkaisut

Kaikki kätevästi yhdestä paikasta!

Laadukkaat ratkaisut DC-UPS-  
sekä akkuvarmennuskäyttöön.  
Saatavilla useita malleja.

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

Uudet edustukset Mascot ja Snappy täydentävät teholähteiden valikoimaamme. 
Lisäämme varastointia kaiken aikaa kysynnän mukaisesti.

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

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

Painonappi-
himmennettävät 
teholähteet 

Varastoon ovat nyt saapuneet Snappyn laa-
dukkaat DALI- ja painonappihimmennettävät 
100 W teholähteet. Valittavissa 12 VDC sekä 
24 VDC -mallit. Himmennysaste 1-100 %.

Mascot valmistaa laadukkaita virtalähteitä 
ja akkulatureita - kilpailukykyisin hinnoin ja 
toimitusajoin. Myös custom-ratkaisut ovat 
mahdollisia.

Snappyn laajasta valikoimasta löytyy inno-
vatiiviset ja luotettavat LED-teholähteet sisä- 
sekä ulkotiloihin, jopa 600 W TUV-, UL-, 
SAA-, C-rasti-, KC-, CB- ja PSE-hyväksyn-
nöillä.

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

Tehorele piirilevylle, 
Hongfalta

-  tyyppi HF172F-140
- kotelon mitat 45 x 41,4 x 43 mm
-  maksimi kytkentävirta 140 A
-  maksimi kytkentäjännite 800 VAC
-  kelan pitoteho n. 2,5 W
-  kelajännite 6-24 VDC
-  kontaktivaihtoehtona 1 sulkeutuva (1 form A)
-  kärkien kontaktiväli 3.0 mm
-  UL/TUL- ja TÜV-hyväksynnät 

HUOM! saatavana myös tyyppi HF172F/100 
jonka maksimi kytkentävirta on 100 A ja 
kärkien kontaktiväli 4.0 mm.

Käyttökohteena aurin-
kopaneelit, PV-invert-
terit ja muu tehoelektroniikka.

Ajoneuvojen latauskaapelit
kilpailukykyiseen hintaan

Pitkät, 1-vaihe T2-T2 
-latauskaapelit, suoraan 
varastosta!

7-metrinen kaapeli helpottaa käytettävyyttä 
paikoissa, joissa latauspiste on kaukana tai 
auto halutaan esimerkiksi peruuttaa lataus-
paikalle. 

16 A: 179 €/kpl (0 % alv)
32 A: 199 €/kpl (0 % alv)  

Uusin liitinedustuksemme Degson valmistaa 
turvallisia, standardin IEC 62196.2-2014 mu-
kaisia ajoneuvojen latauskaapeleita. Ensim-
mäiset erät ovat jo saapuneet varastoomme! 
Laajennamme varastovalikoimaamme 
kysynnän mukaisesti.

Kysy lisää Degsonin liittimistä: Niko Karttunen  
puh. 019 8711 517, niko.karttunen@perel.fi

Teholähdeohjelmamme laajenee!
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Automaatiotuotteet
 
- Phoenix-nokkakytkimet 12A-200A
- huolto- ja turvakytkimet
- painikkeet ja merkkivalot
- rajakytkimet
- turva-rajakytkimet
- jalkakytkimet
- mikro-kytkimet
- USB- ja RJ45-liittimet
- potentiometrit
- hätä-seis -painikkeet
 

Laadukkaat Giovenzana-kytkimet 
nyt Suomessa!

Käsittelyjärjestelmät
 
- riippuohjaimet
- rajakytkimet kiertokammella
- sähkönsiirtojärjestelmät

 

Hissiteollisuus
 
- korinajoyksiköt
- turvatuotteet

 ATEX & IECEx
 
- EX-huolto- ja turvakytkimet
- EX-kotelointiratkaisut
- EX-koteloidut rajakytkimet
- EX-raja- ja mikrokytkimet
- Phoenix EX-nokkakytkimet
- EX-köysijärjestelmät

Kysy lisää Giovenzana-tuotteista: Jesse Halonen 
p. 019 8711 512, jesse.halonen@perel.fi

Giovenzana International B.V. on italialainen kytkinvalmistaja, jonka  
tuotanto on Italiassa ja Unkarissa. Lähes 70 vuoden kokemus alalla 
takaa asiakkaille parhaan laadun lisäksi monipuoliset kytkinvaihtoehdot 
useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Nyt koko Giovenzanan valikoima Perelistä!
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Kysy lisää maadoitustestereistä: Joni Järvenpää 
puh. 019 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

Mittaustulokset tallentava 
maavastusmittari

Megger on julkaissut uuden DET2/3 -maa-
vastusmittarin, jo tuttujen DET3 TD ja DET 
4TC2 -mallien rinnalle. DET2/3:n erottelu-
kyky on korkea 1 mΩ, joka on ihanteellinen 
suurille maadoitusjärjestelmille. Kestävässä 
ja kompaktissa mittarissa on monipuoliset 
testausohjelmat ja se on erityisen tarkka 
maavastusmittauksissa ja maan resistiivisyys-
mittauksissa.
Laite on akkukäyttöinen ja latautuu nopeasti; 
toiminta-aika yhdellä latauksella on jopa yli 
10 tuntia. DET2/3-mittarin suojaus on IP 65 ja 
siinä on automaattinen testitaajuuden valinta, 
suodattimilla ja korkealla testivirtamahdolli-
suudella. Suuri värinäyttö näyt-
tää sekä numeeriset että graafi-
set mittaustulokset, jotka on tal-
lennettavissa.

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

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

Erikseen myytäviä maavastusmittarin lisävarusteita 
ovat esimerkiksi Meggerin 200 metrin jatkojohtokela 
säädettävällä jarrulla tai 80 cm Sonel-maapiikki 
banaaniliitimellä.

Metrelin IT-maadoituksiin spesifioidun MI 3110 Eurotest IM -asennusterin 
ehdoton vahvuus on sen edullinen hinta verrattuna asennustestereihin, joissa on 
funktiot myös muuntyyppisten maadoitusjärjestelmien testaamiseen. 

IT-maadoituksiin spesifioitu asennustesteri Mittajohtimet ja
mittapäät

Helppoa, kätevää, järkevää!

MI 3110:n mittaustoiminnot:
-  eristysvastusmittaus
-  IT-asennusten tunnistus, jännitealueen 
 mittaus, jännitetasapainon mittaus
-  vuotovirtamittaus
-  maavuotojen mittaus
-  sulakkeen laukaisukäyrän 
 määritys
-  linjaimpedanssin mittaus
-  prospektiivinen oikosulku-
 virran mittaus

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

Purkaussauvat kaapelin tai testilaitteiston 
latausjännitteen turvalliseen purkuun testaus-
käytössä. 

Viisi eri mallia: 35 - 150 kV.

EST-sarjan 
purkaussauvat

Pieni, mutta ”pippurinen” asennustes-
teri on helppokäyttöinen ja kevyt kuljettaa. 
MI 3110 soveltuu myös hankaliin olosuhteisiin 
kuten lääkintätiloihin, kaivoksille, lentokentille, 
sekä armeija- tai viranomaiskäyttöön.

Laitteessa on Metrelin tavaramerkkitoiminto 
AUTO SEQUENCE, jolla voi määrittää testit 
ja läpäisyarvot eri mittauksille jo etukäteen. 
Muistin ansiosta AUTO SEQUENCE -näp-
päintä painamalla laite toistaa siihen tallenne-
tut mittaukset. Eikä siinä vielä kaikki, tämän 
lisäksi asennustesteri ilmoittaa arvot PASS/
FAIL-merkintänä, jolloin mittauksen aikana ei 
tarvitse murehtia edes läpipääsyrajoista. 

Electro-PJP:n mittajohtimien ja mitta-
päiden tuotevalikoimamme on laajen-
tunut ja löytyy nyt selkeästi jaoteltuna 
verkkokaupastamme.

Electro-PJP valmistaa laadukkaat:
-  eri pituiset ja paksuiset PVC- ja silikoni-
 johtimet
- hauenleuat, mittapuikot ja tartuntapäät 
-  valmiit yleismittareiden johdinsarjat 

QR-koodi vie sinut suoraan 
verkkokauppaamme,  
käy selaamassa valikoimaa!
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PVK 320 -paketti

- Megger PVM210-säteilymittari
- Megger AVO410 CATIV -yleismittari
- mittajohdot
- MC3/MC4-adapterit
- kuljetuslaukku

Megger PVM210
- alue 1999 W/m2
- tarkkuus ± 10 W/m2
- resoluutio 0.1 W/m2

Megger AVO410
-  TRMS AC-alueella
-  6000 numeron taustavalaistu digit. näyttö
-  1000 V DC / 750 V AC
-  10 A AC/DC
-  resistanssi-, taajuus- ja  
 kapasitanssialueet
-  CAT IV 600

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

Valmiit mittaripaketit aurinkopaneeleiden asennukseen

PVK 330 -paketti

Muuten sama sisältö 
kuin paketissa PVK 320, 
mutta yleismittarin tilalla 
Megger DCM340-virta-
pihti.

Megger DCM340
-  ACV 600 V max, ACA 600 A max
-  DCV 600 V max, DCA 600 A max
-  res 400 ohm, 400 Hz
-  IEC 61010-1 600V CAT III
-  maksimi kaapelikoko 35 mm
-  min/max, jatkuvuus  
 sekä summeri
-  Display Hold sekä 
 Auto Power Off

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

Metrelin MI-3109 Eurotest PV Lite -testeri so-
veltuu aurinkopaneelien käyttöönottomittaus-
ten lisäksi myös niiden kunnonvalvontaan. 
Testeri tarkastelee kohteen DC- ja AC-puolen 
välistä hyötysuhdetta sekä testaa vaadittavi-
en PE-johtimien jatkuvuuden tai asennuksen 
eristysvastusmittauksen lisäksi myös panee-
lien I–U -ominaiskäyrän sekä laskennalliset 
STC (Standard Test Conditions) -arvot. 

Aurinkopaneeleiden käyttöönottomittaukset  
sekä kunnonvalvonta

Tutustu verkko- 
kaupassamme  
ja pyydä lisätietoja! 

Megger PVM210

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

Käyttäjäystävällinen lämpökamera

Värillisellä TFT LCD -näytöllä varustettu Megger TC3231 -lämpökamera tarjoaa infra-
punalämpömittarin kätevyyden, tulosten visuaalisella esityksellä höystettynä. Modernissa 
uutuuskamerassa on 2,2” näyttö, josta tuloksia voi katsella 32 x 31 pikselin resoluutiolla.

Käyttäjäystävällinen lämpökamera, joka on kuin luotu tehokkaaseen työhön:
-  Li-Ion ladattava paristo – jatkuvasta lataamisesta tai paristojen hankkimisesta ei tarvitse huolehtia
-  mikro SD-muisti jopa 6000 kuvaan asti - uusia muistikortteja ei tarvitse jatkuvasti tilailla tai 
 tyhjennellä vanhaa
-  hälytys ala-/ylärajalla – anna mittarin tehdä työ puolestasi
-  automaattinen virransäästö – virtaa riittää, vaikka työn tohinassa olisikin laite unohtunut päälle
-  valinnainen väripaletti – valitse itsellesi sopivat värit
-  standardi kameratuki – ota mukava ote ja säästä voimiasi muihinkin töihin
-  kuvien sekoittaminen – jätä ”Paint” avaamatta ja tee sama jo kohteessa
-  lataus ja tiedonsiirto koneelle USB-johdolla – lataa lämpökameraa koneella ollessasi 
 tai vaikka tiedostoja siirtäessäsi

TC3231-lämpökameran mittausalue on -20 … +300 °C, mittaustarkkuus ± 2%, kuvankaappaustaajuus 9 Hz, 
lämpöherkkyys ≤ 150 mK ja infrapunan spektrin aallonpituus 6.5 µm - 14 µm. Kamerassa on 48608 pikseliä.
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Osittaispurkauksen
mittaukseen

Megger DLRO100-sarjan  
mikro-ohmimittarit

Kädessäpidettävä, käytön- 
aikaisen (on-line) osittaispurkauksen mittauk-
seen tarkoitettu laite havaitsee sähköaseman 
eri komponenttien synnyttämät osittaispur-
kaukset ja estää näin yllättävät keskeytykset 
jakelussa. 

Meggerin PD Scan -mittalaitetta voidaan hyö-
dyntää niin KJ- kuin SJ-sähköasemillakin.
PD (Partial Discharge) -mittalaitteet jakautu-
vat sekä käytön aikana tehtäviin mittauksiin 
(on-line), että jännitteettömän (off-line) mit-
tauskohteen mittauksiin. PD-laite havaitsee 
mittauskohteen heikko-osan ja auttaa ennal-
taehkäisemään verkossa tapahtuvat yllättävät 
jakelunkeskeytykset.

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

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

-  ei tarvetta internetille, kaapeleille tai PC:lle
-  data koska tahansa tallennettavissa jopa 
 30 m päästä ja helposti jaettavissa muihin 
 sovelluksiin
-  reaaliaikaiset hälytykset
-  nopea ja helppo käyttöönotto

Uudet oikosulkuvirtatesterit

Oikosulkuvirtojen testaukseen, kun asennustesterien tarkkuus ei riitä.

Metrelin oikosulkuvirtatesterit MI 3143 Euro Z 
440 V sekä MI 3144 Euro Z 800 V on suun-
niteltu pienjänniteverkkojen sekä tehtaiden 
oikosulkuvirtojen muuntajien testaamiseen. 
Mittareilla on korkea IP-luokitus, joten ne 
toimivat vaativimmissakin olosuhteissa.

Nelijohdinmittausten ansiosta oikosulku-
virtatesterit ovat huomattavasti tarkempia 
kuin asennustesterit, varsinkin kriittisissä 
paikoissa kuten muuntajien läheisyydessä. 

Huipputarkoilla linjaimpedanssin, silmuk-
kaimpedanssin ja laskennallisen oikosulku-
virran määrityksillä voit varmistua laitteiden 
turvallisuudesta ja toimivuudesta vikatilantei-
den sattuessa. 
Laitetta ohjataan Metrelin Android ES 
Managerilla, josta tulokset on mahdollista 
saada suoraan PDF-muodossa. Ohjaaminen 
tapahtuu joko Android app 1522 aMESM:lla, 
MI 3152 EurotestXC:lla, MI 3152H Eurotes-
tXC:lla, MI 3155 EurotestXD:lla tai MI 3325 
MultiserverXD:lla.Kysy lisää testereistä: Joni Järvenpää 

puh. 019 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

Megger DLRO100-sarjan mittalaitteet 
kenttäolosuhteisiin.

100 A testivirran ansiosta pienten resistans-
sien mittaus onnistuu luotettavasti. Sarjaan 
kuuluu akullinen malli, sekä USB-tietokonelii-
tännällä ja bluetoothilla varustetut mallit.
Mittalaitteissa on mahdollista käyttää Dual 

Ground -metodia pihdin avulla, jolloin esim. 
katkaisija voi olla molemmin puolin maadoi-
tettuna koko mittauksen ajan.
DLRO100-sarjaan kuuluu myös kaukokäyttöi-
nen laite, jota käytettäessä mittaus voidaan 
käynnistää turvallisesti tietokoneelta.
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Jakelumuuntajien 
kustannustehokas mittaaminen

Jakelumuuntajien kunnonvalvonta on ollut vuosikausia näennäistä eikä syvem-
piä analyysejä jakelumuuntajien kunnosta ole tehty. Mistä tämä trendi on saanut 
alkunsa? Eikö mittalaitteita ole ollut tarjolla? Eikö menetelmiä ole ymmärretty? 
Onko jumituttu ajattelemaan jakelumuuntajien edullista hintaa sekä suhteellisen 
pitkää elinikää eikä asiaa ole viitsitty tutkia? Ei hätää – LUT:n opiskelijat tekivät 
aiheesta julkiset opinnäytetyöt: Aleksi Haverila kandidaatintyön sekä Niko Räsä-
nen diplomityön.  

Haverilan kandidaatintyö käsittelee ennakoi-
vaa kunnonvalvontaa mittausmenetelmin, 
jotka vaativat käyttökeskeytyksen. Sen 
sijaan Räsäsen käsittelyssä oli IoT (Internet 
of Things) -järjestelmä eli jatkuva mittaus 
dataa keräävillä mittalaitteilla, joita voidaan 
seurata etänä. Kunnonvalvontamenetelmien 
suurimmat erot liittyvät analyysien laajuuteen 
sekä mittaustoimenpiteiden suorittamiseen. 
Haverilan tutkimuksen menetelmällä tehtyjä 
mittauksia pystytään varioimaan enemmän, 
sillä erilaisia mittalaitteita on saatavilla huo-
mattavasti enemmän kuin IoT-käyttöön.  
IoT-järjestelmän hyötynä on se, ettei kes-
keytyskuluja pääse syntymään, pienempi 
työmäärä sekä lisäksi vian havaitseminen 
heti. Eli siis verrattuna Räsäsen käyttämään 
malliin Haverilan käyttämällä ennakoivan 
kunnossapidon mallilla voidaan havaita moni-
puolisemmin vikoja, mutta keskeytyskustan-
nukset pakottavat pitämään vianmääritysvälit 
edelleen pitkinä mittauskustannusten takia.   
Kuten jo huomasimme, on opiskelijoiden 
malleissa merkittäviä eroavaisuuksia, jotka 
heijastuvat myös tuloksiin. Itseasiassa mallit 
antavat lähes päinvastaisia tuloksia. Räsäsen 
käyttämä malli tukee nimellisteholtaan yli 
315 kVA muuntajien ennakoivaa kunnon-
valvontaa, kun sen sijaan Haverilan käyttä-
mässä mallissa pienet jakelumuuntajat ovat 

varmemmin kannattavia vaihtoehtoja. Miksi 
varmempia vaihtoehtoja eikä kannattavam-
pia vaihtoehtoja? Kaikki juontaa juurensa 
epävarmuustekijöihin, sillä suurimmat säästöt 
saadaan myös Haverilan käyttämässä mal-
lissa nimellisteholtaan suurilla jakelumuunta-
jilla, kun eliniän pitenemän oletetaan olevan 
pitkä ja kuormitusasteen pieni. Kuitenkin 
eliniän pitenemän odottaman ollessa hieman 
pessimistisempi ja kuormitusasteen suu-
rempi, tekee nimellisteholtaan suurempien 
jakelumuuntajien ennakoiva kunnonvalvonta 
negatiivista säästöä, eli lisää kuluja. Samaan 
aikaan pienemmät jakelumuuntajat luovat 
säästöä parametriarvoista huolimatta.

Mistä nämä tulokset oikein syntyvät ja miten 
oikeat parametriarvot voidaan selvittää? 
Tärkein positiivisesti vaikuttava elementti on 
eliniän jatkon pituus sekä merkittävimmät 
negatiivisesti vaikuttavat parametrit ovat Ha-
verilan käyttämässä mallissa keskeytyskus-
tannukset ja Räsäsen käyttämässä mallissa 
mittalaitehankinnat/softat. 
Käytännössä Haverilan käyttämän mallin 
negatiivinen puoli on se, että mittauksista 
aiheutunut keskeytyskustannus on suurempi 
kuin vikakeskeytyksen vuosittainen odotta-
ma. Toki mittausajankohtahan voidaan valita 
niin, että muuntajan kuormitus olisi mahdol-

lisimman pieni eikä energiaa menetettäisi 
keskimääräisen kuormitusasteen mukaisesti 
vaan hieman vähemmän. Tätä ei kuitenkaan 
työn laskennallisessa osuudessa ole otettu 
huomioon. 
Räsäsen työn malli perustuu kalliimpaan 
kertaluontoiseen mittalaite/softa -hankin-
taan, joka on taas huomattavasti suurempi 
investointi kuin ennakoivan kunnonvalvonnan 
hankinta tietyin väliajoin. Tämä rajaa halvem-
mat (nimellisteholtaan pienemmät) muuntajat 
pois laskuista IoT-mallia mietittäessä. 

Selväksi on siis tullut, että molempien töiden 
tuloksissa on valonpilkahduksia, muttei kui-
tenkaan varmuutta. Mistä me sitten saamme 
sen jo kysellyn varmuuden kannattavuuteen? 
Tutkimalla asiaa laaja-alaisesti Suomen 
leveyspiireillä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että suunnannäyttäjiä tarvitaan. Oletko 
se sinä? Uskallammeko me yhdessä ottaa 
askeleen kohti tulevaisuutta?

Lisätietoja artikkelin tutkimuksista sekä Meg-
gerin mittalaitteista mittalaitemyynnistämme.

Meggerin TRAX toiminnassa. Onnea on toimiva muuntaja. Kuva: Megger

Uusi Megger PD Scan toiminnassa. PD Scan -osit-
taispurkausmittaus ei vaadi kytkentöjä, käyttöke-
skeytystä eikä erillistä järjestelmää, joten voidaan 
ajatella, että mittauksessa yhdistyy molempien 
mallien hyvät ominaisuudet. Kuva: Megger

Kysy lisää mittalaitteista: Joni Järvenpää 
puh. 019 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi
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ESD-lattioiden hoitotuotteet

Huolehdi turvallisesti EPA-tilojesi lattioista saksalaisen 
Warmbierin ESD-lattioidenhoitotuotteilla!

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

SMT-tuotannon TULEVAISUUS 
on kaikkea muuta kuin ennakoitavissa

Tuotantoaikataulut muuttuvat nopeasti. Uusien materiaalien ja nesteiden määrä 
kasvaa jatkuvasti. Joka päivä ilmestyy aina vain kehittyneempiä komponentteja, 
joita tulee paikallistaa, ladata, asentaa ja jäljittää. 

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

Kun tuotevalikoima on kattava ja valmistus-
määrät pieniä, todellinen tuottavuus ja tuotto 
kärsivät. Tämä on kuitenkin vasta alkua.  
Mycronic on omistautunut vuosikymmeniä 
juuri näiden haasteiden ratkaisemiseen. 

Mycronicilla on maailman joustavimmat elekt-
roniikan ladontaratkaisut sekä teollisuuden 
nopeimmat ja tarkimmat pastan ja nesteiden 
annostelujärjestelmät. Uusi MYPro-sarja on 
kehittynein tuotantolinjamme. Täysin käyttä-
jästä riippumattomana se takaa korkeamman 
tuottavuuden pienemmässä tilassa ja avaa 
tuotannollesi uusia mahdollisuuksia. Tämä 
kaikki sisältyy lähes täysin automatisoituun, 
välittömään tuotantoon, jota kutsumme  
nimellä Mycronic 4.0. Se on suunniteltu  

mahdollistamaan muun muassa 100 %:n va-
rastotarkkuuden, täysin näkyvän suunnittelun 
ja automatisoidun täydennyksen.
 
Mycronic 4.0 on erinomainen ratkaisu tämän 
päivän kaikkein vaativimpien tuotantoympä-
ristöjen haasteisiin.

Olipa tavoitteesi mikä hyvänsä  
– tulevaisuus on jo täällä.  
Itse asiassa se on JUURI AJOISSA.

Kuivakaapit 
kosteudelle herkille 
tuotteille

Totech Super Dry valmistaa kosteuden 
poistoon ja kuivavarastointiin tarkoi-
tettuja kuivakaappeja.

Kuivakaappien avulla kosteutta absorboivat 
materiaalit, kuten elektroniikan komponentit, 
piirilevyt, linssit, laboratorionäytteet, 3D-tulos-
tuspolymeerit sekä muut kosteudelle herkät 
materiaalit (MSD) pysyvät kuivina ja suojassa 
kosteudelta. Totech Super Dry -kuivasäilytys-
ratkaisuilla saavutetaan alhainen, kontrolloitu 
kosteus (<0,5%).
Patentoidun Zeoliitti-kuivatustekniikan an-
siosta käyttökustannukset ovat alhaisemmat 
verrattuna perinteisiin malleihin. Kaikki Totech 
Super Dry -kuivakaapit ovat EPA-alueelle 
sopivia.

Kysy lisää: Mika Röppänen 
puh. 019 8711 411, mika.roppanen@perel.fi

ESD FLOOR CLEANER  
soveltuu laimennettuna päivittäiseen siivouk-
seen - niin moppi- kuin lattianpesukonepuh-
distukseenkin. Pienemmällä laimennuksella 
se tehoaa myös vaikeampiinkin tahroihin ja 
likoihin. 

ESD FLOOR STRIPPER  
poistaa tehokkaasti vanhan vahan. 

ESD FLOOR POLISH  
-vahalla käsittelet turvallisesti EPA-alueen 
vahausta vaativat lattiapinnat.
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Ergonominen ja kestävä työtuoli 
palvelee tarkkaa valvomotyötä.

 
Olemme lisänneet valikoimaamme uuden  
FIRA 24/7 Ergonomic Excellence Award  
-kriteerit täyttävän valvomotuolin. 
Uutuusmalli on valmistettu Englannissa, ja sen kan- 
tavuus on jopa 150 kg. Premier-valvomotuoli on  
saatavana kahdella kangaslaadulla 56 eri värissä,  
sekä nahkaisena 60 eri värissä.

Premier on todellinen 24/7-valvomotuoli, jossa on  
peräti 19 eri säätöominaisuutta. Soveltuu erinomai- 
sesti myös toimistotuoliksi selkäongelmista kärsivil- 
le käyttäjille.

Takuu 3 vuotta 24/7-käytössä!

Tutustu tarkemmin uuden Premi- 
er-valvomotuolin ominaisuuksiin,  
sekä muihin 24/7 -valvomotuolei- 
hin verkkokaupassamme.

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

SMD-komponenttinauhan  
jatkotyökalu

Toimiva liitos takaa virheettömän syötön 
ladontakoneelle. Erittäin tukevilla ja laaduk-
kailla pihdeillä tehdään onnistuneet jatkolii-
tokset eri levyisille SMD-komponenttikelojen 
nauhoille (8,12,16, ja 24 mm). Messinkinen 
liitospala ja nauhakelan leveyden mukaan 
valittavissa oleva liitosteippi  
muodostavat toimivan jatkok- 
sen komponenttinauhalle.

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

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

Puhdastilakelpoinen 
ESD-puhdistusliina
Polyesteriliinan molemmilla puolilla on staat-
tista sähköä johtavat kuidut. Kuitujen väli 
on 8 mm, joka on riittävän tiheä estämään 
elektroniikan kannalta vaarallisten staattisten 
sähkökenttien syntymisen, vaikka liinaa käy-
tettäisiin kuivanakin. Nukkaamaton liina on 
pakattu puhdastilassa kaksoispakkaukseen, 
joten se soveltuu luokan 6 puhdastiloihin.
Pyydä ilmainen näyte!

ESD-jätesäiliö

Tuotantoympäristöön sopivankokoista (120 
litraa) kannellista ESD-jätesäiliötä on helppo 
liikutella kahden ison pyörän ja tukevan työn-
tökahvan ansiosta. Jätesäiliöön on saatavilla 
myös staattista sähköä poistavasta muovista 
valmistetut jätesäkit.

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

Lattianmerkintä-
teipit ja -listat

Erittäin vahvat ja kestävät lattianmer-
kintäteipit ja -listat on valmistettu 
PVC-muovista.

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

Sisätiloihin tarkoitetut merkintäteipit soveltu-
vat erinomaisesti tehdashallien kulkuväylien, 
työskentelyalueiden, turva- ja LEAN-alueiden 
merkintään. Ne kestävät jopa parkkihallien 
raskaan kuormitukset. 
Teippejä ja listoja on saatavilla useita värejä 
ja leveyksiä. Lattianmerkintä- 
teippien paksuus on 160 µm,  
listojen 1,1 mm.

Premier 24/7  
-valvomotuoli  
vaativaan käyttöön
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Digitaaliset videomikroskoopitKompakti 
lasermerkintälaite 

Visus Technologyn ergonomiset ja tarkat digi-
taaliset videomikroskoopit soveltuvat monille 
toimialoille: elektroniikka- tai autoteollisuuden, 
maatalouden, lääketieteen tai rikosteknisen 
tutkimuksen käyttöön. 

-  erinomainen ergonomia
-  pidempi työskentelyetäisyys, ei riskiä linssin  
 kontaktista tutkittavaan kohteeseen
-  auto focus (Cmore/Icon-mallit) vapauttaa  
 kädet ja nopeuttaa tarkastusta eri korkeuk-
 silla ja suurennoksilla
-  suurempi tarkastelualue
-  langaton, helppokäyttöinen kauko-ohjain  
 (Cmore/Icon-mallit)

Kysy lisää: Mika Röppänen 
puh. 019 8711 411, mika.roppanen@perel.fi

Panasonic on julkistanut uuden metallien ja 
muovien kuitulasermerkintälaitteen LP-RF, 
jonka intuitiivisen NAVI Smart -ohjelmiston 
avulla merkit, logot ja 1D/2D-koodit voidaan 
muokata ja tallentaa tietokoneelle tai table-
tille.  

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

huono 
kuva!

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

Visus Technologyn valikoimaan kuuluu myös 
HD- tai USB-liitynnällä varustettuja Mighty 
scope -mikroskooppeja, jotka edullisen hin-
tansa sekä erinomaisen kuvanlaatunsa puo- 
lesta voittavat kirkkaasti suurennuslasivalai-
simet. 

Korkealaatuinen Purex-suodatinimuri 
suuterveydenhuoltoon ja vastaaviin 
kohteisiin.

Covid-19 on pakottanut myös hoitoalan 
tarkistamaan työtapojaan turvallisemmiksi. 
Tämä on erityisen tärkeää hammashoidossa, 
jossa aerosoleina ilman välityksellä kulkevat 
sylkipisarat saattavat levittää virusta lähellä 
olevien ihmisten lisäksi myös hoitovälineisiin 
ja työtasoihin.

Suodatinimuri hammashoitoon

HEPA-suodatus on monien vuosien ajan 
osoittautunut tehokkaaksi ratkaisuksi virusten 
suodattamiseen tilassa. 
Purexin uusi DentalEX-suodatinimuri on 
suunniteltu erityisesti hammashoidon vas-
taanottotiloihin, ilman välityksellä kulkeutu- 
vien aerosolipartikkelien talteenottoon ja suo-
datukseen. Tällä menetelmällä voidaan lisätä 
turvallisuutta hoitopisteessä. Monipuolisesti 
säädettävällä varrella imupiste on helppo 
kohdentaa haluttuun paikkaan hoitotilassa. 

Korkealaatuiset ja luotettavat Purex-yksiköt 
on suunniteltu ja valmistettu Iso-Britanniassa.

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

-  muste kuivuu välittömästi, useita eri värejä
-  merkintää voi muokata laitteen kosketus
 näytöstä tai tietokoneella
-  täydelliset ominaisuudet viivakoodien ym. 
 2D-koodien merkintään
-  juoksevan sarjanumeron merkintä
-  tietokannan siirto Excelistä
-  merkintäalue 150 x 4800 pikseliä, 
 suurin fonttikoko 12,7 mm
-  mahdollisuus asentaa tuotantolinjaan
-  pitkäkestoinen, ladattava akku
-  alumiinisalkku lisävarustein vakiona

Helppoa ja kestävää merkintää lähes kaikille mate-
riaaleille: pahvi, muovi, puu, teräs, kangas, ym.

Mobiili mustesuihku-
tulostin

Näyttöympäristö on valittavissa käyttötarkoi-
tuksen mukaan, parametrien asettamiseksi 
tai laitteen käyttäjälle sopivaksi. Älykäs ohjel- 
misto auttaa myös sopivien parametrien 
löytämisessä.
Merkintäpää on suojausluokkaa IP64, irrotet-
tava kuitukaapeli helpottaa laitteen asennusta 
ja sijoittelua ahtaisiinkin paikkoihin. LP-RF  
voidaan kytkeä suoraan konenäköjärjes-
telmään ilman PLC:tä. Tämä mahdollistaa 
kappaleen asennon havaitsemisen, jotta 
merkintä tulee oikeaan paikkaan sekä koodin 
luennan merkinnän yhteydessä.
Laite voidaan kytkeä osaksi teollisuusverk-
koa. I/O-liittimen ja RS232C:n lisäksi käytös-
sä on EtherNet/IP ja PROFINET. 
Merkintäala on 90x90 mm, teho 
20 W ja nopeus 12 000 mm/s.
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Kysy lisää Mycronicin koneista: Jari Honkonen 
puh. 019 8711 509, jari.honkonen@perel.fi

Elektroniikan 3K-tehtaan tuotantopäällikkö Harri Reinikainen (vas) tutustumassa Perelin Kari Tarvaisen  
opastuksella Mycronicin ladontakoneen toimintaan.

Valmistusta protokappa-
leista sarjatuotantoon

3K:lla on vankka kokemus elektroniikkateol-
lisuuden tuotesuunnittelusta ja uusien inno-
vaatioiden kehitystyöstä, jotka avaavat uusia 
näköaloja eri alojen osaajien yhdistäessä 
voimansa. Tuotantosopimus yrityksen kanssa 
voi käsittää valmistus- sekä tuotetestaus-
yhteistyön ja tuotteiden valmistus onnistuu 
joustavasti protokappaleista suurempaankin 
sarjatuotantoon.

Elektroniikan 3K-tehdas toimii omana tutkimusyksikkönään osana Kaakkois-Suomen  
ammattikorkeakoulua (Xamk).
 
3K-tehdas tarjoaa elektroniikan tuotekehitys- ja valmistuspalveluja sekä koulutusta yritysten tarpeisiin. Vuo-
sittain luottamuksellista yhteistyötä tehdään n. 70 yrityksen kanssa. Tutkimustoimintaa toteutetaan pääosin 
erilaisissa hankkeissa yhteistyössä eri rahoittajien ja yritysten kanssa. Esim. parhaillaan menossa olevat 
RoboSE-taimituotannon automaation kehittäminen sekä AMAP-hankepari, jossa rakennetaan 3D-tulostuksen 
testaus- ja pilotointiympäristö Elektroniikan 3K-tehtaalle Savonlinnaan.

Tarkkuutta ja tehokkuutta SMD-ladontaan 
3K-tehtaalle – Mycronic MY300LX-11

3K: Koulutus - Kehitys – Koetuotanto

3K-tehdas investoi tuotantoteknologiaansa säännöllisesti voidakseen tasata asiak-
kaan elektroniikkatuotannon huiput myös tulevaisuudessa. Valmistuksen toimin-
taympäristö käsittää SMD-ladontalinjan, selektiivijuotoskoneen ja aaltojuotoslin-
jan. Uusin hankinta on Mycronicin MY300LX-11 -ladontakone.

Tuotekehitystä ja 
tutkimushankkeita

Elektroniikan tuotekehitystä toteutetaan joko 
osana asiakasyrityksen omaa tuotekehitys-
prosessia tai kokonaan 3K:lle ulkoistettuna, 
aina ideasta valmiiksi tuotteeksi asti. Suun-
nittelussa huomioidaan erityisesti tuotannolli-
suus sarjavalmistuksen näkökulmasta.
3K:n tuotekehitysympäristö kattaa laajan 
valikoiman erilaisia testauslaitteita ja suunnit-
teluohjelmia, lisäksi yhteistyötä tehdään Mik-
polisin kanssa. Palveluina tarjotaan elektronii-
kan suunnittelua, Altium Designer -ympäristö, 
laite- sekä tuotantotesterisuunnittelua.

3K:n uusin hankinta  
- Mycronic MY300LX-11 

Uusin hankinta 3K-tehtaalle on alkuvuodesta 
2020 käyttöönotettu Perel Oy:n toimittama 
Mycronic MY300LX-11 ladontakone. Se tuo 
ladontaan nopeutta, tarkkuutta ja joustavuutta 
ennen kaikkea piensarja- ja prototuotan-
nossa. Lyhyiden pakkausnauhojen käsittely, 
uusien ohjelmien luominen ja töiden vaihto 
tapahtuvat sujuvasti. Investoinnin myötä la-
dontakapasiteetti on lisääntynyt merkittävästi.
MY300-ladontakoneeseen mahtuu jopa 224 
syöttölaitetta, vaikka koneen tarvitsema lattia-
pinta-ala on 40 prosenttia pienempi aiempiin 
malleihin verrattuna. Samanaikaisesti saa-
vutetaan suurempi ladontanopeus useiden 
suorituskykyä parantavien seikkojen ansiosta, 
esimerkiksi automaattinen työn valinta ja no-
peutetut työvaihdot mukaan lukien piirilevyn 
siirrot sekä asennustyökalujen vaihdot. 
Täysin automatisoitu ”board train” -toiminto 
- nyt vakiona MY300DX- ja SX-malleissa - 
lisää merkittävästi tuottavuutta, koska useita 
kortteja pystytään latomaan samanaikaisesti. 
Lisäksi sarjan ladontakoneissa on parannet-
tu LineScan vision -järjestelmä, jopa 4k:n 
tarkkuudella, joka puolestaan takaa kestävän 
ladonnan jopa kaikkein haasteellisimmille 
fine-pitch -komponenteille.

www.3ktehdas.com

The future is
the same
Mycronic flexibility
with twice the
troughput.”

”
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Viisikymmentä vuotta sitten olin minäkin jo olemassa, sen verran on 
ikää siunaantunut, vaikka mieleltäni olen vielä samalla viisivuo-
tiaan tasolla kun Perelin perustamisvuonna 1970. Painoa on 
tullut noin sata kiloa lisää, mutta sehän on vain kaksi kiloa 
vuodessa. 

70-luvun puolivälin jälkeen alkoi elektroniikka kiinnostamaan, 
kun sain vanhan putkiradion ”projektiksi”. Napsin pölyntuok-
suiselta piirilevyltä komponetteja irti ja keräsin ne pieneen 
laatikkoon. Helsingissä Annankadun paikkeilla oli muutama 

erittäin mielenkiintoinen elektroniikkamyymälä, joissa myytiin 
muun muassa pusseja, jotka sisälsivät sekalaisia komponentteja. 

Näin sain kokoelmaani kartutettua. Mitään järkevää en niillä kyllä-
kään tehnyt vaan fiilistelin niillä kuten Roope Ankka rahoillaan. Juotin 

ja yleismittarikin piti saada, kun koulussa perustettiin elektroniikkakerho, 
jossa rakennettiin vimpain sun toinenkin. En kylläkään enää muista mitä ne olivat.

Pereliin törmäsin ensimmäisiä kertoja 90-luvun alussa, kun silloisen työpaikan pöydällä 
oli Perelin tuoteluettelo, jossa oli kaikkea mielenkiintoista. Meidän piti jollekin kaupalle 
rakentaa sellainen systeemi, joka laski sisääntulevien asiakkaiden määrän, ja kun silloin 
jo asuin Hyvinkäällä niin menin Perelin varastoon osia kyselemään. Muistaakseni oli Veh-
viläisen Antti joka kärsivällisesti selitti eri valokennojen toimintaa. Hyvä vekotin siitä tulikin, 
mutta asensimme sen hieman huonoon paikkaan, koska asiakas yleensä tuli myymälään 
ostoskärryn kanssa ja pahuksen tarkka valokenno laski kaikki metallitangot, jotka kärryn 
sivussa oli. Kauppias ihmettelikin, kun kaupassa käyneiden määrä oli laskurin mukaan 
sadantuhannen paikkeilla.

Keväällä 1995 voitettiin jääkiekon maailmanmestaruus ja pari kuukautta aikaisemmin minut 
kelpuutettiin Perel Oy:n komponenttiosaston puhelinmyyjän vaativaan virkaan. Muistaak-
seni työhaastattelussa Pertti (Rantala) kysyi minulta, että olenko intuitiivinen, kerroin että 
olin kyllä ollut, mutta se saatiin antibiooteilla hoidettua. Ennätin olla kuukauden Perelin 
entisissä työtiloissa, kun päästiin muuttamaan uuteen komeaan rakennukseen huhtikuus-
sa. Viisi vuotta meni puhelinmyynnissä, lisäksi syötin tilauksia järjestelmään ja vahvistelin 
niitä faksilla asiakkaille.

Vuosituhannen vaihtuessa sain hoitaakseni kaikenlaisia mittareita ja automaatiotuotteita, 
tuotteet vaihtuivat välillä ja aika meni kuin siivillä seuraavat 16 vuotta. Muihin hommiin ker-
kesivät komponenttiosastolta poistua tuolla välin ainakin Pena, Ana, Jukka, Veksi, Tommi 
ja Pete, terveisiä teille jos tätä luette. Perel Oy:n yhdestä huoneesta löytyi myös vaimo. 
Täytyy sanoa, että täyden palvelun talo!

Neljä vuotta sitten en enää jaksanut kiivetä viidenteen kerrokseen, vaan anoin työtä kerros-
ta alempaa. Teollisuustuoteosastolla oli miesvajausta ja pääsin tutustumaan minulle uusiin 
tuoteryhmiin, staattisen sähkön salaisuuksiin ja tuotemerkintöihin. Eli kun nuo vuodet 
ynnää, niin tasan 25 vuotta olen Perelin käytäviä kuluttanut ja erinomaisesti viihtynyt.

Kiitos Kyllikki, Pertti & Jari! 

Juhlitaan viisikymppiset pois ja jatketaan samaan malliin!

Juha Lae

Lopella perheensä kanssa 
asuva 37 vuotias Aki Laak-
sonen aloitti vuoden alussa 
tuotepäällikkönä teollisuus-
tuotteet-osastolla, jossa 
hän vastaa varastointi- ja 
tarvikelogistiikan myynnistä; 

aina iloinen pilke silmäkulmassa. Akilla on vahva 
tekninen tausta: hän on työskennellyt teknisessä 
myynnissä niin tukku- kuin kuluttajapuolellakin 
15 vuotta ja sen lisäksi sähkö- ja hissiasennus- 
töissä kolmisen vuotta. Vapaa-ajallaan Aki pä-
ristelee autoilla, moottoripyörillä ja veneillä sekä 
heittelee myös kiekkoa frisbeegolf-koriin. 

Katja Lylykangas on 26-vuo- 
tias hyvinkääläinen merkonomi 
ja virkaiältään Perelin kuopus. 
Hän aloitti Teollisuustuotteet- 
osastolla myynti-/ostosihteeri-
nä keväällä 2020, Anneli Esko-
lan jäätyä eläkkeelle. Katjalla 

on monipuolinen kokemus asiakaspalvelusta ja 
hän on ollut aiemmin myös kesätöissä Perelissä 
muun muassa infopisteessä. Hyväntuulinen ja 
positiivisesti asioihin suhtautuva Katja harrastaa 
tatuointien suunnittelua ja muutama sellainen on 
jo päätynyt omaankin käsivarteen.

Juho Puonti on työskennellyt 
Perelin IT-asiantuntijana tämän 
vuoden alusta. Launosista 
kotoisin oleva Juho on valmis-
tunut elektroniikka-asentajaksi 
ja oli ehtinyt kartuttaa IT-alan 
työkokemusta yli kymmenen 

vuotta ennen kun aloitti Perelissä. Juho hoitelee 
positiivisella can do -asenteellaan niitä näkymät-
tömiä, asiakaspalvelumme toimivuuden ja suju-
vuuden kannalta tärkeitä tietotekniikan hommia, 
jotka pitävät pyörämme pyörimässä. Vapaa-aika 
hänellä kuluu sovelletun reserviläisammunnan 
(SRA) ja RC-lennokkien sekä perheen parissa. 
Juholta sujuu IT-alan hommien lisäksi myös 
erilaisten robotiikkaprojektien toteuttaminen.

Viisikymmentä vuotta sitten

Maria Dahlström aloitti Perelin 
infopisteenhoitajana syksyllä 
2019 ja hoitaa myös laskutus-
tamme. Iloisen Marian tapaat 
meistä aina ensimmäisenä kun 
soitat Perelin vaihteeseen tai 
tulet paikan päälle käymään. 

Entuudestaan Marialla on usean vuoden asia- 
kaspalvelukokemus ja merkonomikoulutus. 
Vapaa-aika hänellä kuluu käsitöitä tehdessä ja 
kahden koiransa kanssa touhutessa.
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Uudet langattomat dataloggerit 

Onsetin HOBO MX1100 on Bluetooth- 
yhteydellä luettava langaton dataloggerisarja.

Loggeriperheessä on neljä mallia: 
- MX1101 pelkkien lämpötila- ja kosteus- 
 arvojen tallentamiseen
-  MX1102 tallentaa kosteuden ja lämpötilan  
 lisäksi myös hiilidioksidiarvot
 Sarjan uusimpiin malleihin voi liittää omia 
 erillisiä antureita: 
-  MX1104-mallissa vakiomittaukset yhden 
 analogisen kanavan lisäksi ovat lämpötila,  
 kosteus sekä valonvoimakkuus
-  MX1105 on neljän analogisen kanavan 
 ansiosta aseteltavissa halutuille mitta-
 suureille

MX1104 ja MX1105 käyttävät Onsetin 
SD-antureita (Self-Describing) analogisis-
sa kanavissa. Ilmaisella HOBOconnect™ 
-Android- tai-IOs -sovelluksella loggerin 
asetus ja mittauksen hallinta on helppoa.  
Sovellus on ladattavissa App Storesta ja 
Google Play -kaupasta. 

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

ESD-asut ja -jalkineet

Kysy lisää ESD-asuista: Mika Röppänen 
puh. 019 8711 411, mika.roppanen@perel.fi

Erittäin laaja valikoima ESD-asuja ja 
-jalkineita suoraan varastostamme!

Abeba- ja Birkenstock-jalkineiden lisäksi 
valikoimamme on täydentynyt Pezzolin erit-
täin kevyillä, komposiittikärjellä varustetuilla 
ESD-turvajalkineilla. 
Uutuutena myös esimerkiksi pitkähihainen 
ESD-paita, joka on kevyempi vaihtoehto 
perinteiselle ESD-takille, sekä svetari- 
takki.Hyvän ESD-asun täydentävät  
korkealaatuiset ESD-käsineet.

Keysolun uusi suuritehoinen regulaattori 
KIS75 soveltuu käytettäväksi erityisesti teol-
lisuuden ohjaustilanteissa suurella teholla ja 
vaihdettavalla lähtöjännitteellä. 
Moduulissa on 4-20 mA:n tulojännitevaihto- 
ehto (4-7.5 VDC) ja SCR-lähtö (korkea 
jännitteen nousunopeus dv/dt). Lähtövirran 
nimellisarvo on välillä 25 - 80 A ja lähtöjän-
nitealueella 48 ~ 600 VAC, photoelektrisen 
erotuksen tulon ja lähdön välillä. Regulaat-
torin läpilyöntilujuus voi olla jopa 4000 VAC. 
Kokonaismitat ovat 58,6 x 45,7 x 26,5 mm ja 
kotelointi epoksihartsia.
Lisävarusteena jäähdytyselementti ja suoja-
kansi liittimille.

Yksivaiheinen  
vaihtojännite-
regulaattori

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

HOBO MX Gateway 
MXGTW1

MX Gateway lähettää Onsetin MX Bluetooth 
-loggereiden datan suoraan Hobolink-pilvipal-
veluun. MX Gatewaylla useiden loggereiden 
mitattuja arvoja voidaan tarkastella langatto-
masti. Datan lähetys Hobolink-pilvipalveluun 
käy kätevästi, joko Wifi- tai Ethernet-verkon 
avulla.  
Hobolinkissä on mahdollista reaaliaikaisen 
seurannan lisäksi asettaa sähköpostihälytyk-
siä sekä automaattisia tiedonhakuja. 

Syksyn 2020 messut ja näyttelyt
Sivulta www.perel.fi/ajankohtaista löytyy ajantasainen lista messuista  
ja näyttelyistä, joissa olemme mukana.
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Korjaus- ja huoltotöille  
kolmen kuukauden takuu.

Kalibroinnista kansallisesti jäljitettävä 
todistus sekä mittaustulokset.

Huollamme ja kalibroimme mittalaitteita. 
Suomessa.

Kysy lisää mittalaitehuollosta: 

Janne Niittynen 
puh. 019 8711 723
 
Mika Laaksonen 
puh. 019 8711 724

service@perel.fi

Oletko lähettämässä 
mittaria huoltoomme?

www.perel.fi/yritys/huoltotyölomake

Nopeuta käsittelyä  
täyttämällä etukäteen  
huoltotyölomake!

Kalibroimme myös 
muiden valmistajien mittareita.

• yleismittarit 5 1/2 -numeroisiin asti 
• AC/DC-virtapihdit 1000 A asti
• eristysvastusmittarit 
• asennustesterit 
•  milliohmimittarit, maavastusmittarit 
•  läpilyöntitesterit 
•  konetesterit

Meggerin ja Metrelin  
valtuuttama huoltopiste. 


