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Perel Oy on kotimainen perheyhtiö, joka on toimittanut teknisiä tuotteita maamme ammattilaisille 
jo yli 50 vuoden ajan. Laajaan tuotevalikoimaamme kuuluvat mm. komponentit, mittalaitteet,  
ESD- ja puhdastilatuotteet, kalusteet sekä tuotannon automaatio ja materiaalit.

Korona-ajan myllerrys maaliskuusta 2020 tähän päivään on mullistanut asioita monella tapaa. 
Sen lisäksi, että puolet porukasta on siirtynyt kotiin töihin ja asiakkaita, päämiehiä sekä sidos- 
ryhmiä on ollut harvinaista tavata henkilökohtaisesti, moni muukin asia on muuttunut. Keväällä 
2020 tilausten vastaanotto hetkellisesti romahti, mutta loppuvuonna kauppa piristyi niin paljon, 
että myyntimme viime vuonna putosi ”vain” 2 %. Vuosi 2021 onkin sitten ollut hurjaa menoa: 
varsinkin komponentteja menisi kaupaksi lähes rajattomat määrät, jos vain olisi mitä toimittaa, 
toimitusajat voivat pahimmillaan olla yli 12 kuukautta. Olemme kyllä varustautuneet kysyntään  
yli 3 miljoonan euron varastolla, mutta siitä huolimatta joudumme pyytämään asiakkailtamme huo-
mattavaa ennakointia kriittisten komponenttien kanssa. Jos toivot meiltä puskurivarastointia omille 
menekkituotteillesi, ota ihmeessä yhteyttä tuotepäällikköihimme, niin sovitaan sopivista määristä.

Muuten toimintamme jatkuu entiseen tapaan ja uusia tuotteita julkaistaan jatkuvasti, olemme 
koonneet niistä tähän lehteen tiiviin katsauksen. Kaikki 17 teknistä tuotepäällikköämme on  
koulutettu omiin tuotealueisiinsa ja osaavat kertoa näistäkin tuotteista lisää.

Soitellaan, viestitellään, tiimsseillään sekä pestään käsiä ja jopa tavataankin!  
Pirteää loppuvuotta kaikille asiakkaillemme!

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 8.600 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

Perelistä!
Pirteää loppuvuottakin

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

Led-pintaspotti

Valotikku Led-plafondi

Syksyn led-uutuuksia
Suunnattava ja himmennettävä led-pintaspotti
-  ketjutettava, valkoisella tai mustalla metallirungolla, 5 vuoden takuu

Maahan asennettava valotikku vain 2,5 W tehonkulutuksella
-  valaistu 8 mm paksuinen 24 VDC akryylitikku, 
 3 vuoden takuu

Led-plafondi vaihdettavalla 2D-moduulilla
-  pitkä käyttöikä ja  
 helppo huoltaa, 
 5 vuoden takuu

Kysy lisää valaistustuotteista: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi
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Kysy lisää: Niko Karttunen  
puh. 019 8711 517, niko.karttunen@perel.fi

Naava on Jyväskylästä lähtöisin oleva terveysteknologiayritys, joka on noussut maailman johtavaksi viherseinien toimitta-
jaksi. Vuonna 2011 perustettu yritys myy älykkäitä, ilmaa puhdistavia viherseiniään ympäri maapalloa 13:ssa eri maassa 
aina USA:sta Etelä-Koreaan. Perel oli mukana Naavan uusimpien tuoteperheiden tuotekehityksessä ja toimitti niihin 
tiukentuneiden vaatimusten mukaiset teholähteet sekä laitekaapelit. 

Naavan tuotteet tarjoavat käyttäjälleen muu-
takin kuin vain koriste-esineen: maailman 
ainoat älykkäät viherseinät ovat varustettu 
huipputeknologialla ja tekoälyllä, jonka ansi-
osta tuote on täysin automatisoitu. Naava tuo 
sisälle niin luonnon hyvin tunnetut terveys-
vaikutukset kuin metsänraikkaan ilman ja 
optimaalisen ilmankosteuden. 
NASA:n teknologiaan perustuva ilmanpuh-
distusteho on tieteellisesti todistettu vertai-
sarvioiduissa tutkimuksissa, ja myös 90 % 
pysyvyysaste ovat tiukka todiste Naavojen 
koetuista hyödyistä hyvinvoinnille. Naava 
poistaa ilmasta haitallisia kemikaaleja bio- 
filtraation avulla: kierrättämällä ilmaa kasvien 
juuriston ja mullattoman kasvualustan lävitse, 
kasvien juuristomikrobit hajottavat tehokkaas-
ti sen sisältämät epäpuhtaudet. 

Loppuvuonna 2020 Naava uudisti koko tuo-
teperheensä. Uusi Naava N-sarja sai alkunsa 
yrityksen kasvaneista laadun ja kestävän 
kehityksen standardeista. Niin designia, käyt-
täjäystävällisyyttä kuin tuotteiden teknologiaa 
päivitettiin uudelle tasolle. 

Tuotteiden päivityksen yhteydessä myös 
Perel pääsi suunnitteluun mukaan. Naava 
etsi laadukkaita, pitkäikäisiä ja erittäin laajoil-

la hyväksynnöillä varustettuja teholähteitä, 
jotka vastaisivat asiakkaiden, tuotteiden, 
hyväksyntälaitosten sekä Naavan tiukentu-
neita vaatimuksia. Naavalle sopiva räätälöity 
teholähde saatiinkin nopeasti työn alle ja 
hommat alkoivat etenemään ripeästi. Ensim-
mäisen massatuotantoerän jälkeen teholäh-
teisiin tehtiin vielä toivottuja muutoksia sekä 
parannuksia piikkikuorman ja suojauksen 

osalta. Prosessin aikana Perel auttoi myös 
muun muassa laitekaapeleiden valintojen 
ja toimitusten kanssa ja nyt myös kaapelit 
tulevat Perelin kautta. 

Kun lopputuotteita viedään useisiin eri mai-
hin, voivat hyväksyntäprosessit ja paikalliset 
määräykset tulla yllätyksenä. Molemmilla 
osapuolilla on vahva kuva siitä, että tämä 
tuoteperheuudistus eteni yhteistyön osalta 
mutkattomasti ja ripeästi. Perelin laajasta 
tuotevalikoimasta löytyi juuri oikeat tuotteet, 
joiden ansiosta Naavan haasteet oli nopeasti 
selätetty.

Kiinnostuitko Naavasta? Ota yhteyttä: 
sales@naava.io tai soita +358 144 591 503.
Tutustu Naavan uudistuneeseen tuoteperhee-
seen: www.naava.io

Tarvitsetko sinä tai yrityksesi apua tuotteistosi 
päivityksessä? Ota yhteyttä Perelin asiantun-
tijoihin: puhelin 019 87111 tai asiakaspalve-
lu@perel.fi.

Niko Karttunen/Perel Oy

Perel toimitti Naavan viherseiniin 
teholähteet sekä laitekaapelit
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Kysy lisää ledeistä ja valaisimista: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

Valaiseva led-pipo
syksyn pimeään!
Kosnicin led-pipossa on ladattava, vesitiivis 
led-lamppu, jonka latausaika 0-100 prosent-
tiin on 90 minuuttia. Toiminta aika 90-240 
minuuttia tehoalueesta riippuen. Led-lampus-
sa on kolme tehoaluetta. Pipo voidaan pestä 
konepesussa led-lamppu irrotettuna.

TARJOUSHINTA 10,00 €/kpl
(alv 0 %, tarjous voimassa toistaiseksi.)
tilaus@perel.fi
Tilauskoodi: LED-PIPO

Kätevä 
kynätaskulamppu

Kirkas zoomattava valokeila taskulampun 
päästä tai sivusta (1,5 W/120 luumenia),
himmennys, magneetti sekä kynäominaisuus 
tekevät siitä jokaiseen taskuun sopivan, 
kätevän työkalun.
 
- valonlähde päässä ja rungon sivulla
- micro-USB -ladattava
- yhdellä 18650 akulla
- runko alumiinia
-  päälle/pois- ja himmennysnappi rungon  
 sivulla
-  päälle/pois-nappi ilmaisee värillä (vihreä/ 
 punainen) akun varauksen
-  zoomattava valokeila
-  mukana USB-kaapeli
-  helppo käyttää ja ladata, kaikki tarvittava  
 mukana
-  paloaika 3-5 tuntia yhdellä latauksella
-  kahden vuoden takuu

TARJOUSHINTA 14,90 € / kpl
(alv 0 %, tarjous voimassa  
toistaiseksi.)
tilaus@perel.fi
Tilauskoodi: KPWL-1.5PEN 

Neon Flex -led-nauhat moneen kohteeseen
Signcomplexin uusien, päältä valaisevien 
Neon Flex -ledinauhojen värilämpö on 4000 
K ja sävyinä päivänvalo-valkoinen, sininen, 
punainen sekä vihreä.

-  käyttöjännite 24 VDC
-  IP67-suojaus
-  9,6 W/metri
-  koko 8 x 12 mm

Tutustumistarjouksena 40 €/5 m rulla!
Suoraan varastosta (välimyyntivarauksin).
Hinta alv 0%, voimassa toistaiseksi.

Edullisesti myös päädyt,  
asennuskourut ja kiinnikkeet!

Ladattava vahvarunkoinen led-valonheitin

Kevyt ja tehokas valonheitin jota on helppo 
taivutella eri asentoihin, aina kulloisenkin 
tarpeen mukaan. 

Valoteho 600/1000 lm. Kaksi 10 W ele-
menttiä, jotka voidaan sytyttää erikseen tai 
samanaikaisesti. 

Paloaika 5 tuntia kahdella ja 8 tuntia yhdellä 
elementillä. 5000 mAh litiumakku latautuu 
tyhjästä täyteen 4,5 tunnissa. 

USB-ja micro-USB-liittimet.

väri tilauskoodi sähkönumero
sininen      SC-TSE-B-24V  4134701
vihreä        SC-TSE-G-24V  4134702
punainen   SC-TSE-R-24V   4134703
päivänvalo-valkoinen  SC-TSE1228-160-NW24V 4134704
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Kysy lisää valaistustuotteista: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

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

Tuotekehitys jumissa?

Monesti tapaan asiakkaita, joiden tuotteiston 
kehitys on jäänyt jumiin tilanteeseen, jossa 
vaatimukset tuotteen osalta tuntuvat välillä 
jopa ylitsepääsemättömiltä. Tällaisia tilanteita 
on usein myös valaistukseen liittyen.

Esimerkkeinä haastavista tapauksista ovat 
muun muassa sähkökaapit ja sähkökes-
kukset, työkoneen ohjaamot, moottoritilan 
valaistukset tai veneet, joihin halutaan saada 
valaistus, mutta valmista ja sopivan kokoista 
tai muilta ominaisuuksiltaan sopivaa valai-
sinta ei tunnu löytyvän mistään. Ongelma on 
kuitenkin selätettävissä - ja vieläpä kustan-
nustehokkaasti - kustomoiduilla valaisinrat-
kaisuilla.

Vaatimusten ja tarpeiden 
kartoitus

Kun asiakas on havainnut ongelman 
vaikkapa juuri valaistuksessa, on aika istua 
alas ja kartoittaa vaatimuksia. Lista saattaa 
aluksi näyttää helpolta: ”123 cm pitkä valaisin 
sähkökaappiin”, mutta kun asiaa aletaan 
selvitellä tarkemmin, vaatimuksia löytyykin 
tiiviin yhteistyön tuloksena lisää, esimerkiksi: 
12 VDC, 123 lm, 6000 K, 123 cm pituinen 
valaisin, paloluokiteltu, 234 cm johdoilla (päät 
holkitettu). 

Räätälöidyt ratkaisut 
vähentävät työtä

Vasta kun kaikki todelliset tarpeet on tarkkaan 
yhdessä kartoitettu, päästään jatkamaan 
projektia eteenpäin ja voidaan todeta: ”Selvä 
homma, tilataan mallit protoilua varten”. 

Asiakaskohtaiset, räätälöidyt 
valaistusratkaisut

Ongelmat saattavat ratketa hyvinkin pie-
nillä muutoksilla ja tällöin voidaan käyttää 
materiaalitoimittajien tehtaiden kustomointia. 
Haastavammat projektit tehdään paikallisten 
yhteistyökumppanien kanssa yhteistyössä.

Monesti räätälöidyt valaistusratkaisut ovat 
alusta alkaen suunniteltu niin, että asiak-
kaamme oma työ vähenee ja helpottuu,  ja 
samalla saadaan myös kustannustehok-
kuutta lisättyä. Olemme törmänneet useisiin 
tapauksiin, joissa räätälöity ratkaisu on jopa 
edullisempi vaihtoehto verrattuna valmiiseen 
standardituotteeseen. 

Niko Karttunen/Perel Oy

Ota yhteyttä 
asiantuntijaamme!

Jos huomaat painivasi vastaavien ongelmien 
kanssa tai kaipaat yleisesti uusia näkökulmia 
suunnitteluun ja vaikkapa valais- 
tukseen, ota rohkeasti yhteyttä  
asiantuntijaamme!

Koriste- ja sisustuslamput
 
Baileyn valikoimassa on laaja valikoima  
toinen toistaan erikoisempia erikoislamppuja!
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Kätevä Thinker-lednauhapakkaus 
sisältää kaiken tarvittavan!

Väriä vaihtava, tehokas led-valonheitin
50 W valonheittimessä on RGB-toiminto: voit valita haluamasi värin  
valaisemaan vaikkapa puutarhaa tai rakennuksen seinää.

Laitteessa on useita tehos-
teohjelmia, joista viimeksi 
valittu jää heittimen muistiin 
virrankatkaisun jälkeen ja 
käynnistyy taas kun virta 
kytketään uudelleen.
-  IP65-suojattu
-  Lumiled-ledit
-  kolmen vuoden takuu
-  varustettu 1,5 m 
 kumikaapelilla  
 ja pistokkeella
-  kauko-ohjattava

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

Hongfan uusien EV (Electric Vehicle) -relei-
den tuotanto käsittää kaksi päälinjaa, joista 
kummastakin löytyy jo kymmeniä eri tuotes-
pesifikaatioita.
Pitkä kokemus relevalmistajana on edesaut-
tanut Hongfaa saavuttamaan vahvan roolin 
eri teollisuudenalojen - ja nyt myös uusien 
sähköajoneuvojen ja niiden latauslaitteiden
kehityksessä. Yhteistyö tunnetuimpien 

Relesarjat sähköautoihin  
ja niiden latauslaitteisiin

autoalan valmistajien kanssa on taannut 
Hongfalle ajoneuvoreleiden merkittävän 
markkinaosuuden maailmanlaajuisesti ja 
varmistanut paikan releiden  
tutkimuksen, kehityksen ja  
tuotannon eturivissä.

Edulliset RGB- ja 
RGBW-kaapelit

Suoraan varastostamme.

P-4-WIRE-4x0,3-1-RGB           
-  RGB-kaapeli, johtimen paksuus 0,3 mm2

-  100 m rulla
-  hinta 59,00€

P-5-WIRE-55x0,3-RGBW        
-  RGBW-kaapeli, johtimen paksuus 0,3 mm2

-  100 m rulla
-  hinta 69,00€

Lisäksi RGBW-kaapeli myös paksummalla 
0,5m2 johtimella:
RGBW-WIRE5x0,45                  
-  RGBW-kaapeli, johtimen paksuus 0,5 mm2

-  100 m kela
-  hinta 89,00€

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

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

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

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

Edelleen saatavissa.
Tilaa ennen kuin  
loppuvat!

Elohopealamput

Pyydä edullinen 
tutustumistarjous!

Pyydä tutustumistarjous!

Yksiväristen lednauhojen pakkauksiin sisältyy 5 m nauhaa, teholähde ja himmennin. 
RGB- ja RGBW-pakkauksissa himmentimen tilalla on RGB-kauko-ohjain.
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Perel mukana 
Tukemassa tulevia 
automaatioalan 
ammattilaisia
Kuinka voisimme sijoittaa tulevaisuuteen ja varmistua siitä, että meillä 
riittää jatkossakin raudanlujia ammattilaisia? Yksi loistava vaihtoehto 
on auttaa oppilaitoksia, jotka kouluttavat näitä tulevia ammattilaisia. 
Perel päätti lähteä mukaan tukemaan automaatioalan opiskelijoita ja 
lahjoitti merkittävän määrän teholähteitä Hämeenkyröön, Ammatti-
instituutti Iisakille. 

Ammatti-instituutti Iisakki

Saskyn Ammatti-instituutti Iisakissa voi hankkia koulutuksen useille eri aloille, aina 
kokista sähköasentajaan. Koulussa on noin 300 opiskelijaa ja se sijaitsee Hämeenky-
rön keskustassa palvelujen tuntumassa, jossa sillä on myös oma asuntola. Iisakissa 
on osaava henkilökunta ja pian myös vastaremontoidut ja ajanmukaistetut oppimis-
ympäristöt.

Asennustesteri Perelistä

Alkuvuodesta 2021 Iisakin opettaja Teppo Rajamäki etsi koululle asennustesteriä 
ja pyysi tarjouksen Perelistä. Oppilaitoksen tarpeisiin sopiva asennustesteri löytyikin 
heti mittalaiteosastoltamme ja siitä alkoi mielenkiintoinen yhteistyö Perelin ja Iisakin 
välillä.

Miten voisimme tukea tulevia ammattilaisia?

Pian asennustesteriprojektin jälkeen kuulimme, että oppilaitoksella oltiin kiinnostunei-
ta myös muista tuotteistamme. Meiltä Perelistä löytyy valikoimaa laidasta laitaan ja 
Saskyssa tarvitaan opetustyössä monenmoista teknistä vempainta. Saskyn tarpeita 
kuunneltuamme ja asiaa pohdittuamme, meiltä sattui löytymään hyllystä juuri heille 
harjoitustöihin sopiva teholähde-erä. Muutaman puhelun jälkeen päätimme laittaa hy-
vän kiertämään ja lahjoitimme kyseiset teholähteet Saskyn automaatioalan oppilaiden 
harjoitustöitä varten.
Kun sopivat teholähteet oli kerätty ja pakattu, ryhdyimme sovittelemaan aikatauluja, 
jotta pääsisin tutustumaan koulun henkilökuntaan, oppilaisiin ja tiloihin tarkemmin. 
Aikataulut saatiin soviteltua ja lähdin tutustumaan kouluun, teholähteet jo kyydissäni.

Kierroksella Iisakissa

Minut vietiin tutustumaan vielä osittain remontin keskellä olleeseen oppilaitokseen 
ja kurkistamaan oppilaiden työtiloihin ja mikä hauskinta, pääsin tapaamaan myös 
oppilaita. Päällimmäisenä mieleeni jäi hyvä ja positiivinen yhteishenki, joka vallitsi niin 
henkilökunnan kuin oppilaidenkin kesken.
Erityiskiitokset Teppo Rajamäelle sekä Tarja Perolaiselle, jotka saivat minut tunte-
maan itseni erittäin tervetulleeksi ja esittelivät innokkaina ja ylpeinä oppilaitostaan. 
Ilokseni pääsin myös tutustumaan Iisakin omaan ravintolaan, jossa tulevat kokit olivat 
valmistaneet maistuvan ja ammattitaidolla - pöytiin asti - tarjoillun lounaan. 

Teholähteet toiminnassa

Odotan jo innolla pääseväni syksyllä näkemään lahjoittamamme teholähteet oppilai-
den käytössä ja tutustumaan vastaremontoituihin uusiin tiloihin.

Tarvitsetko sinä tai yrityksesi/oppilaitoksesi apua tuotteiden valinnassa? 
Ota yhteyttä Perelin asiantuntijoihin: p. 019 87 111 tai asiakaspalvelu@perel.fi

Iisakin remontti alkaa olla loppusuoralla.

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

Niko Karttunen/Perel Oy
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Kysy lisää sulakkeista ja superkondensaattoreista: Tero Turunen 
puh. 019 8711 518, tero.turunen@perel.fi

SMD-sulake suurille syöksyvirroille

Schurterin uuden UMT-W SMD-sulakkeen 
käyttöjännite on 125 VAC/DC ja sen virta-alue 
on 5 - 20 A. Katkaisukyky 1000 A.

Power Factor Controller

Uutta Rishabhilta!

POWER FACTOR CONTROLLER
RISH PFC 08L / PFC 08 / PFC 12

-  Minimum user intervention by automatic  
 CT polarity correction, auto bank value  
 detection and connected bank count
-  Available with 4, 6, 8, 12 relay output  
 option as per selected variants

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

-  Available with electrical protection and  
 alarm facility
-  Compliance to International Safety  
 standard IEC 61010-1- 2001
-  Conforms to IP 54 (front) and IP 20 (rear)  
 as per IEC 60529

Superkondensaattori 
erittäin pienellä 
ESR:llä

Vinatechin uusi VEP-
sarjan superkonden- 
saattori (3 V ja 360- 
500 F) soveltuu 
esimerkiksi ajoneuvo-, 
UPS- ja lääkintälai-
tesovelluksiin. Sarjan 
ESR on erittäin pieni, 
ainoastaan 2,5 mOhm.

Schurterin erikoishitaat sulakkeet

SMD-sulake, myös 40 ja 50 A -versiot

Schurter jatkaa SMD-sulakkeidensa versioin-
tia: uudesta UMT-H -sarjasta löytyy myös 40 
ja 50 A versiot. Käyttöjännite on 277 VAC/250 
VDC ja virta-alue 0,16 - 50 A. Katkaisukyky 
1500 A.

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

GIC:ltä uusi  
kapea relesarja 

General Industrial Controls ltd. (GIC) on 
lanseerannut uuden tilaa säästävän kapean 
relesarjan. 
Releiden erittäin kapea muoto mahdollistaa 
niiden asentamisen kohteisiin, joissa käytös-
sä oleva asennustila on rajallinen. Sarjan re-
leiden leveys on ainoastaan 6,2 mm ja niissä 
on toimintaa osoittava selkeä led-indikaattori. 
Relesarja on galvaanisesti erotettu ja saata-
villa on versiot sekä AC- että DC-jännitteille. 
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Kysy lisää laskureista: Lasse Rautjärvi 
puh. 019 8711 516, lasse.rautjarvi@perel.fi

Monitoimilaskuri 
releulostuloilla
General Industrial Controlsin (GIC) uudessa 
releulostuloilla varustetussa monitoimilas-
kurissa on aikatoiminta-asettelu molempiin 
kellonsuuntiin (nouseva+ /laskeva-).

30 W teholähteet kojerasia-asennuksiin

Näppärät 30 W teholähteet, 
IP67-suojauksella. 12 VDC-  
sekä 24 VDC -versiot.

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

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

DALI- ja painonappi-himmennettävät  
60-150 W teholähteet
Snappyn laadukkaat DALI- ja painonappihim-
mennettävät 60-150 W teholähteet ovat nyt 
saatavissa suoraan varastosta kilpailukykyi-
sin hinnoin.

- 12 VDC - sekä 24 VDC -mallit
- himmennys 1-100 %

Ajoneuvojen T1-T2 -latauskaapelit

MHAC-S-016A-VP1-03
1-vaihe T2-T1 -latauskaapeli, 5 m, 16 A
Hinta 110 €/kpl (alv 0 %)

MHAC-S-032A-VP1-03
1-vaihe T2-T1 -latauskaapeli, 5 m, 32 A
Hinta 125 €/kpl (alv 0 %)

Kulutusta ja vaativia sääolosuhteita kestävät 
kumiset latauskaapelit.

- 10 toiminnallista asettelumahdollisuutta
- jännitealue sekä AC- että DC-jännitteille
- laaja asettelualue 0,1 s – 100 h
- IEC 61812
- leveys 17,5 mm
- led-indikaattori helpottaa aktiivisen tilan  
 lukua (rele- ja virta)
- aseteltavuus aikatoiminnassa molempiin  
 suuntiin (laskeva ja nouseva)
- kaksi releulostuloa

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

Laadukkaat 
verkkojohdot
Suoraan varastosta 
laadukkaat kaapelit, kilpailu- 
kykyiseen hintaan, laajoilla  
hyväksynnöillä. Kysy myös  
maakohtaisia kaapeleita!
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Kysy lisää riviliittimistä: Lasse Rautjärvi 
puh. 019 8711 516, lasse.rautjarvi@perel.fi

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

Digitaalinen mittalaite lämpötilan 
valvontaan

RS485-liityntä ja hälytysulostulo mahdollis-
tavat laitteen monipuolisen käytön osana 
toimivaa automaatioratkaisua/järjestelmää.
Näytön fyysinen koko on 96 x 48 mm ja siinä 
on 4 digitin 7-segmenttinäyttö.

Vaivaton prosessin lämpötilan ohjaus 
GIC:n uudella PR-69 -lämpötilansäätimellä

PR-69 -sarjan ominaisuuksia ovat mm: 
- helppolukuinen 2-rivinen 7-segment näyttö
- konfiguroitavat ulostulot 
- PID-tekniikkaan pohjautuvaa lämpötila- 
 säädintä voidaan käytää ohjaamaan neljää  
 eri toimilaitetta 
- automaattinen PID-viritystoiminta helpottaa  
 “pehmeää” käynnistystä
- RS 485 -yhteensopiva
- tarkka ajastintoiminto aseteltavissa välillä  
 1 min - 9999 min
- asennussyvyys ainoastaan 69 mm,  
 mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin

GIC:n uusi paneeliin asennettava lämpömittari on suunniteltu kustannuste-
hokkaaseen lämpötilanvalvontaan useissa eri käyttökohteissa - teollisuudessa 
tai yksittäisissä käyttökohteissa - kun tuotteen valmistuksen tai varastoinnin 
lämpötilanvalvonnalla on tärkeä merkitys.

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

Feinmetall on tuonut markkinoille 
useita uutuuksia esimerkiksi akkujen 
ja paristojen testaamiseen.

High current -probet 
vaikkapa akkujen 
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 testi-
holkkeja muun muassa seuraaville alueille: 
RF, ICT/FCT, Short travel, Double plunger, 
Interface, Wire harness, High current ja Swit-
ch-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.

- termoparit (J, K, T, R & S) / RTD 3 -wire  
 (Pt-100)
- analoginen sisäänmeno (0-10 VDC /  
 0-20 mA / 4-20 mA), mV (linear)  
 - 5-56 mV  
- ulostulot (0-20 mA/ 4-20 mA tai  
 0-10 V/ 0-5V) & releulostulo  
 hälytykselle (5 A)
- ohjelmoitavat hälytysrajat
- valittavissa °C & °F näyttö
- asennussyvyys 65 mm
- RS 485 liityntä
- suojaluokka IP 20 (for terminal and  
 enclosure) & IP 55 (etuosa)

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

Voimakasääninen piezosummeri
Sonitronin uuden 3 VDC -jännitteellä toimivan SMA-13LV piezosummerin 
äänenpaine on jopa 80 dB(A), 30 cm etäisyydeltä mitattuna.

Sonitron on belgialainen laatusummereiden 
valmistaja, jonka uusin piezosummeri laa-
jassa ”Multi-Application” -tuotevalikoimassa 
toimii hämmästyttävän alhaisella, 3 VDC:n 
jännitteellä. 
SMA-13LV on ehdottoman hyvä vaihtoehto 
laitteisiin, joissa käyttöjännite on alhainen, 
mutta joissa tarvitaan voimakasta ääntä.

Summeri on saatavissa SMD- tai PIN-mallei-
na, 7.5 tai 10 mm versioina. Myös Foam bath 
ja Wash tab -optiot valikoimassa.
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CAT IV 1000 V 
jännitteenkoetin

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

Moottoritesteri tositoimiin

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

Megger Bakerin uusi staattisten moottoreiden 
testauslaite MTR105 käyttää Meggerin luo-
tettavia eristysvastusmittauksia (IR) ja pitää 
sisällään useita Megger-testereille ominaisia 
edistyksellisiä toimintoja.
IR-testitoimintojen lisäksi testerissä on neli-
johtiminen (DLRO, Kelvin) matalan resistans-
sin mittaus sekä induktanssi- ja kapasitanssi- 
mittaukset. Näitä toimintoja ei aiemmin ole 
ollut saatavissa yhdessä ja samassa kädessä 
pidettävässä laitteessa.

MTR105-testerissä on myös lämpötilan 
mittaus ja kompensointi (infrapunatesteihin) 
sekä moottorin pyörimissuunnan ja syötön 
vaihekierron testit. Uusien testitoimintojensa 
ansiosta MTR105 on tositoimiin sopiva, mo-
nipuolinen kädessä pidettävä moottoritesteri. 
Lisäsuojaa säähän kuin säähän tuo vankka 
IP54-kotelointiluokan valukuori.

Laajempi 
käyttölämpötila-alue!
P-Dukelta uudet 
RED40/RED60-
sarjan muuntimet.

P-Duke on julkaissut kaksi uutta tuoteperhet-
tä teholuokille 40 ja 60 W. Ominaisuuksista 
mainittakoon rautatiehyväksynnät EN50155 
ja EN45545-2, 3000VDC-isolointi sekä 
uudentyyppinen jäähdytinratkaisu, joka 
laajentaa käyttölämpötila-aluetta. Muunnin ei 
myöskään vaadi minimikuormaa käynnistyäk-
seen. Kattava input-alue 9-160 VDC.

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

Kustannustehokas 3-10 W AC/DC-muunnin
Mornsunilta uusi pienikokoinen AC/DC-muunnin moniin käyttökohteisiin.

-  erittäin pieni fyysinen koko
-  soveltuu moniin käyttökohteisiin
-  erittäin kustannustehokas vaihtoehto -  
 myös verrattuna erilliskomponenteilla   
 tehtyihin ratkaisuihin
-  laaja käyttölämpötilan kesto

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

TPT420 on uusi helppo- 
käyttöinen jännitteenilmaisin  
sähköasentajille ja muille ammat- 
tilaisille. 

Sähköasennustestausten lisäksi laitetta 
voidaan käyttää lähes missä tahansa, kun 
tarvitaan jännite- ja jatkuvuusmittauksia; 
kuten autoteollisuus, palohälytys ja aurinko/
PV-järjestelmät, jne. 

Koetin varoittaa käyttäjää vaarallisista jän-
nitteistä, vaikka paristot ovat tyhjät. LCD- ja 
LED-näytöllä varustetussa TPT420:ssä on 
sekä AC- että DC-jännitteen mittaus (12-1000 
V AC ja 12-1500 V DC). Mukana on myös 
jatkuvuustoiminto alueella 0 - 500 kΩ.  
Turvallisuutta lisää jatkuvuus- ja jännitemit-
tauksiin liittyvä äänimerkki. Kirkas, integroitu 
LED-valaisin helpottaa käyttöä huonosti 
valaistussa ympäristössä.

Testattaessa vaiheen ja maan välillä kaikilla 
RCD:n ja turvakytkimen suojaamilla piireillä, 
TPT420 toimii näiden laitteiden laukaisurajan 
alapuolella. Näin voidaan välttää tahaton 
irtikytkentä. Vaihekierron ilmaisutestiä on 
yksinkertaistettu. TPT420 voi suorittaa myös 
yksinapaisen jännitteenilmaisuustestin.
Turvallisuutta silmällä pitäen TPT420 on luo-
kiteltu CAT IV 1000 V:lle IP64-kotelolla ja se 
täyttää uusimmat IEC / EN 61243-3- ja DIN 
VDE 0682-401 -standardit. 
Vakiona GS38-anturin kärjen  
suojukset sekä säilytys-/ 
kantopussi.
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Passiiviset infrapunaliiketunnistimet
 
Panasonicin uudet PIR-liiketunnistimet (PaPIR) vakuuttavat yksinkertaisella 
plug-and-play -konseptillaan ja ovat erittäin pieniä ja tehokkaita. 

Passiiviset tai pyrosähköiset infrapuna-antu-
rit (PIR) ovat lämpöilmaisimia ja soveltuvat 
liiketunnistimiksi. Ne reagoivat ympäristön 
infrapunasäteilyn muutokseen, jonka esimer-
kiksi liikkuva henkilö (tai esine) saa aikaan.
 
EKMB (WL) digitaalilähtö akkukäyttöisille 
laitteille (1, 2, 6 μA)
EKMC (VZ) digitaali- ja analogilähtö akutto-
mille laitteille (170 μA)
Saatavilla olevat linssin värit: valkoinen, 
musta ja helmenvalkoinen.
 

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

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

Suojaava harjaelementti herkille tuotteille
Mink Care-System® suojaa herkkiä maali- tai muovipintoja naarmuuntumiselta 
sekä helpottaa isojen ja painavien tuotteiden käsittelyä asennuspisteissä.

AMN3 digitaalilähtö akuttomille laitteille 
(170 μA)
Saatavilla olevat linssin värit: valkoinen ja 
musta.

Edullisilla harjaelementeillä voidaan korvata 
tuotantolinjojen kalliit rullaradat ja pallo- tai 
paineilmapöydät. Harjapaneelit antavat paljon 
paremman suojan arvokkaille tuotteillesi kuin 
erilaiset suojamatot tai kumituet.

Mink Care-System® muodostuu vakiomittai-
sista harjapaneeleista, joilla voit helposti kat-
taa laajemmankin kokonaisuuden. Paneelien 
vakiomitta on 500 x 100 mm ja ne toimitetaan 
20 kpl paketeissa, joista muodostuu 1 m2 
kattava harjapeti.

Mink Care-System® -harjaelementin painon-
kestoa voidaan säädellä harjasten tiheydellä, 
pituudella ja paksuudella. Näin saavutetaan 
jopa <10 - 700 kg / m2 elementin liikkuvan 
kuorman kesto. Voit myös sekoittaa samaan 
harjapetiin eri painoluokan elementtejä.

Mink Care-System® -elementeistä koottua 
harjapetiä on helppo huoltaa vaihtamalla 
yksittäinen vahingoittunut elementti. 

Elementtejä on saatavilla myös staattista säh-
köä johtavilla rungoilla ja harjaksilla - tällöin 
ne soveltuvat käytettäviksi ESD-suojaukseen 
EPA-alueilla.
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VERTIV™-jäähdyttimet 
19”-kaapeille
Kustannustehokas ratkaisu, joka 
vähentää haitallista lämpökuormaa.

Verkkokytkimet, kuorman-
tasaajat ja reitittimet asennetaan 
yleisesti IT-kaapin yläosaan, jolloin ne 
altistuvat kaapissa muodostuvalle lämmölle. 
Lämpökuorma lyhentää näiden laitteiden 
ikää ja aiheuttaa niille toimintahäiriöitä ja jopa 
ennenaikaisia vioittumisia.

VERTIV SwitchAir® on kustannustehokas 
ratkaisu, joka parantaa laitteiden toimintavar-
muutta ja pidentää niiden käyttöikää.
Jäähdyttimen perusajatus on ohjata kaapin 
edessä olevaa viileää ilmaa jäähdytettävälle 
yksikölle. Aktiivinen malli on varustettu tuulet-
timella, joka tehostaa ilman  
virtausta. SwitchAir®-laitteita on  
saatavilla useita eri malleja ja  
kokoja.

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

VERTIV™-pistorasiakiskot
- laaja valikoima!

BASIC rPDU 
Edullinen pistorasiakisko C13/C19 -liitynnöillä, asennus 1U/0U 

METERED rPDU 
Paikallinen tehonkulutuksen seuranta PDU:n omalla  
näytöllä tai älypuhelimen VLC Scanner App -ohjelmalla

MONITORED rPDU 
Kiskon oma IP-osoite mahdollistaa tehonkulutuksen etä- 
seurannan, hälytysvalvonnan sekä laitekaapin monipuoli- 
sen ympäristövalvonnan. Ei vaadi erillistä ohjelmistoa.  
Yhdellä master-kiskolla voidaan valvoa sataa eri  
Daisy-chaing -kytkettyä rPDU-yksikköä.

SWITCHED rPDU
Kiskon jokainen yksittäinen ulostulo on monitoroitavissa sekä  
ohjattavissa etänä päälle/pois, esim. laitteen buuttaamiseksi.

VERTIV-pistorasiakiskoille ominaista:

TAKUU   
Rekisteröidyille tuotteille 5 vuotta
UPGRADABLE   
Kiskon äly-yksikkö on vaihdettavissa ”seuraavalle tasolle”
HOT-SWAPPABLE  
Äly-yksikön vaihto voidaan tehdä ”lennossa”
COLOR CODED OUTLET + U-LOCK 
Värikoodatut C13/C19 -ulostulot U-lukituksella
COMBINATION C13/C19 OUTLET + P-LOCK 
Yksi ja sama ulostuloliitin C14/C20 -pistokkeille, 
joissa valmius P-lukituksen käyttöön
VISIBLE LIGHT COMMUNICATION (VLC) 
Tiedonsiirtotapa älypuhelimelle kiskon tehonseurannassa
DAISY-CHAING  
Kiskojen ketjutusominaisuus monitorointivalvonnassa
ENVIRONMENTAL MONITORING 
Järjestelmä, jolla valvotaan esim. kaapin lämpötilaa, kosteutta,  
ilmanvirtausta, ovien lukitusta, vesivuotoja, jne.
UNIVERSAL INPUT  
Kiskon sähkönsyöttöoptio, joka toimii 
kaikkialla maailmassa

VERTIVTM on maailman johtava 
kriittisten digitaali-infrastruktuurien toimittaja

CONNECT WITH US

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

VERTIV™ VRC-S Micro Data Center

Valmis IT-kaappiratkaisu 
täydellisen datakeskuksen perustaksi

Kysy lisää 19”-kaapeista: Kari Kukkonen 
puh. 019 8711 410, kari.kukkonen@perel.fi

Täysin varusteltu VR-sarjan 19”-kaappi toimitetaan valmiiksi koottuna.

VARUSTUS
- Liebert GXT5-sarjan 6 kVA varavoimayksikkö (UPS)
- Vertiv™ VRC-sarjan 3,5 kW jäähdytin
- Geist™ rPDU-sarjan 1-vaiheinen 32 A etäohjattava ja  
 monitoroitava PDU-virtakisko
- monitorointianturit oville sekä kaapin lämpötilalle
- Vertiv™ Intelligent Director -monitorointiohjelmisto
- takaovessa automaattinen varajäähdytys- 
 yksikkö (puhallin)
- rekisteröinnin kautta kaapilla on kolmen  
 vuoden takuu
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Kysy lisää: Jarmo Korpilahti 
puh. 019 8711 733, jarmo.korpilahti@perel.fi

Hikmicron edulliset ja helppokäyttöiset lämpökamerat 
nyt Perelistä!

Hikmicron lämpökamerasarjassa on viisi klassisesti muotoiltua, kädessä pidettävää lämpökameraa sekä 
kaksi nykyteknologiaan helposti integroituvaa taskukokoista älypuhelinmoduulia.

Maksat vain siitä, 
mitä tarvitset

Hikmicron klassisesti muotoillut lämpökame-
rat on jaoteltu B, E, M ja G-sarjoihin, joista 
G-sarjan G60 tarjoaa toiminnallisuuksiltaan 
lähes täysihoidon. Mutta täysihoidollehan ei 
välttämättä ole tarvetta, jos et aikonut syödä 
lounasta? Hikmicro tarjoaakin loistavia malle-
ja eri käyttökohteisiin – juuri sinun tarpeisiisi 
ja vieläpä edulliseen hintaan. Hikmicron 
tuoteperhe voitaisiinkin kiteyttää seuraavasti: 
”Maksat vain siitä, mitä tarvitset”. 

Käsikäyttöiset 
lämpökamerat

Hikmicron käsikäyttöisten lämpökameroiden 
toiminta perustuu IR-teknologiaan, jonka 
tarkkuus edullisimmissa malleissa on 19 200 
pikseliä ja arvokkaammissa malleissa 
110 592 pikseliä. Helppokäyttöisyyden an-
siosta myös erilaisten toimintojen käyttöönot-
to on yksinkertaista eikä käyttökoulutukseen 
vierähdä turhaa aikaa.

Älypuhelinmoduulit

Hikmicron älypuhelinmoduulit vastaavat 
tämän päivän vaatimuksiin: alati tehokkaam-
paa, vähemmän kuluttavaa ja ennen kaikkea 
helppoa. Moduulit ovat käytettävissä puheli-
mella applikaation (Hikmicro Viewer) kautta 
ja moduulin yhdistäminen puhelimeen tapah-
tuu tietenkin kokoajan yleistyvällä USB-C:llä. 
Sekä Mini että Mini1 mahdollistavat lämpö-
kuvien ottamisen suoraan puhelimella. Heität 
vain moduulin ja puhelimen taskuun, kävelet 
sähkölaitteen luo ja määrität vian. Helppoa!

Hikmicro Analyzer

Ilmaisella verkosta ladattavalla softalla 
(Hikmicro Analyzer) voit analysoida kuviasi 
helposti vain importtaamalla ne suoraan 
laitteesta tietokoneelle USB-johtoa hyödyn-
täen. Hiirtä liikuttamalla näet jokaisen kohdan 
tarkan erillisen lämpötilan vaivattomasti.

Eri mallien toiminnoista sekä tarkkuuksista 
voit lukea lisää verkkosivuiltamme.
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Hikmicron modernit ja erittäin pienikokoiset Mini ja Mini1 
mahdollistavat lämpökuvien ottamisen älypuhelimella. 

Android-puhelimeen USB-C:llä yhdistyvät moduulit on suunniteltu sähkölaitteiden ja LVI-jär-
jestelmien vianmääritykseen. Yhdessä älypuhelinsovelluksen (Hikmicro Viewer) kanssa ne 
mahdollistavat lämpökuvien ottamisen älypuhelimen avulla. Erona klassisesti muotoiltuun 
lämpökameraan on siis se, että moduulissa ei ole näyttöä, vaan lähes jokaisen taskusta tai 
laukusta löytyvä älypuhelin toimii samalla myös lämpökameran näyttönä. Jos et kaipaa enää 
yhtään ainutta ylimääräistä laitetta viemään tilaa laukustasi, nämä ovat kuin tehty sinulle!

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

Puhelimeen liitettävä lämpökameramoduuli

Mini ja Mini1 ovat ominaisuuk-
siltaan lähes identtisiä. Ainoat 
eroavaisuudet ovat moduulin 
väri, tarkkuus ja lämpötila-alue. 
Hieman tarkempi Mini kykenee 
mittaamaan kohteen lämpöti-
lan 30 °C ... 45 °C ±0,5 °C:n 
tarkkuudella, kun taas muille 
lämpötiloille ja Mini1:lle tarkkuus 
on maks. (±2 °C, ±2%). 

Tarkkuudet ovat valideja 60 
sekunnin kuluttua päälle kytken-
nästä, kun ympäristön lämpötila 
on 15 °C ... 35 °C ja kohteen 
lämpötila on yli 0 °C. 

Mitattavan kohteen lämpötila-alue on laajem-
pi Mini1:ssa, jonka lämpötila-alue on -20 °C 
... 350 °C, kun sen sijaan Mini:ssä vastaava 
on 5 °C ... 100 °C.

Molempien laitteiden IR-erotuskyky on 160 x 
120 (19200 pikseliä) ja minimi tarkennusetäi-
syys 20 cm. Virran laitteet ottavat matkapuhe-
limesta. Laitteiden paino on ainoastaan 26 g. 
Hikmicro Viewerissä on mahdollista määrittää 
mittaustapojen esivalinnat (Hot Spot, 1 Point 
Preset, Area Preset, Off), väripaletit (Black 
Hot, White Hot, Red Hot, Rainbow, Ironbow, 
Fusion, Rain) ja ottaa kuvia (JPEG) ja videoi-
ta (MP4).

Muista Hikmicron lämpökameroista voit lukea 
lisää verkkosivuiltamme tai kysyä suoraan 
myynnistämme.

Hikmicro M10 -lämpökamera on toiminnallisuuksiltaan lähestulkoon isoveljensä 
M30 veroinen, mutta kustannuksissa on onnistuttu hieman pihistämään. Näin 
on saatu aikaan ammattikäyttöön erinomaisesti soveltuva laite, jonka hinta ei 
kuitenkaan ole harrastelijan kukkarollekkaan absurdi.

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

Kuten muissakin tuoteperheen laitteissa, 
laitteen tekniikka perustuu IR-teknologiaan ja 
soveltuu erityisesti lämpötilanmittaussovel-
luksiin. 

M10 on tuoteperheen edullisin laite, jossa 
on sekä optinen moduuli että mahdollisuus 
videokuvaan. Suurimpina eroina isoveljeen 
M30 on IR-erotuskyky, joka on M10:ssa 
160x120 (19200 pikseliä) sekä muistikortin 
koko, joka on M10:ssa 16 GB. Tämä irrotetta-
va Micro SD-muistikortti mahdollistaa muistin 
30 000 kuvalle tai 10 tunnille videota. Tiedos-
tomuotoina on kuville JPEG ja videolle MP4. 
Laitteen lämpökuvamoduulin kuvataajuus 
on 25 Hz ja sen polttopiste on manuaalinen. 
Optisen moduulin erotuskyky on 640 x 480 ja 
sen polttopiste on kiinteä. Laitteen näyttönä 
on erotuskyvyltään 640 x 480 pikseliä, 3,5” 
LCD-kosketusnäyttö. Väripaletteja on valit-
tavissa useita: white hot, black hot, rainbow, 
ironbow, red hot, fusion ja rain. Digitaalisen 
zoomauksen vaihtoehtoina on 1x, 2x, 4x ja 
8x. Kuvatiloja löytyy: lämpö, optinen, fuusio ja 
PIP (kuva kuvassa -toiminto). Kuva kuvassa 
-toiminnossa lämpökuva on optisen kuvan 
päällä. Lämpötilan mittausalue on -20 - 550 °C. 

Toimintoina laitteessa on Wi-Fi ja HotSpot, 
jotka mahdollistavat mobiilisovelluksella 
Hikmicro Viewer katsottavan reaaliaikaisen 
kuvan tarkastelun esimerkiksi puhelimella 
(kun laitteet on yhdistetty samaan verkkoon), 
laser-osoitin, LED-valo (70 lumenia), blue-
tooth sekä teksti- ja äänimerkit tallennuksiin. 
Laitteen teholähteenä on 12 VDC / 1,5 A,  
5 VDC / 2 A irrotettava ja ladattava litium-io-
ni-akku, joka mahdollistaa 5 tunnin jatkuvan 
käytön. Laitteen yhdistystapana on tietenkin 
USB-C.

Kaikkiin Hikmicron lämpökameroihin on 
saatavilla ilmainen tietokonekäyttöinen softa 
Hikmicro Analyzer, jolla analysoit kuvia vielä 
tarkemmin ja voit tulostaa raportin mittauk-
sesta.

Muista tuoteperheen malleista voit lukea lisää 
verkkosivuiltamme tai kysyä myynnistämme. 

Ammattilaisen lämpökamera



16 17PEREL-UUTISET 13.9.2021
Lisää uutuuksia www.perel.fi/uutuudet

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

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

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

Tuoli vaativaan valvomokäyttöön

Monipuolisesti säädettävä Throna K24 -valvomotuoli on 
hinta-laatusuhteeltaan erinomainen: korkealaatuinen 
ja kestävä. Istuinmukavuutensa ansiosta se soveltuu 
erityisen hyvin 24/7-käyttöön. Tuolin kantavuus on 

peräti 200 kg. 

Ristiselän tukea voi säätää sekä korkeus- että syvyys- 
suunnassa. Säätönupit (2 kpl) ovat selkänojassa. 
3D-niskatuki on säädettävissä kolmessa suunnassa. 
Lisäksi istuimen syvyyttä voi säätää 100 mm. 

Verhoiluvaihtoehtoina Throna K24 -valvomotuolissa  
on kovaa kulutusta kestävä H24/250-kangas 
(500.000 Martindale) sekä nahkaverhoilu. 

Halkaisijaltaan 70 cm jalustaristikossa on suuret 
Ø60 mm pyörät. Todella monipuoliset säätö- 
ominaisuudet takaavat käyttäjille hyvän istuin- 
mukavuuden ja ergonomian. 

Vakuutena K24-tuoli on CATAS-sertifioitu  
BS 5459-normin mukaisesti. 

Valmistaja myöntää tuolille kahden 
vuoden takuun 24/7-käytössä.

KVM-konsolit  
19”-asennuksiin

Saksassa suunniteltuja ja valmiiksi 
koottuja näyttö-näppäimistökonsoleita 
on saatavilla useita eri malleja.

Konsolit voidaan asentaa eri syvyisiin 19” 
-kalusteisiin mukana toimitettavilla teleskoop-
pikiskoilla. Konsoleiden asennuskorkeus on 
1U. Pienimmillään asennussyvyys on vain 
411 mm.
Näytöksi voidaan valita 17” tai 19” -kokoinen 
FULL HD / LCD taustavalaistu näyttö, jonka 
kääntösäde on 0-105 °. Näppäimistöstä on 
saatavilla useita eri kieliversioita skandi-
naavisen (FIN/SWE) näppäimistön lisäksi. 
Näppäimistön edessä on TOUCHPAD-hiiri ja 
oikealla puolella numeroblokki.

Konsoli on tilattavissa integroidulla 4-, 8-, 
16- tai 32-kanavaisella KVM-kytkimellä ja 
erilaisilla liitynnöillä: VGA, VDI-I, USB / PS2, 
HDMI tai CAT.5. 
Konsoli tukee kaikkia USB-yhteensopivia  
käyttöjärjestelmiä kuten: DOS, kaikki  
Windows sarjat / Server 2008,  
-2013, -2016 ja -2019, Linux,  
MacOS, jne. KVM-konsoli voi- 
daan varustaa IP-moduuleilla,  
jolloin etäohjaus on mahdollista.

Ergonomiamatot puhdastilaan
Ergonominen työpistematto seisomatyöhön.

-  ergonomiamatot vähentävät seisomatyön  
 aiheuttamaa jalkoihin kohdistuvaa rasitusta
-  suoraan varastostamme kahta mallia,  
 Hygiene ja Bubble
-  Hygiene kestää autoklavoinnin
-  vakiokoko 60x90 cm, muita kokoja  
 saatavilla tilauksesta

Syksyn 2021 messut ja näyttelyt
Sivulta www.perel.fi/ajankohtaista löytyy ajantasainen lista messuista  
ja näyttelyistä, joissa olemme mukana.
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Kysy lisää lasermerkintälaitteista: Juha Lae 
p. 019 8711 521, juha.lae@perel.fi

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

Uuden teknologian lasermerkintälaite 
muoville ja metallille

Panasonicin RV-sarjan lasermerkintälaite 
soveltuu sekä muovien että metallien merkin-
tään. Uusi malli pitää sisällään lyhytpulssisen 
lasersädetekniikan, joka mahdollistaa tarkan 
merkinnän sekä vain pienet lämpövaikutuk-
set materiaaliin. Lyhin pulssin kesto (1 ns) 
sopii erityisesti muovimateriaaleille. Pulssin 
kesto on aseteltavissa 1-4, 8, 16, 30, 120 
ja 200 ns askelein. Kuumuuden aiheuttama 
palamis-, värimuutos- tai muodonmuutosriski 
on minimoitu; tuloksena täydellinen, selkeä ja 
suurikontrastinen merkintä.

-  20 W lyhytpulssinen merkintälaser
-  merkintäala 90x90 mm
-  pulssin kesto - vaihdettavissa seitsemässä  
 vaiheessa
-  uusi NAVI Smart -ohjelmisto
-  häiriösuojattu ohjainyksikkö
-  suora yhteys konenäköjärjestelmään
-  irrotettava, IP64-suojattu tulostuspää
-  PROFINET-yhteensopiva

Simcon uusi 24 VDC -ionisointipistooli
integroidulla suurjännitevirtalähteellä

Simcon CleanFlex Easy on ensimmäinen 
täysin 24 VDC -syötöllä toimiva ionisoiva 
pistooli, jossa on integroitu suurjännitevirta-
lähde. Pistoolissa on mukava ja ergonominen 
”easygrip”-kahva.

Kevyttä paineilmapistoolia voidaan käyttää 
monilla toimialoilla poistamaan erilaisilta pin-
noilta pölyä ja hiukkasia, joita niille staattisen 
varautumisen vuoksi on kerääntynyt.
Pistooli tuottaa jatkuvasti positiivisia ja 
negatiivisia ioneja, jotka tekevät esineiden 
puhdistamisesta vaivatonta. Voimakas ioni-
soitu ilmavirta mahdollistaa nopean purkau-
tumisen suureltakin alalta. Pistoolin kärkiosa 
on säädettävissä useaan eri asentoon hyvän 
ergonomian takaamiseksi.

Lisävarusteena on saatavana spiraalimainen 
paineilmaletku jossa on valmiiksi integroitu 
virransyöttö pistoolille. Ominaisuuksia mm:

- ergonominen ”easygrip”-kahva
- spiraali paineilmaletku integroidulla virta- 
 johdolla
- paineilman tehostin x3
- kevyt käsitellä
- säädettävä puhalluskulma
- hiljainen käyntiääni
- toiminnan merkkivalo
- 8 mm / G ¼ -liitin

Simcon VicinION neutraloi staattisen 
sähkön tehokkaasti lähietäisyydeltä!

VicinION-ionisaattorisauva sopii erinomaises-
ti koneisiin ja prosesseihin, joissa etäisyys 
ionisoitavaan kohteeseen on lyhyt. Esimerk-
kinä toimistokoneet, tulostimet, pakkausko-
neet, muovin- tai paperinkäsittelykoneet ym. 
VicinION toimii ainutlaatuisella patentoidulla 
korkean taajuuden tekniikalla, joka on hyvin 
tehokas tapa neutraloida staattinen sähkö 
lähietäisyydeltä. VicinION-tanko korvaa myös 
vanhemman tekniikan ionisointikiskot: suuri-
kokoisia korkeajänniteteholähteitä tai jäykkiä 
kaapeleita ei enää tarvita. 

VicinION toimii tehokkaimmin 5–75 mm etäi-
syydellä neutraloitavasta materiaalista. Lähet-
timen tapit on sijoitettu lähelle toisiaan, jolloin 
saadaan tasaisesti jakautunut ionisaatio.

VicinION-laitteen asennus on helppoa 
M5-liukupulteilla. Siinä on myös patentoitu 
automaattinen ionitasapainon säätö, joten se 
soveltuu myös kriittisiin kohteisiin herkille ma-
teriaaleille. Sauvan pienin pituus on 224 mm 
(tehollinen pituus), kotelon pituus puolestaan 
263 mm. Sauvaa on saatavana 17,5 mm:n 
välein ylöspäin aina 1000 mm saakka.

Ionisaation emitterit on valmistettu kestävästä 
volframista ja ne on muotoiltu maksimaalisen 
tehokkuuden ja pitkän käyttöiän saavuttami-
seksi. 24 V:n tasavirta kytketään VicinION 
-laitteeseen 5-napaisella M8-liittimellä. Liitti- 
messä on myös kaksi nastaa  
valvontasignaalia varten ja  
monivärinen LED, joka antaa  
tilatiedot toiminnasta.

Pienikokoinen  
24 VDC 
ionisointitanko
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Kysy lisää puhdastilatuotteista: Sami Hautala 
puh. 019 8711 422, sami.hautala@perel.fi

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

Uudet 
etanolituotteet 
puhdastiloihin

ClearKlens, steriili etanoli

-  70 % etanoli / 30 % WFI-vesi
-  0,2 µm suodatettu ja gammasteriloitu
-  900 ml sumutinpullo; suuttimessa  
 valmistajan ”anti-suck technology”
-  kaksoispakattu
-  täyttää standardit CEN 1276, CEN 1650,  
 CEN 13697

Steriili etanoli ja esikostutetut  
etanolipyyhkeet nyt saatavilla.

Steriilit esikostutetut etanolipyyhkeet

-  polyesteri/selluloosaseosta
-  70 % etanoli / 30 % WFI-vedellä  
 esikostutettuja
-  0,2 µm suodatettu ja gamma- 
 steriloitu
-  15 kpl/pussi, uudelleensuljet- 
 tava pakkaus

Esikostutettu  
GPW50 IPA-liina

Soveltuu erinomaisesti työpisteiden, toimisto-
jen ja laitteiden yleispuhdistukseen.
Uudelleen suljettava, ympäristöystävällinen 
pakkaus pitää liinat pitkään kosteina.
70 % isopropyylialkoholi / 30 % DI-vesi (puh-
distettu vesi).

-  turvallinen useimmille muoveille
-  ei jätä jäämiä
-  haihtuu nopeasti
-  ei aiheuta korroosiota
-  ei nukkaa
-  liinan materiaali 85 % polypropyleeni /  
 15 % viskoosi
-  liinan paksuus 0,33 mm
-  liinan koko 280 x 280 mm
-  rullassa 50 perferoitua liinaa, kukin rulla 
 on pakattu uudelleen suljettavaan pussiin
-  täydessä laatikossa on 10 pussia 
 (pusseja myydään myös yksittäin)
-  säilytysaika 2 vuotta

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

Sähköturvatuotteet  
turvalliseen sähköasennukseen

Helposti verkkokaupastamme!

Tutustu uutuuksiimme – kaikki tarvittavat 
työvälineet turvalliseen sähköasennukseen 
ovat kätevästi ulottuvillasi.

- henkilösuojaustuotteet
- maadoitusvälineet
- suurjännitekoettimet
- pelastustarvikkeet
- muut oheistarvikkeet
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Tarrasyöttimet kaikkiin SMD-ladontakoneisiin 

30 mm leveä Slimline-tarrasyötin (LFS) 
on täydellinen ratkaisu pienten tarrojen 
ladontaan piirilevylle - se tarvitsee vain yhden 
syöttölaitepaikan SMD-ladontakoneessa. 
Tarrasyöttimessä voidaan käyttää alkaen 3x3 
mm -kokoisia tarroja (erikoistilauksesta myös 
pienempiä!), etiketin enimmäispituus 25 mm, 
(liner) leveys 15 mm.
-  yhteensopiva SMD-ladontakoneiden 
 kanssa, kuten esim. Mycronic, K&S, ASM, 
 Fuji, Juki
-  vain 30 tai 46 mm leveä
-  syöttää tarran hyvin yksinkertaisella tavalla
-  Teach-In -toiminto, helpottaa halutun 
 poimintapaikan opettamisessa
-  joustava ratkaisu piirilevyjen merkitsemiseen
-  tarrojen tarkka automaattinen syöttö
-  alhaiset ylläpitokustannukset
-  säästää aikaa ja rahaa
-  soveltuu myös Odd-Form -komponenttien 
 syöttämiseen
-  korkealaatuinen, valmistettu Saksassa

Esimerkkejä 
osista, joita 
on poimittu ja 
ladottu piirilevylle 
 onnistuneesti 
tarrasyöttö- 
laitteillamme

Slimline-tarra-
syöttölaite 
 asennuslevyllä 
erikoiskoneille

LFM (30 mm) ja 
LFS (30 mm) 
- molemmat 
tarrasyöttimet so-
pivat Fuji-ladonta-
koneeseen

Syöttölaite  
Mycronic Agilis 
LM Flex- maka-
siiniin

Tarransyöttölaitteilla voidaan tarrojen lisäksi 
syöttää myös erilaisia osia, kuten kosteusan-
tureita, kosketustyynyjä, tiivisteitä, juotos-
maskeja, RFID-tyynyjä, jne. 

Suurempien etikettien ladontaan suosittelem-
me Mediumline-tarrasyötintä (LFM), joka 
on leveydeltään 46 mm. Tarrojen enimmäis- 
leveys 30 mm. Kysy lisää: Jari Honkonen 

puh. 019 8711 509, jari.honkonen@perel.fi

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

Valikoimassa nyt myös Particles Plus -hiukkasmittarit
Particles Plus valmistaa käsikäyttöisiä ja jatkuvan mittauksen laitteita  
kriittisten tilojen hiukkasmäärien seurantaan. 

8000-sarjan  
käsikäyttöiset laitteet
- edullisin mallisarja
- helppokäyttöinen
- 2,83 l/min näytteenotto 
- soveltuu ISO 7-8 -puhdastiloihin
- 3 tai 6-mitattavaa hiukkaskokoa  
 (0,3 - 25 µm)
- myös μg/m³ -lukemat ilmanlaadun  
 seurantaan
- optiona langaton tiedonsiirto

7000-sarjan  
kannettavat laitteet
- voidaan käyttää myös jatkuvaan 
 hiukkasmittaukseen 
- 2,83 l/min näytteenotto, tulossa myös 
 28,3 l/min 
- sisäänrakennettu alipainepumppu 
- akkutoiminen
- tiedonsiirto usb/ethernet/wifi

2000- ja 5000-sarjan  
jatkuvan mittauksen laitteet
- jatkuvan mittauksen laitteet ulkoisella 
 pumpulla
- 2,83 l/min tai 28,3 l/min näytteenotto
- Modbus RTU/ASCII 
- liitettävissä esim. kiinteistöjärjestelmään
- 0,3 - 5,0 µm hiukkaskoot
- erillinen ohjelmisto datan analysointiin

Mallistossa myös käsikäyttöinen laite, jolla 
voidaan seurata lämpötila/kosteus/TVOC/
CO2 -pitoisuuksia.

Miten valita sopiva laite?
Tilan luokitus vaikuttaa merkittävästi laitteen 
valintaan. Esimerkiksi ISO 7-8 -luokissa käsi-
käyttöinen 2,83 l/min laite riittää hyvin, koska 
ISO 14644 -standardin mukaiset ilmamäärät 
ovat pieniä. 
ISO 4-6 -luokissa näytemäärät ovat suurem-
pia, joten kannettavalla 28,3 l/min laitteella 
mittaaminen on sujuvaa. 
GMP-luokan tiloissa puolestaan näytemäärät 
ovat jo niin suuria, että esimerkiksi 100 l/min 
-laite voi olla järkevin.
Vaikka ISO 14644 -standardissa on useampi 
hiukkaskoko määriteltynä, kannattaa seuran-
nassa keskittyä siihen hiukkaskokoon, joka 
aiheuttaa ongelmia tuotteissa tai tuotannossa. 

Jatkuvan seurannan laitteilla taas saadaan 
merkittävästi tarkempaa tietoa olosuhteista, 
kuin yksittäisillä käsimittauksilla tai kerran 
vuodessa tehtävällä tilan validointimittauk-
sella. Seurantaohjelmalla voi tarkkailla miten 
hiukkasmäärät kehittyvät minuutti minuutilta 
ja tehdä sen perustella korjaavia toimenpi-
teitä. Myös tuote-erien yhteyteen on helppo 
liittää raportit mitatuista hiukkasmääristä ja 
näin todistaa olosuhteiden olleen kontrollissa 
myös valmistuksen ajan. 

Teemme myös
hiukkasmittauksia  
tuntityönä.
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Nimityksiä  
Perel Oy

Perel Group Oy

Taas elämme pula-aikoja. Nyt riittää kyllä perunaa ja muutakin sär-
vintä, mutta huutava pula on monesta asiasta maailmalla. Otetaan 
nyt esimerkiksi tämä komponenttipula. Onko se vain keino saada 
komponenttien hintoja ylöspäin, kun myy kaksinkertaisella 
hinnalla niin ei tarvitse tehdä kuin puolet siitä määrästä mitä 
ennen? Ja kiltti kuluttaja pulittaa mieluusti, sainpas ostettua 
uuden näytönohjaimen naapurin nenän edestä, hä-hää.

En ole laskenut, mutta maailmassa voisi olla noin miljoona (tai 
kymmenen miljoonaa) tehdasta joka valmistaa jotain kom-

ponenttia, olkoot nyt elektroniikkaan liittyviä tai ei. Isot tehtaat 
nappia painamalla suoltaa sen pari miljoonaa tavaraa päivässä, 

ja silti on pula kaikista osista. Tuttava tilasi uuden auton ja teki 
paperit valmiiksi, parin viikon päästä tuli viesti, että vakiovarusteena 

oleva kännykän langaton latausalusta jää pois komponenttipulan takia. 
Tuohon tarvitaan mielestäni pieni pätkä sähköjohtoa ja jokin kela, jossa on pätkä ohuem-
paa sähköjohtoa. Mutta ei voi tehdä, kun ei sitä johtoa nyt saa mistään, eikä edes puolessa 
vuodessa, mikä kyseisen auton toimitusaika on. Pelikonsoleille järjestetään arvontoja 
kuka saa ”osto-oikeuden” johonkin pieneen erään, meno on kuin ennen Itä-Saksassa kun 
Trabant-autoja jonotettiin. Ehkä silloin oli pahvipula.

Toinen pula-asia on meille itsestäänselvyys, makea puhdas vesi. Mutta saako sadat 
miljoonat janoiset ihmispolot edes sen verran juotavaa, että ei kieli kävisi santapaperista? 
Iso vesiputki? Ei varmaan kukaan ole tätä ajatellut, saa käyttää ideaa vapaasti. Öljy- ja 
kaasuputkia rakennetaan koko ajan maanosasta toiseen, valtamerten pohjissa ja vaikka 
vuorestakin läpi, jos tarvitaan. Vedelle putken kitka on ilmeisesti liikaa. Janoiset ihmiset 
myös varmaankin auttaisivat tuon putken rakentamisessa, vesipalkalla.

Pulasta toiseen, nyt minua epäilyttää maapallolla oleva öljyn määrä. Olen päätynyt siihen, 
että öljyä meille tuodaan joltain toiselta planeetalta, isoilla avaruusrahtialuksilla. Ei se muu-
ten olisi riittänyt millään. Öljyn piti loppua jo 70-luvun alussa, kun oli se öljykriisi. Googeli 
kertoo, että öljyä kuluu noin 92 miljoonaa barrelia (iso tynnyri, noin 156 litraa) vuorokau-
dessa. 50 vuotta sitten kerrottiin, että nyt se on just loppu. Ei ollut, loputtomiin tuntuu se 
riittävän, eikä loppua näy.

Sitten ihan toiseen asiaan josta minulla ei ole pulaa, nimittäin kaloreista. Laitat jotain 
suuhusi, leuka käy pari kertaa ja nielulihas pulputtaa pari sekuntia. Siinä meni taas 500 ka-
loria. Mitä pitää tehdä, että sen määrän saisi kulumaan? Voisi kuvitella, että suurin piirtein 
saman verran pitäisi tuhlata energiaa, heiluttaa vähän varpaita tai nousta hieman tome-
rammin tuolista ylös. Vaan kun se ei näin toimi, koko kylän ympäri on juostava kymmenen 
kertaa vähintään. Miksei se toimi toisinpäin? Kävelet olohuoneesta keittiöön omin avuin, 
niin saat syödä puoli täytekakkua ja kaksi pätkää HK:n sinistä. Kun palaat takaisin TV:n 
ääreen on otettava eväät mukaan, jottei laihdu liikaa.

Mikäli teillä on jokin pula (edes löyhästi tuotteisiimme liittyen) niin ottakaa reippaasti yhteyt-
tä, kyllä aina jokin ratkaisu keksitään. Mukavaa syksyä kaikille! 

- Juha Lae

Pulasta toiseen

Kirsi Kortelainen aloitti 
toukokuun lopussa FA- ja 
service -osastoilla osto- 
myyntisihteerinä. Kirsi on 
huiman työkokemuksen ke-
rännyt monipuolinen osaaja. 
Hän on koulutukseltaan 

tradenomi, puutarhuri ja floristi mutta kokemusta 
löytyy myös logistiikan ja prosessien kehittämi-
sen alalta.
Kirsi on alun perin Helsingin maalaiskunnasta, 
Hiekkaharjusta, mutta on asunut Hyvinkäällä jo 
16 vuotta. Lapset ovat juuri muuttaneet omilleen 
ja Kirsi on päässyt nauttimaan omasta ajasta. 
Kirsin sydäntä lähellä ovat ihmiset, ponit, hevo-
set ja metsä. 

Perelin varastossa on maa-
liskuussa aloittanut Jukka 
Vajavaara. Työtoverit pitävät 
Jukkaa ahkerana ja erittäin 
tunnollisena kaverina. Kiin-
nostuksen kohteet ovat ral-
liautoilu ja autot yleensäkin, 

BMW on kuulemma kaikkein lähinnä sydäntä. 
Jukka asuu Hyvinkäällä avovaimon ja tyttären 
kanssa. Toivotamme kaikki Jukan tervetulleeksi 
joukkoomme.

Juha Lae/Perel Oy

Induktiiviset 
tuotteet
Induktanssit, muuntajat, yhteismuotoiset 
kuristimet, yms. Kaikki esillä uudessa, 
lähes 300-sivuisessa luettelossa.

Pyydä sähköpostilla linkki  
luetteloon tai seuraa  
QR-koodin linkkiä.

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

Uuden 
sukupolven 
led-kiskovalaisimet
Entistä tehokkaammat ja 
energiaystävällisemmät.  
Jopa 5 vuoden takuulla!

Kysy lisää valaistustuotteista: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi
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Uuden sukupolven varastointiratkaisut 
kaiken kokoisille tehtaille elektroniikkatuotantoon

Monipuolisempi ja tarkempi sähköinen testausyksikkö 
SMD-ladontakoneille 
 
- Tiedät mitä ladot piirilevylle!
 

Uusi MYTower™ -perhe
Kahden uuden suurkapasiteettimallin ansiosta elektroniikan valmistajan 
komponenttikelojen varastointivaihtoehdot ovat parempia kuin koskaan 
ennen. Koska tätä järjestelmää ei kukaan muu pysty tarjoamaan, päätim-
me antaa sille nimen. Kutsumme sitä MYToweriksi.

Kaksinkertaista tallennustila!
Uudet MYTower 5x ja 6x (saatavana kaksi eri korkeutta)  
edustavat suurta harppausta eteenpäin tallennustiheydessä.  
Jopa 2 468 komponenttikelan kapasiteetin ansiosta uudessa  
MYTowerissa mahtuu olemaan jopa 1000 komponenttikelaa  
neliömetriä kohti.

Mycronicin MY300-ladontakoneen sähköinen 
testausyksikkö on erittäin arvokas ja hyödyl-
linen ominaisuus luotettavan elektroniikan 
valmistajille. 

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

Mycronic tuo nyt markkinoille testausyksikön 
toisen sukupolven version, joka parantaa mit-
taustarkkuutta ja testattavien komponenttien 
valikoimaa useilla eri tavoilla: 

Lisää testattavia komponentteja
Päivitetty ohjelmisto hyödyntää MY300-la-
dontakoneen laajempaa testauksen valikoi-
maa. Tämän seurauksena se voi käsitellä 
useampia pakkaus- ja komponenttityyppejä. 
Nyt voidaan testata FET-transistoreita, 
IGBT-transistoreita ja kaksinapaisia   diodeja 
3-nastaisissa pakkauksissa.

Laajennettu vastusten testausalue  
parannetulla mittaustarkkuudella
Testattavaa aluetta on laajennettu [0 W - 40 
MW] arvoon [0 W - 100 MW], samalla kun 
[0 W - 10 W] -alueen tarkkuus on pienentynyt  
± 0,1 W.
 

Parempi mittaustarkkuus ja laajempi  
testausalue kondensaattoreille
Alueella 100 nF - 10 µF olevat kondensaat-
torit on tyypillisesti suunniteltu korkean CV 
-keramiikan (esim. Z5U) kanssa ja tarvitsevat 
erittäin pienen, noin 1 V:n testausjännitteen. 
Tästä syystä 3PT1-testikorttia on parannettu 
1 V:n kapasitanssitestillä, testialueen kasva-
essa jopa 3uF saakka.
Lisäksi on lisätty uusi matalajännitteinen 
polarisoitu testi, joka alkaa 800 nF:stä ja 
käyttää noin 1 V:n testausta.
Aiempi [50 pF - 1 000 µF] kapasitanssites-
tausalue on laajennettu arvoon [0 pF - 10 
000 µF].
 
Kaikki MY100-, MY200- ja MY300-SMD-la-
dontakoneet voidaan päivittää sähköiseen 
testausyksikön toisen sukupolven versioon. 
Vaatimuksena TPSys 5.1.3 tai uudempi ja 
uusi testikortti 3PT1 Ed-4.

Lisää juotospastoja saatavilla jet printereille 
Mycronic jet printing -koneissa käytettävien 
juotospastojen luettelo kasvaa jatkuvasti. 
Pastan valmistajat ovat tunnistaneet jet prin-
ting -tekniikan edut ja elektroniikan sopimus-
valmistajien (EMS) kasvava kiinnostus tätä 
tekniikkaa kohtaan on kannustanut valmis-
tajia tekemään tuotteistaan   yhteensopivia 
Mycronicin jet printing -tekniikan kanssa.
 
Huhtikuusta 2021 lähtien MY600- ja MY700 
-jet printing koneissa on hyväksytty käytettä-
väksi kolme uutta juotospastaa: yksi Kokilta, 
kaksi Senjulta.
 
Kokin jo toinen juotospasta
2 % hopeaa sisältävässä SS70-E160DN 
-pastassa on erinomainen käytettävyys, 
juotettavuus ja sähköinen luotettavuus. 
Annosteltavan juotospastan pisteen halkaisija 
on 330 - 510 µm.
Ominaisuudet:  Sn62Pb36Ag2, Type 5, lyijylli-
nen, no-clean, halogeeniton juotospasta.
 

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

Senjun vesipestävät ja matalalämpötilan 
pastat
- Senju M705-LFAC (W) on ensimmäinen 
vesipestävä juotospasta, joka on hyväksytty 
käytettäväksi MY600- ja MY700-koneissa 
AG-ejektorilla.
Ominaisuudet: SAC305, Type 5, lyijytön ja 
halogeeniton juotospasta.
 - Senju L28-LFAC30-T6R on ensimmäinen 
matalan lämpötilan halogeeniton juotospasta, 
joka soveltuu jet printtaukseen MY600 tai 
MY700-koneella AG-ejektorilla.  
Ominaisuudet: Sn35BiCuNi, Type 5, lyijytön 
ja halogeeniton juotospasta.
 
Senju-pastan käyttöturvallisuustiedotteen tai 
tuotetiedot saat Perelistä.
Koki-juotosaine-asioissa ota yhteyttä Kokin 
omaan edustajaasi.

Kysy lisää: Jari Honkonen 
puh. 019 8711 509, jari.honkonen@perel.fi
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Uusi Agilis™ LM4-makasiini ja  
4 mm nauhansyöttölaite on nyt virallisesti julkaistu myyntiin!

4 mm:n nauhaa käytetään pääasiassa pieniin palakomponentteihin, kuten 01005 ja 
03015. 4 mm:n nauhansyöttölaite käyttää samaa ainutlaatuista tekniikkaa kuin 8, 12 
ja 16 mm Agilis™ -syöttölaitteet, mikä tekee siitä nopean ja helpon ladata ja purkaa.
Agilis™ LM4 -makasiiniin mahtuu jopa 16 syötintä ja ne ovat ”lennossa” vaihdetta-
vissa. Agilis™ LM4 -makasiini on yhteensopiva MY100/200/300 -koneiden kanssa. 
Vaatimuksena TPSys 5.1 tai uudempi  
ohjelmisto, Magazine Control Unit  
(MCU) CMOT3 -ohjainkortti, joka  
otettiin käyttöön vuonna 2014.

Uusin Pick-and-Place -ohjelmisto 
TPSys/MYCenter 5.1
 

Useita tehokkaita parannuksia, jotka auttavat 
parantamaan automaatiota ja käytettävyyttä.
 
• Uusi Hermes-protokolla piirilevyn kuljetuk-
seen linjalla on nyt saatavana lisävarusteena 
MY300 SMD-ladontakoneelle. 
Piirilevypaneelin mukana toimitettuja Hermes 
-tietoja voidaan käyttää koneen ladontaohjel-
man automaattiseen valintaan, kun MY300 
-konetta käytetään täysin automaattisessa 
tilassa.

• MYCenter MH/materiaalien hallintaohjel-
mistossa on parannettu ohjeistusta oikean 
syöttimen valitsemiseksi pakkauksen ja kom-
ponenttikelan nauhan mittojen perusteella.
• Parannettu suorituskyky ja käyttäjäkokemus 
poistamalla käytöstä poistetut carrierit (MY-
Center MH) automaattisesti.
• ERP - komponenttimäärän synkronointi 
voidaan nyt suorittaa ilman syöttölaitteen 
purkamista.
• Tuki uudelle 4 mm:n teippisyöttimelle ja 
makasiinille.  
Kaikki MY100-, MY200- ja MY300 -käyttäjät 
voivat päivittää koneensa versioon 5.1.

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

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

4 mm syöttölaite ja makasiini

Oletko varautunut tulevaa varten:

Onko voiditon juotos  
jo käytössä? 

Hyvä!  

Katso mitä hyötyjä saat:
 
Yrityksellesi ja asiakkaillesi
1. Pidennät tuotteiden käyttöikää
2. Lisäät tuotteesi luotettavuutta ja tehokkuutta
3. Avaat uusia asiakaskontakteja, joiden tuot-
teita et ole toistaiseksi voinut valmistaa ilman 
riskiä, suurten voidien (juotoksessa olevien 
kuplien) vuoksi
 
Mitä kielteisiä vaikutuksia voideilla on 
juotoksessa?
1. Juotosliitosten pienempi lujuus
2. Huono tärinän sietokyky
3. Rajoitettu lämmön haihtuminen
4. Virranrajoitus suuritaajuisissa sovellutuksissa
5. Tuotteiden käyttöiän pienentyminen
 
Komponenttien vähentäminen 
seuraavalla kokoonpanolla? 
Esimerkki MOSFET!
Sovellus: teho-ohjain DC-moottorin käyttöön, 
jonka suurin jatkuva teho on 100 A. 
Kuinka paljon MOSFET-komponentteja  
10 A:lla on oltava kokoonpanossa?

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

 
Standardi x-kertoimella 30 % voideja 
juotoksessa
1. 10 A *x kerroin 0,7 = 7 A
2. Turvallisuuskertoimella 1,5 -> 
 7 A/1,5 =  4,66 A
3. Tarvitaan 22 komponenttia
 
Asscon Vacuum juotoskoneella suoritettu 
juotos x-kerroin 3 % voideja juotoksessa
1. 10 A *x kerroin 0,97 = 9,7 A
2. Turvallisuuskertoimella 1,5 -> 
 9,7 A/1,5 = 6,46 A
3. Tarvitaan 16 osaa

 

= 25 % vähemmän 
komponentteja!
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Uusi pick-and-place -raportointityökalu SMD-ladontakoneille
Raportointityökalu ja tilasto-ohjelmisto 
MYCenter™ -Analysis on loistava työkalu 
Mycronic-käyttäjille. Sen avulla SMD-ladon-
takoneen/linjan käyttöaste ja -aika lisääntyvät 
ja samalla operaattorin tarve puuttua mahdol-
listen ongelmien selvittelyyn vähenee.

Uuden raportointityökalun ja tilasto-ohjelmis-
ton tärkeimmät ominaisuudet:
-  Live-näkymä - näyttää linjan nykyisen tilan,   
 valmistettujen piirilevyjen määrän, tahti- 
 ajan, tehokkuuden ja työkuormituksen  
 tasapainon.
-  Komponenttien poimintavirheet sekä  
 hylkäämisanalyysi - auttaa prosessinsuun- 
 nittelijoita hienosäätämään komponenttien  
 käsittelyparametreja ja etsimään todelliset  
 syyt komponenttien hylkäämisen.
-  Käyttöasteanalyysi – historiatiedot näyttä- 
 vät koneiden käytön päivittäin, viikoittain tai  
 kuukausittain.

Käyttöastetiedot voidaan viedä laskentatau-
lukkoon lisätutkimuksia ja raportointia varten. 
MYCenter Analysis tukee MY100/200/300 
-koneita ja vaatii TPSys 5.1:n tai uudemman.

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

Hermes-yhteensopivuus 
Mycronicin PI 3D SPI:lle ja K3D AOI:lle
 
AOI- ja SPI-tuotevalikoimamme ovat nyt yhteensopivia kaikkien  
Hermes-protokollan ydinominaisuuksien kanssa.

Mycronic tarjoaa täydellisiä SMT-linjoja, jotka 
ovat Hermes-yhteensopivia. Tästä läh tien 
Mycronicin valikoimasta löydät Hermes-yh-
teensopivat koneet - jet printing (pastan/
liiman annostelu), SPI (pastantarkastus), 
SMD-ladonta ja AOI (optinen tarkastus). 
Koneet pystyvät käsittelemään ja käyttämään 
kunkin piirilevypaneelin digitaalisia tietoja 
kulkiessaan linjalla.

Jos haluat lisätietoja tarkastusratkaisuistam-
me, rekisteröidy seuraavaan live-webinaa-
riin osoitteessa www.mycronic.com tai ota 
yhteyttä!

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

Uusi näytöllinen viivakoodinlukija  
MYCenter™ -ohjelmistolle
 
Näytöllä varustettu viivakoodinlukija auttaa 
käyttäjää valmistelemaan, keräämään ja 
lataamaan komponentit ilman tarvetta katsoa 
fyysisesti ohjeistusta MYCenter-asemalla. 
Tuloksena on enemmän joustavuutta, nope-
ampi työn valmistelu ja enemmän vapautta 
liikkua tehtaan lattialla tarvittaessa!
 
MYCenter 5 -ohjelmisto tukee Datalogic
Memor 1 -viivakoodilukijaa, jossa on si-
säänrakennettu kosketusnäyttö. Skannerin 
sisäinen näyttö näyttää samat latausohjeet 
kuin MYCenterin ohjelmiston näyttö, mutta 

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

pienemmässä kompaktissa muodossa. Se 
auttaa käyttäjää valmistelemaan, keräämään 
ja lataamaan komponenttimateriaalia ilman 
tarvetta pysyä fyysisesti MYCenter -asemalla.



Torpankatu 28
PL 230
05801 Hyvinkää

puhelin 019 87 111
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www.perel.fi 

www.perel.fi

Kolmen kuukauden takuu korjaus- ja huoltotöille.

Kalibroinnista kansallisesti jäljitettävä todistus sekä 
mittaustulokset.

Olemme Meggerin ja Metrelin valtuuttama huoltopiste Suomessa.

Mittalaitteiden huolto ja kalibrointi

Oletko lähettämässä mittaria  
huoltoomme?

Nopeutat käsittelyä kun täytät 
huoltotyölomakkeen etukäteen:

www.perel.fi/yritys/huoltotyölomake

Kalibroimme myös muiden 
valmistajien mittareita.

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

Kysy lisää mittalaitehuollostamme: 
Janne Niittynen puh. 019 8711 723 
Mika Laaksonen puh. 019 8711 724
service@perel.fi


