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Perel Oy on hyvinkääläinen perheyhtiö, joka on toimittanut sähkö- ja elektroniikka-
tuotteita maamme ammattilaisille jo 49 vuoden ajan. Laajaan tuotevalikoimaamme 
kuuluvat nykyään komponentit, mittalaitteet, ESD- ja puhdastilatuotteet, kalusteet 
sekä tuotannon automaatio ja materiaalit.
 
Olemme koonneet tähän lehteen tiiviin paketin viimeisistä alan uutuuksistamme. 
Tulemme mielellämme käymään ja kertomaan lisää ja olemme tavattavissa myös  
monilla alan messuilla, kuten syksyllä Alihankinta-, FinnSec- ja Teknologia 
2019-messuilla. Meillä Perelissä on 18 tuotteisiinsa koulutettua ammattilaista  
myyjää ja lisäksi oma 4-henkinen huoltotiimi, joka asentaa, kouluttaa, huoltaa  
ja kalibroi useimmat myymämme laiteet, mukavasti suomen kielellä.
 
Soitellaan, viestitellään tai tapaillaan! Pirteää vuotta kaikille vanhoille  
ja uusille asiakkaillemme!
 
Terveisin,

Pääkirjoitus

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

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

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

www.perel.fi

Jari Rantala
toimitusjohtaja

uutisia Perelistä!
Mukavia

The next generation in jetting

Perinteisen pastanpainokoneen korvaaminen 
JetPrinting-tekniikalla? MY700 JetPrinterin 
lisääminen tuotantolinjaan piensarjojen 
hanskaamiseen? Pienet ja tarkat annostelut 
sekä pastan lisäys MY700 JetPrinterillä? 
Juotospastan sekä liimojen annostelu yhdellä 
koneella? Kyllä, tämä käytäntö on jo suo-
malaisten elektroniikka-alan ammattilaisten 
lisäksi monilla toimijoilla maailmanlaajuisesti.

MY700 Jet Printer -kone käyttää vallanku- 
mouksellista teknologiaa juotospastan ja 
liiman annostelemiseen. MY700 ampuu 
juotospastan ja liiman lennossa koskematta 
piirilevyyn. Stensiiliä ei tarvita, mikä tarjoaa 
lukemattomia etuja verrattuna pastanpaino-
koneeseen, kuten vapauksia levyn suunnit-
teluun sekä minimaalisen tuotteenvaihtoajan. 
Juotospastan määrää levyn eri osilla sääde-
tään ohjelmallisesti.

MY700

Mycronic MY700 – annostelun vapaus, juotospastat, liimat,  
parempi laatu, nopeat työnvaihdot, ei stensiiliä.

Kysy lisää Mycronicin laitteista: Jari Honkonen 
puh. 019 8711 509, jari.honkonen@perel.fi
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Baileyn uusi E-27 -kantainen 1000 luumenin 
lamppu toimii 110 ja 220 VDC akkuvarmen-
netuissa järjestelmissä.

Nyt tutustumistarjouksena: 
10,00 € /kpl
 
alv 0 %
Tarjous voimassa toistaiseksi.

LED-lamppu varauloskäynti-
järjestelmiin

- opal LED Industry GLS A60 
- 100-250 V AC/DC 
- 9 W 
- 4000 K
- 180 D 
- 60x114 mm
- tuotekoodi 80100040694

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

Degson-liittimet 
edustukseemme

Degsonin kattavasta valikoimasta löytyvät 
teollisuuden ja ajoneuvopuolen piirikortti-, 
rivi-, Heavy Duty- ja M-sarjan pyöreät liittimet 
sekä relemoduulit kilpailukykyiseen hintaan!

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

Valvomopöytä sähkösäädöllä

Elicon VC-E on moderni sähkösäätöinen val-
vomopöytä, jossa on paljon eri vakiokokoja 
ja varusteluvaihtoehtoja. Jokainen valvomo-
pöytä on varustettu kahdella nostomoottorilla, 
joiden nostokyky on yhteensä 120 kg.
Nopean, helpon ja hiljaisen korkeussäädön 
ansiosta Elicon-valvomopöytä soveltuu 
erittäin hyvin sekä istuen että seisaaltaan 
työskentelyyn. Pöydän korkeus on portaatto-
masti säädettävissä (650 - 1250 mm).
Pöytälevyn pinta on korkeapainelaminaattia, 
paloturvallisuusluokka B2. Pöytälevyn väri on 
valittavissa kahdesta eri vaihtoehdosta: vaa-
lea harmaa (RAL7035) tai tammipuukuvio.

Elicon VC-E -valvomopöydän alla on erittäin 
tilava kaapelointi- ja laitetila. Pöydän jalassa 
on kaapeliketju, jonka sisällä kaapelit tulevat 
suojattuna lattialta pöydän alla olevaan 
kaapelitilaan.

Mekaniikkamyyntimme auttaa  
mielellään parhaan mahdolli- 
sen kokoonpanon suunnitte- 
lussa.

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

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

DC/DC-muuntimia 
teholuokkaan 2-3 W

EDL02W- ja EDL03W-sarjan muuntimissa on  
ylivirta-, oikosulku- ja alijännitesuojaus sekä 
etäohjaus.  

Muuntimet täyttävät IEC 60950-1 ja IEC 
62368-1 -turvallisuusstandardit ja niissä on 
myös erittäin laaja sisääntulojännitealue:  
4.5 - 18, 9 - 36 ja 18 - 75 VDC.
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Perel Oy tarjoaa nopeita ja kompaktikokoi-
sia Panasonic-lasermerkintälaiteita uusiin 
käyttökohteisiin sekä korvaamaan perintei-
siä merkkausmenetelmiä. Erittäin suuren 
tarkkuuden lisäksi lasermerkkauksen etuja 
ovat energiatehokkuus, erinomainen merk-
kauksen laatu, tuotannon nopeutuminen ja 
parantunut tuottavuus.

Suuren nopeuden, korkean merkintälaadun 
ja laajan soveltavuuden ansiosta Pana-
sonic-lasermerkintälaitteet ovat käytössä 
monilla eri toimialoilla: autoteollisuus 
(tehokkuus ja nopeus), elektroniikkateolli-
suus (tarkkuus ja muokattavuus), pakkaus-
teollisuus (jäljitettävyys ja seuranta) sekä 
kosmetiikka- ja lääketeollisuus (nopeus ja 
monipuolinen muokattavuus). 

Panasonicin huippulaadukkaat  
lasermerkintälaitteet soveltu- 
vat niin yksittäiskappaleiden  
merkintään kuin nopeaan  
linjatyöskentelyynkin.

Perel Oy ja Perel Eesti AS ovat saaneet Panasonicilta komean  
pystin sekä tunnustuksen: Euroopan paras automaatiotuotteiden 
jakelija Euroopassa vuonna 2019! 
Perel edustaa erittäin laadukkaita Panasonicin automaatio- 
tuotteita, joihin kuuluvat mm. anturit, valokennot, aluesensorit, 
lasermerkintälaitteet, ionisaattorit ja kytkimet.

Pienikokoiset 
ionisaattorit
 

Perel on valittu Panasonicin automaatio-
tuotteiden parhaaksi jakelijaksi Euroopassa!

Japanilainen Panasonic valmistaa erittäin 
pienikokoisia ionisaattoreita staattisen 
sähkön poistamiseen. Ionisaattorien toiminta 
perustuu suurtaajuiseen AC-jännitteeseen. 
Tekniikka mahdollistaa erittäin nopeat pur-
kausajat (< 2 s) ja erinomaisen tasapainon 
(+/- 15 V).

Paineilmaverkkoon kytkettävät ER-VS- ja 
ERVW-ionisaattorit tarvitsevat toimiakseen 
24 V DC-jännitteen. Siksi Panasonic-ionisaat-
tori on helppo sijoittaa vaikka tuotantokoneen 
sisälle. ER-Q -sarjan puhallinionisaattori on 
erittäin pienikokoinen (60x65x33 mm) joten 
se soveltuu ahtaisiinkin paikkoihin, esimerkik-
si tuotantokoneen sisään.

Perelin monikymmenvuotinen yhteistyö Panasonicin kanssa sai kesällä 
 mukavaa tunnustusta, kun Panasonic palkitsi Perel Suomen ja sisar-
   yhtiönsä Perel Eestin parhaana automaatiotuotteidensa jakelijana 
    koko Euroopassa. 
 
     Panasonicin anturit, valokennot, kytkimet, ionisaattorit, lasermerkintä-
      laitteet ja muut tuotteet ovat laajassa käytössä Suomen ja Baltian 
      automaatioteollisuudessa ja pitkäaikainen yhteistyö niin valmistajan 
      kuin asiakkaidenkin kanssa on toiminut hienosti.

     Panasonicin tuotteet tunnetaan ensisijaisesti korkeasta laadustaan, 
    mutta myös hintataso on ollut markkinoillemme ilahduttavan sopiva.
   
  Kiitoksia kaikille Panasonic-asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä, tämä 
palkinto kuuluu myös teille!

Lasermerkintäratkaisut
 

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

p. 019 8711 521, juha.lae@perel.fi

Panasonic

INDUSTRY

Distributor Award 2019

Perel
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Uudet IO-Link -anturit

Uutta

IO-Linkin vakioetujen lisäksi Panasonicin 
IO-Link-antureissa on nyt myös integroitu 
itsediagnosointitoiminto, joka sisältää ennalta 
määritetyt varoitustasot kullekin anturityypille. 
Anturi lähettää automaattisesti varoitussig-
naalin, kun sen toiminta on vaarassa.

Portfolion IO-Link-anturit:
• HG-C1000L
• FX-550L
• DP-100L

Kysy lisää Panaconic-antureista: Jani Huotari  
puh. 019 8711 519, jani.huotari@perel.fi

Panasonic FX550L

Kysy lisää Panaconic-turvatuotteista: Jani Huotari 
puh. 019 8711 519, jani.huotari@perel.fi

Uusi turvavaloverho
Uudessa Panasonicin SF4D-sarjassa sisäyk-
sikön tilavuus on pienentynyt yli 60 % verrat-
tuna SF4B-sarjaan. Saavutetun tilansäästön 
ansiosta SF4D:n kotelorakennetta on voitu 
vahvistaa ja saada siitä jäykempi, ulkomittoja 
muuttamatta. SF4D on mitoiltaan yhteensopi-
va SF4B:n kanssa.

Muita ominaisuuksia:
- tyyppi 4, kestävä alumiinikotelo
- erittäin pitkä mittausalue: jopa 15 metriä!
- tilan- ja vakaudenosoittimet helpottavat  
 asennusta ja huoltoa
- integroidut PNP- ja NPN-lähdöt
- täyttää kaikki yleiset normit ja standardit
- ei sokeita alueita
- sormen, käden ja käsivarren suojaustyyppi  
 1,9 m asti

Kun anturidataa siirretään digitaalisten tai 
analogisten anturilähtöjen kautta haittapuo-
lena on, että jokainen anturi on kytkettävä 
erikseen. 

Standardoidun IO-Link -tekniikan avulla kaikki 
IO-Linkin kautta kommunikoivat anturit on 
liitetty yhteen liittimeen. IO-Link -masterit 
muodostavat yhteyden anturin ja kenttätason 
välille. Masterit toimivat keskuksena, johon 
on kytketty erilaisia IO-Link-antureita.

IO-Link-master toimii seuraavien kenttä- 
väylien kanssa:
• EtherCAT (tuotenumero: 2701524)
• Profinet (tuotenumero: 2701513)
• EtherNet / IP (tuotenumero: 2701496)

Integroitu itsediagnosointitoiminto!

Myös Panasonicin DP-100L -paineanturista on 
julkaistu IO-Link -versio.
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Kysy lisää ledeistä: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

Kysy lisätietoa ja pyydä tarjous: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

Kysy veret seisauttava tarjous: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

Kysy lisätietoa ja pyydä tarjous: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

Sivulle valaiseva led-corn -lamppu 

Soveltuu 125 - 250 W kaasupurkaus- 
lamppujen tilalle.

4-pin led-lamppu 
vaihdettavalla 
teholla ja värillä

Monipuolinen perhoslampun korvaaja!

Samassa lampussa dip-kytkimellä valittavissa 
kolme eri tehoa: 9, 12 tai 18 W; sekä kolme 
eri väriä: 3000, 4000 tai 5000 K.
 
Nyt varastosta!

Nyt saatavana  
2D-perhoslamppu  
led-versiona 
Aivan alkuperäisen perhoslampun näköinen!

- teho 12,5 W
- värilämpö 4000 K
- valovirta 1550 lm
- käyttöikä 40000 tuntia
- GR10q-kanta

Oliivilamppu
Erittäin edullinen led-lamppu joka korvaa  
80-1215 W HQL-lamput.

- valovirta 3500 lm
- teho 20 W
- värilämpö 4000 K
- kanta E-27

Suunnattava valo, sopii hyvin niin sanottui-
hin lusikkavalaisimiin, suuntaa kaiken valon 
sivulle. Käyttöjännite 100 - 277 VAC, IP64,  
ulkokäyttöön. Saatavana E27- tai E40-lam-
pun kantaan.

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. 

tuotekoodi muoto teho W valaisuteho lm  koko mm
PF028122 neliö  48  3600 540x540
PF028115 pyöreä  48 3600 ø 540 
 

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

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

Tilaa verkkokaupasta tai sähköpostilla:  
tilaus@perel.fi
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Kysy lisää IEC-liittimistä: Tero Turunen 
puh. 019 8711 518, tero.turunen@perel.fi

Teollisuuden näppäimistöt ja ohjainratkaisut 
vaativiin olosuhteisiin

Schurterilta uusi 
IEC-liitin
Schurter on julkaissut uuden DG12-sarjan 
IEC-liittimen.

Kompaktit inlet-
sarjan liittimet
Schurter on julkaissut uuden inlet-sarjan 
2-, 4- tai 6-paikkaisena.

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

Kysy lisää CTI Electronics -tuotteista: Jani Huotari 
puh. 019 8711 519, jani.huotari@perel.fi

CTI Electronics Corporation on jo yli 30 vuot-
ta toiminut ISO 9001:2008 -sertifioitu yritys, 
joka on erikoistunut teollisuuden käyttämiin 
näppäimistöihin sekä Industrial Mouse™ 
-ohjainsauvoihin (hiiren osoitinlaitteet).
 
-  teollisuusnäppäimistöt (malleja 
 myös skandimerkein Ä ja Ö)
-  hiiren osoitinlaitteet
-  teollisuuden analogiset 
 joystickit
-  ilmailutasoluokitellut 
 ”ohjauspallo”-hiiret
-  analogiset/digitaaliset 
 liikeohjaimet
-  NEMA 4 (IP66) 
 -tiiveysluokan 
 painikkeetLiittimessä on integroitu circuit breaker sekä 

EMC-suodin ja sen suojausluokitus on IP40-
IP67.

- IEC 250 V/10 A
- UL/CSA 125 V/250 V/15 A
- yhteensopiva V-Lock -versioiden kanssa
- useita kiinnitysmahdollisuuksia
- 0,05 - 15 A

- kompakti rakenne
- snap in -versioina
- värit musta, valkoinen ja harmaa
- IEC 10 A, UL 15 A
- saatavana myös V-lock -versiona
- hyväksynnät UL, CSA, VDE ja CCC

Pistotulppa- ja kojeliitinuutuudet

Schurter on julkaissut uuden pistotulpan 
(GP21) ja kojeliittimen (GS21), joiden 
käyttölämpötila-alue on -5 ... +105 astetta 
Celsiusta.

IEC TS62735-1 -standardin mukaiset 
uutuudet ovat erinomainen valinta vaikkapa 
UPS-järjestelmiin tai data-keskuksiin. Jännite 
400 VDC @ 2,6 kW.

Kysy lisää: Tero Turunen 
puh. 019 8711 518, tero.turunen@perel.fi
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Three-phase energy 
meter with RS485
The energy meter + network analyzer TCIL2 
measure the energy of a three phase network 
and other parameters such as voltage, cur-
rent active power, reactive 
power, apparent, power factor, 
frequency and maximum 
demand, in low voltage. 

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

It has RS-485 with the capacity to connect up 
to 32 devices in the same loop or 128 through 
a converter, being able to be controlled from 
any computer or networked device.

- bidirectional three phase energy meter
- RS-485 communication, MODBUS  
 protocol
- active energy counter resettable
- accuracy CL.1 active Cl.2 reactive   
 (En62053)
- indirect input (x/5 A or x/1 A)  
 programmable
- led indicator
- LCD display 8 digits
- pulse output: SO (DIN 43864)
- harmonic RMS (1-32) (optional)

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

100 W DC/DC-muunnin ULTRA WIDE (12:1) 
sisääntulojännitealueella

P-Duke on julkaissut 100 W -muunnin-
perheen QAE100U, jossa on erittäin laaja 
input-jännitealue (9-75 V tai 14-160 VDC).
Muunnin on ”quarter brick” -kokoluokkaa 
ja ulostulojännitevaihtoehdot ovat 5, 12, 
15, 24, 28, 48 ja 53 VDC. Muita mainittavia 
ominaisuuksia ovat mm. rautatiehyväksyntä 
EN50155 ja pieni tyhjäkäyntivirta.

Tämän uuden sarjan ansiosta P-Dukella on 
nyt tarjota ULTRA WIDE input (12:1) -muunti-
mia kolmelle eri teholuokalle: 40, 60 ja100 W.

Yhteistyö Eaton Electricalin 
kanssa tiivistyy

Myymme ja varastoimme jatkossa mm. kahvasulakkeet, varokealus-
tat, oheistuotteet, gG- ja aM-sulakkeet sekä erikoisnopeat sulakkeet. 
Kauttamme myös Eatonin hydraulimagneettiset katkaisijat sekä laajasta 
kytkinvalikoimasta mm. turvakytkimet, kiertokytkimet ja nokkakytkimet.

Lisäksi tuhansia muita tuotteita joita otamme valikoimaamme kysynnän 
mukaan.

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

Huippulaatuiset testausteknologiatuotteet

Saksalaisen Feinmetallin valikoima sisältää 
testineulat ja testiholkit esimerkiksi seuraavil-
le alueille: RF, ICT/FCT, Short travel, Double 
plunger, Interface, Wire harness, High current 
ja Switch-probet. Kysy lisää: Arto Viinikka 

puh. 019 8711 520, arto.viinikka@perel.fi

Saatavana myös laaja valikoima testiliittimiä,  
esim. USB-, RJ-, HMDI-vaihtoehdot. 
Feinmetallin erityisiin vahvuuksiin kuuluu 
asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen tuotteiden 
valmistaminen. Feinmetallilta löytyy myös 
työkalut holkkien ja neulojen asennukseen.
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Avattavat virtamuuntajat nyt varastomalleina!
 
Tavallisimmat runkokoot nopealla toimitusajalla suoraan varastostamme.

Tilauskoodi FS Sähkönumero
XME93/30SC-100/5A-1 FS10 6708305
XME93/30SC-150/5A-1 FS10 6708306
XME93/30SC-200/5A-1 FS10 6708313
XME93/30SC-250/5A-1 FS10 6708307
XME93/30SC-400/5A-1 FS10 6708314
XME125/50SC-250/5A FS10 6708312
XME125/50SC-400/5A FS10 6708308
XME125/50SC-600/5A FS10 6708309
XME125/50SC-750/5A FS10 6708310
XME125/50SC-800/5A FS10 6708311
XME125/50SC-1000/5A FS10 6708300
XME155/80SC-600/5A FS10 6708301
XME155/80SC-750/5A FS10 6708302
XME155/80SC-800/5A FS10 6708303
XME155/80SC-1000/5A FS10 6708304

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

Valvomotuoli  
Climatex-verhoilulla

Svenstol S5 24/7 -valvomotuoli on nyt saa-
tavana uudella Climatex-verhoilulla, jossa 
erinomainen mukavuus yhdistyy kestävyy-
teen ja pitkäikäisyyteen - täysin uudella 
tavalla. Se jäähdyttää alaspäin ja lämmittää 
ylöspäin käyttäjän tarpeen mukaan, luo-
den miellyttävän istuinlämpötilan. Kosteus 
imeytyy nopeasti kudoksen erikoisrakenteen 
ansiosta ja istuimen pinta pysyy kuivana. 
Luonnonkuitujen ja keinotekoisten kuitujen 
innovatiivisen yhdistelmän ansiosta verhoilu 
on erittäin kestävä.

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

Jäykkä ja tukeva teräsrunko yhdistettynä 
6-sakaraiseen ristikkoon tekevät valvomo-
tuolista turvallisen ja jämäkän. Suurten pyö-
rien (Ø65 mm) ansiosta tuolilla liikkuminen 
on kevyttä. Todella monipuoliset säätöomi-
naisuudet takaavat kaikille käyttäjille parhaan 
mahdollisen istuinmukavuuden ja ergono-
mian. Tuolilla on viiden vuoden takuu. 

Tule koeistumaan tuoli FinnSec-messuille!

Warmbier PGT120-testeri voidaan 
toimittaa yhdessä kääntöportin kans-
sa. Testeri ohjaa portin auki, kun hy-
väksytty testitulos oikeuttaa henkilön 
sisäänpääsyn EPA-alueelle.
Yksinkertaisella keinolla paranne-
taan yrityksen ESD-suojauksen 
tasoa!

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

ESD-testeri yhdistettynä kääntöporttiin

Hongfan korkeajännitteisille DC-releohjauk-
sille suunniteltu New Energy HFE -relesarja 
tehostaa esimerkiksi uusien sähkö- ja hybri-
diajoneuvojen sekä näiden latauslaitteiden-
turvallisuutta ja suorituskykyä. 
Luotettavissa HFE-sarjan releissä on nopea 
ohjauskytkentä, pieni tilavuus, korkea valo-
kaaren ehkäisykyky, erinomainen toimintavar-
muus ja pitkä käyttöikä. 
 
-  kytkentäjännite max 1000 VDC
-  virrankesto max 600 A, 85oC
- kelajännitteet tyypistä riippuen  
 12, 24 tai 48 VDC
- keraamisesti suojattu kotelo
-  täytetty kaasulla (enimmäkseen vety-) 
 valokaaren estämiseksi
-  alhainen ja vakaa kontaktiresistanssi Kysy lisää releistä: Marko Korhonen  

puh. 019 8711 219, marko.korhonen@perel.fi

-  eristysvastus 1000 MΩ
-  läpilyöntijännite 4 kV
-  suojausluokka IP67
-  täyttää IEC 60664-1 -standardin 
 vaatimukset

Uusi New Energy 
-relesarja
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Kysy lisää tämän sivun mittalaitteista:  
Joni Järvenpää, puh. 019 8711 414 
joni.jarvenpaa@perel.fi 

Online-osittaispurkausilmaisin UHF PDD

Meggerin uusi kädessäpidettävä UHF PDD 
havaitsee sähköaseman eri komponenttien 
synnyttämät osittaispurkaukset käytön aika-
na. Mittalaitteessa on laaja taajuusalue ja se 
soveltuu KJ- sekä SJ-asemille.

Akkukäyttöisessä laitteessa on kosketus-
näyttö, joten mittaukset on helppo suorittaa 
mittauskohteessa. Di-pole -antennin lisäksi 
asemille voidaan asentaa UHF-antureita, 
joita saadaan BNC-liittimellä kiinni itse 
mittalaitteeseen. Näin pystytään tekemään 

PD-mittausjärjestelmä offline-mittauksiin

Online-mittalaite 
osittaispurkaus- 
mittaukseen
Kädessäpidettävällä Megger PD Scan -mit-
talaitteella on helppo havaita sähköaseman 
eri komponenttien synnyttämät mahdolliset 
osittaispurkaukset käytön aikana. PD Scan 
-mittalaitetta voidaan hyödyntää niin KJ- kuin 
SJ-sähköasemillakin.

Mittaus on nopeaa ja sujuvaa kosketusnäy-
tön ja pikapainikkeiden ansiosta. Saatavilla 
on useita erityyppisiä antureita, mittauskoh-
teesta riippuen. Mittausten raportoinnissa 
apuna on laitteen QR-koodin lukulaite sekä 
sisäänrakennettu kamera.

PD Scan -mittauspaketit:
PD Scan Set 1
PD-Scan mittalaite, jossa kaksi sisäistä 
anturia (TEV ja akustinen), erillinen ulkoinen 
TEV-anturi tarkkaan paikannukseen sekä 
lämpötila/kosteusanturi.

helposti esimerkiksi vaiheiden päätteiden 
välisiä vertailumittauksia.

Meggerin offline-mittauksiin suunniteltua 
PD-mittausjärjestelmää TDS-NT on saa-
tavissa sekä 40 että 60 kV -järjestelminä. 
Laitteistolla voi tehdä niin VLF- kuin osittais-
purkausmittauksetkin.  
 
VLF-mittauksissa järjestelmä käyttää joko  
0,1 Hz siniaaltoa tai 0,1 Hz CR-aaltoa (kosi-
ni-kanttiaalto). Osittaispurkausmittauksissa 
voidaan hyödyntää edellä mainittujen aalto-
muotojen lisäksi myös vaimenevaa AC-aaltoa 
(DAC).

Raportointi tapahtuu Meggerin omassa 
PD-ohjelmistossa, jossa mitatut PD-pulssit 
paikallistetaan metrimääräisesti kaapelista. 
TDS-NT -järjestelmällä teet helposti ja vaivat-
tomasti kunnonvalvontaa jakeluverkossa  

Yllättävät jakelunkeskeytykset verkossa  
on helppo estää:

PD (Partial Discharge) 
-osittaispurkausmittalaitteet havaitsevat 

mittauskohteen heikko-osan  
käytön aikana (online)  

tai kohteen ollessa jännitteetön (offline).

(esimerkiksi ongelmat jatkoksissa, päätteissä 
tai kaapelin eristeen huonossa osassa) ja 
vältät näin yllättävät keskeytykset. Laitteis-
toja on saatavilla sekä Basic-versiona, että 
Plus-versiona suuremmalle kapasitanssille.

PD Scan Set 2
Sama kuin Set 1, mutta lisänä HFCT-anturi 
kaapelin online-osittaispurkausmittaukseen.
PD Scan Set 3
Sama kuin Set 2, mutta lisänä akustinen 
sensori kabinettien akustiikkamittauksiin sekä 
taipuva akustinen sensori sisätilojen akustiik-
kamittauksiin.
PD Scan Set 4
Sama kuin Set 3, mutta lisänä akustinen 
parabolinen anturi ulkokäyttöön. Anturilla on 
helppo tarkastella sähköasemien ulkoisten 
komponenttien, kuten päätteiden ja eristimen 
mahdollisia osittaispurkausilmiöitä, esimerkik-
si koronapurkauksia.
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Kysy lisää vastusmittareista: Joni Järvenpää 
puh. 019 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

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

Muuntajan  
resistanssimittari

Megger MTO106 -vastusmittarilla mittaat 
muuntajien käämityksen resistanssia. Teste- 
rissä on käytössä useampia virta-alueita, 
aina 6 A -testivirtaan saakka.  
10 metrin Kelvin-testijohdoilla varmistat tarkat 
mittatulokset. Testeriä voidaan  
käyttää muuntajien lisäksi  
myös generaattoreille, mootto- 
reille sekä yleisesti liitoskoh- 
tien resistanssin toteamiseen.

Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja 
kelojen asianmukainen toimintakunto on hyvä 
testata säännöllisesti. Megger Baker Instru-
mentsin sähkömoottorianalysaattorisarja on 
suunniteltu moottoreiden kunnon off-line- tai 
on-line- analysointiin. Alansa  
johtavat Bakerin testauslait- 
teistot käyttävät sekä matala- 
jännite- että suurjännitetes- 
tejä (kuten Bakerin nimikko- 
testiä).

Bakerin testi 
sähkömoottoreille

Laadukkaat led-ESD- 
suurennuslasivalaisimet 

Tyylikkäästi muotoilluissa Glamox led-
ESD-suurennuslasivalaisimissa on tukeva, 
iskunkestävä täysmetallirunko, joustava varsi 
sekä erinomainen valontuotto. 

Valaisimien optinen kruunulasilinssi takaa 
parhaan mahdollisen katselukokemuksen. 
Korkealaatuinen linssi yhdistettynä tehok-
kaisiin led-valonlähteisiin tekee Glamox 
led-ESD-suurennuslasivalaisimista markki-
noiden parhaimpia. Valaisimien korkea laatu 
ja ledien tarkka suunnattavuus aikaansaavat 
varjottoman suurennuksen, tehokkaan valon 
sekä erinomaisen värintoiston.

Valaisimen tarkka asemointi on helppoa valai-
sinosan ja varren välisen nivelen joustavuu-
den ansiosta. Jousitasapainotettu varsi liikkuu 
laajasti pysty- ja vaakasuuntaan ja pitää 
valaisinosan aina halutussa asennossa.

Saatavilla kolme eri mallia ESD-versioina. Va-
kiovalaisin toimitetaan kolmen diopterin kruu-
nulasilinssillä (Wave-malleissa 3,5 diopteria).  
Toimitus sisältää valaisinosan tekstiilisuo-
juksen, joka suojaa linssiä pölyltä ja estää 
sitä toimimasta epähuomiossa polttolasina. 
Kaikissa malleissa vakiona pöytäkiinnike.

Kysy lisää ESD-suojauksesta: Mika Röppänen 
puh. 019 8711 411, mika.roppanen@perel.fi
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Pelkällä paineilmalla  
toimiva ionisointi-
pistooli

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

-  virtalähdettä ei tarvita,  
 pelkkä paineilma riittää
-  neutraloi nopeasti staattiset varaukset  
 esimerkiksi muovituotteista
-  käynnistetään pistoolin kahvasta
-  piezokeraaminen korkeajännitemuuntaja
-  korkeataajuus AC-ionisaatio (HF-AC)
-  korkeajännitteen indikointi ledillä
-  säädettävä ilmavirta venttiilin avulla
-  käyttöpaine: 3-7 bar, suositellaan  
 puhdistettua öljyvapaata paineilmaa

Ionisaattoreille pitkä takuu!
 

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

Staattisen sähkön hallintaan erikoistunut hollantilainen Simco-ION 
myöntää kaikille 24 VDC ionisaattoreilleen neljän vuoden 
takuun kun tuotteen rekisteröi heidän sivuillaan. 

24 V-käyttöjännitteellä toimivat mm. ionisointikiskot 
Performax Easy sekä ThunderION. Molempia 
malleja saa halutun pituisina, Performax 
Easyn etäisyys neutraloitavasta kohteesta 
on 50-300 mm, tehokkaalla ThunderION 
-mallilla 100-1000 mm. 

4 YEAR WARRANTY

static control made Easy!

Suomessa kehitetty ja rakennettu, mittaus-
tulokset tallentava testausasema on koottu 
saksalaisen Warmbier PGT120-testerin 
ympärille. Järjestelmä koostuu yhdestä tai 
useammasta testausasemasta ja monikieli-
sestä serveriohjelmistosta. Se mahdollistaa 
ESD-mittaustulosten keskitetyn seurannan ja 
hallinnan ja helpottaa ESD-vastuuhenkilöiden 
työtä. 

Testausasema sisältää 10,1” kosketusnäyt-
tötietokoneen, joka kommunikoi LAN-verkon 
kautta serveriohjelmiston kanssa. Myös eri-
laiset pilviratkaisut tai yksittäiset tietokoneet 
voivat toimia ohjelmiston alustana. Ohjelmisto 
hallitsee käytännössä rajattoman määrä 
testausasemia.

Työntekijät lisätään järjestelmään massana 
Excel-tiedostosta. Ohjelmiston joustava 
rakenne sallii lisätä uuden työntekijän tai 

Tallentava ESD-ranneke- ja -jalkinetesteri

vierailijan nimen järjestelmään myös testaus-
asemalta käsin. Henkilöntunnistus tapahtuu 
RFID/NFC-lukijalla. Lisävarusteena laittee-
seen voidaan asentaa myös viivakoodilukija 
(1D, 2D, 3D tai QR). 

Mittaustilanteessa suoritetaan automaattisesti 
ennakkoon määritellyt mittaukset. Vaihto-
ehtoisesti testaaja voi itse valita mitataanko 
pelkkä ranneke, jalkineet vai molemmat. 
Ohjelmisto tallentaa jokaisesta mittauksesta 
muistiin PASS/FAIL -tiedon lisäksi mitatut 
resistanssiarvot, kellonajan, päivämäärän ja 
vallitsevan ilman kosteuden sekä lämpötilan. 
Mittaustulosten tarkastelu jälkikäteen on 
erittäin helppoa erilaisten suodatusten avulla. 
Suodatuksilla voidaan rajata näkymät nimen-, 
päivämäärän-, osaston- tai vaikkapa PASS/
FAIL -tietojen mukaan. Järjestelmä sallii 
testausasemakohtaisten raja-arvojen ja 
mittaustapojen asettelut. Testausasemalla 
voidaan ohjata myös ulkoista porttia tai säh- 
kölukkoa.

Kysy lisää ja pyydä laite-esittely!

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

ESD-TESTSTAND

Kaksipuoleinen 
ESD-teippi
 

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

Staattista sähköä poistava kaksipuoleinen 
ESD-teippi varmistaa staattisen sähkön maa- 
doituksen kahden varauksia poistavan tai 
johtavan materiaalin välillä. Teipin vahvuus on 
55 µm ja materiaali kirkasta PET/akryylia.  
 
Teippiä on saatavilla 25 tai  
50 mm levyisenä ja sitä on  
rullassa 50 m.



13 PEREL-UUTISET 9.9.2018

Lisää uutuuksia www.perel.fi/uutuudet

12

Uutta

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

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

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

Dataloggeri veden pH- ja lämpötilamittauksiin

Onset HOBO MX2501 -dataloggeri on suun-
niteltu pitkäaikaiseen pH-arvojen tallentami-
seen esimerkiksi jokien suistoissa, puroissa, 
järvissä, joissa ja merissä. 

Dataloggeri hyödyntää Bluetooth Low 
Energy® (BLE) -tekniikkaa ja kommunikoi 
langattomasti Android- tai iOS-puhelimeen 
ladatun ilmaisen HOBOmobile® -sovelluksen 
kanssa. Loggerin ohjelmointi sekä datan luku 
tapahtuu helposti ja nopeasti puhelimella. 
Kalibrointi on tehty helpoksi käyttäjälle  
HOBOmobile®:ssa tapahtuvan ohjatun  
kalibrointiprosessin avulla.

Tällä kompaktilla ja helppokäyttöisellä 
loggerilla pH-mittaukset sujuvat nopeasti ja 
vaivattomasti, eikä loggerin ohjelmointiin, 
lukuun tai itse kalibrointiprosessiin tarvitse 
käyttää ylimääräistä aikaa.

Henkilön kehon 
jännitteen mittaus

Elektroniikkateollisuuden ESD-standardi  
IEC 61340-5-1:n mukaisesti henkilön kehon 
maadoituksen toiminta jalkineiden ja lattian 
kautta maahan tulee todentaa mittaamalla 
kehon jännite kävelytestissä. 

Mittausmenetelmä ja siihen soveltuvien mitta-
laitteiden vaatimukset on määritelty standar-
dissa IEC 61340-4-5. Kehon jännitepotenti-
aali mitataan yhden minuutin kävelytestissä, 
jonka aikana viiden korkeimman/matalimman 
jännitepiikin keskiarvo saa olla korkeintaan 
±100 V DC.

-  ohjattu kalibrointiprosessi HOBOmobile®-sovelluksen kanssa
-  voidaan käyttää makeassa ja suolaisessa vedessä
-  langaton Bluetooth Low Energy® (BLE) -tekniikkaa
-  akku ja pH-anturi on helppo vaihtaa itse
-  mittausalue 2.00...12.00 pH sekä -2°C ... 50°C
-  resoluutio 0.01 pH (tarkkuus ±0.10 pH) ja 0.024°C (tarkkuus ±0,2°C)
-  vesitiivis 40 metriin saakka
-  pariston kesto noin kolme vuotta, kun mittausintervalli on 1 min ja 
 Bluetooth on kytketty pois päältä
-  pH-anturin kesto noin kuusi kuukautta

Body Voltage -mittari

Desco on julkaissut uuden mittarin 
kehon jännitteen mittaamiseen  
kävelytestin aikana.

Kevyt ja helposti mukana kulkeva  
mittari on paristokäyttöinen. Mittaus-
tulosten taltiointi tapahtuu mittarin 
sisäiseen muistiin, johon voidaan 
tallentaa maksimissaan 10 erillistä 
graafista mittauskäyrää. Muistin koko 
on yhteensä 150 sekuntia. 

Graafiset tallenteet ovat siirrettävissä  
tietokoneelle mittarin USB-portin kautta  
ilmaisen ohjelman avulla. Mittauskäyrien 
yhteydessä tallentuu kellonaika, päivä- 
määrä sekä ympäristön lämpötila ja  
ilman suhteellinen kosteus. Mittauskäy- 
rät ovat luettavissa myös mittarin omalta 
näytöltä.

DESCO
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Perel Group Oy

Koska ulkolaiset päämiehemme eivät juurikaan osaa lukea kieltämme, niin voin 
rauhassa kertoa muutaman sattumuksen heidän vierailuistaan luonamme.

Pienempänä poikana myin täällä Perel Oy:ssä muun muassa taulumitta-
reita, ja kerran meille tuli päämiehen edustaja vierailulle. Minulla oli yksi 

viallinen mittari jonka hän otti mukaansa tutkittavaksi. Sain häneltä 
muutaman päivän päästä kirjeen, joka vapaasti käännettynä menee 
suurin piirtein näin: 
”Parahin Juha (nimi keksitty, äiti keksi), 
Kiitoksia siitä mittarista jonka minulle annoit. Lentokentällä tullimiehet 
ottivat minut heti syrjään ja ruumiintarkastuksen jälkeen tivasivat mikä 
ihmeen kapine minulla on matkatavaroissani mukana? Perusteellisen 
tarkastuksen takia myöhästyin viimeiseltä lennolta ja sain uuden len-

non seuraavaksi aamuksi. Minut majoitettiin läheiseen maataloon, jossa 
sain nukkua vuohen kanssa samassa tallissa. Olen varma, että vuohi 

rakastui minuun! Mutta koska olen onnellisesti kihloissa lemmikkiapinani 
Cheetah’n kanssa, en vastannut vuohen tunteisiin millään lailla. 

No niin - asiaan: mittarissa olevat pienet kytkimet olivat väärässä asennossa. 
Koska kytkimet ovat niin pieniä ja paholaisen suunnittelemia, en ihmettele, ettei niitä 

kukaan pysty käyttämään. Minullakin on vielä sormet jäässä Suomen vierailuni seurauksena. Oli 
oikein mukava tavata teidät kaikki. Terveisin, Antonio”.

Toinen ukko toisesta firmasta tuli kerran myös käymään ja hän pyysi minua varaamaan asiakas-
tapaamisia Helsingistä ja Tampereelta. Minulla oli mukana asiakkaiden tiedot ja osoitteet, hänellä 
vastaavasti mukana lista kaikista pienoismalleja myyvistä liikkeistä ko. kaupungeissa. Kaveri 
harrasti laivojen pienoismalleja ja puolittain pakottaen määräsi mihin myymälöihin me menemme 
seuraavaksi. Hyvä että kerkesimme myös asiakkailla käymään. Erityisen iloinen hän oli kun löysi 
Finnjet-laivan koottavan mallin. Minä olin iloinen kun sain hänet takaisin Finnairin kyytiin.

Kerran kauan sitten tuli kaksi kaveria Japanista saakka, toinen oli yrityksen pääjohtaja ja toinen 
myyntijohtaja. Vein heidät yöksi erääseen hotelliin ja vastaanoton luona alkoi kiivas väittely ja pää-
johtaja oli hyvin loukkaantuneen näköinen. Varovasti kyselin myyntijohtajalta mitä oli tapahtunut. 
Hän kertoi, että suuri johtaja oli pahoillaan siitä, ettei hotellissa ollut kuin yksi kerros! Pääjohtajalle 
olisi kuulunut huone ylempää kuin myyntijohtajalle, nyt joutui nöyrtymään ja nukkumaan samassa 
kerroksessa ”rahvaan” kanssa! Olisi ilmeisesti pitänyt laittaa teltta katolle, että sopu olisi syntynyt, 
tai myyntijohtaja kellariin.

Ruotsista vieraili kerran mies jonka etunimi on Nils, tai Nisseksi häntä yleensä kutsuttiin. Olimme 
syömässä jossain ravintolassa, kun hän meni käymään vessassa. Hän tuli hyvin närkästyneenä 
takaisin ja kertoi, että kun hän ei osaa Suomen kieltä ollenkaan, niin siellä oli ollut kaksi ovea jossa 
toisessa kirjain ”N” ja toisessa ”M”. Hän oli arponut sen oven, jolla hänen nimensä alkoi.

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille!

- Juha Lae

Ostotoimintaamme on saatu uutta energiaa, kun 
osto- ja myyntiassistentit Tiia ja Anette tulivat 
taloon!

Kotkan merimaisemista 
Hyvinkäälle kotiutunut Tiia 
Eerola on ehtinyt olla Perelis-
sä jo keväästä 2017. Tiia oli 
ensin hoitamassa sijaisuutta 
komponenttiosastolla, mutta jo 
samana syksynä hänet vaki-

naistettiin osastolle osto- ja myyntiassistentiksi. 
Hän on koulutukseltaan logistiikan tradenomi ja 
vastaa mm. kytkinten ja sulakkeiden ostotoimin-
nasta ja toimitusvalvonnasta.
Liikunnallisen ja luonnossa viihtyvän Tiian har-
rastuksiin kuuluvat myös käsityöt sekä kotona 
odottavat kaksi kissakaveria.

Anette Rosenberg aloitti 
Perelissä syksyllä 2018 heti 
muutettuaan Nummelasta Hy-
vinkäälle.
Koulutukseltaan Anette on 
merkonomi, ja hän hoitaa 
osto- ja myyntiassistentin 

tehtäviä useammalla osastolla: komponentti- ja 
Factory Automation -osastoilla sekä Perel Ser-
vicessä. Jääkiekkokaukalossa aiemmin aktiivi-
sesti aikaa viettänyt Anette pelaa toisinaan vielä 
harrastusmielessä. Kotijoukkueeseen kuuluvat 
poikaystävä ja kaksi kissaa.

Krista Pyrä aloitti talousosas-
tollamme reskontranhoitajana 
tammikuun -19 alussa. Hän 
täytti heinäkuussa täydet 20 
vuotta, eli hän kuuluu Perelin 
nuorimpiin työntekijöihin. 
Hyvinkääläinen Krista on val-

mistunut Hyrian merkonomilinjan talous- ja toi-
mistopalvelujen osaamisalalta, josta hänellä on 
sattumoisin saavutuksenaan mm. Perel Groupin 
Opintotukisäätiön stipendi. Työkokemusta ehti 
karttua hetken ennen Pereliin tuloa puhelin-
myyjänä ja kaupan kassalla. Krista harrastaa 
lukemista ja kissan kanssa leikkimistä.

Emppu (Joonas) Rissanen 
teki comebackin Perelin varas-
toon tammikuussa yhdentoista 
vuoden tauon jälkeen. ”Tauol- 
laan” Emppu ajeli paketti-
autolla ristiin rastiin ympäri 
Etelä-Suomea, ja toimitti jos 

minkälaista pakettia asiakkaille.
Sinkkunaisille tiedoksi: tämä varastomme uusi 
uros pitää edelleen vieheensä vesillä.
Kun Perelissä vapautui varastomiehen paikka, 
Emppu laittoi rohkeasti hakemusta vetämään, 
siitäkin huolimatta, että oli jo aikaisemmin täällä 
ollut. Koska Emppu muistettiin Perelissä hyvin, 
niin ei siinä tarvinnut paljon haastatteluja tai 
soveltuvuustestejä suorittaa, kun hänelle jo 
näytettiin vihreää valoa.
Vapaa-ajallaan Emppu lenkkeilee ja käy 
ahkerasti rallikisoja katsomassa sekä pelailee 
online-pelejä. Emppu nautiskelee vapaa-ajas-
taan myös usein Hirvijärven mökillään.
Empun loistava oma-aloitteisuus, työmoraali ja 
huumorintaju sopii varastoporukkaamme kuin 
nenä päähän.

Ulkolaiset päämiehet vierailulla

Uutta

Mikrokuituliinat  
herkille pinnoille ja optiikalle
 
Erityisesti herkille pinnoille ja optiikalle suun-
nitellut polyesteri/nylon -pyyhkeet.
Pyyhkeissä on matalat hiukkaspitoisuudet, 
eikä irtoavia kuituja. 

Saatavilla kolme eri kokoa:
 
TX1204 (10 cm x 10 cm) 100kpl/pss
TX1206 (15 cm x 15 cm) 100kpl/pss
TX1209 (23 cm x 23 cm) 100kpl/pss

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

UuttaJälleenmyyjäuutisia

Jälleenmyyjämme 
Kokkolan Sähkö ja  
Automaatio  
on muuttanut
 
Kokkolan Sähkö ja Automaatio on muuttanut
uusiin tiloihin. Heidät löytää Kokkolasta nyt
osoitteesta Indolantie 8.

KSA OY on vuodesta 2008 toiminut sähkö-
ja automaatiotuotteiden erikoisliike, joka
toimittaa mm. Perelin maahantuomia tuotteita
eteenpäin suur- sekä pienteollisuuteen, kor-
jaamoille, pajoille ja harrastelijoille.

Tervetuloa tutustumaan laajaan tuotereper-
tuaariin myymälään tai netissä www.ksaoy.fi!

Olemme mukana  
syksyn messuilla:

FinnSec 2019
Helsingin Messukeskuksessa  
2.-3.10.2019 osastolla 6e38.  
Esillä mm. valvomokalusteet.

Teknologia 2019  
Helsingin Messukeskuksessa 
5.-7.11.2019 osastolla 6k18.  
Esittelemme koko Perel Oy:n valikoimaa.

Alihankinta 2019  
Tampereen Messu ja Urheilukeskuksessa 
24.-26.9.2019 osastolla D172. 
Kerromme mm. Mycronicin ladontakoneista ja 
esittelemme turvallisuustestereitä, ESD-suo-
jaustuotteita, automaatiokomponentteja sekä 
Panasonicin lasermerkkaimia.

Kokkolan Sähkö ja Automaatio Oy
Indolantie 8, 67600 Kokkola
puhelin 010 4225540
E-mail info@ksaoy.fi
www.ksaoy.fi

Mycronicin älykäs MYPro Line -ratkaisu sekä nopeat  
MY300HX- sekä EX-ladontakoneet (100 000 komp/h IPC)  
esiteltiin APEX 2019 -messuilla.

Älykäs tuotantolinja - yhdeltä toimittajalta

Täysin ohjelmistopohjainen MYPro Line sisäl-
tää monipuoliset MY700 Jet Printer juotos-
pastan sekä erilaisten nesteiden annostelijat, 
PI-sarjan 3D-juotospastan tarkastusjärjestel-
mät, MY300 SMD-ladontakoneet, K-sarjan 
3D AOI -järjestelmät kalustettujen piirilevyjen 
automaattiseen optiseen tarkastukseen, 
kehittyneet prosessinparannusohjelmat  
(SigmaLink) ja älykkäät SMD Tower -varas- 
tointijärjestelmät.  

Kaksi uutta kompaktia SMD-ladontakonetta, 
MY300HX sekä MY300EX, osana joustavaa 
ja nopeaa tuotantolinjaa yltävät  
jopa 100 000 komponentin  
ladontanopeuteen tunnissa!

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

Korjaus- ja huoltotöille 3 kuukauden takuu. 

Kalibroinnista kansallisesti jäljitettävä todistus  
sekä mittaustulokset. 

Kalibroimme myös muiden valmistajien mittareita.
• yleismittarit 5 1/2 -numeroisiin asti •  

• AC/DC-virtapihdit 1000 A asti • eristysvastusmittarit •  
• asennustesterit • milliohmimittarit, maavastusmittarit •  

• läpilyöntitesterit • konetesterit

Huollamme ja kalibroimme  
mittalaitteita. Suomessa.

Meggerin ja Metrelin valtuuttama 
huoltopiste. 

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

Oletko lähettämässä mittaria huoltoomme?

Nopeuta käsittelyä ja täytä etukäteen  
huoltotyölomake: 
www.perel.fi/yritys/huoltotyölomake


