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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 7600 kpl  
Päätoimittaja Juha Lae puh. 019 8711 521  
juha.lae@perel.fi

www.perel.fi

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

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

Hyvä Asiakkaamme,
Perel Oy on kotimainen perheyhtiö, joka on toimittanut teknisiä tuotteita maamme am-
mattilaisille jo 52 vuoden ajan. Laajaan tuotevalikoimaamme kuuluvat mm. komponentit, 
mittalaitteet, ESD- ja puhdastilatuotteet, kalusteet sekä elektroniikkatuotannon automaatio 
ja materiaalit.
 
Ikävät koronavuodet 2019-21 vaikuttivat yllättävän vähän myyntiimme, joka itse asiassa 
kasvoi tuona aikana selvästi. Sen sijaan tapamme toimia koki valtavan mullistuksen etä- 
töineen, ja ehkä kaikkein oudointa oli, että emme juurikaan pystyneet tapaamaan asiak- 
kaitamme tai päämiehiämme kasvotusten, vaan oli opeteltava uudenlainen tapa hoitaa 
asioita ja opiskella uusia tuotteita. Nyt tilanne on onneksi rauhoittunut ja uskallamme taas 
tulla sinuakin tapaamaan. Vaikka Teams onkin kätevä, ei mikään voita wanhaa kunnon 
tapaamista saman pöydän ympärillä.
 
Juuri kun pääsimme koronasta eroon, alkoikin sitten kymmenien vuosien pahin kauheus, 
kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Se on Ukrainan kansalle järkyttävä ja epäinhimillinen 
katastrofi, kaikki tuki ja voimat heille. Sota on katastrofi myös omille sisaryhtiöillemme 
Pietarissa: emme ole helmikuun jälkeen toimittaneet Venäjälle enää mitään. Valitettavasti 
nyt 25 vuoden työn jälkeen olemme tehneet päätöksen lopettaa kaikki Perel Groupin 
toiminnot Venäjällä. Se on inhimillinen pettymys omille työntekijöillemme, mutta tässä 
tilanteessa ei vaihtoehtoja ole. Eli Perel-yhtiöitä on jatkossa vain Suomessa ja Eestissä. 
Taloudellisesti tämä ei ole meille suuri asia, lähinnä surettaa.
 
Joka tapauksessa Perel Oy:n toiminta jatkuu aktiivisena ja vaikka hinnat nousevat ja 
komponenttipula jatkuu, olemme koonneet tähän lehteen kattavan katsauksen niitä herkul-
lisimpia uutuuksia, joita olemme markkinoille tuomassa.

Toivottavasti teillä itsellänne on tämän koronan ja sodan aikakaudella kaikki hyvin.  
Soitellaan ja nähdään taas.

Pertti Rantala eläkkeelle
 
Isäni Pertti Rantala perusti Perel Ky:n 52 vuotta sitten kerrostalone-
liömme makuuhuoneeseen, myi sohvakalustomme ja osti Japanista 
elektroniikkaa myytäväksi. Tänään olemme 130 hengen kansainvä-
linen konserni, saa isä olla ylpeä tekemisistään.
 
Isä on jo monta vuotta pohjustanut, että kun hän täyttää 80 vuotta, 
hänellä ei ole enää mitään tehtäviä konsernissa. Hommiaan hän 
onkin minulle tässä jo pitkään siirrellyt. Nyt 7.5.2022 isä täytti 80 
vuotta ja hyvin ansaitut eläkepäivät ovat päässeet käyntiin. 

Omasta puolestani mahtavat kiitokset siitä 28-vuotisesta tuesta, mitä 
hän omalle Perel-polulleni ehti antaa. 

Mukavia eläkepäiviä!

Jari Rantala
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Perel on paljon muutakin kuin  
7-kerroksinen rakennus 
Hyvinkäällä

Moni teistä tunnistaa jo hyvin meidän pe-
reliläisten naamoja, kun satutaan vastaan 
tulemaan, mutta havahduttiin taannoin ih-
mettelemään, että netissä hakuja hallitsevan 
Googlen mielestä Perel on lähinnä 7-kerrok-
sinen rakennus Hyvinkäällä moottoritien kyl-
jessä. Googlen näkemys meistä on siis jopa 
harhaanjohtava, sillä Perel on ehdottomasti 
paljon muutakin kuin vain pelkkä talo.
Perelissä on maahantuotuna iso varastollinen 
täynnä monenlaista Suomen teollisuuden ja 
yritysmaailman tarvitsemaa komponenttia, 
laitetta ja tarviketta, mutta arvokkaimpana 
pääomanamme on osaava henkilökuntamme, 
joilta todella monelta löytyy pitkä työura Pere-
lissä – nämä rautaiset ammattilaiset tekevät 
meillä sen varsinaisen työn ja Googlen tun-
nistama muhkea toimitalomme tarjoaa vain 
tilat kaiken tämän työn tekemiselle. 
Varsinkin viime vuosina toimitalomme on 
näytellyt yhä pienempää roolia toiminnas-
samme, kun ensin pandemia siirsi lähes koko 
porukan etätöihin ja vihdoin kun pääsimme 
takaisin osittaiseen lähityöhön sattui kontto-
rillamme vesivahinko, joka laittoi osan tiloista 
remonttiin ja työntekijöitä evakkoon. Taas 
oltiin uuden tilanteen edessä ja osa porukas-
ta joutui palaamaan remontin tieltä entistä 
vahvemmin takaisin kotikonttoreille etäile-
mään. Vesivahingon sattuessa oli mahtava 
huomata kuinka ne ovat juuri ne ihmiset, 
jotka muodostavat koko yrityksen ja sen ilma-
piirin ja mikä tärkeintä, saavat asioita aikaan. 
Eivät ne olleet talo tai huoneet, jotka panivat 
toimeksi ja estivät suuremmat vahingot, 
siirsivät tavaroita pois ensin veden ja lopuksi 
remontin tieltä, vaan ihmiset, pereliläiset sen 
tekivät. Samalla taas kerran huomattiin, miten 
paljon saatiin yhdessä aikaan ihan omalla 
porukalla ja miten kaikki auttoivat toisiaan 
tosipaikan tullen.
Toki toimitalossamme on elintärkeitä toiminto-
ja, joita ei voida etänä hoitaa kuten esimerkik-
si varastotoiminnot, huolto ja kokoonpano.  

Näitäkin toimintoja muuten ”yllättäen” pyö-
rittää työntekijät, ihmiset, joita ilman koko 
toimintamme pysähtyisi. Sivuhuomiona voisin 
mainita, että meillä Perelissä varasto on niin 
sanottu ykköspaikka, talon sydän. Varastossa 
poiketaan usein - oli asiaa tai ei - ja nyt kun 
keittiömme on ollut kesällä kiinni, käy moni 
siellä hörppäämässä iltapäiväkahvit ja vaihta-
massa kuulumisia, vuodattamassa omia huo-
lia ja murheita sekä ilahduttamassa itseään ja 

varastolaisia hauskoilla vitseillä. Varastossa 
myös tehdään yhtä Perelin tärkeimmistä 
töistä, eli vastaanotetaan päämiehiltä tuleva 
tavara ja pakataan se lähtemään eteenpäin 
asiakkaille. Jos varaston toimintaa ei olisi, 
turhaa olisi muitakaan toimintoja pitää yllä.
Perelin toiminta perustuu henkilökohtaiseen 
WAU-palveluun sekä vahvaan tekniseen am-
mattitaitoon. Me myyjät kierrämme asiakkaita 
tapaamassa henkilökohtaisesti ja asiakkaam-
me voivat toki halutessaan tulla myös meidän 
luoksemme vierailemaan. Verkkokauppamme 
on auki 24/7, sieltä saa näppärästi tilattua 
suurta osaa tuotteistamme. 

Järjestämme erilaisia koulutuksia ja tapahtu-
mia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Pääteh-
tävänämme on auttaa asiakkaita löytämään 

Perel = 44 rautaista ammattilaista – palveluksessanne!Perel-toimitalo näkyy pitkälle moottoritielle 
Hyvinkään kohdalla.

juuri heille sopivia tuotteita ja olla apuna 
luotettavan toimitusketjun luomisessa.
Meillä on johdon suunnalta usein kuultu esi-
merkiksi seuraavan kaltaisia kuolemattomia 
lausahduksia: ”Perelissä tehdään mieluum-
min huonoa tulosta hyvällä sykkeellä, kuin 
huipputulosta hampaat irvessä” tai ”kaikki 
on Perelissä hyvin niin kauan, kun käytäviltä 
kuuluu naurua; jos nauru loppuu niin silloin 
pitää olla huolissaan.” Siinä mielestäni aika 

hyvin kiteytettynä Perelin arvomaailma ja se, 
mitä Perel pohjimmiltaan edustaa -> tekijät 
ovat meillä se kaikkein tärkein voimavara 
koko toiminnan kannalta.
Oikein mukavaa loppukesää kaikille ja moik-
kaillaan kun tavataan!

- Niko Karttunen
Niko työskentelee Perel Oy:ssä teholähtei-
den, kaapeleiden sekä liittimien tuotepääl-
likkönä ja hoitaa siinä sivussa myös talon 
henkilöstöpäällikön virkaa.

PEREL

Perelin varastossa kokoontuu kesäaikaan päiväkahville monen eri osaston porukoita.

Kysy lisää: Niko Karttunen  
puh. 019 8711 517, niko.karttunen@perel.fi
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Laadukkaat led-nauhat määrämittoihin
Neonica edustaa uusinta eurooppalaista led-teknologiaa.

Neonica Polska valmistaa kustomoituja ja 
epätavallisiakin valaistusratkaisuja moniin 
eri kohteisiin. Perel Oy on juuri solminut yh-
teistyösopimuksen Neonica-yhtiön tuotteiden 
edustamisesta Suomessa.

Perustamisestaan saakka Neonica on ollut 
eturivissä kehittämässä älykästä led-va-
laistusta. Valikoimissa myös esimerkiksi teolli-
suusvalaistukseen suunniteltu Nextimo-sarja 
ja kasvihuoneiden vaativiin olosuhteisiin 
suunniteltu Growy-sarja.

Neonica kelpuuttaa vain tunnetuimpia 
laatukomponentteja valmistukseensa (Cree, 
Osram, Lumileds). Yhtiö on toiminut valais-
tusmarkkinoilla vuodesta 1995 ja sen tehdas 

Tasajännitteen kestävät 100-240 VDC/AC 
-lamput
Odotetut, tasajännitteen kestävät 100-240 VDC/AC lamput nyt meiltä!

sijaitsee Lodzissa Puolassa. Nopeista ja 
täsmällisistä toimituksista tunnettu Neonica 
tarjoaa myös räätälöityjä ratkaisuja erilaisiin 
valaistustarpeisiin, vaikeisiinkin olosuhteisiin. 
Neonica-tuotteita viedään 61 maahan ja sille 
myönnettiin 2019 Puolassa Vuoden Vientiyri-
tys -palkinto.

Kysy lisää Neonican laajasta valikoimasta!

Me autamme ratkaisemaan  
hankalimmatkin valaistusongelmanne.

230 V tasajännitteen kestäviä E27- ja 
E14-kantaisia lamppuja on kysytty usein. 
Nyt niitä on saatavilla akkuvarmennettuihin 
järjestelmiin.

Normaali 230 VAC -led-lamppu ei kestä  
tasajännitettä muutamaa minuuttia kauem-
paa, toisin kuin nämä led-lamput, joiden 
sisäinen piirikortti on suunniteltu kestämään 
korkeaa tasajännitettä.

Valikoimassamme olevat mallit:

E-14 kanta  
G45, 45x78 mm kupu, 100 V - 240 VDC/AC, 
5 W, 400 lm, 3000 K 
Tuotenumero: 144628

E-27 kanta 
G45, 45x81 mm kupu, 100 V - 240 VDC/AC, 
5 W, 400 lm, 3000 K 
Tuotenumero: 145049

E-27 kanta 
60x114 mm kupu, 100 V - 240 VDC/AC,  
9 W, 890 lm, 4000 K 
Tuotenumero: 80100040694  
STK-numero: 4799418
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Ladattava led-
kaappivalaisin 
lähestymisanturilla

Miellyttävä häikäisemätön valo: 4000 K, 750 
mA. Pituudet 20 tai 40 cm. Väreinä musta ja 
hopeanvärinen.

Lataus näppärästi kännykkälaturilla tai vaikka 
powerbankista (USB-johto mukana).
Lähestymisanturin ansiosta valo palaa vain 
sen aikaa, kun valoa tarvitaan, joten akku 
kestää todella pitkään. Valo syttyy, kun anturi 
havaitsee kaapin oven aukeavan ja sammuu 
15 sekuntia liikkeen loppumisen jälkeen. 
Voidaan kytkeä myös jatkuvasti  
päälle tai kokonaan off-asentoon.
Tilaa verkkokaupasta tai  
myynnistämme.

Tuotekoodi Pituus  Väri  Tarjoushinta
PE035687  20 cm  musta  13,50 e
PE035694  20 cm  hopea  13,50 e
PE035397  40 cm  musta  17,50 e
PE035403  40 cm  hopea  17,50 e

(Hinnat alv 0 %, voimassa toistaiseksi,  
niin kauan kuin erää riittää.)

DIN-kisko-
indikaattorit

Pienikupuinen  
E27-led-lamppu

Tutustumishintaan, suoraan varastosta:

Delixin luotettavat DIN-kisko led-indikaattorit,  
suoraan varastostamme! Edulliset hinnat - 
kaikki värit!

-  22 ja 16 mm aukkoihin tai suoraan  
 DIN-kiskoon
-  230 VAC ja 24 VDC varastosta,  
 muut jännitteet tilauksesta

Odotettu uutuus!

Nyt saatavilla pienikupuinen E27-led-lamppu 
100-250 VAC/DC -versiona!

Ihanteellinen 130 VAC -käyttöön ja 220 VDC 
-järjestelmiin. 400 lm, 3000 K,  
paloaika 25.000 tuntia.

Edullisesti!

Kysy lisätietoja tämän aukeaman valaistus- 
tuotteista: Jari Korhonen, puh. 019 8711 523,  
jari.korhonen@perel.fi

SKY-projektori 
”Astronaut”

Heijasta kattoon oma tähtitaivas!

- hauska ja näyttävä valaistusefekti
- laservalo ”tähdet”
-  virransyöttö USB-kaapelilla  
 (muuntaja 5 VDC ei sisälly tuotteeseen)
-  kaukosäädin värin ja liikkeen säätöön  
 sekä on/off
- suunnattava
- ajastintoiminto

Tarjoushintaan 60,00 €  
(alv 0 %)

Valaisin todella vaativiin olosuhteisiin

IP69K/IK08-suojattu 
TPF-valaisin soveltuu  
oivallisesti vaikkapa 
autopesuloihin, maa- 
tiloille tai elintarvike- 
teollisuuteen - kestää 
lähes missä tahansa 
olosuhteissa.

Kysy edullista  
tutustumistarjousta!

Valaisin on läpijohdotettava ja sen värisävy on säädettävissä.  
Kauko-ohjausmahdollisuus. Valmistaja myöntää valaisimelle viiden vuoden takuun.
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Kätevät led-
nauhapakkaukset

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

Kevytrakenteinen, ohut syväsäteilijä
Helposti asennettava UFO G5 SLIM 
led-syväsäteilijä edullisesti!

-  ohut ja kevyt rakenne, paino alle 3 kg   
 (kaikki mallit)
-  kirkas päivänvalovalkoinen 5500 K
-  valoteho 15000 - 30000 lm
-  saatavana 100/150/200 W -mallit
-  suojausluokka IP65 IK08
-  5 vuoden takuu

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

Turvavaloverho 15 m mittausalueella
Panasonicin SF4D-sarjassa sisäyksikön tilavuus on pienentynyt yli 60 %  
verrattuna SF4B-sarjaan. 

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

Saavutetun tilansäästön ansiosta SF4D:n 
kotelorakennetta on voitu vahvistaa ja saada 
siitä jäykempi, ulkomittoja muuttamatta.

SF4D on mitoiltaan yhteensopiva SF4B:n 
kanssa.

Baileyn led-nauhapakkaukset 
sisältävät kaiken tarvittavan.

-  3 m led-nauhaa teippikiinnityksellä
-  3000 K tai 4000 K
-  230 V -> 12 V teholähde
-  päälle/pois -kytkin

Tuotenumerot:

3000 K: 141961
4000 K: 141962              

Suoraan varastostamme.

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
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NEK-jakeluautot on toteutettu isompien  
kuorma-autojen lujuustekniikalla.

Perelin toimittamat led-valot on helppo asen-
taa ja ne valaisevat tehokkaasti.

Tavaratilan hyvä valaistus lisää turvallisuutta ja sujuvoittaa työskentelyä 
pimeinäkin vuoden- ja vuorokaudenaikoina.

NEK Oy käyttää valmistamissaan  
kuorma-autojen koreissa ja rahtitiloissa

Perelin sisävalaistuskomponentteja
Perel on toimittanut jo vuosia ledivalaistukset Pohjanmaalaisen NEK:n valmistamiin 
tavarankuljetuksissa käytettävien paketti- ja kuorma-autojen jakelukoreihin. 

NEK Oy toimii Ylimarkussa aivan vihannek-
sistaan tunnetun Närpiön läheisyydessä. Ny-
kyaikaisissa tiloissa valmistuu muun muassa 
kuorma-autojen umpikoreja. Laaja tuotevali-
koima kattaa kuorma-autojen jakelukorit aina 
28 tonnin kokonaispainoon saakka, sisältäen 
ATP-, ja ADR-luokitellut korit.

Perheyritys on saanut alkunsa jo 1985 asun-
tovaunujen erikoisvalmistajana. Näitä laa-
dukkaita vaunuja näkee tien päällä vieläkin, 
vaikka jo vuonna 1992 siirryttiin jakelukorien 
valmistukseen. 

NEK Oy:n ostaja Marko Koivisto kertoo 
toiminnan jatkuvan mukavalla kasvu-uralla. 
Nykyisin valmistuksessa ovat myös lääkekul-
jetuksiin tarkoitetut PHARMA-luokitellut mallit 
sekä Delivery van -korit, joita valmistetaan 
useille kaupan alan yrityksille.

NEK Oy on alan merkittävä toimija Poh-
joismaissa ja sen tuotekehitys perustuu 
tiiviiseen yhteistyöhön kuorma-automyyjien 
ja kuljetusyrittäjien kanssa. Myös tuotannon 
alihankintaverkostolta vaaditaan vahvaa am-
mattitaitoa ja osaamista. Siksipä sisätilojen 
valaistuksessa NEK on käyttänyt jo vuosia 
Perel Oy:n maahantuomia luotettavia ledituot-
teita. Jokainen valaistusprojekti suunnitellaan 
aina yhdessä - lähtien asiakkaan tarpeista 
- ja käyttäen vain parhaiden valmistajien 
valaistustuotteita.    

NEKin Marko Koivisto on tyytyväinen Perelin 
mallikkaasti sujuneisiin toimituksiin eikä 
laadusta ole tarvinnut reklamoida.

Kiinnostuitko? NEK valmistaa myös huoltoajo-
neuvojen koreja, ota yhteyttä! 

NEK Oy  
Lillåvägen 47, 64610 Ylimarkku
Puh. 010 322 0470 / info@nek.fi www.nek.fi

Lisätietoja valaistustuotteista: Jari Korhonen 
puh. 019 8711 523, jari.korhonen@perel.fi

Kun tarvitset apua valaistuksen suunnitte- 
lussa erikoisiinkin olosuhteisiin tai tuotteisiin,  
ota yhteyttä Perelin asiantuntijoihin: 
puh. 019 87111, asiakaspalvelu@perel.fi  
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Teholähteet  
DIN-aukkoon ja 
-kiskoon
Mornsunin muovikoteloidut  
AC/DC-virtalähteet on nyt lisätty  
varasto-ohjelmaamme!

Mornsun LI-sarjan teholähteissä on laaja 
universaali sisääntulojännite, tehoalue on  
15-150 W. Varastomallien lähtöjännitteet  
12 ja 24 VDC. Kysy myös muita lähtöjännit-
teellisiä malleja!

Eduista mainittakoon erityisesti:
-  korkea hyötysuhde
-  alhainen virrankulutus
-  standardi DIN-kiskoasennus
-  kompakti rakenne ja hyvä häiriösuojaus
-  kilpailukykyinen hinta

LI-sarja on omiaan esimerkiksi teollisuuden 
ohjauslaitteissa, erilaisissa koneissa ja ra-
kennelmissa, automaatiojärjestelmissä sekä 
monissa muissa teollisuuden ja kotitalouksien 
tehonsyötön kohteissa.

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

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

2 W DC/DC-
muunninsarja
P-Duke Power on julkaissut uuden  
2 W DC/DC-muunninsarjan, MPL02.

Erittäin luotettavat DC/DC-muuntimet sovel-
tuvat erityisesti terveydenhuoltoalalle, esim. 
lääketieteen ja kotihoidon vaativiin sovelluk-
siin. Muuntimissa on 5000 VAC eristysjännite 
sekä vahvistettu 2xMOPP-eristys (potilassuo-
jaus). Ominaisuuksiin kuuluvat myös laaja 
2:1 tulojännitealue, 2 uA vuotovirta, ylivirta- ja 
oikosulkusuojaus sekä alijännitteen lukitus. 
Muuntimilla on 5 vuoden takuu.

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

DC-UPS -sarja 
päivittyy!
Akkuvarmennettujen  
järjestelmien mahdollisuudet  
laajenevat:

ADEL DC-UPS -sarjan ominaisuudet ja 
käytettävyys paranevat entisestään uusilla 
latauskäyrillä. 

Jatkossa ADEL DC-UPS -sarja mahdollistaa 
entistä laajemmin eri akkutyyppien hyödyn-
tämisen - luotettavasti ja turvallisesti, kuten 
esim.: lyijy-, AGM-, GEL-, NiCd-, NiMh-,  
Li-Ion- ja LiFePO4-akut.

Sertifikaatit: IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1, 
IEC/EN/UL 62368-1 ja MIL-STD 810F.
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Perel toimittaa led-nauhoja J5L:n 
valmistamiin erikoisajoneuvoihin
J5L-Production Oy on kotimainen Pohjois-Savossa, Lapinlahden Alapitkällä toimiva  
erikoisajoneuvoja valmistava yritys, jolle Perel toimittaa sisävalaistuskomponentteja.

Kuuden miehen perustama pohjoissavolainen 
yritys J5L perustettiin vuonna 2008. Tänä 
päivänä henkilöstön määrä on kasvanut kol-
meenkymmeneen ja J5L on Suomen toiseksi 
suurin erikoisajoneuvovalmistaja. 

J5L:n tuotanto on kokonaisuudessaan 
kotimaista. Myös kaikki alihankinta tapahtuu 
mahdollisimman lähellä tuotantoa. Tuotteiden 
suunnittelu ja tuotekehitys tapahtuu koko-
naan omassa yrityksessä.

Yrityksen tuotteet, ”laatu edellä” valmistetta-
vat, alansa huippua edustavat erikoisajoneu-
vot, valmistetaan 3000 m2 tuotantotiloissa ja 
niitä valmistuu n. 150 vuodessa. Tärkeimmät 
alustavalmistajat ovat Mercedes Benz ja Ford, 
kummankin kanssa J5L:llä on kumppanuus-
ohjelma. Erikoisajoneuvoihin kuuluvat esim. 
kenttäjohtoautot, ambulanssit, lääkäriyksiköt 
sekä runsas valikoima poliisin ja sotapoliisin 
erikoisajoneuvoja. Erikoisajoneuvot räätälöi-
dään aina asiakaskohtaisesti. 

Asiaa tuntemattomalle on yllätys, miten paljon 
tekniikkaa nykyaikainen ambulanssi sisältää. 
Useamman tietokoneen valvomana seura-
taan tärkeimmän, eli potilaan voinnin lisäksi 
esimerkiksi sisävalaistusta, ilmastointia ja 
ilmanlaatua. Kamerat seuraavat myös ambu-
lanssin ulkopuolisia tapahtumia esimerkiksi 
onnettomuuspaikalle saavuttaessa. Lisäksi 
ambulansseihin kuuluu hyvin monipuolisia 
lääkintäteknisiä laitteita. 

Vaatimukset toimintavarmuuden suhteen 
ovat erittäin korkeat ambulansseille. Val-
ta-osa rakennetaan Mercedes-Benz Sprinter 
-alustalle, varsin mittavin muutoksin. Kaikki 
erikoisajoneuvoihin asennettavat kalusteet 
ja varustukset tulee olla alan standardien 
mukaan hyväksyttyjä - katsastuksen lisäksi 
ne käyvät läpi yksittäishyväksynnän.

Perel on toimittanut J5L:n erikoisajoneuvoihin 
jo useamman vuoden ajan sisävalaistuskom-
ponentteja, kattorakenteisiin asennettavia 
led-nauhoja. Esimerkiksi ambulanssissa 
valon paras mahdollinen laatu on erittäin 
merkittävässä osassa, kun esim. potilaan 
kasvojen väriä tarkkaillaan ja potilaan vointia 
seurataan.

Kaikki valot ovat erikoisajoneuvoissa led-va-
loja ja niitä ohjataan auton oman, kotimaisen 
järjestelmän avulla monipuolisesti.  
    

Kiinnostuitko? Kun tarvitaan erikois- 
ajoneuvon valmistajaa, oikea osoite on 
www.j5l.fi  Ota yhteyttä! 

J5L-Production Oy 
Puusepänkuja 1  
71910 Alapitkä 
www.j5l.fi

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

Jari Korhosen haastateltavina suunnittelupäällikkö Jukka Nousiainen ja 
hankintapäällikkö Kari-Pekka Komulainen.

Erikoisajoneuvoissa, kuten ambulansseissa, valon laadun on oltava paras mahdollinen.

Me Perelissä autamme valaistuksen suunnittelussa 
erikoisiinkin olosuhteisiin tai tuotteisiin!
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Kytkimet M12-liittimillä
Schlegelin Shortron Connect -sarjaan 
kuuluvat kiintein M12-liittimin varustellut pai-
nonapit, indikaattorit, avainkytkimet, valinta-
kytkimet sekä hätä-seis-painikkeet. Asennus 
on yksinkertaista, nopeaa ja turvallista - ei 
väärinkytkennän mahdollisuutta.

- asennusaukko ø 22,3 mm
- täydellinen suojaavuus:  
 IP65/IP67, kytkimen molemmin puolin
- integroidut M12-liittimet, 4-napaa,  
 A-koodatut pinnit, AIDA-standardilla
- monipuolinen valikoima eri variaatioita:  
 perinteisillä linsseillä, laser-merkatuin  
 symbolein, muovirunko, ruostumaton  
 teräsrunko, mattamusta pinta, ...
- plug & play
- kompakti koko
- valmistettu Saksassa

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

Hätäpysäytys- 
painike vaativiin 
olosuhteisiin
Uusi hätäpysäytyspainike, suojausluokalla 
IP69K, täydentää Schlegelin laajaa hätä- 
pysäytyspainikkeiden valikoimaa.

- 30,5 mm asennusaukko
- edestä IP65 + IP69K, takaa IP65
- toiminto 2NC
- käyttölämpötila -40…+70°C
- M12- tai Deutsch-kaapelin pituus 25 cm
- elinikä +50.000 toimintoa

Hätäpysäytyspainikkeeseen voit valita joko 
M12-liitinkaapelin tai Deutsch-liittimet.

Kysy lisää kytkimistä: Jesse Halonen 
p. 019 8711 512, jesse.halonen@perel.fi
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AS-i -väylään
- 1-4 ohjauskalustetta
- painonappi, indikaattori, avainkytkin,  
 valintakytkin ja hätäpysäytyspainike
- AS-interface -sertifioitu
- AS-Interface status-indikointi

Proboxx-kytkinkotelot
helppoon ja varmaan asennukseen

Kysy lisää Schlegel-koteloista ja -kytkimistä:  
Jesse Halonen, puh. 019 8711 512 
jesse.halonen@perel.fi

M12-liityntä
- 1-4 ohjauskalustetta
- painonappi, indikaattori, avainkytkin,  
 valintakytkin ja hätäpysäytyspainike
- hätäpysäytyspainikkeelle oma M12-liitin
- helppo, nopea, varma ja tyylikäs

Langaton kytkentä
- sWawe radioteknologialla 868 MHz  
 taajuudella (EU ja Kiina)
- kaksisuuntainen kommunikaatio,  
 lähettimen elektroniikka long-life -paristoilla
- pariston statusindikointi
- kantama 40 - 400 m
- 40 valittua kytkintä operoitavissa yhdellä  
 vastaanottimella

Vastaanotin

- sWawe radioteknologialla 868 MHz  
 taajuudella (EU ja Kiina)
- 4 potentiaalivapaata relelähtöä
- oppimistila, jossa voi määritellä kytkimien  
 toiminnot

IO-link -väylään
- 1-4 ohjauskalustetta
- painonappi, indikaattori, avainkytkin,  
 valintakytkin ja hätäpysäytyspainike
- IO-link -sertifioitu
- kaksi M-12 liityntää: IO-linkille ja  
 hätäpysäytyspainikkeelle (AIDA)
- IO-link -statusindikointi

Helppo, nopea ja aina  
varma kytkentä.

Uuden sukupolven  
muotoilua, tyylikäs ja  
kestävä.

Suojausluokka IP65.

Hätäpysäytyspainike 2NC. 

Avainkytkimet, painikkeet 
ja valintakytkimet 1NO tai 
2NO.

Kokeile tehdä  
omasi jo tänään! 
Linkki  
konfigurointiin:
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Laadukkaat tuotteet 
neulapetitestaukseen
Feinmetall-testineulat ja  
Columbia-fixturet

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

Feinmetall valmistaa korkealaatuisia testi-
neuloja esim. ICT/FCT-testaukseen, RF-tes-
taukseen, sekä johtosarjojen, testiliittimien ja 
akkujen testaukseen. 

Neljään suuntaan kallistuva monitoimikytkin
Marquardtin painokytkin kallistuu neljään suuntaan,  
lisänä 6 erillistä valintakytkintä.

-  helppokäyttöinen
-  useita toiminnallisia vaihtoehtoja
-  sopii useimpiin ajoneuvoihin vaivattomasti
-  erinomainen valinta vaativiin kohteisiin

Soveltuu moniin käyttökohteisiin, esim. maa-
talouskoneet (traktorit, yms.), rakennusteolli-
suuden koneet, veneteollisuus, pakkausteol-
lisuuden koneet, ajoneuvoteollisuus, mönkijät 
ja monitoimikoneet. Optiona myös kytkimen 
merkintä asiakaskohtaisin symbolein.Kysy lisää monitoimikytkimistä: Lasse Rautjärvi 

puh. 019 8711 516, lasse.rautjarvi@perel.fi

Neulapetitestaukseen tarkoitetuissa  
Columbia-fixtureissa on monta kokoluokkaa. 
Lisäksi saatavana räätälöidyt custom-tuotteet. 

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

LIF-sarja soveltuu vaativiinkin olosuhteisiin 
esimerkiksi teollisuuden ohjauslaitteissa, 
erilaisissa koneissa ja rakennelmissa, auto-
maatiojärjestelmissä sekä monissa muissa 
teollisuuden ja kotitalouksien tehonsyötön 
kohteissa. 120 W -versiosta saatavilla myös 
EX-sopivat mallit.

Metallikoteloidut AC/DC-virtalähteet
Mornsun metallikoteloidut teholähteet  
DIN-kiskoon on nyt lisätty varasto-ohjelmaamme!

Mornsunin LIF-sarjan metallikoteloiduissa 
teholähteissä on laaja universaali sisääntulo-
jännite, tehoalue on 120 - 480 W. Varastomal-
leina lähtöjännitteet 12, 24 ja 48 VDC. Kysy 
myös muita lähtöjännitteitä!

Eduista mainittakoon erityisesti:
-  korkea hyötysuhde
-  alhainen virrankulutus
-  standardi DIN-kiskoasennus
-  kompakti rakenne ja hyvä  
 häiriösuojaus
-  kilpailukykyinen hinta
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Smd-sulakesarjat 
korkeille virroille
Uudet smd-sulakesarjat Hollyfuselta!

3NF-sarja
-  jännitteille 32 VDC, 72 VDC, 125 VDC ja  
 250 VAC
-  virta-alueet 5 A - 60 A

10NF-sarja
-  jännitteille 24 VDC, 75 VDC, 100 VDC,  
 115 VDC ja 250 VAC
-  virta-alueet 30 A - 100 A

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

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

Tarkkuustehovastukset ja tarkat 
mittamodulit
Isabellenhütteltä myös erikois-, hybridi- sekä jarruvastukset.

-  vastuskoot alkaen 0603 ja virrankesto  
 200 A max, tarkkuus alkaen 0,1 %
-  mittamoduleilla mittaat tarkasti mm. lämpö- 
 tilan, virran ja jännitteen; tarkkuus 0,1 %

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

Pienikokoinen  
hybridikondensaattorisarja
Vinatech on julkaissut uuden,  
erittäin pienikokoisen VEL-hybridi- 
kondensaattorisarjan. 

   Rated       ESR (mΩ)   Max. current (A)     Size (mm)
Part Number  Voltage   Capacitance  AC (1 kHz)  Continuous  Pulse (1 s)    D x L
VEL08203R8306G   3,8 V   30 F  350   0,1   0,5   08 x 20

VEL08253R8157D   3,8 V   50 F  210   0,15   0,5   08 x 25

VEL10303R8107G   3,8 V   100 F  100   0,4   2   10 x 30

VEL13253R8157G   3,8 V   150 F  70   0,5   3   12,5 x 25

VEL13353R8257G   3,8 V   250 F  50   0,75   5   12,5 x 35

VEL18403R8757G   3,8 V   750 F  25   1.4   13   18 x 40

VEL18653R8128G   3,8 V   1200 F  20   2,4   22   18 x 65
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Ferriitin voi kätevästi lisätä jo 
olemassa oleviin johdotuksiin. 
Ferriitti koostuu kahdesta puolis-
kosta, jotka asennetaan ja luki-
taan suoraan kaapelin ympärille. 
Valittavissa on kolme eri kokoa 
kaapelin paksuuden mukaan; 
sisähalkaisijat 7, 11 tai 13 mm.

Tilaa suoraan  
verkkokaupastamme!

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

EMC-suodin  
DIN-kiskoon 

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

Hongfalta nyt 
myös perinteiset 
kontaktorit

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

Coilmasterin snap-on-ferriittikuristimella on helppoa poistaa 
RF-kiertohäiriöt!

Lukittavat 
kaapeliferriitit

Ankariinkin olosuhteisiin soveltuvat 
laadukkaat kontaktorit erilaisiin teolli-
suuden kohteisiin.

-  yhteensopivat useimpien kontaktori- 
 valmistajien kanssa
-  optimoitu valokaaren sammutusjärjestelmä
-  monipuoliset apulohkot, joita 
 voidaan yhdistää vapaasti
-  luotettava suorituskyky 
 ankarissakin olosuhteissa

Schurter on julkistanut uuden 
DIN-kiskoon tulevan EMC- 
suotimen, jossa on valmiina 
ylivirta- ja ylijännitesuojaus.

Kysy lisää  
loT-moduuleista:  

Tero Turunen,  
puh. 019 8711 518,  

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

Hikmicro B20 -lämpökamera vianetsintään
Hikmicro B20 on suunniteltu lämpötilamittauksiin,  
erityisesti näkymättömien vikojen etsintään. 

Laitteessa on lämpökameramoduuli, jonka resoluutio on 256 x 192. Lämpökamerassa on  
lisäksi 2MP optinen moduuli. Lämpötila-alue on -20°C ... 550°C. 

Hikmicro B20 soveltuu loistavasti nopeaan vianetsintään korkeissa lämpötiloissa.  
Laitetta käytetään eniten esim. rakentamisessa, LVI-töissä sekä autoteollisuudessa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

-  IR-tarkkuus: 256 × 192 (49 152 pikseliä)
-  NETD (lämpöherkkyys): < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0)
-  lämpötilan mittausalue: -20 °C ... 550 °C (-4 °F ... 1022 °F)
-  tarkkuus: maks. (±2 °C / 3,6 °F, ±2%), 60 sek kuluttua päälle kytkennästä,  
 kun ympäristön lämpötila on 15 °C ... 35 °C (59 °F ... 95 °F) ja  
 kohteen lämpötila on yli 0 °C (32 °F)
-  mittaustapojen esivalinnat: Center Spot (keskuspiste), Hot Spot (kuuma piste),  
 Cold Spot (kylmä piste), User Preset Point (käyttäjän esivalintapiste)
-  kuvataajuus 25 Hz
-  3,2” LCD-näyttö
-  toiminta-aika maks. 6 tuntia

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

SFE:n suojavarustevalikoima esimer-
kiksi sähköisiä kulkuneuvoja työssään 
käyttäville - nyt Perelistä!

Sähköautojen määrä on kasvanut maapallolla 
jo yli 8 miljoonaan. Kun tähän lisätään vielä 
rekat, bussit, trukit, golfautot, ym., akkuja 
ladataan ja puretaan jatkuvasti arkisissakin 
paikoissa. 

Sähköön ja sen käyttöön liittyy kuitenkin aina 
vaaransa: se on näkymätöntä, äänetöntä ja 
hajutonta, mutta väärin käsiteltynä vaarallis-
ta. Siksipä sähköautojen elinkaaren aikana 
tarvitaan monenlaisia suojavarusteita, vaikka 
työntekijöiltä ei asiantuntijuutta puuttuisikaan.

SFE tarjoaa kattavan tuotevalikoiman suo-
javarusteita myös sähköisten kulkuneuvojen 
kanssa työtä tekeville. Valikoimasta löydät 
esimerkiksi jännitetyökäsineet, eristävät 
matot, kiinnitysklipsit eristyslevyille sekä 
pelastussetin.

Tuotevalikoimasta löytyy luokan 0 jännite-
työkäsineitä kuudessa eri koossa. Käsineille 
on saatavana säilytyslaatikoita läpinäkyvillä 
anti-UV-ikkunoilla sekä testeri käsineiden 
ilmatiiviyden testaamiseen. 

Luokan 0 eristäviä mattoja löytyy niin ikään 
eri kokoisia. Pienimmät matot ovat 0,6 x 0,6 
m ja suurimmat 1 x 10 m.

Seinälle asennettavassa pelastussetissä on 
pelastussauva, kasvosuojus päänauhalla ja 
-suojalla, pieni eristävä matto 
(1 x 0,6 m), jännitetyökäsineet 
sekä suljettava seinälaatikko. 
Selaa SFE:n laajaa valikoimaa 
verkkokaupassamme.

SFE-sähköturvatuotteet
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Kysy lisää Megger-testeristä: Joni Järvenpää 
puh. 019 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

Sähköauton latausaseman testilaite
EVCC300 on Meggerin uutuus sähköauton latausasemien testaukseen.

Megger EVCC300:lla voidaan suorittaa tyypin 
2. latausaseman mittaukset sekä toiminalliset 
testit yhdellä laitteella. EVCC300:n avulla 
pystyt kytkeytymään yksivaiheisesti tyypin 
kaksi liittimeen sekä kiinteäjohtoiseen ase-
maan. Laitteeseen kuuluu adapteri tyypin 1 
latausliittimeen.

Tuotetut mittaukset:
-  PE-kosketusjännite
-  jännitteen mittaus L-PE, L-N ja N-PE:  
 5 – 300 V
-  PP- ja CP-väylien toiminnallinen testaus
-  maadoituksen jatkuvuus aseman PE- 
 liittimen ja metallisten osien välillä,  
 200 mA virralla
-  30 mA AC ja 6 mA DC vikavirtasuojien  
 testaus

Mittalaitteen mukana toimitetaan kovakan-
tinen kuljetuslaukku, tyypin 1 adapteri ja 
jatkuvuusmittaukseen mittajohto.

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

Sähköauton monitorointikaapeli
Metrel A1631 sähköauton monitorointikaapeli on lisäosa, joka toimii yhdessä 
Metrelin testerien sekä adapterien kanssa.

Se on suunniteltu CP-signaalin, jännitteen 
ja virran valvontaan sähköauton latauspro-
sessissa. Monitorointikaapelissa on tyypin 
2 naaraspistoke sähköautoon sekä tyypin 2 
urospistorasia laturiin. Mahdollisuus valvoa 
latausta 32 A asti.

Toiminnot:
-  CP-signaalin mittaus
-  PP-resistanssi
-  virta
-  jännite
-  mahdollisuus yhdistää mittalaitteita virran  
 ja jännitteen mittaustulosten varmista- 
 miseksi
-  mahdollisuus kuormittaa ulkoisella  
 vastuksella (max. 13 A) banaaniliittimillä

Tehorele  
sähköautojen  
latausasemiin

Hongfa on julkaissut uuden pienikokoisen
tehoreleen sähköautojen latausasemakäyt-
töön. 

Ota yhteyttä ja pyydä HF187F-releen tarkem-
mat datalehdet tai etsitään yhdessä juuri se 
teidän käyttöönne sopiva malli.

Kysy lisää releistä: Marko Korhonen  
puh. 019 8711 219, marko.korhonen@perel.fi
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Aurinkopaneeleiden ja 
auringonsäteilyenergian mittalaitteet
Energiatehokkuus ja uusiutuvan 
energian lisääminen on ollut tavoit-
teena myös meillä Perel Groupissa, 
kun tornitalomme katolle Hyvinkäälle 
asennettiin jo muutama vuosi sitten 
20 % energiastamme kattava 80 kWh 
älykäs aurinkovoimala.

Perel Oy myy myös itse mittalaitteita, joilla 
voidaan mitata aurinkovoimaloita ja auringon 
säteilyenergiaa ympäri Suomen. Esimerkiksi:

-  Megger PVM210 säteilyvoimakkuusmitta- 
 laite aurinkopaneeleiden asennukseen:  
 paikannus ja optimaalinen tulokulma

-  Megger PVK 320 ja PVK 330 -mittari- 
 paketit aurinkopaneeleiden asentajille  
 (säteilymittari, yleismittari/virtapihti, mitta- 
 johdot, adapterit, kuljetuslaukku)

-  Metrel MI-3108 Eurotest PV aurinko- 
 paneeleiden käyttöönottomittauksiin ja  
 kunnonvalvontaan

-  Ott Hydrometin (Kipp & Zonen) aurin- 
 gon säteilyenergian mittalaitteet, joista  
 uusimpina tulokkaina säänkestävä A-luo- 
 kan pyranometri SMP12 (tarkat auringon- 
 säteilyn mittaustulokset säästä riippumatta)  
 sekä DustIQ, joka analysoi aurinkopanee- 
 lien puhdistustarvetta.

Lisätietoja aurinkopaneelien mittalaitteista:
Joni Järvenpää, puh. 019 8711 414  
joni.jarvenpaa@perel.fi
Jarmo Korpilahti, puh. 019 8711 733  
jarmo.korpilahti@perel.fi

Kysy lisää auringonsäteilyenergian mittalaitteista: 
Juha Lae, puh. 019 8711 521, juha.lae@perel.fi

Säänkestävä 
pyranometri
Ott Hydrometin uusi A-luokan pyra- 
nometri antaa tarkat auringonsäteilyn 
mittaustulokset - säästä riippumatta!

Ott Hydromet (Kipp & Zonen) on julkaissut 
uuden säänkestävän pyranometrin SMP12. 
Ei enää sääongelmia auringon suorituskyky-
mittauksissa! Nyt saat tarkimmat auringonsä-
teilyn mittaustulokset myös silloin, kun kaste 
tai pakkanen uhkaavat mittaustasi. Uusi 
SMP12 on luokan A pyranometri, ja se tarjoaa 
alan ensimmäisen integroidun kupolilämmi-
tyksen ilman liikkuvia osia sekä luokkansa 
parhaan ylijännitesuojauksen.

Aurinkovalvonnan huippunimi Ott Hydromet 
mittaa luotettavasti, joka säällä!

Lisätietoja auringonsäteilyenergian mittalaitteista:
Juha Lae, puh. 019 8711 521  
juha.lae@perel.fi

Tutustu myös muihin  
auringonsäteilymittalaitteisiin 
verkkosivuillamme.

Perelin oman toimitalon katolla toimiva 80 kWh aurinkovoimala  
tuottaa noin viidenneksen käyttämästämme energiasta.  
Aurinkokennojen asennus ja huolto hoituu edustamiemme 
Meggerin, Metrelin ja OTT HydroMetin mittalaitteiden ja testerien 
avulla.
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Aurinkopaneelitesteri
Metrelin MI-3109 EurotestPV Lite 
-testeri aurinkopaneelien DC-puolen 
testauksiin. 

Testeri soveltuu niin käyttöönottomittauksiin, 
kuin myös aurinkopaneelien kunnonvalvon-
taan. Testerillä voit tarkastella kohteen DC- 
sekä AC-puolen välistä hyötysuhdetta. Mit-
tarilla testaat myös vaadittavien PE-johtimen 
jatkuvuuden sekä asennuksen eristysvastus-
mittauksen lisäksi paneelien I-U ominaiskäy-
rän sekä laskennalliset STC (Standard Test 
Conditions) arvot.

Tuetut mittaukset: 
-  eristysvastusmittaus 50 V,  
 100 V, 250 V, 500 V ja 1 kV
-  PE-johtimen jatkuvuusmittaus 200 mA  
 ja 7 mA 
-  avoimen piirin jännite Uoc ja  
 oikosulkuvirta Isc
-  I - U ominaiskäyrä
-  jännite, virta ja teho
-  säteilyn voimakkuus kW/m2

-  paneelin lämpötila 
-  invertterin hyötysuhde

Vakiovarusteet:
Kuljetuslaukku, PV testijohto 3 X 1,5 m, 
jatkuvuustestijohto 2 X 1,5 m, mittapäät, 
hauenleuat, PV MC3/4 uros/naaras liittimet, 
AC/DC virtapihti, laturi, 6 NiMH AA paristot, 
USB ja RS232 kaapelit, PC-ohjelma Eurolink 
Pro,  A1384 kytkentäkaapeli, A1378 etälu-
kuyksikkö säteilylle sekä lämpötilalle, A1400 
lämpötila-anturi, A1427 referenssipaneeli 
säteilymittaukseen ja kalibrointitodistus.

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

MI-3109 PS Pro Set  
-demovideo on julkaistu!

Katso videolta, miten Metrelin 
MI-3109 PS Pro Set -aurinko- 

paneelitesteri toimii käytännös-
sä. Videon alussa käydään läpi 
mitä paketista löytyy ja lopussa 

suoritetaan mittaus testerillä 
havainnollisesti paikan päällä, 

alusta loppuun.

Uuden sukupolven asennustesteri
Mittaussarjat voidaan suorittaa kätevästi täysin ohjelmoitavilla  
AUTO SEQUENCE® -testaustoiminnoilla.

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

Metrel MI-3155 Eurotest XD -asennustes-
terin käyttäjän ei tarvitse valita useampia 
yksittäistestejä, vaan testisekvenssit voi-
daan ohjelmoida jo ennen mittausta. Suuri 
värillinen kosketusnäyttö helpottaa mittauksia 
sekä mitattujen kohteiden nimeämistä jo mit-
tauspaikalla. Testeri on suunniteltu vaativiin 

mittausympäristöihin, joissa tehdään useita 
mittauksia. Testaus onnistuu TT-, TN-, sekä 
IT-maadoitusjärjestelmissä. Laitteen apunäyt-
tö kertoo kytkentäohjeet jokaiseen mittauk-
seen. Sisäänrakennetun sulaketietokannan 
avulla oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina 
käytettävissä ja mittauksia voidaan verrata 

niihin (hyväksytty/hylätty). 
Laitteessa on sisäänrakennettu 
8 Gb muisti. Mittalaite toimii 
laajalla taajuusalueella  
14 Hz - 500 Hz.

Mittaukset:
-  eristysvastusmittaus 50 V – 2500 V, 
 DAR-, PI-testit
-  jatkuvuusmittaus 200 mA virralla, 
 2- sekä 4-johdinmittaus
-  silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta,  
 ilman vikavirtasuojan laukaisemista
-  jatkuva jatkuvuusmittaus 7 mA
-  linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta
-  TRMS jännite- ja taajuusmittaus
-  vaihejärjestys
-  tehon mittaus ja harmoniset
-  vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A, 
 F, B, B+
-  maavastusmittaus
-  virtamittaus
-  vuotovirtamittaus IT-järjestelmään
-  varistoritesti
-  IMD-mittaus
-  valaistusvoimakkuus
-  purkausaika

Vakiovarusteet:  
Schuko-ohjain test-kytkimellä, 
kolmijohdinsarja 1,5 m, nelijoh-
dinsarja 1,5 m, HV-kaapelit  
1,5 m, maavastusmittauspaket-
ti, mittapäät, hauenleuat, laturi, 
4400 mAh akku, USB-kaapeli, 
kantohihna, kuljetuslaukku, 
PC-ohjelma MESM Basic ja 
kalibrointitodistus.
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Kysy lisää puhdastilatuotteista: Sami Hautala 
puh. 019 8711 422, sami.hautala@perel.fi

Kysy lisää puhdastilatuotteista: Aki Laaksonen 
puh. 019 8711 416, aki.laaksonen@perel.fi

Jatkuvaa  
hiukkas- 
seurantaa 
helposti!
 

Puhdistuspuikot 
kaikkein  
kriittisimpiin 
kohteisiin
 
ITW Texwipen erittäin pehmeät mikrokuituiset 
puhdistuspuikot herkille pinnoille (optiikka 
yms). Kärki 100 % polyesteriä (microdenier). 
Puikot soveltuvat hyvin myös kemikaaleille tai 
liuottimille. Puhdastilapestyt, erittäin matalat 
hiukkaspitoisuudet. 

Kolme kokoa: 
TX714MD large - 12,7 mm leveä kärki          
TX758MD mini – 3,2 mm leveä kärki
TX761MD long – 6,8 mm leveä kärki

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

Varastoimme nyt 
myös Kimberly Clark 
WypAll -tuotteita
 

L20 kuitupyyhe
2-kerroksinen
kestävä ja imukykyinen
AIRFLEX®

L40 puhdistuspyyhe
1-kerroksinen
kestävä ja imukykyinen
DRC-käsitelty

X80 kuitupyyhe
raskaaseen käyttöön
erittäin imukykyinen ja kestävä
HydroKnit
 
Pahvipakkauksissa tai rullatavarana. Soveltu-
vat erinomaisesti prosessiteollisuuskäyttöön, 
automaalamoihin, elintarvikepuolelle, ym.

Tilauksesta myös muita WypAll-tuotteita.

Lighthousen Apex R-sarjan hiukkasmittareilla 
(R5P/R3P) toteutat helposti jatkuvan mittauk-
sen järjestelmän puhdastilaan. Et tarvitse 
kuin mittalaitteen ja ohjelmiston.

Laitteissa on sisään rakennettu pumppu, 
jolloin ei tarvita alipaineputkien vetoja ja 
ulkoista vakuumipumppua. Mittari liitetään 
pistorasiaan ja lähiverkkoon, niin mittadataa 
saadaan kerättyä tietokantaan. Laite on myös 
kohtuullisen helppo siirtää paikasta toiseen.
Tiedonsiirtoprotokollat mahdollistavat laitteen 
kytkennän myös eri kiinteistöjärjestelmiin.
 

-  sisäänrakennettu alipainepumppu
-  0,2-10 µm hiukkaskoot, riippuen mallista
-  2,83 l/min tai 28,3 l/min näytteenotto
-  3000 mittauksen sisäänrakennettu muisti
-  selaimella suora yhteys (web browser)
-  2 vuoden takuu
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Kysy lisää vesivuodon paikannuslaitteista:  
Jarno Turtiainen, puh. 019 8711 420  
jarno.turtiainen@perel.fi

Vesivuodon tarkkaan paikantamiseen
Elektroakustisella menetelmällä vuotokohta voidaan paikantaa  
tarkasti, jolloin kaivuutyö on helppo rajoittaa vuotokohtaan.

Liikuteltava 
vianpaikannus- 
järjestelmä
Meggerin STX40 on markkinoiden 
tehokkain ja modernein liikuteltava 
vianpaikannusjärjestelmä. 

Laite soveltuu erinomaisesti vikojen analy-
sointiin, esipaikannukseen ja vikapaikkojen 
tarkkaan paikantamiseen, sekä pienjännittei-
siin että keskijännitteisiin sähköverkkoihin.

STX40 on täysin automatisoitu moottoroi-
duilla HV-kytkimillä. Oikean mittausjännitteen 
valinta onnistuu vaivattomasti integroidusta 
käyttöliittymästä ilman mekaanisia kytkimiä. 
Kytkentä tapahtuu helposti erillisen 25 metrin 
kytkentäkelan avulla, jolloin STX40:ää voi 
käyttää esimerkiksi ajoneuvosta käsin.

-  helposti liikuteltava ulkovalmis yksikkö,  
 IP43
-  erittäin helppokäyttöinen Teleflex SX  
 -käyttöliittymä
-  syöksyn energia 2,000 joulea
-  DC-testaus jopa 40 kV, syöksy jopa 32 kV,  
 polttotoiminto jopa 40 kV
-  esipaikannusmenetelmät: valokaaren- 
 heijastus ARM-menetelmällä, virran   
 irtikytkentä ICE:llä tai jännitteenheikennys  
 DECAY:llä
-  sisäänrakennetut turvapiirit maadoitus- 
 yhteyksien valvontaan (F-Ohm) ja  
 kosketuspotentiaalivalvontaan (F-Voltage)
-  kaikkien mittaustoimintojen täydellinen  
 TDR-ohjaus

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

Putken vaurioitumisen yhteydessä vuotava 
vesi aiheuttaa kahden tyyppistä melua, jotka 
leviävät eri tavoin. Hydrolux HL 7000 muuttaa 
vuotavan veden melun näkyväksi ja kuulu-
vaksi.

-  täysin langaton Bluetooth®:in ansiosta
-  intuitiivinen käyttö selkeällä kosketusväri- 
 näytöllä
-  aina käyttövalmis tehokkaiden litiumioni- 
 akkujen ansiosta
-  integroitu GPS-vastaanotin
-  ympäristön aiheuttaman vieraan melun  
 vähentäminen
-  taajuusanalyysi
-  valinnainen: Pam H-7 -anturi kaasun avulla  
 tapahtuvaan vian etsintään

Resistanssimittari ESD-maadoituksille
Saksalainen Warmbier on julkaissut METRISO B530  
-resistanssimittarin ESD-maadoitusten mittaamiseen.

Mittausmenetelmät täyttävät standardin  
IEC 61340-5-1 mukaiset vaatimukset.

Mittaukset voidaan suorittaa menetelmin:
-  IEC 61340-4-1 Ed. 2.0
-  IEC 61340-2-3
-  IEC 61340-4-5

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

LCD-näytöltä on helppo lukea mittaustulokset 
joko analogiselta viisarilta tai numeeriselta 
näytöltä. Mittari on paristokäyttöinen ja sillä 
on yhden vuoden takuu. Laitteen suositeltu 
kalibrointiväli on kaksi vuotta.

METRISO B530 -resistanssimittari on saata-
villa myös täysin varusteltuna ESD-mittaus-
sarjana omassa kuljetuslaukussaan.
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Helposti koottava  
ESD-ergonomiamatto
Warmbier Ecostat Easy-Walking ESD- 
ergonomiamatto - rakenna paloista 
haluamasi kokonaisuus!

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

Ecostat Easy-Walking ESD-mattosarjat 
koostuvat kolmesta erilaisesta palasta, joita 
yhdistelemällä voi rakentaa haluamansa 
kokonaisuuden. Palat kiinnittyvät tukevasti 
toisiinsa ”lohenpyrstöliitoksella”. Mattojen 
ulkoreunat ovat viistetyt. Se vähentää kom-
pastumisen riskiä.

Easy-Walking -mattoja on saatavilla kahdella 
ei syvyydellä: 600 ja 900 mm. (Eri syvyisiä ei 
voi asentaa kiinni toisiinsa.)

Maton maadoitus voidaan tehdä matossa 
olevan 10 mm nepparin avulla. Laajempien 
kokonaisuuksien maadoittamiseen voidaan 
käyttää myös lattiaan liimattavaa alumiiniteip-
piä. Jos mattoa käytetään toimivan ESD-lat-
tiapinnan päällä, ei erillistä maadoitusta 
tarvitse tehdä.

Syvyys 600 mmSyvyys 900 mm

- maton vahvuus: 13 mm
- pinnan tyyppi: 8 mm  
 kolikkokuvio
- pohjan tyyppi: sileä
- ulkoreunat: viistetyt

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

Onsetin sademääräanturille tunnustusta 
Perel Oy osallistui elokuussa puutarha- ja 
viheralan Lepaa 22 -tapahtumaan, jonka eräs 
vanhempi osastollamme vieraillut herrasmies 
nimesi ”puutarhurin pyhiinvaelluskohteeksi”. 
 
Paikalla oli lukuisia viheralan ammattilaisia, 
jotka olivat kiinnostuneita muun muassa 
tarkasta systemaattisesta tiedonkeruusta. 
Heihin voidaan mukaan lukea myös Lepaan 
näyttelyjärjestäjät, jotka jakoivatkin tunnus-
tusta osastollamme esillä olleelle Onsetin 
sademääräanturille, myöntämällä sille 
näyttelyn Uutuustuote-palkinnon.
 
Kunniaa saanut sademääräanturi oli yhdis-
tettynä sääasemaan. Aurinkopaneelikäyt-
töinen mikroasema RX2100 on jo itsessään 
varsin esteettinen näky, mutta yhdistettynä 
käyttökohteen mukaisiin telineisiin yhdessä 
sademääräanturin ja säteilysuojan kanssa 
kyseessä on jopa majesteettinen ilmestys. 
 
RX2100-asemaan voi yhdistää peräti 50 
anturia, joista voi lukea datan niin reaaliajas-
sa kuin jälkeenpäinkin. Asema mahdollistaa 
täysin tiedonkeruun automatisoinnin: käyttäjä 
voi itse määritellä haluamansa loggausinter-
vallin ja asettaa hälytysraja-arvot. Anturin ja 
aseman välillä voi esteettömässä ympäristös-
sä olla jopa 500 metriä. Kun jokainen anturi 
toimii vielä toistimena ja antureita voi olla 
sarjassa viisi, on mahdollista mitata peräti 2,5 
kilometrin matka valittuihin suuntiin asemalta! 
 

Erilaisia antureita - joista kunniaa saanut 
sademääräanturi on vain jäävuoren huippu - 
Onsetilla on tarjolla huomattava määrä. 
Tartu siis sinäkin tiedonkeruun nykyaikaan ja 
ota yhteyttä Joni Järvenpäähän; keksitään 
yhdessä juuri sinulle oikea ratkaisu!

Kuvassa Perelin Aleksi Haverila sekä Onsetin 
sääasemaan yhdistetty sademääräanturi.

Mittajohtimet  
ja mittapäät
Laajensimme Electro-PJP:n korkealaatuisten 
mittajohtimien ja mittapäiden valikoimaamme 
ja avasimme kaikki ostetuimmat mallit 
verkkokauppaamme. Sieltä löydät myös 
lähes 300-sivuisen pdf-luettelon! 

Valikoimassa esimerkiksi:                        
-  eripituiset ja -paksuiset PVC- ja silikoni- 
 johtimet
-  hauenleuat, mittapuikot ja tartuntapäät
-  yleismittareiden valmiit johdinsarjat 

Kysy lisää mittajohtimista: Jarmo Korpilahti 
puh. 019 8711 733, jarmo.korpilahti@perel.fi
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ESD-suojattu piirikorttivaunu
Jopa 1550 mm pitkille korteille!

- uraseinät johtavaa muovia
- runko ruostumatonta terästä
- neljä johtavaa 100 x 32 mm kääntöpyörää, 
 2 jarrulista pyörää
- IEC 61340-5-1 standardin mukainen
- uran leveys 5 mm, urasyvyys 4,5 mm,  
 jako 10 mm 
- urapituus 1550 mm 
- maksimi piirikorttilevyn leveys 530 mm
- vaunun ulkomitat: 590 x 1650 x 1975 mm 
 (L x P x K)

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

Perel tukee paikallista jääkiekkoseuraa kaudella 2022–2023!
Perel Oy:n logon löytää nykyisin myös 
HYRI U20 -pelaajien kypäristä. HYRI 
on Hyvinkään Jää-Ahmojen ja Riihi-
mäen Kiekko-Nikkarien yhdistelmä-
joukkue. 

Alle 20-vuotiaiden sarjoissa HYRI on ollut tut-
tu näky vuodesta 2015 lähtien. HYRI on totut-
tu näkemään alle 20-vuotiaiden Suomisarjas-
sa. Nyt kuitenkin HYRI U20 aloittaa kautensa 
sarjaporrasta ylempänä U20 Mestiksessä. 
Steppi ylöspäin tarkoittaa pidempien pelireis-
sujen ja intensiivisemmän pelitahdin lisäksi 
uusia haasteita kentällä. Peli on nopeampaa, 
taidokkaampaa sekä kilpailullisempaa.
 
HYRI:n nousu U20 Mestikseen on loistava 
asia paikalliselle jääkiekkoilulle. Moni kehi-
tystä kaipaava nuori kiekkoilija on aiemmin 
siirtynyt toiselle paikkakunnalle pelaamaan 
joko U20 Mestistä tai U20 SM-sarjaa. Nyt 

Hyvinkää-Riihimäki-akselilla on mahdollisuus 
pelata kilpailullista sarjaa omassa kotikau-
pungissa, tai ainakin lähikaupungissa.

Perel Oy peukuttaa HYRI:n nuorille urheilijoil-
le menestyksekästä kautta!

HYRI U20 kaudella 2022-2023.
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Laitetilojen läpivientielementti
Mink Brush Grommet tiivistää tehokkaasti esim. kaapelien,  
putkien ja letkujen läpiviennit.

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

Suosittu  
puhallinionisaattori 
uudistui!
Uusi Simcon Aerostat PC2 tarjoaa 
täydellisen ionisaatiosuojan moneen 
kohteeseen.

Kuten sen edeltäjä, Aerostat PC, myös Aeros-
tat PC2 on suunniteltu staattisen sähkön 
luotettavaan ja pitkäkestoiseen neutralointiin 
esimerkiksi elektroniikan, puolijohdeteollisuu-
den, optiikan ym. kokoonpanopisteissä sekä 
automaattisissa linjastoissa.

Tiivistyselementti on suunniteltu sulkemaan 
ja tiivistämään laitetilojen aukkoja. Estää 
myös pölyn kulkeutumisen läpivientiaukosta 
laitekaappiin. Eristää tehokkaasti jäähdytetyn 
ja lämpimän ilman toisistaan ja näin vähentää 
energiankulutusta ja säästää rahaa.

Tiivis harjasulku muodostuu kahdesta harja-
kerroksesta, joissa on erivahvuiset harjakset. 

Elementtejä on saatavilla kolmessa eri va-
kiokoossa. Elementti voidaan asentaa ennen 
kaapelien vetoa tai asennuksen jälkeen.

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

Verkkoon kytkettävä  
ESD-ranneke- ja -jalkinetesteri

Warmbier uuden PGT130:n sisäisen RFID- 
lukijan avulla tunnistetaan mittaaja ja sen 
jälkeen suoritettujen mittausten tulokset 
tallennetaan LAN-kaapelin kautta verkko-oh-
jelmalle. Mittaustulosten yhteydessä tallen-
netaan kellonaika ja päiväys. Käytettäessä 
TF-optiota, tallentuvat myös mittausajankoh-
dan ilmankosteus ja lämpötila. 
Testeriin voidaan kytkeä myös muu ulkoinen 
USB-liitännäinen tunnistuslaite henkilöiden 
tunnistusta varten: erillinen näppäimistö, 
viivakoodin lukija tai magneettiraidan  
lukija. Testerin releulostulolla voidaan  
ohjata sähköovea tai porttia.

PGT130 toimii samalla serveriohjelmis- 
tolla, kuin vanhemmat PGT120.COM  
+ DT- yksiköt. Sitä voi myös käyttää  
samassa verkkojärjestelmässä aiempien 
laitteiden kanssa. Ohjelmiston avulla 
voidaan hallita samanaikaisesti 32 testeriä. 
Selainpohjainen ohjelma sallii mittaustulosten 
tarkastelun miltä tahansa verkkoon kytketyltä 
tietokoneelta.

Toimitukseen sisältyy: testeri, jalkinelevy, 
verkkolaite, kalibrointitodistus ja käyttöohje.

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

Säädettävä puhallinnopeus mahdollistaa 
staattisen sähkön neutraloinnin hallinnan jopa 
1,2 m:n etäisyydellä työtasolla. Pienen koon 
ja kevyen rakenteen ansiosta Aerostat PC2 
on helppo asentaa myös erilaisten koneiden 
ja laitteiden sisäpuolelle. Puhallusilman läm-
mitin lisää työskentelymukavuutta ja poistaa 
vedon tunnetta työpisteellä.

-  purkausaika < 2,0 sekuntia 30 cm  
 etäisyydellä
-  nopea, kohdennettu staattisten varausten  
 neutralointi
-  kevyt, kompakti ja hiljainen
-  hälytysvalot, tilojen valvontajärjestelmä- 
 liitäntä (FMS) ja valinnainen äänihälytys
-  ionisointitilaa voidaan helposti valvoa  
 huoletta paikallisesti ja etäältä
-  ±10 V itsetasapainottava (”Micropulse”)  
 tekniikka takaa tasaisen ionitasapainon
-  sisäänrakennettu emitteripisteiden  
 puhdistus
-  integroitu puhallusilman lämmitin
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Nimityksiä Perel Oy:ssä

Netin kommervenkkejä

Jaana Kaila aloitti toukokuun alussa komponent-
tiosastolla osto- ja myyntisihteerinä vastuualuee-
naan muun muassa kytkimet. 

Jaanan monipuoliseen työkokemukseen kuuluu 
mm. työskentely muovipuristajana, juotos-, kyt-
kentä- ja kokoonpanotyöt tuotannossa, varaston 
esimiehen työt, tuontihuolinta ja tiliöinti. Edellisten lisäksi töihin 
ovat kuuluneet ostotilausten kotiinkutsut, reklamaatioiden käsittely, 
muutoshallinta sekä tuotannon suunnittelu. Viimeiset kolme vuotta 
Jaana on tehnyt lähinnä ostotilauksia, tilaus- ja toimitusvalvontaa 
sekä kiireellisten kuljetusten järjestelyä. Ostokokemusta on karttunut 
kaiken kaikkiaan 15 vuoden ajalta.

Jaana asuu Mäntsälän Ohkolassa vanhassa omakotitalossa avio-
miehen ja Gordonin setteri Rollon kanssa. Aikuinen tytär asuu jo 
omillaan. Vapaa-aikanaan, Rollon ulkoiluttamisen lisäksi, Jaana lukee 
ja askartelee. Perhe käy myös silloin tällöin erämökissään Rova-
niemellä.

Teollisuustuotteet-, Factory Automation- ja Perel 
Service -osastojen osto- ja myyntisihteerinä 
helmikuun lopussa aloittanut Tarja Pursiainen 
on syntyisin Vantaalta ja on päätynyt Hyvinkäälle 
Keravan ja Nurmijärven kautta.
 
Tarjalla on työkokemusta pääasiassa ostosihteerin 
sekä viennin asiakaspalvelun tehtävistä.

Perheeseen kuuluvat mies, poika ja siperiankissa Taneli. Työmatkat 
taittuvat sään salliessa pyöräillen.
 
Tarjan vapaa-ajan harrastuksiin kuuluvat mm. matkailu, liikunta ja pi-
ha-askareet sekä pojan harrastuksen kautta salibandyjoukkueen ra-
hastonhoitajana toimiminen. Kaikki eläimet ovat myös lähellä Tarjan 
sydäntä. Kesälomat perhe viettää yleensä Itä-Suomessa Lieksassa 
rintamamiestaloa kunnostaen.

Syyskuun lopussa 2021 Perelissä aloittanut Laura 
”Iita” Snellman istuu komponenttiosaston osto-/
myyntisihteerin jakkaralla. Hänen tontilleen kuuluu 
mm. sulakkeet ja releet. 

Iitalle on ehtinyt kertyä laaja työkokemus. Hän on 
työskennellyt mm. sorvaajana, ilmastointilaitteiden 
komponenttien kokoonpanijana, savuketehtaalla ”heittopussina”, 
muovisaumaajana sekä myös päiväkodissa ja vuodeosastolla, sillä 
toiselta ammatiltaan hän on lähihoitaja. Viimeisimmässä työpaikas-
saan Iita oli ensin varastotöissä, josta työnantaja koulutti hänet op-
pisopimuksella merkonomiksi ja Iita siirtyi varaosavaraston ostajaksi. 

Entinen keravalainen asuu Tuusulan Hyrylässä. Kotona odottaa Scot-
tish straight -rotuinen äärimmäisen läheisriippuvainen Matami-kissa, 
tuore aviomies ja joka toinen viikko kaksi teiniä. Vuoroviikoin Iita 
vaihtaa siis kotirooliaan sujuvasti ”minä-ittestä” - ”natsimutsiksi”.
Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluvat isot palapelit, frisbeegolf ja korona-
vuosien toimettomina hetkinä opeteltu uusin ajanviete: virkkaus.

Juha Lae/Perel Oy

Eräs vähemmän tekniikkaan orientoitunut 
ystäväni kertoi harmitelleensa kovasti, kun 

koko ajan tuputetaan kaiken maailman 
valokaapeleita ja 5G-yhteyksiä. Lipevät 
myyntimiehet ramppaavat ovella luvaten 
paljon nopeampaa nettiyhteyttä, mutta 
kun ei kerta kaikkiaan tarvitse enää no-
peampaa tämä veikkonen. Mitä siitäkin 
kuulemma tulisi, jos on niin nopea net-
tiyhteys, että Teams-kokouksessa kaik-

kien äänet kuulostaisivat ”Mikkihiireltä”, ja 
puhetta tulisi kuin Raimo ”Höyry” Häyriseltä 

aikanaan, pää siitä tulisi kipeäksi.
 Netflixin elokuvatkin pyörivät ihan sopivaa 

tahtia, ei niitä tarvitse enää nopeuttaa. Paitsi ehkä 
jotkut Kaurismäen elokuvat, kun asiaa oikein pohtii. 

Silloin dialogi kuulostaisi ainakin melkein normaalilta puheelta. Ja ur-
heilupuolelta voisi ehkä krikettiäkin katsella. Nettinopeuden hidasta-
minen yöksi olisi kyllä joskus myös tarpeen, vaikka niin hitaaksi, että 
kiukku- tai juovuspäissään aamuyöllä lähetetyn sähköpostin voisi 
vielä peruuttaa katkaisemalla aamulla saksilla verkkojohto, kun viesti 
ei ole vielä kerennyt metriä kauemmas modeemista.
Ystäväni ei myöskään ymmärrä tätä nykyajan tarvetta ottaa jatkuvas-
ti itsestään kuvia ja jakaa niitä kaikelle kansalle. Osasyynä saattaa 
tietysti olla ystäväni rujo ulkomuoto, mutta on se omituista minusta-
kin. Jos minä olisin 70-luvulla ottanut kameralla itsestäni valokuvia 
huulet hieman töröllään ja sitten jakanut niitä kaikille ”kavereille”, niin 
olisi kyllä toisaalta säästynyt maitohampaiden itsestään irtoamisen 
odottelulta.
Meneeköhän kellään siellä sosialistisessa mediassa koskaan 
huonosti? Facebookkiin liittymisen ehtona on varmaankin, että on 
lääkitys kunnossa, eikä ole pilvisestä päivästä koskaan kuullutkaan. 
Itse en ole näin ollen liittynyt sinne, koska aina jokin asia ainakin 
vähän harmittaa. Olen kyllä kuullut, että on olemassa jotain keskus-
teluryhmiä joissa voi haukkua muiden mielipiteitä, mutta mieluummin 
näytän erimielisyyttäni suoraan paljastamalla alahampaani. Tai näy-
tän kieltä, se oli suosittua kun olin lapsi, nykyään lähettävät kersat 
kai jonkin ilkeän Emojin toisilleen.
Tiktokki on myös suosittu, pienet tytöt tekevät samoja tanssiliikkeitä 
kuin muutkin, 10 sekunnin videopätkä pitää olla itsestään käsiä hei-
luttamassa. Ennen sanottiin, että Tok-Tok ja napautettiin samalla sor-
mella päätä. Ja sitten tämä Tvitteri, mitä vikaa on tekstiviesteissä? 
Joku upporikas kuulemma oli ostanut usealla miljardilla tuon Tvitterin 
itselleen, hölmö ukko, kun sen saa ilmaiseksi ladattua puhelimeen, 
kertoi minulle tuo edellä mainittu ystävä.
Nokkelimmat lukijat ovat varmaankin jo ymmärtäneet, että kun 
viittaan tuohon ”ystävään”, niin tosiasiassa tuo ystäväni on peilissä. 
Samaa logiikkaa käyttää nettikansa kertoessaan toisilleen esimerkik-
si, että ”jengi oli ihan sekaisin”, kun itse oli puolitiedottomassa tilassa 
ja muut olivat ihan rauhallisia ja käyttäytyivät kunnolla.
Unohtui tämä Linkkediini, Perelillä on siellä myös sivut ja suositeltiin, 
että minäkin sinne liityn. Kummalliselta kuitenkin tuntuu, kun minulle 
sieltä koko ajan tuputetaan, että ”Haluatko vaihtaa työpaikkaa?” 
ja ”Etsitkö uutta työtä?”. Mikäli nykyinen työnantajani minua pitäisi 
hyvänä työntekijänä, niin ei päästäisi minua tuollaisille sivuille. Kieltä 
näyttäisin jos uskaltaisin.
Sitten sinne pitää laittaa CV jos haluaa sitä työtä. Minulla on siellä 
diplomi vuodelta 1972 Helsingin Yrjönkadun uimakoulusta, että osa-
sin uida 10 metriä koiraa ja 4 metriä selkää. Mustanaamio-kerhoon 
liityin 1977 ja Hobbyhallin pitkäaikainen jäsen olen ollut vuodesta 
1982.
Mukavaa nettiaikaa kaikille!
- Juha Lae
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Kysy lisää Bachmann-tuotteista: Kari Kukkonen 
puh. 019 8711 410, kari.kukkonen@perel.fi

Seinälle asennettava 19”-laitekaappi Cube
Lukittavat ja irrotettavat sivuseinät helpottavat asennustyötä ja kaapelointia.

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

Uusi seinälle asennettava 19”-laitekaappi Cu-
be korvaa aiemmat PSJ-, PSD- ja PZB-sarjat. 
Kaapin korkeusvaihtoehdot ovat 6U – 18U, 
ja syvyys 450 mm. Sarja tulee täydentymään 
myös 600 mm syvyisillä kaapeilla. 

Kaapissa ei ole takaseinää. Suojausluokka 
IP20 saavutetaan, kun kaappi asennetaan 
suoraa seinää vasten. Edessä on lukittava 
mineraaliturvalasista valmistettu ovi, jonka 
kätisyys on vaihdettavissa. Kaapissa on sy-
vyyssäädettävät 19” asennuskulmat edessä. 

Lukittavat ja irrotettavat sivuseinät helpottavat 
asennustyötä ja kaapelointia. Katossa ja 
pohjassa on knock-out-kaapeliaukko sekä 
tuuletusaukotus ja asennusvalmius kahdelle 
119 x 119 mm puhaltimelle. 

Lisätarvikkeena Cubeen on saatavana 
harjastiiviste kaapeliaukkoon ja maadoitus-
kisko maadoituskaapeleilla. Lisäksi 450 mm 
syvyiseen kaappiin saa seinään kiinnitettävän 
150 mm syvyisen kotelo-osan, johon 450 mm 
syvyinen kaappi voidaan saranoida.

Kysy lisää näppäimistö- 
konsolista:  
Kimmo Saarelainen 
puh. 019 8711 417  
kimmo.saarelainen@perel.fi

Näppäimistökonsoli 19” kaappeihin 
ja rack-kalusteisiin
Näppäimistökonsoli on 1U:n korkuinen ja ulosvedettävä.

Saksassa suunniteltu ja koottu konsoli on 
varustettu kosketushiirellä ja erillisellä nume-
roblokilla. Näppäimistö on saatavana useina 
eri kieliversioina (mm. FIN/SWE).

Konsolin syvyys on 450 mm ja sen takapa-
neelissa on USB-A-liityntä. Mukana toimi-
tetaan teleskooppikiskot ja kiinnikkeet 19” 
asennusta varten.

Teräksinen rakenne on erit-
täin tukeva ja se on RoHS2/
CE-hyväksytty.

Pöytälevyyn 
upotettavat 
pistorasiapaneelit

Erityisesti laadukkaista sähkönjake-
luun liittyvistä tuotteistaan tunnettu 
Bachmann GmbH on Perelin uusin 
edustus.

Ensivaiheessa Perelin varastotuotteiksi ote-
taan pöytiin asennettavia pistorasiapaneelei-
ta, jotka soveltuvat hyvin sekä toimisto- että 
valvomopöytiin. Sähkönsyötön lisäksi panee-
leihin voi liittää USB-, RJ45- , ja HDMI-liittimiä 
sekä erilaisia kytkimiä. 

Varastovalikoimaa laajennetaan kysynnän ja 
tarpeen mukaan. 

Tilaustuotteena Perelistä voi tilata kaikkia 
Bachmann-tuotteita. Toimitusaika tilaustuot-
teille on 1–2 viikkoa.

Power Frame - upotettava paneeli ilman kantta

Coneo - pöydän sisään kääntyvä paneeli

Twist - paneeli pyörivällä kannella
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Monitorin seinäteline 
kääntövarrella
Olemme lisänneet tuotevalikoimaam-
me Legrand AV – Chief kääntö- 
varrelliset monitorin seinätelineet. 

Legrandin valikoimassa on 5 erikokoista 
telinettä, jopa VESA 800×400 -kiinnitykseen 
ja 91 kg kantavuuteen asti. 

Kääntövarrella monitoria voidaan vetää irti 
seinästä ja kääntää molempiin suuntiin  
0°-90°. Lisäksi monitoria voi kallistaa parem-
man katselukulman saavuttamiseksi.

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

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

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

Panasonic-lasertyöasema tuotemerkintään
Workstation LC 1000 on erittäin turvallinen ja kompakti  
manuaalinen työasema pienille ja keskikokoisille työkappaleille. 

Bentsai B10 -tulostin muodostaa yhteyden 
matkapuhelimiin WiFi:n kautta (tukee sekä 
IOS- että Android-järjestelmää) ja mahtuu 
mukavasti taskuun. Erittäin helppoa tulostus-
ta liikkuvaan työnkuvaan.

Laaja valikoima sovelluksia - voit tulostaa 
tekstiä, numeroita, päivämäärää ja kellonai-
kaa, QR-koodia, viivakoodia, logoja ja kuvia. 
Soveltuu erittäin hyvin räätälöityyn paina-
tukseen niin teollisiin kuin henkilökohtaisiin 
tarkoituksiin.

Nopeasti kuivuvalla musteella voit tulostaa 
mitä tahansa huokoisille ja ei-huokoisille 
pinnoille, kuten paperille, pahville, puulle, 
kankaalle, lasille, muoville, metallille, keramii-
kalle ja jopa kivelle.

Suurin tulostuskorkeus on 12,7 mm. Voit 
tallentaa tulostusmallisi PRTFOX APP -sovel-
lukseen nopeaa käyttöä varten.

Kaikki toiminnot tehdään PRTFOX APP 
-sovelluksella. Tukee 17 kieltä (ei suomen 
kieltä). Tulostusresoluutio on 300 dpi säädet-
tävällä harmaasävyllä.

Pakkaus sisältää:
- Mini B10 -tulostin
- USB-kaapeli
- musta mustekasetti
- manuaali
- pakkauslaatikko

(Pistoke ei sisälly toimitukseen, yhteensopi-
van pistokkeen spesifikaatio on 5 V 1 A.)

Työasemaa voidaan käyttää monilla eri teolli-
suuden aloilla: autoteollisuudessa, työkalujen 
ja muottien rakentamisessa, lääketieteen 
sovelluksissa, teknologiateollisuudessa, 
muovinjalostusteollisuudessa, jne.

Työasema LC 1000 on luokiteltu laserluok-
kaan 1. Sähköllä ohjattu z-akseli tukee 
erikokoisten komponenttien helppoa mer-
kintää. Integroitu rei’itetty levy mahdollistaa 
merkattavien tuotteiden muottien kiinnityksen 
sekä helpottaa omien mekaanisten ratkaisu-

Mobiili mini-mustesuihkutulostin
Minikokoisen tulostimen paino on vain 195 g ja koko 110 x 40 x 90 mm.

jen integrointia. Sähkökäyttöinen ohjaamon 
turvaovi suurella suojalasilla ja sisävalaistuk-
sella antavat käyttäjälle hyvän näkyvyyden 
merkintäprosessiin. Työasemaa voidaan 
hallita myös omalla ohjelmistolla (PC).

Työasema ei sisällä itse lasermerkintälaitetta, 
se soveltuu kaikille Panasonicin kuitulase-
reille.
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Elektrolinna Oy
 
Hämeenlinnassa pitkään toiminut jälleenmyyjämme Elektrolinna on saanut uudet toimitilat sekä uuden omistajan. Toimi-
tusjohtajana toimiva Tuomas Oksanen päätti hankkia yrityksen itselleen, kun kuuli, että entiset omistajat olivat harkinneet 
lopettamista. Elektroniikkamiehenä ja Elektrolinnan pitkäaikaisena asiakkaana hän päätti, että toiminnan on jatkuttava, 
olihan liikkeellä vankka asiakaskunta ja muutenkin edellytykset yrityksen pyörittämiselle näyttivät hyvältä.
 

Asiakkaat ovat jälleen alkaneet arvostaa 
kivijalkaliikkeitä, joissa saa palvelua osaaval-
ta henkilökunnalta. Toki Elektrolinnallakin on 
verkkokauppa mistä voi tuotteensa tilata, jos 
ei satu olemaan Hämeenlinnan liepeillä.
 
Myymälä sijaitsee Hämeenlinnan Kantolassa, 
ovet ovat auki ma-pe kello 7-17. Kolmihen-
kinen henkilökunta on paikalla tarjotakseen 
apua niin huollon kuin myynninkin tiimoilta. 

Yhteistyötä tehdään monen toimittajan kans-
sa, esimerkiksi Perel Oy:n koko tuotereper-
tuaari on saatavana heidän kauttaan. Myös 
teollisuuden elektroniikkakorjaukset onnistu-
vat omissa toimitiloissa.  

Elektrolinna Oy
Puusepänkatu 5
13110 Hämeenlinna
puh. 050 4763723 
myynti@elektrolinna.fi
www.elektrolinna.fi

Kuvalähde: Helsingin Messukeskus

Tampere 25.-26.1. 2023
Mittalaitteet

osastolla A726

Tampere 26.-28.9.2023 
Komponentit, mittalaitteet,  

esd-suojaus

Helsinki 11.-12.10.2023  
Valvomokalusteet  
osastolla 6h28

Helsinki 7.-9.11.2023  
Koko Perel Oy:n valikoima

Tervetuloa 
messuille!
Tule tapaamaan meitä ja  
tutustumaan uutuuksiimme.  
Nähdään messuilla!



Torpankatu 28
PL 230
05801 Hyvinkää

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

www.perel.fi

Olemme Meggerin ja Metrelin valtuuttama huoltopiste Suomessa.

Perel Oy:n ESD-suojatussa mittalaitehuollossa vastaamme siitä, että jokainen 
myymämme mittalaite toimii niin kuin pitää. Huollamme ja kalibroimme mittalaitteet 
Hyvinkäällä, nopeasti ja edullisesti. Kalibroimme myös muiden valmistajien mittareita.

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

Kolmen kuukauden takuu korjaus- ja huoltotöille.
Kalibroinnista kansallisesti jäljitettävä todistus sekä mittaustulokset.

Mittalaitteiden  
huolto ja kalibrointi

Oletko lähettämässä mittaria huoltoomme?
Täytä huoltotyölomake etukäteen, nopeutat  
huoltoprosessiasi:

www.perel.fi/yritys/huoltotyölomake

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


