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Crossfit-harjoittelun tavoitteena on kehittää urheilija, joka on saman-
veroisesti voimistelija, painonnostaja ja pikajuoksija. Ja tästä haasteet 
alkavat, koska esimerkiksi maksimaalisen voiman parantaminen ta-
pahtuu muiden kunto-ominaisuuksien, kuten kestävyyden, nopeuden 
ja ketteryyden kustannuksella. Crossfit-kisoissa menestyminen vaatii 
tasaisia ominaisuuksia kaikilta edellä mainituilta osa-alueilla. Yhden 
osa-alueen heikkouden esimerkiksi käsilläkävelyn voi korvata seuraa-
vassa lajissa esimerkiksi painonnostossa menestymällä.
 
Samat lainalaisuudet pätevät myös työelämässä. Jotkut tehtävät tun-
tuvat helpoilta ja niihin on helppo motivoitua ja toisinpäin. Molem-
missa ”lajeissa” yhteistä on kuitenkin motivaation ja innostuksen 
säilyminen siitä huolimatta, että vastaan tulee tehtäviä, jotka eivät 
ole itselle niitä sopivimpia. Tärkeintä on välttää ”motivaatiolukkoa”, 
missä epäonnistumiset tai ei niin miellyttävät tehtävät lamaannuttavat 
ja hautaavat alleen myös ne asiat, joissa onnistuu ja motivoituu. 

Crossfit-kisoissa itselleen vahvoissa lajeissa laitetaan 100 % peliin ja 
heikoimmissa lajeissa pyritään taktikoimaan siten, että saadaan paras 
mahdollinen tulos. Lopuksi kisoista useimmiten jää mieleen ne vah-
voissa lajeissa onnistumiset. 

Ja sama työelämässä! Menemällä vahvuudet edellä ja tsemppaamalla 
heikommilla osa-alueilla monesta työpäivästä jää onnistumiset pääl-
limmäisenä mieleen. Tavoitteena on, että jokaisen työpäivän lopuksi 
onnistumisten kautta motivaatio on plussalla niin runsaasti, että se 
ylittää satunnaiset aiemmat miinukset. Samat onnistumisplussat anta-
vat virtaa myös laadukkaan vapaa-ajan viettoon. 
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GACHA - sähköllä ladattava robottibussi 
Viime keväästä kesään Pasilan vilkkailla kaduilla, muun liikenteen seassa, ajeli pieni robottibussi. Kyse oli GACHA-bussin 
pilottiprojektista. GACHA on suomalaisen Sensible 4:n rakentama ja kehittämä itseajava pikkubussi, joka kulkee sähkön 
voimalla. GACHAn muotoilusta vastaa japanilainen MUJI ja bussin sähköjärjestelmän toimittaja on Hybria Oy.

Tuomas Sauliala Sensible 4:sta kertoo pilottiprojektista: ”Pasilan 
koeajo viime keväänä onnistui teknisesti oikein hyvin. Ajoimme 50 ajo-
päivää, yhteensä noin 900 tuntia kolmella hyvin erilaisella ajoneuvol-
la, joista yksi oli GACHA. Vaaratilanteita tai onnettomuuksia ei koko 
pilotin aikana sattunut lainkaan, vaikka ajaminen suoritettiin vilkkailla 
katuosuuksilla. Keskeisin haaste oli koronavirusepidemia, jonka takia 
jouduimme ajamaan suuren osan pilotista ilman matkustajia.” Sauliala 
jatkaa, että pilottijakson aikana otettiin käyttöön Sensible 4:n tuotta-
ma etähallintakeskus, jossa yhdistettiin ajoneuvot julkisen liikenteen 
järjestelmään ja siten voitiin vähentää auton mukana olevan henkilös-
tön määrä kahdesta yhteen eli ns. turvakuskiin. Tarkoituksena on, että 
ajoneuvoja voi tulevaisuudessa etähallita kokonaisuudessaan etähallin-
takeskuksesta.

GACHA, kuten muutkin Pasilassa käytetyt ajoneuvot, ovat sähköauto-
ja. GACHA on tarkoitettu ladattavaksi yön yli, joten siinä on käytössä 
ns. peruslataus (AC). Autossa on Phoenix Contactin pikalatauksen 
mahdollistava CCS2 inlet -liitin, mutta toistaiseksi käytössä on vain 
sen AC-puoli. Sauliala kertoo, että latauksen osalta liittimissä ei ole 
ollut mitään ongelmia, tämä osuus autosta on koeteltua ja vakiintu-
nutta tekniikkaa. 

GACHA-bussin sähköjärjestelmän toimittaja on Hybria Oy, joka 
suunnitteli ja toteutti korkeajännitesähköjärjestelmän ja siihen liitty-
vän hallintajärjestelmän. Matti Heiska Hybrialta kertoo että, kor-
keajännitesähköjärjestelmä sisältää litium-ioniakut sekä niiden lataus-
järjestelmän, sähkönjakelukeskukset ja kaapeloinnin sekä varsinaiset 
ajomoottorit inverttereineen. Lisäksi järjestelmään kuuluu kompo-
nenttien lämmitys ja jäähdytys. Hallintajärjestelmä huolehtii sähköjär-
jestelmän turvallisesta käytöstä, kunnonvalvonnasta, latausjärjestel-
män ohjaamisesta sekä lämmitys-/jäähdytystoiminnoista.

”Sähköisen ajovoimansiirron järjestelmän toiminta pilotin aikana osoit-
tautui luotettavaksi ja suorituskyvyltään riittäväksi. Bussia pystyttiin 
operoimaan suunnitelmien mukaisesti ja kaikki toimi hienosti. Bussin 
suorituskyky riitti hyvin muun liikennevirran mukana ajamiseen, eikä 
kaikkea suorituskykyä edes tarvinnut käyttää. Bussin voimansiirto 
osoittautui energiatehokkaaksi ja toimintamatka yhdellä latauksella oli 
suunnitelman mukainen. Hyvin lämpimistä hellekeleistä huolimatta jär-
jestelmän jäähdytysjärjestelmä riitti pitämään komponenttien toimin-
talämpötilat sallitulla alueella”, Heiska sanoo.

Heiska kertoo, että Hybrian järjestelmässä on käytetty Phoenix Con-
tactin latausliitintä, riviliittimiä, QPD-asennusjärjestelmää ja sulakeko-
teloita. ”Latausliittimien osalta Phoenix Contactilla on hyvä ja moni-
puolinen tuotevalikoima ja laadukkaat komponentit. Olemme olleet 
oikein tyytyväisiä niihin”, hän toteaa. 

Kuvat: Sari Lehtonen

Turvakuski (oik.) seuraa, ettei vaaratilanteita pääse tapahtumaan.

Itseajava GACHA-sähköbussi, jossa Phoenix Contactin Type 2 inlet-liitin.

Bussiin mahtuu 10 henkilöä istumaan ja kuusi seisomaan..
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Opiskelijat muunsivat moottoripyörän sähkökäyttöiseksi

Polttomoottorikäyttöisen moottoripyörän muunnoksen sähkökäyt-
töiseksi toteuttivat neljännen vuoden sähkö- ja automaatioteknii-
kan insinööriopiskelijat Joonas Niemeläinen, Tatu Turunen, Jaakko 
Purmonen ja Joel Soronen. Projektityöhön kuului polttomoottori-
käyttöisen pyörän hankinta sekä muunnostyöhön tarvittavien kom-
ponenttien valinta ja hankinta. Työhön sisältyi myös pyörän purku, 
uusien komponenttien kiinnittäminen runkoon, sähkötyöt sekä muut 
moottoripyörään liittyvät asennukset ja korjaukset. Sähkökäyttöi-
nen moottoripyörä rakennettiin siten, että se saatiin rekisteröityä ja 
katsastettua Suomen tieliikennelain mukaiseksi. Opiskelijat asettivat 
pyörän toimintasädetavoitteeksi yli 150 km maantieajossa ja sen teho 
vastaisi A2-luokan moottoripyörää (alle 35kW).

Ryhmän jäsen Joonas Niemeläinen kertoo, että muunnostyön 
selvittely ja suunnittelu alkoi jo kevätlukukaudella 2019 Projekti 2 
-kurssilla. Sopiva pyörä löytyi loppu keväästä, ja silloin suunnitelmat 
alkoivat vahvistua, miten työt toteutetaan. Pyörässä oli QS motors 
-vannemoottori. Varsinainen muunnostyö aloitettiin 2019 syyslu-
kukauden alkaessa ja se toteutettiin Savonia ammattikorkeakoulun 
tiloissa. ”Kevätlukukauden 2020 alkaessa fyysinen muutostyö oli jo 
hyvällä mallilla. Projektin aloittaminen hyvissä ajoin mahdollisti pro-
jektin valmistumisen koronapandemiasta huolimatta, koska koulujen 
sulkiessa ovensa maaliskuussa 2020 oli pyöräprojektimme käytännös-
sä muutoskatsastusta vaille valmis. Pyörän muutoskatsastus oli maa-
liskuussa 2020, jolloin pyörä rekisteröitiin virallisesti uuden käyttö-
voiman mukaiseksi ja siten tieliikennelailliseksi”, Niemeläinen kertoo.

Projektiin liittyi useita erilaisia haasteita, joista suurimpana opiskeli-
jat pitivät akuston kasaamista ja siihen liittyviä ratkaisuja, koska osa 
pyörän teknisistä ominaisuuksista päätettiin työn edetessä eikä niistä 
juurikaan ole ennestään tietoa saatavilla. Esimerkiksi akuston kapa-
siteetin kasvattaminen ja balansointipiirin parannus veivät enemmän 
aikaa kuin oli suunniteltu.

Niemeläisen mukaan muutostyön kustannukset pyrittiin pitämään 
järkevissä rajoissa, koska pyörä oli pitkälti omakustanteinen. ”Pyö-
rän ulkomuoto pidettiin mahdollisimman lähellä alkuperäistä, minkä 

Savonia Ammattikorkeakoulun projektityö polttomoottorikäyttöisen moottoripyörän muuntamisesta sähkökäyttöiseksi on 
herättänyt runsaasti kiinnostusta. Vanhalle moottoripyörälle saatiin projektin avulla jopa kymmenien vuosien ”jatkoaika”.

takia muutokset tehtiin mahdollisimman pitkälti moottoripyörän al-
kuperäisten katteiden sisäpuolella. Pyörän latausjärjestelmä haluttiin 
toteuttaa niin, että laturit integroitiin pyörään ja lataus on täysin yh-
teensopiva kaupallisten latauspisteiden kanssa”, Niemeläinen jatkaa.

Phoenix Contact osallistui opiskelijaprojektiin sponsoroimalla Type 
2 (CCS) -liittimen ja latauskaapelin liittimet. Tietoa tuotteista opis-
kelijat saivat ohjaavalta opettajalta ja tuoteluettelosta. Kokemusta 
Phoenix Contactin tuotteista oli jo ennestäänkin esimerkiksi muun-
timista ja muista liittimistä. Niemeläisen mukaan moottoripyörän 
liittimet ovat toimineet moitteettomasti aktiivisessa käytössä. ”Liit-
timet ovat laadukkaita ja ne oli helppo asentaa. Olemme olleet rat-
kaisuun todella tyytyväisiä”, hän sanoo.

Moottoripyörään on kertynyt jo yli 6 000 ajokilometriä. Merkittävin 
matka Niemeläisen mukaan oli Kuopiosta Turkuun ja takasin. ”Säh-
köllä ladattava moottoripyörä on korvannut polttomoottorikäyt-
töisellä autolla ajamisen monessa tilanteessa”, Niemeläinen toteaa 
tyytyväisenä. 

Kuvat: Joonas Niemeläinen

Kuvassa projektiryhmä vas. Tatu Turunen,  
Joel Soronen, Joonas Niemeläinen ja  
Jaakko Purmonen.

Type 2 (CCS) -liitin
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Single Pair Ethernet (SPE) on määrittelevä tekijä teollisuuden tule-
vaisuuden vaatimusten mukaisessa tietoliikenteessä. Kansainväliset 
standardit ja monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat Ethernetin 
käytön aina pilvestä anturiin. Puhuttaessa IIoT-laitteista (Industrial 
Internet of Things) nousee ensimmäisenä esille laitteiden pieni koko, 
tiedonsiirron pitkät etäisyydet ja haastavat olosuhteet. SPE-teknolo-
gia täyttää kaikki nämä vaatimukset ja paljon muuta. 

Yhdenmukaisen teollisuus-Ethernetin tavoitteena on kaikkien laittei-
den IP-pohjainen kommunikaatio läpi koko järjestelmän. Useimpia 
nykyisistä antureista ei voida liittää suoraan IP-pohjaiseen Ethernet-
verkkoon vaan liittämisessä käytetään muita järjestelmiä, kuten IO-
Linkiä. Single Pair Ethernet -teknologian avulla koko järjestelmän 
kattava Ethernet-verkko saavutetaan ilman ylimääräisiä rajapintoja.

Tulevaisuus alkaa liittimestä

Pienikokoiset IP67 (IEC 63171-5) tai IP20 (IEC 63171-2) -liittimet 
helpottavat laitteiden suunnittelua. IP20-liittimet ovat vain 5 mm 
leveitä ja 6 mm korkeita. Perinteisen RJ45-liittimen tilalle saadaan 
mahtumaan kolme SPE-liitintä. IP67-liitin puolestaan perustuu teol-
lisuudesta tuttuun M8-kierteiseen liittimeen. Tämä liitintyyppi on 

luontaisesti tiivis, kestää tärinää ja sen häiriösuojausominaisuudet 
ovat vertaansa vailla. Piirilevyltä SPE M8 -liitin vie tilaa vain 14,5 x 
10,1 mm.

Valmiskaapelimme perustuvat parikierrettyyn (AWG 22) ja häiriö-
suojaverkolla varustettuun kaapeliin. M8-kenttäkaapeleiden uros-/
naarasliitinrakenne helpottaa kytkentöjä kentällä. Kaapelin jatka-
miseen ei tarvita erillisiä adaptereita, kuten RJ45-kaapeleissa vaan 
SPE M8 -kaapelit voidaan kytkeä helposti toisiinsa. Näin kaapeleiden 
asentaminen on mahdollisimman joustavaa. Lisäksi IP20- ja IP67-
liittimet perustuvat samaan rakenteeseen, joten IP20-kaapeleita 
voidaan käyttää IP67-liittimessä esimerkiksi laitetta konfiguroitaessa.

SPE-teknologia mahdollistaa jopa 1 Gbps:n tiedonsiirtonopeuden 
tai jopa 1 000 metrin kantavuuden. Tämän lisäksi parikaapelin yli 
voidaan syöttää jopa 50 W tehoa (Power over Data Line) Ethernet-
datan ohella. Yksinkertainen plug and play -kaapelointi helpottaa 
asennusta ja laskee järjestelmän käyttöönottokustannuksia. Näin 
vähentynyt kaapelointi muodostaa perustan tulevaisuuden Ethernet-
kommunikaatiolle kentältä pilveen.

SPE System Alliance – synergiaa parhaimmillaan

SPE System Alliance on verkosto eri toimi- ja sovellusaloilta tu-
levia teknologiayrityksiä. Verkoston tavoitteena on yhteistyön 
voimin selvittää teknologiset haasteet, joita SPE-laitteiden käyt-
töönotto asettaa. Yritysten tavoitteena on nopeuttaa oman SPE-
teknologiaosaamisen kehittämistä, jotta teknologiaa voidaan ottaa 
käyttöön nopeammalla temmolla ja luotettavasti yritysten omissa 
tuotteissa. Käy tutustumassa yhteisöön ja sen jäseniin verkkosivulla  
www.singlepairethernet.com.

Lisätietoa Single Pair Ethernetistä löydät kirjoittamalla web-koodin 
#2240 nettisivujemme hakukenttään 

Single Pair Ethernet – teollisuuden tiedonsiirron uusi  
aikakausi saapuu yhtenä parina
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Kenttälaitteiden määrän kasvaessa, sähkömekaanisilla rajapinnoil-
la on tärkeä rooli laitteiden kehityksessä. Ne ovat avain miniatu-
risaatiopotentiaalin hyödyntämiseen sekä laitteiden luotettavuuden 
ja joustavuuden parantamiseen teollisissa sovelluksissa. Lika, tärinä, 
korkeat lämpötilat ja sähkömagneettinen säteily asettavat korkeita 
vaatimuksia passiivisille komponenteille. 

Phoenix Contact vastaa näihin vaatimuksiin FINEPITCH-sarjan piiri-
korttiliittimillä. Kaikki sarjan tuoteperheet soveltuvat ihanteellisesti 
useiden piirilevyjen väliseen kytkentään. Vaaka- ja pystysuuntaisten 
vaihtoehtojen ansiosta laitevalmistajat voivat toteuttaa 90 asteen 
kulmassa olevia, kohtisuoria tai samantasoisia piirilevyjärjestelyjä ja 
tarjota siten joustavia ratkaisuja erilaisille laitesovelluksille.

Kattava valikoimamme laajenee entisestään

Vuodelle 2021 julkaisemme FQ 1,27 ja 2,54 rasterin liitin- ja piikki-
rimasarjan. Tuoteperhe täydentää saatavilla olevia FP-sarjan 0,8 sekä 
1,27 rasterin liitinperheitä. FP-sarjan kortti-kortti-liittimet on suun-
niteltu enintään 1,4 A:n virroille ja 500 V AC-jännitteille ja niitä on 
saatavilla 12-80-napaisina. Kaikissa FINEPITCH-sarjan liittimissä on 
mekaanisesti suojatut kontaktit, jotka estävät virheelliset kytkennät 
luotettavasti. Näin varmistetaan pitkäaikaiset ja vakaat liitännät lait-
teen sisällä. 

Suojaamaton FINEPITCH 1,27 -sarja soveltuu 8-13,8 mm:n pinokor-
keuteen ja valmiiden lattakaapeleiden ansiosta se mahdollistaa myös 
suurempien piirilevyjen liittämisen. FP 0,8 mm -sarja tarjoaa erityisen 
kompakteja ratkaisuja nopeaan tiedonsiirtoon jopa 16 Gbps:n no-
peudella. Sovelluksesta ja vaaditusta valmistustasosta riippuen suo-
jaamattomia ja häiriösuojalla varustettuja versioita on saatavana par-
haan mahdollisen tietojen eheyden saavuttamiseksi. Pienet liittimet 
ovat mekaanisesti kestäviä ScaleX-tekniikan ansiosta. Kompaktim-
pien FP 0,8 -liittimien hermafrodiittisesti suunnitellut koskettimet 
mahdollistavat 6-12 mm pinokorkeuden. Innovatiivinen ScaleX-kos-
ketinjärjestelmä takaa erityisen korkean mekaanisen vakauden. Se 
sallii myös korkeat toleranssit uros- ja naarasliittimille. FP 0,8 -sarjan 
liitäntätoleranssi on ± 0,7 mm/akseli, liitännän kulmatoleranssit ovat 
enintään ± 4 astetta pituussuunnassa ja ± 2 astetta poikittaissuun-
nassa. Nämä suuret toleranssit kompensoivat piirilevyjen välistä me-
kaanista siirtymää.

FP 0,8 ja 1,27 -sarjojen kaksipuoliset koskettimet koskettavat me-
tallien kullattuja, valssattuja pintoja ja takaavat siten optimaalisen 
kosketusvoiman aina, jopa 50 G:n suuruisissa iskuvoimissa. Vankan 
rakenteen toinen etu on jopa 500 liitäntäkertaa ilman sähkömekaa-
nisen vakauden heikentymistä.

Uudet FQ-sarjan piikkirima- ja runkoliittimet pienemmällä 1,27 mm 
rasterilla on suunniteltu enintään 1 A:n virralle ja isommat 2,54 mm 
rasterilla olevat liittimet enintään 3 A:n virralle. Kummatkin liitinver-
siot on suunniteltu enintään 500 V AC-jännitteelle. Nämä hinnaltaan 
optimoidut liittimet ovat mekaanisesti luotettavia ja helppoja integ-
roida SMT-juotosprosessiin. Pienet, mutta tärkeät ominaisuudet, ku-
ten tukinastat ja kaksipuoliset kontaktit tekevät liittimistä varman 
valinnan laitteen sisäisiin liitäntöihin.

Lisätietoa FINEPITCH-sarjan liittimistä löydät kirjoittamalla  
web-koodit: 
#2050 (FP 0,8 häiriösuojattu)
#2330 (FP 0,8 häiriösuojaamaton)
#1520 (FP 1,27 häiriösuojaamaton)
#2658 (FQ 1,27)
#2659 (FQ 2,54)
nettisivujemme hakukenttään. 

Piirilevyjen väliset liitännät FINEPITCH-sarjan liittimillä

Uusista FQ-sarjan liittimistä tulee saataville 10 – 80 napaiset versiot niin 
vaaka- kuin pystymallisina useissa eri pinoamiskorkeuksissa.

ScaleX-teknologia takaa koskettimien hyvän toleranssien tasauksen ja suojaa 
koskettimia.
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PTV-riviliittimet - sivulle sijoitettu johdinliitäntä

Thermomark GO - merkitse missä haluat

Heavycon complete

Uudella Thermomark GO -sarjan tulostimilla teet merkinnät nope-
asti ja helposti paikan päällä. Voit tulostaa merkinnät etiketeille ja ku-
tistemuoviletkuille. Integroitu merkintäohjelmisto ja akkukäyttöinen 
virransyöttö tekevät THERMOMARK GO -tulostimista optimaalisen 
mobiiliin käyttöön. Voit myös käyttää Thermomark GO -tulostinta 
älylaitteella. Laitteiden kompaktit mitat ja käytännölliset lisätarvik-
keet tekevät niistä mutkattomia välineitä kaikkeen merkintään.

Lisätietoa THERMOMARK GO:sta löydät kirjoittamalla web-koodin 
#1562 nettisivujemme hakukenttään. 

HEAVYCON complete -sarjan moninapapistoliittimet takaavat  
vaikeimmissakin olosuhteissa turvallisen signaalien, datan, tehon ja 
paineilman siirron. Ne kestävät hyvin likaa, kemikaaleja ja suuria me-
kaanisia rasituksia ollen tiiviitä jopa suojausluokkaan IP69K saakka.
Push-in-pikajousitekniikalla kytket liittimen johdot helposti ja nope-
asti. Tätä riviliittimistä tuttua liitäntätekniikkaa käytetään mm. koh-
teissa, joissa esiintyy tärinää, kuten laivoissa ja ajoneuvoissa.

Listätietoa Heavycon-sarjasta löydät kirjoittamalla web-koodin #0002 
nettisivujemme hakukenttään. 

PTV-riviliittimissä hyödynnät push-in-liitännän sivulle sijoitetun joh-
dotuksen edut. Suora johdotus liittimestä kaapelikouruun helpottaa 
huomattavasti johdinmerkintöjen kiinnittämistä ja lukemista. PTV- 
liitinsarjaa käytetään mm. tärinäkohteissa, matalissa koteloissa sekä 
ruuvivoimaliittimien sijaan, kun halutaan nopea ja luotettava kytkentä

Lisätietoa PTV-tuoteperheestä löydät kirjoittamalla web-koodin 
#2716 nettisivujemme hakukenttään. 

QPD-, IPD- ja PRC-asennusjärjestelmät – plug&play-sähkönsyöttö
Teollisuudelle sopivan energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää ja 
monimutkaista. Asennusjärjestelmämme mahdollistavat turvallisen 
sähkönsyötön muutaman vaiheen kautta ilman erikoistyökaluja. Voit 
valita kiinteät tai pistoliitettävät liitännät laitteelle ja siten muodostaa 
joustavia syöttöratkaisuja. Myös itse laiteliitännät voidaan toteuttaa 
helposti ilman laitteen avaamista. Siten herkkä elektroniikka on suojas-
sa ympäristön vaikutuksilta. Käyttökohteita ovat mm. eri laitteistojen, 
systeemien ja valaistusjärjestelmien sähkönsyöttö.

Lisätitetoa asennusjärjestelmäistä löydät kirjoittamalla web-koodin 
#0541 nettisivujemme hakukenttään. 
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Me teemme energian mittaamisesta helppoa. Tuotteen suunnittelussa 
on huomioitu laitteen käyttö, jotta asennus ja käyttöönotto olisi mah-
dollisimman helppoa ja nopeaa.

Olipa kyseessä monimutkainen energianmittaus tai yksinkertainen 
kustannuslaskenta, energiamittarimme tallentavat kaikki sähköiset pa-
rametrit, jotka ovat merkityksellisiä energianhallinnalle. Yksinkertai-
nen ja nopea integraatio ohjaus- ja hallintajärjestelmiin edistyksellisen 
tiedonsiirron ja digitaalisten palveluiden avulla. Integroitu REST-liitäntä 
ja suora pilviyhteys Proficloud-pilveen avaavat oven digimaailmaan 
esineiden Internetiin (IoT). 

Meiltä myös kattava valikoima virtamuuntajia ja Rogowski-keloja jälki-
asennuskohteisiin. Rogowski-kela voidaan kytkeä suoraan energiamit-
tarille ilman välimuuntajia.

Lisätietoa osoitteessa https://phoe.co/energiatehokkuus tai  
web-koodilla #2445. 

EMpro-energiamittarit energiatehokkuuden hallintaan

Viiden vuoden takuu teholähteen ja ylijännitesuojan  
yhdistelmälle – Quint4 & PLT-SEC

Lyhyenkin kokemuksen perusteella näyttää siltä, että täydellisiä  
sinikäyriä löytyy lähinnä sähkölaboratorioista. Käytäntö on osoittanut 
sähkölaitteiden vaurioriskien kasvavan kesällä ukonilmojen lähestyessä 
ja kehittyvien maiden vientiprojekteissa vuodenajasta riippumatta. 

Uusi Quint4-teholähdesarja on mahdollista hankkia nyt viiden vuo-
den takuulla. Asentamalla syöttöön PLT-SEC-ylijännitesuoja pienenee 
teholähteeseen kohdistuva rasitus nostaen teholähteen elinikää ja pie-
nentäen vaurioitumisriskiä. Näin voimme myöntää nyt sekä teholäh-
teelle että ylijännitesuojalle viiden vuoden takuun. Teholähteen vau-
rioituessa viiden vuoden sisällä ostosta, saat tilalle uuden teholähteen 
maksutta. Ylijännitesuojien osalta takuu on myös viisi vuotta.

Joukkueemme on enemmän kuin osiensa summa, tutustu tuottei-
siimme:

QUINT POWER -teholähde:
• SFB-tekniikka
• staattinen ja dynaaminen Boost
• ennakoiva toiminnan valvonta
• yksilölliset ratkaisut, vaikka tilaisit vain yhden kappaleen.

PLT-SEC-ylijännitesuoja:
• suoja loppulaitteille
• kansainvälinen sertifiointi
• tilanäyttö ja etähälytyskosketin
• pistoliitettävä ja lukittuva. 
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mGuard Secure Cloud (MSC) – tietoturvallista ja helppoa 
etähuoltoa
mGuard Secure -etäpalvelu on käyttövalmis VPN-kokonaisratkaisu. 
Yksinkertaisen käyttöliittymän kautta huoltohenkilöstö saa nopeasti 
ja turvallisesti yhteyden koneisiin, teollisuus-PC:ihin ja ohjauksiin.

mGuard-teollisuusstandardiin perustuva pilvipalvelu hyödyntää yksityi-
siä virtuaaliverkkoja (VPN), joissa on IPsec-turvaprotokolla. Se varmis-
taa kaiken siirretyn datan luotettavuuden, autenttisuuden ja eheyden 
kaikkien mGuard Secure -etäpalvelua käyttävien laitteiden välillä. 

Saksassa ylläpidetty etähuoltoratkaisu tarjoaa pilvipohjaista tietojen-
käsittelyä tarkkojen eurooppalaisten tietosuojastandardien mukaisesti 
(yleinen tietosuoja-asetus). Sen ansiosta sinun ei tarvitse investoida 
laitteisiin ja paikalliset hallintakustannukset pienenevät. Ylläpidetty pil-
vipalvelu on aina ajan tasalla. Siksi päivitykset ja korjaustenhallinta ovat 
säännöllisiä, viiveet ovat matalia, ja kellon ympäri toimiva palvelinkes-
kus on aina käytettävissä. Tämä on erityisen kätevä huoltotarjous juuri 
pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätietoa etätiedonsiirrosta löydät kirjoittamalla web-koodin #0499 
nettisivujemme hakukenttään. 

mGuard 1100 -sarja – teollisuuden palomuurireititin yhdistää 
verkot helposti ja turvallisesti

Tuotantolaitoksia ja -järjestelmiä verkotetaan yhä enemmän, jolloin 
koneita ja järjestelmiä käytetään yhteisessä verkossa. Tämä aset-
taa haasteita järjestelmien integroinnille – kuinka yhdistän verkot ja  
järjestelmät turvallisesti?

Tavoitteet ovat selkeät:
• ei muutoksia omaan verkkoon
• ei häiriöitä toisesta verkosta
• oman verkon pääsynhallinta.

Kone- ja laitevalmistajien, mutta myös käyttäjien, on mukautettava  
koneitaan ja järjestelmiä, jotta niitä voidaan käyttää yhteisessä ver-
kossa. Mutta entä, jos konetta tai tuotantoverkkoa ei voida muuttaa? 
Pitäisikö tiedonsiirtoa ohjata ja suodattaa? Uusi mGuard 1100 on 
kehitetty nimenomaan tätä tarkoitusta varten.

mGuard 1100 varmistaa, että koneet ja järjestelmät voidaan helposti 
integroida tuotantoverkkoon tietoturvallisesti. mGuard 1100 on ke-
hitetty erityisesti teollisuusverkoissa käytettäväksi. Sen erityispiirre 
on integroitu mGuard-suojaustekniikka, joka ohjaa viestintää ja suojaa 
koneverkkoa. 

Helpoimmillaan mGuard 1000 otetaan käyttöön hyppykaapelilla, mut-
ta se tarjoaa myös mahdollisuuden tarkempien palomuurisääntöjen 
luomiseen. Palomuurisäännöt luodaan joko automaattisesti referenssi-
yhteyden avulla tai manuaalisesti.

Lisätietoa mGuard 1100 -sarjasta löydät kirjoittamalla web-koodin 
#2474 nettisivujemme hakukenttään. 
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Smart Camera Box (SCX) sisältää kaiken, mitä tarvitset 1 – 4 PoE-
liitäntäisen kenttälaitteen liittämiseen järjestelmääsi. Sen vandaali-
suojattu IP67-asennuskotelo on erittäin kevyt ja pieni. Kotelo on 
myös lukittavissa ja sen avaamista voidaan etävalvoa (SNMP).

Sen integroidussa hallittavassa kytkimessä on 2 tai 4 PoE-porttia. Ne 
on syötetty IEEE 802.3bt -standardin mukaisesti ja niiden kokonais-
teho voi olla jopa 160 W. PoE-laitteiden tehonsyötön tyyppi (A tai B) 
on myös valittavissa. Kotelointi tukee myös valmiskaapeleiden käyt-
töä, sillä mukana tulevat holkkitiivisteet ovat ”halkaistavia”.

Runkoverko (1Gbit/s) voi olla joko kuparia (RJ45) tai kuitua (SFP), 
sillä integroitu valokuitupäätekotelo mahdollistaa kuitukaapelin  
fiksun päättämisen. Runkoverkolle on varattu kaksi porttia, joten sen 
voi joko ketjuttaa kai kahdentaa. 

Kotelon tehon syöttö on 230 V AC. Se on varustettu etävalvotuilla 
ylijännitesuojilla ja se on ketjutettavissa esimerkiksi aluevalaistuksel-
le tai seuraavalle SCX:lle. Huolella integroitu teholähde luo perus-
tan -40 - +70 ºC ympäristön lämpötilalle. Se huolehtii kytkimen ja  
kameroiden DC-tehonsyötöstä ja mahdollisten lisälaitteiden 24 V 
DC-syötöstä.

Lisätietoa Smart Camera Boxista löydät kirjoittamalla web-koodin 
#2458 nettisivujemme hakukenttään. 

Smart Camera Box -  
kaikki mitä tarvitset valvontakameroiden liittämiseksi

Uusi konfiguroitava turvarelejärjestelmä
Konfiguroitava PSRmodular-turvarele on joustava ratkaisu konei-
den ja laitteiden turvatoimintojen valvontaan. Turvarelejärjestelmän  
avulla voit toteuttaa taloudellisesti niin kolmella turvatoiminnolla va-
rustettuja pienohjauksia kuin 160 I/O:lla varustettuja sovelluksia. Perin-
teisten turvatoimintojen, kuten hätäpysäytyksen, turvarajakytkimien,  
valoverhojen ja tuntomattojen lisäksi voit nyt myös valvoa turval-
lisesti kierrosnopeutta, nollanopeutta tai pyörimissuuntaa sekä  
analogisia arvoja. Järjestelmä sopii aina PL e- tai SIL 3 -tason laitteisiin 
ja prosessisovelluksiin saakka. Halutessasi voi lähettää tila- ja diagnos-
tiikkatiedot vakio-ohjelmistoon helpottaaksesi koneen käytettävyyttä. 
Konfigurointiohjelmisto on ilmainen eikä vaadi lisenssiä.

Edut:
• Skaalattavuus: taloudellinen turvaratkaisu, sillä se voidaan  

sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi.
• Helppo käyttää: nopea käyttöönotto, sillä laitteisto ja ohjelmisto 

on helppo konfiguroida.
• Yksityiskohtainen diagnostiikka: lyhyet seisokkiajat kattavan ja 

selkeän diagnostiikan ansiosta.

Lisätietoa PSRmodular-turvareleestä löydät kirjoittamalla web-koodin 
#1257 nettisivujemme hakukenttään. 
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PLCnext Technologyn logiikkaperheeseen kaksi eritehoista 
kontrolleria

PLCnext Control AXC F 3152 yhdistää parhaan suorituskyvyn ja  
kaikki PLCnext Technology -ekosysteemin ominaisuudet.

Pienitehoisempi AXC F 1152 on älykäs ratkaisu yksinkertaisten ja 
hintakriittisten sovellusten toteuttamiseen. Toteuta automaatiopro-
jekteja vapaasti suosituilla ohjelmointikielillä (IEC 61131-3, C/C++, 
C#) ilman valmistajakohtaisten järjestelmien rajoituksia.

Lisätietoa AXC F3152 -kontrollerista löydät kirjoittamalla  
web-koodin #2472 nettisivujemme hakukenttään ja AXC F 1152 
-kontrollerista web-koodilla #2480. 

Kytkimet perus- ja vakiosovelluksiin
1000- ja 1100-sarjan peruskytkimet ovat kapeita ja kompakteja, minkä 
ansiosta ne soveltuvat hyvin joustavasti erilaisiin sovelluksiin ja koh-
teisiin. Teollisuuskäyttöön soveltuvissa 1000-sarjan peruskytkimissä 
tietoliikenne priorisoidaan parhaalla mahdollisella tavalla PROFINET- 
ja EtherNet/IP™-verkoissa hyödyntäen Quality of Service -toimintoa 
ja Multicast-suodattimia, kuten PTCP:tä. Nämä vakauttavat verkkoa 
ja parantavat järjestelmän käytettävyyttä. Suurempaa kaistanleveyttä 
vaativiin sovellutuksiin löytyy Gigabit-mallit Jumbo Frame -tuella.

Edut:
• Soveltuvuus täysin jatkuvaan teollisuuskäyttöön erinomaisen 

häiriösietoisuuden, lujarakenteisen kotelon ja laajan lämpötila-
alueen ansiosta.

• Varmatoiminen: nopea diagnostiikka, hälytyskosketin ja redun-
danttinen jännitteensyöttö tietyissä versioissa.

Lisätietoa peruskytkimistä löydät kirjoittamalla web-koodin #2454 
nettisivujemme hakukenttään. 

UPDATE-asiakaslehti 2020 11



Hyödynnä merkintä- ja kokoonpanopalvelujamme

Phoenix Contactin henkilökunta toivottaa  

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Hintojen päivitys 1.1.2021
Päivitämme hintojamme 1.1.2021 alkaen. Hinnankorotus on keskimäärin 2,6 % tuoteryhmästä riippuen. Uudet hankintahinnat 
näet helposti ”Minun Phoenix Contact” -palvelussamme. Palvelu edellyttää rekisteröitymistä osoitteessa  
www.phoenixcontact.fi. Lisätietoa voit kysyä oman alueesi myyjältä tai Contact Centeristä. 

Helpota työtäsi valmiilla merkinnöillä! Tulostamme laadukkaita, 
asiakaskohtaisia laite- ja kaapelimerkintöjä muovista, alumiinista ja  
haponkestävästä teräksestä teollisuuden vaativiin tarpeisiin. Merkin-
tä tehdään joko TOPMARK NEO- tai UV-LED-tekniikkaa hyödyntävä 
BLUEMARK ID COLOR -tulostimella, joihin löytyy laaja valikoima eri-
kokoisia ja värisiä kilpiä. Panostamme nopeaan ja joustavaan palveluun 
olipa sitten kyse pienestä tai suuresta projektista.

Ja tiesitkö, että voit tilata meiltä koonnoksia omien dokumenttiesi 
mukaan? Koonnoksia tehdään myös paikallisesti Vantaan toimipistees-
sämme, joten nopeus on valttimme. Valmiita koonnoksia pystyt myö-
hemmin tilaamaan yhdellä tilausnumerolla - helppoa! 

Meiltä saat:
• riviliitinkoonnokset merkintöineen,
• liityntärasiat/kotelot läpivienteineen myös kalustettuna,
• paneeliliittimet asiakaskohtaisilla kaapeleilla/johtimilla,
• yllä mainitut myös asennettuna piirustustesi mukaiseen  

mekaniikkaan. 

Joulukorttien lähettämisen sijaan olemme tukeneet  

Suomen Sotaveteraaniliitto ry:tä.

All Electric Society – tulevaisuus koskee meitä kaikkia
All Electric Society tarjoaa vastauksen ihmiskunnan suurimpiin haa-
steisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävän kehityksen 
turvaamiseen teknisten näkökulmien pohjalta. All Electric Societyn 
visiossa maailmanlaajuisesti ensisijaisena energiamuotona on uusiutu-
va sähköenergia, sitä on saatavana riittävässä määrin ja taloudellisesti. 
Tämän perustana on laaja talouden ja infrastruktuurin sähköistämi-
nen, verkottuminen ja automatisointi. 

Phoenix Contact antaa tuotteillaan, ratkaisuillaan ja digitalisaatio-
asiantuntemuksellaan teollisuudelle ja yhteiskunnalle mahdollisuuden 
nopeuttaa muutosta kohti kestävää maailmaa, joka luo pitkäaikaiset 
kasvunäkymät kaikille.

Lue lisää All Electric Societystä  
www.phoenixcontact.com/all-electric-society. 




