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PEREL OY
Ammattielektroniikkaa
jo vuodesta 1970
Perel Oy on suomalainen vuonna 1970 perustettu perheyritys. Toimimme omassa 4000 m2 toimitalossa moottoritien varrella Hyvinkäällä.
Perel Oy:ssä on 31 työntekijää ja 10,6 miljoonan euron
liikevaihto. Edustuksia on yli 100 ja varaston arvo on
noin kolme miljoonaa euroa. Käytössämme on ISO-9002
-standardin mukainen laatujärjestelmä.

Tuoteryhmät
Komponentit 45 %

Mittalaitteet 13 %
Teollisuustuotteet 21 %
Factory Automation 21 %

PEREL GROUP OY
Olemme osa Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä
toimivaa Perel Group -konsernia jossa on 135 työntekijää ja 22 miljoonan euron liikevaihto.
Konserni maahantuo, markkinoi ja myy ammattielektroniikkaa; komponentteja, mittalaitteita, teollisuustuotteita ja tuotannon koneita sekä RFID- ja viivakoodiratkaisuja Suomen, Baltian ja Pietarin alueella.

Perel Komponentit – Asiantuntemusta
ja kotimaista varastointia
Komponenttiosastomme on erikoistunut ammattielektroniikan ja automaatioteollisuuden komponenttien
toimittamiseen elektroniikka-, automaatio- ja muulle
teollisuudelle.
Tuotevalikoimaamme kuuluu mm. sähkömekaaniset, valosähköiset ja automaatiokomponentit sekä teholähteet.

Konsernin tytäryhtiöt ovat
• Suomessa Perel Oy, Finn-ID Oy
• Virossa
Perel Eesti AS, ID-Balti AS
• Venäjällä
Perel Russia ZAO, ID-Russia ZAO

Kytkimet

1953 perustettu japanilainen Nihon Kaiheiki
Ind. Co. Ltd (Nikkai) on ollut kytkinmaailman
huipulla jo kymmeniä vuosia. Perel Oy:n
edustuksessa Nikkai on ollut neljättäkymmenettä vuotta, ja se on edelleen yksi tärkeimmistä päämiehistämme.
Nikkailla on yli 1000 patenttia, joista tunnetuin
on STC-kontakti (Sliding Twin Crossbar).
Nikkain erittäin laaja kytkinvalikoima käsittää 80 kytkinsarjaa, joista löytyy yli 4 miljoonaa erilaista kytkintä. Virta-alueet
logiikkatasosta 50 A asti.
Nikkailla on ISO9001-laatujärjestelmä ja ISO14001-ympäristöjärjestelmä. Nikkain kytkimet ovat pääosin UL- ja CSA-hyväksyttyjä.
•
•
•
•

vipukytkimet
keinukytkimet
painokytkimet
liukukytkimet

•
•
•
•

kiertokytkimet
avainkytkimet
valopainikkeet
OLED-kytkimet

www.nikkaiswitches.com
www.nkksmartswitch.com

Taiwanilainen Diptronics Manufacturing Inc. on yksi suurimmista
DIP-kytkimien ja pienoispainikkeiden valmistajista. Perel Oy:n
edustuksessa Diptronics on ollut yli 20 vuotta.
Diptronicsilla on ISO9001- ja TS16949 -laatujärjestelmä sekä
ISO14001-ympäristöjärjestelmä.
•
•
•
•
•

DIP-kytkimet
painokytkimet
liukukytkimet
tunnistekytkimet
monitoimikytkimet

www.dip.com.tw
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Kytkimet

Schlegel Elektrokontakt on 1945 perustettu saksalainen
perheyhtiö joka valmistaa huippulaatuisia kytkimiä.
Schlegelin arvoihin kuuluvat laadun lisäksi vastuullisuus
tuotteiden turvallisuudesta. Schlegel on edustettuna yli 80
maassa.
-

hätä-seis -painikkeet
painonapit ja merkkilamput
rajakytkimet
nokkakytkimet
summerit
kenttäväyläliitynnät (CANopen,
AS-Interface sekä Profibus-DP-Moduuli)
- langattomat painikkeet
- kotelot
- riviliittimet

www.schlegel.biz

1976 perustettu taiwanilainen Salecom Electronics Co. Ltd.
on tunnettu edullisista kytkimistä. Perel Oy on toimittanut
Salecomin kytkimiä isovolyymisiin projekteihin jo vuosia,
mutta nyt voimme tarjota Salecomin kytkimiä pienemmissäkin erissä.
Salecomilla on ISO9001-laatujärjestelmä ja ISO14001-ympäristöjärjestelmä. Salecomin kytkimet ovat pääosin UL- ja
CSA-hyväksyttyjä.
• vipukytkimet
• keinukytkimet
• painokytkimet

www.salecom.com
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• liukukytkimet
• valopainikkeet

Kytkimet

Saksalaisen v. 1925 perustetun Marquardtin kytkimet soveltuvat erilaisiin lääkintälaitteisiin, hissi- ja ajoneuvoteollisuuteen,
tietoliikenteeseen, kodinkoneisiin, teollisuusautomaatioon ja
käsityökaluihin.
- keinukytkimet
- painokytkimet
- mikrokytkimet
- kiertokytkimet
- vipukytkimet
- paineanturit
- virtausanturit

www.marquardt.de

Sveitsiläinen 1933 perustettu Schurter valmistaa
ilkivallan kestäviä painikkeita sekä piezokytkimiä
ja näppäimistöjä.
• RST-runkoiset, suolavesitestatut painikkeet

Tuotevalikoimaan kuuluvat myös piezokytkimet
ja näppäimistöt.
• kestoikä 1milj. toimintakertaa
• IP40...IP69K

www.schurter.ch

EMC-suotimet ja kojeliittimet

Schurterin EMC-suotimien ja kojeliittimien sovellusalueita
ovat mm. lääkintälaitteet, elintarviketeollisuus, avaruusteknologia, tietoliikenne, joukkoliikenne, uusiutuvat energiamuodot ja kodinkoneet.
•
•
•
•
•

EMC-suodattimet (virta-alueet aina 1100A asti)
EMC-suotimet DIN-kiskoon
kuristimet
pulssimuuntajat
kojeliittimet (myös virtasuojalla)

www.schurter.ch
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Releet

Maailman suurimpiin relevalmistajiin lukeutuvalla kiinalaisella Hongfalla on laaja valikoima releitä; yli 130 erilaista mallia
ja 30 000 eri konfiguraatiota.
Hongfalla on sertifioitu laatujärjestelmä ja laaja tuotekehitysosasto, vuosittain ilmestyy monta uutta mallia. Perel Oy:n
ja Hongfan yhteistyö on kestänyt jo 10 vuotta, hyvä laatu ja
hintataso on nostanut Hongfan myydyimpien päämiestemme joukkoon.
Yleisimmät mallit suoraan varastostamme.
• automaatioreleet (3- ja 4-napaiset mallit
DIN-kantaan, AC- tai DC-kelalla)
• hermeettiset releet
• ajoneuvoreleet
• relekannat (piirikortille ja DIN-kiskoon)
• piirikorttireleet
(signaalireleet, bi-stabiilit releet, tehoreleet)

www.hongfa.com

Relevalikoimaamme täydentää taiwanilainen Goodsky.
• piirikorttireleet
• relekannat

www.goodsky.com

Kudom on yli 40 vuotta sitten perustettu puolijohdereleiden
valmistaja jonka tehdas ja tuotanto sijaitsee Kiinassa. Myyntiedustajia on kaikilla mantereilla, useissa maissa.
• puolijohdereleet

www.kudom-elec.com

Solenoidit

Taiwanilainen Sun Magnet toimittaa solenoideja
mm. meri- ja ajoneuvoteollisuuden lukituksiin.
•
•
•
•
•

avoimet ja suljetut kelarakenteet
vetävät, työntävät ja kiertosolenoidit
voimat 45 N asti
kestoikä jopa 2 miljoonaa toimintakertaa
asiakaskohtaiset versiot

www.sunmagnet.com.tw
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Ledikomponentit

Suuri taiwanilainen ledivalmistaja jonka laajasta valikoimasta löytyy tuote joka kohteeseen:
•
•
•
•

pintaliitosledit
läpiladottavat ledit
teholedit
ledinäytöt

www.ligitek.com

Ledinauhat
Suoraan varastostamme laaja mallisto suosittuja ledinauhoja sisä- ja ulkokäyttöön, useita kirkkausluokkia,
kaikki värit, myös RGB-mallit.
Saatavana 12 ja 24 V -versioita sekä valmiita
pakkauksia joissa mukana kaikki tarvittava (teholähde ja himmennin). Kysy myös alumiinisia ledirimoja
sekä ledivaloputkia.

Ledivalonheittimet
Ledilamppu tehokkaaseen valaistukseen pihoille, työmaille,
ulkovalaistukseen, apuvaloksi, ym.
Palaa kirkkaasti välittömästi syttymisen jälkeen. Värinä
lämmin- tai päivävalkea. Ei UV-säteilyä. Säästää sähköä
halogeenilamppuun verrattuna n. 90 %. Ei sisällä elohopeaa
eikä muita rakasmetalleja. Pitkä käyttöikä. Kahden vuoden
takuu.
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Lamput

Laaja lamppuvarastomme kattaa pienois- ja merkkilamput,
halogeenilamput, ksenon-lamput, koristelamput, autolamput,
ym, ym.
“Jos kyseessä on lamppu, meiltä se löytyy“.
Perel Oy on Bailey-tuotteiden Suomen virallinen
maahantuoja.
www.bailey.nl

Ledilamput

Valikoimissamme on lukemattomia ledilamppuja joilla voidaan korvata perinteisiä merkkilamppuja.
Lediversiot on saatavilla lampunkantoihin Ba9s, E-10, MB,
MG6s, MF6s, T-4.5, T4.6, T5.5k, T5.5, T6.8, Bi-pin, WB,
E14, Ba15d, Ba15s.
Lisäksi ledi-indikaattoreita asennusaukkoihin 6 - 22,5 mm.
www.oshino-lamps.de

Ledilamput valaistukseen
Aina viimeisimmät uutuudet ledilampuista!
Saatavissa kaikkiin yleisiin lampunkantoihin:
E27, E14, GU10, MR16 (GU5,3), MR11.
Valikoima uudistuu jatkuvasti, tarjolla myös
himmennettävät mallit.
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Sulakkeet, ylijännitesuojat,
superkondensaattorit, induktanssit ja liittimet

Cooper Bussmann on suuri kansainvälinen valmistaja joka
kuuluu Eaton-konserniin. Tuotevalikoimasta mm:
-

SMD-sulakkeet
putkisulakkeet ja pitimet
kahva- ja puolijohdesulakkeet sekä pitimet
ajoneuvosulakkeet ja oheistarvikkeet
superkondensaattorit
ESD-suojat
hakkurikelat

www.cooperindustries.com

Sulakkeet, circuit breakerit,
alijännitesuojat
Schurter on sveitsiläinen huippulaatuisten komponenttien
valmistaja.
-

SMD-sulakkeet
putkisulakkeet
kahvasulakeet
ylivirtasuojat
alijännitesuojat
mekaniikkaosat
induktiiviset tuotteet

www.schurter.com

Hollyland on kiinalainen sulakevalmistaja, jonka valikoimiin
kuuluu mm:
- SMD-sulakkeet
- putkisulakkeet
- kahva- ja puolijohdesulakkeet

www.hollyfuse.com

Palautuvat sulakkeet
Taiwanilaisella PPTC-komponenttien
valmistajalla Fuzetecilla on suuri valikoima nk. palautuvia sulakkeita.
- läpiladottavat PTC:t aina 600 VDC asti
- SMD PTC:t 0 – 6 V ja 0 – 60 V
- paristoille ja akuille omat versiot

www.fuzetec.com
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Super- ja hybridikondensaattorit

Vinatech on innovatiivinen superkondensaattorivalmistaja
Etelä-Koreasta jonka tuotevalimaan kuuluu mm:
-

hybridikondensaattorit 2,3 V, aina 800 F asti
superkondensaattorit 2,5; 2,7 ja 3 V, aina 3000 F asti
SMD-superkondensaattorit
superkondensaattorimoduulit 16 V / 500 F
ja 48 V / 125 F
- asiakaskohtaiset ratkaisut

www.vina.co.kr

Kiteet ja oskillaattorit

Kiinalaisen taajuuskomponenttien valmistajan
Fronter Electronicsin valikoimista löytyy mm:
-

kiteet, alkaen koosta 2016
oskillaattorit, alkaen koosta 2050 (myös ohjelmoitavat)
kidesuotimet
resonaattorit
saw-filtterit

www.chinafronter.com

Induktiiviset komponentit

Coilmaster on monipuolinen passiivikomponenttivalmistaja
Taiwanista, joka on erikoistunut induktiivisiin ratkaisuihin.
-

hakkurikelat
Chip-induktanssit
ilmakelat
muuntajat
LAN-komponentit

- SMD- ja kaapeliferriitit
- EMI-filtterit
- toroidit

www.coilmaster.com.tw

EMC/EMI-suojaus ja
lämpöäjohtavat materiaalit

Italialialainen Euro Technologies valmistaa EMC/EMI-suojaustuotteita ja lämpöäjohtavia materiaaleja.
www.euro-technologies.eu
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Summerit ja sireenit
Akustisia komponentteja: piezosummereita, sireenejä,
kutsukelloja, piezokaiuttimia ja piirikortille tarkoitettuja ääntä
tuottavia komponentteja. Vaativiin olosuhteisiin soveltuvia
ratkaisuja joita mm. autoteollisuus käyttää. Mahdollisuus
myös customoitujen tuotteiden valmistamiseen.
www.sonitron.be

Tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman kustannustehokkaita summereita ja
sireeneitä. Valikoimassa mm. piirikortille
juotettavia SMD- ja PIN-tyypin tuotteita
customoitujen tuotteiden valmistamiseen.
www.db.com.hk

TFT-, OLED- ja LCD-näytöt

Huippuluokan LCD-, TFT-,
kosketus- ja OLED-näyttöjä.
Myös controllerilla varustetut!
Koot max. 10 tuumaa.
www.bolymin.com.tw

Bi-metalli -termostaatit

Bi-metallitermostaatteja. Käyttökohteita mm. kiukaat, moottorien ylikuumenemissuojaukset yms. Valikoimassa automaattisesti sekä käsin resetoitavat mallit, lähinnä teollisuuden tarpeisiin.
www.asahikeiki.co.jp

Bi-metallitermostaateja tarkkuutta vaativiin kohteisiin. Saatavissa tarvittaessa tyypistä riippuen esim. 10 kpl erissä.
www.comepa.com

Pulssi- ja käyttötuntilaskurit
®

Pulssi- ja käyttötuntilaskureita. Valikoimassa mekaaniset ja
digitaaliset mallit. Myös DIN-kiskoon asennetavia laskureita
saatavissa. Myös custom-mallit.
www.bauser-control.de
11
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Teollisuusnäytöt

Huippulaadukkaat näyttöratkaisut teollisuuden vaativiin
tarpeisiin. Saatavana Profibus-, Modbus-, Ethernet-, sarja- ja
analogisella liityntävaihtoehdoilla. Mahdollisuus asiakaskohtaisten mallien valmistukseen. Tuotevalikoima sisältää myös
näyttöjä paneeliasenteisiin kohteisiin.
www.siebert.de

Taulumittarit ja virtamuuntajat

• DIN-normin analogiset ja digitaaliset
paneeliin asennettavat taulumittarit
• DIN-normin sivuvirtavastukset (shuntit)
• virtamuuntajat (myös 0,2 S -luokan mallit)
• avattavat virtamuuntajat
• esiaseteltavat mittamuuntimet

www.rishabh.co.in

DIN-normin analogisia taulumittareita, myös ns. laivaluokituksella. Mittamuuntimia, sivuvirtavastuksia ja erikoisvalmisteisia taulumittareita esiaseteltavilla hälytysrajoilla.
www.saci.es

SEW valmistaa pyöreään asennusaukkoon sopivia
analogisia taulumittareita.
Myös malleja mikroampeeritason virtamittauksiin.
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DC/DC-muuntimet piirikortille

P-Duken laajasta valikoimasta löytyvät muuntimet
standardipinnijärjestyksellä tehoalueelle 1 - 200 W.
Kysy myös asiakaskohtaisia ratkaisuja!
•
•
•
•
•
•

isoloidut muuntimet
yksi- ja moniulostuloiset muunninvaihtoehdot
hajautetun tehonsyötön moduulit
kuormapistemuuntimet, POL (Point of load)
muuntimet DIN-kiskoon
custom-tuotteet

www.pduke.com

Mornsun täydentää laajaa DC/DC-muunninvalikoimaamme. Tehoalueet 1 - 60 W.
Mornsunilta myös AC/DC-teholähteet sekä
EMC-filtterit. Tuotteita löytyy niin piirikortille
asennettavaksi kuin DIN-kiskoonkin.
www.mornsun-power.com

Kontaktiratkaisut piirikortille

Preci-Dipin valikoimaan kuuluvat mm. jousikuormitteiset
kontaktit, holkki- ja piikkirimat, kannat (DIL, PGA, BGA,
PLCC) sekä erilliskontakit.
Sveitsiläisellä Preci-Dipillä on kymmenien vuosien kokemus
huippulaatuisista custom-tuotteista. Preci-Dipin liitin- ja kontaktituotannosta jo yli 30 % on tarkasti asiakkaiden toiveiden
mukaan räätälöityä.
www.precidip.com

Testifixturet ja testineulat

Elektroniikan tuotekehityksessä ja
tuotannon testauksessa käytettävillä
testifixtureilla ja testineuloilla varmistetaan, että suunnittelussa tai kokoonpanossa käytettävät piirilevyt toimivat
kuten pitääkin.
Saksalainen Feinmetall valmistaa testausteknologiatuotteita, mm. testineulat/
testiholkit, RF-probet ja testifixturet.
www.feinmetall.de
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Teholähteet

Taiwanilainen MeanWell on maailman johtava
hakkuriteholähdevalmistaja.
Kiskokiinnitteiset AC/DC-teholähteet
•
•
•
•
•

MDR-sarja, tehoalueet 10-100 W
DR-sarja, myös DIN-aukkoon, tehoalueet 15-120 W
DRP-sarja, tehoalueet 240-480 W
DRT-sarja kolmivaiheteholähteet, tehoalueet 120-960 W
kaikissa laaja sisäänmenojännitealue 85-264 VAC

Koteloidut ja avoimet AC/DC-teholähteet
• laaja valikoima eri sarjoja
• medical-versiot

Led-tehonsyöttöön tarkoitetut AC/DC-teholähteet
• useita eri sarjoja
• koteloidut, IP-67

Desktop-teholähteet, adapterit

• useita eri sarjoja, tehoalueet 6-1120 W

Powermec AD/DC-pistorasiateholähteet/adapterit
• suoraan varastosta

DC/DC-teholähteet
•
•
•
•

moduuli-sarjat
koteloidut sarjat
avoimet sarjat
piirikortille tulevat sarjat

www.meanwell.com

Eta Power Source on japanilainen huippulaadukkaiden
teholähteiden valmistaja. Euroopan myyntiverkosto kattaa jo
yli 30 maata.
AC/DC-teholähteet

• koteloidut ja avoimet modulisarjat,
tehoalueet 15-1000 W, eri ulostuloilla
• kaikissa malleissa laaja sisäänmenojännitealue 85-264 VAC

DC/DC-teholähteet

• koteloidut sarjat, tehoalueet 3-15 W
• piirikortille tulevat sarjat, tehoalueet 3-29 W

www.etapower.com
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Teholähteet

Chinfa Electronics on taiwanilainen hakkuriteholähdevalmistaja, joka aktiivisen tuotekehityksensä ansiosta on pysynyt
kaiken aikaa kehityksen kärjessä ja tuo jatkuvasti uusia
tuotteita markkinoille.
Kiskokiinnitteiset AC/DC teholähteet,
DRA/DRAN-sarja
• tehoalueet 5-480 W, eri ulostuloilla
• AMRI-sarja 7,5-19 W, eri ulostuloilla
myös DIN-aukkoon sopiva malli
• WRA-sarja, kolmivaiheteholähteet,
tehoalueet 120-960 W

AC/DC Teholähdemoduulit
•
•
•
•

KAM-sarja, tehoalueet 6,6-30 W
KAD-sarja, avoin malli, tehoalueet 6,3-30 W
KAMN-sarja, tehoalueet 20-30 W
KADN-sarja, avoin malli, tehoalueet 20-30 W

DIN-kisko/aukkoteholähdesarja

• pienikokoinen, oikosulkusuojattu, korkeahyötysuhde  80 %
• ulostulojännitteet: +5 VDC/7,5 W,
+12 VDC/10 W, +15 VDC/10 W ja +24 VDC/10W

Kaikissa malleissa laaja sisäänmenojännitealue
90-264 VAC.
www.chinfa.com

Adel System on italialainen teholähdevalmistaja, joka
on erikoistunut AC/DC- ja akkulaturityyppisten teholähteiden valmistukseen.
Akkulaturit DIN-kiskoon
• tehoalueet 3-10 A

AC/DC-teholähteet DIN-kiskoon
• tehoalueet 1,5-40 A

www.adelsystem.com

Anturit

Japanilainen Panasonic Electric Works valmistaa erilaisia
antureita, lähestymiskytkimiä, valokennoja ja turvallisuuskomponentteja.
•
•
•
•
•
•

kuituoptiset anturit
laser-anturit
valokennot
mikrovalokennot
induktiiviset anturit
paine-/virtausanturit

•
•
•
•
•

alueanturit
mittausanturit
turvallisuuskomponentit
laser-merkkauslaitteet
ionisaattorit

www.panasonic-electric-works.com
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Me palvelemme kaikissa komponenttiasioissa:

lamput ja ledivalaistus
Jari Korhonen
osastopäällikkö
puhelin 0400 305 793
jari.korhonen@perel.fi
kytkimet
Jesse Halonen
tuotepäällikkö
puhelin 0400 800646
jesse.halonen@perel.fi
kytkimet, anturit
Tuomo Tingander
tuotepäällikkö
puhelin 050 465 4376
tuomo.tingander@perel.fi
releet, ledikomponentit, solenoidit
ylijännitesuojat
Juha Lae
tuotepäällikkö
puhelin 040 562 3990
juha.lae@perel.fi
sulakkeet, kelat, suojauskomponentit, superkondensaattorit,
muuntajat, kiteet
Tero Turunen
tuotepäällikkö
puhelin 0400 883 828
tero.turunen@perel.fi
teholähteet, EMC-suotimet
Mauno Launipuro
tuotepäällikkö
puhelin 050 367 6345
mauno.launipuro@perel.fi
näytöt, termostaatit, summerit,
sireenit, taulumittarit, laskurit,
terminaalit, virtamuuntajat

Lasse Rautjärvi
tuotepäällikkö

puhelin 040 504 6914

lasse.rautjarvi@perel.fi
DC/DC-muuntimet piirikortille,
kontaktiratkaisut, diodisillat, optot,
testifixturet ja -neulat
Arto Viinikka
tuotepäällikkö
puhelin 0400 604 956
arto.viinikka@perel.fi

tekninen myynti
Hanna Vuorinen
puhelin 050 543 0018
hanna.vuorinen@perel.fi

SUOMI

Hyvinkää

toimitusvalvonta
Kirsi Puranen
myyntisihteeri
puhelin 040 756 8872
kirsi.puranen@perel.fi
toimitusvalvonta
Marleine Lindfors-Lae
myyntisihteeri
puhelin 050 544 4475
marleine.lindfors@perel.fi
toimitusvalvonta
Outi Kuivamäki
sihteeri
puhelin 040 731 0387
outi.kuivamaki@perel.fi
tilausten käsittely
Niko Kekki
puhelin 050 543 0065
niko.kekki@perel.fi

Pietari

Tallinna
EESTI

Ulkomaiset PEREL-yhtiöt:

PEREL EESTI AS
Mustamäe tee 62
12916 Tallinn, ESTONIA
tel. +372 699 8840, fax +372 699 8841
info@perel.ee, www.perel.ee

PEREL RUSSIA ZAO

Babushkina 3
192029 St. Petersburg, RUSSIA
tel. +7-812-3258 828, fax +7-812-3258 830
sales@perel-russia.ru, www.perel-russia.ru

Komponenttien jälleenmyyjät Suomessa:
Helsinki
Heinola
Hämeenlinna

Partco Oy
LSK Electrics Oy
Elektrolinna Oy
LSK Electrics Oy
Jyväskylä
K-S Elektroniikka Oy
Kemi
Sähkö Es-Ja Oy
Kokkola
Kokkolan Sähkö- ja Automaatio Oy
Kotka
LSK Electrics Oy
Kouvola
Pohjois-Kymen Sähkötarvike Oy
Kuopio
Instele Oy
Lahti
LSK Electrics Oy
Lappeenranta Laatusähkö Oy
Pohjois-Kymen Sähkötarvike Oy
Oulu
Oukota Oy
Pohjois-Suomen Elektroniikkakeskus Oy
Perniö
Finnparttia Oy
Pori
Porin Elektroniikkatarvike Oy
Rauma
Kouluelektroniikka Oy
Seinäjoki
Pohjois-Suomen Sähkö Oy
Tampere
Suomen Elektori Oy
Turku
Humaliston Sähkö, Turun sähkötukku Oy
Triopak Oy
Vaasa
Starelec Oy
(ent. Vaasan Elektroniikkakeskus Oy)

p. (09) 587 6960 / www.partco.fi
p. 020 781 4320 / www.lsk.fi
p. (03) 647 070 / www.elektrolinna.fi
p. 020 781 4330 / www.lsk.fi
p. (014) 339 9800 / www.kse.fi
p. (050) 534 0500 / www.esja.fi
p. 010 422 5540 / www.ksaoy.fi
p. 020 781 4340 / www.lsk.fi
p. (05) 744 220 / www.pkst.fi
p. (017) 266 2200 / www.instele.fi
p. 020 781 4200 / www.lsk.fi
p. 020 7649 670 / www.laatusahko.fi
p. (05) 744 220 / www.pkst.fi
p. 0207 280430 / www.oukota.fi
p. (08) 377 614 / www.psek.fi
p. (02) 727 200 / www.finnparttia.fi
p. (02) 633 6633 / www.lm.fi
p. (02) 822 1760 / www.kouluelektroniikka.fi
p. (06) 421 9500 / www.pssahko.fi
p. (03) 255 0669 / www.elektori.com
p. (02) 337 661 / www.sahko.fi
p. (02) 237 6400 / www.triopak.fi
p. (06) 318 6800 / www.vekoy.com

Torpankatu 28, PL 230, 05801 HYVINKÄÄ
puh. (019) 87 111, fax (019) 8711 500
tilaukset: tilaus@perel.fi, www.perel.fi
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