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Komponentit

Tuoteryhmät
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 12,3 miljoonan euron liikevaihto.
Edustuksia on yli 100 ja varaston arvo on noin kolme miljoonaa euroa.
Käytössämme on ISO-9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä.

PEREL GROUP OY

Komponentit 45 %

Mittalaitteet 15 %
Teollisuustuotteet 25 %
Factory Automation 15 %

Olemme osa Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä toimivaa Perel Group -konsernia jossa on 135 työntekijää ja 23,7
miljoonan euron liikevaihto. Konserni maahantuo, markkinoi ja myy ammattielektroniikkaa; komponentteja, mittalaitteita,
teollisuustuotteita ja tuotannon koneita sekä RFID- ja viivakoodiratkaisuja Suomen, Baltian ja Pietarin alueella.
Konsernin tytäryhtiöt ovat
• Suomessa
• Virossa
• Venäjällä

Perel Oy, Finn-ID Oy
Perel Eesti AS, ID-Balti AS
Perel Russia LLC, ID-Russia LLC

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.

Kytkimet
1953 perustettu japanilainen
NKK Switches on ollut kytkinmaailman
huipulla jo kymmeniä vuosia. Perel Oy:n
edustuksessa NKK Switches on ollut neljättäkymmenettä
vuotta, ja se on edelleen yksi tärkeimmistä päämiehistämme.
Yrityksellä on yli 1000 patenttia, joista tunnetuin on STCkontakti (Sliding Twin Crossbar). NKK Switchesin erittäin laaja
kytkinvalikoima käsittää 80 kytkinsarjaa, joista löytyy yli 4 miljoonaa erilaista kytkintä. Virta-alueet logiikkatasosta 50 A asti.
NKK Switchesillä on ISO9001-laatujärjestelmä ja ISO14001ympäristöjärjestelmä. Kytkimet ovat pääosin UL- ja CSAhyväksyttyjä.
• vipukytkimet
• keinukytkimet
• painokytkimet
• liukukytkimet

• kiertokytkimet
• avainkytkimet
• valopainikkeet
• OLED-kytkimet

www.nikkaiswitches.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

ELEKTRA Tailfingen on saksalainen
perheyhtiö jolla on yli 90 vuoden
kokemus alalta.
ELEKTRA Tailfingen valmistaa mm:
•
•
•
•
•
•

turvakytkimet
moottorinsuojakytkimet
nokkakytkimet
virranjakokeskukset
testilaitteistot
CEE-pistokkeet ja pistorasiat

www.elektra-tailfingen.de
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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
kytkimet kenttäväyläliityntöihin: CANopen, Profibus, EtherCAT,
Profinet I/O, Ethernet IP, AS-Interface
• 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 niitä myös
pienemmissä erissä. Yrityksellä on ISO9001-laatujärjestelmä
ja ISO14001-ympäristöjärjestelmä. Salecomin kytkimet ovat
pääosin UL- ja CSA-hyväksyttyjä.
•
•
•
•
•

vipukytkimet
keinukytkimet
painokytkimet
liukukytkimet
valopainikkeet

www.salecom.com
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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
RST-runkoisia ja suolavesitestattuja painikkeita.
Tuotevalikoimaan kuuluvat myös piezokytkimet ja
näppäimistöt.
• kestoikä 1.000.000 toimintakertaa
• IP40...IP69K

www.schurter.ch

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

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

www.schurter.ch
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Sulakkeet, circuit breakerit,
alijännitesuojat
Schurter on sveitsiläinen huippulaatuisten EMC/EMI -suojauskomponenttien, ylivirtasuojien, sulakkeiden ja
kytkimien valmistaja.
•
•
•
•
•
•
•

SMD-sulakkeet
putkisulakkeet
kahvasulakeet
ylivirtasuojat
alijännitesuojat
mekaniikkaosat
induktiiviset tuotteet

www.schurter.com

Sulakkeet
Eaton Electrical on osa kansainvälistä
Eaton Groupia. Tuotevalikoimaan kuuluu:

Electrical

• kahva- ja puolijohdesulakkeet sekä pitimet
• ajoneuvosulakkeet ja oheistarvikkeet

www.eaton.com

Hollyland on kiinalainen sulakevalmistaja, jonka valikoimiin kuuluu:
•
•
•
•
•
•

SMD-sulakkeet
putkisulakkeet
kahva- ja puolijohdesulakkeet sekä pitimet
tarvikkeet
lämpösuojat
termostaatit

www.hollyfuse.com

Palautuvat sulakkeet
Taiwanilaisella PPTC-komponenttien
valmistajalla Fuzetecilla on suuri
valikoima 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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Lamput
Laaja lamppuvalikoimamme käsittää pienois-,
miniatyyri-, halogeeni-, Xenon-, auto-, koriste-,
yms. lamput. Perel Oy on Bailey-tuotteiden ainoa
virallinen edustaja Suomessa.
Jos kyseessä on lamppu, meiltä se löytyy!
www.bailey.nl

LED-merkkilamput,
indikaattorit
Lukemattomia led-polttimoita, joilla
perinteiset merkkilamput voidaan korvata.
Suoraan varastostamme led-polttimot
kantoihin Ba9s, E-10, MB, MG6s, T4.5, T4.6, T5.5k, T5.5,
T6.8, Bi-pin, WB, E14, Ba15d, Ba15s.
Led-indikaattorit 6 - 22,5 mm asennusaukkoihin.
www.oshino-lamps.de

Teollisuusindikaattorit
Lähes kaikkiin (esim. keskusvalmistajien
sähkökeskukset ja teollisuuden ohjaamotai valvomotilat) teollisuuden käyttökohteisiin, kun esimerkiksi laitteen toiminnasta halutaan kertoa
selkeästi värivalolla (liikennevalojen toimintaperiaate).
• AC/DC +6, +12, +24, +36, +48, +110, +127
• DC +220
• AC +220, +380

Laaja valikoima erilaisia indikaattoriledejä esim. 16 tai
22 mm asennusaukkoon. Saatavana myös tilaa säästävä
puna-vihreä väriyhdistelmä (vain yksi indikaattori).
www.delixi-electric.com
Solitronics valmistaa
mm. sähkölaitosten
käyttämiä asennonosoittimia.
• AC/DC-yhdistelmässä +24, +110, ja +130 -mallit
• AC +230 ja +380 VAC -mallit

www.solitronics.com

LED Retro-fit -lamput
Kaikkiin yleisiin kantoihin:
E27, E14, GU10, MR16 (GU5,3),
MR11, G9, R7s, G4.
Valikoima uudistuu jatkuvasti. Myös himmennettävät mallit
sekä 12 VDC ja 24 VDC.
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LED-valonheittimet
Tehokkaat led-valonheittimet puutarhoihin, teollisuuteen,
ulkovalaistukseen.
Syttyy välittömästi täyteen kirkkauteen!
Kirkas päivänvalo 4000 k. Ei UV-säteilyä. Halogeeniin
verrattuna 90 % energiansäästö. Ei sisällä elohopeaa tai
muita rakasmetalleja. Takuu 2 - 5 vuotta mallista riippuen.

LED-nauhat
Suoraan varastosta valtava valikoima led-nauhoja.
Eri teholuokkia. IP20-, IP33-, IP65-mallit, sekä RGB- ja RGBW-mallit.
Ohjaimet, teholähteet, alumiinilistat, liittimet, yms. tarvikkeet.
Myös led-putket ja erilaiset valaisimet suoraan varastosta.

LED-komponentit
Suuri taiwanilainen valmistaja, jonka
laajasta valikoimasta löytyy laatuledit
joka kohteeseen:
•
•
•
•

pintaliitosledit
läpiladottavat ledit
teholedit
led-näyttömoduulit

www.ligitek.com
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Releet
Maailman suurimpiin relevalmistajiin
lukeutuvalla kiinalaisella Hongfalla on
yli 130 erilaista relemallia 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 pitkälti
yli 10 vuotta. Hyvä laatu ja hintataso on nostanut Hongfan
tärkeimpien päämiestemme joukkoon.
Kaikki 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
• 1 mA - 30 A

www.goodsky.com

Xiamen Jinxinrong Electronics Co., Ltd
on keskittynyt puolijohdereleiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Tehdas on
perustettu vuonna 2010 ja sijaitsee Kiinassa.
•
•
•
•
•
•

optiset releet piirikortille
läpiladottavat releet piirikortille
paneeliasennettavat releet
DIN-kiskoon asennettavat releet
kustomoidut releet
virta alueet 0,1 – 150 A

www.jinxinrong.com

Japanilainen Panasonic Electric
Works valmistaa laadukkaita,
eri tyyppisiä releitä.
mekaaniset releet
• teho-, signaali-, ajoneuvo- ja turvareleet
puolijohdereleet
• paneeliasennettavat, läpiladottavat piirikortti-,
sekä PhotoMOS-releet

www.panasonic-electric-works.com
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Solenoidit
Taiwanilainen Tai Shing toimittaa
solenoideja esimerkiksi meri- ja
ajoneuvoteollisuuden lukituksiin.
•
•
•
•
•

avoimet ja suljetut kelarakenteet
vetävät, työntävät ja kiertosolenoidit
voimat 4 N asti
kestoikä jopa 2 miljoonaa toimintakertaa
asiakaskohtaiset versiot

www.tti.com.tw

Kaasupurkausputket
Japanilaisen Sankoshan
ylijännitesuojat suojaavat
esimerkiksi salamaniskuilta.
•
•
•
•
•
•
•

4x6 mm, 100-350 V
3-elektrodinen, 8.6 x 6 mm, 90-350 V
6x8 mm, 75-800 V, 10 and 20 kA
8x8 mm, 90-350 V, 15 kA, 1000 V, 5 kA
8x8.5 mm, 1500-6000 V, 5 kA
3-elektrodinen, 12x8 mm, 90-400 V, 10 kA
3-elektrodinen SMD, 11.5x8 mm, 90-350 V, 10 kA

www.sankosha.co.jp

Diodit, diodisillat
Rectron ja Gulfsemi ovat globaaleja
puolijohdevalmistajia joiden tuotteita
ovat diodisillat, diodit ja muut erilliset
puolijohteet. Käyttökohteita esim. valaistus,
tehonsyöttö, kulutuselektroniikka jne.
• läpiladottavat ja SMD-sillat aina 30 A saakka

www.rectron.com
www.gulfsemi.com
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Mekaniikkaosat
Saksalainen Osterrath tarjoaa
laajan valikoiman stanssattavia
metalliosia, esimerkiksi:
•
•
•
•

sulakepitimet
lattaliittimet
testipiikit
läpiviennit, holkit, niitit

www.osterrath.de

Tarkkuustehovastukset
Maailman johtava tarkkuustehovastusten valmistaja. Saatavana
myös erittäin tarkat mittavastusmodulit.
VMX-sarja
• koot 0805, 1206, 1210, 2512
• 5 - 1 mOhm
• 1%, 5%, 3 W asti
CMX-sarja
• koot 1206, 1210, 2512
• 10 - 500 mOhm
• 1%, 5%, 2,5 W asti
SMX-sarja
• koot 1206, 1210, 2512, 2817
• 5 mOhm - 4 Ohm
• 0,5%, 1% ja 5%, 5 W asti
VLX-sarja
• koot 0612, 1020
• 1 - 39 mOhm
• 1%, 5%, 2 W asti
SMR/SMV-sarja
• koko 4723
• 1 mOhm - 4,7 Ohm
• 0,5%, 1% ja 5%, 5 W asti
BVX-sarja
• koot 1216/2512/2725/3812/39220/4026/5930
• 0,2 - 10 mOhm
• 1%, 5%, 12 W asti

www.isabellenhuette.de

Superkondensaattorit
USA:laisen FastCAP Systemsin superkondensaattorit erittäin vaativiin
olosuhteisiin.
• SMD -40 ... +85oC
• -40 ... +150oC
• -55 ... +85oC

www.fastcapsystems.com
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Super-,
hybridikondensaattorit
Vinatech on innovatiivinen superkondensaattorivalmistaja Etelä-Koreasta jonka
tuotevalikoimaan kuuluu esimerkiksi:
•
•
•
•
•

hybridikondensaattorit, aina 6000 F asti
superkondensaattorit 2.7, 3.0 and 3.2 V, aina 3000 F asti
SMD-superkondensaattorit
superkondensaattorimoduulit 16 V / 500 F ja 48 V / 125 F
asiakaskohtaiset ratkaisut

www.vina.co.kr

Kiteet, oskillaattorit
Kiinalaisen taajuuskomponenttien
valmistajan Fronter Electronicsin
valikoimista löytyy mm:
•
•
•
•
•

kiteet
oskillaattorit
kidesuotimet
resonaattorit
saw-filtterit

www.chinafronter.com

Induktiiviset komponentit
•
•
•
•
•
•
•

hakkurikelat
chip-induktanssit
ilmakelat
muuntajat
LAN-komponentit
SMD- ja kaapeliferriitit
toroidit

Coilmaster on monipuolinen passiivikomponenttivalmistaja
Taiwanista, joka on erikoistunut induktiivisiin ratkaisuihin.
www.coilmaster.com.tw

TFT-, OLED-, LCD-näytöt
Huippuluokan LCD-, TFT-,
kosketus- ja OLED-näyttöjä.
Myös controllerilla varustetut!
Koot max. 10 tuumaa.
www.bolymin.com.tw
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DC/DC-muuntimet
piirikortille
•
•
•
•
•
•

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

P-Duken laajasta valikoimasta löytyvät muuntimet standardipinnijärjestyksellä tehoalueelle 1 - 300 W. Kysy myös asiakaskohtaisia ratkaisuja!
www.pduke.com

Mornsunin DC/DC-muuntimet
piirikortille tai DIN-kiskoon.
Tehoalueet 1 - 150 W.
Valikoimissa myös AC/DC-teholähteet sekä EMC-filtterit.
www.mornsun-power.com

Kontaktiratkaisut
piirikortille
•
•
•
•

jousikuormitteiset kontaktit
holkki- ja piikkirimat
kannat (DIL, PGA, BGA, PLCC)
erilliskontakit

Sveitsiläisen Preci-Dipin huippulaatuisesta liitin- ja kontaktituotannosta jo kolmannes on tarkasti asiakkaiden tarpeiden
mukaan räätälöityä.
www.precidip.com

Testifixturet, testineulat
• testineulat/testiholkit
• RF-probet
• testifixturet

Saksalaisen Feinmetallin testifixtureilla ja testineuloilla
varmistetaan elektroniikan tuotekehityksessä ja tuotannon
testauksessa käytettävien piirilevyjen toiminta.
www.feinmetall.de
•
•
•
•
•

testifixturet
funktionaaliset testerit, 6TL
ICT-testerit, Teradyne
flying probe -testerit, Seica
VPC-interfacet

Ruotsalaiselta Columbia Elektronik Ab:lta testifixturet sekä
laitteet ja ratkaisut tuotannon testaukseen.
Kysy täydellistä pakettia esim. neulapetitestaukseen!
www.columbia.se
13
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Teholähteet
Taiwanilainen MeanWell on
yksi maailman suurimmista
teholähdevalmistajista.
Din-kiskoon asennettavat AC/DC-teholähteet
•
•
•
•
•

MDR-sarja, tehoalue 10-100 W
DR-sarja, myös DIN-aukkoon, tehoalue 15-120 W
HDR-sarja, myös DIN-aukkoon, tehoalue 15-120 W
DRP-sarja, tehoalue 240-480 W
laaja sisäänmenojännitealue 85-264 VAC

Avoimet ja koteloidut AC/DC-teholähteet
• erittäin laaja valikoima eri sarjoja
• myös medical-mallit

AC/DC-teholähteet LED-tuotteille
• laaja valikoima eri malleja
• koteloidut mallit, myös IP-67

Laptop- ja pistorasiaan kytkettävät teholähteet
• useita eri sarjoja tehoalueella 6-1120 W

DC/DC-teholähteet
•
•
•
•

moduuli
koteloidut mallit
avoimet mallit
piirikortille asennettavat

www.meanwell.com

ETA on japanilainen huippulaatuisten
teholähteiden valmistaja. Euroopan
myyntiverkosto kattaa yli 30 maata.
AC/DC-teholähteet

• avoimet ja koteloidut mallit, tehoalueelle 12-1000 W
• laaja sisäänmenojännitealue 58-264 VAC

DC/DC-teholähteet

• koteloidut mallit, 3-15 W
• piirikortille asennettavat, 3-29 W

www.etapower.com

•
•
•
•

AC/DC-pistorasiateholähteet, 2-40 W
laptop-teholähteet, 1,5-200 W
sähkömoottorit
servomoottorit

Ruotsalainen Powermec valmistaa teholähteitä, pieniä
sähkömoottoreita ja sähkömekaanisia komponentteja.
www.powermec.se
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Teholähteet
Chinfa Electronics on taiwanilainen
hakkuriteholähdevalmistaja, jonka etuja
ovat jatkuva tuotekehitys, asiakkaiden
tarpeiden pohjalta kehitetyt tuotteet ja
kilpailukykyinen hinta.
Din-kiskoon asennettavat mallit

• tehoalue 5-480 W
• AMR-sarja, myös DIN-aukkoon, 7,5-100 W
• WRA-sarja 3-vaiheteholähde, 120-960 W

AC/DC-teholähdemoduulit:
•
•
•
•
•

KAM-sarja, 6,6-30 W
KAD-sarja, avoin malli, 6,3-30 W
KAMN-sarja, 20-30 W
KADN-sarja, avoin malli, 20-30 W
kaikissa malleissa laaja sisääntulojännitealue 90-264 VAC

www.chinfa.com

Italialainen teholähdevalmistaja
ADEL System on erikoistunut
AC/DC- ja akkulaturiteholähteisiin.
DIN-kiskoon asennettavat akkulaturit
• virta-alueet 3-10 A

DIN-kiskoon asennettavat AC/DC-teholähteet
• virta-alueet 1,5-40 A

www.adelsystem.com

Anturit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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A MINAS A6-sarjan
servomoottorit
D GT- ja HM500-sarjan
kosketuspaneelit

C FP-sarjan PLC:t

B Liikkeenohjauskirjastot, konfigurointi ja
ohjelmointiohjelmisto

Kattavat liikeohjausratkaisut
A

MINAS A6-sarjan servomoottorit
• erittäin dynaamiset servomoottorit
• suuri tehoalue 50 W - 5 kW
• kevyt ja kompakti muotoilu
• toiminnot resonanssitaajuuksien ja tärinöiden eliminoimiseksi
• pulssi, analoginen ja verkkoteknologia reaaliajassa 100 Mbit/s

B

Liikkeenohjauskirjastot, konfigurointi ja
ohjelmointiohjelmisto
• hallinta FPWIN Pro -ohjelmointiohjelmistolla
(IEC 61131-3 -standardin mukainen)
• PANATERM ja M-SELECT -konfigurointiohjelmisto
• liikkeenohjauskirjastot

C

FP-sarjan PLC:t
• varustettu paikanmääritystehtäviin tarvittavalla laitteistolla
• FP0R, FPΣ ja FP-X ohjaavat jopa 4 akselia
• FP7 ohjaa jopa 64 akselia
• PROFIBUS, Ethernet TCP/IP, Modbus, S-Link, CC-Link, PLC-Link

D

GT- ja HM500-sarjan kosketuspaneelit
• kooltaan kompaktista 3 “kosketuspaneelista värilliseen
13” TFT-näyttöön saakka
• ethernet-portti, VNC (virtual network computing) -tekniikan
tiedonsiirto, USB
• tiiveysluokka jopa IP67 asti
• SD-korttipaikka

www.panasonic-electric-works.com

Riviliittimet
Ammattilaisen valinta teollisuuden ja
keskustalmistajien vaativiin tarpeisiin.
Schlegelin riviliittimet soveltuvat sekä
korkeajännite- että pienjännitepuolen kohteisiin (AC ja DC).
Ne ovat erittäin kompaktin kokoisia ja valikoima on
huomattavan laaja. Schlegelin huippulaatuiset riviliittimet
täyttävät ISO 9001:2008 -standardin mukaiset vaatimukset.
www.schlegel.biz
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Summerit, 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

Bi-metalli -termostaatit
Käyttökohteita mm. kiukaat, moottorien ylikuumenemissuojaukset
yms. Valikoimassa automaattisesti
sekä käsin resetoitavat mallit,
lähinnä teollisuuden tarpeisiin.
www.asahikeiki.co.jp
Bi-metallitermostaatteja tarkkuutta
vaativiin kohteisiin. Saatavissa
tyypistä riippuen esim. 20 kpl erissä.
www.comepa.com

Tuotteet automaatioon
• jännitteen, virran -ja taajuudenvalvonta
• aikareleet, käyttötuntilaskurit ja
digitaaliset ajastimet
• maavirtasuojat
• lämpötilasäätimet ja GSM-ohjaimet
• signaalimuuntimet

General Industrial Controls Plc. (GIC) valmistaa aikareleitä, digitaalisia ajastimia, monitoimireleitä, mekaanisia- ja
digitaalisia laskureita, signaalimuuntimia ja GSM-ohjaimia,
maavirtasuojia, esiaseteltavia käyttötuntilaskureita sekä
lämpötilasäätimiä.
Tuotteet on suunniteltu käytettäviksi DIN-kiskokiinnitteisinä,
mutta monipuolisesta valikoimasta löytyy myös paneeliasenteisia malleja. Ajastimissa ja osassa releistä kiinnitys on
toteutettu erillisellä kiinnitykseen tarkoitetulla kannalla.
www.gicindia.com
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Taulumittarit,
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

Pulssi-,
käyttötuntilaskurit
• mekaaniset
• digitaaliset
• myös DIN-kiskoon asennettavat
ja custom-mallit

www.bauser-control.de
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Teollisuuden
näppäimistöt, ohjaimet
CTI Electronics Corporation on jo yli 30
vuotta toiminut ISO 9001:2008 -sertifioitu
yritys, joka on erikoistunut teollisuuden
käyttämiin näppäimistöihin sekä Industrial
Mouse™ -ohjainsauvoihin (hiiren osoitinlaitteet).
•
•
•
•
•
•

teollisuusnäppäimistöt
hiiren osoitinlaitteet
teollisuuden analogiset joystickit
ilmailutasoluokitellut ”ohjauspallo”-hiiret
analogiset/digitaaliset liikeohjaimet
NEMA 4 (IP66) -tiiveysluokan painikkeet

www.ctielectronics.com

Teollisuusnäytöt
Huippulaatuiset näyttöratkaisut
teollisuuden vaativiin tarpeisiin.
Saatavana Profibus-, Modbus-,
Ethernet-, sarja- ja analogisilla liityntävaihtoehdoilla.
Mahdollisuus asiakaskohtaisten mallien valmistukseen.
Tuotevalikoima sisältää myös näyttöjä paneeliasenteisiin
kohteisiin.
www.siebert-group.de
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Me palvelemme kaikissa
komponenttiasioissa:
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@perel.fi
Osastopäällikkö
Lamput ja led-valaistus
Jari Korhonen
puhelin 019 8711 523

Tuotepäällikkö
Teholähteet
Niko Karttunen
puhelin 019 8711 517

Tuotepäällikkö
Kytkimet
Jesse Halonen
puhelin 019 8711 512

Tuotepäällikkö
DC/DC-muuntimet piirikortille, kannat,
kontaktiratkaisut, diodisillat, optot, testineulat
Arto Viinikka
puhelin 019 8711 520

Tuotepäällikkö
Kytkimet, anturit
Jani Huotari
puhelin 019 8711 519

Puhelinmyynti, toimitusvalvonta
Hanna Vuorinen
puhelin 019 8711 507

Tuotepäällikkö
Releet, solenoidit, ylijännitesuojat
Marko Korhonen
puhelin 019 8711 219

Toimitusvalvonta
Outi Kuivamäki
puhelin 019 8711 513

Tuotepäällikkö
Näytöt, termostaatit, summerit, sireenit,
taulumittarit, laskurit, virtamuuntajat
Lasse Rautjärvi
puhelin 019 8711 516
Tuotepäällikkö
Sulakkeet, kelat, suojauskomponentit, superkondensaattorit,
pulssimuuntajat, kiteet, EMC-suotimet/IEC-liittimet
Tero Turunen
puhelin 019 8711 518

Toimitusvalvonta
Tiia Eerola
puhelin 019 8711 506
Toimitusvalvonta
Kirsi Puranen
puhelin 019 8711 515
Tilausten käsittely
Niko Kekki
puhelin 019 8711 508

www.perel.fi

Torpankatu 28, PL 230, 05801 Hyvinkää
puh. 019 87 111, tilaukset: tilaus@perel.fi
www.perel.fi

