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Klinger Finland Oy on monipuolinen teknisen alan 
maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan 
toimintavarmuuttaan kehittämällä yhdessä kokonaisvaltaisia ja 
kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla he saavuttavat tavoitteensa. 
Klinger Finland Oy on osa kansainvälistä Klinger-konsernia.

Aseko on Klinger Finlandin toimintayksikkö, joka 
on erikoistunut muun muassa koneautomaation 
antureihin ja moottoreihin.

Koneautomaation laaja tuoteohjelma kattaa fysikaalisten suureiden 
mitta-anturit, askel- ja servomoottorit sekä kuormanvalvonta- 
ja tasausjärjestelmät. Valikoimaamme kiinteästi kuuluvien 
laitemerkkien lisäksi etsimme jatkuvasti myös vaihtoehtoisia 
tuotteita uusilta päämiehiltä. Täten voimme vastata asiakkaidemme 
erityyppisiin tarpeisiin sekä teknisesti korkeisiin laatuvaatimuksiin 
nyt ja tulevaisuudessa. Kokonaisvaltainen asiantuntemus, 
nopeat toimitukset ja monipuolinen tuotevalikoima takaavat 
kilpailukykymme alalla.

Tämä esite luo läpileikkauksen edustamiemme laitevalmistajien 
tuotetarjontaan. Saatavilla on toimintavarmoja sekä pitkän käyttöiän 
omaavia komponentteja Euroopan, Yhdysvaltojen sekä Kaukoidän 
johtavilta päämiehiltä. Voit tutustua tuotteisiimme kattavammin 
verkkosivuillamme osoitteessa www.aseko.fi. Sieltä näet myös 
ensimmäisenä tuoteuutuutemme.

Jos et löydä esitteestä sopivaa anturia, niin otathan yhteyttä ja 
katsotaan voimmeko löytää sopivan käyttötarkoitukseesi.

Klinger Finland Oy
Aseko
Tinankuja 3, 02430 MASALA
puh. 010 400 1012
fax. 010 400 1200
info@aseko.fi
www.aseko.fi

Timo Tuupanen
puh. 010 400 1295

GSM 0500 446 739
timo.tuupanen@aseko.fi

Peter Jansson
puh. 010 400 1208

GSM 050 338 9335
peter.jansson@aseko.fi

Myynnin yhteystiedot:
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Gyro-/kulmanopeusanturit sopivat moniin kohteisiin, joissa 
liikenopeutta pitää mitata. Tällaisia 

MEMS-gyrojen valmistajien ehdottomaan kärkeen kuuluva Silicon Sensing Systemsin antureilla voidaan nykyisin 
korvata osa vanhoista kuituoptisista gyroista pienen ryömintänsä ansiosta.

ovat esimerkiksi liikkuvat koneet ja koneiden osat. Kosketukseton ja kulumaton mittaus kestää ylikuormia ja 
soveltuu myös teollisuuden tarpeisiin mittaamaan kulmanopeuksia. Gyroantureita löytyy yhden, kahden tai 
kolmen akselin versioina ja erilaisilla mittausalueilla.

Silicon Sensing Systems CRS09
 » Yksiakselinen anturi kuituoptisen gyron suorituskyvyllä
 » Pieni ryömintä
 » Pienikohinainen
 » Tarkka analoginen lähtösignaali
 » Laaja käyttölämpötila-alue -40..+85 °C
 » Hyvä iskun- ja tärinänkesto

DIS QG40
 » Kulmanopeusanturi mobiilikäyttöön 
 » ±75°/s mittausalue
 » 10-30Vdc syöttöjännite 
 » 0,5..4,5V lähtöviesti.
 » Pienikokoinen (40x40x25 mm), koteloitu luokkaan IP67.

Silicon Sensing Systems DMU2
 » Kolmen akselin kulmanopeuden ja kolmen akselin kiihtyvyysantureiden 

avulla voi liikkeitä mitata ja kontrolloida helposti kolmiulotteisessa 
tilassa.

 » Yksikkö perustuu Silicon Sensingin hyväksi koettuun rengasgyro-
tekniikkaan ja tarjoaakin suuren tarkkuuden ja luotettavuuden pienessä 
ja edullisessa paketissa.

 » Kulmanopeus ja kiihtyvyysmittausten arvot päivittyvät joka millisekunti.

Silicon Sensing Systems CRS03
 » Yksiakselinen kulmanopeusanturi ratiometrisellä lähtöviestillä.
 » Mittausalueet ± 80, ±100 ja ±200°/s
 » Perustuu Silicon Sensingin hyväksi koettuun rengasgyro-tekniikkaan 

ja tarjoaa suuren tarkkuuden ja luotettavuuden pienessä ja edullisessa 
paketissa.

Silicon Sensing Systems CRG20
 » Edullinen ja pienikokoinen
 » ±75°/s tai ±300°/s
 » Toimitetaan isoissa määrissä rullassa
 » Sekä SPI- että analogiset lähdöt
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mittaavat kohteen kallistumista maan 
vetovoiman suhteen. Kallistusantureita Kallistuskulma-anturit

käytetään laajalti liikkuvissa laitteissa kuten henkilönostimissa ja maa- ja metsäkoneissa. Anturi mittaa kulman aina 
suoraan maahan nähden. Joissain antureissa on erillinen kalibrointimahdollisuus jolla kallistusanturin nollapiste 
voidaan asettaa vaikka anturi olisi asennettu hieman vinoonkin. Antureita on tarjolla sekä yhden, kahden tai 
kolmen akselin versioina. Ulostulo signaali on analoginen 0,5-4,5 / 0-10 VDC tai 4 – 20 mA tai digitalinen 
CANopen. Max kallistuskulma alue valittavissa 5° ... 360° väliltä.

DIS QG65N-KIXv-360-CANS-CM SIL2/PLd
 » Kahdennettu kallistusanturi
 » Mittausalueet 1x 0..360° tai 2x ±10°/±30°/±90°
 » Lähtönä CANopen ( CiA301 & CiA304 profiilit )
 » Kahdennettu mittaus SIL2/PLd mukaisesti.  

DIS QG40N
 » Seuraavan sukupolven kallistuskulma-anturi
 » Mittausalueet ±5° aina 2* 0..360° asti tai ±0,1g ...±16g
 » Resoluutio 0,007°
 » Tarkkuus ±0,1°
 » Kaksinkertainen mittauspiiri kahdennetulle lähdölle tai kahta eri ulostuloa 

varten, kuten esimerkiksi ±5° kallistusmittaus ja ±16g kiihtyvyyden 
mittaus. 

DIS QG65/75 kallistuskulma-anturi
 » DIS QG65/76 -anturi mittaa kallistuskulmaa tai kiihtyvyyttä.
 » Anturi on saatavana monella eri lähdöllä varustettuna mukaan lukien 

CAN-väylä.
 » Mittausalueet ovat enimmillään 0...360° ja ±90° 2-akselisena.
 » Anturi on erityisen sopiva ajoneuvokäyttöön 10-30 Vdc käyttöjännitteen 

sekä 20 000G iskunkestävyyden ansiosta.

Vigor Technology SST20 
 » SST20 anturissa yhdistyy edullisuus ja erinomaiset ominaisuudet
 » 1- tai 2-akselinen mittaus
 » Mittausalueet ±5....±90° , 0..360°
 » Tarkkuus ±0,1 tai ±0,07° (-15..+50°C)

Vigor Technology SST810  
 » Dynaaminen kallistusanturi
 » Sisäänrakennetut 3-akselinen kiihtyvyysanturi ja kolmen akselin gyro 

mahdollistavat kallistuksen laskemisen myös kohteen liikkuessa.
 » Mittausalueet ±90° kallistumalle, ±2g kiihtyvyydelle sekä ±300°/s 

kulmanopeudelle.
 » Lähtöinä vaihtoehdot :RS232, RS422, CAN 2.0
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Vigor Technology SST300
 » Anturiin on valittavissa peruslaitteen yhden tai kahden mittausakselin 

lisäksi lukuisia eri lisätoimintoja (esim. kompassi tai gyro) 
 » Lähtö valittavissa lähes mistä tahansa tänä päivänä käytössä olevasta 

langallisesta tai langattomasta vaihtoehdosta.
 » Mittausalueet ±5°..±60°.
 » Lisäksi anturille on tilattavissa tiettyjä kalibrointeja sekä eri 

lämpötilakompensointeja.
 » Eri luokituslaitosten hyväksynnät myös saatavissa.

MEAS DOG2 USB
 » Digitaalinen virheenkorjaus, suodatus ja lämpötilakompensointi
 » 12 bit resoluutio
 » -40°C... +85°C käyttölämpötila
 » Tyypillinen tarkkuus 0.15° @ +25°C 

MEAS D-sarja
 » Soveltuu suurta tarkkuutta vaativiin sovelluksiin.
 » Hyvien lämpötilaryömintäominaisuuksien ja koteloinnin ansiosta anturi 

soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi ajoneuvokäyttöön.
 » Lähtövaihtoehtoina mm. jännite-, virta- sekä CAN.

Midori magnetoresistiiviset anturit
 » Hall-mittauselementillä varustetut yksi- ja kaksiakseliset anturit.
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Kallistuskulmakytkimet mittaavat kohteen kallistumista maan 
vetovoiman suhteen. Kallistuskytkimiä 

Kiihtyvyysanturit mittaavat kohteen kiihtyvyyttä tiettyyn suuntaan tarkasti. 
Kiihtyvyysantureita löytyy sekä 1- että 2-akselisina.

käytetään laajalti liikkuvissa laitteissa kuten esim.henkilönostimissa. Kallistuskytkimistä löytyy 1- tai 2-akselin 
malleja ja myös turvaluokiteltuja kahdennettuja malleja.

MEAS
 » Laaja valikoima 1-, 2- ja 3-akselisia kiihtyvyysantureita.
 » Malleja vahvistimella ja ilman.
 » Mittausalueet ±2g...±6000g

DIS QG30/40/50
 » DIS tarjoaa kiihtyvyysantureita 1-, 2- tai 3-akselisina malleina 

mittausalueena ±0,25g -12g.
 » Modulaarisen tuotesuunnittelun ja ohjelmiston ansiosta antureita 

pystytään nopeasti muokkaamaan asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

SensorSystems
 » DPS-K kallistuskytkin mallisto x- ja y- akseleille
 » Molemmille akseleille voidaan ohjelmoida eri raja-arvot
 » Löytyy myös malli jossa on oma lähtö joka suuntaan
 » Myös kahdennettuna
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Kulma-anturilla mitataan kahden kappaleen välistä kulmaa. Kulmanmittaus voi olla 
absoluuttinen tai inkrementaalinen: absoluuttiantureilla kulmatieto 

Kulma-anturit voidaan jakaa eri ryhmiin riippuen mittaustavasta ja siitä, onko mekaaninen kytkentä akselin kautta 
vai kosketukseton. Mittaustekniikoita löytyy esimerkiksi perinteinen potentiometri, induktiivinen, optinen ja 
magneettinen kosketukseton. Ulostulo signaali on analoginen 0,5-4,5 / 0-10 VDC tai 4 – 20 mA tai digitaalinen 
CANopen.

on heti saatavissa virrankytkemisen jälkeen kun taas inkrementtianturilla täytyy käydä ensiksi kotiasemalla ja sieltä 
aloittaa laskenta uudestaan.

RLS AksIMTM kulma-anturi
 » Absoluuttinen anturierillisellä lukupäällä ja magneettirenkaalla
 » Resoluutio 18 bit
 » Erikokoisia magneettirenkaita saatavilla.
 » SSI, SPI, PWM, USB , RS-422 lähdöt saatavilla

Sensorsystems ST-350-H2-360-CB CANopen
 » Mittausalue 360°
 » Resoluutio 14bit , kahdennettu mittaus
 » Ulostulo CANopen (DS301/DS410)
 » Käyttölämpötila -40...+85°

Zettlex InCoder
 » Uuden sukupolven induktiivinen kulma-anturi
 » Litteä rengasmuoto tekee anturin sijoittamisen helpoksi.
 » Kestävä, helppokäyttöinen ja tarkka
 » Helppo asentaa, ei tarvitse kytkimiä, absoluuttisen digitaalinen 

mittaustieto pienellä tehonkulutuksella.
 » Anturin ominaisuuksien räätälöinti mahdollista.

Joral magneettiset pulssi- ja absoluuttianturit
 » Erikokoisia magneettisia pulssi- ja absoluuttiantureita
 » Erittäin kestävä rakenne
 » Epoksiin valetut piirikortti ja elektroniset komponentit ovat täysin 

suojatut kosteudelta ja lialta.
 » Runko on sorvattu 6060-T6 alumiinista.
 » Kaikissa liitännöissä suojaukset väärinkytkentöjä varten

Unimeasure RTX
 » Monikierros kulma-anturi
 » RTX-anturia on saatavissa 4..20mA tai potentiometrilähdöllä.
 » Mittausalue on 45°..200 kierrosta mallista riippuen.
 » Suojausluokka IP65.
 » Mittausalue säädettävissä trimmereillä mA mallissa.
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DIS QR30
 » Kosketukseton mittaus
 » Saatavissa eri mittausalueille ja jännite tai PWM lähdöillä.
 » Suojausluokka IP67
 » Pieni koko, 30x30x15 mm

DIS QR40
 » Kosketukseton kulma-anturi
 » DIS kulma-anturi, johon optioiksi voidaan valita kalibroitavan 

nollapisteen ja maksimipisteen.
 » Kalibrointiin ei tarvita työkaluja ja se suoritetaan helposti 

kalibrointijohdinta käyttämällä.

Positek induktiiviset kulma-anturit
 » Induktiivinen kosketukseton mittausperiaate
 » Ääretön resoluutio
 » Lämpötila-alue jopa -40°C...+125°C

Midori tarkkuuspotentiometrit
 » Johtavamuoviset ja kosketuksettomat tarkkuuspotentiometrit
 » Valikoimassa myös välyksettömät vaihteisolliset potentiometrit.
 » Japanilaiset erittäin laadukkaat tuotteet.

RLS RM/RE36.. kulma-anturi 
 » Magneettisella periaatteella toimiva kulma-anturi irtomagneetilla 

(RM36) tai akselilla (RE36) 
 » Resoluutio 13 bit 
 » Suojausluokka IP64 tai IP68 
 » Lähdöt 0-10 Vdc / -10..+10 Vdc / 4..20 mA 
 » Mittausalueet 45/90/180/360°
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Kuormanvalvonta- ja tasausjärjestelmiä
käytetään eniten henkilönostimissa ja erilaisissa kuormausnostimissa koneturvallisuuden takia. Kuormanvalvonta 
valvoo esimerkiksi työkorin kuormaa ettei laitteelle tule kaatumisvaaraa. Tasausjärjestelmä ohjaa laitteen 
tukijalkoja automaattisesti ja tasaa sen suoraksi nappia painamalla.

PG Trionic kuormanvalvonta- ja tasausjärjestelmät
 » Järjestelmät koostuvat paine-, voima- ja kulma-antureista sekä 

keskusyksiköistä
 » Kustannustehokas ja haluttaessa avainvalmis järjestelmä
 » Vakio keskusyksiköitä voidaan räätälöidä tarvittaessa

BPE kuormanvalvonta- ja tasausjärjestelmät
 » Järjestelmät koostuvat paine-, voima- ja kulma-antureista sekä 

keskusyksiköistä.
 » Tarvittaessa valmis käyttöön kytkemällä sähköt päälle.
 » BPE:n tuotteita käyttävät useat kansainväliset nosturivalmistajat.

Potentiometrivalikoimassamme on tuotteita 
japanilaiselta 

Potentiometrejä löytyy kiertoliikkeelle sekä lineaarisina malleina. Potentiometri on monesti edelleen 
kilapilukykyinen vaihtoehto liikkeen mittaamiseen. 

Opkon:in valikoimassa on lisäksi muutama erikoismalli eli aktiiviset ”E” potentiometrit, näissä on sisäänrakennetu 
vahvistin joten potentiometristä saadaan ulos vakioviesti 0-10Vdc tai 4..20mA ja hinta on vain vähän 
peruspotentiometriä korkeampi.

Midorilta sekä turkkilaiselta Opkonilta. Kaikki potentiometrimme ovat johtavamuovi-tyyppisiä ja hyvällä 
lineaarisuudella.

Midori potentiometrit
 » Laadukkaat potentiometrit sekä lineaari- että pyörivän liikkeen 

mittaamiseen.
 » Valikoimassa sekä kosketuksettomat että muovikalvo potentiometrit.
 » Saatavissa myös välyksettömällä vaihteistolla varustettuja 

potentiometrejä.
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Lineaarianturit ovat lineaariliikkeisiä mittausantureita, joista löytyy monta eri mallia 
ja toimintatapaa. Mittaus voi olla absoluuttinen tai inkrementaalinen, 

absoluuttiantureilla mittaustieto on heti saatavissa virrankytkemisen jälkeen mutta inkrementtianturilla täytyy 
käydä ensiksi kotiasemalla ja sieltä aloittaa laskenta uudestaan. 

Antureita on sekä kosketuksellisia että kosketuksettomia ja käytettyjä mittaustekniikoita on mm. potentiometri, 
induktiivinen ja magneettinen kosketukseton. 

Ulostulo signaali on analoginen potentiometri / 0,5-4,5 / 0-10 VDC tai 4 – 20 mA tai digitaalinen CANopen.

RLS LMA10 absoluutti magneettinauha-anturi
 » Absoluutti magneettinauha-anturi
 » Pituus 16,2m asti
 » Resoluutio 0,244 µm
 » BISS-C kommunikointi protokolla
 » IP68 suojausluokka

RLS LM10 inkrementti magneettinauha-anturi
 » Resoluutio 1µm...50µm
 » NPN OC , RS422 lähdöt
 » IP68 suojausluokka

OPKON SLP-sarja
 » SLP-potentiometrisarjan rungot ovat ainoastaan 18 mm leveät ja ne on 

saatavissa kuulapäillä varustettuna (SLPC), jousi-kuormitteisella karalla 
(SLPS) tai ilman jousta ja kuulapäitä (SLPT).

 » Mittausalue on 10-100 mm tai 10-300 mm riippuen mallista.

OPKON ELPC/ELPT
 » Johtavamuoviset lineaaripotentiometrit sisäänrakennetuilla vahvistimilla ja 

0-10V tai 4..20mA lähdöillä.
 » Syöttöjännite 12-30Vdc.
 » Mitta-alueet 40-500 mm.
 » Vahvistimellinen malli on kilpailukykyisesti hinnoiteltu ja vain vähän 

tavallista potentiometriä kalliimpi.

Joral LP30 J1939
 » Kosketukseton magneettinen lineaaripulssianturi
 » LP30-anturia on saatavissa pulssilähdöllä tai CAN J1939 väylällä, 

(CANopen-versio tuloillaan).
 » Anturin kosketukseton mittaustekniikka laskee MAG46-

magneettikiskossa olevia magneetteja - etäisyys anturin ja kiskon välillä 
voi olla jopa 10 mm!

 » Anturin kotelointiluokka on IP67k, valettu kokonaan umpeen epoksilla.
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Solartron SR-sarja on tehty ankariin olosuhteisiin
 » Vankkarakenteinen, suunniteltu ankariin olosuhteisiin
 » Upotettava malli testattu 100 bar painella
 » MS-tyypin aksiaalinen liitinoptio
 » Ruostumaton runko ja sydänohjain
 » Modulaarinen rakenne

Solartron S-sarjan LVDT-anturit
 » Analoginen DC-, AC- ja 4..20mA tai digitaalinen lähtö
 » 5-150 mm mittausalue
 » IP67-suojausluokka
 » Parannettu pituus/mittausalue suhde

Midori lineaaripotentiometrit
 » Johtavamuoviset lineaaripotentiometrit 10 - 300 mm mittausalueella

DS Europe (S2TECH) magnetostriktiiviset anturit
 » Profiili- tai puikkomalliset magnetostriktiiviset anturit.

Positek lineaarianturit
 » Kosketuksettomat induktiivisella periaatteella toimivat lineaarianturit 

20 - 600 mm mittausalueella.
 » Hyvä lineaarisuus ja ääretön erottelukyky takaavat tarkan 

mittaustuloksen.

Ametek magnetostriktiiviset anturit
 » Gemcon profiili- tai puikkomalliset magnetostriktiiviset anturit 0-7500 

mm mittausalueella.
 » Helposti ilman työkaluja ohjelmoitava mittausalue ja markkinoiden 

parhaat iskun- ja tärinänkesto-ominaisuudet.
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Mittausjärjestelmät Solartron kuuluu maailman johtaviin 
mittausjärjestelmien ja antureiden valmistajiin ja 

valmistaa mm. monien tunnettujen merkkien mittausanturit. 

Solartronin Orbit 3 -mittausjärjestelmä koostuu erilaisella iskunpituudella olevista antureista, kytkentäyksiköistä 
sekä näytöistä.

Solartron Orbit LT
 » Kosketukseton lasermittausanturi soveltuu hyvin esim. 

kosketuksettomuutta tai isoa mittausnopeutta vaativiin sovelluksiin.
 » 15 mm mittausalue
 » Kaksi versiota: Orbit3 ja Orbit ACS.
 » ACS-versiossa on analogilähtö ja se soveltuu käytettäväksi tarvittaessa 

yksinänsä.

Solartron SI100
 » Koostuu mittausanturista sekä näytöstä/kontrollerista muodostaen 

näin omatoimisen mittausjärjestelmän.
 » Tiedot hyväksytystä tai hylätystä mittaustuloksesta tavallisten I/O-

liittimien kautta.
 » Näytöstä asetettavissa halutut raja-arvot ja muut asetukset.
 » Rinnakkaismalli SI200 on vastaava mutta varustettu kahdella 

mittausanturilla. Näytön voi myös liittää Orbit 3 -järjestelmään

Solartron Orbit 3
 » Orbit-sarjan uusin versio. 
 » Aiempiin versioihin verrattuna Orbit 3 -järjestelmässä on mm. parempi 

tarkkuus, hot swap -vaihtomahdollisuus sekä IP65-suojausluokkaoptio.

Solartron SI3500
 » 2 Orbit® digitaalista sisääntuloa
 » Värinäyttö 0.05 micronin resoluutiolla 
 » Helppokäyttöinen valikko
 » IP53-suojausluokka (etupaneeli IP65)

Solartron SI5500
 » Direct Solartron Orbit Interface
 » Jopa 16 digitaaliselle anturille tai modulille
 » Jopa 100 säilytettävää osaa
 » SPC-tuki
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Momenttiantureita löytyy valikoimastamme sekä staattisiin että dynaamisiin 
sovelluksiin. Momenttiantureiden eri mallien mittausalueet 

on 0,02 – 20 000 Nm välillä. Lisäksi näihin vääntömomenttimittauksiin löytyy tarvittavat akselikytkimet sekä 
tarvittaessa mittatiedon näyttölaitteet.

Solartron WBG
 » Langaton läpimitan mittauslaite
 » 10 mm & 6 mm halkaisijallisille kiinnityskierteille
 » Resoluutio jopa 0.1µm (valittavissa)
 » Jopa 15 metrin tiedonsiirto via luokan 1 Bluetoothilla®
 » Yhteen järjestelmään kytkettävissä jopa 7 langatonta mittauslaitetta.

BCM Sensors 1914
 » Momenttianturi staattisen vääntömomentin mittaamiseen.
 » Mittausalueet 10Nm...200Nm
 » Valmistettu terässeoksesta. Saatavissa myös ruostumattomasta 

teräksestä valmistettuna (1994-malli).
 » IP65-suojausluokka

ETH-messtechnik vääntömomenttianturit
 » ETH-messtechnik GmbH on suunnitellut ja valmistanut 

vääntömomenttiantureita ja mittauslaitteita alueilla 0,02 Nm aina 
20 000 Nm saakka jo vuodesta 1987.

 » Joustavan suunnittelutiimin ansiosta voimme nopeasti toteuttaa 
erikoisantureita yksittäiskappaleesta aina sarjavalmistukseen asti.

 » Pitkän kokemuksen ansiosta ETH voi myös tarjota täydellisiä 
vääntömomentinmittauspenkkejä.

FN7325 kolmen suunnan vääntömomenttianturi 
 » FN7325 anturi mittaa kolmen suunnan vääntömomentin lisäksi 

voiman kolmeen suuntaan. 
 » Mittausalueet 200 Nm.. 7000 Nm / 5 kN.. 250 kN 
 » 5 erikokoista runkoa 
 » Optiona sisäänrakennetut vahvistimet. 
 » Myös asiakasräätälöidyt versiot saatavissa
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Näyttölaitteita löytyy erilaisiin sovelluksiin mm. potentiometrien kanssa käytettävät, 
yleisnäyttöjä joihin voi kytkeä standardiviestejä kuten 0,5-4,5 Vdc 

tai 4..20 mA , voima-antureiden kanssa käytettäviä näyttölaitteita sekä LVDT-antureiden kanssa käytettäviä 
näyttölaitteita.

MEAS 121
 » Differentiaalivahvistin ohjelmoitavalla vahvistuksella 
 » 3 kanavaa, kaistanleveys DC-> 200 kHz
 » Auto Zero -toiminto
 » Erilaiset suodatukset

Yleisnäyttölaite OM402UNI
 » Laajalti konfiguroitavissa oleva laite, jossa 1-4 sisääntuloa.
 » Sisääntuloja voi asettaa hyväksymään esim. mV-, mA-, V-, PT-viestejä.
 » Asetukset määritettävissä joko itse laitteen näppäimillä tai erikseen 

ostettavalla ohjelmalla.

Solartron SI 1000
 » Ohjelmoitava näyttölaite
 » Mallista riippuen tulo LVDT-, 0..10 Vdc-, 4..20 mA- tai Solartron Orbit 

-viestille
 » DC tai 4..20 mA lähtö
 » Low, Ok ja High merkkivalot ja lähdöt
 » RS232- tai RS485-sarjaliikenneliityntä

DS Europe kannettava mittalaite
 » Kannettava mittalaite antureiden testaukseen
 » Yksi mittaustulo, joka voi olla: 0- /-80 mV, /-5 V, /-10 V, 0(4)..20 mA
 » Mittaustulon kalibrointi ja mm. maksimiarvojen tallennus
 » 24 bit A/D-muunnin mittaustulossa
 » IP65 anturiliitin
 » Toimintalämpötila-alue -30°C.. 70°C

DS Europe Pitagora panelimittari
 » Maksimissaan 8 tuloa tai lähtöä (0.. /-80 mV, /-5 V, /-10 V, 0(4)..20 mA) 
 » 24 bit A/D- muuntimet mittaustuloissa.
 » Nyt myös PROFIBUS-liitännällä
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Painekytkimiä valikoimastamme löytyy yhdysvaltalaisilta Wascolta ja Designflexiltä. 
Wasco keskittyy enemmän teollisuuden tarvitsemien kytkimiin ja 

Painekytkimiä käytetään esimerkiksi pinnankorkeuden mittauksissa laajalti tiskikoneissa ja muissa 
kotitaloutlaitteissa. Kytkimet soveltuvat mainiosti myös erilaisiin testauslaitteisiin.

Designflex taas kevyempiin sovelluksiin. Designflex tuotelinja on modulaarinen niin että voidaan halutulla tavalla 
yhdistää haluttu painealue ja mekaaninen yhteensopivuus.

Thames-Side-Sensors Smart-näyttölaite
 » Voima-antureiden vahvistin ja näyttö, jossa summaus jopa neljälle 

anturille
 » Ruostumaton kotelo ja AC/DC-syöttöjännite
 » Suojausluokka IP66

Wasco Inc. painekytkimet
 » Laaja valikoima kytkimiä teollisuuteen.
 » Säädettäviä ja säädettyjä malleja
 » Myös alipaineelle

Designflex painekytkimet
 » Edulliset kytkimet laitevalmistajille
 » Modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden räätälöidä esim. 

paineliitokset.
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Paineanturituotteita on valikoimassamme mm. koneenrakennuksen 
tarpeisiin vahvistetut mallit isoilla mittausalueilla 

Komponenttitasoisia antureita löytyy myös erittäin kattava valikoima mm. MEAS:lta ja pintaliitosmalleja 
matalapainemittauksiin erityisesti Silicon Microstructures:lta joka on maailman kärkivalmistajia 
matalapaineantureissa. Matalapaineantureita käytetään esimerkiksi lääketieteen laitteissa kuten CPAP laitteissa ja 
talotekniikan parissa suodatinvahdeissa ja virtausmittareissa.

aina tuhansiin bareihin asti. Näitä meille toimittaa MEAS jolla on alalta pitkä kokemus. Antureita käytetään mm. 
ajoneuvojen hydrauliikkajärjestelmissä, säiliöiden pinnakorkeuden mittaamiseen jne.  

MEAS D5100
 » Paine-eroanturi nesteille
 » Valmistusmateriaali 316L
 » Eri lähtövaihtoehtoja: jännite, virta, mV
 » Mittausalueet 0,07...35 bar paine-eroa
 » Minimitilausmäärä 5 kpl

MEAS painelähettimet ja anturielementit 
 » Measurement Specialtiesin paineenmittausvalikoimasta löydät anturit 

ja lähettimet kaikkiin sovelluksiin, aina OEM-käyttöön tarkoitetuista 
anturielementeistä laboratoriokäyttöön soveltuviin erikoisantureihin.

 » Myös asiakasräätälöidyt mallit.

Eurosensor EPT3100
 » Paineanturi 0,6...4000 bar mittausalueella
 » Eri lähtövaihtoehtoja: jännite, virta, mV,CANopen
 » Sähköiset ja hydrauliset liittimet ovat valittavissa

DS Europe paineanturit
 » Paineanturit 2,5.. 1400 mittausalueille
 » Eri lähtövaihtoehtoja 2 mV/V / 0.. 5 Vdc / 0.. 10 Vdc / 4.. 20 Ma / on-off
 » Hydraulinen liitäntä 1/4 BSP

Silicon Microstructures paine- ja paine-eroanturit
 » Pintaliitosmalliset paine- ja paine-eroanturit pienille paineille teollisuuden, 

lääketieteen ja ajoneuvojen sovelluksiin.
 » Painealueet 0,05... 150 PSI
 » Analogiset ja digitaaliset lähtövaihtoehdot
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Pinnankorkeusanturit jakaantuvat kahteen pääryhmään: jatkuva 
pinanmittaus ja pintakytkimet. Jatkuva 

Pinnankorkeuden antureita käytetään esimerkiksi vedenpuhdistuslaitoksissa ja myös varavoimalaitosten 
polttoainesäiliöissä. 

pinnankorkeuden mittaus voidaan tehdä erilaisilla mittaustavoilla kuten hydrostaattinen mittaus, ultraäänellä tai 
kapasitiivisella anturilla, näistä kaikista saadaan ulostulona 0-10V tai 4..20mA vakioviesti ja joistain antureista 
myös digitaalinen HART.

Gemco magnetostriktiiviset lähettimet
 » Nesteille kohon kanssa
 » Mitta-alueet 0,025-7,6 m
 » 4..20 mA / 0..10 V / PWM / SSI lähdöt
 » Syöttöjännite 7..30 VDC

Dinel GRLM-70
 » Näytöllinen mikroaaltotutka
 » Mittausalueet aina 40 m asti
 » 4..20 mA ja HART lähtö
 » Lineaarinen mittaus ei-johtavissa ja monimuiotoisissa säiliöissä
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel ULM-70
 » Näytöllinen ultraäänilähetin nesteille ja kiintoaineille
 » Mitta-alueet 0,15-20 m
 » Ex-hyväksytyt Xi-mallit
 » Lämpötilakompensoitu
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel ULM-53
 » Ultraäänilähetin nesteille ja kiintoaineille
 » Mitta-alueet 0,25-20 m
 » Ex-hyväksytyt Xi-mallit
 » Lämpötilakompensoitu
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel CLM-36
 » Kapasitiivinen lähetin nesteille ja kiintoaineille
 » Mitta-alueet 0,2-20 m
 » Ex-hyväksytyt Xi-mallit
 » 4..20 mA lähtö
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu
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Dinel HLM-sarja
 » Nesteille
 » Mitta-alue 10..100 m VP
 » Lähtöviesti 4..20 mA
 » Syöttöjännite 10..30 VDC
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel CLS-53N
 » Kapasitiivinen kytkin kiintoaineille kuten pelleteille
 » Käyttöjännite 20-250 V AC/DC
 » 2-johdin kytkentä
 » Suojausluokka IP65 tai IP67 liittimestä riippuen
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel FLD-48
 » Kapasitiivinen pintakytkin nesteiden pinnankorkeuden havaitsemiseen 

johtamattomissa ja lasisissa säiliöissä.
 » Valmistusmateriaali taipuisa PUR
 » Mitat 48x6,5 mm
 » Kiinnitetään liimateipillä säiliöön.
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel DLS-27
 » Kapasitiivinen kytkin nesteille ja kiintoaineille
 » Mitta-alue 0,03-6 m mallista riippuen
 » Suojausluokka IP67
 » Elektrodin lämpötila-alue -30... 200 °C
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel CLS-23
 » Kapasitiivinen kytkin johtaville aineille esim. vedelle
 » Edullinen ja kompakti malli
 » Toimii kytkimenä virtapiirissä max 100 mA
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel GPLS-25
 » Kapasitiivinen kytkin nesteille nestepinnanosoittimissa
 » Yksinkertainen ja nopea asentaa
 » Osoittimelle, jossa halkaisija on 15..50 mm lasi tai muovi.
 » Toimii kytkimenä virtapiirissä, max 100 mA.
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu
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Dinel CPS-24
 » Kapasitiivinen kytkin nesteille
 » Havaitsee nesteen nesteenpinnanosoittimessa tai esim. turva-altaassa
 » Suojausluokka IP67
 » Lämpötila-alue -20.. 70 °C
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel PDU
 » Ohjelmoitavat näytöt
 » Seinä ja paneeliasennukseen
 » Jopa 4 relelähtöä
 » Syöttöjännite 24 VAC/DC tai 230 VAC
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel LDU-400
 » Paikallisnäyttö suoraan lähettimen päälle asennettavaksi.
 » 4 numeron näyttö.
 » Ohjelmoidaan kahdella napilla.
 » Suojausluokka IP67
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel Ex-erottimet
 » DIN-kisko-asenteinen
 » 24 V ja 230 V mallit
 » Tuloviesti 4..20 mA
 » Lähtöviesti mallista riippuen 4..20 mA tai 0..10 V
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu

Dinel Ex-virtalähde
 » DIN-kisko -asenteinen
 » 24 V tai 230 V mallit
 » Dinelin pinnankorkeusantureilla on kolmen vuoden takuu
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Pulssianturit tarjoavat edullisen tavan mitata akselin kiertoliikettä tai esimerkiksi 
kuljetinlinjoissa moottorin pyörimistä. Sähkömoottorissa taajuusmuuntaja 

Pulssiantureita löytyy optisella ja magneettisella mittauksella varustettuja, tyypillisesti optisilla päästään 
korkeampiin pulssilukuihin per kierros. Poikkeuksena on magneettinauhasta lukevat pulssianturit jotka koostuvat 
magneettinauhasta ja lukupäästä, niillä voidaan päästä todella isoihin pulssilukuihin riippuen magneettinauhan 
pituudesta.

voi säätää pulssianturin tuottaman mittaustiedon avulla moottorin nopeutta. Pulssiantureita löytyy erilaisilla 
pulssimäärillä jolloin yhteensovittaminen ohjaimiin on mahdollisimman vaivatonta.

Tamagawa pulssianturit
 » Japanilaiset korkealaatuiset optiset pulssianturit
 » Pulssimäärät 8192 asti
 » Isoille määrille myös asiakasräätälöidyt mallit

Hontko pulssianturit
 » Hyvä hinta/laatu-suhde
 » Valikoimassa optiset pulssianturit ja mittapyörät antureineen

Joral magneettiset pulssi- ja absoluuttianturit
 » Erikokoisia magneettisia pulssi- ja absoluuttiantureita
 » Erittäin kestävä rakenne
 » Epoksiin valetut piirikortti ja elektroniset komponentit ovat täysin 

suojatut kosteudelta ja lialta.
 » Runko on sorvattu 6060-T6 alumiinista.
 » Kaikissa liitännöissä suojaukset väärinkytkentöjä varten

Opkon MR50VEL
 » Edullinen magneettinen anturi, joka perustuu magneettiseen 

mittauselementtiin.
 » Sekä absoluuttisena että pulssilähtöisenä.
 » Lähtöviesti on 0-5 V 
 » Mittausalueita 45/90/180 ja 360 astetta tai 16..256 pulssia/kierros.
 » Anturin suojausluokka on IP68.

Opkon MRI 50 magneettinen pulssianturi
 » Magneettinen pulssianturi
 » 32...1024 ppr
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Opkon MRA 50
 » Absoluuttianturi SSI-lähdöllä
 » Resoluutio 10 tai 12 bittiä
 » Käyttöjännite 8-24 VDC tai 5 Vdc

Opkon PRI
 » Optinen pulssianturisarja
 » Saatavissa normaalilla sekä reikäakselilla
 » Halkaisijat 50, 58 ja 100 mm

LM13
 » Magneettinen pulssianturi magneettirenkaalla
 » Resoluutio 1280...327 680 ppr
 » Suojausluokka IP68
 » Käyttölämpötila -10°....+80°C

RoLin magneettinen pulssianturi
 » Koostuu RLM-lukupäästä ja MR-magneettirenkaasta
 » Resoluutio 720 ppr ja ylöspäin

RLS RM/RE36.. pulssianturi 
 » Magneettisella periaatteella toimiva pulssianturi irtomagneetilla 

(RM36) tai akselilla (RE36) 
 » Resoluutio 13 bit 
 » 80-2048 pulssia per kierros 
 » Suojausluokka IP64 tai IP68 
 » inkrementti tai absoluuttinen SSI 
 » Syöttöjännite 5 Vdc tai 24 Vdc
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Pyörimisnopeusanturit tarjoavat edullisen tavan mitata akselin 
kiertoliikettä tai esimerkiksi kuljetinlinjoissa 

Resolvereita käytetään yleisesti autoteollisuudessa, etenkin kaikissa hybridiautoissa, joissa on sekä sähkö- että 
polttomoottori.

moottorin pyörimistä. Sähkömoottorissa taajuusmuuntaja voi säätää pulssianturin tuottaman mittaustiedon 
avulla moottorin nopeutta. Lisäksi voidaan pyörimisnopeutta mitata kosketuksettomalla resolverilla tai DC-
takogeneraattorilla, jonka tuottama jännite on verrannollinen kierrosnopeuteen.

Resolveridigitaalimuuntimet R/D-muuntimia löytyy 
valikoimastamme Control 

Sciencesiltä ja japanilaiselta Tamagawalta. Muuntimien käyttötarkoitus on muuntaa resolverin antama aaltoviesti 
pulssimuotoon.

Control Sciences resolveridigitaalimuuntimet
 » Resoluutio 10...16 bit ja tarkkuudet ±1.3 ±30 kaariminuuttia riippuen 

mallista.
 » Kaikki muuntimet ovat tyypin II tracking malleja, joissa olematon 

nopeusvirhe.

Tamagawa resolveridigitaalimuuntimet
 » Nopea, 10/12 bit Resolver-Digital-muunninpiiri
 » Tarkka, reaaliaikainen muunnos
 » Helppokäyttöinen

Tamagawa pyörimisnopeusanturit
 » Akseli- tai reikämallisia
 » Tamagawalla on hallussaan lukuisia patentteja koskien 

resolveritekniikkaa
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Tärinäantureita käytetään yleisesti joko tieteellisiin tarkoituksiin tutkimuskäyttöön 
tai sitten kunnonvalvontaan. Kunnonvalvonnassa tärinäantureita 

käytetään laakereiden kunnon seuraamiseen, jotta voidaan välttyä turhilta koneiden seisokeilta.

Induktiiviset rajakytkimet

MEAS tärinäanturit
 » Laaja valikoima antureita komponentti-mallisista vahvistettuihin 

malleihin
 » 1-. 2- ja 3-akseliset mallit
 » Mittausalueet ±2...±6000 g

Quadro-Prox rajakytkimet
 » Pienikokoiset, suorakulmaiset induktiiviset rajakytkimet sovelluksiin, 

missä tilaa on pituus-suunnassa rajallisesti.
 » Pienimmän kytkimen korkeus on vain 10,3 mm ja tunnistusetäisyys 

FE360 2 mm.
 » 10-30 Vdc
 » Suojausluokka IP67

Ploskon AT induktiiviset rajakytkimet
 » Edulliset induktiiviset rajakytkimet.
 » Malleja kaapelilla tai liittimellä ja erilaisilla lähtövaihtoehdoilla.
 » Suojausluokka IP67/68

Hansford Sensors tärinäanturit
 » Laaja valikoima antureita ja tarvikkeita teollisuuden kunnonvalvonnan 

tarpeisiin
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Vaijeritoimiset asema-anturit tai vaijerianturit 
mittaavat lineaariliikettä. 

Mittauslaueita löytyy 38 mm... 50 m, joten ne sopivat moneen sovellukseen. Sensorsystemsiltä löytyy myös 
kaikista malleista erikoisversiot, joissa on myös sisäänrakennettu kallistusanturi. Tämä on erityisen kätevä myös 
nostimien ulottumavalvontaan liittyvien erilaisten puomien pituuksien ja kallistuksien mittaamisessa.

Vaijeriantureiden hyviä puolia ovat niiden hyvä soveltuvuus erilaisiin kohteisiin ja vähäinen rakennepituus 
verrattuna mittauspituuteen. Vaijeriantureita löytyy oikeastaan kaikilla vakio ulostulosignaaleilla ja saatavilla on 
myös kahdennettuja malleja turvakriittisiin sovelluksiin.

SensorSystems SDS-sarja
 » 3 erikokoista runkoa (SDS3/6/12)
 » CANopen-/mA-/V- ja potentiometri-lähdöt
 » Saatavilla myös sisäänrakennetulla kallistusanturilla olevat mallit (SDS6-

CB-L/SDS20-CB)
 » Mittausalueet 1,8/2,3/3,3/4,8/5,3/6,3/8/10/12/20 m

Opkon DW-sarja
 » Saatavilla sekä enkooderimalli (DWE) että potentiometrimalli (DWP).
 » DWE-mallissa on inkrementtilähtö ja mittauspituus valittavissa 1000-

3500 mm resoluution ollessa 0,2 mm.
 » DWP-mallissa mittausalue on 800 tai 1800 mm.

Unimeasure asema-anturit
 » 5 erilaista mallia
 » Mittausalueet 38 mm... 50 m
 » Analogiset ja digitaaliset lähdöt
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Voima- ja punnitusantureita löytyy valikoimastamme erittäin 
moneen käyttöön, yleisimmän 

käytön ollessa punnitussovelluksissa. Voima-anturit on toteutettu venymäliuskoilla, jotka muuttavat vastuksensa 
venyessään. Vastussillan antama signaali vahvistetaan voima-anturi vahvistimessa, josta saadaan ulos standardiviesti.

Kysy meiltä myös  omaan tarpeeseesi räätälöityjä antureita! Nämä onnistuvat helposti päämiestemme ansiosta 
jopa yksittäisille antureille. Huomioithan, että voima-antureiden oikea asennus on erittäin tärkeää, ja heikolla tai 
huonolla voima-anturin ympäröivällä rakenteella tuhotaan helposti hyvänkin anturin tarkkuus. Alla esiteltynä 
yleisimmät anturimallit.

DSEurope HC2000
 » Rengasmallinen puristusvoima-anturi
 » Mittausalueet 20 kg - 50 tn
 » Ulostulo 1 mV/V

DSEurope LD/LT
 » Puristus- (LD) ja puristus/vetovoima-anturit (LT)
 » Mittausalueet 10 kg - 500 tn
 » Ulostulo 2 mV/V, 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA, CANopen, Devicenet
 » Suojausluokka IP54

DSEurope BC300-sarja
 » Puristus- ja puristus/vetovoima-antureita
 » Mittausalueet 3 kg- 500 kg
 » Ulostulo 2 mV/V
 » Syöttöjännite enintään 6 V

DSEurope AP7000
 » Puristus- ja vetovoima-anturi
 » Mittausalueet 250 kg - 100 tn
 » Ulostulot 2 mV/V, 0..±5 V, 0..±10 V, 4..20 mA, CANopen
 » Suojausluokka IP65

Thames Side Sensors 350i
 » Leikkausvoima-anturi yleiskäyttöön
 » Mittausalueet 300 kg - 5 tn
 » Ulostulo 2 mV/V
 » Suojausluokka IP68
 » Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
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Thames Side Sensors 650i
 » Veto- ja puristusvoima-anturi
 » Mittausalueet 250 kg - 7,5 tn
 » Ulostulo 2 mV/V
 » Suojausluokka IP68
 » Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Thames Side Sensors T66
 » Taivutusvoima-anturi
 » Mittausalueet 10 kg - 200 kg
 » Ulostulo 2 mV/V
 » Suojausluokka IP68
 » Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Thames Side Sensors Levermount
 » Anturi ja asennussarja
 » Varustettu T66- tai 350i-anturilla
 » Anturin voi vaihtaa helposti poistamatta asennussarjaa
 » Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Thames Side Sensors Mastermount
 » VC3500-anturilla varustettu asennussarja
 » Mittausalueet 2-30 tn
 » Ulostulo 2 mV/V
 » Suojausluokka IP68

BCM Sensor Technologies 1661
 » Leikkausvoima-anturi
 » Mittausalueet 2,5-50 kg
 » Ulostulo 2 mV/V
 » Suojausluokka IP65
 » Valmistettu alumiinista

BCM Sensor Technologies 1667
 » Leikkausvoima-anturi
 » Mittausalueet 50 kg - 2 tn
 » Ulostulo 2 mV/V
 » Suojausluokka IP65
 » Valmistettu alumiinista
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BCM Sensor Technologies 1191
 » Pienikokoinen puristusvoima-anturi
 » Mittausalueet 10 kg - 2 tn
 » Ulostulo 1 mV/V
 » Suojausluokka IP66
 » Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

BCM Sensor Technologies 5718/5798
 » Tappianturi
 » Mittausalueet 2-80 tn
 » Ulostulo 2 mV/V
 » Suojausluokka IP67
 » Saatavana myös vahvistimella

BCM Sensor Technologies 1310/1390
 » Puristusvoima-anturi
 » Mittausalueet 1-10 tn
 » Ulostulo 2 mV/V
 » Suojausluokka IP66
 » Valmistusmateriaalit teräs tai ruostumaton teräs

Dinacell PBT
 » 0,5..2 / 2.. 20 kN kireysvoima-anturi telojen alle
 » Eri runkokokoja
 » Saatavissa myös sisäänrakennetulla mA tai Vdc vahvistimella

Dinacell LM teräsköysianturi
 » Teräsköysianturi
 » Mittausalue 1 000...15 000 kg
 » Saatavana myös ruostumattomana

Dinacell RLC
 » Rengasmallinen puristusvoima-anturi
 » Mittausalue 20 000 kg
 » mV lähtö
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Dinacell STA2 tappianturi
 » Tappianturi eri mittausalueilla
 » mV-, jännite- tai mA-lähtö
 » Asiakasräätälöydyt mallit saatavana nopealla toimitusajalla

Dinacell SD1000
 » Rakenteisiin integroitava anturi 
 » Mittaa rakenteen muodonmuutosta

CPA-150
 » Kannettava näyttölaite voima-antureille
 » Venymäliuska antureille soveltuva näyttölaite
 » Suojausluokka IP65
 » Toimii kahdella AA-paristolla

ADS-420
 » Rajoitinyksikkö sekä 4..20 mA että 0-10 V lähdöillä
 » Ohjelmoitava hälytysrele
 » 230 Vac syöttöjännite

BCM A2
 » Vahvistin yhdelle anturille
 » Ulostulo 0..5 Vdc tai 4..20 mA

BCM A3
 » Vahvistin 2-4 anturille
 » Ulostulo (1 kpl) 0..5 Vdc tai 4..20 mA
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Muut anturit Valikoimaamme kuuluu myös erikoisempia antureita ja tuotteita jotka eivät 
oikein sovi muihin tuotekategorioihin.

Öljyn ja nesteiden vesipitoisuutta tai muita ominaisuuksia mittaavat HTM- tai FPS-anturit ovat erittäin 
edistyksellisiä ja ovatkin valmistajan MEASin patentoimia. Tämäntyyppisten antureiden käyttö tulee lisääntymään 
kun halutaan monitoroida työkoneiden tai isojen vaihteistojen suurien öljymäärien kuntoa.  

DS Europe EL600-sarja
 » Yhdelle anturille
 » Ulostulovaihtoehtoina EL621=±10V

Dinel EFM-115
 » Elektromagneettinen virtausmittari johtaville nesteille 
 » Saatavana kokoluokissa DN10...DN200.
 » Mittari mittaa virtaaman jatkuvasti molempiin suuntiin.
 » Syöttöjännite voi olla 230 Vac tai 24 Vdc
 » Saatavana 1-3 releulostulolla.
 » Modbus / RS485 -kommunikointiliityntä optiona

Faber-Com käyttövivut ja hydrauliikan ohjaimet
 » Käyttövivut eli joystickit ja hydrauliikan sähköiset ohjainlaitteet
 » Joystickejä löytyy eri malleja potentiometri-lähtöisistä CANopen-

malliin
 » Saatavana myös suoraan PWM-proportionaaliventtiilejä ohjaavia 

malleja

HTM2500 Öljyn vesipitoisuutta mittaava anturi
 » Öljyn vesipitoisuutta mittaava anturi
 » Mittausalue 0-1000 ppm
 » Lähtöviesti max 1-4 Vdc
 » NTC -lämpötilan mittaus
 » Toimintalämpötila -40°...+85°

FPS - fluid property sensor
 » Samalla anturilla voidaan mitata suoraan ja jatkuvasti nesteen 

viskositeetti, tiheys, dielektrinen vakio ja lämpötila.
 » Anturi toimittaa tiedot suoraan CAN-väylään.
 » Käyttökohteita on valtavasti liikkuvassa kalustossa mm. moottori- ja 

hydrauliikkaöljyn laadunvalvonta, polttoaineen laadunvalvonta yms.
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