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DISTRIBUTION
The total circulation of the magazine: 7 000 copies. The circulation is distributed as follows:
MAGAZINE’S DIRECT MAIL DISTRIBUTION 5 000 copies *
The printed magazine is distributed as titled direct mail to energy industry decision makers, who work in power stations,
electricity and heat production, and with transmission network. The magazine is targeted to the electricity and energy
industry professionals as follows:

CEO (in the companies that do
not have a specified
sourcing or production manager)

21 %
48 %
31 %

Production manager or director,
operations manager, technical
manager / director
Sourcing manager or director,
purchasing manager or director,
buyer
Maintenance manager, real
estate manager or director

EXHIBITION DISTRIBUTION OF THE MAGAZINE (2 000 copies / issue)
PubliCo Direct – service is also present at the fair ->

MEDIA INFORMATION 2018

(ask for more information from enertec-product manager paul.charpentier@publico.com)

ENERTEC reaches the professionals working in industrial electricity, electronics,

The magazine is also distributed at the most important events of the industry:

automation and energy environments and other agents and decision makers responsible
ENERTEC 3+4/2018

SähköTeleValoAv, 7.–9.2.2018, Jyväskylä

Energia 2018, 23.–25.10.2018, Tampere

ENERTEC 2/2018

for industrial maintenance, repair and procurement.
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ELECTRONIC DISTRIBTION OF THE MAGAZINE (12 400 copies)
The electronic version of the magazine is sent as a titled mail to over 12 000 professionals’ email addresses.

www.enertec.fi
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MATERIAL SPECIFICATIONS
advertisements

ILMOITUS

1/1 page 210 x 297 mm
2 900 €
+ 5 mm bleed

Automaatiolla
on kysyntää

varsinkin sähköverkkojen
muuntamoilla ja

telmiksi”, Hillebrand selostaa. ”Sama kokonaisjärjestelmä pystyy hallitsemaan kerralla useita eri toimintoja. Tämä tuo selviä
synergiaetuja energiayhtiöille ja teollisuusyrityksille.”
Nykyaikaisia automaatiojärjestelmiä pystytään Hillebrandin mukaan käyttämään hyväksi myös sähköverkon vikojen
havainnoinnissa ja paikantamisessa. Jos muuntamot ja katkai-

ala-asemilla.

sijat varustetaan kaukokäyttölaitteistoilla, sähkölaitoksen käyttökeskus voi ohjata niitä etäyhteyden kautta. Silloin vikatilan-

KUVA: BECKHOFF AUTOMATION

2/1 page 420 x 297 mm
3 900 €
+ 5 mm bleed

”

ponentteina tai ne voidaan integroida laajoiksi ohjausjärjes-

KUVA: ARI MONONEN

Front insert
3 600 €
Back insert
3 350 €
Back cover
3 350 €
Page 1 or 3
3 350 €

teessa ei tarvitse lähteä käymään kohteessa, vaan tilanne voidaan hoitaa käyttökeskuksesta katkaisimien etäohjauksella.
”Tämä parantaa samalla asennushenkilöstön ajankäyttöä
ja työturvallisuutta”, Hillebrand arvioi.
Myös puiden kaatuessa linjoille, käyttökeskus voi turvautua automaatioon liitettyihin maasulku- ja oikosulkuilmaisimiin.
Sähköt saadaan tällöin nopeasti palautettua niihin osiin verkkoa, jotka eivät ole vioittuneet.

Muuntajien automatisointi toteutetaan vuosina 2012–

jaukseen, etähallintaan ja valvontaan.

Kuormitus- ja laatutietoja automaattisesti mitattaessa käyttökes-

SÄHKÖLAITOSAUTOMAATIO
HELPOTTAA VERKKOVIKOJEN
HAVAITSEMISTA JA PAIKANTAMISTA

”Aluksi Kuopiossa selvitettiin, millaisia ominaisuuksia auto-

kus pysyy selvillä verkkoon kytkettyjen muuntajien kunnosta ja

maatiojärjestelmässä tarvitaan. Testausten jälkeen Kuopion

kapasiteetin riittävyydestä. ”Sähkölaitos näkee, ovatko johdot

Energia valitsi Beckhoff Automationin CX5000-sarjan laitteis-

oikein mitoitettuja ja tarvitaanko verkon joissakin osissa kom-

tot käytettäväksi verkon ala-asemien etähallinnassa.”
giasta pitää Beckhoffin CX5020:ä

saadaan vaihdettua suurempi muuntaja
jopa jo ennen kuin ylikuormitus ehtii
aiheuttaa verkkovikoja”, Hillebrand
toteaa.

”

Tulevaisuuden
älykkäisiin Smart Grid

-verkkoihin suunnitellaan

Sähkönjakeluautomaation järjestelmillä on mahdollista vähentää sähkövikojen kestoa ja parantaa verkon toimin-

Sähkön jakeluverkkoja pyritään kehittämään entistä luotettavammiksi. Ukonilmat ja muut luonnonilmiöt
kuitenkin aiheuttavat sähkökatkoja aika ajoin. Nykyaikaisella sähkölaitosautomaatiolla verkon vikoja
voidaan paikantaa automaattisesti. Lisäksi vikojen vaikutuksia pystytään ainakin osin rajoittamaan
automaattisesti, sekä etäohjauksella sähkölaitoksen valvomosta että käyttökeskuksesta.

gian sähkönjakelualueella laitteistoja asennetaan lähivuosina

kot ovat asiakkaille hankalia ja lisäksi ne aiheuttavat sähköyh-

yli sataan kohteeseen.

sovittimia. Beckhoffin automaatiojärjestelmä tukee sekä sarja-

konfiguroidaan Suomessa. ”Pidämme sähkölaitosautomaation

liikennepohjaista IEC 608750-5-101 -tiedonsiirtoprotokollaa

komponentteja varastossa Suomessa Hyvinkäällä. Näin ollen

että Ethernet-pohjaista IEC 608750-5-104 -tiedonsiirtoproto-

kapa salama on rikkonut laitteistoja jossakin”, Hillebrand mainitsee.

”Tarpeen mukaan laitteistoon voidaan lisätä energiamitTarvittaessa hälytykset kulkevat valvomoon erillisiä tiedonsiirto-

eri puolilla Suomea vastaavat yleensä Beckhoffin vakitui-

reittejä pitkin, ja mukaan saadaan haluttaessa myös kamera-

Syyt sähkökatkoihin löytyvät entistä nopeammin

set sopimuskumppanit, muun muassa Seinäjoella toimiva

kuvaa paikan päältä.”

automaatiosta vastaava liiketoiminnan kehityspäällikkö Jarmo

Beckhoff toimittaa avoimia automaatiojärjestelmiä, muun

Energineering Oy.

Hillebrand.

muassa I/O- ja kenttäväyläkomponentteja, liikkeenohjaustuot-

Hillebrandin mukaan järjestelmien kehitystyö jatkuu, ja
muun muassa tulevaisuuden älykkäisiin Smart Grid -verkkoihin

teita, ohjauspaneeleita, teollisuus-PC-laitteita sekä automaatio-

Kuopion Energialle uutta automaatiota

uusi aluevaltaus Suomessa. Teollisuudessa pitkään käytetyt lait-

sovelluksien ohjelmistoja ja kommunikaatiokirjastoja. Järjestel-

Käytännössä muuntamoautomaatiota on jo asennettu muun

teet otettiin ensimmäiseksi käyttöön muuntamo-automaatiossa

mät perustuvat PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan.

muassa Kuopion seudulle.

vuonna 2011. Energia-alalla tarvittavien automaatiolaitteisto-

”Myös esimerkiksi pienehköillä, vaikkapa uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä voimalaitoksilla olisi varmastikin käyttöä

”Kuopion Energia valitsi Beckhoffin toimittaman auto-

”Eri ryhmien tuotteita voidaan käyttää joko erillisinä kom-

1/2 page vertical
90 x 270 mm

2 100 €

1/2 page horizontal
210 x 148 mm + 5 mm
190 x 135 mm

uusille automaatiojärjestelmille.” Q
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UUDET SUUNNITTELUOHJELMISTOT HELPOTTAVAT VERKOSTOLASKENTAA
Sähkönjakeluverkolta edellytetään toimintavarmuutta ja käyttöturvallisuutta. Näitä ominaisuuksia vaativat
verkostojen haltijat, omistajat ja käyttäjät. Myös määräykset sekä standardit edellyttävät niitä. Esimerkiksi
Elomatic Oy käyttää verkkojen suunnittelussa ja hallinnassa uutta ohjelmistoa, jolla pystytään hallitsemaan
verkostolaskentatietoja ja dokumentoimaan verkkoja entistä tehokkaammin ja varmemmin.

KAUKOLÄMPÖVERKON PALUULÄMPÖTILOJEN kohoaminen tuhoaa

perinteisen lauhdutintyyppisen savukaasupesurin lämmön talteenoton biolämpölaitoksissa. Tunnistatko tämän liiketaloudellisen riskin omassa lämmöntuotan-

ELOMATIC OY on maailmanlaajuisesti toimiva konsultti- ja

nossasi?

suunnittelutoimisto sekä projektitalo.

Caligo on kehittänyt savukaasupesuriratkaisun, jonka lämmön talteen-

”Yhtiön toimintaan kuuluvat prosessi-, kone- ja laitos- sekä

otto säilyy korkealla tasolla myös silloin, kun kaukolämpöverkon paluulämpö-

sähkö- ja automaatiosuunnittelut ja nykypäivänä myös erityyp-

tilat nousevat esim. 55–60°C:n tasolle. Poltettaessa haketta kattilan normaa-

piset projektien kokonaistoimitukset ja projektien hallinta”, tii-

leilla ajoparametreilla savukaasupesurin lämmön talteenotto säilyy tällöin jopa

1 400 €

1 100 €

1 400 €

1/8 page vertical
43 x 135 mm
1/8 page horizontal
90 x 65 mm

vistää Elomaticin automaatio ja sähköistykset -osaston johtaja

25 %:n tasolla. Teknisesti ratkaisu perustuu pesurin kahden lauhdevyöhykkeen

Jari Åberg.

ja ammoniakkilämpöpumpun saumattomaan termodynaamiseen yhteistyöhön

”Merkittävä osa Elomaticin sähkö- ja automaatiosuunnit-

Caligo Industria Oy:n patentoimalla teknologialla. Ratkaisu on paketoitu teh-

850 €

teluosaston työtä on myös verkostolaskenta erilaisine mitoi-

dasvalmisteiseksi tuotteeksi, joka soveltuu erityisen hyvin biolämpölaitoksiin

tus- ja suojaustarpeineen. Siitä huolehtii verkostolaskennan tii-

kokoluokassa 3–22 MW.

mimme.” Åbergin mukaan yritykseen on viime vuosina han-

Liiketaloudellisesti ratkaisulla on merkittävä rooli lämpölaitosten energia-

kittu lisäresursseja automaatiosuunnittelun lisäksi erityisesti

tehokkuuden parantajana. Energiasäästöä syntyy nyt tasaisesti korkealla

850 €

sähköistyksien suunnitteluun ja verkostolaskentaan.

tasolla koko lämmityskauden ajan riippumatta siitä, mitkä ulkoiset olosuhteet

Vuonna 2014 Elomatic tehosti sähköjakelun verkostolas-

laitoksella ovat.
Caligon vakiotuote tarjoaa myös kustannustehokkaan ja edistyksellisen

CALIGO INDUSTRIA OY edustaa savukaasujen

tavan suodattaa hiukkaset ja rikkidioksidi savukaasuista sekä puhdistaa muo-

lämmön talteenoton ja puhdistuksen uusia, tehokkaita

dostunut likainen lauhde nykyisten normien ja asetusten mukaisesti. Välttämättä

teknologioita. Yritys on Elomatic Oy:n tytäryhtiö

et enää tarvitse kallista ja herkkää sähkösuodatinta laitoksesi hienosuodatin-

ja hyödyntää tuotekehityksessään vuosikymmenien

asteena. Kysy lisää, niin analysoimme tilanteesi tarkemmin! Q

kumuloituneen kokemuksen biolämmöntuotannosta
sekä energiatehokkuusratkaisuista. Caligo Industria

Lisätietoja: juha.jarvenreuna@caligoindustria.com,

Oy:n päätuote on lämpöpumppukytkentäinen

www.caligoindustria.com

savukaasupesuri.

TESTAUKSELLA VARMISTETAAN SÄHKÖLAITTEEN TURVALLISUUS

Technical details:

SÄHKÖLAITTEIDEN, KOMPONENTTIEN ja asennustar-

liseen käyttöön liittyvää vaatimusta ja ominaisuutta. Suoritetta-

vikkeiden tulee täyttää niille asetetut turvallisuusvaatimukset

via testejä tai rakennetarkastuksia on huomattavasti enemmän.

ennen kuin ne saatetaan markkinoille. Puolueettomien testaus-

”Samoja ominaisuuksia testataan usein eri tavalla eri tuoteryh-

ja sertifiointiyritysten palveluilla voi varmistaa tuotteiden tur-

missä. Esimerkiksi lämpenemistesteissä tuotteen kuormitustapa

Advertorials: Text files:

vallisuuden niiden koko elin-

ja testilaitteisto riippuu testattavasta tuotteesta”, SGS Fimkon

kaaren ajan.

turvallisuustestausyksikön päällikkö Kari Vesterinen kertoo.

Testaus- ja sertifiointiyri-

Käytännössä sähkötuotteet testataan standardien vaatimus-

tys SGS Fimko testaa ja ser-

ten mukaan, joiden tavoitteena on varmistaa, että tuote on turvallinen koko sen elinkaaren ajan. Testiohjelmaan kuuluu mm.

dessa. Tuotekohtaiset stan-

kosketussuojaus, mekaaninen kestävyys, lämpeneminen, vika-

dardit määrittelevät hyvin

tilanteiden sieto ja materiaalien kestävyys.

Size of issue: 210 x 297 mm

Delivered in Word rtf-format.

tifioi tuhansia tuotteita vuo-

Place of printing: PunaMusta

Contact details at the end of

yksityiskohtaisesti tuotteiden

Adhesive Binding

2/1 pages 3 900 €, written by editor 4 500 €

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

OLOSUHTEISTA RIIPPUMATONTA
ENERGIATEHOKKUUTTA
LÄMPÖPUMPPUKYTKENTÄISELLÄ PESURILLA

1/4 page
90 x 135 mm

1/1 pages 2 900 €, written by editor 3 300 €

2 100 €
2 100 €

UUTIS VIRTAA

1/3 page horizontal
190 x 87 mm
1/3 page vertical
58,5 x 270 mm

Price:

suunnitellaan koko ajan uusia innovatiivisia komponentteja.
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1/2 page vertical 103 x 297 mm
2 100 €
+ 5 mm bleed

2/1 pages ca. 600 words

kollaa. Uudempi IEC 61850 -protokolla on myös tuettu.”
taus-, erotinohjaus-, lämpötilamittaus- tai tilavalvontakortteja.

Laitteistojen ohjelmoinnista, asennuksista ja huolloista

tarkoituksiin”, kertoo Beckhoff Automation Oy:n sähkönjakelu-

Hänen mukaansa energia-ala on Beckhoffille suhteellisen

1/1 page ca. 400 words

ei tarvitse käyttää mitään muuntimia, gateway-yksikköjä tai

Saksan Verlissä. Asiakaskohtaiset sovellukset ohjelmoidaan ja

uusia komponentteja saadaan käyttöön nopeasti, jos vaik-

Samaa tuoteperhettä sovelletaan useilla toimialoilla eri käyttö-

Link a video with the advertorial.

”Kun sama järjestelmä hoitaa koko automaation, välissä

tää varsinkin sähköverkkojen muuntamoilla ja ala-asemilla.

editorially made notice aimed at your target
group, with which you can tell more.

laajennettava automaatiolaitteisto

vuosittain kärsiä sähkökatkoista tuntia pidempään. Pitkät kat-

Automation Oy on toiminut Suomessa vuodesta 1986. Yhtiöllä

”Potentiaalisia asiakkaita ovat esimerkiksi energian jakelu-

Hillebrand muistuttaa, että tämän

soveltuu kaikkiin muuntoasemalla tar-

jen myynti on lähtenyt käyntiin hyvin. Automaatiolla on kysyn-

laitokset.”

etädiagnostiikan ja mahdolliset ohjel-

vittaviin ohjauksiin, mittauksiin ja valvontaan. Kuopion Ener-

AUTOMAATIOJÄRJESTELMIÄ TOIMITTAVA Beckhoff

An advertorial explains more extensively

mistopäivitykset”, Miettinen kehuu.

että yksittäisen sähköasiakkaan ei kaupunkialueilla tarvitsisi

Beckhoffin komponentit ja perusohjelmistot valmistetaan

yhtiöt, sähköyhtiöt sekä uusiutuvaa energiaa käyttävät voima-

”Käyttöjärjestelmä mahdollistaa myös

tyyppinen modulaarinen ja vapaasti

komponentteja.

tiöille korvausvelvoitteita.

laitteita, prosesseja, kiinteistötekniikkaa ja sähkönjakelua.

yllättävän monipuolisena laitteena.

koko ajan uusia innovatiivisia

tavarmuutta. Yleisenä tavoitteena onkin,

”Beckhoffin automaatiojärjestelmillä voidaan ohjata koneita,

ADVERTORIALS
about a product, service or a company. It is an

Tietojärjestelmäpäällikkö Jani Miettinen Kuopion Ener-

kapasiteettinsa äärirajoilla, verkkoon

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

on toimipisteitä Hyvinkäällä, Tampereella ja Seinäjoella.

toteaa.
2017. Toimitettavat automaatiolaitteistot liittyvät muun muassa

Muuntamon kuntoa mitataan jatkuvasti

pensointia. Jos mittaustiedot näyttävät, että muuntamo toimii

2 900 €

maatiojärjestelmän muuntamoiden ohjaamiseen”, Hillebrand

jakelumuuntamoiden keskijänniteverkon kytkinlaitteiden etäoh-

Liiketoiminnan
kehityspäällikkö
Jarmo Hillebrand
esittelee
CX2000-sarjan
automaatiolaitteita.

1/1 page
190 x 270 mm

Automaatiojärjestelmät soveltuvat esimerkiksi tuulivoimalaitosten
ohjaukseen.

the article can only include www-address.

man NEPLAN-ohjelmiston. ”Toki Elomaticissa on tehty verkkolaskelmia jo yli 20 vuotta, mutta nyt hankimme siihen järeäm-

kin puolella”, Pihlava mainitsee. Elomaticin asiakkaina onkin

mät työkalut”, projektipäällikkö ja verkostolaskentatiimistä vas-

usein teollisuuslaitoksia, joiden sähköverkkojen hallinta edellyt-

taava Veikko Pihlava toteaa.

tää laskentaohjelmistojen käyttämistä.

Uusi ohjelmisto on moduulipohjainen. Sillä voidaan laskea

”Toisaalta Elomatic Oy:n Marine Business Unit on mukana

esimerkiksi verkon mitoitusta ja tehonjaon hallintaa sekä laa-

myös laivasähkö- ja offshore-projekteissa, joissa käytetään hie-

tia oikosulkulaskelmia. Verkon käyttöönottovaiheessa voidaan

man erilaisia standardeja kuin tavallisissa sähköverkoissa.

lisäksi määritellä suojauksen selektiivisyyttä ja katkaisijoiden

NEPLAN-ohjelmassa standardit voidaan valita ennen lasken-

mitoitusarvoja.

tatyön aloittamista, joten lopputuloksena saadaan oikeanlai-

”NEPLAN-ohjelmisto eroaa edukseen entisistä muun
muassa siksi, että sen avulla voidaan laskea myös pienjännitepuolen 400 V:n lisäksi keski- ja suurjänniteverkkoja. Se

set dokumentit oikeilla arvoilla.” Vastaavasti ulkomaan projekteja varten ohjelmistosta voidaan valita käyttöön esimerkiksi
Aasiassa tai Amerikassa sovellettavat standardit. Q

soveltuu siis mainiosti jakeluverkkojen laskentaan ja verkonhallintaan niin yleisissä jakeluverkoissa kuin tehdasverkkojen-

Lisätietoja: www.elomatic.com

Koska testattavien tuotteiden kirjo ja tehtävien testien

turvallisuusvaatimukset ja tes-

määrä on suuri, SGS Fimkon testauslaboratorioista löytyy

tiohjelmat suunnitellaankin

lukuisia erilaisia testaus- ja mittalaitteita. ”Pelkkä asianmukai-

niiden mukaisesti.

nen testauslaitteisto ei tietenkään vielä riitä, vaan tarvitaan

Yhden tuotteen testaami-

kennan palveluaan hankkimalla uuden, entistä tehokkaam-

ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Tuotteet kehittyvät ja

nen kestää tyypillisesti kah-

vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, jonka takia henkilöstömme

desta kuuteen viikkoon. Säh-

osaamisen kehittäminen on elintärkeää”, Vesterinen kertoo. Q

kötuotteiden osalta testataan
noin kahtakymmentä turval-

Lisätietoja: www.sgs.fi
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Distribution / Circulation:

Picture files:

Printed issue 7 000

Delivered in electronic format. Photoshop EPS, TIFF or JPEG

e-magazine 12 400

format, CMYK colours and resolution 300 dpi.

UUTISVIRTAA – TOPICAL-PART

Delivery of material:

Notifications:

In the column our partners report on their activities. Inform of new

When sending the notification materials

Ready for pring Adobe Acrobat PDF or

products, services and other current issues of your company. Length of

indicate the reference as:

Photoshop EPS, TIFF or JPEG file.

text ca. 150 words + pictures

proresto, number of magazine,

All used pictures and colours have to be in CMYK colours

Length of text ca. 350 words + pictures

name of company and size of notification.

and resolution 300 dpi.
Price:

Throug email: aineisto@publico.com

1/2 pages

950 €, written by editor 1 300 €

1/1 pages 1 600 €, written by editor 2 000 €
Fixed position increase in price +15%. The prices do not include current VAT rate.
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