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Ohjeita ehdotuskuvien hyväksyntäkäsittelyyn

Tilaajan on tarkastettava ehdotuskuvista kojeistojen mitat, kaapelointisuunnat sekä kuljetuskatkojen 
tarve. Kaikista ohjatuista lähdöistä ja mittauksista on tilaajan toimitettava piirikaaviot. 
Kojeisto katsotaan hyväksytyksi ja sen valmistus alkaa sen jälkeen kun asiakas on toimittanut 
sekä ehdotuskuvien hyväksynnän/kommentit että piirikaaviot Norelcoon.

Tiedonvälityksessä tapahtuvien virheiden välttämiseksi voimme ottaa vastaan piirikaavioita joko 
paperitulosteina tai sähköisesti pdf-muodossa, emme esim. dwg-muodossa.

Toimitusaikoihin liittyviin kysymyksiin vastaa projektia hoitava myyjä, tuotantopäällikkö tai työnjohto.

Tilauksenne teknisestä käsittelystä Norelcossa vastaa projektia hoitava kojeistosuunnittelija. 
Suunnittelijamme nimi näkyy kojeistojen ehdotuskuvien otsikkotaulun kohdassa SUUN, johon on kirjattu 
suunnittelijan nimikirjaimet alla mainitulla tavalla:
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Olavi Tuovinen 
Jorma Suomalainen 
Pekka Ojala 
Tommi Pesonen 
Tuomas Hyttinen 
Petri Immonen 
Matti Perälä
Erik Koponen 
Riku Kotro
Miika Tiainen 
Erno Virta
Anatoli Värä
Mika Päykkönen
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olli.tuovinen@norelco.fi 
jorma.suomalainen@norelco.fi 
pekka.ojala@norelco.fi 
tommi.pesonen@norelco.fi 
tuomas.hyttinen@norelco.fi 
petri.immonen@norelco.fi 
matti.perala@norelco.fi
erik.koponen@norelco.fi 
riku.kotro@norelco.fi
miika.tiainen@norelco.fi 
erno-jukka.virta@norelco.fi 
anatoli.vara@norelco.fi 
mika.paykkonen@norelco.fi

Kaikissa kohteissa on moottorilähtöjen virta-arvot toimitettava ajoissa valmistusta varten.

Ohjeita tilaajan komponenttien toimittamiseen Norelcon tuotantoon

Tilaajan toimitusvastuulla olevat, tehtaalla kojeistoihin asennettavat komponentit, on toimitettava 
Norelcon tuotannon varastoon ennen kojeistojen valmistuksen aloitusta. 

Komponentit on pakattava kojeistoittain siten että kustakin paketista näkyy kojeiston valmistusnumero 
ja/tai keskustunnus. Tilaajan on myös toimitettava lista kaikista Norelcolle toimitettavista 
komponenteista eriteltynä keskuksittain.

Toimituksen asiakirjoista on lisäksi käytävä ilmi:
 Projektin nimi
 komponentit tilanneen asiakkaan nimi ja yhteystiedot

Logiikat on toimitettava valmiiksi kasattuina. Mahdolliset ylimääräiset tilaajan komponenttien käsittelystä
johtuvat kustannukset veloitetaan toteutuneen mukaan.
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Ohjeita sähkösuunnittelijalle

Kojeistojen valmistusta ei aloiteta ennen kuin piirikaaviot on saatu tilaajalta ja/tai sähkösuunnittelijalta.

Piirikaavioiden suunnittelijan on huomattava mm. seuraavaa:
 porrasvaloautomaateille määriteltyjen valaisinten maksimikuormien ylitys on vastoin 

komponentin takuuehtoja
 valopainikkeissa olevien hohtolamppujen maksimivuotovirta on 50mA. Mikäli porrasvalo-

automaatti menee itsestään päälle on syytä tarkastaa ettei vuotovirta ole liian suuri
 Piirikaavioita suunniteltaessa on myös huomioitava että ohjausjännitteen on oltava samalta 

vaiheelta kuin hidastuskoskettimelle tuleva jännite. Yksivaiheisissa lähdöissä, joissa päävirtapiiri 
kytketään porrasvaloautomaatin kautta, on ohjaus kytkettävä samalle sulakkeelle kuin päävirta

 Jos tarvitsette kosketinnumeroinneista lisätietoja, niin voitte pyytää Norelcon suunnittelijalta 
kosketinnumerointiliitteen. Suunnittelijamme toimittavat tarvittaessa lisätietoja myös 
komponenteistamme. 

Kaikissa kohteissa on moottorilähtöjen virta-arvot toimitettava piirikaavioiden kanssa ennen kojeisotn 
valmistuksen aloitusta.
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