
Laadukkaita
jakokeskusratkaisuja
vaativiin olosuhteisiin.

Jakelulaitteen 
Jakokeskusratkaisut

Jakelulaite on kotimainen pienjännitekojeistojen valmistaja. Vuosikym-

menien yhteistyö useiden teollisuuden ja tukkukaupan toimijoiden 

kanssa, sekä ammattitaitoinen henkilöstömme varmistavat asiakkaillem-

me parhaat mahdolliset palveluratkaisut sähkönjakelun tarpeisiin.

Jakelulaitteen laaja-alainen osaaminen ja räätälöidyt jakokeskukset 

soveltuvat kiinteistöjen, teollisuuden, liikenteen ja vesihuollon vaati-

viinkin erityistarpeisiin. Yhtiöllä on oma suunnittelu ja tuotanto, joiden 

laatu varmistetaan vakiintuneella prosessilla ja omavalvontajärjestelmäl-

lä. Jakokeskuksemme ovat aina 100 % toimintatestattuja. 

Yhtiön joustava tuotantoprosessi ja verkostoyhteistyö varmistavat 

kyvyn räätälöidä keskusratkaisuja asiakkaidemme vaihteleviin 

tarpeisiin ja kysyntään. 

Jakelulaite on palonkestävien jakokeskusratkaisujen edelläkävijä. 

Olemme olleet asiantuntijana mukana laatimassa sähkökeskusten palo-

turvallisuuteen ja palonaikaiseen toimintakykyyn liittyviä ohjeistuksia. 

Olemme myös Suomen ensimmäinen SGS Fimkon sertifioima palonkes-

tävien sähkökeskusten valmistaja.

YHTEYSTIEDOT

Myynti

myynti

Asiakaspalvelu
Johanna Kaasinen
assistentti
020 7558 709

Raimo Huhtamäki
myynti / suunnittelu
020 7558 705

Markku Jääskeläinen
myynti / suunnittelu
020 7558 703

Tuotanto
Simo Hintsala
suunnittelu / koestus
020 7558 708

Kari Virtanen
koestus
020 7558 704

Sähköposti
etunimi.sukunimi@jakelulaite.fi

Oy Jakelulaite Ab
Sorvaajankatu 13
00880 Helsinki

020 7558 700

020 7558 700

karipylvanainen
Typewritten Text

karipylvanainen
Typewritten Text



Oy Jakelulaite Ab
Jakokeskusratkaisut

Keskussuunnittelu ja konsultointi 

Laadukkaan jakokeskusratkaisun suunnittelu ja 
asiakaskohtainen räätälöinti on kokonaisuus, joka 
edellyttää laaja-alaista osaamista sekä projektikohteen 
sähkönjakelutarpeiden ja teknisten edellytysten 
tuntemista.

Sähkö-, elektroniikka- ja automaatioalan 
ammattilaisemme määrittelevät asiakkaamme 
kanssa eri käyttötarkoituksiin, kohdetyyppeihin ja 
olosuhteisiin liittyvät sähkönsyötön ja –jakelun tarpeet 
ja vaatimukset.

Suunnitteluinsinöörimme varmistavat kulloisenkin 
keskusratkaisun ympäristön, luokituksen ja toiminnalli-
suuksien asettamat edellytykset sen materiaalille, 
suojaukselle, rakenteelle ja komponenteille.

Asiakkaanamme saat meiltä henkilökohtaista teknistä 
tukea ja konsultaatiota. Palvelemme myös asennukseen 
ja huoltoon liittyvissä asioissa keskusratkaisumme koko 
elinkaaren ajan.

Palonkestävät keskusratkaisut

Palonkestäviksi tarkoitettujen järjestelmien toimintakyvyn säilyminen
tulipalon aikana edellyttää oikeanlaista jakokeskusratkaisua.

Jakelulaite on jakokeskusten paloturvallisuusmää-
räysten huomioimisessa alan edelläkävijä ja meillä on 
ensimmäisenä yrityksenä Suomessa valmius ja osaaminen 
palonkestävien sähkökeskusten valmistamiseen.

Keskusratkaisut soveltuvat erilaisiin, vaativiinkin 
olosuhteisiin, joissa vaaditaan sähköjärjestelmien 
palonaikaista toimintakykyä (P30, P60 ja P90).

100 % toimintatestatuilla keskusratkaisuillamme 
takaamme asiakkaallemme paloturvallisuusmääräysten 
mukaisen sähkönsyötön toimintakyvyn IP-luokille 54-68.

Keskusratkaisumme soveltuvat mm. liikenteen ja 
julkisten tilojen turvajärjestelmien ja toimintakriittisten 
alueiden sähkönsyötön tarpeisiin.

IP-luokkiin 54-68 saakka.

Pumppaamokeskusratkaisut

Laadukkaat keskusratkaisut kaikentyyppisiin 
nesteiden pumppaustarpeisiin, pumppaamoiden 
sähköistykseen ja ohjaukseen.

Keskuksemme sopivat kuntien, vesiosuuskuntien, 
vesilaitosten, puhdistamoiden ja kiinteistöjen 
pumppaus- ja nesteenkäsittelytarpeisiin.  

Toteutamme keskukset asiakkaiden 
tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti, pienistä 
pumppukäynnistimistä useiden pumppujen 
taajuusmuuttaja-järjestelmiin. Keskuksiin 
voidaan integroida asiakkaan valvontatarpeiden 
edellyttämät automaatiojärjestelmät.

Keskukset toteutetaan laadukkailla 
komponenteilla ja kestävillä, tarvittavan 
tiiveysluokan omaavilla, rakenneratkaisuilla.

Pumppaamokeskuksiamme on toimitettu 
tunnettujen pumppu- ja pumppaamotoimittajien, 
urakoitsijoiden ja tukkuliikkeiden kautta jo 
1960-luvulta lähtien kotimaahan ja ulkomaille.

Teollisuus- ja automaatio-keskusratkaisut

Laadukkaat toteutukset erityyppisiin teollisuuden ja 
kiinteistöjen automaatiokeskustarpeisiin.

Keskuksemme sopivat teollisuuden koneiden ja 
työtilojen sekä liike- ja asuinkiinteistöjen sähkön 
syötön ja ohjauksen ratkaisuihin.

Toteutamme myös laajempia kokonaisuuksia 
yhteistyössä kumppaniemme kanssa tiukkoja 
laatukriteerejämme noudattaen.

Kennokeskusratkaisumme sopivat IP-luokkiin 
20-55 ja 3150 A saakka, ja kotelokeskusratkaisumme 
IP-luokkiin 24-68 ja 1000 A saakka.

Automaatiokeskusratkaisujamme on käytössä mm. 
raideliikenteessä, paperiteollisuudessa, omakoti-
rakentamisessa ja vedenkäsittelyjärjestelmissä.Raideliikenteen keskusratkaisut

Laadukkaat keskusratkaisut raideliikenteen 
valaistuksen, lämmityksen, sähkönjakelun ja 
turvajärjestelmien keskustarpeisiin.

Keskusratkaisumme soveltuvat mm. Liikenteen 
turvallisuusviraston, yksityisten raideliikenne-
harjoittajien ja satamien tarpeisiin.

Tarvittaessa toteutamme myös laajempia 
järjestelmäkokonaisuuksia yhteistyössä 
kumppaniemme kanssa tiukkoja laatukriteere-
jämme noudattaen.

Keskusratkaisumme täyttävät vaaditut 
erityisominaisuudet.

Keskusratkaisujamme on raideliikenteen 
lisäksi käytössä myös tieliikenteen valaistus- ja 
liikenteenohjausjärjestelmissä.

Piharasiat

Asuin- ja liikekiinteistöjen ulkotilojen 
sähkönjakeluratkaisu erilaisiin tarpeisiin. Voidaan 
käyttää mm. auton lämmitykseen sekä pihan ja 
puutarhan huoltotöiden sähkönsyöttöön.

Soveltuu niin pienkiinteistöjen ja taloyhtiöiden 
kuin liike- ja teollisuuskiinteistöjen tai 
kauppapuutarhoiden tarpeisiin. 

Edullinen ja toimiva, säänkestävä yleisratkaisu. 
Lasikuituvahvistettu, uv-suojattu, läpivärjätty ja 
lukittava polykarbonaattikotelo. Seinämallina 
sisältää 2 ajastimella varustettua pistorasiaa, 
tolppamallina 2-4.

Kaukovalvonnan ja tiedonsiirron ratkaisut

Kaukovalvonta ja sähköinen tiedonsiirto osana 
keskusratkaisua helpottavat toiminnan ylläpitoa.

Tuotamme omia Gerulus- tiedonsiirto- ja 
ohjauslaiteitamme asiakkaidemme kaukovalvonnan 
ja sähköisen tiedonsiirron tarpeisiin.

Lisäksi integroimme ja konfiguroimme 
asiakkaidemme valvonta- ja tiedonsiirtoratkaisuja 
osaksi jakokeskuksiamme.

Ratkaisumme soveltuvat erilaisten kiinteistöjen, 
pumppaamoiden ja teollisuuden sähköjärjestelmien 
ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin.

Kiinteistöjen keskusratkaisut 

Räätälöidyt keskusratkaisut kaiken tyyppisiin asuin-, 
liike-, teollisuus- ja sairaalakiinteistöjen sähkönjakelun 
tarpeisiin.

Keskuksemme soveltuvat niin vaativien olosuhteiden, 
konesalien kuin yleisen lämmityksen ja valaistuksen 
pää-, ryhmä- ja ohjauskeskustarpeisiin.

Toteutamme myös laajemmat kokonaisuudet 
yhteistyössä kumppaniemme kanssa tiukkoja 
laatukriteerejämme noudattaen.

Kennokeskusratkaisumme sopivat IP-luokkiin 20-55 
ja 3150 A saakka, ja kotelokeskusratkaisumme 
IP-luokkiin 24-68 ja 1000 A saakka.

Keskuksiamme on toimitettu mm. erilaisiin 
ääriolosuhteisiin (aavikot, mastot, majakat) sekä 
puolustusvoimille, sairaaloihin ja kouluihin. 




