
PIPO™
Smart

Servomex fluegasexact 2700- Erittäin suori-
tuskykyinen hapen ja palamattomien in-situ 
mittaus, joka on suunniteltu toimimaan kaik-
kein vaativimmissakin olosuhteissa.

Vaihtoehtona sähkösuotimen jälkeisiin hiukkaspitoi-
suusmittauksiin PCME:n patentoitu ProScatter™ 
mittaa eteenpäin siroavan laser säteen hiukkasista 
johtuvaa valon sirontaa, mahdollistaen huomatta-
vasti paremman signaali-kohinasuhteen muihin 
tekniikkoihin verrattuna.  

Lämpötilamittaus 
toteutetaan esimerkiksi 
PT-100 anturilla.

Älykäs päästömittausjärjestelmä pienten 
polttolaitosten tarpeisiin. Kontram SmartPIPO™ 
on erinomainen ratkaisu myös miehittämättömien 
laitosten tarpeisiin.

Tuotekehityksemme lähtökohtana on ollut 
prosessinohjauksen etäkäytön ja -valvonnan 
mahdollistaminen sekä reaaliaikaisten 
prosessihäiriöhälytysten tarjoaminen. Hälytykset 
lähetetään SMS viesteinä valituille henkilöille.

Modulaarinen Kontram SmartPIPO™ voidaan 
yhteensovittaa myös olemassa olevan laitteiston 
kanssa. Kompaktin kokonsa ansiosta se on helppo 
asentaa ahtaisiinkin paikkoihin.

Mittaustulosten trendien reaaliaikainen seurattavuus 
auttaa paljastamaan nopeat muutokset mittaus-
prosesseissa. Esimerkkinä palamattomien kaasujen 
(kuten CO) pitoisuuksien äkillinen nousu.

Järjestelmä täyttää kansallisen PIPO-asetuksen 
vaatimukset.

Kontram tarjoaa myös kokonaista palvelupakettia 
mittausten laadun varmistamiseen ja 
käytönaikaiseen seurantaan.

PIPO™
Smart

Älykkään järjestelmä- 
ohjauksen avulla kalibroinnit 
suoritetaan automaattisesti 
ja tarvittaessa etäkäyttöisesti.

Jatkuvatoimisesta hiukkas- 
pitoisuusmittauksesta huo-
lehtii erittäin helppokäyt-
töinen ja varmatoiminen 
PCME LeakAlert 80.

Järjestelmän tietoturvallisen etähallinnan avulla 
turhat tarkastuskäynnit voidaan minimoida sekä toi-
minta ja vikahälytykset voidaan tarkistaa etänä – Mobiilisti 
ja PC:llä. Optiona hälytykset saatavilla myös SMS viestinä 
suoraan matkapuhelimeen. Etähallinta mahdollistaa myös 
nopean ja edullisen käyttötuen.

Kompaktin kokonsa vuoksi 
Kontram SmartPIPO™ on 
erittäin helppo asentaa 
ahtaisiinkin kohteisiin.

”VALTIONEUVOSTON ASETUS 750/2013 
eli nk. PIPO-asetus polttoaineteholtaan 
alle 50 MW:n energiatuotantoyksiköiden 
ympäristönsuojeluvaatimuksista 29.10.2013”



Olemme yksi Suomen johtavia automaation 
ja  mittaustekniikan tuote- ja ratkaisuntarjoajia. 
Toimitamme suomalaiselle teollisuudelle ja vientiin 
luotettavia ja teknologisesti innovatiivisia osia ja 
kokonaisuuksia automaation ja mittaustekniikan 
eri osa-alueilla. Tavoitteenamme on aina löytää ja 
tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja, joilla he voivat 
parantaa omaa kannattavuuttaan, helpottaa työtään 
ja edelleen tuottaa mahdollisimman mutkattomasti 
omien asiakkaittensa arvostamia asioita.

Toimintamme perustuu asiakaslähtöiseen 
myyntiin ja ammattitaitoiseen myyntihenkilöstöön 
sekä tehokkaasti toimivaan logistiseen 
toimintaympäristöön. Tarkoituksenamme on aina 
kehittää pitkäkestoisia yhteistyösopimuksia sekä 
asiakkaiden, päämiesten että henkilökunnan kanssa.

Tuotemyynnin ohella laaja ja ammattitaitoinen 
Teknisen palvelun ryhmämme pystyy auttamaan 
asiakkaitamme niin varaosakysymyksissä kuin huolto-, 
käyttöönotto- ja projektinhallintatyöskentelyssä. Koko-
naisuutena toimitammekin monille asiakkaillemme 
projektin osien kokonaishallintaa siten, että he voivat 
keskittyä omimmaksi kokemaansa ydintoimintaan.

Kontramin 
laatupolitiikka
Vuodesta 1998 Kontram Oy:n on ollut laatusertifioitu 
yritys ja se noudattaa toiminnassaan ISO9001 
laatustandardia.

Arvojamme ovat voitontahto, avoin vuorovaikutus, 
luotettava palvelu ja laatu, kestävä kannattavuus ja 
kasvu sekä ihmisen ja työn arvostaminen.

Missiomme on aktiivisesti löytää ja tuottaa 
asiakkaillemme ratkaisuja ja palveluita, jotka 
parantavat heidän kannattavuuttaan ja ovat 
ympäristöä säästäviä.

SUOMEN 
JOHTAVIA
automaation ja  
mittaustekniikan tuote- ja 
ratkaisuntarjoajia

Yhteystiedot:
Puhelinvaihde: 09 8866 4500

Tilaukset ja tarjouskyselyt: myynti@kontram.fi

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@kontram.fi

Henkilökohtaiset s-postit muodossa: 
etunimi.sukunimi@kontram.fi

Osoitteet:
Pääkonttori 
PL 741 
(Tuupakantie 32A) 
01741 Vantaa

Tampere: 
Hermiankatu 6 - 8 D 
33720 Tampere

 
 
Lappeenranta: 
Laserkatu 6 
53850 Lappeenranta 
 
Suolahti: 
Haapakorventie 5 
44200 Suolahti

Oulu: 
Paulaharjuntie 22 
90530 Oulu


