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Tietoja yrityksestä
Ouman Oy on vuonna 1988 perustettu, 
vakavarainen suomalainen yritys. Omalla 
tehtaalla Kempeleessä valmistetaan Ou-
man rakennusautomaatiota sekä ohjaus- ja 
valvonta-alakeskuksia laitevalmistaja- ja 
urakoitsija-asiakkaille. 

Hyödynnämme jokapäiväisessä toimin-
nassamme ISO 9001 -laatustandardille 
perustuvaa laadunhallintajärjestelmää, 
jonka avulla kehittämme toimintaamme 
jatkuvasti.

Olemme saavuttaneet vakaan aseman 
rakennusautomaatiovalmistajana ja kes-
kusvalmistajana, niin kotimaassa kuin 
Itämeren ympäristössä.

Laadukasta ja sertifioitua keskustuotantoa

Keskustuotanto
Ouman Oy:n keskustuotanto on SGS Fimko:n sertifioima. Olemme erikoistuneet sarjaval-
misteisten ohjauskeskusten ja asiakaskohtaisesti räätälöityjen rakennusautomaation 
valvonta-alakeskusten (VAK) suunnitteluun ja valmistukseen. 

Valmistamiamme keskuksia käytetään laajasti esimerkiksi julkishallinnon, teollisuuden 
ja liikerakennuksien rakennusautomaatio- ja ohjauskeskuksina. Korkeatasoiset kompo-
nenttivalinnat sekä aktiivinen laaduntarkkailu takaavat tuotteidemme turvallisuuden 
ja luotettavuuden. 

Asiakkaanamme tiedät aina saavasi käyttöösi yksilöllisesti valmistetun ja huolellises-
ti tarkastetun keskuksen.
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Kauttamme saa myös asiakaskohtaisesti 
räätälöidyt keskukset



Nopeat ja luotettavat toimitukset
Keskustuotannossamme noudatetaan asiakkaidemme vaatimuksia niin laadun kuin toimitusaikojenkin suhteen. Nopeissakin toi-
mituksissa huolellisuus on aina ykkösasemassa. 

Materiaalivalinnat
Ohjaus- ja valvonta-alakeskusten kotelovalinnoissa käytetään vain tunnettujen valmistajien ratkaisuja, jotka takaavat laajan so-
veltuvuuden sekä helpon asennettavuuden työmaaolosuhteissa. 

Omien tuotteiden lisäksi keskuksissa käytetyt sähkökomponentit ovat CE-merkittyjä ja hankitaan aina luotettavilta komponent-
titoimittajilta

Laadunvarmistus
Jokaiselle keskukselle tehdään yksilöidysti lopputarkastus, jos-
sa varmistetaan mekaaninen kokoonpano ja sähköiset kytkennät, 
esim. johtavuus- ja eristysvastusmittaukset sekä laaditaan tarkas-
tuspöytäkirja.

Kaikki valmistamamme keskukset ovat CE-merkittyjä ja täyttävät 
pienjännitedirektiivin 2006/95/EY. 

Dokumentointi
Rakennekuvat suunnitellaan keskuskohtaisesti CADS-ohjelmistolla. 
Kuvat toimitetaan asiakkaalle joko paperitulosteina tai sähköises-
sä muodossa (pdf, drw, dwg).



Suunnittelemme ja toteutamme yksilöllisesti: 

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman eri ilmoitusta. 

OUMAN OY, Voimatie 6, FI-90440, Kempele, Finland
Puhelin +358 424 8401, faksi +358 8 815 5060, www.ouman.fi
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Kotelointiluokka
Nimellisjännite
Nimellisvirta
Asennustapa

Kotelon materiaali

Hyväksyntä

Kotelointiluokka
Nimellisjännite
Nimellisvirta
Asennustapa

Kotelon materiaali

Hyväksyntä

IP20-IP66
UN 400 (max)
IN 125A (max)
Pinnalle asennettava, lattialla 
seisova tai upotettava

Muovi ja metallikotelot
FI 27741
Täyttää standardit:  
EN61439-1:2011
EN61439-3:2012

IP20-IP66
UN 400 (max)
IN 125A (max)
Pinnalle asennettava, lattialla 
seisova tai upotettava

Muovi ja metallikotelot
FI 27741
Täyttää standardit:  
EN61439-1:2011
EN61439-3:2012

Rakennusautomaation valvonta-alakeskukset
Rakennusautomaation valvonta-alakeskukset (VAK) soveltuvat asuin-, toimisto- ja liikekiinteistöihin sekä uudiskohteissa- että 
saneeraustyömaille. Valvonta-alakeskuksemme tehdään asiakastarpeen mukaisilla komponenteilla vaaditun mukaisen koteloon. 
Valittavissa oleva kotelokoot yksirivisistä moduulikoteloista aina 600x1200 teräskoteloihin saakka. 

Tutustu myös vakioituihin valvonta-alakeskuksiin hinnastossamme!

Ohjauskeskukset
Ohjauskeskukset suunnitellaan yhteistyössä laitevalmistaja- asiakkaiden kanssa. Näin ne rakentuvat saumattomasti osaksi asi-
akkaan tuotetta ja tuotantoprosessia. Keskukset voidaan valmistaa puolivalmiiksi, asennuslevyille, sähköistettynä, varustaa 
automaatiolla tai vaikka toimilaitteineen käyttövalmiiksi asti. Valmistamme erilaisia ohjauskeskuksia yli 3500 kpl vuodessa, tun-
netuille suomalaisille laitevalmistaja- ja teollisuusasiakkaille.


