
Sulaon oy Tällainen laite pitäisi suunnitella, 
ja ottaisimme heti viisikymmentä 
kappaletta laatikossa, kiitos.

“
“

Suunnittelemme ja valmistamme asiakaskohtaisia elektroniikkatuotteita ammattikäyttöön. Toiminta-
ajatuksenamme on, että asiakas saa samasta paikasta kaiken tarvittavan ideansa kehittämiseen ja 
toteuttamiseen. Toimittamiamme laitteita on asennettuna tuhansittain ympäri maailmaa. Ne esimerkiksi 
välittävät tietoa jäisillä ratapihoilla, suojaavat työkoneita tropiikin ukkoselta ja varmistavat virheetöntä 
toimintaa tehdashalleissa Euroopasta Aasiaan. Eikä niitä juuri ole tullut takaisin.

Elektroniikan

Piirilevyt, anturoinnit, tiedonsiirto, RF/RFID, antennit, myös 
hankalat analogielektroniikan tapaukset.

Hallitsemme analogielektroniikan suunnittelun audio- ja
mittaussovelluksista suurtaajuustekniikkaan. Näiden yhdistely 
on usein tarpeen erikoisemmissa mittaus- ja anturointisovel-
luksissa, joissa mittaustavat eivät aina ole kaikkein tavanomai-
simpia.

Yhtenä vahvuutenamme on RF- ja RFID -tekniikan osaaminen, 
tarvittaessa transistori- ja bittitasolle asti. Olemme esimerkiksi 
suunnitelleet RF-tehovahvistimia, suojauskytkentöjä ja anten-
nikytkimiä sekä lukuisia asiakaskohtaisia antenneja tiedonsiir-
to- ja RFID-käyttöön kaikille taajuusalueille.

Piirilevynsuunnitteluun käytämme Mentor Pads -ohjelmistoa, 
jossa on kattavat automaattitoiminnot ja verifiointimahdolli-
suudet. Pystymme suoraan generoimaan omassa valmistukses-
sa tarvittavat dokumentit ja osalistat juuri oikeassa muodossa.

Mekaniikan

3D-mallinnus, ohutlevyosat, koneistetut ja ruiskuvalettavat 
osat

Mekaniikkasuunnitteluun käytössämme on modernit 3D-
suunnittelutyökalut. Jos laitteen sisäinen tilankäyttö pitää 
suunnitella tarkasti, pystymme yhdistämään piirilevystä saa-
tavan 3D-mallin muun mekaniikan suunnitteluun ja huomioi-
maan tilavaraukset komponenttikohtaisesti.

Ideoinnin apuna ja suunnitelmien visualisoinnissa käytämme 
usein pikamallitekniikkaa.

Ohjelmistot

Sulautettujen järjestelmien mikrokontrollerisovellukset, 
RTOS- ja Linux-sovellukset, käyttöliittymät

Sulautetut ohjelmistot ovat osa lähes kaikkia suunnittelemiam-
me tuotteita. Olemme tehneet ohjelmistokehitystä monelle 
yleisesti käytetylle ja eksoottisemmallekin alustalle.

Käytettävissämme on oma ohjelmistoalusta, jota olemme hyö-
dyntäneet suurimmassa osassa viime aikoina suunnittelemis-
tamme tuotteista. Alustaan sisältyy kompakti RTOS-kerneli ja 
ajurit yleisimmille oheislaitteille. Olemme rakentaneet suoraan 
alustaan tehokkaat virranhallintaominaisuudet, joten se sovel-
tuu myös paristo- ja akkukäyttöisiin sovelluksiin.

Suuremmat ohjelmistokokonaisuudet, joissa mikrokontrollerin
käyttäminen ei enää ole tarkoituksenmukaista, teemme Linux-
alustoille. Tällaisia ovat tyypillisesti laitteet, jotka sisältävät 
graafisen käyttöliittymän tai ethernet-liitäntöjä. Linuxia käy-
tämme muutenkin laajasti toiminnassamme servereistä toi-
mistokäyttöön, mittausten automatisointiin ja testilaitteiden 
ohjaukseen.
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Elektroniikan

Käytössämme on oma 15-metrinen pintaliitoskomponenttien 
ladonta- ja juotoslinja. Kohdistuskameroissa, servomoottoreis-
sa ja ladontapäissä löytyy. Tällä varmistamme asiakkaillemme 
nopeat vasteajat myös silloin, kun sopimusvalmistajien tilaus-
kirjat ovat täynnä.

Moni nykypäivän kotelotyypeistä on hankala tai mahdoton 
juottaa käsin. Tällöin jo yksittäiset protot kannattaa valmistaa 
koneellisesti.

Omasta tuotannosta saatava välitön palaute auttaa meitä jo 
alunperin suunnittelemaan piirilevyjä, jotka on helppo ja teho-
kas valmistaa.

Tavanomaiset sähköiset suureet, RF-mittaukset, lämpötestit, mekaaniset mittaukset

Mittaus- ja testauslaitekalustomme on erittäin kattava. Pääperiaatteemme on, että laadun ja oman osaamisen kehittämiseksi pys-
tymme saamaan numeroarvoja kaikista tutkimistamme ja tekemistämme asioista. Meille tärkeitä ovat joustava toiminta ja tarkoi-
tuksenmukaiset tulokset, ei sertifikaattien kerääminen toimiston seinälle.

Joitakin esimerkkejä käytössämme olevasta kalustosta ja 
mittausmahdollisuuksista:

• Jännitemittaukset 100 nV .. 20 kV
• Oskilloskooppimittaukset 1 GHz kaistanleveydellä ja 

0,4 pF kuormakapasitanssilla
• Galvaanisesti erotetut ja suurjännitteiset 

oskilloskooppimittaukset         
• RF-mittaukset - signaaligeneraattoreita, 

spektrianalysaattoreita, piirianalysaattoreita jne. löytyy
• Lämpötestit -40..+130 °C, laitteille ja yksittäisille        

komponenteille
• Ympäristömittaukset, äänen voimakkuus, ilman virtausnopeus kuumalanka-anemometrillä, jne.
• Antennit rajoitetusti
• Tiedonsiirtolaitteiden RF-suorituskyky ja verkkosimulointi (tulossa)
• Piirilevyjen mittatarkkuus, ladonnan ja juotospastan painon kohdistustarkkuus

Laitekokoonpanot

Pystymme toimittamaan kaikki suunnittelemamme tuotteet 
asiakkaalle valmiiksi koottuina ja testattuina.

Sähköiset osat valmistamme itse, mekaanisten osien hankkimi-
seen meillä on vakiintunut alihankintaverkosto.

Suunnittelemme ja valmistamme myös elektroniikan tuotan-
nossa tarvittavat testerit ja jigit.

VALMISTAMME

MITTAAMME JA TARKASTAMME
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