Twice as Fast
– Double as Good

Satmatic on yksi Suomen johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista
lähes 30 vuoden kokemuksella. Ulvilassa
ja Keravalla työskentelee lähes 100 henkilöä ja koko konsernissa noin 500 alan
ammattilaista. Satmatic Oy on osa pörssiyhtiö AS Harju Elekter Groupia
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Satmatic Oy is one of the leading manufacturers of electrical and automation
technology in Finland. Satmatic employs
100 professionals in Ulvila and Kerava.
Satmatic is owned by a stock exchange
company AS Harju Elekter. As a whole
Harju Elekter Group employs 500 professionals.

Palvelemme asiakkaidemme tarpeen mukaisessa laajuudessa aina
esisuunnittelusta huoltoon. Kanssamme voit toimia niin projektipohjaisesti, kuin sopimusvalmistus
periaatteellakin.

We serve our customer according
to need from pre-design to maintenance. With us you can operate
either project based or throw contract based manufacturing.
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Oma suunnitteluosastomme koostuu
alan huippuosaajista. Käytössämme on
suunnitteluosaamista ja ohjelmistoa laajalla skaalalla
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Our own planning department consists of
high-end experts. We obtain wide range
of engineering know-how and software’s.

Päämääränämme on olla asiakkaidemme paras vaihtoehto ja
panostammekin siksi korkeatasoiseen laadunvalvontaan ISO
9001:2008 - laatujärjestelmän
ja ISO 14001:2004 -ympäristöjärjestelmän ohjaamana. Olemme
UL-sertifioitu keskusvalmistaja. Lisäksi toimintamme on Leanin mukaista.

Our main goal is to be the best option for our customers and that’s
why we invest a high level of quality
control guided by ISO 9001:2008
Quality Management System and
ISO 14001:2004 Environmental
Management System.” We have
UL-certificate
to
manufacture
switchgears. Also, our operations
are based on the Lean philosophy.
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Satmatic tuottaa monimuotoisia ratkaisuja energiaa tuottaviin laitoksiin. Keskeiset ratkaisut ovat sähkönjakeluun liittyvät
pien- tai keskijännite keskusrakenteet
sekä laitosta ohjaava automaatio.
Toimitus voi olla asiakkaan tarpeesta riippuen osakokonaisuus tai kokonaistoimitus.
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Satmatic generates diverse solutions for
energy generating plants. The key solutions are small or medium-voltage structures related to the distribution of electricity as well as the automation controlling
the plant.
Delivery can be, depending on the
customer’s needs, either a subsystem
or the total delivery.

Satmaticilla on monipuolisia ratkaisuita sähkönjakelun tarpeisiin.
Päätuoteryhmämme on puistomuuntamot, mutta olemme vahva ja kokenut toimittaja myös PJ-,
tasa- ja MV-keskusten tuoteryhmissä. Vaativiin kaapelointiratkaisuihin toimitamme laadukkaita
sekä uusimpien standardien mukaisia katujakokaappeja.

Satmatic has a wide range of solutions for electrical distribution
needs. Our group’s main product
is low voltage distribution transformers and we are strong and experienced supplier also in LV, DC and
MV switchgear. For demanding
cabling solutions we deliver high
quality street cabinets meeting the
latest standards.
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Satmaticin perusta on teollisuuden sähköistys- ja automaatioratkaisuissa. Toimitamme sähkökeskuksia, automaatiota tai
avaimet käteen -toimituksia usealle teollisuuden eri sektorille. Koneenrakennus,
sellu ja paperi, öljy ja kaasu, elintarvike,
prosessi ja kemia ovat teollisuuden aloja,
joihin olemme toimittaneet useita projekteja joko projekteina tai sopimusvalmistuksena.
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Satmatic’s core is on industry, electrification and automation solutions. We
supply electrification switchgears, automation, or turnkey – deliveries to several
different industrial sectors. Mechanical
engineering, pulp and paper, oil and gas,
food, process and chemistry are the industries for which we have delivered a
number of projects either in the form of
projects or contract manufacturing.

Satmaticilla on vahva kokemus
meriteollisuuden vaativista oloista ja erityisistä tarpeista. Toimittamiamme kokonaisuuksia löytyy
lukuisten öljyn- ja kaasunporauslauttojen lisäksi useista loistoristeilijöistä.

Satmatic has a strong experience
in demanding conditions and special needs of marine industry. Our
turnkey deliveries can be found, in
addition to several oil and gas platforms, also in a number of luxury
cruise ships.
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Satmatic on vahva toimija myös ajoneuvojen lämmitys- ja latausratkaisuissa.
Toimitamme vuosittain tuhansia lämmitys- ja latauspisteitä toimivuutta ja laatua
arvostaviin kohteisiin.

Satmatic is a strong player also in car
heating and charging solutions. We deliver thousands of heating and charging
units to the targets appreciating the performance and quality.

Tuotteistamme löytyvät ratkaisut myös
kiinteistö- ja vesirakentamiseen tarpeisiin. Älykäs valaistuksen etäohjausjärjestelmämme SatLight on täysiverinen
teollisuustason ratkaisu merkittävään
energiansäästöön.

Solutions for real estate and clean or
waste water construction can also be
found in our product range. The smart
streetlight remote control system SatLight is a full industrial-quality solution for
significant power saves.
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Uusiutuvan energian sektorilla valmistamme ja toimitamme aurinkoenergiajärjestelmiä voimalatason
ratkaisuista koti – ja vapaa-ajan
käyttöön. Omaamme myös monipuolisia ratkaisuja tuulivoima-alueille.
Biokaasulaitosten kokonaistoimitusten ja vesivoimaloiden erityyppisten ratkaisujen lisäksi olemme
mukana myös polttokennoprojekteissa (fuel cell).

In renewable energy sector we
produce and deliver solar power
systems from power plants to
home and leisure time living. We
have also diverse solutions for
wind energy areas.
In addition to turn key deliveries
of bio gas power plants and solutions for hydroelectric power
stations we are also accompany
in fuel cell project.
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Tilaukset ja
tiedustelut
Sammontie 9
28400 Ulvila
Puh. 02 5379 800
www.satmatic.fi
satmatic@satmatic.fi

