
OnatexHeat

Saattolämmitysjärjestelmä

ATEX-alueille



Vihreämpää kemikaali-

logistiikkaa ATEX-sertifioidulla

saattolämmitysjärjestelmällä.

OnatexHeatin säädettävällä

lämmityksenohjauksella pystytään

pitämään halutut tuotteiden lämpötilat

vakaana kesät talvet. 

Saattolämmityksellä on merkittävä rooli

niin prosessinhallinnassa kuin

ympäristöturvallisuudessa. Järjestelmä

pitää lämmityksen juuri optimaalisella

alueella.

Saattolämmitysjärjestelmän koko voi

vaihdella muutamasta säätöpiiristä aina

tuhansiin säätöpiireihin. 

ENERGIANKULUTUKSEN

OPTIMOINTIA

OnatexHeat
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OnatexHeat on Eurofins-tarkastuslaitoksen ATEX-hyväksymä (laitedirektiivi

2014/34/EU) saattolämmityksen ohjausjärjestelmä, jonka tarkoituksena on

tuotteiden hallittu lämpötilansäätö teollisuuden putkilinjoissa. 

Järjestelmä soveltuu sekä normaalien että räjähdysvaarallisten tilojen

saattolämmitysohjauksiin.

Tämän lisäksi myös koko toimintamme on ATEX-laatujärjestelmän mukaisesti

sertifioitua.

ATEX-SERTIFIOITUA

LAATUA
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Järjestelmä koostuu neljästä osa-alueesta, jotka voivat kaikki sijaita joko samassa

paikassa tai olla hajautettuna tarpeiden mukaan. OnatexHeat voidaan integroida

myös muihin Ontec-tuotteisiin.

OnatexHeat

OnatexHeat 

OSA-ALUEET

Turvaohjaus-

järjestelmä

Saattolämmitys-

kaapeleiden sähkölähdöt

Käyttöliittymät

Lämpötilamittaukset 

OntecOGC OntecFireExtOntecRTA

Kulunvalvonnan ja

turvallisuuden valvonta

Prosessikäyttöliittymä Palosammutusjärjestelmä



Vältä prosessin alasajon riskiä ja turhia kuluja kun

tuotteet ovat käsittelyn kannalta oikeassa

lämpötilassa

ATEX-hyväksytty ja käytössä luotettavaksi todettu 

järjestelmä räjähdysherkille alueille

Automaatio pitää lämmön oikeana aina- ei kalliita

inhimillisiä unohduksia lämmityksen jäädessä

tarpeettomasti päälle

Parantunut ympäristö- ja operatiivinen turvallisuus

Lämpötilan noustessa automatisoidut hälytykset

OnatexHeat - HYÖDYT

Nopeutuneet lastaukset/purut

Jopa 70% vastaavia järjestelmiä kompaktimpi koko

Erinomainen liitettävyys eri prosessiohjausjärjestelmiin

- myös omaan OntecOGC-ohjausjärjestelmäämme



OnatexHeat -  

OMINAISUUKSIA

1

2

Taipuisa liitettävyys useisiin

ohjausjärjestelmiin - näet

saattolämmityksen toiminnan suoraan

prosessinäytöltä. Ei tilaa vievää erillistä

tietokonetta tai ruutua valvomossa.

Voidaan ohjata valvomon lisäksi

poikkeustilanteissa tai pienissä kohteissa

itsenäisesti suoraan ohjauspaneelista näytön

kautta.

Lämmitysryhmät voidaan jakaa ryhmiin,

jolloin voidaan ohjata lämmitystä

helposti vain tarvittavissa osissa

prosessia yhtä nappia painamalla. 

3

4

Kielisyys käyttäjän asetusten mukaan

Käyttöoikeudet toimintokohtaisesti
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ASIAKASKOKEMUS

Parasta automaatiota on sellainen

automaatio, jonka olemassaolosta

ei tarvitse huolehtia.

OnatexHeat-järjestelmä on ollut

meillä jo vuosia ja säästänyt

tavattomasti resursseja vanhaan

ratkaisuun verrattuna. Olemme

myös saavuttaneet luontoa

säästävän tavan toimia, kun

älykäs ohjelmisto pitää

energiankulutuksemme aisoissa.

  

Lisäksi OnatexHeatin toiminnasta

ei tarvitse kantaa huolta.  Ontecin

tiimi on ennakoivan huolto-

ohjelman mukaisesti pitänyt

järjestelmän sovitulla tavalla

kunnossa. Voimme melkein

unohtaa sen olemassaolon - niin

varma ratkaisu OnatexHeat ja

huoltotoiminta on.



Olemme kokenut ohjausjärjestelmien kokonaistoimittaja. Tuotteemme on

tarkoitettu erityisesti öljy-, kaasu- ja kemikaaliteollisuuden  tarpeisiin.

Kehitimme ensimmäisenä maailmassa MID-hyväksytyn digitaalisen liitynnän

virtausmittareihin, joka mahdollistaa tilavuuden, massan ja tiheyden

käyttämisen MID-hyväksytysti.

ONTEC-TUOTTEET

Tuotemoduuleista voidaan rakentaa nopeasti ja

kustannustehokkaasti täysin yhteensopivia ammattikäyttöön

sopivia kokonaisuuksia

Moduulit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina

Voidaan käyttää osana pilvipalveluita

Käytettävissä tarvittaessa selainpohjaisesti kaikista

mobiililaitteista

Korkea tietoturvallisuus

Suomalaista laatua - olemme lähellä ja seisomme

tekemistemme takana
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GLOBAALI TOIMIJA

Ontec Oy:n asiakkaat ja toiminta on maailmanlaajuista. Yhtiömme yli sadasta 

asiakkaasta suurin osa operoi kansainvälisellä markkinalla. Me olemme

partnereidemme mukana siellä, missä hekin ovat. 

 

19 maata, 5 mannerta.

 



Koulutus &

konsultointi

Laitteet

Sertifikaatit OGC Ilmailu

Muu

teollisuus

OnatexMID
Muiden nesteiden kuin

veden mittausjärjestelmä

OntecMilo
Nesteiden lastausjärjestelmä

OntecOGC

Prosessikäyttöliittymä

OntecAir
Prosessikäyttöliittymä

OntecJetAir
Huoltoseurantajärjestelmä

OntecRTA
Kulun- ja turvallisuuden valvontajärjestelmä

OntecRTM
Huoltokirjaohjelmisto

OntecReport
Raportointiohjelmisto

OntecDiary

Päiväkirjaohjelmisto

OnatexHeat
Saattolämmitysjärjestelmä

OntecFireExt
Palosammutusjärjestelmä

OntecMining
Kaivoskoneiden 

seurantajärjestelmä

OntecOPR
Pillar report stabilointikoneille

OntecRTS
Huolto- ja tukipalvelut 24/7

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX

MID

ATEX

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX



ONTEC OY

Ontec Oy on kotkalainen v. 2002

perustettu korkean teknologian yritys,

joka on erikoistunut vaativaan neste-

logistiikkaan liittyvien ohjelma- ja

ohjausjärjestelmien kokonais-

toimituksiin.

Ontec-tuotteilla on mahdollista käsitellä

polttoainetoimitus jalostamolta aina

asiakkaan tankkiin katkeamattomana 

ketjuna. Asiakkaamme ovat etupäässä

öljy-, kaasu-, kemian- ja

energiateollisuuden maailmanlaajuisia

teknologiajohtajia, joille on yhteistä

tinkimätön suhtautuminen

ympäristöturvallisuuteen.

ISO

 9001 

T10

Ontec Oy:llä on myös kansainvälistä

lentopolttoaineiden käsittelyä ja

varastointia koskevan JIG-standardin

mukaisia erikoistuotteita ilmailun

tarpeisiin. Yhtiömme keskittyy 2020-

luvulla yhä enemmän biopohjaisten

polttoaineiden käsittelyyn.

SIVU 13

ONTEC.FI

ATEX

QMS

LAATUJÄRJESTELMÄT JA

HYVÄKSYNNÄT

LENTOASEMATARVIKKEIDEN

TUNNETTU TOIMITTAJA



ONTEC OY

Sutelantie 277

48400 KOTKA

MYYNTI JA MARKKINOINTI

Kare Kupiainen

+358 440 668 321

kare.kupiainen@ontec.fi

PROJEKTIT

Esa Käyhty

+358 440 668 322

esa.kayhty@ontec.fi

OTA 

YHTEYTTÄ


