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OntecAir ja

OntecJetAir

Lentopolttoaineiden optimoituun

käsittelyyn ja varastointiin

Ontec Oy on lentopolttoaine logistiikkajärjes-

telmien kokonaistoimittaja. Tuotteidemme

avulla JET A-1 siirtyy omistajalta toiselle tur-

vallisesti säiliöalueelta lentokoneen siiven

kärkeen asti.  Tuotteen alkuperä on tarkasti

jäljitettävissä ketjun jokaisessa osassa.

Järjestelmäkokonaisuus on yhteensopiva

lentopolttoaineiden varastointia ja käsittelyä

säätelevän kansainvälisen Joint Inspection

Groupin JIG-standardin kanssa. Myös

asiakkaan omat käsittelystandardit voidaan

sulauttaa osaksi järjestelmiä. 

Mittausjärjestelmämme OnatexMID on MID-

hyväksytty mittalaitedirektiivin mukaisesti

laskutuskäyttöön. OntecAir -

ohjausjärjestelmämme avulla hallinnoit

lentopolttoaineketjuasi turvallisesti yhtenä

kokonaisuutena.
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JIG-YHTEENSOPIVAT

JÄRJESTELMÄT



JIG-standardin vaatimukset on huomioitu ohjausjärjestelmää kehitettäessä.

OntecAir-valvomo-ohjelmistojen avulla voidaan rakentaa saumattomasti

toimiva kokonaisuus. OntecAiriin on integroitavissa tarvittavat mittaukset,

kaikki Ontec-tuotteemme sekä yrityksenne oma ERP ja muut ohjelmistot.

OntecAir 
JIG-yhteensopiva käyttöliittymä



Säiliömittaukset

Automaattiset näytteenotot

Automaattiset vesitykset

Paine-erojen seurannan kenttälaitteet

Rahtikirjat

Kaasupitoisuusmittaukset

Sää-asemat

Valaistus

Palosammutusjärjestelmä

Hälytys- ja tapahtumahistoria

OntecJetAir on ilmailualan JIG-yhteensopiva huoltoseurantajärjestelmä,

jolla voidaan seurata lentoasemien polttoainejakeluun liittyviä ajoneuvoja,

toimintoja ja laitteita. Järjestelmään voidaan liittää useita lentokenttiä,

jolloin kaikki tiedot ovat nähtävissä samasta sovelluksesta. OntecJetAir

huomioi JET A1 -lentokerosiinin käsittelyn erityisvaatimukset. 

OntecJetAir-järjestelmällä voidaan seurata tehtyjä tarkastuksia, sekä kirjata

ylös ja raportoida havaittuja puutteita ilmailualan laatustandardien

mukaisesti. Toiminnot perustuvat kansainväliseen lentopolttoaineiden

varastointia ja käsittelyä koskevaan JIG-standardiin. Järjestelmä muistuttaa

tekemättömistä tarkastuksista ja lähettää kirjausten perusteella

automaattiset korjauspyynnöt. Järjestelmään voidaan kirjata myös tehdyt

korjaukset ja määräaikaishuollot sekä tuottaa viranomaisten vaatimat

raportit. Kirjaukset voidaan tehdä suoraan myös jakeluautoista.

OntecJetAir -huoltoseurantajärjestelmän ominaisuuksia ovat mm.

OntecJetAir 

JIG-yhteensopiva huolto-

seurantajärjestelmä
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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

Helposti integroitavissa muihin järjestelmiin

Korkea tietoturvallisuus

Suomalaista laatua - olemme lähellä ja seisomme

tekemistemme takana
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RAKENNAMME

MODUULEISTAMME

tarvitsemasi kokonaisuuden
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MID- ja ATEX-

hyväksytty 

mittaus-

järjestelmä

Kulunvalvonta-

järjestelmä

OntecMiloOntecRTA

Nesteiden

lastaus-

järjestelmä

OntecFireExt

Palosammutus-

järjestelmä

OntecAir

JIG-yhteen-

sopiva 

ohjausjärjes-

telmä

Muut tuotteetOntecDiary OntecRTS

Ylläpito- ja huoltoPäiväkirja-

ohjelmisto

OnatexMID

Täysin 

yhteensopivat 

modulit

JIG-yhteensopiva

huoltoseuranta- ja 

kunnossapito-

ohjelma 

OntecJetAir



Koulutus &

konsultointi

Laitteet

Sertifikaatit OGC Ilmailu

Muu

teollisuus

OnatexMID
Muiden nesteiden kuin

veden mittausjärjestelmä

OntecMilo
Nesteiden lastausjärjestelmä

OntecOGC

Prosessikäyttöliittymä

OntecAir
Prosessikäyttöliittymä

OntecJetAir
Huoltoseurantajärjestelmä

OntecRTA
Kulunvalvontajärjestelmä

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

ATEX

JIG-

yhteensopiva

MID

ATEX

MID

ATEX

Tuote



Lentoasematarvikkeiden Tunnettu Toimittaja 

Ontec Oy:llä on suomalaisen Finavian myöntämä

Lentoasematarvikkeiden Tunnettu Toimittaja 

-status, joka on mahdollista saada vain tiukan,

monivaiheisen prosessin tuloksena.
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REFERENSSIMME

Meillä on yli 100 tyytyväistä globaalisti toimivaa asiakasta. 

 



ME TEEMME

TURVALLISUUTTA

Ontec on turvallisuusalan luotettu toimittaja ja kumppani. 

Olemme mukana varmistamassa Suomen huoltovarmuutta ja puolustuksen

toimintakykyä. 

Yhtiössämme on kokemusta ydinvoimalaympäristössä työskentelystä. 

Henkilökuntamme on turvaselvitettyä.

Ilmailun lisäksi osaamisemme turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvissä

ympäristöissä on ainutlaatuista.



ONTEC OY

Ontec Oy on kotkalainen v. 2002

perustettu korkean teknologian yritys,

joka on erikoistunut vaativaan

nestelogistiikkaan liittyvien ohjelma-

ja ohjausjärjestelmien

kokonaistoimituksiin.

Ontec-tuotteilla on mahdollista käsitellä

polttoainetoimitus jalostamolta aina

asiakkaan tankkiin katkeamattomana 

ketjuna. Asiakkaamme ovat etupäässä

öljy-, kaasu-, kemian- ja energia-

teollisuuden 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.
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ONTEC.FI

ATEX

QMS

LAATUJÄRJESTELMÄT JA

HYVÄKSYNNÄT



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


