
OntecOGC

terminaali-

järjestelmä

Optimoituun terminaali

operointiin MID-hyväksytysti ja

ATEX-turvallisesti



Selkeä, visuaalinen kuva helpottaa havainnointia

ja nopeuttaa reagointia erilaisiin tilanteisiin.

Valvomo ohjaa johtopäätösten tekoa erilaisin signaalein,

laatu parantuu virheellisten johtopäätösten vähentyessä.

Nykyaikainen käyttäjäkeskeinen valvomo on avain parempaan

turvallisuuteen ja toimivaan työskentely-ympäristöön.

Laitoksen luotettavuus parantuu, kun häiriötilanteet saadaan

nopeammin haltuun.

EDUT - OntecOGC

Kokonaistilannekuva, tärkeimmät toiminnot ja prosessit,

yhdellä silmäyksellä.

Ajantasainen ja tehokas valvonta johtaa tuottavuuden

parantumiseen.

Valvomotyöskentely tehostuu, kun tilannetietous kasvaa ja

päätökset perustuvat laajempaan tietomäärään.

OntecOGC -käyttöliittymä tarjoaa kestävän ja luotettavan tavan

seurata prosessiautomaatiotasi ja -turvallisuutta kaikilla tasoilla.

Järjestelmän avulla voit seurata laitteiden toiminnan tehokkuutta,

analysoida ongelmatilanteita ja säästää resursseja. Kaikesta

toiminnasta kirjautuu jälki ohjelmistoon, mikä nostaa toiminnan

turvallisuutta.



yhdistää eri järjestelmien tietoja helposti ymmärrettäväksi

kokonaisuudeksi

keskittää usean eri toimipaikan tietoja ja valvomo voidaan

rakentaa yhteen paikkaan

tehdä käyttäjäkohtaisia asetuksia käyttöoikeudet

huomioon ottaen.

Valvomonäkymään voidaan: 

Selainpohjainen, näytöt skaalautuvat eri päätelaitteisiin.

Laitteiden toimintaa voi tarkastella reaaliaikaisesti sekä selata

mittaus - ja tapahtuma historiaa.

OntecOGC -

ominaisuudet

Valvomonäkymään tuotavat asiakaskohtaiset tiedot

määritellään tarkasti.

Valvomo-ohjelmiston tuottamat signaalit mm. hälytykset

ovat ohjattavissa eteenpäin tekstiviestein, sähköpostein tai 

 esim. Virve-verkkoon.

Ohjelmisto ohjaa käyttäjää erilaisin signaalein ja tukee

tulevia toimenpiteitä.

OntecRTA - turvallisuuden- ja kulunvalvontajärjestelmä

OntecRTM - huoltokirjaohjelmisto

Asiakkaamme ovat liittäneet usein OGC -järjestelmään mm.

seuraavat tuotteemme:

Valvomosta voidaan ohjata useampaa toimipaikkaa ja

järjestelmää.

Ontec-valvomo-ohjelmistojen avulla voidaan rakentaa saumattomasti

toimiva kokonaisuus. Siihen voidaan integroida tarvittavat mittaukset,

tuotteemme sekä yrityksenne oma ERP ja muut ohjelmistot.



Ohjaukset (venttiilit, pumput,

lukitukset jne.)

Energian kulutuksen seuranta

ja optimointi

Valvomo

Kaikkia ohjelmistoja voidaan

käyttää valvomojärjestelmään

integroituna 

tai tarvittaessa pilvipalvelun

avulla paikasta riippumatta

OntecOGC-

JÄRJESTELMÄN TUOTTEET

ONTEC-TUOTTEET OntecOGC-TERMINAALIJÄRJESTELMÄSSÄ

Koulutus

Laitteet:

Maadoitus- ja ylitäytönesto

OntecDiary

Päiväkirjaohjelmisto tapahtumien

dokumentointia ja alueen sisäistä

viestintää varten

OntecFireExt

Palosammutusjärjestelmä

OntecRTS - Real Time Service

Huolto- ja tukipalvelut 24/7

OntecOGC

Prosessikäyttöliittymä

Konsultointi

OntecRTM - Real Time

Maintenance

Huoltokirjaohjelmisto 

Keskitetyt laitetiedot (huollot,

dokumentit), tapahtumien

kirjaus

Käyttötunnit automatisoidusti

Ontec-järjjestelmästä

OntecReport

Raportointiohjelmisto - kaikki

raportit automatisoidusti

sähköpostiin ja pilveen

OnatexMID

MID- ja ATEX-hyväksytty

muiden nesteiden kuin

veden mittausjärjestelmä

OnatexHeat

ATEX-hyväksytty

saattolämmitysjärjestelmä

OntecRTA - Real Time Access

Kulunvalvontajärjestelmä

Info-näyttö (henkilöt

alueella)

Kulkuoikeudet ja

voimassaolot

Kulunseuranta ja

hälytykset

epänormaaleista

oleskeluajoista

Työluvat (TRA, TTS): 

      luonti ja hallinnointi

OntecMiloX

Lastausjärjestelmäkokonaisuus

Kuormien hallinta

Tapahtumien seuranta
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RAKENNAMME

MODUULEISTAMME

tarvitsemasi kokonaisuuden

OntecDiary

  Vapaan tekstin

lisäksi ohjelmistoon

voi tallentaa kuvia ja

tiedostoja.

Päiväkirjaohjelmisto

 

OntecReport
Raportointiohjelmisto

 

Ohjelmisto prosessin

tiedonkeruuseen ja

raportointiin.

Kaikkien tilojen

kulunvalvonta

yksilöidyillä RFID

tunnisteella.

OntecRTA
Kulunvalvontajärjestelmä

 

OntecFireExt
Palosammutusjärjestelmä

 

ATEX-alueille kehitetty

palosammutusjärjestelmä

soveltuu myös muihin

kohteisiin.

OntecOGC 
Prosessikäyttöliittymä

 

Tuotantoprosessin, laitteiden

ja -turvallisuuden

seuraaminen ja tiedon

analysointi. 

Saattolämmitysjärjestelmä

ATEX-alueille

 

OnatexHeat

Tuotteiden hallittu

lämpötilansäätö ATEX-

alueille.

Lastausjärjestelmä-

kokonaisuus

 

OntecMiloX

EU Moduuli-

tyyppihyväksytty

järjestelmä nesteiden 

lastaukseen.

OntecMilo
Nesteiden

lastausjärjestelmä

 

MID-hyväksytty 

nesteiden mittaus- ja

lastausjärjestelmä 

ATEX-alueille.

MID- ja ATEX-hyväksytty 

mittausjärjestelmä

 

OnatexMID

Nesteiden tilavuuden,

massan ja tiheyden

mittaus. Tappahtumien

tallennus ja jäljitys.

OntecRTS
Real-Time Service 24/7

 

Ylläpito ja huolto

räätälöidään

asiakkaan tarpeisiin

sopiviksi.

Kyberturvallisuus

 

Ontec

CyberSecurity

 Huomioi kaikki

yritysturvallisuuden osa-

alueet.

OntecRTM
Huoltokirjaohjelmisto

 

Kerää käyttötunnit

automaattisesti ja

muistuttaa tarvittavista

toimenpiteistä.

Prosessikäyttöliittymä

 

OntecAir

Lentopolttoaineiden

käsittelyn seuranta. JIG

yhteensopiva.

Laadunhallintajärjestelmä

 

OntecJetAir

Lentopolttoaineiden

laadunhallinta-järjestelmä.

JIG yhteensopiva.



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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ONTEC TUOTTEET

OnatexMID
Nesteiden tilavuuden, massan ja tiheyden mittaus.

Tapahtumien tallennus ja jäljitys.

MID- ja ATEX-hyväksytty mittausjärjestelmä

OntecMiloX Lastausjärjestelmäkokonaisuus
EU Moduuli-tyyppihyväksytty järjestelmä nesteiden

lastaukseen.

OnatexHeat Saattolämmitysjärjestelmä
Tuotteiden hallittu lämpötilansäätö ATEX-alueille.

OntecMilo Nesteiden lastausjärjestelmä
MID-hyväksytty nesteiden mittaus- ja lastaus-järjestelmä

ATEX-alueille.

OntecFireExt Palosammutusjärjestelmä
ATEX-alueille kehitetty palosammutusjärjestelmä soveltuu

myös muihin kohteisiin.

OntecOGC Prosessikäyttöliittymä
Tuotantoprosessin, laitteiden ja -turvallisuuden seuraaminen

ja tiedon analysointi.

OntecAir Prosessikäyttöliittymä
Lentopolttoaineiden käsittelyn seuranta. JIG yhteensopiva.

OntecJetAir Huoltoseurantajärjestelmä
Lentopolttoaineiden laadunhallinta-järjestelmä. JIG

yhteensopiva.

OntecCyberSecurity Kyberturvallisuus
Huomioi kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet.

OntecReport Raportointiohjelmisto
Ohjelmisto tiedon automatisoituun keruuseen  ja

raporttien muodostamiseen.

OntecRTA Kulunvalvontajärjestelmä
Kaikkien tilojen kulunvalvonta yksilöidyillä RFID tunnisteella.

OntecDiary Päiväkirjaohjelmisto
Ohjelmistoon voi vapaan tekstin lisäksi  tallentaa kuvia ja

tiedostoja.

OntecRTS Huolto- ja tukipalvelut 24/7
Ylläpito ja huolto räätälöidään asiakkaan tarpeisiin

sopiviksi.

OntecRTM Huoltokirjaohjelmisto
Kerää käyttötunnit automaattisesti ja muistuttaa tarvittavista

toimenpiteistä.



MIKSI MID?

Mikä MID on ja mitä siitä on hyvä

tietää

Mittauslaitedirektiivi eli MID (Measuring

Instruments Directive) on yksi EU:n ns. CE-

direktiiveistä, joka säätelee Euroopan

Unionin alueella myytävien mittauslait-

teiden turvallisuusvaatimuksia, valmistus-

ta ja hyväksyntää. Se koskee sekä

laillisen metrologian piiriin kuuluvia

laitteita että ohjelmistoja.

Mittauslaitteiden käyttöä ohjaavat ja

valvovat kansalliset viranomaiset. 

Ensimmäinen MID-direktiivi astui voimaan

v. 2004 ja sen uusittu versio, Direktiivi

2014/32/EU, kymmenen vuotta

myöhemmin. Sallittu siirtymäaika päättyi

v. 2016. Tämä tarkoittaa, että 30.10.2016 

jälkeen kaikkien uusien MID:in alaisten mittauslaitejärjestelmien on oltava MID-

sertifioituja. Kyseinen vaatimus soveltuu yhtäläisesti myös vanhoihin

uudistettaviin mittausjärjestelmiin.

MID-hyväksyntä antaa

perusteet verotukselle  

MID-hyväksyntä varmistaa

laskutustietojen

oikeellisuuden omistuksen

siirrossa (custody transfer)

KOSKA 

Mittaustuloksen

hyödyntäjä vastaa

käytöstä

Direktiivin mukaan se, joka

hyödyntää mittaustulosta

liiketoiminnassaan, vastaa

siitä, että käytössä on

soveltuva, MID-vaatimusten

mukainen mittauslaite. 

MID-direktiivin alaisia mittausjärjestelmiä

 ovat direktiivissä säädetyn mukaisesti mm.

kaikki muiden nesteiden kuin veden määrän

jatkuvaan dynaamiseen mittaukseen

tarkoitetut mittausjärjestelmät (MI-005). MIDin

sovellusala koskee siis myös mittausjärjes-

telmiä nesteterminaaleissa, kuten öljy- ja

polttoterminaaleissa. 
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ONTEC

TUOTESTANDARDIT
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Laatu on yksi toimintamme kulmakivistä. Osoituksena siitä on ISO 9001 -

laatujärjestelmä ja tuotteillemme myönnetyt direktiivien mukaiset

hyväksynnät. Ylläpidämme osaamistamme säännöllisellä koulutuksella ja

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, jotta ne vastaavat alati tiukkenevan

lainsäädännön ja direktiivien vaatimuksiin.

MID MODUULI B

OnatexMID OntecMiloX
 

on mittauslaitedirektiivin

MID 2014/32/EU

mukainen, MID-sertifioitu

mittausjärjestelmä

lastausjärjestelmä on EU

Moduuli B-

tyyppihyväksytty

järjestelmäkokonaisuus

erilaisten nesteiden

lastaukseen

JIG

 on ilmailualan JIG-

standardiin yhteensopiva

laadunhallintajärjestelmä

OntecJetAir

 saattolämmityksellä on

direktiivin 2014/34/EU

mukainen räjähdysvaarallisten

alueiden ohjausjärjestelmän

hyväksyntä

ATEX

OnatexHeat

 

on mittauslaitedirektiivin

MID 2014/32/EU

mukainen, MID-sertifioitu

mittausjärjestelmä

OnatexMID

MID MODUULI B

OntecMiloX



 sertifioitu

laatujärjestelmä

 jo vuodesta 2012

ISO 9001

Räjähdysvaarallisten

alueiden

laatujärjestelmä

(direktiivi 2014/34/EU)

ATEX
Ontec Oy:n tilat,

toimintatavat ja

sähköisen tiedon-

käsittelyn laitteet 

ovat Katakri 2020 -

hyväksyttyjä

KATAKRI

T10

Turvallisuus-kymppi

työtuvallisuus arviointi 

on osa Neste Oyj:n

auditoinneista

alihankkijoilleen

TUNNETTU

TOIMITTAJA

Lentoasema-

tarvikkeiden tunnettu

toimittaja

LAATUJÄRJESTELMÄT

JA SERTIFIKAATIT
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Yrityksen laatu pohjautuu siihen, että koko henkilökunta on sitoutunut

laatuajatteluun Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään

sisäisellä koulutuksella ja muulla tarvittavalla koulutuksella. Olennaista on

toimintatapojen ja menetelmien jatkuva kehittäminen. Ontec Oy:n

vahvuuksia ovat: kokonaisuuksien hallinta, tunnemme asiakkaan

tuotantoprosessin, kykenemme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja,

osaaminen, ketteryys ja vasteaika.



ONTEC.FI

ONTEC OY
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48400 KOTKA
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LAATUJÄRJESTELMÄT

Tanja Karpale
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