
Petrokemian laitteet 
mittaus, lastaus, valvonta



Yritys
Lektar-Yhtymä on vuonna 1949 perustettu markkinointi- ja  
maahantuontiyhtiö, johon kuuluu kolme yritystä: emoyhtiö  

Lektar Oy ja tytäryritykset Bedika Oy ja Lektar Eesti Oü.

Toiminta-ajatuksenamme on toimittaa asiakkaillemme tuotteita juuri  
heidän tarpeidensa mukaisesti ja näin lisätä asiakkaan toiminnan  

tehokkuutta. Henkilöstömme asiantuntemuksella ja kokemuksella  
on tässä suuri merkitys.

Lektar Oy maahantuo rakennus- ja sisustustarvikkeita,  
teknisiä komponentteja ja petrokemian laitteita.

Bedika Oy on erikoistunut leipomo- ja pakkauskoneiden  
maahantuontiin ja markkinointiin.

Lektar Eesti Oü toimii Viron markkinoilla Tallinnasta käsin  
edustaen Lektar-Yhtymän tuotteita.

Yhteystiedot

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki

vaihde (09) 413 55 100
www.lektar.com
info@lektar.com



Petrokemian laitteet
Lektar palvelee asiakkaitaan toimittamalla luotettavien 

ja tunnettujen toimittajien laatutuotteita. 

Toimitamme nesteiden mittaus- ja pinnanvalvontalaitteita sekä laitteita 
nestemäisten kemikaalien, polttoneisteiden ja kaasujen siirtämiseksi  

turvallisesti hankintalähteestä loppukäyttäjälle.

Markkinoimme tunnettuja merkkituotteita tukkuliikkeille, rakennus- ja  
asennusliikkeille, suunnittelutoimistoille ja loppukäyttäjille. 

Myynnin yhteystiedot

Kimmo Hakamaa 
osastopäällikkö 

puh. 040 518 9917 
kimmo.hakamaa@lektar.com

Ritva Ikonen 
assistentti 

puh. 044 344 5747 
ritva.ikonen@lektar.com

Ari Järvinen 
osastopäällikkö 

puh.  040 738 5226 
ari.jarvinen@lektar.com
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www.fmctechnologies.com

Polttoaine- ja kemikaalivarastojen lastaus- ja  
mittauslaitteet
TechnipFMC valmistaa PD-mittareita, turbiini- ja ultrasonic- 
mittalaitteita, näiden ohjaukseen tarkoitettuja ACCULOAD- ja 
MICROLOAD -esiasettelijoita sekä laitteistoihin tarkoitettuja 
venttiilejä, suotimia ja pulssiantureita. 

Kaikki laitteet ovat MID-hyväksyntäkelpoisia ja tuote- 
valikoimaan kuuluu myös valmiiksi MID-hyväksyttyjä  
laitekokonaisuuksia lastaukseen ja tuotesekoitukseen.

Uutuutena ovat tuotelivalikoimaan tulleet AccuPlus- 
lisäainemittarit tuotesekoituksiin ja lisäaineistukseen. 
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Lastausvarret ja lastausportaat
Gardner Denver -yhtymään kuuluva Emco Wheaton on  
tunnettu saksalainen lastausvarsien, lastausportaiden ja  
lastaussiltojen valmistaja. 

Yleisimpiä lastausvarsia ovat letkuvarret polttoaineiden ala- 
lastaukseen sekä kemikaalivarret ylälastauksiin. Varret  
voidaan varustaa ilmatoimisilla liikeavustimilla, ylitäytön- 
estimellä,  lastausaukon suojakartiolla, hönkäpoistoletkulla, 
asentolukitsimella ja erilaisilla turvakytkimillä.

Lastausportaat, lastaustasot ja  
putoamissuojat
Emco Wheatonin laskeutuvat lastausportaat ovat joko  
manuaalisesti tai ilmatoimisesti käytettäviä. Hyvä tasapainotus 
takaa keveän käytettävyyden. 

Portaiden leveydet vaihtelevat 800 mm ja 3000 mm välillä.  
Portaisiin kiinnittyvillä tai kokonaan erillisillä putoamissuojilla 
voi olla mittaa aina 10 m:iin saakka.

API-lastausliittimet polttoaineille
Varastoimme pohjoisiin olosuhteisiin varmasti sopivia Emco 
Wheaton J0452-053 Low temp ja Perolo Camsec Arctic-liittimiä.

Liittimet ovat yleisimmin maassamme käytetyt API-liittimet. 
Molempien toimintavarmuudesta on vuosien hyvät  
kokemukset. 

www.emcowheaton.com



6

Pinnanvalvonta- ja maadoitusvalvontalaitteet
Scully Signal Company valmistaa laitteita niin polttoaine- 
teollisuudelle kuin kemianteollisuudellekin. 

Valikoimiin kuuluu pinnanvalvonta- ja maadoitusvalvontalaitteita 
niin terminaaleille kuin säiliöautoillekin.

Liittimet
Tippavapaat Mann-Tek liittimet takaavat helpon ja vuota- 
mattoman liittämisen kemikaaleille, polttoaineille,  
nestekaasuille sekä nesteytetylle maakaasulle (LNG).

Kaasujen talteenottolaitokset
Tanskalainen Cool Sorption A/S toimittaa kaasujen talteen- 
ottolaitoksia (VRU) satamiin, polttoaine- ja kemikaalivarastoille 
sekä öljynjalostamoille.

www.coolsorption.com

www.mann-tek.com

www.scully.com
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Secu-Tech Multitank on polttoaineiden, kemikaalien ja öljyjen 
sekoituksien estojärjestelmä.

Multitank-järjestelmä estää vääriin säiliöihin tapahtuvat  
lastaukset. 

LRC Small ja LRC3 Small -laitteet on tarkoitettu säiliöautojen ja lastauspaikkojen ylitäytöneston kauko- 
ohjaukseen ja lastaustoimintojen kontrollointiin.
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Satamalaitteet
 
Emco Wheaton GmbH on tunnettu laivalastaus- ja laivapurku-
varsien toimittaja.

Lastattavat tuotteet ovat yleisimmin polttoaineita, kemikaaleja, 
nestekaasuja tai nesteytettyä maakaasua (LNG). Varret voidaan 
varustaa erillisellä hönkäpoistolinjalla ja ne voivat olla myös  
eristettyjä ja lämpösaatettuja. Yleisimmät varsikoot ovat  
tuumina 8, 10, 12 ja 16. Varsista koot 8 ja 10 soveltuvat  
manuaalisesti käytettäviksi. Suuremmat koot vaativat yleensä 
kauko-ohjattavan hydraulisen käytön. Varsien laivaan  
kytkeytyvät liittimet ovat yleensä mekaanisia tai hydraulisia 
pikaliittimiä. Lisäturvaa lastaukseen antavat hätäirrotusliittimet 
(ERS) ja varsien liikealueita monitoroivat, valvomoihin  
sijoitettavat näyttöohjelmat.

Cool Sorption A/S
Tanskalainen Cool Sorption A/S toimittaa kaasujen talteenotto- 
laitoksia (VRU) satamiin, polttoaine- ja kemikaalivarastoille sekä 
öljynjalostamoille.

www.emcowheaton.com

www.coolsorption.com
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TechnipFMC 
Smith Meter ja F.A. Sening GmbH valmistavat laajaa  
valikoimaa säiliöautoihin tarkoitettuja ohjaus- ja valvontalaitteita. 

Valikoimiin kuuluvat venttiilit, liittimet ja muut mekaaniset  
komponentit, samoin kuin polttoainemittarit ja mittauksen 
ohjaukseen, sinetöintiin ja sekoituksenestoon liittyvät laitteistot. 

Emco Wheaton Ltd
Emco Wheaton valmistaa Englannin tehtaallaan säiliöautojen 
komponentteja ja laajaa valikoimaa erilaisia tippavapaita  
ym. liittimiä.

Security & Electronic Technologies GmbH
Secu-Tech valmistaa säiliöautoihin tarkoitettuja LRC Small- ja  
LRC3 Small -ylitäytönestimen kaukosäätölaitteistoja sekä  
Multitank-sekoitustenestojärjestelmiä.

Scully Signal Company
Scylly on tunnettu säiliöautojen kuormauksen ja purun valvontaan 
liittyvien laitteiden valmistaja. 

Tuotteita ovat mm. optiset anturit, 10-napaiset pistokkeet ja 
valvontayksiköt. 

MannTek
Mann-Tek valmistaa laajaa valikoimaa tippavapaita liittimiä sekä 
venttiilejä säiliöautokäyttöön. 

Materiaalivaihtoehtoja on useita ja sopivia liittimiä löytyy myös 
vaikeille kemikaaleille sekä kaasuille, LNG mukaan lukien. 

www.secu-tech.at

www.fmctechnologies.com

www.emcowheaton.com

www.scully.com

www.mann-tek.com

Säiliöautotuotteet



10

Langattomat pinnanvalvontaratkaisut
Itävaltalainen Security & Electronic Technologies toimittaa laaduk-
kaita langattomia pinnanvalvontaratkaisuja: 

- LC 100 öljyn ja muiden nestesäiliöiden pinnanvalvontaan 
- Ratkaisut pinnan/rajojen kaukovalvontaan GSM-verkossa 
- Secu-Data anturitietojen langattomaan siirtoon

Pinnanvalvonta- ja mittauslaitteet,  
ylitäytönestimet
Saksalainen GOK Regler- und Armaturen valmistaa nestesäiliöiden 
ja öljynerottimien, palavien nesteiden, nestemäisten kemikaalien, 
vesien ym.: 

- Pinnanvalvontalaitteita 
- Pinnanhälytyslaitteita 
- Sisällön määrän mittauslaitteita 
- Ylitäytönestimiä

Pinnanvalvontalaitteet
Bayham Ltd on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan  
pinnanvalvontalaitteita niin kiinteisiin varastosäiliöihin kuin  
myös liikkuvaan kalustoon, kuten lentokoneiden tankkaus- 
autoihin ja juniin. Valikoimaan kuuluvat mm.:  
- Pintamittarit kiinteisiin säiliöihin ja liikkuvaan kalustoon 
- Pintamittarit kytkimillä  
- Kaukoluettavat mittarit 
- Pintakytkimet

Pinnanvalvonta- ja hälytyslaitteet,  
ylitäytönestimet
Afriso Eurogauge Ltd toimittaa nestesäiliöiden ja öljynerottimien, 
palavien nesteiden, nestemäisten kemikaalien, vesien ym.: 
- Pinnanvalvontalaitteet 
- Pinnanhälytyslaitteet 
- Sisällön määrän mittauslaitteet 
- Ylitäytönestimet

www.secu-tech.at

www.gok-online.de

www.tankgauges.co.uk

www.eurogauge.co.uk
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YellowGate -turvaportti sopii kaikkiin käyttötarkoituksiin  
säädettävän leveytensä ja useiden eri asennustapojensa vuoksi 
- Yksi portti kaikkiin kohteisiin!

Turvaportin leveys on säädettävissä 400 - 900 mm välillä.

Portti voidaan kiinnittää seinään, pyöreään tai nelikulmaiseen 
tolppaan tai kulmarautaan yhdellä ja samalla kiinnitystavalla.

ErectaStep -kulkusillat ovat monikäyttöisiä ja vaihtoehtoisten 
rakenneosien avulla ne voidaan räätälöidä vastamaan  
käyttökohteen vaatimuksia. Kulkusiltojen kokoonpanoa on 
helppo muuttaa jälkikäteen mikäli käyttötarkoitus tai käyttö-
kohde muuttuu.

Kulkusilta voidaan koostaa viidestä eri rakenneosasta:  
turvakaiteet, kulkusillat, tikapuut, turvaportaat ja tukijalat.  
Kaikissa rakenneosissa käytetään samankokoista kiinnitys- 
pulttia, mikä helpottaa ja nopeuttaa asennusta. 



Yhteystiedot 
Lektar Oy 

Hiekkakiventie 7 
00710 Helsinki

puh. (09) 413 55 100 
www.lektar.com 
info@lektar.com
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