Elektroniikan suunnittelua ja valmistusta
jo vuodesta 1987

Digitekno Oy on vuonna 1987 perustettu,

Olemme kotimainen, osaava kumppani teollisuuden

Ammattitaitoisen henkilöstön, yli 30 vuoden

Asiakkaitamme ovat teollisuudenalan yritysten lisäksi

pääkaupunkiseudulla Vihdin Nummelassa toimiva
elektroniikka-alan monipuolinen osaaja.
Suunnittelemme ja valmistamme laadukasta
suomalaista elektroniikkaa noin 25 henkilön voimin.

kokemuspohjan ja hyvän kumppaniverkoston avulla
toteutamme jatkuvasti haasteellisia ja vaativia
korkean teknologian toimeksiantoja.
Laatujärjestelmäämme kuuluu olennaisena osana
ISO9001 laatu- ja ISO14001 ympäristösertifikaatit,
jotka antavat suuntaa päivittäiselle tekemisellemme.

alihankintaan sekä kokenut toimittaja LED-pohjaisille
tulos-, informaatio- ja videonäytöille. Tuotteiden
toimituksen, asennuksen, käyttökoulutuksen ja
ylläpidon sovimme aina asiakaslähtöisesti.

mm. kunnat ja kaupungit, kiinteistönhallintayhtiöt,
urheiluareenat, urheiluseurat, kaupat ja ostoskeskukset.
Tarjoamme asiakkaillemme tuotteidemme rinnalla
kattavat huolto- ja ylläpitopalvelut, joiden sisältöä
muokkaamme tapauskohtaisesti vastaamaan kunkin
asiakkaamme todellista tarvetta.

Teemme itse

Valmistamme laatua

Suunnittelemme ja valmistamme
tuotteemme Nummelan tehtaassamme

Tuotteemme ovat tunnettuja laadustaan ja
kestävyydestään niin sisä- kuin ulkokäytössä

Kehitymme jatkuvasti

Panostamme luottamukseen

Osaava henkilöstömme on yrityksemme
tärkein voimavara

Asiakkaamme saavat meiltä erinomaisten
tuotteiden lisäksi ensiluokkaista palvelua
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Elektroniikan
suunnittelua, valmistusta ja laitekokoonpanoa

visio

missio

Haluamme olla LED-näyttölaitteiden
valmistajana edelläkävijä Suomessa ja
sopimusvalmistajana laadukkain kotimainen
toimija teknologiateollisuuteen niin maalla
kuin merellä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme sekä
kykyämme palvella asiakkaita. Vastaamme
asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin
ketterästi ja asiakkaita kuunnellen, laadusta
tinkimättä.

Tällä toimialalla selviäminen vaatii uudistumista ja notkeutta joka suhteessa.
Tekniikka menee niin jumalatonta vauhtia eteenpäin.

Tauno Marttinen, toimitusjohtaja, Digitekno Oy
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Erikoiskaapeleita ja laitekokoonpanoa

Tarvitsetko luotettavan kumppanin valmistuseriin,
jossa käsityö ja sen laatu ratkaisevat? Vastaamme
joustavasti asiakkaidemme pikaisiinkin tarpeisiin.
Sovimme juuri sinulle sopivat alihankinta- ja
ostoratkaisut, minkä lisäksi määrittelemme yhdessä
kanssasi tarvitsemasi palvelukokonaisuuden.
Palvelemme asiakkaitamme Nummelan
tuotantolaitoksestamme käsin ympäri Suomen.
Varaosapalvelun, korjaukset ja ohjelmistopäivitykset
sovimme aina joustavasti ja asiakaskohtaisesti.
Kysy meiltä myös kattavista huolto- ja ylläpitopalveluistamme.

Ohjauskaapit,
-paneelit ja -keskukset
•
•
•
•
•
•
•

Suunnittelu ja kokoonpano
Mekaniikka- ja layout -suunnittelu
Valmistuksen varaosa- ja huoltopalvelut
Elektroniikka ja ohjelmistosuunnittelu
Valmistus ja vanhennus
Materiaalihankinnat
Testaus

Kaapelisarjat ja
kokoonpano
•
•
•
•
•
•
•

Erikoiskaapelit
Servokaapelit
Koaksiaalikaapelit
Signaalikaapelit
Datakaapelit
Nauhakaapelit
Johdinsarjat

Ohjauskomponentit
•
•

Vintturi-järjestelmiin
Kääntyväpotkurijärjestelmiin

Lentoestevalot
•
•

Kokoonpano
testaus
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Digitekno on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme. Toimittajana Digitekno on joustava
ja luotettava. Digiteknon tuotteet ovat laadukkaita ja ne saapuvat ajallaan. Voimme suositella
yhteistyötä myös muille.

Promeco Group Oy

Yhteistyö Digiteknon kanssa toimii hyvin.
Tuotteille asettamamme laatuvaatimukset on asetettu
korkealle, mutta se ei tunnu aiheuttavan
Digiteknolle ongelmia.

Vaadimme toimittajiltamme huippuluokan
osaamista ja kansainvälisten laatustandardien
täyttämistä. Digiteknon tuotteet ovat osa korkean
teknologian ratkaisujamme.

Obelux Oy

Biolin Scientific Oy

Toimimme sopimusvalmistuskumppanina noin 30
yritykselle, joiden joukossa on niin kansainvälisiä
suuryrityksiä kuin suomalaisia pienyrityksiä.
Suhtaudumme kaikkien asiakkaidemme tarpeisiin
suurella antaumuksella ja laadusta tinkimättä.

Keväällä 2017 sopimusvalmistusasiakkaidemme
tilauskannan kasvamisen myötä laajensimme
tuotantotilojamme vastaamaan uutta kysyntää.
Lisätilat mahdollistavat tuotantomme toimivuuden
tänä päivänä ja myös jatkossa.

Toimitamme potkuri- ja vintturijärjestelmien ohjauskomponentteja laivateollisuudelle
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Näyttölaitteita teollisuuteen
Valmistamme näyttölaitteita muun muassa liikenteen
kulunohjaamiseen, parkkihallien kapasiteetin
esittämiseen, tuotannon läpimenoaikojen laskemiseen
sekä lukuisiin muihin käyttötarkoituksiin. Laitteemme
toimivat ulkoisena teksti- ja/tai numeronäyttönä
informaatiolle, jota kulloinkin halutaan esittää.

Meillä on laajaa kokemusta toimituksista erilaisiin
käyttökohteisiin, osaamme siis hyvin auttaa tarpeesi
kartoituksessa ja tunnistamisessa. Olemme osoittaneet
pärjäävämme yhtä lailla niin suurten kuin pienten
hankkeiden parissa, ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja
haastaa itseämme.

P
P

Opastenäytöt
ohjaavat sinut perille

Kello-lämpötilanäytöt

kertovat säästä sen olennaisimman

Metsä Groupille valmistamamme kulunohjauksen näyttölaitejärjestelmä sai Suomi 100 -tunnuksen
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Työturvataulut

Tekstimatriisit

Tulostaulut

Lämpötilanäytöt

Laskurinäytöt
monikäyttöiset

LED-näyttölaitteet
sisälle ja ulos
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tulostaulut
Suomessa valmistamillemme DT-SPORT -tulostauluille on
ominaista erinomainen näkyvyys, helppokäyttöisyys ja
kestävyys. Tarjoamme tulostauluratkaisuja muun muassa
seuraaviin lajeihin: jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo,
koripallo, salibandy, lentopallo, futsal, sulkapallo,
amerikkalainen jalkapallo, ringette ja käsipallo.

82O2 monilajitulostaulu
liikuntahallit, monitoimihallit, liikuntasalit

Tiesitkö, että

Myydyimpiä tulostaulujamme ovat DT-SPORT 8202 ja
DT-SPORT 10300. Kauttamme saa myös laadukkaat
videotauluratkaisut, joihin voi liittää Digiteknon
suunnitteleman tulostauluohjelmiston. Videotaulu tarjoaa
perinteisen LED-tulostaulumme rinnalle hyvän kanavan
mainosten ja live-kuvan esittämiseen.

1O3OO jääkiekon tulostaulu
jäähallit, harjoitusjäähallit

1461O pesäpallon tulostaulu
pesäpallostadionit, jääpallokentät

Telia 5G Areena

VIDEO PRO LED-videotaulu
Huipputason areenat, urheiluhallit ja monitoimihallit

tulostaulujemme etupinta on palloniskunkestävä
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Kohteitamme

Pyynikin stadion

Saimaa Stadiumi
Mikkeli, 2018
Toimitimme Mikkelin uuteen
monitoimihalliin Suomen suurimman
riippuvan LED-screenin keväällä 2018.
Screenillä on kokoa huimat 36 m² ja painoa
peräti 2000 kg. Toimitimme Stadiumille
myös helppokäyttöisen ohjelmistomme.

Kupittaan palloiluhalli
Turku, 2017
Uusi moderni palloiluhalli varusteltiin
Digiteknon kolmella screenillä, joista kaksi
kiinnitettiin halliin päätyseiniin ja yksi
riippumaan katosta. Kokonaisuus täydentyi
koripallon 3-tahoisilla heittokelloilla ja
DT-SPORT tulostauluohjelmistolla.

Energia Areena
Vantaa, 2016
Vantaan urheilupyhätön toimitukseemme
sisältyi 2 kevytrakenteista LED-screeniä,
koripallon nelitahoiset heittokellot sekä
kaikki palloilulajit kattava DT-SPORT
tulostauluohjelmisto tulostaulunäkymän
aikaansaamiseen.
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Tuotteidemme
laadun takaa osaavat työntekijämme
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Tauno Marttinen

Arto Malm

Jouni Hakkola

Valtter Laaksonen

toimitusjohtaja
+358 (0)9 2248 9312
tauno.marttinen@digitekno.fi

SW/HW -suunnittelu, myynti
+358 (0)9 2248 9314
arto.malm@digitekno.fi

tuotesuunnittelu, myynti
+358 (0)9 2248 9313
jouni.hakkola@digitekno.fi

myynti & markkinointi
044-5267225
valtter.laaksonen@digitekno.fi

Jouko Ahonen

Kirsi Palenius

Kimmo Vaittinen

tuotanto
+358 (0)9 2248 9316
jouko.ahonen@digitekno.fi

ostotoiminnot
+358 (0)9 2248 930
kirsi.palenius@digitekno.fi

Timo Ruokolainen

ohjelmistosuunnittelu
huolto
09-2248930
+358 (0)9 2248 9315
kimmo.vaittinen@digitekno.fi timo.ruokolainen@digitekno.fi
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www
09 224 8930

info@digitekno.fi

www.digitekno.fi

Ajurintie 13
03100 Nummela

