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Microteam offers the most cost-effective, tailor-made embedded solutions. For us an 
embedded system is much more than electronics and software. It means taking care of the 
complete product: its performance, compatibility and value for the customer. Our cross-
disciplinary approach and experience of the most diversified industries gives your product a 
real competitive advantage. That’s credible creativity.

Embedded 
Expertise
Comatec Automation on teollisuuden automaatioon ja IoT-suunnittelun koko-
naisratkaisuihin erikoistunut yritys ja osa yli 600 ammattilaisen Comatec Groupia. 
Tavoitteenamme on  olla asiakkaillemme luotetuin toimituskumppani osaamisen 
laadun, laajuuden ja yhteistyön sujuvuuden perusteella. 

Comatec Automation -
Parempaa tuottavuutta automaation keinoin



Comatec Automation Oy Tel. +358 20 766 0700 
sales@comatec.fihttps://www.comatec.fi/comatec-automation/

Kaikkien automaatioratkaisujemme pohjana on 
kattava kokemus tuotannon automaatiojärjes- 

telmistä ja IoT-ratkaisuista.  Tätä tukee koko kon-
sernin vahva osaaminen mekaniikka- ja 

sähkösuunnittelusta.

Teolisuusautomaatio 
 » Teollisuuden automaation esisuun- 

 nittelu ja määrittely 
 » Tuotantolinjojen automaation        

  kehitys ja modernisoinnit 
 » OEM-laitteiden ohjausjärjestelmät 
 » Projektiosaaminen määrittelystä  

 suunnitteluun ja toteutukseen 
 » Automaatioratkaisujen käyttöön- 

 ottopalvelut 
 » DCS- ja PLC-järjestelmät, HMI (käyt 

 töliittymät), Scada / valvomojärjes- 
 telmät 

 » Moottori- ja servokäytöt sekä   
 vaativa liikkeen ohjaus 

 » Toiminnallisen turvallisuuden                         
 ratkaisut 

 » Tiedonkeruuratkaisut
 » Tuotantojärjestelmäinformaation  

 kytkeminen kiinteistöautomaatio- 
 järjestelmiin 

 » CNC-ohjausteknologiat 

Robotiikka 
 » Robotiikkasovellusten kokonaisrat- 

 kaisut 
 » Konenäkö 
 » Koneturvallisuus 
 » Layout-suunnittelu 
 » Materiaalivirtojen hallinta 
 » Valmistuslinjojen ja koneistus-     

 solujen integraatiot 
 » Käyttöönotto, koulutus ja tukipal- 

 velut

Teollisuuden 
automaatioratkaisut

Monimuotoista osaamista eri-
laisista automaatioratkaisuista 

robotiikkaan ja tuotantolinjojen 
modernisointeihin vastaamaan 

nykyisiä vaatimuksia..

Teollisuuden 
ylläpitosuunnittelu

Palveluja ja työkaluja tehok-
kaan tuotannon asennukseen, 

huollon organisointiin sekä 
ylläpitoon.

Teollisuuden ylläpitosuunnittelu 
 » Sähkösuunnittelu 
 »Automaatio- ja instrumentointi-  

 suunnittelu 
 » Mekaniikkasuunnittelu 
 » LVI–suunnittelu
 » Konsultointi 
 » Kunnossapitosuunnittelu 
 » Kokonaisvastuullinen projektikoor 

 dinointi, verkostoituminen 
 » Perussuunnittelu, tarjouspyynnöt,  

 sopimusneuvottelut, asennus  
 valvonta, käyttöönotto ja koulutus 

 » Tuotannon ylläpitosuunnittelu 
 » Huoltosuunnittelupalvelu 
 » Vianetsintäpalvelu 
 » Esikatsastuspalvelu 
 » Hälytysvalmius    
 » Tekninen dokumentointi

IoT – Tuotekehityspalvelut
 » Elektronisten laitteiden tuotekehitys   

 (sulautetut järjestelmät), prototyypit  
 ja tuotteistus 

 » Elektroniikkasuunnittelu 
 » Sulautettu ohjelmistosuunnittelu 
 » Pilvipalvelut ja Backend-sovellukset 
 » Käyttöliittymät ja Frontend-sovellukset 
 » Mekaniikkasuunnittelu ja kotelointi
 » EMC- ja muu testauspalvelu 
 » Tekninen konsultointi 
 » Sertifiointi- ja turvallisuusosaaminen 
 » Tekninen dokumentointi 
 » Elinkaarihallinta

IoT-ratkaisut ja 
sulautetut järjestelmät

Palvelukokonaisuus, jossa ideoita 
jalostetaan valmiiksi tuotteiksi liike-
toiminnan eri vaiheiden digitalisoin-

tia hyödyntäen.


