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ilmoitus

StrongFlow yhdisti kaksi vahvaa toimijaa
Kun kokenut teollisuusautomaation toimittaja Sähköautomaatio Lehtinen Oy
ja vedenkäsittelyyn erikoistunut Aqua
Gravia Oy yhdistivät voimansa kolme
vuotta sitten, syntyi StrongFlow Oy, joka on jo nyt osoittautunut ainutlaatuisen vahvaksi kombinaatioksi.
- Modernit vedenkäsittelyratkaisut
vaativat paljon teollisuusautomaatiota.
Asiakas saa nyt saman katon alta sekä
vedenkäsittelyjärjestelmien että automaation osaamista. Pystymme varmistamaan teknologioiden saumattoman
yhteistyön, älykkäät ohjausratkaisut sekä integraatiot muihin järjestelmiin, sanoo StrongFlow´n liiketoiminnan kehityksestä vastaava Jouni Lehtinen.
- Löydämme aina sopivan ratkaisun
asiakkaan todelliseen tarpeeseen - oikeaa teknologiaa hyödyntämällä, toimitusjohtaja Ari Lempiäinen toteaa.
Fuusion myötä yritys on fokusoimassa toimintaansa enemmän vedenkäsittelyyn, mutta vanhoja asiakkaitakaan ei
unohdeta.
- Asiakkaistamme on yhä noin puolet entisiä Lehtisen automaatioasiakkaita, joille toimitamme muun muassa teollisuuden ohjaus-, sähkö- ja automaatiojärjestelmiä. Uskomme kuitenkin, että kasvupotentiaalia tällä konseptilla on nimenomaan vedenkäsittelypuolella, Lehtinen kertoo.

Asiakkaita monilla toimialoilla
Vedenkäsittely liittyy hyvin moniin toimialoihin. Vaikka Suomessa on puhdas
vesijohtovesi, esimerkiksi teollisuuden
lämmön- ja sähköntuotannossa tarvitaan vedenpuhdistusta, Ari Lempiäinen
muistuttaa.
- Kokonaistoimitukset teollisuuteen,
laivanrakennukseen ja kunnallistekniikkaan ovat toimintamme ydintä. Tyypillisiä toimialoja ovat muun muassa elin-

Vasemmalla: Tänä vuonna Kaarinan Krossiin muuttaneella yrityksellä on nyt tuotantotilat, joissa pystytään kokoamaan entistä isompia vedenkäsittelylaitteita,
Ari Lempiäinen ja Jouni Lehtinen toteavat tyytyväisinä.
Yllä: StrongFlow valmistaa laitteistoja muun muassa risteilijöiden allasvesien käsittelyyn.
tarviketeollisuus ja painoteollisuus. Asiakkaitamme ovat myös yritykset, jotka
tekevät laitoksia näihin. Meiltä löytyy
osaamista kaikista merkittävistä vedenkäsittelyteknologioista.
Varsinais-Suomessa asiakkaita ovat
esimerkiksi lämpölaitokset, pesulaitokset ja kasvihuoneet. StrongFlow tarjoaa
palveluita konsultoinnista ja suunnittelusta valmistukseen ja asennukseen sekä huoltoon.
- Isoimpien asiakkaidemme kautta
toimintamme on globaalia. Asentajamme ovat olleet huoltamassa esimerkiksi risteilijöiden laitteistoja Singaporessa

asti, Jouni Lehtinen mainitsee.

Etävalvontaratkaisut lisääntyvät
Pääosa StrongFlow Oy:n liikevaihdosta
tulee projektityyppisistä räätälöidyistä
ratkaisuista, mutta yrityksellä on myös
omaa laitevalmistusta. Tänä syksynä
StrongFlow´lta on tullut markkinoille
uusia tuotteita kuten uusia käänteisosmoosilaitteita sekä kolmoispehmennin
teollisuuden prosesseihin.
Vedenkäsittelylaitteissa digitalisoidaan perustoimintoja yhä enemmän.
- Kalliimmissa laitteissa se on ollut jo arkipäivää. Tuomme digitaalisuut-

ta nyt myös normaalin hintaluokan laitteisiin. Kilpailuvalttejamme on laitteiden
hyvä käytettävyys – muun muassa fiksut
käyttöliittymät ja etävalvontaratkaisut ja
etädiagnostiikka, mainitsee Lempiäinen.
Teollisissa vedenkäsittelyprosesseissa tarvitaan tarkkaa mittatietoa.
- Prosesseja pystytään silloin ohjaamaan automaattisesti PLC:n kautta,
millä säästetään esimerkiksi energiaa ja
vettä ja säädetään suolankulutusta. Samalla prosessit saadaan toimimaan optimaalisesti ja estetään häiriöt, joilla voi
olla pahojakin seurannaisvaikutuksia,
Ari Lempiäinen toteaa.
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