Cheos Oy
Focus On Light – Cheos Oy:n tunnuslause kertoo yrityksestä ydinasian: keskitymme valoon ja valotekniikkaan, fotoniikan
eri sovellusalueilla. Olemme mittauslaitteistojen ja -ratkaisujen maahantuontiliike, jolla on myös vahva asiantuntijastatus asiakkaiden keskuudessa.
Alussa mainittu tunnuslause voitaisiin uudelleenkirjoittaa muotoon ”Focus on electromagnetic radiation”, koska myös
muut kuin näkyvät säteilyn aallonpituusalueet ovat tärkeä osa valikoimaamme. Tuotteita on aina röntgendetektoreista
infrapuna-alueella toimiviin kameroihin asti.
Asiakkaamme teollisuudessa ja julkishallinnon tutkimus- ja diagnostiikkapuolella hakevat meiltä ratkaisuja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan. Sovelluksia on paljon ja näissä voidaan käyttää kamerateknologiaa eri
mittakaavoissa, aina mikroskooppisuurennuksista kilometrien etäisyydellä seurattavien kohteiden kuvantamiseen asti.
Vaikka tuotteitamme ei pysty rajaamaan tarkasti sovellusten mukaan, olemme kuitenkin ryhmitelleet toimintamme neljään
ryhmään:
Teollisuuden kuvantaminen
Mikroskopia ja tieteellinen kuvantaminen
Mittaus ja analyysi
Fotoniikka
Focus on Light - The slogan of Cheos Oy tells all about our operations in a nutshell: we focus on light and technology
using light in various applications of photonics. We import and sell measurement systems and solutions and and we also
have a strong expert status among our customers.
Our slogan could actually be written as ”Focus on electromagnetic radiation”, because also applications in non-visible
wavelengths of radiation are an important part of our product range. Products range from X-ray detectors to infrared
cameras.
Our clients in the industry and in basic research as well as in diagnostic laboratories request solutions for quality
control and product development. There are vast amounts of applications in different scales, from microscopic magnifications to very large fields of view e.g. in astronomy or aerial imaging, and everything in between. Though the products
we represent cannot accurately be divided into application based grouping, we have nevertheless grouped our operation
into the following:
Industrial imaging
Microscopy and scientific imaging
Measurement and analysis
Photonics

Visible light

TEOLLISUUDEN KUVANTAMINEN
industrial imaging

MIKROSKOPIA ja
TIETEELLINEN KUVANTAMINEN

microscopy and scientific imaging
Teollisuuden kuvantaminen pitää sisällään kaikki
konenäköön tarvittavat komponentit ja ohjelmistot kuten
erilaiset kamerat, valolähteet, linssit ja kehitysohjelmat.
Lisäksi tähän kategoriaan luemme kuuluviksi 3D-kamerat,
suurnopeuskamerat, röntgenkamerat ja lämpökamerat,
joista räätälöimme tarvittaessa erilaisiin laadunvalvontaja mittaussovelluksiin suunniteltuja kokonaisuuksia sisältäen kameroiden lisäksi ohjelmistot, optiikat ja tarvikkeet.

Industrial imaging includes all the components and
software normally needed in machine vision, including
various cameras, light sources, lenses and development
programs. In this cathegory we also offer 3D cameras,
high speed cameras, X-ray cameras and thermal cameras.
We also design and provide complete solutions for
quality control and measurement applications based on
these devices by selecting optimized accessories and
camera optics.

Mikroskopia ja tieteellinen kuvantaminen – ryhmästä löytyy
laboratorioiden perustyökaluihin kuuluvia valomikroskooppeja,
valolähteitä, motorisointikomponentteja sekä mikroskooppikameroita ja tarvikkeita. Tarjoamme myös laajempia erikoissovelluksiin tarkoitettuja tutkimuslaitteistoja, kuten mikroskooppisten piirteiden mittaukseen soveltuvia 3D-konfokaali- ja
holografiamikroskooppeja. Tieteelliseen kuvantamiseen kuuluu
mikroskopiaan ja spektroskopiaan sekä mikrotermografiaan
soveltuvat jäähdytetyt erikoiskamerat.
Tuotevalikoimaan kuuluvat myös mikroskopian näytelasiskannerit, genetiikan kuvantamis- ja analysointiohjelmistot,
sekä DNA-koettimet.
Microscopy and Scientific Imaging - The group includes
standard light microscopes for laboratories, as well as light
sources, motorization components, microscopy cameras and
accessories. We also provide research equipment for more
advanced applications, such as 3D confocal and holographic
microscopes, for measurement of microscopic features.
For scientific imaging purposes we offer special cooled cameras
for microscopy, spectroscopy and microthermography.
The microscopy product range also includes high throughput
whole slide microscope scanners, genetics imaging and analysis
software as well as DNA probes.

MITTAUS ja ANALYYSI

FOTONIIKKA

measuring and analysis

photonics

Mittaus ja analyysi -osio sisältää kamera- ja lasertekniikkaan
perustuvia mittausjärjestelmiä teollisuudelle ja laboratoroihin.

Fotoniikkaryhmä sisältää lähinnä fotoniikan tutkimuskäyttöön ja spektroskopiaan
soveltuvia komponentteja, mittareita ja
tarvikkeita.
Laserdiagnostiikkaan tarjoamamme laitteet soveltuvat lasereiden tehon ja energian
mittaamiseen sekä lasersäteen profiilin kuvantamiseen ja M2 mittaukseen. Vastaavia
laitteita löytyy myös LED-valolähteiden
diagnostiikkaan.
Tähän ryhmään kuuluvat myös fotoniikan
laboratorioiden spektrografit ja spektrografian ilmaisimet ja herkät kamerat.

Toimitamme vibrometrian ja pintaprofilometrian ratkaisuja,
etäisyyden mittausta, tarkkuusinterferometreja sekä ohjelmistoja etäisyyden ja kappaleiden suoruuden mittaukseen.
Partikkelianalyysiin toimitamme puhdastilojen hiukkaslaskureita, mikrobikeräimiä ja tarvikkeita. Laboratorio- ja on-line
käyttöön tarjoamme myös hiukkaskokoanalysaattoreita sekä
ultraäänisonikaattoreita näytteiden valmistukseen.
In the measurement and analysis product group we offer
camera- and laser-based non contact measurement systems for
industry and laboratories.
We supply systems for surface profilometry and vibration
analysis, as well as interferometers and software for precision
measurement of distance, angle and and straightness.
For particle analysis, we supply cleanroom particle counters
and microbial samplers as well as particle size analyzers for
laboratory and on-line purposes. We also provide ultrasonic
processors for sample preparation.

The photonics group consists mainly of
components, instruments and accessories
for spectroscopy and various photonics
research applications.
We provide equipment for laser diagnostics, including power and energy meters
as well as camerabased systems for measurement of beam profile and M2 parameters.
Similar systems are also available for LED
diagnostics.
In this cathegory we also provide spectrographs, sensitive cameras and detectors.
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