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TEKNOWARE

VIRANOMAISVAATIMUKSET TURVAVALAISTUKSELLE

Lahtelainen Teknoware Oy on 
kansainvälinen elektroniikka-alan 
yhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa 
LED-teknologiaan perustuvia ajo-
neuvojen valaistusjärjestelmiä, sekä 
turvavalaistusjärjestelmiä kiinteis-
töihin ja laivoihin.

Teknoware työllistää n. 350 henki- 
löä. Valmistus tapahtuu Lahdessa, 
ja USA:n Connecticutissa sijait-
sevilla tehtailla, joista tuotteita 
viedään yli 50 maahan.

Teknoware on luotettava yhteistyö-
kumppani koko turvavalaistusjärjes-
telmän elinkaaren ajan. Tarjoamme 
niin asiantuntija-apua järjestelmän 
suunnitteluvaiheessa, turvalliset tes-
tatut ja normien mukaiset tuotteet, 
asennus- ja käyttöönottopalvelun, 
kuin myös järjestelmän huollon, 
ylläpidon, sekä tarvittavat varaosat 
ja järjestelmän päivityksen.

Turvavalaistustuotteidemme 
suunnittelu ja valmistus aina 
elektroniikasta ja mekaniikasta 
lähtien tapahtuu Lahden teh-
taallamme. Lahden toimipis-
teessä on tuotannon ja myyn-
nin lisäksi tuotesuunnittelu ja 
-kehitys. 

Maailmalla yli 30 yhteistyö-
yrityksen lisäksi myyntiäm-
me tukevat omat yhtiömme 
Arabiemiraateissa, Brasiliassa, 
Ruotsissa sekä USA:ssa.  

Made in Finland

Turvavalaistus on kiinteistön  
olennainen turvajärjestelmä, jonka 
tärkein tehtävä on mahdollistaa 
nopea ja turvallinen poistuminen  
kiinteistöstä vaaratilanteessa. 

Laki velvoittaa

Turva- ja opastevalaisinten  
minimisuorituskyky on määritelty 
kansainvälisissä standardeissa. 

Suomessa nämä standardit on 
määritelty asetuksessa SMa 
805/2005 pakottaviksi, eli ne kos-
kevat kaikkia valmistajia ja tuotteita. 

Sisäministeriön asetus SMa 
805/2005 määrittelee, että  
kunnossapitoa varten on laadit- 
tava kunnossapito-ohjelma, jossa 
selostetaan tarvittavat huoltotoi-
menpiteet. Tehdyt toimenpiteet 
merkitään joko kunnossapito- 
ohjelmaan tai erilliseen päivä-
kirjaan. 

Kunnossapito-ohjelma ja  
-päiväkirja on pyydettäessä esi-
tettävä pelastusviranomaiselle 
valvontaa varten. Teknowarelta 
voit tilata kunnossapitopalvelun 
ja kysyä apua nyt ja tulevaisuu-
dessa.
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AFTER SALES -OSASTOMME PALVELEE

PUHELINTUKI

Teknowaren Turvavalaistuksen After 
Sales -osasto antaa tarvittaessa  
teknistä tukea ongelmatilanteissa. 

After Sales hoitaa myös varaosien 
myynnin, sekä tarjoaa huolto- ja 
käyttöönottopalveluja Teknowaren 
turvavalaistusjärjestelmille.

After Sales auttaa ongelmatilan-
teissa nopeiten puhelimitse. 

Voit myös lähettää kyselyn sähkö-
postitse,  
aftersales@teknoware.com  
tai www-sivuiltamme löytyvällä  
yhteydenottolomakkeella  
www.teknoware.com/fi/turvava-
laistus/aftersales

Kun otat yhteyttä Teknowareen 
jonkun tuotteen tiimoilta, otathan 
selvää tuotteesta etukäteen,  
jotta pääsemme heti selvittämään 
tuotteeseen liittyvää asiaa.

• Selvitä tuotteen tuotekoodi

• Selvitä tuotteen valmistuspäivä

Kaikissa tuotteissamme on aina 
tyyppitarra (esimerkkikuvia alla). 
Tarrasta selviää mm. tuotteen 
valmistuspäivämäärä.

Puh. (03) 883 020 
(vaihde)

Valmistus- 
päivä

Tuotekoodi

http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/aftersales
http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/aftersales
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After Salesin käyttöönottopalvelu 
kattaa uuden turvavalaistusjärjes-
telmän:

 ► käyttöönoton

 ► käyttökoulutuksen

Myös turvavalaistus kaipaa  
säännöllistä huoltoa. After Salesin 
kanssa voit myös sopia 

 ► ennakoivasta turvavalo- 
järjestelmän huollosta

 ► korjauspalvelusta

KÄYTTÖÖNOTTOPALVELU

HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUT

After Salesin kuntokartoituspalvelut 
kattavat mm. seuraavat toimenpiteet:

 ► dokumentaation tarkastus

 ► valotehon mittaukset

 ► toiminta-aikatestit

 ► lämpökamerakuvaukset  
keskuksille

 ► suositus jatkotoimenpiteistä

KUNTOKARTOITUKSET
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Varaosaluetteloa voit selata ja  
ladata www-sivuillamme: 

www.teknoware.com/fi/
turvavalaistus/aftersales

Huolto- ja ylläpitosopimuksien 
puitteissa After Sales hoitaa esim. 
turvavalaistusjärjestelmän säännöl-
lisen tarkistuksen, testauksen ja yllä-
pidon. Turvavalaistusjärjestelmän 
valvonta ja testaus onnistuu myös 
etänä, järjestelmästä riippuen.

After Sales -huoltoasentajan voit 
kutsua paikalle myös, kun haluat 
vaihtaa valaisimiin LED-kortit, tai 
päivittää vanhat loistelamppuvalai-
simet pitkäikäisiksi LED-valaisimiksi.

After Sales hoitaa myös tarvittavan 
etähallinta- ja muiden ohjelmis-
tojen päivitykset, tai voi vaikkapa, 
lisätä kohteeseen modernin etä-
hallintajärjestelmän, tai päivittää 
vanhan järjestelmän nykyaikaiseksi.

Turvavalaistustuotteiden varaosa-
myynti tapahtuu After Salesin 
kautta. Toimitamme varaosa- 
luettelosta löytyvät varaosat pää-
sääntöisesti 24 h sisällä tilausvah-
vistuksesta.

Varaosaluettelosta löytyvät niin 
varaosat ja lisävarusteet turva- 
valokeskuksille, opaste- ja turvava-
laisimille, kuin muillekin turvavalais-
tustuotteillemme.

Huoltosopimus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed 

posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, 

lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. 

Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget 

velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. 

Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. 

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 

lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin 

interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non 

lobortis vitae massa.□ Quisque purus lectus, posuere eget nec sodales id arcu. 

□ Vestibulum elit pede dictum eu, viverra tincidunt eu ligula.

Huoltosopimus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed 
posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, 
lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. 
Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget 
velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. 
Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. 

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin 
interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non 
lobortis vitae massa.

□ Quisque purus lectus, posuere eget nec sodales id arcu. 
□ Vestibulum elit pede dictum eu, viverra tincidunt eu ligula.

TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN PÄIVITYKSET JA MODERNISOINTI

HUOLTO- JA YLLÄPITOSOPIMUKSET

VARAOSAMYYNTI

http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/aftersales
http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/aftersales


TURVAVALAISTUKSEN ASIANTUNTIJA 
PALVELUKSESSASI

Teknoware Oy, Ilmarisentie 8 
15200 LAHTI  
Puh. (03) 883 020 (vaihde) 
Fax (03) 883 0260
www.teknoware.com 
aftersales@teknoware.com

http://aftersales@teknoware.com

