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Onko Teknowarella asennuspalvelua?

Emme tee varsinaista laitteiden asennusta. Tarjoamme kuitenkin asiantuntijapalveluita käyttöön- 
ottoon ja koulutukseen sekä suoritamme korjauksia ja huoltoja.

Kuinka varmistan akuston kunnon?

Keskusakustojärjestelmän akkujen kunto pitää tarkastaa säännöllisesti. Jos epäilyttää että akut ovat 
huonossa kunnossa, ne pitää mitata. Akuston kapasiteetti todennetaan toiminta-aikatestillä normin 
EN 50171:n mukaan.

Miten löydän tuotteen valmistuspäivämäärän?

Tuotteen valmistuspäivämäärä löytyy tuotteen tyyppitarrasta. Katso tyyppitarran kuva, ja miten 
tietoja luetaan tarrasta varaosaluettelomme sivulta 3.

Miten helpotan ja nopeutan tilausprosessia/tuotteen vian etsintää omalla toiminnallani?

Ennen yhteydenottoa Teknowarelle, selvitä tuotteen tuotekoodi sekä tuotteen valmistus-
päivämäärä tuotteen typpitarrasta. Ohjeet tähän löydät varaosaluettelomme sivulta 3.

Miksi turvavalokeskus on akkukäytöllä vaikka verkko on läsnä ja syötön sulakkeet ovat 
ehjät?

Tarkasta onko automaattinen akku-tai valaisintesti juuri päällä. Tällöin keskus on akkukäytöllä. 
Toinen mahdollinen syy voi olla, että kauko-ohjausliitäntä on auki. Tämän saa selville mittaamalla 
DC-jännitteen kauko-ohjausliitännästä. (Kauko-ohjausliitännän liittimen numerot löytyvät asennus- 
ohjeesta). Jännitteen pitäisi olla 0 VDC, jos lenkki on kiinni.

Kuinka usein turvavalokeskuksen akusto pitää vaihtaa?

Kun järjestelmän katkokäytön toiminta-aika jää alle ilmoitetun (yleensä Suomessa 1 h). Mm. 
ympäristön olosuhteet (korkea lämpötila, kosteus) vaikuttavat akkujen käyttöikään. Kun teet  
huoltotöitä, muista kytkeä akkusulakkeet irti, jotteivät akut tyhjene ja varmistat asennustyön  
turvallisuuden.
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Kuinka pitkään ledit kestävät?

Ledit himmenevät iän myötä. Tyypillinen elinikä LED-opastevalaisimille on nykyään 8-12 vuotta. 
LED-valonlähteen kunnon (opasteen luminanssi standardin EN 1838 mukaisesti) voi tarkistaa  
visuaalisesti, mutta suositeltavaa on käyttää siihen tarkoitettua mittaria. Jos opaste on silmin  
nähden selvästi himmentynyt, on syytä vaihtaa valaisimen LED-kortti, tai kokonaan uusi valaisin.

Voinko vaihtaa vanhaan valaisimeen pelkät sisäosat?

Kyllä. Varaosavalikoimassamme on akkuja, led-kortteja, kupuja ym. Jotkut loisteputkelliset  
valaisimet voidaan myös vaihtaa led-valaisimiksi led-varaosapaketeilla.

Voinko vaihtaa pelkän uuden opastetarran, jos esim. valaisimen opastesuuntaa täytyy 
vaihtaa?

Suosittelemme ostamaan uuden kuvun uudella opastetarralla. Opastetarran irrottaminen vanhasta 
kuvusta, tai uuden opastetarran liimaaminen käytettyyn kupuun ei onnistu siististi.

Mitä tarkoittaa ulkoinen vika?

Ulkoinen vika tarkoittaa sitä, että osoitteellinen turvavalokeskus on havainnut valaisintestissä 
viallisen/ viallisia valaisimia. Jos yhdessä valaisinryhmässä kaikki valaisimet hälyttävät vikaa, niin 
ryhmälähtökortti voi myös olla viallinen.

Mitä tarkoittaa turvavalokeskuksen sisäinen vika?

Sisäinen vika tarkoittaa vikaa turvavalokeskuksessa tai akustossa. Ensimmäiseksi pitää tarkistaa 
akuston kunto. Jos akusto on kunnossa, niin vika on todennäköisesti akuston latauksessa.     


