
Elinkaaripalvelu

Anna kaasunvalvontasi osaaviin käsiin
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 Palveluprosessi, palveluiden hallinta 
 ja tarjottavien tuotteiden sekä 
 palvelujen toiminnan turvaaminen 

Kuvaus

• paras mahdollinen kaasunvalvontaratkaisu kohteeseen
• suunnittelu, jossa huomioidaan molempien  

osapuolten asiantuntemus ja näkemykset
• käyttöönotto ja käyttöönottotarkastus
• koulutukset käyttöönoton yhteydessä
• kaasunvalvontajärjestelmien ennakkohuollot  

nopeasti ja kustannustehokkaasti sopimuksen mukaan
• säännölliset kalibroinnit ja testaukset sertifioiduilla testikaasuilla
• kaasunvalvontajärjestelmien korjaushuoltokäynnit  

sopimuksen mukaan
• kaasunilmaisimien uusinnat elinkaaren mukaan sisältäen varaosat
• ohjelmistopäivitykset
• kaasunvalvontakeskuksien komponenttien  

päivitykset elinkaaren mukaan
• tukipalvelut
• kattava raportointi, dokumentointi ja laiterekisterin ylläpito
• poistettujen osien ja laitteiden kierrätys  

ympäristönäkökohdat huomioiden

Elinkaaripalvelu mahdollistaa pitkän aikavälin reaaliaikaisen 
taloussuunnittelun ja vapauttaa yrityksen resurssit sen pe-
rustehtävän hoitamiseen. Elinkaaripalvelussaan Detector Oy 
panostaa laadukkaisiin tuotteisiin ja palveluihin ja sitoutuu 
toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti toimittamalla 
turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita.

Asiantuntemuksemme takaa sen, että asiointi kanssamme 
on helppoa ja vaivatonta. Vastaamme kaasunvalvontajär-
jestelmien kokonaisuudesta koko elinkaaren ajan, jolloin 
resurssit vapautuvat yrityksen omaan ydinliiketoimintaan.

Nimeämme kohteisiin yhteyshenkilöt, jotta asiointi olisi 
mahdollisimman sujuvaa. Tekninen yhteyshenkilö tuntee 
toimintaympäristönne ja huolehtii laitteiden toimituksesta, 
toimivuudesta ja huoltotoiminnoista. Sopimusyhteyshenki-
lön tehtävä on huolehtia elinkaaripalvelun toimivuudesta 
kaikilla osa-alueilla.

Detectorin elinkaaripalvelu takaa 
kustannustehokkaan ja luotettavan 
kokonaisuuden, johon kuuluu:

Tukipalvelut Huoltopalvelut Laitteet

Laitteet
palveluna Ennakkohuollot Toimivuuden 

valvonta

Etätuki Korjaushuollot Elinkaaren
hallinta

Lähituki Pilvipalvelut Ilmaisimien uusinnat
elinkaaren mukaan

Varaosat
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Elinkaaripalveluun voidaan sisällyttää 
kaikki kohteen kaasunvalvontalaitteet. 
Tarpeen kartoitamme yhteistyössä paikan 
päällä huomioiden tilojen asettamat vaa-
timukset.

Jos käytössänne on muiden toimittajien 
tuotteita, korvaamme ne tarvittaessa va-
likoimassamme olevilla tuotteillamme. 

Laitteet 
palveluna

Tuotteet uusitaan ja korvataan yhteisen 
sopimuksen mukaan sujuvan varaosatoi-
mituksen ja palveluvasteen takaamiseksi.

Laitteiden toimivuus ja ylläpito varmis-
tetaan koko niiden elinkaaren ajan. So-
pimuskauden lähestyessä loppuaan neu-
votellaan jatkosta hyvissä ajoin ennen 
sopimuksen päättymistä.

Etätuki

Etätuen tehtävänä on auttaa ja edistää palvelun sujuvuutta  
sekä olla varmistamassa omalta osaltaan valvontalaitteiden 
toimintaa turvallisuuden takaamiseksi.

Tarjoamme etätuen kaikkina arkipäivinä klo 8–16. 
Teknisestä puhelimesta tavoittaa asiantuntevat henkilöt.

Detectorin nimeämä vastuuhenkilö pitää säännöllisesti 
yhteyttä teihin koko sopimuskauden ajan.

Lähituki

Lähituki tarkoittaa kohteessa 
tapahtuvaa laitteiden korjausta 
ja päivitystä silloin, kun 
etätuki ei riitä.
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Huolto-
palvelut

Detector Oy:llä on alan kattavin huoltoverkosto Suo-
messa. Huolehdimme tuotteidemme optimaalisesta 
toimivuudesta koko niiden elinkaaren ajan. Huollam-
me kattavasti myös muiden valmistajien laitteita.

• tarkastamme laitteiden toiminnat ja 
kalibroinnit sekä tarvittaessa korjaamme 
ja vaihdamme vioittuneet tai elinkaarensa 
päässä olevat osat ja laitteet 

• tarkistamme paikallishälyttimet ja muut 
mahdolliset hälytykset sekä ohjaukset 

• huollon jälkeen toimitamme teille  
kalibrointi- ja tarkastuspöytäkirjat

Detector Oy:n ennakkohuolto 
suorittaa kaasunvalvonta-
laitteiden määräaikais-
huollot seuraavasti:

• laitevian ilmetessä Detector Oy:n  
korjaushuolto suorittaa nopealla palvelu-
vasteella tarvittavat korjaavat toimenpiteet 

• huollon jälkeen toimitamme teille pöytä-
kirjan, jossa toteamme vian syyn, korjaus-
toimenpiteet ja mahdollisen ohjeistuksen 
jatkotoimenpiteitä varten 

• oman tuotantomme ansiosta pystymme 
varmistamaan nopean korjaushuolto- 
vasteen 

• korjaushuollot onnistuvat useimmiten 
myös muiden valmistajien tuotteille

• Detector Oy avaa tarvittaessa  
käyttöönne pilvipalvelun, josta huoltojen 
tarkastuspöytäkirjat, erilaiset ohjeet ja 
dokumentit ovat helposti saatavilla 

• mahdollinen etävalvonta voidaan  
järjestää pilvipalvelun kautta

 Ennakko-
 huollot

• Detector Oy vastaa laitteiden  
toimivuudesta koko elinkaaren ajan 

• sertifioitu toimintajärjestelmä takaa 
laadukkaat palvelut ja tuotteet 

• erikseen voidaan sopia  
reaaliaikaisesta (24/7) etävalvonnasta

• vastaamme sopimukseen sisältyvien 
laitteiden uusimisesta, toimivuudesta ja 
elinkaaren hallinnasta ennakoivasti 

• huolehdimme tarvittavasta asiantun-
tijuudesta sopimuksen piiriin kuuluvien 
laitteiden osalta 

• varmistamme, että laitteet täyttävät 
viranomaismääräykset

Laitteet Tarjoamme käyttöönne 
laadukkaat ja kestävät, 
kotimaiset laitteet  

 Korjaus- 
 huollot

 Pilvi- 
 palvelut

 Toimivuuden  
 valvonta

 Elinkaaren 
 hallinta
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Kaapeliviat ja muut Detector Oy:n 
laitteistosta riippumattomat viat 
laskutetaan ylimääräisenä työnä.

Vain Detector ja sen valtuuttamat 
yhteistyökumppanit saavat huoltaa 
laitteita ja tehdä muutoksia asennuk-
siin ja dokumentaatioihin.

Vasteajat
Palveluajat ja palveluvasteen 
reagointiajat

Palveluaika on arkisin klo 8.00–16.00. Kuitenkin jo aloi-
tetut korjaavat toimenpiteet hoidetaan loppuun myös 
palveluajan ulkopuolella. Laajennetusta palveluajasta 
voidaan neuvotella erikseen.

Muut 
huomioitavat 
asiat

Kriittinen

Vakava

Matala

1 h

3,5 h

1 vrk

Kriittisyysaste määritellään tapauskohtaisesti yhdessä.

Reagointiaika Vasteaika

 Palveluntuottajan tulee 
 palveluaikana aloittaa häiriön 
 tai vian selvittäminen seuraavasti: 

TAVOITE-
TASO: 

Käsittelemme 90% 
vikatilanteista 

kahden (2) 
arkipäivän 

aikana

• kaasunvalvontajärjestelmän  
laajennuksista

• kannettavien kaasunilmaisimien  
tarpeesta/hankinnasta ja niiden  
ennakko- ja korjaushuolloista

• sääilmiöiden aiheuttamista vikaantumisista
• lisäkoulutuksista
• muista kaasunvalvontaan liittyvistä palveluista

 Erikseen  
 voidaan sopia:  



Detector Oy, Telekatu 8, 20360 Turku

puh: +358 (0)207 756 480

detector@detector.fi
www.detector.fi

Huoletonta 
turvallisuutta


