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Straventin huoltopalvelu varmistaa 
laitteidesi toimivuuden

Laitteiden säännöllisellä huollolla mahdolliset ongelmakohdat havaitaan hyvissä ajoin, 
jolloin laajemmilta vaurioilta ja tuotannon seisokeilta/pysähtymisiltä vältytään.

Straventin huollosta saat nopeasti apua silloin, kun sitä tarvitset. Käytössämme on aina 
oikeat varaosat sekä tietysti ajantasainen huoltotietous ja laaja kokemus edustamistamme 
tuotteista. Oli kyseessä sitten laajempi huolto tai pikaista reagointia vaativa korjauskäynti, 
pidämme huolen, että saat varmasti luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua. Haluamme olla 
asiakkaidemme pitkäaikainen kumppani.

MIKSI ILMAVERHOKONETTA JA 
ILMANKUIVAINTA TULISI HUOLTAA?

Säännöllisesti huollettu laite toimii 
tehokkaasti ja mahdollistaa pitkän 
elinkaaren.

Huolletulla laitteella vältät laiterikoista 
aiheutuvat kalliit tuotannon seisokit.

Huollon yhteydessä varmistetaan, 
että laitteiden käyttöparametrit ovat 
optimaaliset (tarkistetaan laitteiden toiminta 
käyttökustannusten näkökulmasta).

Ennakoiva huolto on aina edullisempi kuin 
korjaava huolto.

Laitteiden luotettava toiminta vaikuttaa 
tuotantoprosessien sujuvuuteen 
 – optimaaliset olosuhteet takaavat 
laadukkaan lopputuotteen.

MITÄ YKSI STRAVENTIN HUOLTOKERTA 
SISÄLTÄÄ?

Laitteen toiminnan tarkistuksen.

Laitteen huollon laitevalmistajan huolto-
ohjelman mukaisesti.

Päivitetyt ohjeet laitteen huolenpitoon.

Ehdotuksen laitteen seuraavasta 
huoltoajankohdasta.
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Huoltosopimus

Haluatko ennakoida ja säästää kustannuksissa? 
Valitse laitteillesi huoltosopimus!

Varmista aina käyttövalmis ja turvallinen laite. Meiltä saat huoltosopimukset Biddle-
ilmaverhokoneille ja Cotes-ilmankuivaimille.

Laitevalmistajan huolto-ohjelman mukaisesti tehty huolto takaa, että mahdolliset 
ongelmakohdat havaitaan riittävän ajoissa. Näin vältytään isoilta vaurioilta ja laite pysyy 
optimaalisessa toimintakunnossa koko sen elinkaaren ajan. Ja mikä tärkeintä, huollettu laite 
on tehokas ja turvallinen käyttää. Oikeaoppisesti huolletut laitteet kuluttavat vähemmän 
energiaa ja takaavat niille pitkän, jopa 20 vuoden elinkaaren.

HUOLTOSOPIMUKSEN EDUT:

Varmistat, että laitteesi toimivat tehokkaasti 
ja turvallisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Vältät laiterikoista aiheutuvat kalliit 
tuotannon seisokit.

Minimoit laitteiden käyttökustannukset koko 
niiden elinkaaren ajan.

Vältät yllättävät huoltokustannukset.
Kannat ympäristövastuusi: ympäristö kiittää, 
kun laitteet kestävät koko elinkaarensa 
ajan, kuluttavat vähemmän energiaa ja ne 
kierrätetään asianmukaisesti elinkaarensa 
lopussa.

Laitteiden luotettava toiminta vaikuttaa 
tuotantoprosessien sujuvuuteen – 
optimaaliset olosuhteet takaavat laadukkaan 
lopputuotteen.

STRAVENT-HUOLTOSOPIMUS SISÄLTÄÄ:

Säännöllisesti suoritettavat huollot 
laitevalmistajan huolto-ohjelman mukaisesti.

Kuluvien osien vaihdot sopimushintaisiin 
alkuperäisosiin huoltojen yhteydessä.

Laitteiden huoltohistorian ylläpidon.

Laitteiden elinkaareen tilannekatsauksen 
huoltoraportin yhteydessä.

Yhteydenoton huollon ollessa ajankohtainen 
sekä huolto-ohjelman ylläpidon.
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Meiltä voit tilata oviaukon olosuhdeanalyysin.

Tuottaako jokin kiinteistösi oviaukko ongelmia? Me voimme auttaa! Tilaa meiltä oviaukon 
olosuhdeanalyysi, jonka avulla selvitämme, mitä oviaukossasi tarkalleen tapahtuu. 
Oviaukon olosuhdeanalyysi sisältää lämpökamerakuvauksen ja ilmamäärämittaukset, joiden 
avulla nähdään todellinen tilanne siitä, kuinka ilma oviaukossa virtaa. Teemme oviaukon 
olosuhdeanalyysejä ympäri Suomen.

OLOSUHDEANALYYSIN EDUT:

Saat selville lämpökamerakuvauksen 
ja ilmamäärämittauksen avulla, mitä 
oviaukossa tapahtuu 

Voit suunnitella jatkotoimenpiteet 
ongelmatilanteen korjaamiseksi 
faktatietoihin pohjautuen.

Saat meiltä valmiin korjaussuunnitelman 
ehdotetuilla toimenpiteillä ja laitevalinnoilla.

OVIAUKON OLOSUHDEANALYYSI 
SISÄLTÄÄ:
Lämpökamerakuvauksen oviaukon 
tämänhetkisestä tilanteesta.

Ilmamäärämittauksen oviaukon ilmavirroista. 
Tästä selviää oviaukon yli- tai alipaineisuus, 
joka voidaan huomioida uuden laitteen 
mitoituksessa.

Korjaussuunnitelman kuinka oviaukon 
olosuhteet saataisiin toimivaksi, sisältäen 
esimerkkilaitemitoituksen.

Raportin yllä mainituista asioista.

Haluatko tietää mitä oviaukossasi tapahtuu? 
Tilaa meiltä oviaukon olosuhdeanalyysi!
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Varastossamme on Biddle-ilmaverhokoneiden, 
Vasatherm-puhallinkonvektorien ja Cotes-

ilmankuivaimien yleisimmin tarvittavia varaosia 
nopean palvelun takaamiseksi.

Espoon toimipisteen varastossa on yleisimmin tarvittavia varaosia.

Huoltomme ja varaosapalvelumme ovat käytössäsi, jos kiinteistössäsi on Straventin 
toimittamia ilmaverhoja, puhallinkonvektoreita tai ilmankuivaimia. Palvelemme sinua oletpa 
sitten suora asiakkaamme tai asiakkaamme huoltohenkilöstöä.

STRAVENTIN VARAOSAPALVELUN EDUT JA LUPAUKSET:

Käytämme ainoastaan edustamiemme laitevalmistajien alkuperäisvaraosia. Tällöin takaamme 
sen, että uusi osa on varmasti sopiva eikä vahingoita laitetta tai sen toimintaa.

Uusien varaosien toimituksella on yleensä kiire. Stravent sitoutuu toimittamaan tarvittavat 
varaosat niin pian kuin mahdollista, koko Suomeen. Useimmiten tämä onnistuu 7 arkipäivän 
aikana.

Tarjoamme 2 vuoden varaosatakuun alkuperäisvaraosillemme.
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