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MODULAARISUUS
Modulaarisuus mahdollistaa integroidut  
ja asiakaskohtaiset ratkaisut

TEKLAB-SÄHKÖTYÖPISTEET

SÄHKÖTURVALLISUUS
Sähkötyöpisteet täyttävät vaaditut 
turvallisuusmääräykset

ERGONOMIA
Työpisteet on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi

MUUNNELTAVUUS
Sähkötyöpisteet ovat muokattavissa muuttuvien 
tarpeiden mukaisesti

Concept Tower -kulmatyöpiste



TEKLAB-WORKSHOPIT JA 
-LABORATORIOT

TALOUDELLISUUS
Tilojen optimointi ja työpisteiden monikäyttöisyys 
takaavat korkean käyttöasteen

EKOLOGISUUS
Laadukkaat raaka-aineet, optimoitu tehonkulutus 
ja asiakaskohtaiset ylläpito-ohjelmat takaavat 
vuosikymmenien huolettoman käytön

PALVELU
Tuemme asiakkaitamme aina työpiste-/layout-
suunnittelusta after sales -palveluihin asti

Monitoimitila

Sähkö/automaatio -workshop



TYÖPISTEET

• Laaja valikoima työpistemalleja sekä  
 teollisuuden että oppilaitosten tarpeisiin

JÄNNITELÄHTEET

• Syöttöyksiköt

• DC-jännitelähteet

• 1- ja 3-vaiheiset  
 AC-jännitelähteet

• Liitännät

JUOTOSLAITTEET

• Juotos- ja  
 korjausasemat

• Kärynpoistolaitteet

LABORATORIO- 
TUOTTEET

• Kalusteet

• Työkalusarjat

• ESD-suojaus

• Tarvikkeet

OHJELMISTOT

• Opetuslaboratorion hallinta

• Laitteiden hallinta

• Saatavana tietokoneille,  
 tableteille sekä puhelimille

TEKLAB-TUOTERYHMÄT

Integroidut sähkötyöpisteet ovat jokaisen TEKLAB-ratkaisun selkäranka. 
Modulaariset työpisteet voidaan varustaa asiakaskohtaisesti tarvittavilla laitteilla ja varusteilla.

MITTAUSLAITTEET

• Digitaaliset yleismittarit

• Oskilloskoopit

• Funktiogeneraattorit

• Kalibrointilaitteet

• Muut mittaus- ja  
 testauslaitteet

TYÖPISTEEN VARUSTEET

• PC-telineet ja näytön- 
 kannattimet

• Hyllyt, aputasot,  
 poimintalaatikot

• Työtuolit

• Valaistus



TYÖPISTEMALLIT

CONCEPT TOWER  -TYÖPISTE

• Modulaarinen rakenne tarjoaa paljon  
 vaihtoehtoja eri sovelluksiin

• Runsaasti työskentelytilaa

• Kulmapöytä antaa mahdollisuuden tilojen  
 tehokkaalle käytölle 

• Ergonominen työpiste parantaa 
 työtehokkuutta

 

KORKEA CONCEPT-TYÖPISTE

• Tason yläpuolelle sijoitettava laitepaneeli tuo  
 lisää pöytätilaa ja mahdollistaa lisävarusteiden  
 asentamisen työpisteeseen
• Ergonomiset L-jalat 

• Manuaalinen tai sähköinen korkeudensäätö

 

RASKAS TYÖPISTE
• Erittäin tukeva rakenne: teräsrunko ja 50 mm  
 paksu pöytätaso

• Pöytätasoon saatavilla muovi- tai puupinta

• Kantavuus jopa 750 kg



MATALA CONCEPT-TYÖPISTE

• Työpistetason päälle sijoitettava 
 laitepaneeli mahdollistaa esteettömän 
 näkyvyyden työpisteen yli

• Työpisterungossa ergonomiset L-jalat

• Portaaton korkeussäätö takaa 
 optimaalisen työasennon

MONITOIMITYÖPISTE HELP3

• Liukuva pöytätaso mahdollistaa  
 monikäyttöisyyden oppilaitoksissa

• Laitteiden ollessa helposti saatavilla 
 tehokas opetusaika lisääntyy

• Kompakti ja esteettinen muotoilu

MOOTTOROITU 
MONITOIMITYÖPISTE HELP5
• Moottoroitu laitepaneeli mahdollistaa                 
 monikäyttöisyyden oppilaitoksissa

• Lukittava säilytystila laitteille ja varusteille  
 paneelin sisällä

• Keskitetty ohjelmisto-ohjaus saatavilla



KORKEA, MATALA JA 
TUPLATYÖPISTE BASIC20

• BASIC20-työpistemallisto on suunniteltu   
 tarjoamaan edullisemmassa hintaluokassa  
 samoja ominaisuuksia kuin Teklabin muut  
 laboratoriopöydät, mutta varustettuna  
 pienemmällä laitepaneelilla ja rajoitetulla  
 tuotevalikoimalla

SÄHKÖLÄHDEVAUNU 
MOBILELAB

• Isot kääntyvät pyörät ja työntökahva 
 takaavat hyvän liikuteltavuuden

• Laitepaneelissa tilaa myös isokokoisille 
 testauslaitteille

• Voidaan varustaa esimerkiksi 
 säilytyskaapeilla ja aputasoilla



Teklab Oy

Länsikaari 6 A 
07900 Loviisa 
Puhelin: (019) 536 000 
Sähköposti: info@teklab.fi 
Internet: www.teklab.fi
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EDELLÄKÄVIJÄ
SÄHKÖTYÖTILOJEN SUUNNITTELUSSA 
JA TOTEUTTAMISESSA

TEKLAB on erikoistunut toteuttamaan teollisuuden 
sähkötyötiloja ja oppilaitosten laboratorioratkaisuja. 
Ratkaisujen perustana on TEKLABin kehittämä 
sähkötyöpistemallisto. 

40 vuoden aikana toimituksia on tehty yli 130 maahan 
ja tämä kansainvälinen kokemus yhdistettynä yli 1000 
laboratorion sekä 23 000 työpisteen toimituksiin on 
tuonut meille arvokasta tietotaitoa, jota hyödynnämme 
kehittäessämme alan johtavia ratkaisuja maailmassa.

TEKLAB-tuotteet ovat suomalaista laatutyötä. 
Tehtaamme sijaitsee Loviisassa.

TEKLABin pitkä kokemus teollisuuden Workshop 
-toimittajana on tehnyt meistä luotettavan kumppanin 
projektitoimituksissa. Projektitoimituksemme sisältää 
muun muassa:

• työtilojen 3D layout -suunnittelun
• työpisteiden, kalusteiden ja tarvittavien laitteiden  
 määrittelyt ja toimitukset 
• kalibrointitodistukset 
• käyttöohjeet halutulla kielellä 
• tietojen syötön asiakkaan järjestelmään 
• asennus-, koulutus-, huolto- ja varaosapalvelut 
• sähkötyöturvallisuuden ylläpidon
 
Ota yhteyttä, kun tarvitsette kokonaisvastuullista 
yhteistyökumppania projekteissanne. 


