ONKO KIINTEISTÖNNE
JO PÄIVITETTY?
Apunasi kiinteistösähkön kumppani

Älykkäämpää sähkön käyttöä

Sähköturvallisuus korostuu
Kemirassa

Pidä kiinteistösi tuottavana!
Autamme sinua optimoimaan kiinteistösi sähkö ja
automaatio investoinnit.

Olemme
poliisihallituksen
vahvistama
luvanvarainen
toimija.

Investoi ja
valjasta vihreä
energia säästämään
sähkökuluissa.
Uusiutuvaa
energiaa

Hallitse riskit ja
reagoi nopeasti
vaaratilanteissa.

Paranna
henkilöstön
tehokkuutta ja
tuottavuutta
työviihtyvyydellä.

Kiinteistöturva

HUOMIOIDAAN:
ENNAKOINTI

Varmistetaan tuotannon jatkuva toiminta ja vältetään
yllättävät huoltokatkot.
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Turvajärjestelmä

Energia tehokkuus

Kulunvalvonta

Hukkaenergian minimoinnilla sekä sähkönkäytön
optimoinnilla kustannussäästöjä.
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Aurinkopan

Turvallisuus

Älykäsvalaistus

Jo

Valvontakamerat

Koska meidän tehtaillamme käsitellään
vaarallisia aineita, myrkkyjä ja kemikaaleja,
on yleiseen työturvallisuuteen
kiinnitettävä paljon huomiota.
Yhteistyökumppaneiden on tunnettava
prosessi, jotta he voivat tietää, mitä
huoltotoimenpiteitä voi milloinkin tehdä.
Työluvat on haettava etukäteen. Vain
siten voidaan taata turvallinen
työympäristö kaikille.
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Buustaa vihreää
mielikuvaa.

Valaistus

Latausjärjestelmä

Tuotantokone
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Vihreys
Kiinteistösähköä uusiutuvalla energialla.
Kierrätämme käyttämättömän materiaalin.

Tuotantokeskus

Toimintavarma
tietoliikenne

Turvallisuus

Toimintavarma
tuotanto

Kun tuotanto
toimii, voit keskittyä
olennaiseen.

Varmistamme henkilöstön, koneiden ja tilojen
valvonnan, seurannan ja turvallisen työympäristön.

Ylläpito

Laadun mittaus

Jotta tehdas pysyy toiminnassa,
sähköasennusten lisäksi tarvitaan
jatkuvaa huolenpitoa ja
ennakointia. Tässä apuna on luotettava
yhteistyökumppani. Kun ollaan
sähkökomponenttien kanssa tekemisissä,
niitä ei voi ajon aikana vaihtaa.
Tehtaassamme koneiden huollot on
suunniteltu huolellisesti etukäteen, jolloin
seisakit ovat olleet mahdollisimman lyhyitä.
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FinnProfilesin tiivistehdas
toimii Sastamalassa

Vihreys

öt

Sähkönkäytön kustannussäästöt syntyvät
laadukkaasta sähkövirrasta.

Sy

Ennakointi

Favorit Tuote Oy osa Biolan
Groupia

Laatu

Säästä
selvää rahaa.
Kompensointi
investoinnin
takaisinmaksuaika
VAIN kuukausia.

Kiinteistökeskus

Keväällä 2017 tehtaamme katolle valmistui
80 kW aurinkovoimala, joka lisää
paikallisen, uusiutuvan energian
osuutta tehtaan energiankäytössä.
Samalla pienentäen tuotantomme
hiilijalanjälkeä. Aurinkovoimalan
suunnittelussa ja toteutuksessa oli
tavoitteena toteuttaa optimikokoinen
voimala, jolloin myös sijoitetun pääoman
tuotto on mahdollisimman hyvä.

Näin etenemme

1.
2.
3.

Referenssi

Tilanne tsekki
Kartoitamme yhdessä kiinteistönne
sähkön kulutuksen älykkyyden.

Tehdään yhdessä
suunnitelma

Tyrynlahden vesilaitos
valmistuu Valkeakoskelle
Vuonna 2017 alkoi täysin uuden puhtaan veden
käsittelylaitoksen rakentaminen Valkeakosken Tyrynlahdelle.
Koska ollaan puhtaan veden kanssa tekemisissä, on
sähköjen asennustapaan ja materiaaleihin kiinnitetty erityistä
huomiota. Yhtenä tärkeimpänä asiana on huomioitu prosessin
toimintavarmuus. Kaiken pitää toimia laadukkaasti ja
varmasti kuin kello.

Sisältää mahdolliset korjaavat
toimenpiteet, investoinnit, budjetointi,
aikataulu ja vastuut.

Kumppanina
huolehdimme
Pidämme tarvittaessa yllä, tarkastamme
ja huollamme.
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tsoy@telila.fi

www.telila.fi

1.

1956 perustettu perheyhtiö
Tyrväänkylästä

Toteutamme kiinteistösähkön
projekteja päivittäin.

SASTAMALA

LOHJA

2.

Pukintie 242
38200 SASTAMALA

Asemanrinne 9
08500 LOHJA

3.

(03) 512 8111

(019) 332 41

pekka.telila@telila.fi

mika.sarvi@sahko-sinssi.fi

Sähkötalo

Asiakkaaseen keskittyvä palvelu,
työntekijöiden hyvinvointi ja
osaaminen, laadukas työnjälki sekä
toimiva yhteistyö ovat yrityksemme
neljä tärkeintä arvoa.

