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HUOLENPITOSOPIMUS



Helvar-huolenpitosopimus on valonohjausjärjestelmällesi kehitetty 
palvelu, jonka tarkoitus on pitää järjestelmäsi toiminta luotettavana ja 
sen ylläpito sinulle helppona. Säästät aikaa, rahaa ja vaivaa tehdessäsi 
huolenpitosopimuksen ja minimoit näin valonohjauksen toimintakatkot ja 
mahdolliset muut haitat sen toiminnassa. 

Huolenpitosopimuksella varmistat myös toimitilojesi valaistuksen 
energiatehokkuuden ja edustavuuden. Helvar pitää huolen, että valaistuksesi 
toimii parhaalla mahdollisella tavalla juuri sinun tiloissasi!

•Helvar- huolenpitosopimus sisältää vuosittaisen valonohjausjärjestelmän 
tarkistuskäynnin. Valonohjausjärjestelmäsi optimoidaan tarkistuskäynnin 
aikana suunnittelemamme tarkistuslistan mukaisesti sekä 
energiatehokkaaksi että käyttäjäystävälliseksi. Sähköinen tarkistusraportti 
kertoo järjestelmäsi senhetkisen kunnon ja mahdolliset korjausehdotukset.

•Huolenpitosopimus sisältää sovitun määrän etäohjelmointia. Etäyhteyden 
avulla tehtävällä ohjelmoinnilla Helvar huoltaa ja tarvittaessa muuttaa 
valaistuksen toimintoja haluamallasi tavalla.

•Helvar tekninen tuki auttaa sinua puhelimitse järjestelmääsi liittyvissä 
teknisissä kysymyksissä ja asioissa.

•Premium -huolenpitosopimus sisältää Helvar Insights -palvelun, jonka 
avulla hallinnoit itse valonohjausjärjestelmääsi ja sen tuottamaa tietoa 
nettiselaimen kautta. Insightsin avulla voit etäohjata järjestelmääsi, luoda 
omia aikaohjelmia, ym.

•Premium-huolenpitosopimus sisältää Insights-energiaseurannan, jonka 
avulla voit seurata ja tarkastella valaistuksesi sähkönkulutusta!

Huolenpitosopimus



Helvar Insights
Helvar Insights tarjoaa älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat käyttäjien hyvinvointia ja rakennuksen 
tehokkuutta sekä auttavat vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. 

Helvar Insights on turvallinen, pilvipohjainen ratkaisu, jonka avulla hallinnoit rakennustasi kaikkina 
vuorokaudenaikoina. Helvar Insights Monitoring & Control nostaa valonohjausjärjestelmien 
hallinnoimisen uudelle tasolle. Näet kaikkien kohteidesi tilanteen missä ja milloin tahansa 
mobiililaitteelta, tabletilta tai tietokoneelta. Voit ylläpitää ohjausjärjestelmiä ja vastaanottaa 
ilmoituksia etänä. 

Helvarin valonohjausjärjestelmässä valmiina olevien valonohjaussensoreiden avulla saat 
hyödyllistä tietoa rakennuksen käyttöasteesta. Näet, miten tiloja käytetään ja miten niitä voi 
optimoida.

Tehdessäsi Premium-tason huolenpitosopimuksen kanssamme, saat Insights-palveluun 
myös Insights Energiaseuranta-palvelun, jonka avulla seuraat valaistusjärjestelmäsi 
energiankulutusta.

Sopimustyyppi Standard Premium
Tarkistuskäynti (sis. raportin) 1 käynti/vuosi 1 käynti/vuosi
Etäohjelmointia (h) 8 tuntia/vuosi 12 tuntia/vuosi
Oma tekninen tuki Kyllä Kyllä
Helvar Insights -sovellus - Kyllä
Energiaseuranta - Kyllä
Hinta 12kk (€ ALV 0%) * 2150,- 3950,-**

* Helvar -huolenpitosopimus on toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus, joka 
laskutetaan kerran vuodessa.
** Hinta sisältää Insights-peruspalvelun 2000:lle valonohjausjärjestelmään liitetylle lait-
teelle. Tätä suuremmat laitemäärät ja erityiskäyttöönottotyöt Insights-palvelulle voivat 
nostaa Insights-palvelun hintaa.

Helvar-huolenpitosopimuksen 
muita etuja:

•Uuden valonohjausjärjestelmän laajennettu laitetakuu. Tehdessäsi Helvar-
huolenpitosopimuksen uutena toimitettavaan valaistuksenohjausjärjestelmääsi, saat 
viiden vuoden laajennetun laitetakuun Helvar-valaistuksenohjauslaitteillesi.

•Alennus valonohjausjärjestelmäsi ylläpitotöistä. Huolenpitoasiakkaanamme 
saat huolenpitosopimuskohteesi valonohjausjärjestelmään tehtävistä, erikseen 
tilatuista ylläpitotöistä ja niihin liittyvistä matkakustannuksista -25 % alennuksen 
palveluhinnoistamme.  

Voit valita kahdesta sopimustyypistä sinulle sopivimman:



yhteystiedot

Turning Everyday Places into Brighter Spaces

Helvarilla luomme älykkäitä ja energiaa säästäviä valaistusratkaisuja.
Tietoa ja saumatonta järjestelmien välistä yhteentoimivuutta hyödyntämällä 

Helvarin ratkaisut auttavat luomaan älykkäitä ympäristöjä, jotka on rakennettu 
tulevaisuutta varten.

Lisätietoa on osoitteessa

www.helvar.com/fi
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