
SÄHKÖTYÖPISTEET 
TEOLLISUUTEEN JA 

OPPILAITOKSIIN

www.teklab.fi
www.kontram.fi



K
u

st
an

n
u

ks
et

Aika

Perinteinen työpiste  irto
laittein

LAATU
Korkealaatuiset materiaalit ja 
kotimainen laatutyö takaavat 
tunnetusti pitkän käyttöiän 
työpisteillemme

KOKONAIS-
TALOUDELLISUUS
Integroitu sähkötyöpiste säästää 
tilaa sekä aikaa ja on pitkäikäinen 
ratkaisu

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

EDUT

www.teklab.fi
www.kontram.fi



TEKLABin integroitu ja monikäyttöinen sähkötyöpiste

TURVALLISUUS
Kaikki TEKLAB-sähkötyöpisteet 

ovat sekä mekaanisesti että 
sähköisesti turvallisia käyttää 

JOUSTAVUUS
TEKLAB-sähkötyöpisteet voidaan 

varustaa hyvin joustavasti 
tarpeiden mukaisesti 

MODULAARISUUS
Modulaarisuus mahdollistaa 

integroidut ja asiakaskohtaiset 
ratkaisut

EDUTTEKLAB- 
SÄHKÖTYÖPISTEEN  EDUT



JÄNNITELÄHTEET

• Syöttöyksiköt

• DC-jännitelähteet

• 1- ja 3-vaiheiset 
AC-jännitelähteet

• Liitännät

JUOTOSLAITTEET

• Juotos- ja 
korjausasemat

• Kärynpoistolaitteet

LABORATORIO-
TUOTTEET

• Kalusteet

• Työkalusarjat

• ESD-suojaus

• Tarvikkeet

MITTAUSLAITTEET

• Digitaaliset 
yleismittarit

• Oskilloskoopit

• Funktiogeneraattorit

• Kalibrointilaitteet

• Muut mittaus- ja 
testauslaitteet 

TYÖPISTEEN
VARUSTEET

• PC-telineet ja näytön- 
kannattimet

• Hyllyt, aputasot, 
poimintalaatikot

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

TYÖPISTEET

• Laaja valikoima työpistemalleja sekä teollisuuden että 
oppilaitosten tarpeisiin

OHJELMISTOT

• Opetuslaboratorion 
hallinta

• Laitteiden hallinta

• Saatavana tietokoneille, 
tableteille sekä puhelimille



TYÖPISTEMALLITTYÖPISTEMALLIT

BASIC

• Edullinen malli

• Modulaarinen ja kompakti laitepaneeli 
sähkönsyöttöön ja liitännöille

HEAVY DUTY

• Erittäin tukeva rakenne: teräsrunko ja 
50 mm paksu pöytätaso

• Pöytätasoon saatavilla muovi, teräs tai 
puupinta

• Kantavuus jopa 750 kg

CONCEPT

• Suoraan työpistetason päällä sijaitseva 
laitepaneeli mahdollistaa hyvän 
näkyvyyden työpisteen yli

• Työpisterungossa ergonomiset L-jalat

• Portaaton korkeussäätö takaa 
optimaalisen työasennon



TYÖPISTEMALLIT

HELP5

• Moottoroitu laitepaneeli mahdollistaa 
monikäyttöisyyden oppilaitoksissa

• Lukittava säilytystila laitteille ja varusteille 
paneelin sisällä

• Keskitetty ohjelmisto-ohjaus saatavilla

HELP3

• Liukuva pöytätaso mahdollistaa moni- 
käyttöisyyden oppilaitoksissa

• Laitteiden ollessa helposti saatavilla, 
tehokas opetusaika lisääntyy

• Kompakti ja esteettinen muotoilu



TYÖPISTEMALLIT
TOWERLINE

• Modulaarinen rakenne tarjoaa paljon 
vaihtoehtoja eri sovelluksiin

• Runsaasti työskentelytilaa

• Ergonominen työpiste parantaa 
työtehokkuutta

MOBILELAB

• Isot kääntyvät pyörät ja työntökahva 
takaavat hyvän liikuteltavuuden

• Laitepaneelissa tilaa myös isokokoisille 
testauslaitteille

• Voidaan varustaa esimerkiksi 
säilytyskaapeilla ja aputasoilla



Puh. 019 536 000

Kontram Oy 
Tuupakantie 32 A 
PL 741 
01741 Vantaa

teklab2@kontram.fi

www.teklab.fi 
www.kontram.fi

Kontramin TEKLAB-tuoteryhmä on erikoistunut 
toimittamaan modulaarisia ja monikäyttöisiä 
sähkötyöpisteitä sekä teollisuuden että 
oppilaitosten tarpeisiin.

35-vuoden aikana TEKLAB-toimituksia on tehty 
yli 100 maahan. Tämä kansainvälinen kokemus 
yhdistettynä yli 1 000 laboratorion ja 20 000 
työpisteen toimituksiin on tuonut meille arvokasta 
tietotaitoa, jota hyödynnämme kehittäessämme 
alan johtavia ratkaisuja maailmassa. 

Kontram toimii maailmanlaajuisesti laajan 
kumppaniverkoston avulla. Asiakkaat ja 
kumppanit tuntevat Kontramin luotettavana 
toimijana, joka tarjoaa laadukkaita ja pitkäikäisiä 
ratkaisuja.

TEKLAB-sähkötyöpisteet ovat suomalaista 
laatutyötä. Valmistamme tuotteemme Vantaalla.

EDELLÄKÄVIJÄ 
SÄHKÖTYÖPISTEIDEN SUUNNITTELUSSA 
JA VALMISTUKSESSA

TEKLAB- 
SÄHKÖTYÖPISTEEN  EDUT


