TURVALLINEN HANKINTA
Hankintaturvatuote on Scanofficen Oy:n rekisteröimä tavaramerkki, jolla maahantuomamme ja toimittamamme ilmalämpöpumput
erottuvat muista alan tuotteista markkinoilla.
Tuotteitamme myyvät, asentavat ja huoltavat
Scanofficen valtuuttamat yhteistyökumppanit.
Hankintaturvatuotteiden takuut ovat jo vuodesta 1984
toimineen Scanoffice Oy:n takuusitoumuksia.
www.scanoffice.fi/takuu
Yleisestä käsityksestä poiketen, ilmalämpöpumppualan
valmistajat eivät itse myönnä takuita tuotteilleen, vaan
takuulupaukset ovat lähes poikkeuksetta maahantuojien
antamia sitoumuksia. Tavaroiden vapaa kulku EU:n alueella
mahdollistaa tunnettujenkin valmistajien tavaraerien kulkeutumista maasta toiseen, mutta näiden tuotteiden jälkimarkkinointi ei ole Scanoffice Oy:n vastuulla.

Scanofficen jälkimarkkinointitiimi palveluksessasi.

Jälkimarkkinointiosastollamme työskentelee viisi huoltoteknikkoa, jotka tukevat koko maan kattavaa valtuutettujen
Scanoffice-huoltoliikkeiden toimintaa koulutuksien ja teknisen tuen muodossa. Varaosavarastomme kattaa n. 1 500
eri artikkelia ja pystymme toimittamaan omasta varastostamme 95 % tarvittavista varaosista 24 tunnin sisällä.
Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuoden ajan kaikkiin
toimittamiimme laitteisiin – usein saatavuus on paljon
pidempikin.
Scanofficen toimittama konekanta käsittää satojatuhansia
toimitettuja laitteistoja. Näiden laitteiden jälkimarkkinointi
on meidän vastuullamme.
Tekninen neuvonta, koulutustapahtumat jälleenmyyjien
huoltomiehille, päämiesten koulutustilaisuudet, uusien
laitteistojen testaukset, takuuasioiden käsittely sekä
varaosapalvelun moitteeton toiminta ovat jälkimarkkinointiosastomme päivittäistä rutiinia.

Testattua laatua hankintasi
turvaksi
Uusien mallien saapuessa valmistajilta, suorittaa Scanofficen
tekniikkaosasto niille sarjan testejä. Ensin laitteet koekäytetään
omassa kylmälaboratoriossamme Espoossa lämpötilavaihtelun
ollessa -30 °C - +10 °C ja heti tämän jälkeen mallit asennetaan
kenttätarkoitukseen varattuun testitaloon kolmen kuukauden
koejaksoon tarkkailtavaksi.
Laadunvarmistusohjelmaamme kuuluu myös tärkeimpien tuoteuutuuksien testiohjelmat VTT:n testilaboratoriossa Espoon
Otaniemessä. Laboratorio-olosuhteissa suoritetut mallikohtaiset
toimintakokeet tukevat vahvasti Scanoffice Oy:n laatuajattelua.
Scanoffice Oy:n testiohjelma laboratorio-olosuhteissa pitää
sisällään kaksi osa-aluetta. Ensin suoritetaan muutaman päivän
pituinen ”field testing” –vaihe, jossa laitetta käytetään lämmityksellä
voimakkaasti vaihtelevissa olosuhteissa. Testissä lämpöpumpun
toiminta testataan aina -30 °C:n lämpötilaan asti. Tämän toimintakokeen tehtävä on varmistaa laitteen toimintakyky hankalissa
talvi- ja kosteusolosuhteissa. Lisäksi tässä testissä saadaan arvokasta tietoa laitteen ulkoyksikön sulatustoiminnan toimivuudesta,
sulatusjaksojen pituudesta ja niiden tiheydestä. Juuri ulkoyksikön
sulatustoiminnan puutteet ovat osoittautuneet ilmalämpöpumppujen kompastuskiveksi Pohjolan kylmissä talvissa.

Valmistelevaa työtä ilmalämpöpumpun
koeajoa varten.

Toinen osa-alue keskittyy testattavien mallien lämmitystehon ja
hyötysuhteen (lämpökerroin COP) selvittämiseen.Tässä testissä
selvitetään laitteen lämpöteho ja lämpökerroin eri ulkolämpötiloissa.
Vain näin saadaan selville merkityksellinen tieto laitteen tuottamasta
energiansäästöstä ympärivuotisessa käytössä.
Scanofficen testilaboratoriosta.
Uutuusmalli -30 °C lämpötilassa, sulatustesti.

VTT:llä testattujen
laitteiden mallityypit
ja testitulokset löydät
kotisivuiltamme
www.scanoffice.fi
Kuvassa uusien tuotteiden testausta VTT:n
kylmälaboratoriossa Espoon Otaniemessä.

Ammattitaito
syntyy osaamisen
pienistä paloista
Lämpöpumppumarkkinoiden nopea kasvu on ollut kova haaste
Scanofficen tekniikkaosastolle. Suuret valmistajat tuovat uusia
malleja markkinoille yhä kiihtyvämmässä tahdissa. Mallin markkinoilla oloaika saattaa usein jäädä vain 1-2 vuoden mittaiseksi.
Tiukoista aikatauluista johtuen voi nimekkäältäkin valmistajalta tulla markkinoille malleja, jotka eivät toimi toivotulla tavalla
Pohjolan vaikeissa olosuhteissa. Tällainen malli voi osoittautua
maahantuojalle todelliseksi painajaiseksi. Juuri tästä syystä
Scanoffice Oy panostaa voimallisesti tuotteidensa testauksiin.

”Olen toiminut Scanoffice Oy:n palveluksessa vuodesta
2000. Vastuualueisiini on kuulunut laadunvarmistus, 		
tekninen tuki jälleenmyyjäverkostolle, neuvontapalvelut
sekä myynnin tuki.
Alan ja tuotteiden syvällinen tietämys perustuu pitkään
kokemukseen ja resursseihin.”
		
Teijo Syväkangas, tekninen asiakaspalvelupäällikkö,
		

Teijo Syväkangas

Scanoffice Oy

Scanofficen varaosavarasto käsittää n. 1 500 eri artikkelia. Pystymme
toimittamaan suoraan varastostamme yli 95 % kaikista kysytyistä
varaosista. Lähes kolmenkymmenen toimintavuotemme aikana
olemme aina pystyneet toimittamaan tarvittavan varaosan joskus
vaikka uudesta laitteesta purkaen. Myönnämme kymmenen vuoden
varaosien saatavuustakuun kaikille toimittamillemme laitteille.
Useissa tapauksissa varaosan todellinen saatavuus ylittyy tästä
lupauksesta vielä kaksikertaisesti.

Jatkuva koulutus
jälleenmyyjäverkostolle
on tärkeä osa
Scanofficen laatuajattelua
Parhaatkaan laitteet eivät toimi ilman osaavaa huoltopalvelua.
Scanoffice järjestää jälleenmyyjäverkostolleen jatkuvaa tuotekoulutusta. Parempi asiantuntevuus ja ammattitaito mahdollistavat
parhaan asiakastyytyväisyyden.

Kuva maalämpökoulutuksesta

Varmista, että hankkimasi
laitteen pakkauksessa on
Hankintaturvatuote -merkki.
Scanoffice Oy:n toimittamien ilmalämpöpumppujen pakkauksessa on oheinen Hankintaturvatuote –merkki. Merkki on vakuus tuotteen laadun lisäksi
sen elinkaaren mittaisesta toimivasta jälkimarkkinoinnista.
Scanoffice toimii yhteistyössä alan johtavien jälleenmyyjien kanssa koko Suomen
kattavasti.Vastaamme toimittamiemme laitteiden moitteettomasta toiminnasta yhteistyössä satojen jälleenmyyjiemme kanssa. Meillä on myös koko maan
kattava valtuutettujen Scanoffice-takuuhuoltoliikkeiden verkosto, jolloin ammattitaitoisen huoltomiehen saa paikalle tarvittaessa nopeasti.
Scanoffice Oy lyhyesti
Scanoffice Oy on perustettu 1984 ja on Pohjolan suurin lämpöpumppujen maahantuonti- ja tukkuliike. Toimimme kiinteässä yhteistyössä satojen
jälleenmyyjiemme kanssa Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoilla. Vuonna
2017 liikevaihtomme oli 32 milj.€ ja luottoluokitus on vuosituhannen alusta ollut AAA.
Liiketoimintamme kulmakivi on tinkimätön laatu. Vuosien kuluessa olemme
luoneet kiinteät ja toimivat suhteet maailman johtaviin lämpöpumppuvalmistajiin. Tuotteitamme ovat ilmalämpöpumput, maalämpöpumput, ilmavesilämpöpumput sekä kiinteistölämpöpumput.
Jälleenmyyjät www.scanoffice.fi

Varmista, että hankkimasi
laitteen pakkauksessa on
Hankintaturvatuotemerkki.

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Jälleenmyyjäsi

