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Erikoiskaasut ja -putkistot



Tarvitsemasi erikoiskaasu 
varmoilla toimituksilla

Teknohaus palvelee erikoiskaasu asiakkaitaan aina henkilö-
kohtaisesti, ja toimittaa tarvitsemasi laboratoriokaasut varmasti 
ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.

Erikoisputkistot

Teknohaus Oy on erikoiskaasujen ja niihin liittyvien 
laitteiden sekä tarvikkeiden asiantuntija.

Toimitamme varastostamme kaasuja T&K asiak- 
kaillemme ympäri Suomea. Toimitusohjelmaan 
kuuluu puhtaiden kaasujen, kuten argon, am-
moniakki, asetyleeni, dityppioksidi, etaani, etee-
ni, happi, helium, hiilidioksidi, hiilimonoksidi, 
iso-butaani, krypton, metaani, neon, propaani, 
propeeni, rikkiheksafluoridi, vety lisäksi myös 
kaasuseokset käyttämällä tarkkoja ja kustannus-
tehokkaita menetelmiä (valmistus: ISO 6141), 
näitä on käytössä analyysi ja päästömittaus käyt-
tötarkoituksissa.  Korkeamman täyttötekniikan 

omaavilla 300bar kaasupulloilla, olemme saa-
neet uusia ICP-plasma asiakkaita, kun saman-
kokoisissa toimitusastioissa on 50% enemmän 
tuotetta. Toimitamme myös elektroniikkakaasuja 
asiakkaillemme, joiden vaatimustaso on huippu-
luokkaa, johtuen prosessien vaatimista puhtaus- 
ja tarkkuusluokista.

Kaasunjakelujärjestelmän valinnassa on kyse 
suuressa määrin taloudellisesti oikean, käyt-
tötarkoitukseen soveltuvan ja sen asettamien 
vaatimusten mukaisen kaasujärjestelmän va-
linnasta. Luonnollisesti ei kannata investoida 
huomattavasti korkeammat puhtausvaatimuk-
set täyttävään kaasuverkostoon, kuin mitä itse 
prosessi vaatii toimiakseen vaaditulla tavalla. 
Kaasuverkoston laadulle asetetut liian alhaiset 
laatuvaatimukset voivat myöhemmin osoittau-
tua kalliimmaksi kuin alun perin laadultaan ylimi-
toitetun verkoston rakentaminen. 

 Ennen rakennettavan kaasuverkoston 
valintaa on syytä huolellisesti analysoida erilai-
set valintaan ratkaisevasti vaikuttavia tekijöitä. 
Kaasun laatu määrittelee laitteiston sekä put-
kiston sisäpinnan puhtauden ja pinnanlaadun 
käyttöpisteen volyymi määrittelee kapasiteetin 
laitteistolle. Lisäksi on syytä huomioida putkis-
tolle järjestelmän tiiveys, hyvä suunnitelma, joka 
alentaa prosessin kustannuksia, kasvattaa tuot-
tavuutta ja edistää turvallisuutta.
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Suomen Teknohaus Oy on vuonna 1987 perustettu yksi-
tyinen kotimainen yritys, jolla on omaa tuotantoa ja asen-
nustoimintaa. Harjoitamme myös laitteiden ja tarvikkeiden 
maahantuontia, vientiä ja kauppaa.

Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa suunnittelemme ja 
toteutamme asiakkaillemme kaasujärjestelmän, joka turval-
lisuuden, puhtauden ja teknisen toimivuuden puolesta vas-
taa asetettuja laatuvaatimuksia ja standardeja.

Monivuotisen kokemuksen omaavilla asentajillamme on 
selkeä päämäärä: työn korkea laatu. Asennustoimintamme 
on sertifioitu SFS-EN 3834-2 mukaisesti.

Lisäksi olemme metallin termisen leikkauksen asiantuntijayri-
tys. Leikkaustekniikan päätuotteitamme ovat itse suunnit-
telemamme ja valmistamamme Thermcutpolttokone sekä 
maahantuotavat Hypertherm-plasmat ja niiden kulutusosat.

Thermcut-mallistosta löytyy soveltuva polttokone kaikkiin 
levynleikkaustarpeisiin. Suunnittelemme ja valmistamme 
myös erikoislaitteita asiakkaan tarpeiden mukaan.

Asiantuntijoiltamme saat laitteiden ja järjestelmien toimituk-
sen yhteydessä myös käyttökoulutuksen.

Perusteellisesti koulutettu huoltoryhmämme takaa nopean 
ja toimivan huollon ja ylläpidon. Toimitamme myös kulu-
tus- ja varaosat suoraan, nopeasti ja varmasti Tuusulan va-
raosapalvelustamme.
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