SÄHKÖ- JA VIESTINTÄVERKKOJEN
VÄKEVÄ OSAAJA

Nemodos Oy on sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon liittoon kuuluva,laatusertifioitu kiinteistötekniikan asennusyritys.
Henkilöstömme koostuu vuosien kokemuksenomaavista sähkö-, tele-, antenni- ja tietoverkkoalan asiantuntijoista. Omaamme myös kylmälaiteasennus oikeudet.
Toimitamme myös älykkäitä kiinteistöautomaatiojärjestelmiä energiakulutuksen mittaamiseen
kiinteistöissä. Asentajamme ovat suorittaneet SPEKin (Suomen pelastusalan keskusjärjestö), työturvallisuus ja
tulityökortit. Kaikista töistämme annamme takuun (2-25 v.)
Olemme luotettava yhteistyökumppani, tästä kertoo maailman johtavan luottoluokitusyrityksen
Dun & Bradstreet (D&B) myöntämä korkein AAA -luottoluokitus yrityksellemme vuodesta 2006 alkaen.
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SÄHKÖ- JA VIESTINTÄVERKKOJEN VÄKEVÄ OSAAJA
Sähköurakointi
Nemodos Oy:llä on pitkäaikainen kokemus erilaisten kohteiden sähköasennuksista, niin toimisto-, sairaala- ja
teollisuusympäristöissä. Meillä on TUKESin myöntämä S2-luokan sähköurakointioikeus ja olemme Sähkö- ja
teleurakoitsijaliiton jäsen. Olemme erikoistuneet atk-konesalien kokonaistoimittajana. Sähköasennuksiin liittyvät
työt suoritamme aina voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja standardien mukaisesti. Turvallisuuden varmistavat
ammattitaitoinen asennustyö sekä erilaiset omantyön turvatarkastukset, joilla varmistetaan ettei asennukseen jää
laite- tai asennusvirheitä, jotka voisivat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle.
Tietoverkot
Olemme kolmen tunnetun kaapelointijärjestelmävalmistajan (AMP Netconnect, Reichle & DeMassari Freenet ja
BrandRex) valtuuttama asennusliike. Puolueettomasti testatut tuotteet varmistavat verkon suorituskyvyn ja luotettavan toiminnan nyt ja tulevaisuudessa. Tietoverkoissa käytettävät kaapelit ovat kierretty parikaapeli ja valokaapeli.
Nemodos Oy:n nykyaikainen valokuitulaitteisto ja henkilöstön järjestelmällinen, asianmukainen koulutus takaavat
parhaan loppu-tuloksen asiakkaalle. Olemme rakentaneet erilaisia tietoverkkoratkaisuja normaaleista toimistoympäristöistä vaativiin sairaala- ja teollisuuslaitoksiin Suomessa ja ulkomailla.
Esitystekniikka
Olemme erikoistuneet rakentamaan erilaisia audiovisuaalisia ratkaisuja, yhdestä videoprojektorista ja kaiutinparista,
vaativiin videoneuvottelu- ja infoTV-järjestelmiin. Toimitamme myös erilaisia projisointipintoja perinteisistä valkokankaista erikoisiin lasi- ja muoviseiniin. Tietotekniikan käytön lisääntyminen opetus- ja esityskäytössä on tuonut
valikoimiimme myös dokumenttikamerat ja interaktiiviset opetustaulut. Pysymme nopeassakin alan kehityksessä ajan
tasalla monipuolisen ja laadukkaan tuotevalikoimamme ansiosta.
Äänievakuointijärjestelmät
ITS-2 järjestelmä täyttää EN54-16 (draft) sekä EN60849 -normien vaatimukset ja on kokonaan vikavalvottu osana
paloilmoitinta. Normaalikäytössä äänievakuointijärjestelmää voidaan käyttää vikavalvottuna taustamusiikki ja informaatiojärjestelmänä. Äänilähde voidaan valita aluekohtaisesti ja vakiokuulutuksia voidaan ohjelmoida valmiiksi.
Äänievakuointijärjestelmän tyypillisimpiä käyttökohteita ovat: kauppakeskukset, isot liiketilat, sairaalat, terveyskeskukset, hoitolaitokset, hotellit ja konferenssitilat, koulut, toimistorakennukset, liikuntatilat ja teollisuus.
Kameravalvonta
Nemodos Oy on viestintäverkkojen suunnittelun ja rakentamisen myötä erikoistunut vuosien saatossa erilaisten
kulunvalvonta- järjestelmien toimituksiin. Olemme Suomen kahden suurimman maahantuojan sertifioitu jälleenmyyjä
ja takanamme on näin ollen erittäin vahva tukiverkosta. On kyse sitten tuotantolaitoksen, koulun tai kiinteistön
valvonnasta, räätälöimme rikosilmoitin-, kulunvalvonta-, kameravalvonta- ja ovipuhelinjärjestelmt aina asiakkaiden
toiveiden ja vaatimustenne mukaan. Palvelumme kattavat eri järjestelmien suunnittelun, asennuksen, huollon ja
koulutuksen.
Ilmalämpöpumput
Toimitamme laadukkaita Suomen olosuhteisiin suunniteltuja ilmalämpöpumppuja. Meiltä ilmalämpöpumppujen
myynti-, asennus- ja huoltopalvelut sekä sähköasennukset. Selkeä kokonaispalvelu, jolla toimitamme juuri teille
räätälöidyn ilmalämpöpumpun kilpailukykyiseen hintaan asiantuntevasti asennettuna ja takuulla. Myös osamaksulla.
Olemme sertifioitu kylmäasennusliike. Edustamme Panasonic, Gree ja Technibel lämpöpumppuja.

TouchScreen
Vip Interaktiivinen kalvo tuo kokonaan uudenlaisen toimintamallin markkinointiin. Asentamalla kalvo ja ulkoinen
näyttö sisäpuolelle myymälän ikkunaan, voidaan rakentaa myymälän ulkopuolelta ohjailtava interaktiivinen mainos,
web-sivusto yms, jota asiakas voi itse ohjailla omalla sormellaan. Asiakas ohjailee tällöin itseasiassa PC:tä joka toimii
sovellusten alustana. Erittäin kevyt kosketuskalvo asennetaan ikkunan sisäpuolelle tai lasiin. Kalvosta siirretään
kosketustieto PC:lle johon on kytketty esim. LCD-näyttö. Kyseinen näyttö asetetaan kalvoa vasten, jolloin käyttäjä
voi ohjailla PC:llä pyöriviä ohjelmia koskettelemalla kalvoa ikkunan takaa. Myös näppäimistö voidaan ohjelmallisesti
tuoda näytölle. ViP Interaktiivinen kalvo voidaan asentaa joko pysyvästi tai tilapäisesti, jolloin kalvo on tarvittaessa
siirrettävissä toiseen paikkaan. Kosketuskalvo on ideallinen jatkumo yrityksessänne jo mahdollisesti olevalle LCD- tai
taustaprojektio näytölle. Mitään ulkoisia komponentteja ei tarvitse asentaa ikkunan ulkopuolelle, joten järjestelmä on
täysin suojassa lasin takana. Näinollen asiakkaat voivat käyttää laitetta myös liikkeen aukioloaikojen ulkopuolella.
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