Vakiopaineventtiili
Asettaa vesijohtoverkoston vedenpaineelle ylärajan. Alentaa vedenja energiankulutusta sekä virtaamasta johtuvia putkiston ääniongelmia. Vähentää myös verkostoon
asennettujen laitteiden paineiskuja
ja pienentää putkistojen korroosiovaaraa. Eräs nopeimmista ja
yksinkertaisimmista energiansäästökeinoista!
Oras, hinta: n. 95 €

Sisälämpö- ja
kosteusmittari
Kertoo kodin lämpötilasta ja
kosteudesta. Yhden C°-asteen pudotus
tuo nyrkkisäännön mukaan 5 %:n
säästön energiassa.
Tilojen suositeltavat
lämpötilat (Motiva):
Oleskelutilat 20-21 °C
Makuuhuoneet 18-20 °C
Kerrostalojen porrashuoneet 17-18 °C
Varasto 12 °C
Autotalli 5 °C.

Suomen lämpömittari Oy,
hinta: n. 25 €

Ajastimella ja
LED-valoilla
varustettu suihkuhana
Termostaattinen amme- ja suihkuhana.
EcoLed-painike toimii virtaaman säätimenä sekä näyttää valolla veden ja
energiansäästön kannalta ihanteellisen
suihkuajan. Reagoi tulovesien lämpötilan vaihteluihin nopeasti. Lämmönsäätö-kahvassa lämpötilan rajoitin, joka
voidaan ohittaa nappia painamalla
(esiasetettu n. 38 °C).
Suositellaan vain kotitalouskäyttöön.
lmastokadun testi
4-henkisessä perheessä:
http://ilmastokatu.fi/ledsuihkuhana/
Oras Eterna, hinta: n. 450 €

Älykäs lämmityksenohjaus
Estää huoneiden ylilämmityksen, säätää lämpötilat huonekohtaisesti, sisältää helpon lämpötilanpudotustoiminon (esim. yöajat ja kun talo on
tyhjillään) sekä lämmityksen ajastusmahdollisuuden. Langaton asennus nykyiseen lämmitysjärjestelmään ilman suuria remontteja.
Ohjaus kännykästä, tabletista tai tietokoneelta
paikasta riippumatta. Ennakoiva säätö pitää
huoneita halutun lämpöisinä, joten vaikuttaa
myös asumisviihtyvyyteen.
Säästöt lämmityskuluissa 10 - 40 %.
Suora sähkölämmitys:
Optiwatti, Hinta: Omakotitaloon n. 1500 - 2500
€ + palvelumaksu 5 €/kk.
Tarkka hinnoittelun malli osoitteessa www.optiwatti.fi.
Messutarjouksena yhden huoneen alennus (150 €),
yhteys 27.1. mennessä tomi.ahola@optiwatti.fi.

Vesikiertoinen lämmönjako:
Fourdeg, www.fourdeg.com
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