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Kemikaaliton vedenkäsittelylaite

Vedenkäsittelylaite lyhyesti
Saksalainen Bauer Pipejet on kemikaaliton, 
alkuperäiset kivennäisaineet vedessä säilyttävä
vedenkäsittelylaite. Laite sopii lämmitys-,
jäähdytys-, kostutus- ja käyttövesijärjestelmiin.

Laitteisto koostuu mikroprosessoriohjausyksiköstä

sekä vesimittarin jälkeen asennettavasta putkiosasta. 
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KIINTEISTÖN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Näyte 1. Lähtötilanne. Bauer-
vedenkäsittely asennettiin
kesäkuussa 2000

Näyte 2. Suodattimesta otettu
vesinäyte 29.1.2001

Näyte 3. Järjestelmästä otettu
vesinäyte 29.1.2001

Näyte 4. Suodattimesta otettu
vesinäyte 6.8.2001

Näyte 5. Järjestelmästä otettu
vesinäyte 6.8.2001

Verkkoon menevän veden
lämpötilaa voitiin pudottaa yli
20 ° C lähtötilanteesta

Ongelmana olivat lämmityshäiriöt

Osittain tukkeutuneet termostaattiventtiilit - Kylmät patterit-

Säätölaitteistot takertelivat – syöttöveden lämpötila erittäin korkea

Puhdas putkisto sekä takertelematon säätölaitteisto takaavat häiriöttömän ja
taloudellisen verkoston toiminnan
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Tämän voi estää, 
Bauer kemikaalittomalla

vedenkäsittelylaitteistolla



Käyttövesiputkistojen eristäminen
• kun putkiremontin yhteydessä käyttövesiputket eristetään nykyaikaisilla villa- ja solumuovieristeillä, 

taloyhtiö saa esim. vanhoja aaltopahvieristettyjä putkistoja merkittävästi energiatehokkaammat 
putkistot

– lämpimän käyttöveden putkien lämpöhukka pienenee -> energiaa säästyy

– kylmän käyttöveden putkien vesi pysyy viileämpänä ja vettä ei tarvitse juoksuttaa kauaa 
kylmän veden saamiseksi hanasta -> energiaa säästyy

• tehdasolosuhteissa tehty putkieristys tuo monia etuja: putkiremonttityömaalla aikaa ja kustannuksia 
säästyy sekä lopputuloksen laatu paranee

Kuvassa Cuporin valmiiksi
eristetyt Cupori 150 ja Cupori 152
esim. alaslasketun katon välitilaan
asennettaviin putkistoihin.

Kuvassa uudelle reitille asennettu
Silotek® -talotekniikkaelementti,
jossa käyttövesiputkien eristeet on
asennettu paikoilleen jo tehdasolo-
suhteissa. Putkien eristäminen työ-
maaolosuhteissa on työlästä ja
hankalaa.



Kupariputkistossa veden virtaus pysyy 
tasaisena
• Kupariputkijärjestelmässä

liittimet eivät pienennä
virtausalaa

saavutetaan tasainen virtaus 
ja tarvitaan pienemmät 
pumpputehot -> taloyhtiö
säästää ao. järjestelmän 
energiakustannuksissa koko 
rakennuksen elinkaaren ajan

• Nykyaikaiset puristusliittimet 
ovat myös siroja ja soveltuvat 
hyvin näkyviin jääviin pinta-
asennuksiin!



Kupari on 100 % kierrätettävä
materiaali
• Kuparista valmistetut tuotteet voidaan käyttää yhä uudestaan ja 

uudestaan

– energiaa ja luonnonvaroja säästyy kun tuotteiden raaka-aineena 
käytetään kierrätettyä kuparia

• Kupari kiertää hyvin, koska käytetyllä kuparillakin on vielä arvoa





Paineenalennusventtiili vähentää vedenkulutusta jopa 29% !!! *

Korkea vedenpaine...

...tuhlaa
sinun vettäsi...

...ja sinun 
rahaasi!

*Paine alennetaan 6 bar:ista 3 
bar:iin.



Itsepuhdistuva suodatin vähentää laitteiston kulumista

Suodattimen voi varustaa

automaattisella huuhtelulla

Investoinnin takaisinmaksuaika n. 6 kk 
(paineenalennusventtiili + suodatin) 
kerrostalossa jossa 30 asuntoa.



Patteritermostaatit 

Uudella tekniikalla voidaan säästää jopa 30 % lämmityskustannuksissa !!



Luotettava kumppani

Tieto, taito ja kokemus
Hyvät ideat

Aito halu kumppanuuteen

Niistä syntyy palvelu,
johon voit luottaa



Energiatehokkuuden 
kehityssuunnitelma

Energiatehokkuutta tehostetaan 
pitkäjänteisesti 

hankekokonaisuuksina

Tukee lyhyen aikavälin 
energiansäästötavoitteiden 
asettamista ja tavoitteiden 

saavuttamista

Energiatehokkuuden kehityspolun 
kirkastaminen selkeyttää osaltaan 

kiinteistönpidon tavoitteita



Ratkaisuja, joissa on ideaa

Suunnittelu-toteutusmalli, ryhmäkorjaukset, kokonaissuunnittelu, 
energiatehokkuuden kehittämissuunnitelma, Green NCC…

Tutustu korjauskalenteriin
www.ncc.fi/rakentamispalvelut

Ota yhteyttä:
Sähköposti: asiakaspalvelu@ncc.fi

Puhelin: 010 507 5800

mailto:asiakaspalvelu@ncc.fi




www.retermia.fi



RETERMIA KONSEPTI:
VAIN ELINKAARITEHOKAS ON 

KUSTANNUSTEHOKAS



ENERGIANSÄÄSTÖÄ TEHOKKAASTI

•Retermia Oy:n NEULA LTO-
järjestelmällä saadaan tuloilman 
vuotuisesta lämmitysenergian 
tarpeesta 50 – 70 % katetuksi 
poistoilman lämpöenergialla. 
• Lämpöä voidaan ottaa talteen 
hajautetusti (myös likaisesta 
poistoilmasta), jolloin saavutetaan 
suuri kokonaishyöty.
• Lämmön talteenotto toteutetaan 
tehokkaasti minimaalisella 
sähköenergian kulutuksella.



KORKELUOKKAISTA PALVELUA

Retermian konsepti on korkealuokkaisen tuotteen ja 
ainutlaatuisen palvelun yhdistelmä.

Retermia tarjoaa asiakkailleen ja asiakkaiden LVI-
suunnittelijoille veloituksetta osaamistaan ja 25 vuoden 
kokemusta energiansäästöratkaisujen toteutuksesta.

Retermia on kehittänyt mm. RECAL- laskentaohjelman 
LTO- järjestelmän energiansäästön laskentaan sekä 3-D 
mallinnusohjelman tuote- ja kokoonpanokuvien 
tekemiseen.



03 October 2009 ©Uponor 19

Rakennusten lämmitysenergian käyttö -
Kosteiden tilojen lämmitys 

• Kaukolämpö on ympäristöystävällinen tapa 
tuottaa lämpöenergiaa, varsinkin kun se 
tuotetaan yhteistuotannossa sähkön kanssa.

• Kaukolämmön korvaaminen 
sähkölämmityksellä lisää yhteiskunnan 
kokonaisenergian tarvetta ja vaikuttaa sitä
kautta energian hinnoitteluun sekä vähentää
ympäristön kannalta edullisen 
yhteistuotannon 
hyödyntämismahdollisuuksia

• Rakennuksen elinkaaren aikana taloudellisin 
vaihtoehto lämmitykselle on pelkkä
kaukolämpöratkaisu

• Kaukolämpöön liitetty vesikiertoinen
lattialämmitys on asukkaalle edullinen ja 
kosteita tiloja tehokkaasti kuivaava 
lämmitysmuoto myös saneerauksiin
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Kosteiden tilojen lattialämmitys 
saneerauksissa

• Lattialämmitysputki 
happidiffuusiosuojattua Uponor
Wirsbo-evalPEX 12mm.

• Lattialämmityksen huonesäätö
käsisäätöpyörällä tai 
paluuvesitermostaatilla 
sijoitettuna esimerkiksi 
modulaariseen putkireititykseen
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Putkireititykset käyttäen modulaarista 
reitityselementtiä

• Vesi- ja viemärisaneerauksen 
yhteydessä toteutus 
hyödyntäen modulaarista 
Uponor – Cefo
reitityselementtijärjestelmää

• Esivalmistellut, nopeat 
runkoputkireititykset

• Runkoputket 
komposiittiputkella.



Asumisen Plus -palvelut
Toimivia ja viihtyisiä koteja



Vahasen Plus –palvelut: 
Enemmän kuin osiensa summa

YlläpitoPlus



Kysy lisää!
Vahanen vastaa

Asukaslähtöisyys

Osakaskyselyt

Toimiva viestintä

Osaava projektinjohto

Energiapalvelut

Hankesuunnittelu

Valvonta

Kiinteistönhallintaohjelma

Suunnittelu



Fenestra 

• Laadukkaiden ovi- ja ikkunaratkaisujen täyden palvelun toimittaja 

• 250 000 ikkunayksikköä ja 330 000 ovea vuodessa

• Liikevaihto on noin 125 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 800

Erikoistunut saneeraukseen:

• kohteina saneerattavat kerros- ja rivitalot sekä toimitilat

• ikkunat, parvekeovet ja kerrostaso-ovet, tuotteet aina asennettuina

• toimintaa ohjaa ISO-9001-laatujärjestelmä.



Mihin energia häviää?

Lähtötilanne:

• esimerkiksi 1960-luvulla rakennetussa 
kerrostalossa: 
- ei hallittua tuloilman tuontia
- ilmanvaihdon osuus suurimmillaan 50 %
- vedon tunne ja ilmanvaihdon määrän            

suuri vaihtelu
- ilmastoinnin tasapainotus vain teoreettista 

ja mahdollista vain, jos asukkaat eivät ole 
paikalla.

Tyypilliset rakennuksen energiankulutuksen häviöt.



Fenair-tuloilmaikkunalla saavutetaan 
ikkunan osalta 70 %:n parannus 
energiatehoon!

Kustannustehokas ja yksinkertainen:

• VTT:llä testattu u-arvo on  0,79

• termisen kierron ansiosta ilma lämpenee yli 10 astetta

• uusi suodatinpalkki:
- optimaalinen terminen kierto
- suuri suodatinpinta-ala

• edistyksellinen takaisinvirtauksen estin.

Uusi Fenair-tuloilmaikkuna
on erittäin kustannustehokas 
ratkaisu.



LVI-tutkimukset ja asennuspalvelut

Palvelut

Selvitykset, useita vaihtoehtoja (myös räätälöitävissä)
Vuotomittaukset
Asennukset
Sähköiset raportit huoltokirjaan
Putkiston kuntoarviot/-tutkimukset
Lämmönjakokeskuksen kuntoanalyysit
PTS-suunnitelmat
Urakoiden kilpailutus/valvonta



Vuotomittaus

Vesijohtoverkoston
Vuotomittaus

•Mittauspalvelu ainoa laatuaan, kehitetty Tekesin kanssa
•Patentoitu mittaus- ja ohjelmistojärjestelmä
•Erittelee kulutus- ja vuototyypit; kaluste-/putkistovuodot/vettä
käyttävä tekniikka
•Tarkkuus 0,1 l/min haluttuna ajanjaksona
•Siirrettävä, ei vaadi putkitöitä eikä vedenkatkaisua
•Sisältää sanallisen- ja graafisen raportin



Kannattavuuslaskelma

Asennusten edut eli miksi kannattaa investoida 
vedensäästöpalveluun?

•15 – 30 %:n vedensäästö potentiaalista riippuen ja 
säästövaikutus on pysyvä
•Investointi maksaa itsensä takaisin alle kahdessa vuodessa
•Lämpimän veden lämmitystarve alenee keskimäärin 30 %
•Wc-istuimien huoltovapaus lähes 10 v, hanojen käyttöikä
pitenee ja käyttömukavuus paranee
•Eko Vedon vaihtamat hanat ovat aina säädettyjä ja säästävät 
elinaikanaan 350 €/asukas
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