G-Power®
Pientalokeskus

Lämmitä kotisi kaukolämmöllä
Gebwell G-Power kaukolämmönjakokeskus on laadukas ja toimintavarma kotimainen
valinta, joka takaa Sinulle aina sopivan huonelämpötilan ja lämpimän veden riittävyyden.
Kevyt ja kompakti G-Power on paras ratkaisu pientalon liittämiseksi kaukolämpöverkostoon!
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G-Power® P IEN TA L O KE S KUS

Kaukolämpötalossa
on mukava asua!
Kaukolämpö on suosittu ja varma lämmitystapa. Kaukolämpö sopii erinomaisesti
myös pientalojen lämmitykseen.

Voit itse vaikuttaa
lämpölaskun suuruuteen:
Kaukolämmitykseen
liityttäessä
maksetaan liittymismaksu
Lämpölaskua maksat kulutuksen
mukaan. Vuotuisesta lämpölaskusta kuluu lämmitykseen noin 70
prosenttia ja lämpimään käyttöveteen loput 30.
Voit asukkaana itse vaikuttaa laskusi
suuruuteen – esimerkiksi yhden
asteen huonelämpötilan pudotuksella säästyy viisi prosenttia lämpöä.
Lämpölaskussa oleva kuukausimaksu riippuu valitusta sopimustehosta. Kysy apua oikean sopimustehonvalintaan Gebwell-myyjältäsi.

Lämmönjakokeskus on
turvallinen ja vaivaton
Kaukolämmön asiakkaana voit säästää energiaa ja rahaa
ilman suuria investointeja. Liittyminen kaukolämmitykseen on helppoa ja nopeaa, kun lähistöllä on kaukolämmön jakeluverkko.
G-Power-lämmönjakokeskus on kompakti ja luotettava
ratkaisu pientalojen liittämiseksi kaukolämpöverkostoon. G-Power soveltuu sekä uudisrakennuksiin että
saneerauskohteisiin ja se voidaan liittää niin patteri- kuin
lattialämmitykseenkin. Kaukolämmön toimitusvarmuus on lähes sata prosenttia.

Miksi Gebwell G-Power?
Tasainen ja miellyttävä lämpötila
Riittävästi sopivan lämmintä vettä
Voit seurata omaa energiankulutusta
Turvallista ja varmaa lämpöä
Vähäinen huolto- ja korjaustarve
Markkinoiden nykyaikaisin automatiikka
Kotimainen - valmistettu Suomessa
Huoliteltu ulkonäkö

Luontoystävällistä
lämpöä kotiisi
Suomalainen kaukolämpö tuotetaan tehokkaasti ja
ympäristöystävällisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Lämpö siirtyy kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden avulla.

Helppokäyttöinen
ja kotimainen
G-Powerin kompakti laitteisto
on helppo asentaa ja käyttää.
Kaukolämpöön liittyminen on
myös sijoitus tulevaisuuteen, sillä
se nostaa kiinteistösi arvoa.
Kotimaisia G-Power-lämmönjakokeskuksia on saatavana 2- ja 3-piirisenä. Kaksipiirisellä keskuksella lämmität
kotisi ja käyttövetesi. Kolmepiirisellä keskuksella voidaan
lämmittää esimerkiksi kosteita tiloja ympäri vuoden
riippumatta muiden tilojen lämmitystarpeesta.
Gebwellin lämmönjakokeskuksissa on vakiovarusteena
A-energialuokan kiertovesipumput, elektroninen säätöautomatiikka ja RST-putkisto. Selkeät ja kevyet laitteistot
ovat ulkonäöltään erittäin huoliteltuja.

Vaihda vanha laitteisto ajoissa!
Lämmönjakokeskuksen käyttöikä on 20-25 vuotta.
Iäkäs laitteisto kannattaa vaihtaa uuteen ajoissa,
jotta vahingoilta vältytään. Yksittäisten komponenttien vaihto tulee kalliimmaksi kuin koko laitteen
uusiminen kerralla. Vaihtamalla nykyaikaiseen
lämmönjakokeskukseen säästät myös sähköä. Toimi
heti, ennen kuin on liian myöhäistä!

Lämmönsiirtimillä
on viiden vuoden takuu!
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Liitä kotisi turvallisesti
kaukolämpöön!
Liittyminen on Sinulle nopeaa ja vaivatonta – toimitamme kotiisi kaiken
tarpeellisen valmiiksi asennettuna. Asentajamme opastavat Sinua myös
laitteiston käytössä. Muista, että saat asennustyöstä kotitalousvähennystä.
Lue lisää kaukolämmön eduista osoitteessa www.kaukolampo.fi.
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