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Gebwell G-Power® Easy pientalokeskus
– erityisesti saneerauskohteisiin

G-Power Easy pientalokeskus on suunniteltu kohteisiin, 
joissa ei ole lämpimän käyttöveden kiertoa. G-Power Easy 
soveltuu erityisesti saneerauskohteisiin, joissa on patteri-
lämmitys. Kohteissa, joissa on lattialämmitys tulee keskuk-
seen lisätä pumpun pysäytystermostaatti.

G-Power Easy pientalokeskus takaa tasaisen ja miellyttävän huone-
lämpötilan ja lämpimän veden riittävyyden. Easy on nimensä mukai-
sesti helppo asentaa  ja käyttää. 

Kaksipiirisissä lämmönjakokeskuksissa on säätöpiirit lämpimän käyt-
töveden sekä lämmitysverkon tarvitseman lämpimän veden valmis-
tukseen. G-Power Easy pientalokeskukseen kytkettävät putkistot lii-
tetään alhaalta, pois lukien lämmitysverkostoa, johon voidaan liittää   
alhaalta sekä ylhäältä.

G-Power Easy pientalokeskus on rakenteeltaan erittäin kevyt ja kom-
pakti kokonaisuus sekä ulkonäöltään siistin huoliteltu. G-Power Easy 
asennetaan seinälle ja keskuksen mukana toimitetaan seinäkiinnik-
keet.

• Valmistaja Gebwell Oy:n tytäryhtiö Puolassa, 
Gebwell Sp. z o.o.

• Erittäin kevyt ja kompakti rakenne
• A-energialuokan taajuusmuuttajapumppu
• Korkealaatuiset komponentit
• Helppo asentaa, käyttää ja huoltaa
• Huoliteltu ulkonäkö 
• RST putkisto
• Ouman säätöautomatiikka

Vakiovarusteet
• Elektroninen säätölaite lämmityspiirin säädössä
• Omavoimainen säätölaite lämpimän käyttöveden säädössä
• Lämmityksen kiertovesipumppu 
• Kovajuotetut levylämmönsiirtimet lämmitykseen ja 

käyttöveteen
• Pistotulppa sähkökytkentään
• Pumpun ohjauskeskus käyttökytkimellä
• Sulku- ja varoventtiilit, täyttöventtiili ja lämpimän 

käyttöveden syöttöventtiili
• Painemittarit
• Paisunta-astia
• Ensiöpuolen varusteet
• Kiinnitystarvikkeet seinäasennukseen

Lisävarusteet
• Paine-erosäädin, jos kulutuspisteen olosuhteet sen vaativat
• GSM-modeemi (Ouman automatiikka)
• Paineiskutasaaja tasaamaan mahdollisia käyttöveden 

paineiskuja
• Lämmityksen kiertovesipumpun pysäytystermostaatti

Gebwell G-Power® LVI-numero Käyttövesi, 
kW

Patterilämmitys, kW Lattialämmitys, kW Ulkomitat, mm Paino 

Ensiö / 
Toisio 

70-20 °C /
10-58 °C

115-63 °C / 
60-80 °C

115-43 °C / 
40-70 °C

115-33 °C / 
30-39 °C

115-33 °C / 
30-37 °C

115-33 °C / 
30-35 °C S x L x K kg

2/100 Easy 5322016 60 15 13 20 15 11 380 x 590 x 850 34

Gebwell G-Power® LVI-numero Käyttövesi, kW Patterilämmitys, kW Lattialämmitys, kW Ulkomitat, mm Paino 

Ensiö / 
Toisio 

70-20 °C /
10-58 °C

115-33 °C / 
30-45 °C

115-33 °C / 
30-60 °C 115-33 °C / 30-35 °C S x L x K kg

2/100 Easy 5322016 60 15 13 11 380 x 590 x 850 34

Saneerattavat rakennukset

Uudisrakennukset


