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Asumismukavuutta ja tuntuvaa energiansäästöä

Valmius edullisempien lämmönlähteiden liittämiseksi järjestelmään

Kattavat etävalvontamahdollisuudet



Gebwell G-Power Smart 
lämmittää älykkäästi 
suuret kiinteistöt

Asumismukavuutta ja 
energiansäästöä
Kiinteistön ja tarpeiden mukaan 
optimoitua tasaista lämmitystä - ilman 
yli- tai ali lämmitystä. Paikallisen 
sääennusteen huomioiva ohjaus 

Kattava etävalvonta 
Gebwell Smartilla
Pilvipalvelun kautta toteutetun 
Gebwell Smart valvomon kautta  
järjestelmän seuraaminen ja säätämi-
nen sekä toiminnan raportointi on 
vaivatonta ja kustannustehokasta.

Valmius edullisempien 
lämmönlähteiden
hyödyntämiseen 
Rinnakkaisten lämmönlähteiden liittämi-
nen osaksi järjestelmää on helppoa. 
Laitteistoon on saatavilla valmiit yhteet 
esim. maalämpöä, poistoilman lämmön-
talteenottoa tai aurinkoenergiaa varten. 

Edistyksellinen G-Power Smart kaukoläm-
mitysjärjestelmä toimitetaan aina kiinteällä 
nettiliittymällä varustettuna. Järjestelmä 
yhdistetään pilvipalvelun kautta Gebwell 
Smart valvomoon, josta järjestelmää pystyy 
vaivattomasti seuraamaan ja säätämään 
etänä. 

Selainpohjaisen valvomon kautta järjestelmän viritys ja 
mahdolliset poikkeustilanteet voidaan hoitaa helposti 
etäyhteyden kautta käymättä paikan päällä. Järjes-
telmään on mahdollista saada ohjelmistorajapinnat 
esimerkiksi kiinteistöjen hallintajärjestelmiin. 

Järjestelmän laajennusmahdollisuudet
Huoneistokohtaiset mittaukset (lämpötila ja 
suhteellinen kosteus)
Kylmä- ja lämminvesimittareiden etäluenta ja 
ajantasainen mittaustieto
Ohjelmistorajapinnat (API) esimerkiksi kiinteistöjen 
hallintajärjestelmiin.
IoT patteriventtiileillä automaattinen patteri-
kohtainen ohjaus



Edistyksellisen 
energiatehokas järjestelmä
kaukolämmitykseen

Tekoäly oppii ja optimoi säätöominaisuuksia jatkuvasti
Paikallisen sääennusteen huomioiva ohjaus optiona
Tarkat huoneistokohtaiset mittaukset optiona
Useita energiatehokkuutta ja asumismukavuutta parantavia ominaisuuksia tulossa
Mahdollisuus liittää rinnalle edullisia lämmönlähteitä (LTO, aurinkoenergia, maalämpö)

Gebwell G-Power Smart kaukolämmitysjärjestelmän energiatehokkuus 
perustuu edistyksellisiin ominaisuuksiin:

25 asuntoa, energiankulutus 
200 MWh

Lämmityskustannukset 
17 000 € vuodessa

Jopa 25 500 € säästö lämmitys-
kustannuksissa seuraavan 10 
vuoden aikana

50 huoneistoa, energiankulutus 
500 MWh

Lämmityskustannukset 
37 500 € vuodessa

Jopa 56 250 € säästö lämmitys-
kustannuksissa seuraavan 10 
vuoden aikana



Vaivatonta ja toimintavarmaa
kaukolämmitystä

G-Power Smart kaukolämmönjakokeskukseen on lisäpalveluna 
liitettävissä huoneistokohtainen mittaus. Huoneistokohtaiset 
lämpötila-anturit edesauttavat tarpeen mukaista lämmitystä ja 
vähentävät yli- tai alilämmitystä. Tyypillinen säästö on noin 
5-10% energiankulutuksessa. 

Huoneanturoinnin mittaaman huonelämpötilan ja suhteellinen 
kosteuden avulla mahdolliset häiriöt lämmönjaossa huomataan 
helpommin. Huoneiston muista huoneistoista eroava mittaustu-
los voi  olla merkki häiriöstä huoneistokohtaisissa säätimissä ja 
venttiileissä. 

Huoneanturointi mahdollistaa säätilan huomioivan ohjauksen, 
joka tekee kiinteistönne lämmitysjärjestelmästä entistä energiate-
hokkaamman. Pilvipalveluun tallentuvaa sisäilman lämpö-ja 
kosteusdataa sekä paikallisia säätilatietoja analysoidaan, mikä 
tuottaa energiatehokkaimmat lämpötilan säätömallit kunkin 
kiinteistön olosuhteisiin. Paikallisen sääennusteen säädössä 
huomioiva ohjaus saatavilla lisäpalveluna.

Etäyhteydellä säästöjä ja 
energiatehokasta lämmitystä

Vähemmän huoltokäyntejä 
paikan päällä 
Mahdolliset vikatilanteet selviävät valvomon 
kautta ilman käyntiä paiklan päällä. Tiettyjen 
komponenttien vikaantuminen tai huoltotarve 
voidaan tunnistaa jo ennen varsinaista vikaa.
Valvomo mahdollistaa ennakoivan huollon, 
esimerkiksi verkoston paineen seurannan kautta.

G-Power Smart lämmönjakokeskus on vakiona 
yhteydessä Gebwell Smart valvomoon. Valvomos-
ta lämmönjakokeskuksen ohjaus ja säätöjen 
optimointi voidaan toteuttaa kustannustehok-
kaasti etänä ilman käyntiä paikan päällä.

G-Power Smart -kaukolämmönjakokeskus on 
suunniteltu vastaamaan muuttuvia lämmitystar-
peita ja helpottamaan edullisten rinnakkaisten 
lämmönlähteiden käyttöönottoa. 

Uusiutuvien energialähteiden ottaminen osaksi 
kiinteistön lämmitystä on tehty erityisen helpoksi 
lämmönjakokeskuksen toteutuksessa. 

Esimerkiksi poistoilman lämmöntalteenoton tai 
aurinkoenergian liittämiseen tarvittavat yhteet 
voidaan tarpeen mukaan lisätä G-Power Smart 
-lämmönjakokeskukseen jo valmistusvaiheessa.

Valmius edullisempien lämmön- 
lähteiden hyödyntämiseen 

Huoneanturoinnilla asumismukavuutta ja 
huoltovarmuutta



Taloyhtiölle ja huoltoyhtiölle 
kattava valvomonäkymä 
Mittaustiedot ovat nähtävillä kätevästi selaipohjai-
sesta Gebwell Smart -valvomosta. Raporteista 
nähdään myös pidempiaikaiset mittauksien 
trendit.

Ulkolämpötila
Kaukolämpö tulo lämpötila
Kaukolämpö meno lämpötila
Lämmitysenergia (kumulatiivinen)
Lämmityspiirien menoveden asetusarvot
Lämmityspiirien menoveden lämpötilat
Lämmityspiirien paluuveden lämpötilat
Lämmityspiirien säätöventtiilin asento
Käyttöveden asetusarvo
Käyttöveden lämpötila
Kiertoveden lämpötila
Käyttöveden säätöventtiilin asento
Huonelämpötilojen keskiarvo*
Alhaisin huonelämpötila*
Korkein huonelämpötila*
* jos huoneanturointi (optio) käytössä

Seuranta ja säätö 
Gebwell Smart 
valvomon kautta

Kattavat mittaustiedot
Gebwell Smart -valvomosta on nähtävissä kattavat 
mittaustiedot järjestelmästä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaukolämpöjärjestelmän 
etäohjaus
Yhteys Gebwell Smart -valvomoon tuo huoletto-
muutta ja vaivattomuutta järjestelmän käyttöön. 
Valvomosta järjestelmää voi seurata ja ohjata 
etänä, mikä säästää aikaa, rahaa ja ennen kaikkea 
vaivaa. Lämmitysjärjestelmästä vastaava, esimer-
kiksi huoltoyhtiön edustaja, pystyy seuraamaan ja 
säätämään järjestelmää käymättä paikan päällä. 



Gebwell G-Power Smart kaukolämmitysjärjes-
telmä on tietoliikenneyhteyksiltään asennusta 
vaille valmis kokonaisuus. Gebwell toimittaa inter-
netyhteyden G-Power Smart -kaukolämmönja-
kokeskuksen mukana, joten taloyhtiön ei tarvitse 
hankkia erillistä internetiittymää keskuksen 
ohjausta varten. 

Sääennusteen huomioiva 
säätötapa 

Gebwell G-Power Smart on ainoa kotimainen 
kaukolämmönjakokeskus, joka mahdollistaa sää- 
ennusteen huomioivan säädön. Sääennusteen 
huomioiva säätö tuo parempaa energiatehok-
kuutta. Lämmitysjärjestelmän ennakoivalla sää- 
döllä pystytään tasoittamaan sisälämpötilan heila-
hteluja. 

Korkea SIL 2 -tason tietoturva

G-Power Smart kaukolämmönjakokeskus yhdis- 
tetään toimittaessa tietoturvallisen pilvipalvelun 
kautta toteutettuun Gebwell Smart valvomoon. 

Gebwell Smart -pilvipavelun tietoturva on SIL 2 
-tasoa (Safety Integrity Level), joka vastaa  verkko-
pankkien tietoturvaluokituksen mukaista tasoa.

Tarkka huoneistokohtainen 
mittaus

Langattoman ja tarkan anturoinnin avulla 
järjstelmän säädettävyyttä pystytään parantam-
aan huomattavasti. Antureiden kautta voidaan 
havaita myös mahdolliset vikatilanteet huoneisto-
jen venttiileissä ja säätimissä. G-Power Smartin 
huoneanturointi ei vaadi kerroskohtaisia tukiase-
mia. G-Power Smartin huoneantureiden tarkuus 
on ensiluokkaista ja paristojen käyttöikä jopa 10 
vuotta.

Ei erillisiä internetliittymiä 

Pidennetty 5 vuoden takuu
kaukolämmönjakokeskukselle

Gebwell G-Power Smart -kaukolämmönjakokeskuksella on piden-
netty 5 vuoden takuu. Pidennetty takuu edellyttää, että Gebwell 
Smart -etävalvontapalvelu on voimassa koko takuuajan. 

Gebwell Smart® – oppiva 
lämmitysjärjestelmä



Gebwell G-Power Smart 
kaukolämmitysjärjestelmä

Etäyhteydessä Gebwell Smart valvomoon
Seuraa ja ohjaa järjestelmää kätevästi etäyhteyden kautta
Käyttövalmiit langattomat huoneanturit
Laajat ajantasaiset mittaustiedot
Kattavat energiankulutusraportit
Korkealuokkaiset komponentit
Pidennetty viiden vuoden takuu

Kiinteistön lämmityksestä vastaava taloyhtiön tai huoltoliikkeen edustaja 
voi ohjata G-Power Smart kaukolämmönjakokeskusta verkkopohjaisen 

käyttöliittymän kautta.

29,90 € / kk 

Gebwell Smart -valvomo

Valvomon hinta *)

(12 kk tilaussopimus)

*) kahden (2) vuoden valvomo sisältyy lämmönjakokeskuksen hintaan

Annamme pidennetyn 5 vuoden takuu Gebwell G-Power Smart lämmön-
jakokeskukselle. Pidennetty takuu edellyttää, että Gebwell Smart -valvomo 

on koko takuuajan voimassa.



Energiatehokas ja älykäs 
G-Power Smart 

kaukolämmitysjärjestelmä - 
varma valinta kerrostaloon

Olosuhteiden mukaisella lämmityksellä asumismukavuutta

Energiansäästöä lämmityksen optimoinnilla ja rinnakkaisillä lämmönlähteillä

Vähemmän huoltokäyntejä paikan päällä etävalvomon  ansiosta


