
Gebwell Smart Valvomo

Kattavilla laajennusmahdollisuuk-
silla saadaan yhä lisää hyötyjä 
Gebwell Smart järjestelmästä.

• Huoneistokohtainen mittaus edes-
auttaa tarpeen mukaista lämmitystä 
ja vähentävät yli- tai alilämmitystä 
tuoden säästöä lämmityskuluissa. 
Sisälämpötilan keskiarvo-ohjaus tuo 
säästöjä ja parantaa asumismuka-
vuutta. Tyypillinen säästö on noin 
5-10% energiankulutuksesta.  

• Energiamittauksella voidaan seurata 
kulutettua energiaa vaikka piirikoh-
taisesti. Energiamittausta voidaan 
käyttää esimerkiksi kulutuksen 
teholeikkaukseen. 

• Ohjelmistorajapinnoilla (API)  
saadaan kaukolämmitysjärjestelmä 
liitettyä esimerkiksi kiinteistön  
hallintajärjestelmään kuten isän-
nöintiohjelmaan. Kaukolämpöjärjes-
telmästä voidaan lähettää ja se voi 
vastaanottaa mittauksia ja järjestel-
mäasetuksia. 

• Kenttäväylillä (Modbus, BACnet) 
G-Power Smart kaukolämmitysjär-
jestelmä on liitettävissä kolmannen 
osapuolen järjestelmiin.  

Järjestelmän laajennus-
mahdollisuudet

Järjestelmän seuranta
Gebwell Smart Valvomon kautta kaukolämpöjärjes-
telmän seuraaminen ja säätäminen on vaivatonta ja 
kustannustehokasta.

Vähemmän huoltokäyntejä
Lämmitysjärjestelmästä vastaava, esimerkiksi huol-
toyhtiön edustaja, pystyy tekemään säätöjä, muun 
muassa lämmityskäyrän muokkausta, järjestelmän 
asetuksiin käymättä paikan päällä.

Kattavat mittaustiedot ja raportit
Valvomossa on nähtävillä laajat, ajantasaiset mittaus-
tiedot sekä kattavat raportit ja trendit. Järjestelmän 
tuottama säästö on helposti todennettavissa.

Laajennusmahdollisuudet
Monipuolisilla laajennusmahdollisuuksilla yhä lisää  
asumismukavuutta ja energiasäästöjä.

Edistyksellinen G-Power Smart kaukolämmönjakokes-
kus yhdistetään valmistajan pilvipalveluun.

Pilvipalvelu mahdollistaa Gebwell Smart Valvomon, jon-
ka tarjoamat edut tuovat kustannussäästöjä ja paranta-
vat asumismukavuutta.

Gebwell Smart 
Control Hub 

kaukolämmitysjärjestelmälle



Trendiseurannat
Trendiseurantojen luonti Valvomoon. Trendiseuranta on hyödyllinen työkalu järjestelmän aiemman toiminnan 
seuraamiseen.

Sähköpostihälytykset
Järjestelmän hälytykset lähtevät automaattisesti haluttuun sähköpostiosoitteeseen. Hälytykset  
mahdollistavat nopean reagoinnin mahdollisiin vikatilanteisiin.

Internetliittymä valmiina
G-Power Smart kaukolämmönjakokeskus toimitetaan aina dataliittymällä varustettuna, joten kiinteistöön ei 
tarvitse hankkia erillistä liittymää järjestelmää varten.

Hallintatunnukset kumppaneille
Kiinteistön omistaja tai taloyhtiö voi pääkäyttäjänä jakaa käyttöoikeuksia esimerkiksi huoltokumppanille tai 
isännöitsijälle. Käyttöoikeuksia annetaan jopa kymmenelle käyttäjälle.

Järjestelmän luonti ja perusasetukset
G-Power Smart kaukolämmitysjärjestelmän luonti ja perusasetusten syöttäminen Gebwell Smart - 
valvomoon.

Käytönopastus
Etänä toteutettavassa käytönopastuksessa käydään läpi muun muassa järjestelmän laitteet ja sen  
toiminta yleisesti. 

Gebwell Smart Control Hub 
Gebwell Smart Control Hub -palvelulla kiinteistön omistaja, taloyhtiö tai huoltokumppani voi seurata järjestelmän 
toimintaa selainpohjaisen Gebwell Smart valvomon kautta. 

G-Power Smart kaukolämmitysjärjestelmä € (sis alv 24)

Käyttömaksu (sis. dataliittymän) 29,9 € / kk

Käyttömaksu (ei sis. dataliittymää*) 24,1 € / kk

Lisäpalvelut

Ohjelmistorajapinta (API) kolmansiin järjestelmiin aloitusmaksu 124 € + 
19 € / kk

Muut asiantuntijapalvelut  
(esim. taloyhtiön liittymän konfigurointi) 74,4 € / h

Gebwell Smart Control Hub taloyhtiöille — hinnasto

Viiden vuoden takuu
G-Power Smart kaukolämmönjakokeskukselle myönnetään viiden vuoden takuu. Takuu edellyttää Gebwell 
Smart etävalvontapalvelun voimassaoloa koko takuuajan.

Gebwell Oy, Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta | puh 020 1230 800 | info@gebwell.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

* Taloyhtiössä tai kiinteistössä on kiinteä internetyhteys, johon Gebwell Smart valvomo on liitettävissä.
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