
Gebwell Smart Hybrid  
kerrostalon hukkalämpöjen  
hyödyntämiseen
Tehokas ja moderni tapa kiinteistön lämmityskustannusten  
pienentämiseen hyödyntämällä hukkalämpöjä lämmityksessä.



 

Käännä hukkalämpö  
kustannussäästöiksi
Suuri osa suomalaisista kerrostaloista päästää tälläkin hetkellä 
lämpönsä karkaamaan harakoille. Huoneilman koneellinen poisto 
aiheuttaa nimittäin huomattavia lämpöhäviöitä – jopa 40 %  
arvokkaasta lämpöenergiasta poistuu suoraan ulkoilmaan.
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Onneksi lämpöhäviöt on käännettävissä merkittäviksi kustannus-säästöiksi. Nykytekniikalla 
poistoilman lämpö voidaan ottaa tehokkaasti talteen ja käyttää yhdessä muiden lämmitysmuo-
tojen kanssa uudelleen kerrostaloasuntojen lämmitykseen. Menetelmää kutsutaan hukkaläm-
mön lämmöntalteenotoksi ja Smart Hybrid on ratkaisu tämän menetelmän toteuttamiseen.
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Mikä Smart  
Hybrid?
Smart Hybrid on kotimaisin voimin ja osaamisella 
kehitetty järjestelmäkokonaisuus poistoilman 
lämmöntalteenoton hyödyntämiseen kiinteistön 
ja käyttöveden lämmityksessä. Se myös yhdistää 
erilaiset lämmitysjärjestelmät sulavasti toimivak-
si kokonaisuudeksi. Smart Hybrid -järjestelmä 
on lämmöntalteenoton ja jo kerran maksetun läm-
pöenergian uudelleen hyödyntämisen kokonais-
ratkaisu, jonka avulla kiinteistöt voivat säästää 
vuositasolla jopa useita kymmeniä tuhansia 
euroja.

Lämmöntalteenotto‑ 
järjestelmällä on 
mahdollisuus leikata 
kerrostalon lämmityskulut 
jopa puoleen. Suuressa 
osassa kiinteistöjä 
investoinnin tuotto on yli 
10%.

Huoneilman koneellinen poisto  
aiheuttaa huomattavia  
lämpöhäviöitä, jopa 
 
 
 

 40 % 
 

arvokkaasta lämpöenergiasta  
poistuu suoraan ulkoilmaan.

3SMART HYBRID



4

1. Kustannustehokkuus
Smart Hybrid on kustannustehokas ratkaisu 
hukkalämmön lämmöntalteenottoon ja hyödyn-
tämiseen. Säästöjä alkaa kertyä heti asennuksen 
jälkeen ja investointi maksaa itsensä takaisin 
yleensä n. 5–10 vuodessa.

10 syytä  
valita  
Smart  
Hybrid

2. Energiatehokkuus
Smart Hybrid -järjestelmä on energiatehokas 
valinta kiinteistön lämmittämiseen. Järjestelmän 
avulla otetaan kertaalleen maksettu energia 
uudelleen käyttöön lämmityksessä. Selainpohjai-
sen Gebwell Smart -valvomon kautta järjestelmän 
toimintaa voidaan optimoida entistä tehokkaam-
maksi.

3. Pienempi hiilijalanjälki
Smart Hybrid järjestelmä pienentää merkittä-
västi kiinteistön päästöjä ja täten hiilijalanjälkeä, 
kun aiemmin hukkalämmön mukana ilmaan 
poistunut lämpöenergia otetaan talteen uudel-
leen käytettäväksi kiinteistön lämmityksessä.

4. Toimintavarmuus
Smart Hybrid edustaa nykyaikaista tekniikkaa 
parhaimmillaan – ja luotettavimmillaan. Uniikki 
etumme on, että valmistamme kaikki järjestel-
män lämmityslaitteet saman katon alla ja  
testaamme, että kokonaisuus toimii kuten 
pitääkin. 
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5. Kilpailukykyinen hinta
Kaikki Gebwell Smart Hybrid  -järjestelmän lämmi-
tyslaitteet valmistetaan tehtaissamme Leppävir-
ralla. Lisäksi järjestelmässä on keskitytty yksinker-
taiseen ja energiatehokkaaseen kytkentätapaan, 
jossa ei ole turhia komponentteja. Näin pystymme 
tarjoamaan energiatehokkaamman kokonaisrat-
kaisun erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

6. Kaiken kattava  
kokonaisratkaisu
Smart Hybrid on kaiken kattava kokonaisratkaisu, 
joka räätälöidään kiinteistön mukaan. Tarjoamme 
tuotteillemme myös asiantuntevan teknisen tuen 
sekä reilun takuun.

7. Käyttäjäystävällisyys
Gebwell Smart -valvomo mahdollistaa etähallin-
nan Smart Hybrid -järjestelmille. Valvomon avulla 
isännöitsijä ja huoltoyhtiö pystyvät helposti seuraa-
maan ja hallinnoimaan Smart Hybrid -järjestelmää 
nettiyhteyden kautta. 

8. Sopii monenlaisiin  
kohteisiin
Smart Hybrid -järjestelmän laitteet ovat käynti-
ääniltään hiljaisia ja ne sopivat myös ahtaisiin 
tiloihin.

9. Säästöjen seurattavuus 
ja todistettavuus
Smart Hybrid -järjestelmän kattavien valvonta-, 
huolto- ja raportointipalvelujen avulla energian-
kulutus ja saadut säästöt on helppo todentaa. 
Havainnollisista raporteista nähdään järjestel-
män kulutus ja tuotto sekä toteutunut säästö 
halutulta ajanjaksolta.

10. Kotimaisuus
Kaikki Smart Hybrid -lämmityslaitteet on  
Leppävirralla suunniteltu ja valmistettu.
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1. LTO
Smart Hybrid on kustannustehokas ratkaisu 
hukkalämmön lämmöntalteenottoon ja hyödyn-
tämiseen. Säästöjä alkaa kertyä heti asennuksen 
jälkeen ja investointi maksaa itsensä takaisin 
yleensä n. 5–10 vuodessa.

2. Lämpöpumput
Lämpöpumppu hyödyntää lämmön kiinteistön 
lämmitykseen. Valmistamamme Gebwell lämpö-
pumput ovat erittäin hiljaisia ja pystyvät tekemään 
jopa 80 -asteisen menoveden lämpötilan.

3. G‑Energy‑varaajat
Smart Hybrid järjestelmä pienentää merkittävästi 
kiinteistön päästöjä ja täten hiilijalanjälkeä, kun 
aiemmin hukkalämmön mukana ilmaan pois-
tunut lämpöenergia otetaan talteen uudelleen 
käytettäväksi kiinteistön lämmityksessä.

Näin Smart  
Hybrid toimii

   

1.

3.

4.

6.
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4. G‑Power kauko‑ 
lämmönjakokeskukset
Lämmöntalteenottojärjestelmään siirryttäessä 
uusitaan kiinteistön kaukolämmönjakokeskus. 
Lämmönjakokeskuksen suunnittelussa huomi-
oidaan kiinteistön käyttövesi- ja lämmitystehot, 
hukkalämmön lämmöntalteenottojärjestelmän 
tarvitsemat erikoisominaisuudet, lämmitysver-
koston sekä kaukolämpöverkoston olosuhteet. 

5. Gebwell Smart  
automaatio
Gebwell Smart automaatiolla varmistetaan jär-
jestelmän optimaalinen ja luotettava toiminta. 
Se mahdollistaa järjestelmän etäseurannan. 
Järjestelmään pystytään liittämään myös 
huoneanturit. Huonekohtaisella mittauksella 
edesautetaan tarpeen mukaista lämmitystä ja 
vähennetään yli- tai alilämmitystä. Tyypillinen 
säästö noin 5–10 % energiankulutuksesta.

 

6. Gebwell Smartin  
ulkoinen näyttö
Yhden näytön avulla pystyt seuraamaan Smart 
Hybrid -järjestelmää ja tekemään säätöjä 
asetuksiin.Voimme asentaa ulkoisen näytön 
lämpöpumpun oveen tai sen voi asentaa kiin-
teistön teknisen tilan seinään 

   

5.
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Kokonaisratkaisu  
suunnittelusta 
ylläpitoon

01

03

02

Kannattavuus‑ 
laskenta
Asiantuntijamme laskevat järjestelmän pääpiirteit-
täisen kannattavuuden aikaisemman päälämmön-
lähteen, poistoilmavirran ja aikaisempien energian-
kulutustietojen perusteella.

Toimitus
Toimitamme suunnitelmaan sisältyvät laitteet työ-
maalle sovittuna ajankohtana.

Gebwell Oy:n projektipäällikkö on projektissa ura-
koitsijan tukena toimituksesta käyttööottoon.

Suunnittelu
Suunnittelupalvelun voi hankkia joko erikseen LVI-
suunnittelutoimistolta tai meiltä osna  
kohteen urakkaa. Tuemme suunnittelua lämpö-
pumpun, kaukolämmönjakokeskuksen ja läm-
möntalteenottopatterien mitoituksessa. Gebwell 
Concept™-kaaviokonfiguraattorin avulla suunnitteli-
jan on helppo luoda järjestelmän kytkentäkaavio.

Gebwell Smart Hybrid -järjestelmän toimitukseen kuuluu aina enemmän kuin 
pelkät laitteet. Halutessasi autamme projektin läpiviennissä aina kannattavuus-
laskennasta ja suunnittelusta käyttöönottoon ja huoltoon asti.
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06
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Käyttöönotto
Olemme mukana käyttöönottovaiheessa varmis-
tamassa, että kaikki laitteet toimivat toivotusti ja 
järjestelmä toimii kokonaisuudessaan. Käyttöönot-
tovaiheessa tai sen jälkeen opastetaan laitteiston 
huolto ja käyttö mahdolliselle kiinteistönhuoltoyhti-
ölle tai muille käyttäjille.

Valvonta, huolto  
ja raportointi
Gebwell Smart järjestelmään on saatavilla valvomo-
palvelu, jonka avulla järjestelmän toimintaa voidaan 
seurata etänä sekä tehdä myös säätöjä. Energian-
kulutusta ja järjestelmästä saatuja säästöjä voidaan 
seurata valvomosta saatavien raporttien avulla.

Asennus
Toimitamme laitteistojen mukana kattavat asennus-
ohjeet ja tekninen tukemme on käytettävissänne 
asennukseen liittyvissä asioissa.
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Smart Hybrid sopii  
erilaisiin kohteisiin
Smart Hybrid soveltuu kerrostalojen lisäksi toimisto-, liike- ja teolli-
suuskiinteistöihin, joissa ei vielä ole lämmöntalteenotolla varustet-
tua ilmanvaihtoa. Kiinteistössä on oltava koneellinen  
poisto tai painovoimainen ilmanvaihto sekä vesikiertoinen läm-
mönjako.

Poistoilman lämmöntalteenotolla täydennetään jo olemassa ole-
vaa lämmitysjärjestelmää, esimerkiksi kaukolämpöjärjestelmää, 
tehostaen sillä tuotetun energian käyttöä.

Smart Hybrid maalämpö‑
järjestelmän rinnalle
Korvattaessa kiinteistön fossiilinen 
lämmitysmuoto maalämmöllä 
pienennetään kiinteistön hiili-
jalanjälkeä. Ja kun järjestelmään 
lisätään vielä lämmöntalteenotto, 
niin hiilijalanjälki pienenee 
entisestään.
 
 

Asennettaessa hukkalämmön lämmöntalteenotto 
maalämpöjärjestelmän rinnalle voidaan lämpökaivo-
jen määrää vähentää. Näin saadaan säästöjä lämpö-
kaivojen porauksessa, mikä on usein suurin kuluerä 
maalämpöinvestoinnissa.  

Hukkalämmön lämmöntalteenotto myös mahdol-
listaa maalämmön pienillä tonteilla sijaitsevissa 
kiinteistöissä, joilla ei ole paljon tilaa lämpökaivoille.
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Gebwell – puhdasta lämpöä
Meidät tunnetaan ympäristöystävällisistä lämmi-
tys- ja jäähdytysratkaisuista – olemme puhtaan 
lämmön tekijöitä Pohjois-Savosta. Kotipaikkamme 
ja juuremme ovat Leppävirralla, jossa sijaitsee pää-
konttorimme ja yli 20 000 neliön tuotantotilamme.

Kohti puhtaampaa tulevaisuutta
Tiedämme suomalaisina, mitä lämpö on ja mitä se 
meille kaikille merkitsee. Koemme, että puhtaan 
lämmön hyödyntäminen ja käyttäminen on asen-
ne, hyvän mielen ilmastoteko ja haluamme kulkea 
energia-alan edelläkävijänä matkalla kohti puh-
taampaa tulevaisuutta.

Arvostettua laatua ääriolosuhteisiin
Suunnittelemme ja valmistamme kaikki kaukoläm-
mönjakokeskukset, maalämpöpumput ja energia-
varaajat sekä hukkalämmön lämmöntalteenottorat-
kaisut suomalaisiin ääriolosuhteisiin Leppävirran 
tehtaallamme. Laitteemme lämmittävät luotetta-
vasti yhä useampaa julkista rakennusta, teollisuus-
kiinteistöä ja taloyhtiötä. Kiinteistöluokan kauko-
lämmönjakokeskuksemme ja lämpöpumpumme 
ovat Suomessa eniten asennettujen joukossa.

Smart Hybrid ‑järjestelmän avulla  
pienennät taloyhtiön tai kiinteistösi  

hiilijalanjälkeä merkittävästi.
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Älykkäät  
Gebwell Smart  
‑valvomotuotteet 
taloyhtiöille
Kaikki Gebwell Smart -laitteet linkitetään teh-
taallamme Gebwell Smart -pilvipalveluun, mikä 
mahdollistaa laitejärjestelmän etänä seuraamisen 
ja ohjaamisen.

Taloyhtiöille meillä on tarjolla kaksi eri Gebwell 
Smart -valvomotuotetta. Gebwell Smart Control 
Hub -palvelulla taloyhtiö tai huoltokumppani voi 
seurata järjestelmää selainpohjaisesta valvomos-
ta käsin. Gebwell Smart Supervisor -palvelussa 
taloyhtiö puolestaan jättää järjestelmän etäseu-
rannan ja raportoinnin Gebwellin asiantuntijan 
tehtäväksi. 

Arvonnousua kiinteistölle
Poistoilman lämmöntalteenottoon kannattaa sijoittaa, koska kustannus-

tehokas lämmitysjärjestelmä nostaa aina taloyhtiön arvoa ja lisää asunto-
osakkeiden jälleenmyyntiarvoa. Lämmitysjärjestelmän ekologisuus on 

nykyisin yhä tärkeämpi myyntivaltti asuntomarkkinoilla.

Valvomo

Gebwell Smart 
Control Hub 

39,90 €/kk
Gebwell Smart Control Hub -tilauksella  

kiinteistön lämmityksestä vastaava taloyhtiön tai 
huoltoliikkeen edustaja voi ohjata  

Gebwell Smart lämmitysjärjestelmää  
verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta.

Gebwell Smart  
Control Supervisor 

149,00 €/kk
 

≥ 100 kW järjestelmä

199,00 €/kk
 

> 100 kW järjestelmä

Gebwell Smart Control Supervisor palvelussa  
taloyhtiö jättää järjestelmän etäseurannan ja 

raportoinnin Gebwell Oy:n asiantuntijalle.

Tarkemmat palvelukuvaukset Gebwell Smart 
 Valvomotuotteet Taloyhtiöille -esitteessä
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Gebwell Oy kumppaneineen voitti Euroopan  
merkittävimmän alan tunnustuksen:  

Next Generation Heat Pump -palkinnon!

2020

Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta 
020 1230 800 | info@gebwell.fi 

gebwell.fi

Puhtaampi  
tulevaisuus kiinnostaa!

Investoimalla kotimaiseen ja energiatehokkaaseen Gebwell Smart Hybrid  
-lämmöntalteenottojärjestelmään saat merkittäviä säästöjä lämmitys- 

kustannuksiin. Ja mikä parasta, pienennät samalla 
 myös kiinteistön hiilijalanjälkeä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin, niin katsotaan yhdessä,  
millaisen ratkaisun löydämme juuri sinulle.
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