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”Ympäristöarvot ovat osa Tahko Chalet’n päivittäistä
toimintaa ja kautta linjan tärkeitä. Karsimalla turhasta
lämmönkulutuksesta on helppo aloittaa.”
Heppu Pentti
hallituksen puheenjohtaja
PNT Active Oy
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”Ensimmäisen vuoden aikana OptiWatin avulla säästimme
8 000 € Golfsarfvikin klubitalon sähkölaskussa. Järjestelmä
on helppokäyttöinen ja hyödyt olivat välittömiä.”
Rauno Pusa
Suomen Golfliiton hallituksen jäsen
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”OptiWatti on helppokäyttöinen järjestelmä, joka
energiansäästön lisäksi säästää henkilökuntamme työaikaa.”
Jarmo Airaksinen
toimitilapäällikkö
Valkeakosken kaupunki

www.optiwatti.fi
OptiWatti Oy
Piispantilankuja 4, 02240 Espoo
Asiakaspalvelu: 029 1701 007 | info@optiwatti.fi

Kiinteistön sähkölämmityksen
hallinta helpoksi ja säästöä jopa 40 %
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Säästö jopa 40 %

Parempi käyttömukavuus

Säästöt syntyvät, kun lämpötiloja optimoidaan huonekohtaisesti eli estetään
ylilämmittäminen ja lasketaan lämpötilaa,
kun käyttö sen sallii.

Lämpötilat on helppo säätää sopivaksi
vuoden- ja vuorokaudenajan sekä käyttötarpeen mukaan.

Vaivatonta kiinteistön hallintaa

Ympäristöystävällinen ratkaisu

Keskitetty etähallinta helpottaa yksittäisten kiinteistöjen ja useiden erillisten
lämmityslaitteiden hallintaa ja seurantaa
- milloin ja missä vain.

Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen on tehokas tapa pienentää hiilijalanjälkeä.

Esimerkkejä OptiWatti-kohteista

Sähkölämmityksen huonekohtaisella optimoinnilla
säästötavoitteisiin ilman suuria investointeja

Mikä on OptiWatti?

Mihin OptiWatti soveltuu?

OptiWatti on jälkiasennettava lämmityksen ohjausjärjestelmä sähkölämmitteisiin
kiinteistöihin. Kotimainen OptiWatti on
älykäs ratkaisu kiinteistönomistajalle, joka
haluaa pienentää lämmityskustannuksia
ja parantaa lämmityksen hallittavuutta.
Järjestelmä kokoaa yhteen kaikki suorasähköllä toimivat lämmityslaitteet.

OptiWatti soveltuu kiinteistöihin, joissa on
suorasähkölämmityksellä toimiva patteri-,
katto-, lattia- tai ikkunalämmitys. Lisäksi
OptiWatilla voi ohjata ilmalämpöpumppua, lämminvesivaraajaa ja auton lämmitystolppaa ja valvoa vesivuotoja.

OptiWatin avulla kiinteistöjen lämpötiloja
saa säädettyä huonekohtaisesti käyttötarkoituksen ja käyttötarpeen mukaan - jopa
etänä ja tuntikohtaisesti.

Järjestelmä on langaton. Asennus tapahtuu ilman johdotuksia ja suuria remontteja, eikä kiinteistön nykyiseen lämmitysjärjestelmään tarvitse tehdä muutoksia.

Tiesitkö, että sähkölämmitteisissä kiinteistöissä on suuri säästöpotentiaali?
Yhden asteen lasku huonelämpötilassa säästää 5 % lämmitysenergiaa.
Aktiivisella optimoinnilla voi säästää huomattavasti enemmän – jopa 40 %.
Lähde: Motiva, Elvari-sähkölämmityksen tehostamisohjelma

Tahko Chalet’n vapaa-ajan
asuntoja

Valkeakosken kaupungin
kiinteistöjä

Toimistorakennus IVG Polar Scifi
Alfa Espoossa

Miten oppiva ja älykäs ohjaus toimii?

Mitä OptiWatti maksaa?

Käyttäjä määrittää huonekohtaiset lämpötilat. Tämän jälkeen OptiWatti huolehtii
lopusta automaattisesti. OptiWatti oppii
nopeasti kiinteistön lämpökäyttäytymisen ja
osaa säätää lämmitystehoja ennakoiden. Se
huomioi myös ulkolämpötilan, sääennusteen
sekä pörssisähkön ostajille sähkön hinnan.

Ota yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä
projektisi sisältö, koko sekä säästömahdollisuudet. OptiWatti Oy:n asiantuntija
tulee mielellään käymään kohteessa
paikan päällä kartoitusta varten. Tämän
jälkeen toimitamme asiakkaalle hyöty- ja
hinta-arvion.

Ota yhteyttä ja tilaa maksuton hyötyarvio:
029 1701 007 tai
info@optiwatti.fi

