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LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA

Lämpöisen käyttöveden mukana viemäriin valuu 
noin 30 % nykyisten asuinkerrostalojen vuotuisesta 
lämmitysenergian kulutuksesta. Tulevissa nollae-
nergiakerrostaloissa tämän lämpöisen käyttöveden 
sisältämän energian osuus tulee nousemaan yli 
50 %:iin kiinteistöjen lämpötaseesta. 

Kyseinen energiamäärä vastaa lämpöarvoltaan noin 
1,0 miljoonaa tonnia kivihiiltä, mikä on yli 25 % koko 
Suomen kivihiilen käytöstä. Tämä kivihiilimäärän 
polttaminen aiheuttaa jopa 2,5 miljoonan tonnin 
CO₂-päästöt. 
(Lähde: Motiva, Tilastokeskus)

Tämän lisäksi asuinkiinteistöt, hotellit, kylpylät, 
julkiset rakennukset sekä teollisuus tuottavat vielä 
suuremman määrän ilmastopäästöjä hukkaamalla 
energiaa lauhdelämmön, poistoilman ja viemärive-
sien muodossa.  
  

Asumisen ja kiinteistöjen 
ilmastopäästöt ovat 
valtavat! 

Suomalaiset käyttävät 
päivässä noin 155 litraa 
vettä, josta noin 40 % 
on lämmintä käyttö-
vettä. 

Suomessa 
asuinkäytössä olevista 
kiinteistöistä 
viemäröidään 
jätevesien muodossa 
energiaa yhteensä noin 
7,1 TWh/v.

Älä laske energiaa 
viemäriin.

Säästövinkki



Lämpöpumppu

Käyttö- ja 
pesuvedet

Kiinteistön 
lämmitys

Prosessit

Ilmanvaihdon 
lämmitys

Allasvedet

Jätevedet

Jäteilma

Höyryt ja 
lauhdelämpö

Prosessivedet

Aurinkolämpö ja 
-sähkö

Allasvedet

Ecowec™-hybridivaihdin 
on kiinteistökohtainen 
jäteveden lämmön 
talteenottoratkaisu.

Lämmönlähteet Käyttökohteet

Tämä tapahtuu yksinkertaisen lämmönsiirtoprosessin 
avulla, joka ei tarvitse sähköä tai puhdistuksia toimiak-
seen ja on lähes huoltovapaa. Poikkeuksellisen järjes-
telmästä tekee sen soveltuvuus mustien jätevesien 
viemäröintiin (wc-vedet), joten Ecowec™-hybridivaihdin 
pystytään kytkemään myös yksiviemärijärjestelmiin.

 

Ecowec™-hybridivaih-
din ottaa talteen jäte-
vedessä olevan lämpö-
energian ja kierrättää 
sen hyötykäyttöön.

Ecowec™-hybridivaih-
timeen voidaan kytkeä 
jäteveden lisäksi mui-
takin lämmönlähteitä 
sekä näiden yhdistel-
miä.

 Erinäisistä lämmönlähteistä kerättyä lämpöenergiaa 
voidaan siirtää helposti ja kustannustehokkaasti 
erilaisiin kiinteistön käyttökohteisiin. Ecowec™-hybri-
divaihtimella kerättyä jäteveden lämpöenergiaa voi-
daan siirtää edelleen mm. käyttöveden ja kiinteistön 
lämmitykseen. Ecowec™ -hybridivaihdin soveltuu niin 
uudis- kuin korjausrakentamiskohteisiin sekä kaikkiin 
lämmitysjärjestelmiin.



Ecowec™-hybridivaihdin säästää!

• Jopa 25 % säästöt lämmitysenergiakustannuksista
• Mahdollistaa pienemmät lämmitysjärjestelmät
• Parantaa lämmitysjärjestelmien hyötysuhteita
• Pienentää asumisen ilmastopäästöjä
• Korvaa kustannustehottomampia  

energiansäästöratkaisuja
• Takaisinmaksuaika 0-10 vuotta
• Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) jopa yli 100 

        Sovellusalueet

• Asuinkiinteistöissä
• Teollisuuslaitoksissa
• Julkisissa rakennuksissa
• Sairaaloissa
• Toimistorakennuksissa
• Uimahalleissa ja kylpylöissä
• Uudis- ja korjausrakentamiskohteissa
• Kaikissa lämmitysjärjestelmissä

        Ominaisuudet

• Sopii yksiviemärijärjestelmään
• Jätevettä ei kerätä säiliöön
• Tilantarve vain 1 m²
• Uudis- ja korjausrakentamiseen
• Helppo ja nopea asentaa
• E-lukuvaikutus jopa 14 kWh/m²/v
• Sopii kaikkiin lämmitysjärjestelmiin
• Ei tarvitse puhdistuksia
• Ei tarvitse sähköä
• Lähes huoltovapaa
• LTO-hyötysuhde jäteveden lämmöstä 30 – 70%
• Valmistettu Suomessa

Ecowec-hybridivaihdin on 
ympäristöystävällinen, 
energiaa ja lompakkoa 
säästävä valinta.

Jopa 25 % säästöt 
lämmitysenergiakus-
tannuksista

Ecowec-hybridivaihdin on ympäristöä kunnioittava 
investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. 
Vuositasolla voidaan saavuttaa jopa 25 % säästöt 
lämmitysenergiakustannuksista, ilman sähköä tai 
päästöjä, ympäristöystävällisesti. Samalla Eco-
wec-hybridivaihdin vähentää myös hiilidioksidipääs-
töjä ja pienentää kiinteistön hiilijalanjälkeä.



info@wasenco.com
www.wasenco.com
p. +358 40 824 8823
p. +358 40 824 8689


