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Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistyksen syntyhistoria
Syksyllä 1963 seuraavat henkilöt Olavi Hakola, 
Olavi Laiho, Juho Saastamoinen, Harry Nyman, 
Erkki Riihimäki, Erkki Rantala, Arthur Granlund, 
Mauno Hintsala, Veikko Rauhala, Simo Spoof, 
Raimo Vuori, Kurt Vuorenmaa, Jouko Louko-
nen, Leo Alkula ja Juho Rehula perustivat ker-
hon. Perustava kokous pidettiin Seinäjoella 
Seinä joen Klubilla 13.12.1963. ja nimekseen 
kerho sai Lämpö- ja Vesijohtoteknillinen yhdistys 
Etelä -Pohjanmaan kerho ja sen kotipaikaksi tuli 
Seinäjoki.

Ensimmäisen toimintavuoden puheenjohtaja 
toimi Olavi Laiho, varapuheenjohtajana Olavi 

Hakola, sihteerinä Erkki Riihimäki ja rahaston-
hoitajana Juho Saastamoinen jäsenmäärä oli 25.

Kerho toiminta päättyi kun Suomeen perustet-
tiin Suomen Lämpö-, Vesi- ja Ilmastointitekninen 
yhdistys, kotipaikka Helsinki. Näin myös Etelä- 
Pohjanmaan kerho lopetettiin ja 30.11.1971 
päivämäärällä perustettiin Etelä- Pohjanmaan 
Lämpö-, Vesi- ja Ilmastointiteknillinen yhdistys. 
Kaikki kerhossa olevat jäsenet siirtyivät uuden 
yhdistyksen jäseniksi. Ensimmäisen yhdistys-
muotoisen toimintakauden puheenjohtaja toimi 
Olavi Laiho, muut hallituksen jäsenet olivat Mauno 
Hintsala, Kaj-Erik Holm, Reijo Laukka, Erkki Sten-
fors, Yrjö Viljanen ja Juho Saastamoinen. 
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Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistyksen 
50-vuotisjuhlatilaisuus

Seinäjoella Hotelli Almassa 25.10.2013 juhlittiin näyttävästi yhdistyksen 50 
vuotista historiaa.

Yhdistyksen pitkä historia sekä vuonna 1909 rakennettu hotelli saivat juhliin 
nostalgisen ja muistoja kunnioittavan tunnelman.

Kutsuvieraiden joukossa olivat mm. SULVIN toiminnanjohtaja Hannu Sipilä 
sekä SULVIN hallituksen jäsen Mikko Jyrinki.

Tilaisuuden avauksen ja ensimmäiset maljojen skoolaukset hoiti yhdistyksen 
puheenjohtaja Sami Talonen.

Tervehdykset SULVIN puolelta Etelä-Pohjanmaalle toi Hannu Sipilä joka 
puheessaan kertoi LVI alan merkittävästä roolista saneerausrakentamisen ja 
energiatehokkuuden parannuksissa.

Yhdistyksen pitkän historiikin ja ylivoimaisesti pisimmän puheenvuoron sai 
käyttää Leevi Hautala joka kertoi omalla yleisöä hauskuttavalla tyylillään 
mistä kaikki siis alkoi.

Ansiomerkit aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan jaettiin 
seuraavasti:

Kultainen ansiomerkki: 
Jaakko Lammi, Raimo Leinonen, Harry Nyman, Olli Rajala, Ilpo Ristimäki, Hel-
mer Sahlberg, Aarne Sokero, Simo Spoof, Arto Vuorinen

Hopeinen ansiomerkki: 
Heikki Hautala, Taisto Hänninen, Matti Klemetti, Teemu Lintala

Pohjalainen, kun ei valehtele niin juhliin jouduttiin tilaamaan kolminkertainen 
valehtelun maailmanmestari joka virallisen osuuden jälkeen ennen tansseja 
hauskutti juhlayleisöä.

Kiitämme kaikkia juhliin osallistuneita 
Etelä-Pohjanmaan LVI yhdistys Ry
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Ohjaustekniikka yleistyy voimakkaasti 
pumppausratkaisuissa

Vanhaan keksintöön, vesipumppuun, voidaan tuoda uusia ominaisuuk-
sia ja elinkaarikustannuksia madaltavia parannuksia määrätietoisen tuote-
kehityksen myötä. Pumppujen ohjausta kehittämällä luodaan niin energian-
säästöä kuin käyttäjää helpottavia toimintoja.

Talotekniikassa pumput hoitavat useita tehtäviä

Alati tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset ajavat pumppuvalmistajia 
kehittämään sekä pumpun hydrauliikan ominaisuuksia että moottoreiden 
hyötysuhdetta. Hydrauliikan hyötysuhdetta voidaan yhä parantaa ajattele-
malla uudelleen esimerkiksi juoksupyörän ja pesän muotoilu.

Moottoritekniikassa hyötysuhdetta kyetään parantamaan uusilla materiaali-
valinnoilla ja roottorin ja staattorin ominaisuuksia kehittämällä. Tänä päivänä 
märkämoottoriset kiertovesipumput mahdollistavat kuitenkin paljon muuta-
kin kuin nesteen siirron.

— Uuden sukupolven MAGNA3-kiertovesipumppu mahdollistaa enimmäis-
virtaaman rajauksen. Näin säätöventtiilillä tehtävän rajoituksen tarve on pie-
nempi ja syntyy huomattavia säästöjä pumppauskustannuksissa, kertoo tek-
ninen asiantuntija Erwin Blanz Oy Grundfos Pumput Ab:stä.

— Lisäksi pumppuun integroitu virtaus- ja lämpötilanmittaus mahdollistaa 
lämpöenergianmittauksen suoraan pumpulta. Näin voidaan välttyä erillisen 
lämpöenergiamittarin laite- ja asennuskustannuksilta, Blanz jatkaa. Helppo-
käyttöisen ohjauspaneelin ansiosta pumpun käyttöönotto on helppoa. Käyt-
töönotto- tai huoltoraportin voi luoda ja lähettää helposti älypuhelimella.

Kesämökkien vesihuolto yksinkertaistuu

Talotekniikan lisäksi mukavuutta ja helppoutta on saatavana myös kesä-
mökkien ja haja-asutusalueiden vedenottoon. Uppoasenteiset vesiautomaa-
tit tulevat voimakkaasti lisääntymään järvi- ja avokaivoasennuksissa.

— Uppoasenteisella SBA-vesiautomaatilla vältytään imuongelmilta, jääty-
misriskiltä sekä äänihaitoilta, jotka tulevat usein vastaan käytettäessä tavan-
omaista vesiautomaattia vedenotossa, kiteyttää Oy Grundfos Pumput Ab:n 
myyntipäällikkö Antti Leinonen.
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Pumppuun sisäänrakennettu kuivakäynti- ja lämpösuoja takaavat pumpun 
suojauksen häiriötilanteissa. Pressostaatti puolestaan käynnistää ja pysäyt-
tää pumpun vedentarpeen mukaisesti, eikä paineastiaa enää välttämättä 
tarvita.

Huollon tarve vähenee jäteveden pumppauksessa

Jäteveden pumppauksessa tuotekehityksessä etsitään myös keinoja vähen-
tää pumppauksen elinkaarikustannuksia, joista huollon osuus on mer-
kittävä. Kiinteistöpumppaamoissa yleistyy voimakkaasti tekniikka, jolla 
vältytään perinteisten pintavippojen aiheuttamilta toimintahäiriöiltä ja 
huoltokäynneiltä.

— Uusiin SEG AUTOADAPT -repijäpumppuihin integroitu paineanturi havain-
noi pinnan vaihtelua pumppaamosäiliössä ja käynnistää ja pysäyttää pum-
pun asetettujen raja-arvojen mukaisesti. Pintavippoja ei siis enää tarvita 
pumppujen ohjaukseen, tiivistää myyntipäällikkö Timo Tammiranta.

— Ohjaustekniikalla varustetun pumpun hintaero tavanomaiseen nähden 
maksetaan yhdellä säästetyllä huoltokäynnillä, Tammiranta lisää.

LVI-Dahl Oy 
Tuottajantie 38, 60100 Seinäjoki

Puh. 06-420 1500, Fax 06-420 1550
www.lvi-dahl.fi

LVI-myynti
 Kevarinmäki Jorma   06-420 1522
 Kuntola Toni     06-420 1532
 Lammi Juha     06-420 1528
 Rasku Reijo     06-420 1530
 Saarimaa Jarmo    06-420 1521
 Talonen Sami    06-420 1526
 Ulvila Markku    06-420 1524

Teollisuus- / inframyynti
 Fält Jussi     06-420 1537

Osto
 Einola Jukka     06-420 1527
 Rasku Minna    06-420 1525

Varasto
 Mäki-Ikola Aki     06-420 1534

Kuljetukset
 Kangasluoma Markku   06-420 1529

Tulosyksikön päällikkö
 Kivinen Timo     06-420 1523

http://grundfos.fi
http://www.lvi-dahl.fi
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Valloxilla markkinoiden ainoa A+ 
-energialuokan tuoteperhe

Kaikilla Valloxin uuden tuoteperheen jäsenillä on VTT:n A+-luokan sertifi-
kaatti. Vallox 096 MC ja TM Rakennusmaailman testivoittaja Vallox 145 SE 
pohjautuvat samaan perusrakenteeseen kuin markkinoiden ensimmäinen 
A+-luokan ilmanvaihtokone, Vallox 110 SE. Kaikkien koneiden vuosihyöty-
suhde on Etelä- ja Keski-Suomessa vähintään 75 %.

Vallox 096 MC on kompaktin kokoinen rivi- ja kerrostaloasuntojen, kesä-
mökkien ja pienten omakotitalojen ilmanvaihtokone. Helppokäyttöinen 
MC-ohjaus, moottoroitu kesä/talvi-automatiikka ja huoltomuistutin tekevät 
ilmanvaihdon käytöstä vaivatonta ja vähentävät käyttövirheitä. Koneessa on 
myös liitäntämahdollisuus rakennusautomaatioon. Vallox 096 MC –ilman-
vaihtokone sopiikin hyvin myös vuokra-asunto- ja asumisoikeustuotantoon.

Vallox 096 MC –ilmanvaihtokonetta voi ohjata erillisellä neliportaisella 
SC-säätimellä, SC tai MC-liesikuvulla tai jänniteviestillä (0–10 VDC). Edistyksel-
lisellä Digit SED-ohjaimella varustettu Vallox 096 SE tulee markkinoille kesällä 
2013. Lisävarusteena on saatavana kattoasennuslevy sekä höyrysulun tiivis-
tykseen tarkoitettu yläpohjan läpivientilevy.

Vallox 145 SE on isojen omakotitalojen ja julkisten tilojen ilmanvaihtokone. 
8-portainen Digit SED ohjaus mahdollistaa ilmanvaihdon automaattisen 
ohjauksen: pesutiloihin asennettava kosteusanturi (lisävaruste) tehostaa 
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ilmanvaihtoa suihkun jälkeen ja hiilidioksidianturi (lisävaruste) säätää ilman-
vaihtoa tilassa olevan ihmismäärän mukaan. Mm. takkakytkin, huoltomuistu-
tin, viikkokello ja kesä/talvi-automatiikka ovat 145 SE:n vakiovarusteita. Val-
lox 145 SE voidaan asentaa seinälle (vakiovaruste) tai lattia-asennustelineen 
päälle (lisävaruste).

Korkea vuosihyötysuhde, vähän sähköä kuluttavat tasavirtapuhaltimet 
sekä luotettava, jatkuvan ilmanvaihdon kovimmillakin pakkasilla varmistava 
MC-sulatusautomatiikka tekevät Vallox 096 MC:stä ja 145 SE:stä erinomai-
set valinnat myös huipputiiviisiin matalaenergia- ja passiivitaloihin. Tehokas 
ja turvallinen levylämmönvaihdin mahdollistaa liesikuvun liittämisen pienissä 
asunnoissa suoraan ilmanvaihtokoneeseen, eikä pelkoa käryjen sekoittumi-
sesta tuloilmaan ole.

Korkean hyötysuhteen ristivastavirtakenno kykenee lämmittämään tuloilman 
suurimman osan vuodesta yli +17 °C asteeseen pelkästään poistoilman läm-
pöenergialla. Tuloilman lisälämmitys on silloin lähes tarpeetonta. Uusissa 
Valloxin matalaenergiailmanvaihtokoneissa on aina sähköinen jälkilämmi-
tys, koska vesipatterin korkeammille hankinta- ja asennuskustannuksille ei 
ole perusteita näin vähäisellä sähkönkulutuksella. Vallox 096 MC:n tuloilman 
lämmityspatterin energiankulutus oli VTT:n sertifikaattimittauksessa (38 l/s) 
Etelä-Suomessa ainoastaan 72 kWh eli nykyisellä sähkön hinnalla n. 10 € 
vuodessa. Sähköpatteri on varmatoiminen eikä esim. sähkökatkos tai kierto-
vesipumpun rikkoutuminen pakkasella voi aiheuttaa ilmanvaihtokoneelle 
vahinkoa.

VTT:n tuotesertifikaatissa ilmanvaihtokoneesta arvioidaan tiiviys, ilman-
suodattimen ohivuoto, virtaus- ja äänitekniset suoritusarvot, lämpötila-
hyötysuhde, toiminta matalilla ulkoilman lämpötiloilla, ominaissähköteho 
sekä poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde.

http://vallox.com
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Kauanko olet suihkussa?
Kerrostaloasunnoissa suomalainen kuluttaa vettä keskimäärin 155 litraa 
vuorokaudessa. Tästä reilut 40 % on lämmintä vettä. Vaihtelu vedenkulu-
tuksessa on melkoista: 90–270 litraa, riippuen siitä, missä asutaan. Oma-
kotitaloissa, joissa vettä kuluu noin 120 litraa päi-
vässä, pärjätään vähemmällä. Erot johtuvat pitkälti 
käyttötottumuksista ja vesikalusteista. Kulutuksen 
suuruuteen vaikuttaa olennaisesti se, miten hyvin voi 
omaa kulutustaan tarkkailla ja millä tavalla osallistuu 
vesimaksun maksamiseen.

Omat käyttötottumukset ratkaisevia

Teemme joka päivä valintoja ja ratkaisuja, jotka vaikut-
tavat veden ja energian käyttöön niin töissä, kotona 
kuin vapaa-ajallakin. Omat käyttötapamme, mielty-
myksemme ja asenteemme vaikuttavat taustalla yllät-
tävän paljon. Jokainen voi itse vaikuttaa veden- ja 
energiakulutukseen muuttamalla omia tottumuksiaan, 
sellaisia, joita ei välttämättä ole tullut edes ajatelleeksi.

Pienet valinnat voivat tuottaa isoja säästöjä. Esimerk-
kejä on useita: hana kannatta sulkea aina, kun esi-
merkiksi vaahdotat hiuksiasi suihkussa. Juokseva vesi 
on allasta tuhlaavampi vaihtoehto, olipa kyse käsien, 
pikkupyykin tai astioiden pesusta. Suihku on kuitenkin 
energiataloudellisempi valinta kuin amme — ammeen 
käyttö yleensä tuplaa vedenkulutuksen.

Hampaiden pesussa kannattaa käyttää hammas-
mukia sen sijaan, että antaa hanan valua hammas-

Oras Natura -käsisuihkussa on 
ainutlaatuinen ekonappi. Sitä 
painamalla suihkusi kuluttaa 
jopa 50 % vähemmän vettä ja 
energiaa kuin perinteiset suihkut.
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pesun ajan. Kolmen minuutin hampaiden harjaus hana auki voi viedä jopa 
30 litraa vettä!

Nykytekniikka apuun

Vesikalusteilla on erittäin merkittävä rooli energian-
säästössä. Nykytekniikka antaa monta keinoa veden 
kulutuksen pienentämiseen. Suihku on kotitalouksien 
vedenkäytössä se kohde, jossa on suurimmat veden-, 
energian ja rahansäästömahdollisuudet. Siksi moderni 
suihku, jossa vettä kuluu vain puolet entisestä mää-
rästä, maksaa itsensä jo lyhyessä ajassa takaisin. Myös 
wc-laitteiden vedenkulutusta voi vähentää: vanhat 
kalusteet käyttävät huuhteluun huomattavasti enem-
män kuin uudet

Oraksen laajasta vesikalustevalikoimasta on helppo 
valita vettä säästävät mallit. Esimerkiksi Oras Eterna 
sopii mainiosti kotitalouksiin, joissa on pieniä lapsia tai 
vanhuksia. Hana on samalla vettä säästävä ja älykäs, 

sillä se osaa kertoa sinulle vihreällä valolla ihanteellisen suihkun kestoajan.

Oras Natura -käsisuihkussa on ainutlaatuinen ekonappi. Sitä painamalla 
suihkusi kuluttaa jopa 50 % vähemmän vettä ja energiaa kuin perinteiset 
suihkut. Tinkimättä tippaakaan suihkunautinnosta. Painat siis ekonappia ja 
kulutat 50 % vähemmän vettä ja energiaa. Tai käytät normaalia virtaamaa, 
jos tarvitset. Valinta on sinun.

Vaihtoehtoja on runsaasti. Tutustu Oras-valikoimaan: www.oras.com ja 
aloita veden säästäminen nyt!

Oras Eternan EcoLed-toiminto 
huolehtii automaattisesti 
sopivasta suihkuajan 
kestosta ja kertoo sinulle 
vihreällä valolla ihanteellisen, 
ekologisen suihkun 
kestoajan. Näin vettä säästyy 
ihan huomaamatta.

www.oras.com
http://www.vexve.com
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LOGSTOR Finland Oy:n historiaa
Saarijärvellä 55 vakituista työntekijää työllistävän LOGSTOR Finland Oy:n 
syntyyn 30 vuotta sitten vaikutti merkittävästi Saarijärven teollisuuden isä 
Väinö Rautiainen, joka myi kiinteistöviemäreiden valmistukseen keskittyneen 
yrityksensä vuonna 1982 Oy Uponor Ab:lle. Seuraavana vuonna Uponor 
aloitti kaukolämpö- ja alueputkien valmistuksen Saarijärvellä. Yrityksen asi-
akkaita ovat toiminnan alkamisesta saakka olleet energiayhtiöt, kunnat ja 
urakoitsijat.

Vuosien varrella ovat yrityksen omistajat vaihtuneet. Viimeisimpinä ovat 
olleet ABB ja Alstom. Vuodesta 2005 tehdas on kuulunut kansainväliseen 
LOGSTOR Groupiin.

Sitoutunut henkilöstö on taannut jatkuvuuden

LOGSTOR Finland Oy:n toimitusjohtaja Juhani Ruotsa-
lainen kehuu Saarijärven tehtaan henkilöstöä.

— Organisaatiossamme sekä vakituiset että määrä-
aikaiset henkilöt tietävät tarkalleen tehtävänsä sekä 
sesongin että hiljaisen talven aikana. Tämän vuoksi 
tehokkuutemme ja toimintakykymme ovat huippu-
tasolla läpi vuoden. On suuri vahvuus toimia pienellä 

paikkakunnalla, jossa työnantajan tarjoamaa vakautta arvostetaan. Työn-
tekijöidemme sitoutumisen taso on korkea ja vaihtuvuus vähäistä. Toki työn-
antajana puolestamme panostamme myös työhyvinvointiin ja hyvään ilma-
piiriin, toteaa Ruotsalainen.

Luottavaisin mielin tulevaisuuteen

Kaukolämpöputken perusvalmistustekniikka on pysynyt samana jo kolme 
vuosikymmentä.
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— Avainjuttu on uretaanin käyttöön liittyvä erikoisosaaminen. Vuosi-
kymmenten aikana meille on kertynyt osaamista kaukolämpöosien vaahdot-
tamisesta ja eristämisestä. Lähes kolmannes tuotannostamme on asiakkai-
demme toiveiden mukaan valmistettuja kulmia, haaroja, venttiilejä ja muita 
kaukolämpöverkostoon suunniteltuja erikoisosia, kertoo Ruotsalainen. Hen-
kilöstöä kouluttamalla ja kehitysprojekteja eteenpäin viemällä voimme kat-
soa luottavaisin mielin tulevaisuuteen!

Parempi sisäilmasto pienemmällä 
energiakulutuksella

Se kuulostaa mahdottomalta yhtälöltä. Tosiasia kuitenkin on, että juuri se 
voidaan saavuttaa säätämällä lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä oikein. Millä 
välineillä tasapainotus voidaan suorittaa ja oikeat tasapainotusmenetelmät 
tulevat tutuksi kursseillamme. Järjestämme useita kursseja syksyn aikana, 
joten varaa nyt oma paikkasi.

Tuoterintamalla olemme keväällä tuoneet markkinoille uuden 
TA-FUS1ON-maksimirajoitus- ja säätöventtiilin sekä aivan hiljattain uuden 
Vento EcoEfficient -alipaineilmanpoistajan. Lue lisää tuoteuutuuksistamme 
Internet-sivuiltamme.

http://www.logstor.com/
http://www.callidus.fi
http://www.tahydronics.com/fi/
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RauHeat Oy
Suomalainen vuonna 1999 perustettu laadukkaiden LVI tuotteiden maahan-
tuontiyritys, jonka päätuotteina ovat eristetyt aluelämpöputkistot, maa-
lämmön siirtoputkistot sekä vesikiertoiset lattialämmitysjärjestelmät.

PexFlex PLUS -aluelämpöputkisto

Vuodesta 1974 valmistettu Tanskalainen aluelämpöputkisto koki suuren 
muodonmuutoksen vuonna 2013. Lämmitys- ja käyttövesien siirtoon tarkoi-
tettu lämpökanaali sai uuden rakenteen ansiosta lisää taipuisuutta ja asen-
nettavuutta yli 300 %. Tuotetta kehitettiin asennusystävällisemmäksi ilman, 
että tuotteen muut hyvät ominaisuudet olisivat heikentyneet.

Uuden SuperFoam-polyuretaanieristeen sekä korrugoidun/aaltoilevan 
suojakuoren ansiosta asentaminen on helpottunut entisestään. Eristeen 
lambda -arvo on edelleen 0,022 W/mK joka takaa markkinoiden pienimmät 
lämpöhäviöt. Suosituimpien kokoluokkien eristevahvuuksia on uuden raken-
teen ansiosta pystytty lisäämään ja tämä tekee tuotteen lämpöhäviöt erittäin 
minimaalisiksi.

Kiinnivaahdotettu rakenne myös estää virtausputkien lämpölaajenemi-
sen ja tämä tekee tuotteen turvalliseksi ja helpoksi asentaa. PexFlex PLUS 
-tuote perhe pitää sisällään kaikki liitostarvikkeet, haaroituskaivot ym. Liitos-
tarvikkeet valmistetaan Suomessa.

Lisääntynyt taipuisuus, minimaaliset lämpöhäviöt, nopeat toimitukset sekä 
kilpailukykyinen hinta ovat tehneet PexFlex PLUS tuotteesta erittäin suositun 
LVI alan ammattilaisten keskuudessa.

Tutustu lisää tuotteisiin www.rauheat.fi 

www.rauheat.fi
http://www.rauheat.fi
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HögforsGST — Alansa Edelläkävijä
HögforsGST on Suomalainen alansa edelläkävijä, joka on erikoistunut 
korkea tasoisten kaukolämpö- ja -kaukokylmä-järjestelmien sekä teollisuuden 
lämmitys ja jäähdytyskoneikkojen valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin.

Tuotevalmistus tapahtuu Suomessa Leppävirralla. HögforsGST Oy:lle ja tuot-
teille on myönnetty avainlippu- sekä suomalainen vastuunkantajamerkin 
käyttöoikeus.

Yrityksemme henkilöstöllä ja omistajilla on vankka LVIS-alan kansain välinen 
kokemus hankinnan, suunnittelun, valmistuksen sekä myynnin ja markki-
noinnin osa-alueilta Euroopasta ja Aasian maista. Ratkaisemme asiakkai-
demme lämmitys- sekä jäähdytys ongelmat kestävillä, ympäristöystävällisillä, 
energiatehokkailla sekä helposti asennettavilla sovelluksilla. Räätälöidyt tuot-
teemme optimoidaan kiinteistökohtaisesti. Näin saamme aikaan ylivoimai-
sesti toimivimman lopputuotteen.

Yrityksenä olemme innovatiivinen ja voimakkaasti kasvava kotimainen yri-
tys, joka on sitoutunut kehittämään kaukolämpöosaamista Suomessa sekä 
muissa kaukolämpömaissa yhteistyössä eri sidosryhmiemme kanssa.

Tehokkaat järjestelmämme ja prosessimme takaavat laadukkaat tuotteet, 
sujuvat toimitukset sekä asiakkaidemme menestyksen ja tyytyväisyyden nyt 
ja tulevaisuudessa. HögforsGST Oy tunnetaan markkinoilla tuotteiden ja pal-
velujen korkeasta laadusta. Toimintamme perustuu kattavaan toimintaedel-
lytysten selvittämiseen markkinoilla, asiakaslähtöisyyteen ja luotettavuuteen. 

Tuotteemme

HögforsGST Oy:n tuotevalikoima kattaa kaukolämpökeskukset pientaloista 
suurkiinteistöihin, kaukokylmäkeskukset sekä teollisuuden lämmityksen ja 
jäähdytyksen erikoissovellukset. Tuotevalikoima koostuu seinäasenteinen 
UNIS-tuoteperhe, jonka tuotteet ovat kevyitä, erittäin helposti asennettavia, 
tilaa ja energiaa 
säästäviä kom-
pakteja lämmön-
jakokeskuksia. 
Suurempiin kiin-
teistöihin sovel-
tuu lattiamallinen 
GST-tuoteperhe, 
joka räätälöidään 
aina kohdekoh-
taisesti tarvittavin 
varustein. Lisäksi 
olemme kehittä-
neet markkinoille 

www.hogfors.com
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myös muita lämmitykseen ja jäähdytykseen olennaisesti soveltuvia tuotteita 
(ks. alla). Tuotteemme soveltuvat sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

 – Unis-seinäasenteiset ja GST-lattia-asenteiset lämmönjakokeskukset
 – Mix-shuntit (sekoitusryhmät)
 – AirVec-mikrokuplanpoistimet; DirtVec-lianerottimet ja 

PartiVec-sivuvirtasuodattimet

Partneruus

 – Pyrimme olemaan toimialalla arvostetuin ja halutuin yhteistyökumppani. Asi-
akkaan ja ympäristön huomioivalla toimintatavalla, tehokkuudella ja laadul-
lamme erotumme kilpailijoistamme ja varmistamme niin omamme kuin asi-
akkaamme menestyksen.

 – Kunnioitamme asiakkaidemme liiketoimintaa ja haluamme osaltamme kehit-
tää sitä

 – Haluamme aktiivisesti etsiä uusia toimintatapoja joilla pystymme paranta-
maan yhteistyötä asiakaskuntamme kanssa.
 
Lisätietoja meistä ja tuotteistamme www.hogfors.com sekä 
aluemyyjiltämme.

Sanka Oy  |  Johtajantie 1  |  07900 Loviisa  |  019-517 730  |  sale@sanka.fi

Pohjoismaista huippumuotoilua. Arjen ylellisyyttä.  
Sankan suihkutilakalusteiden kestävyys, laatu ja käytännöllisyys 

ovat vertaansa vailla. Miksi tyytyisit vähempään? 

Sankan tuotteilla on 15 vuoden takuu.

Löydä omasi www.sanka.fi

Ajatonta kauneutta

LINC Angel

Sanka Oy
Sanka Oy on kotimainen suihkutilakalusteiden valmistaja. Tarjoamme asi-
akkaillemme laajan valikoiman suihkutilakalusteita ja oheistarvikkeita sekä 
pieneen että isoonkin kylpyhuoneeseen. Standardikokojemme lisäksi pys-
tymme valmistamaan suuri osa tuotteistamme myös asiakkaan oman kylpy-
huoneen mittojen mukaan.

Neljä tuotesarjamme; Karibia, ARC, LINC sekä uuden suihkukaappi sarjamme 
BRIC:n lisäksi mallistoomme kattaa erilaisia kylpyhuoneen lisätarvikkeita 
kuten pyyhekoukkuja, hyllyjä sekä upeita pyyhekuivaimia. Vuoden 2013 
uutuuksiin kuuluvat täysin uusittu nostosaranatuotesarja LINC erilaisine rat-
kaisuineen sekä täysin uutta muotoilua edustava BRIC-suihkuaappimallisto.

Lisätietoja www.sanka.fi tai asiakaspalvelustamme 019 517 730.

www.hogfors.com
www.sanka.fi
www.sanka.fi
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Energiatehokkuutta ja parempaa 
asumismukavuutta

Kolmeksin suomalaiset tuotteet tarjoavat kiinteistöille huippuluokan 
energiatehokkuuden lisäksi parempaa asumismukavuutta.

1 .  SÄ ÄT Y VÄT SC-PUMPUT TALOTEKNIIKK A AN
Huom! Täyttävät kaikki ECODESIGN-DIREKTIIVIN vaatimukset

Patteri- ja ilmanvaihdon lämmityksen pääkierrot SCC-pumpuilla

Säätyvät SCC-pumput on varustettu taajuusmuuttajatekniikalla ja pai-
ne-eromittauksella. SCC-pumppu ottaa ainutlaatuisella tavalla verkos-
tosta tiedon suoraan paine-erolähettimelle, joka ohjaa pumpun toimintaa. 
Tällä edistyksellisellä tavalla pumppu toimii tarkasti kiinteistösi järjestel-
män mukaan. Se takaa huippuluokan energiatehokkuuden lisäksi parhaan 
asumismukavuuden.

Lämmöntarpeen lisääntyessä SCC-pumppu kasvattaa automaattisesti nope-
utta. Vastaavasti se pienentää nopeutta lämmöntarpeen vähentyessä. 
SCC-tuoteperhe on laaja ja vaihtoehtoja löytyy rivitalokokoluokasta isoihin 
kauppakeskuksiin asti.

Pumppujen kolmivaiheinen moottoritekniikka takaa parhaan käyntiinlähtö-
momentin, joka varmistaa pumpun käynnistymisen sähkökatkonkin jälkeen. 
Näin se on äärim-
mäisen varma-
toiminen. Pumppu 
lähettää vikatiedot 
ja hälytykset suo-
raan kiinteistöval-
vontaan. Niitä voi-
daan tarvittaessa 
ohjata väylän (Mod-
bus RTU) kautta.

Taajuusmuutta-
jan takaisinmaksu-
ajat ovat isommilla 
pumpuilla muuta-

www.jakotec.fi

Tehokkaat Ratkaisut 
– Efficient Solutions

http://www.jakotec.fi
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mia kuukausia. Pienimmillä pumpuilla takaisinmaksuajat ovat aina alle kolme 
vuotta, verrattuna esimerkiksi vakiopumppuun. On hyvä huomioida, että 
suurimmat säästöt ovat lämpöenergiaa eli lämmön säästöä. Siksi todellinen 
investoinnin takaisinmaksu on todellisuudessa jopa nopeampaa.

Lämpimän käyttöveden kierrot SCA-pumpuilla 

Lämpimän käyttöveden kierroissa käytetään nykyisin myös integroituja 
SCA-taajuusmuuttajapumppuja. Veden tuotto säädetään portaattoman taa-
juusmuuttajatekniikan avulla, eli enää ei tarvita epätaloudellisia venttiilejä ja 
vanhanaikaista kuristussäätöä. Samalla putkiston käyttöikä pidentyy: tuotto 
on aina oikea, eikä veden virtausnopeus ole liian suuri.

Vaihtosarjapalvelu SC-pumpuille

Kolmeks tarjoaa SC-pumpuille ainutlaatuisen vaihtosarjapalvelun. Se on 
huoltosysteemi, jolla voit uudistaa pumppusi noin puolella uuden hinnasta. 
Vaihtosarjalla on sama kahden vuoden takuu kuin uudellakin pumpulla. 
Huolto ei vaadi putkityötä, koska pumpun pesää ei tarvitse irrottaa putkis-
tosta. Eli ainoastaan moottoriyksikkö vaihdetaan. Viallinen yksikkö palaute-
taan Kolmeksin huoltoon.

2. BM-PAINEENKOROTUSASEMAT ISOIHIN 
JA PIENIIN KIINTEISTÖIHIN
Huom! Täyttävät kaikki ECODESIGN-DIREKTIIVIN vaatimukset

Kiinteistöjen ja kunnallistekniikan kylmän käyttöveden paineenkorotusasemat

BM- paineenkorotusasemat toimivat energiatehokkaasti ja hyödyntävät 
uusinta taajuusmuuttajatekniikkaa. Kun veden kulutus kasvaa, niin aseman 
pumppujen nopeus lisääntyy. Veden kulutuksen jälleen pienetessä niiden 
nopeus hidastuu. Kulutuksen ollessa nolla, asema on pysähdyksissä.

Paineenkorotusaseman käyttöönotto on yksinkertaista: Tarvitsee vain kytkeä 
sähköt ja asettaa haluttu painetaso aseman näytöltä. Käyttöönoton jälkeen 
asema toimii automaattisesti. Asema voi siis toimia itsenäisesti ja valvonta 
ottaa ainoastaan hälytys- ja vikaviestit. Vaihtoehtoisesti asemaa voidaan 
ohjata kokonaan kiinteistövalvonnan kautta.

Asemat käynnistyvät ja pysähtyvät pehmeästi, jolloin vältytään paineiskuilta. 
Se pidentää osaltaan putkiston käyttöikää.
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3. SPIROVENT SUPERIOR 
-ALIPAINEILMANPOISTIME T 
K AIKKIIN KIINTEISTÖIHIN
Huom! Täyttävät kaikki ECODESIGN-DIREKTIIVIN vaatimukset

Ilmaton verkosto: pienempi energiankulutus ja putkistolle pidempi kestoikä 
Ylimääräinen ilma putkistossa heikentää lämmönsiirtoa ja samalla järjestel-
män energiatehokkuutta. Siksi suljetun lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän 
paras energiatehokkuus ja putkiston maksimaalinen kestoikä varmistetaan 
jo suunnitteluvaiheessa.

Spirovent Air Superior -alipaineilmanpoistin pitää suljetun kierron auto-
maattisesti ilmattomana, jolloin veden lämmönsiirto-ominaisuudet parane-
vat ja järjestelmä toimii pienemmällä energialla. Tämä helpottaa verkoston 
säätämistä ja tasapainottamista. Se myös vähentää ylläpitokustannuksia, 
koska putkisto ei ruostu eli kärsi korroosiosta.

Alipainepoistimen avulla asumismukavuus paranee kun järjestelmä toimii 
äänettömästi eikä siinä esiinny ilman aiheuttamia kohinoita tai lorahtelu-
ääniä. Spirovent Superiorit ovatsaatavissa täyttöautomatiikalla tai ilman, ja 
niistä voidaan välittää hälytykset suoraan kiinteistövalvontaan.

Spirovent Superior -alipainepoistimien tuoteperhe on laaja. Tuotteiden 
skaala alkaa rivitalokokoluokasta ylöspäin, isojen sairaala-, toimisto- tai 
ostoskeskusjärjestelmien ilmanpoistoon asti.

http://www.kolmeks.fi
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