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Jos et ole varma kuuluuko kiinteistösi kaukolämmön
saatavuusalueeseen, jätä tarjouspyyntö osoitteessa
www.neve.fi
.

rakennuksen sisälle ja asentaa vähintään kiertolenkin putkien päähän. Mikäli mahdollista asennetaan
myös mittauskeskus.
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Kaukolämmön oikea käyttö edistää energiatehokkuutta.
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huonelämpötilan
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virtausanturi,
lämpötila-antuLämpöenergiamittarin
osat ovat virtausanturi,
Lämpöenergiamittarin
osat
ovat
virtausanturi,
rit
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mittaavat jatkuvasti kiinteisveden
lämpötiloja.

töön tulevan ja sieltä palaavan veden lämpötiloja.
töön tulevan ja sieltä palaavan veden lämpötiloja.
Lämpömääränlaskinlaskee
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lämLämpömääränlaskin
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lämpimään
pimään
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kulutetun
lämpöenergian
pimään käyttöveteen
lämpöenergian
käyttöveteen
kulutetun kulutetun
lämpöenergian
virtausanturilta
virtausanturiltajajalämpötila-antureilta
lämpötila-antureiltatulevien
tulevien
virtausanturilta
ja lämpötila-antureilta tulevien mittaustulosten perusmittaustulosten
perusteella.
Lämpömääränlaskin
mittaustulosten
perusteella.ottaa
Lämpömääränlaskin
teella.
Lämpömääränlaskin
automaattisesti huoottaaautomaattisesti
automaattisestihuomioon
huomioonlämpötilaa
lämpötilaa
vasottaa
vasmioon lämpötilaa vastaavat veden tiheyden ja ominaistaavat
veden
tiheyden
ja
ominaislämmön.
Käytaavat
veden
tiheyden
ja
ominaislämmön.
Käylämmön. Käytetty lämpö näkyy lämpöenergiamittarista
tettylämpö
lämpönäkyy
näkyylämpöenergiamittarista
lämpöenergiamittarista
megatetty
megamegawattitunteina
(MWh).
wattitunteina(MWh).
(MWh).
wattitunteina
111MWh
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MWh
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Kiinteistökohtainen lämpöenergian mittaus on

Kiinteistökohtainen
lämpöenergian
mittaus
on
Kiinteistökohtainen
lämpöenergian
mittaus
on tarkkaa
tarkkaa
jajaluotettavaa.
Uudet
mittarit
ovat
etälutarkkaa
luotettavaa.
Uudet
mittarit
ovat
etäluja luotettavaa. Uudet mittarit ovat etäluettavia.
ettavia.
ettavia.

Rovaniemen
Rovaniemen
Energia
OyOy
Energia

Asiakkaan
laitteet
Asiakkaan
laitteet
mm.
lämmönsiirrin
mm.
lämmönsiirrin

Lämpömäärälaskin
Lämpömäärälaskin

Lianerotin
Lianerotin

Lämpötila-anturit
Lämpötila-anturit
Virtausanturi
Virtausanturi

Lämmönmyyjän
Lämmönsulkuventtiilit
myyjän
sulkuventtiilit
Kaukolämmön
menoputki
Kaukolämmön
menoputki

Asiakkaan
pääsulkuventtiilit
Asiakkaan
pääsulkuventtiilit

Kaukolämmön
paluuputki
Kaukolämmön
paluuputki

Mittauskeskuksen vaatima
minimimitta 500mm
Mittauskeskuksen
vaatima
minimimitta 500mm

Energia- tai kaukolämpöyrityksen omistamat kaukolämpölaitteet

Energia- tai kaukolämpöyrityksen omistamat kaukolämpölaitteet

Suunnitteletko kaukolämmön käyttöä
kotisi lämmitysratkaisuksi?
Kaukolämpöputken tuonti rakennukseen

1. kerroksinen rakennus
Kulmat tuodaan rakennukseen
sokkelin alta perustusten teon
yhteydessä. Kulmat liitetään
kaukolämpöverkkoon myöhemmin.

Kaukolämmön nousukulmien
etäisyys seinistä (minimietäisyys,
sekä uudisrakennukset että
saneerauskohteet).

Kellarillinen rakennus
Kaukolämpöputket tuodaan
rakennuksen kellaritiloihin
(usein elementteihin tehdään
putkia
putkiavarten
vartenaukko
aukkovalmiiksi.)
valmiiksi.

Vanhat kiinteistöt
1. kerroksinen rakennus
Kulmat tuodaan rakennukseen
seinän läpi. Maanpäällinen
läpivienti siistitään pellityksellä.

1. kerroksinen rakennus
Kulmat tuodaan rakennukseen
sokkelin läpi esim. ”piikkaamalla”.

Hyvin toimivat kaukolämpölaitteet
takaavat miellyttävän ja tasaisen
huonelämpötilan ja sopivan ja riittävän
lämpimän käyttöveden.
www.kaukolampo.fi

Liittymäasioissa voitte olla
yhteydessä asiakaspalveluumme
www.neve.fi tai puh 016 331 6500
Myyntipisteemme löydät Kauppakeskus Revontulen pääkäytävältä.
Palvelelemme myös sähköverkon (Rovaniemen Verkko Oy), vesi- ja viemäriverkkojen
(Napapiirin Vesi Oy) sekä kuituverkon (Napapiirin Kuituverkot Oy) asioissa.

Näyttöpalvelu
p. 0800 133 544 (arkisin klo. 7 - 17)

Vikailmoitukset
Kaukolämpöverkko
Sähköverkko		
Sähköposti

016 331 6555
016 331 6565 (Rovaniemen Verkon jakelualue)
016 331 6201 (Rovakairan jakelualue)
asiakaspalvelu@neve.fi
myynti@neve.fi

Ajantasaiset hinnastomme löytyvät nettisivuiltamme www.neve.fi

Postiosoite
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
PL 8013
96101 Rovaniemi

Käyntiosoite
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli
96101 Rovaniemi

