
Wattinen – kerrostalokotien 
älykäs lämmityksensäätäjä
Wattinen vähentää asuntojen lämmityksestä 
aiheutuvia ilmastopäästöjä ja parantaa 
samalla asumismukavuutta.

Palvelu toimii automaattisesti
taustalla säästäen energiaa ja
pitäen yllä sopivan lämpötilan.
Taloyhtiön on myös helppo 
seurata energiankulutuksensa
kehitystä Wattisen selkeiden
raporttien avulla.



Huomattavia säästöjä - huomaamattomasti

Wattinen ohjaa lämmitystä asukkaiden tottumusten mukaan ja poistaa turhaa energiankulutusta. 
Säätö tapahtuu automaattisesti tekoälyyn kytkettyjen termostaattien avulla.

Mukavampaa asumista

Asukkaat voivat helposti asettaa ja ajastaa kotinsa jokaisen huoneen lämpötilan elämäänsä sopivaksi. 
Se onnistuu joko kätevällä puhelinsovelluksella tai suoraan älytermostaatista. Vuorokausivaihtelun sijaan 
asukkaat voivat myös asettaa lämpötilan pysymään jatkuvasti samana. Wattinen pitää tasaisen varmasti 
toivotun lämmön ja korjaa lämmitysjärjestelmän epätasapainoisuutta automaattisesti taustalla.

Kotona 21 ºC Uniaika 18 ºC Poissa 17 ºC

• Ylilämmittäminen ja ”jojoilu” kuriin

• Tasapainoinen lämmitys

• Veden ja sisätilojen lämmityksen ajoittaminen eri aikoihin

• Yöpudotukset

• Poissaolopudotukset

Kerrostalo voi saada lämmityskustannuksiinsa jopa 30 % säästöt!



Wattinen tasaa energiatuotannon kysyntäpiikkejä

Veden ja sisätilojen lämmityksen ajoittaminen 
eri aikoihin leikkaa kulutuspiikkejä ja pienentää 
teho- ja virtausmaksuja.

Wattinen korjaa lämmityksen epätasapainoa

Yleinen haaste vanhemmissa kerrostaloissa on lämmityksen epätasainen jakautuminen ja patteriventtiilien 
jumiutuminen ajan saatossa. Näistä seuraava ylilämmittäminen tuuletetaan usein ulos harakoille.

Huipputeho = Peruste kaukolämmön perus-, 
teho- tai vesivirtamaksulle.
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Helppo hankkia ilman isoja investointeja

Wattisen asennus on nopea ja asukkaille vaivaton.

 ”Se oli todella helppo juttu. Asennuksessa meni alle 5 minuuttia yhdessä huoneistossa, 
 eli koko homma oli hetkessä tehty.” -Sinikka Ahola, isännöitsijä

Kiinteä kuukausimaksu kattaa koko palvelun:

• laitteiden asennus ja palvelun aloitus

• asiakaspalvelu sekä huollot

• automatiikka: älypilvipalvelu, älytermostaatit, raportointi, ylläpito ja palvelun toimivuuden seuranta
 

 ”Lämpötila on pysynyt huoneistossa koko ajan sopivana. 
 Älytermostaatti on helppokäyttöinen ja tehnyt arjesta sujuvampaa, 
 kun ei itse tarvitse olla koko ajan kääntämässä termostaattia.” 
 -Taloyhtiön asukas

Tilaa ilmainen esittely:

myynti@wattinen.fi  |  www.wattinen.fi

p. 044 044 8100

Wattinen on DNA Oyj:n tarjoama palvelu kerrostalon energiatehokkaaseen ja asukaslähtöiseen 
lämmityksen hallintaan. Taloyhtiö saa täyden palvelun paketin asennuksesta ylläpitoon ja raportointiin. 
Wattisen saa helposti yhdessä päivässä asennettuna, ilman putkimiestä ja myös kesken lämmityskauden.


