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Verto säästää
vettä, energiaa,
luontoa ja rahaa

Verto on viisaan
taloyhtiön valinta
Verto on nykyaikainen vesimittari ja fiksun
taloyhtiön valinta. Tarkemmin sanottuna
Verto on etäluettava ja huoneistokohtainen
vedenmittausjärjestelmä, joka mittaa kulutuksen päivittäin.
Verto-järjestelmä tekee vedenmittauksesta
tarkkaa, ajantasaista ja erittäin vaivatonta.
Mikä parasta, Verto on etäluettava vedenmittausjärjestelmä, jonka avulla on mahdol-

Säästeliäskin
käsin tiskaaja
kuluttaa vettä noin
viisinkertaisen
määrän astianpesukoneeseen
verrattuna.

lista säästää veden ja energian lisäksi selvää
rahaa.
Verto on etäluettavien vesimittareiden
markkinajohtaja, ja Verto-koteja onkin
Suomessa jo yli 100 000. Verto-käyttäjien
asiakastyytyväisyys on tutkitusti* huippuluokkaa. Verto on Suomessa suunniteltu ja
valmistettu, siis täysin kotimainen huipputuote.
*Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat vuonna 2017

Kiinteiden vesimaksujen ansiosta harva on tullut ajatelleeksi, että veteen
menee rahaa huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi sähköön. Vesi on
itse asiassa yksi kodin suurimmista kulueristä, koska vedenkäyttö kuluttaa
myös energiaa.
Eniten vedenkäyttöön vaikuttavat henkilökohtaiset kulutustottumukset.
Tärkein tekijä kulutuksen kannalta on jokainen asukas itse. Verto-vedenmittausjärjestelmän digitaalisen näyttölaitteiston avulla asukas voi tarkkailla vedenkulutustaan reaaliajassa omassa asunnossaan. Näin hänen on
helppo tehdä valintoja veden ja energian säästämiseksi. Verto-kodeissa
veden säästäminen muuttuu pian säästöksi euroissa, sillä laskutus perustuu aina todelliseen kulutukseen.

Mihin riittää kaksi kilowattituntia
Jääkaappi
4 vuorokautta

Lohkolämmitin
4 tuntia

Hehkulamppu
(40W) 50 tuntia

Kiuas
20 minuuttia

Kännykkälaturi
6 kuukautta

Suihku
5 minuuttia

Suomalainen
kuluttaa vettä
keskimäärin
155 litraa
päivässä
Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 155 litraa päivää kohti.
Suurinta vedenkulutus on kerros- ja rivitaloyhtiöissä. Käytetystä vedestä keskimäärin kaksi
kolmasosaa on kylmä vettä ja yksi
kolmasosa lämmintä vettä.
Suihku on ammetta säästeliäämpi
peseytymistapa, mutta se vie silti
paljon vettä ja energiaa. Esimerkiksi viiden minuutin suihku vie
vettä noin 60 litraa, josta lämpimän veden osuus on 60 % eli 36
litraa.
Kolmihenkinen keskivertoperhe
kuluttaa vettä yhteensä noin 170
000 litraa vuodessa. Verto-kodeissa vedenkulutus laskee tutkitusti noin 30 %. Tavallisen kolmihenkisen perheen kulutus laskee
siis yhteensä 50 000 litraa vuodessa. Rahassa laskettuna keskimääräisen veden hinnan mukaan
laskettuna tämä tarkoittaa noin
300 euron säästöä joka vuosi.

Verto tuo säästöä
koko yhtiölle
Asuinkiinteistön kuluista suurin osa muodostuu käyttövedestä, käyttöveden lämmityksestä ja jätevedestä. Vedenkäyttö muodostaa keskimäärin
37 % taloyhtiön kiinteistökustannuksista ja on siis taloyhtiön suurin yksittäinen kuluerä. Kokonaisuutena veteen kuluu siis enemmän rahaa kuin
koko taloyhtiön lämmittämiseen.
Veden lämmitys vie noin 30 % taloyhtiön lämmitysenergiasta. Kun huomioidaan asumisen koko energiankulutus sähkö mukaan lukien, on lämpimän veden osuus 20 % kunkin asukkaan henkilökohtaisesta energiankulutuksesta. Näin ollen 30 % säästö vedenkulutuksessa on samalla
10 % säästö energiakuluissa.

Verto huoneistokohtainen vedenmittaus
on kannattavin energiainvestointi
Koska vesi on kallista, kannattavin energiainvestointi on veden säästäminen. Verto-järjestelmän takaisinmaksuaika on keskimäärin 3–5 vuotta,
asennus huomioiden. Investoinnin kertakustannusvaikutus on keskimäärin noin 6 euroa rakennusneliömetriä kohden.

Huoneistokohtainen
vedenmittaus
pakollista
Suomessa
Huoneistokohtaisten vesimittarien
asentaminen saneerauskohteisiin
tuli pakolliseksi syyskuun 2013
alusta lähtien. Mittareita ei siis tarvitse asentaa erikseen, mutta ne
pitää asentaa esim. putkiremontin
yhteydessä. Uudisrakennuksissa
huoneistokohtainen mittaus on
ollut pakollista jo vuodesta 2011.

Verto on vaivaton ja luotettava
Verto-mittarien lisäetuna on laskutuksen ajantasaisuus. Verto pitää
huolen siitä, että kulutustiedot ovat ajan tasalla päivän tarkkuudella, ja
laskutus pystytään tekemään todellisen kulutuksen mukaan halutulla
aikavälillä. Tarkka ja todelliseen kulutukseen perustuva laskutus kannustaa asukkaita säästämään ja tehostaa isännöitsijän työtä.
Verto-järjestelmällä myös lämpimän veden kulutus osataan kohdistaa
oikein. Verto-järjestelmän avulla käyttövastikkeita voidaan siis alentaa,
kun veden osuus lämmityskuluista saadaan huomioitua vesimaksussa ja
kohdistettua käytön mukaan.

pakollista

Verto-järjestelmässä on
pitkä huoltoväli
Verto-virtausanturissa on vain yksi liikkuva osa. Verto-järjestelmässä on
pitkä huoltoväli, joka määräytyy käytetyn veden määrän, ei ajan mukaan.
Yhden virtausanturin huoltoväli on miljoona litraa eli keskikulutuksella
noin 15 vuotta. Anturit huolletaan asunnoittain ja tarpeen mukaan. Maksimissaan huoltoväli on 30 vuotta. Huoltovälien seuraamisestakaan ei
tarvitse turhaan stressata, sillä Verto-järjestelmä ilmoittaa erikseen huoltoa tarvitsevista antureista. Verto-järjestelmän huoltoverkko on kattava.

Takuu 5 vuotta

Suomessa suunniteltu
ja valmistettu

Tekniset tiedot
sekä LVIsuunnitteluohjeet ja
-työselitysmallit ovat
ladattavissa
osoitteessa
verto.fi

Verto-järjestelmän osat
Verto-vedenmittausjärjestelmä koostuu
kiinteistö- ja huoneistokohtaisista moduuleista

VertoLive tekee vesimaksujen
hallinnoinnista helpompaa
VertoLive on etäluettavan Verto-järjestelmän selainpohjainen käyttöliittymä, jonka kautta isännöitsijä voi seurata taloyhtiöiden ja asuntojen
vedenkulutusta suoraan oman työpöydän äärestä. VertoLiveä käytetään
internetselaimella eikä erillisiä ohjelmia tarvita. Kaikki VertoLiven tiedot päivittyvät verkon kautta automaattisesti, ja kulutustiedot voi siirtää
helposti VertoLivestä suoraan laskutusjärjestelmään. Näin mittareiden
luenta ja laskutus tapahtuu nopeasti perustuen tarkkoihin ja ajantasaisiin
tietoihin.
VertoLive-palvelusta voi seurata useiden eri talojen ja taloyhtiöiden kulutustietoja asuntokohtaisesti samoilla isännöitsijätunnuksilla. Järjestelmä
hälyttää vuodoista ja muista poikkeustilanteista reaaliajassa, ja tiedot voi
ohjata nopeasti huoltoyhtiölle.
VertoLivestä on saatavissa muokattavat raportit yhtiö- tai asuntokohtaisesti eri aikajaksoille. Järjestelmä tuottaa valmiit siirtotiedostot näihin
isännöinti- ja laskutusohjelmiin:
Unes / Domus / L7 / Liinos6 / Tampuuri / Infomaster / Komartek / Fivaldi

VertoMobile tuo kulutustiedon älypuhelimeesi
Helppokäyttöinen VertoMobile tuo kulutustiedot älypuhelimeesi ja
tekee tiedostavien valintojen tekemisestä helppoa. Sovellus toimii
yhdessä huoneistokohtaisen Verto-digitaalinäytön kanssa.
Sovellus näyttää vedenkulutuslukemat päivittäin. VertoMobile
myös ilmoittaa käyttäjälle, jos vuorokauden vedenkulutus on ylittänyt keskiarvon. Veden säästäminen on merkittävä ympäristöteko,
josta sinut palkitaan pienemmällä energia- ja vesilaskulla.

VertoPro

Kiinteistössä

Huoneistossa

VertoPro tekee vesilaskutuksesta
vaivatonta ja kustannustehokasta, sillä huolehdimme puolestasi
kaikesta. Palveluun siirtymisen
ansiosta voit jättää mittarien luennan, järjestelmän ylläpidon, laitteiston huollon, asiakaspalvelun,
laskutuksen, maksuvalvonnan
sekä perinnän meille. Näin säästät aikaa ja voit keskittyä omaan
ydinliiketoimintaasi.

Kiinteistön sähköpääkeskukseen asennetaan talo
yhtiökohtainen keruu- ja kaukoluentayksikkö.

Kuhunkin huoneistoon asennetaan huoneisto
kohtaiset virtausanturit, huoneistoyksiköt ja huoneistonäytöt.

Kaikki kulutuslukemat voidaan lukea keruuyksiköltä.
Järjestelmä voidaan etälukea GSM-verkon välityksellä
tai kiinteällä IP-osoitteella selainpohjaiseen Verto
Live-järjestelmään.

Asuntokohtaiselta huoneistonäytöltä asukas voi
itse seurata kotinsa lämpimän ja kylmän veden
kulutusta. Huoneistonäyttö voidaan asentaa esim.
eteiseen, jossa se on helposti asukkaiden luetta
vissa. Huoneistoyksiköt laskevat vedenkulutuksen
ja lähettävät kulutustiedot keruuyksikölle talon
sähköverkkoa käyttäen.

LIITY
SATOJENTUHANSIEN
TYYTYVÄISTEN
ASIAKKAIDEN
JOUKKOON.

Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija
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