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Den som bor i ett
Verto-hem sparar
Enligt Vertos vattenförbrukningsdata kan den dagliga vattenförbrukningen
vara något som helst mellan 50 och 1000 liter per person och dygn.
Genom att ändra sina användningsvanor kan varje finländare avsevärt
minska sin vattenförbrukning utan att livskvaliteten försämras.

En besparning
på 30 %
av vatten innebär

Verto är det smarta
fastighetsbolagets val

en besparning
på 10 %
av energi

Verto är inte bara en vattenmätare
utan även marknadens smartaste
vattenmätningssystem och Finlands ledande
expert på förbrukningsdata.

Vi erbjuder även underhålls- och
faktureringstjänst för vattenmätning som
kombinerar underhåll, fakturering och
kundtjänst på ett unikt sätt.

Verto är marknadsledare inom branschen,
och det bor redan nästan 400000 invånare
i Verto-hem. Enligt undersökningarna*
är Verto-användarnas kundnöjdhet på
toppnivå. Vertos vattenmätningssystem
utformas och tillverkas i Finland och är alltså
en helt inhemsk topptjänst.

Vi är kända för produkter i toppklass, snabba
leveranser samt en sakkunnig förståelse för
olika arbetsskeden och -miljöer. Därför är
Verto det smarta fastighetsbolagets val.

*Taloustutkimus 2020

I Verto-hemmen kan kunden enkelt följa med vattenförbrukningen
med bostadsdisplayen och VertoMobile-appen. VertoMobile är
en avgiftsfri mobilapplikation som ger kunden tillgång till sina
vattenförbrukningsuppgifter var som helst. Appen visar bostadens
vattenförbrukningsdata på dygnsnivå. Den meddelar även invånaren
om vattenförbrukningen under ett dygn har överskridit medelvärdet.

Ett finskt hushåll förbrukar 130 liter vatten
per dag
Boende i flerbostadshus använder i genomsnitt 130 liter vatten per dag*
i Finland. Av det använda vattnet är två tredjedelar kallvatten och en
tredjedel varmvatten.
Att duscha sparar vatten jämfört med att bada i badkar, men det tar
ändå mycket vatten och energi. Till exempel förbrukar en dusch på fem
minuter cirka 60 liter vatten, varav 60 procent är varmvatten, dvs. 36 liter.
En familj på tre personer förbrukar sammanlagt cirka 143000 liter
vatten årligen. I Verto-hemmen minskar vattenförbrukningen enligt
undersökningarna med cirka 30 %. Besparingen är alltså betydande för
en familj på tre personer, eftersom detta innebär en besparing på upp till
300 euro årligen beräknat på grundval av det genomsnittliga vattenpriset.
*Motiva 2019

Hämta avgiftsfria
VertoMobile via
din appbutik för
Android och iOS

Till vad räcker två
kilowattimmar?
Kylskåp i 4 dygn
Glödlampa (40 W)
i 50 timmar
Mobilladdare
i 6 månader
Blockvärmare
i 4 timmar
Bastuaggregat
i 20 minuter
Dusch i 5 minuter

VertoLive

Energibesparingar
med vattenfakturering
Uppföljning av vattenförbrukning i realtid och fakturering enligt
förbrukning gör fastighetsbolagets vattenförvaltning rättvis och hjälper
samtidigt att spara energi. Lagreformen som genomför direktivet
om energieffektivitet syftar till att styra förbrukningen av vatten och
uppvärmningsenergi i hushållen mot ökad energieffektivitet.
I nya fastigheter borde vattenfakturering i framtiden baseras på
förbrukning mätt med bostadsspecifika och fjärravläsbara mätare.
Därutöver ska bolagets aktieägare, hyresgästen och innehavare av
hyresrätter få uppgifterna om förbrukning av varmt och kallt bruksvatten
månadsvis. Skyldigheten gäller de renoverings- och nybyggnadsobjekt
som har fått byggnadstillstånd efter lagreformen som trädde i kraft
i november 2020.

- tillförlitliga data och smidig vattenfakturering
Den webbläsarbaserade VertoLive har utformats för att spara fastighetsförvaltarens tid. Tjänsten samlar in
vattenförbrukningsdata för alla dina objekt på en adress. Från VertoLive får du bekvämt vattenförbrukningsdata
i form av överföringsfil till faktureringssystemet. Med tilläggstjänster, såsom gränssnittslösningar, gör du ditt
vattenmätningssystem till en helhet som motsvarar dina behov. Lär mer på adressen verto.fi/vertolive.
obligatoriskt

VertoData-tjänsten säkerställer
att vattenförbrukningsdata
överförs till våra kunder så smidigt
och funktionssäkert som möjligt,
eftersom vi på Verto ser till att
datakommunikationen fungerar
och dataöverföringen upprätthålls.

Genom att välja VertoBill-tjänsten
låter du Verto sköta den bostadsspecifika vattenfaktureringen, betalningsbevakningen och indrivningen.

Vertos kundtjänst har undersökts
och visat sig vara i toppklass.
Genom att välja VertoCare-tjänsten
låter du Verto sköta kundtjänsten
relaterad till vattenfakturering för
ditt fastighetsbolag.

VertoFlow fjärravläser vattenförbrukningsdata från vilket fjärravläsbart vattenmätningssystem som
helst och tar förbrukningssiffrorna
till VertoLive-tjänsten.

Med hjälp av VertoPluggränssnittslösningen får du
vattenförbrukningsdata direkt från
VertoLive till ditt faktureringssystem.

VertoMaint styr uppföljningen
och underhållet av ditt
vattenmätningssystem automatiskt
till ett serviceföretag som
bemyndigats av Verto.

Tillsammans kan vi börja spara energi genast
Även i äldre fastigheter lönar det sig att börja spara vatten och energi
genast, för installationen av vattenmätningssystemet kräver inte alltid
rörrenovering, även om VVS-arbeten inte kan helt undvikas.
Vertos smarta anläggningar och gränssnittslösningar gör mätningen
av vattenförbrukning och vattenfaktureringen enkel. Fjärravläsningen
underlättar fastighetsförvaltning, eftersom det inte tar tid att samla
in data från hudbolagens tekniska lokaler. Automatisk överföring
av förbrukningsdata till VertoLive-tjänsten minskar risken för fel,
och automatisering gör vattenfaktureringen enklare. Dessutom kan
faktureringen fördelas över ett kortare faktureringsintervall, då man
kan glömma bort utjämningsfakturor.

Öppet API-grässnitt

Flödesgivare

De tekniska uppgifterna samt VVS-planeringsanvisningar
och -arbetsbeskrivningsmodeller kan
hämtas på adressen
verto.fi

VertoBlue-systemets delar
Bostadsdisplay

Insamlingsenhet

Bostadsenhet

VertoLivemolnservice

Trådlös anslutning
mellan bostäderna
Verto
Mobile

VertoBlue inleder
en helt ny era för
vattenmätning

BOSTADSDISPLAY EVN-R

FLÖDESGIVARE V-15U

VVS-NR 4466918

VVS-NR 4466913

• Trådlös

Typgodkännande: 0402-MID-C600001
Uppfyller kraven i MID-typgodkännande 2014/32/EU

• Installation på väggfäste och med magnet
• Batterier: 2 st. alkaliska LR6-batterier i AA-storlek
Invånaren kan byta batterier när det behövs

• V-15U 1 m ultraljud (varmt och kallt bruksvatten)

• Mätning av temperatur och fuktighet i bostaden

• Materialet på givarstaven är hållbar komposit (PPS)

• Nominell storlek: DN 15 (R ½)
• Backventil: Ja (pressure relief-funktion, 7 bar)

Trådlös – enkel att montera
Inhemsk
INSAMLINGSENHET

Flödesgivaren är underhållsfri
Fem års garanti
Uppföljning av förbrukning i realtid

VATTEN ÄR DET
VIKTIGASTE I HELA VÄRLDEN.
DÄRFÖR SPELAR
VATTENFÖRBRUKNINGEN
ROLL.

BOSTADSENHET
VVS-NR 4466914

EVG-S VVS-NR 4466916 / EVG-SA (GSM)
EVG-E VVS-NR 4466917 / EVG-EA (BREDBAND)

• LoRa-radio

• Kapacitet: förbrukningsdata från 300 bostadsenheter

• Matningsspänning: EVH-RB

• LoRa-radio

•	Verto Li-Th-batteripaket
– Batterierna får bytas av serviceföretag som
bemyndigats av Verto

•	NB-IoT-förbindelse med SIM-kort eller via TCP/IPbredbandsanslutning
•	Matningsspänning: EVG-S 230V, ~50Hz och EVG-E
230V, ~50Hz

• Trådlös anslutning till bostadsdisplayen

– Batteripaketets livslängd är cirka 15 år
• Alternativt tillgänglig
Matningsspänning: EVH-R230: 230 V, ~50 Hz

BLI EN AV VÅRA
HUNDRATUSENTALS
NÖJDA KUNDER.

Finlands ledande expert på vattenförbrukningsdata

Ta kontakt – vi berättar gärna mera!
tfn 010 734 0700 • verto@verto.fi • verto.fi

VertoNordic Oy
Hopunkatu 11 • 38200 Sastamala
tfn 010 734 0700 • verto@verto.fi • verto.fi
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