www.koja.fi

Ratkaisujamme käytetään
laajasti erilaisissa kiinteistöissä.
Tyypillisiä sovelluskohteitamme:

Koja Elinkaaripalvelut

Energia on osaamista

• Toimi- ja liiketilat
• Julkiset tilat
• Kauppakeskukset
• Hotellit
• Teollisuus- ja logistiikkakeskukset
• Datasalit
• Risteilijät

Teknisesti edellä, asiakkaan puolesta.
Koja Elinkaaripalvelut toteuttaa kustannus- ja energiatehokkaita talotekniikan
modernisointiratkaisuja, jotka ylittävät odotukset. Haastamme itsemme teidän
lähtökohdistanne. Luomme parhaat ratkaisut kaikkiin olosuhteisiin, laitteiden
koko elinkaaren ajan. Palvelemme teitä arjen tilanteissa yli 80 vuoden
kokemuksella. Meihin voitte aina luottaa.
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Kyllä, teemme kaiken puolestanne

01.

Kartoitus
• Kohdekäynti
• Mittaus ja tiedonkeruu
• Ymmärrys nykytilanteesta

Energiaraportti

02.
03.

Säästämme energiaasi

• Kuvaus nykytilanteesta
• Päivityssuunnitelma
(soveltuvat vaihtoehdot,
täydellinen dokumentointi)
• Laskelmat (energiankulutus,
takaisinmaksu)

Valaistus

Ilmanvaihto

• Valaistuksen ohjaus
• Led-teknologia
• Luotettavat yhteistyökumppanit
• Ylläpidon helppoutta

• Energiatehokkuuden parantaminen
• Kapasiteettimuutokset
• Elinkaaripäivitykset
• Säästöjen todentaminen

Jäähdytys

Rakennusautomaatio

• Kapasiteettimuutokset
• Maahantuonti ja valmistus
• Sertiﬁoidut asiantuntijat
• Vuosihuollot

• Käyttökustannusten ja
olosuhteiden optimointi
• Automaatiopäivitykset
• Mittaukset ja säädöt

Projektin läpivienti
• Materiaalihankinnat
• Töiden toteutus
• Käyttöönotto ja optimointi
• Nimetty vastuuhenkilö

Rahoitusratkaisu
• Joustava ja nopea projektin
käynnistäminen
• Säästöt heti käyttöön
• Investointikulu säästöksi
• Ei erillistä rahoitussopimusta
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