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Energiansäästökartoitus on palvelu, joka auttaa tilaajaa
selvittämään rakennuksen kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet tuomalla esille toimenpiteiden
kustannukset, takaisinmaksuajat ja säästöpotentiaalit
yksinkertaisilla taulukoilla ja kaavioilla.
Palvelu on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Nykaikainen energiatodistus sisältyy palveluun asiakkaan
niin toivoessa. Lisäksi asiakas voi valita palveluun Lämmitystapavertailun, Ilmatiiviysmittauksen sekä kylmän sään
aikaan U-arvon mittauksen ja kevyen lämpökamerahavainnoinnin.
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Energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden
ja järjestelmien tekniset ominaisuudet. Energiatodistus
tarvitaan asunnon myynnin ja vuokrauksen yhteydessä,
kuten muissakin rakennuksissa.
U-arvon mittauksella on mahdollista määrittää kustannustehokkaasti ulkorakenteiden kautta tapahtuva
lämmönjohtuminen.
Lämmitystapavertailu on kokonaispalvelu, missä puolueeton asiantuntija tekee energiansäästöpotentiaalilaskelmat
eri lämmitystavoille ja tarjouspyynnöt laitteistovalmistajille omistajien kriteerit huomioiden sekä avustaa omistajia
teknisissä kysymyksissä. Varsinkin tarjouspyyntöpalvelun
avulla saadaan lähtökohtaisesti keskenään vertailukelpoisia ja laadukkaita tarjouksia.

KOKONAISVALTAINEN PROJEKTI

Raksystems tarjoaa projektin kokonaisvaltaisesti aina
tutkimuksista lähtien suunnittelun ja projektinjohdon
kautta sen valvontaan.

Raksystemsin asiantuntijat ovat apunasi projektin alusta loppuun asti
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Puhelut 030-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min (alv. 24 %).
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Raksystems on vuonna 1989 perustettu rakennus- ja
kiinteistöalan asiantuntijayritys. Olemme Suomen suurin
kuntotarkastusyhtiö. Olemme tehneet yli 100 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä suunnitelleet ja valvoneet
satoja peruskorjaushankkeita. Tarjoamme asiakkaillemme
palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistamme kiinteistöomaisuuden arvon säilymisen ja terveellisen elinympäristön.
Toimimme aktiivisesti alan kehitystehtävissä kiinteistöjen ja
kansallisomaisuutemme edunvalvojina.

