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Lämmitysenergia Yhdistyksen vuosikokous 27.2.2020
Lämmitys energia Yhdis tyks en vuos ikokous pidetään Scandic Aviacongres s Centeris s ä
tors taina 27.2.2020 klo 13 alkaen, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa. Kuts umme kaikki
yhdis tyks en jäs enet os allis tumaan kokouks een.
Ilmoittaudu kokouks een
täs tä

Perinteisten öljykattiloiden
ja -poltinten myynti ja
valmistus loppuu
Suomes s a EU-as etuks en 813/2013
perus teella ei voida enää myydä
perinteis iä öljykattiloita ja
-polttimia.
As etuks en mukaan on kattila-poltinyhdis telmän täytettävä s en hyötys uhde ja
typenoks idien (NOx) pääs töjen
vaatimuks et.
Miten jatkos s a tulee menetellä?
Lue lis ää täs tä

As etus 813/2013
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Uusille biokattiloille
1.1.2020 suoritusraja-arvot
Suomes s a EU as etuks en 1189/2015
perus teella kaikki uudet biokattilat, jotka
käyttävät kiinteää bioenergiaa tulevat
ekos uunnitteluas etuks en
vaatimus ten piiriin. Tämä tarkoittaa mm.
klapia, haketta ja pellettiä käyttäviä
laitteita ja kos kee s ekä kotimais ia
valmis tajia että maahantuojia.

Lue
lisää tästä
linkistä

As etus 1189/2015

Kaksoispesäkattiloiden
myynnille uudet ohjeet
Kos ka Eu-as etus 813/2015 kos kee kaikkia
öljykattiloita, tarkoittaa s e myös
kaks ois pes äkattiloiden os alta s euraavaa:
Öljykattilan os alta s iihen on voimas s a
vas taavat s äädöks et kuin edellä mainittiin,
eli s e on s uunniteltava toimimaan
uus iutuvalla nes temäis ellä polttoaineella
ja s iihen on määritettävä
kattilavalmis tajan toimes ta uus iutuvalle
nes temäis elle polttoaineelle s uunnitellut
polttimet.
Kiinteän polttoaineen os alta voidaan
kattila varus taa varatulipes ävalmiudella,
ilman s uuluukkua, varus tettuna
peitelevyllä. Käytännös s ä tämä tarkoittaa
s itä, että kattilaan voidaan toimittaa
eriks een varatulipes ä-varus tepaketti, joka
s is ältää s uuluukun, arinat ja
puhdis tus s arjan.
Varatulipes äpaketin
kuva
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Lämmitystekniikkapäivät
Tallinnassa 14.-15.5.2020
Lämmitys tekniikkapäivillä käs itellään
edellä mainittuja muutoks ia ja niiden
merkitys tä poltinas ennuks iin, huoltoihin ja
myyntiin s ekä kattilavaihtoihin. Myös
uus iutuvat nes temäis et ja kaas umais et
polttoaineet mukana tapahtumas s a.
Alan s uurin muutos s itten öljylämmityks en
keks imis en on edes s ä, niin nyt jos
kos kaan kannattaa os allis tua.
Ilmoittaudu
täs tä

Lämmitys tekniikkapäivien
es ite

Pääset ilmoittautumaan kursseille klikkaamalla alla
olevaa ilmoitusta.

LEY on lämmitys alan ammattilais ten järjes tö, jonka
jäs enet ovat luotettavia urakoits ijoita tai alan johtavia
laite- ja energian toimittajia.
Urakoits ijat löytyvät verkos ta www.ley.fi/urakoits ijahaku
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Jos haluat peruuttaa tilauks en, klikkaa täs tä.
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