Jos luet vies tin mieluummin s elaimella, klikkaa täs tä

JÄSENKIRJE 3/2021

Lämmitystekniikkapäivä
16.9.2021
Lämmitys tekniikkapäivä järjes tetään
Energonilla Lahdes s a 16.9.2021
Päivän teemana on uus iutuva
lämmitys öljy, s en s aatavuus ja
vaikutuks et lämmitys laitteis toihin
Kats o tarkemmin täs tä

Öljylämmityksen
tulevaisuus-kuuntele
podcast
Eritys as iantuntija Eero Otronen kertoo
näkemyks iä öljylämmityks en
tulevais uuteen Rakentaja.fi Kivijalka
podcas tis s a
Pääs et podcas tiin täs tä
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OSALLISTU WEBINAARIIN
Putting the Pieces Together-webinaari
järjes tetään yhdes s ä Eurofuelin ja NORA:n
(USA) kans s a. Webinaaris s a käs itellään
uus ituvien nes temäis ten polttoaineiden
käyttöä ja tulevais uutta lämmityks es s ä
kahtena päivänä toukokuus s a.
Ens immäinen os io on 20.5 klo 16:0018:30 alkaen ja toinen os io 27.5 klo
16:00-18:00 ( ajat ovat Suomen aikoja
ohjelmas s a USA aamu ja kes kieuroopan
ajat)
Kats o ohjelma täs tä

Rekis teröidy tapahtumaan
täs tä

Teknillinen suositus TS-14
on ilmestynyt
Suomes s a ollaan laajas ti s iirtymäs s ä
rakennus ten lämmityks es s ä uus iutuviin
energianlähteis iin perus tuviin ratkais uihin.
Öljylämmitys toimiala on s iirtymis vaihetta
edis tääks een tuonut tarjolle omana
vaihtoehtonaan uus iutuvan lämmitys öljyn.
Tuote on valmis tettu kokonaan jätteis tä ja
tähteis tä s ekä aiemmin
hyödyntämis kelvottomis ta teollis uuden
s ivuvirrois ta.
Vaihtoehdon merkittävä etu on, että
uus iutuvan polttoaineen käyttöön voidaan
us eimmis s a öljylämmitys kohteis s a s iirtyä
vaivattomas ti, koko laitteis toa
vaihtamatta. Näin s aadaan hyödyks i
kohtees s a olevien hyväkuntois ten
laitteis tojen jäljellä oleva käyttöikä,
materiaaleja ja tuotantopanos tuks ia
tarpeettomas ti hylkäämättä.
Lue lisää
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LÄMMITYSENERGIA
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
PIDETTIIN 18.3.2021

LEY:N
HALLITUS
2021

Vuos ikokouks en pöytäkirja

LEY:n Vuosikertomus on
julkaistu. Voit tutustua
siihen tästä ja löydät sen
myös nettisivuilta.

Lue lisää

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

Jos haluat peruuttaa tilauks en, klikkaa täs tä.
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