
 7.2.2017 

 

 

SPARA VATTEN OCH ENERGI 

 

Tänk dig att spara energi som motsvarar en 

sänkning av rumstemperaturen ca 2 – 4 

grader. Hur låter det?  

Nu har du möjligheten att spara enorma 

summor utan att sänka på komforten i ditt 

hem. 

Vi har studerat detta och de olika alternativen i Kirkkonummen Huolto. Vilka olika 

metoder kan man åta sig för att spara vatten?  

Genom att ersätta befintliga handduschar och strålsamlare med ELLESS® - 

vattensparprodukter, sparar ett medelhushåll stora kostnader. 

ELLESS® har marknadens mest energi- och kostnadseffektiva sparlatorer (sparstrålsamlare) 

för köks- och tvättställsblandare. I ett medelhushåll kan man spara energi för ca 1000 -  2000 

kWh och samtidigt spara 20 – 40 m3 färskt vatten. Med att multiplicera dessa tal med ditt 

husbolags bostadsmängd kan du lätt räkna ut vilka sparmöjligheter du har. 

Unik, patenterad teknik gör att det med ELLESS® sparlatorer lätt går att spara vatten som 

innebär en minskning av energikonsumtionen och därmed reducera miljöpåverkan. Att spara 

vatten är också att spara pengar. Men att endast minska vattenflödet är att sänka komforten. 

På ett enkelt och unikt sätt ökar ELLESS® produkter komforten och sparar vatten, energi och 

pengar på samma gång. 

Tänk på detta. ELLESS® -produkter jämfört med energisnåla lampor. En 11 Wh energisnål 

lampa sparar 49 Wh energi under en timme. ELLESS® sparduschen sparar samma mängd 

energi redan under 12 sekunder. 

Med att byta existerande perlatorer och duschar till ELLESS®-

sparlatorer och sparduschar sparar man mera än med de 

senaste energisnåla blandarna.  

 

Förse din fastighet med ELLESS® -vattensparprodukter och 

- spara på miljön 

- spara energi  

- sänk driftkostnaderna 

- öka komforten 

 

Begär om ett anbud och en sparkalkyl till Ditt husbolag från  

Kirkkonummen Huolto 

info@kirkkonummenhuolto.fi eller telefon 09 221 9090 
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Produkter Utvecklingen av vattensparprodukter till kök, badrum och tvättställ började redan på 1980-talet. 

Besparing av vatten ger mindre energiåtgång och reducerar därmed miljöpåverkan. Effekten 

av ELLESS® produkter ger dessutom ökad komfort för användaren. Rent ekonomiskt sparas 

kostnaderna in på mycket kort tid.  

ELLESS® produkterna ger en fyllig och behaglig stråle med mycket god tryckkänsla. Detta ger 

en mycket hög skölj- och tvättkomfort även vid låga flöden. Produkternas pris sparas in inom 

en mycket kort tid. 

Genom att ersätta befintliga perlatorer och duschar med ELLESS® sparlatorer och sparduschar 

kan man i ett medelhushåll spara 1000 – 2000 kWh energi samt 20 – 40 m3 vatten. 

T.ex. i en fastighet med10 bostäder sparar man lätt ca 10 000 kWh energi och ca 200 m3 vatten. 

Jämförelsevis kan man i en höghusfastighet med 50 bostäder spara 50 000 kWh och över 1 000 

m3 vatten. I Kyrkslätt är vattenavgiften 4,84 €/m3 och energiavgiften för fjärrvärme är 61,88 

€/MWh. 

En fastighet med 10 bostäder sparar ca 600 – 1200 € i energikostnader och ca 950 € för vattnets 

del, dvs. ca 1500 – 2100 €/år. 

En fastighet med 50 bostäder sparar ca 3 000 € i energikostnader och ca 4800 € för vattnets 

del, dvs närmare 8 000 €/år. 

 

 

 

Kalkyl Varför låta tusentals kilowattimmar varmvattenenergi samt 30,000 - 40,000 liter färskvatten per 

hushåll årligen rinna ut i avloppet - helt i onödan? 

Vi har påbörjat samarbete med tillverkaren av ELLESS® produkter, och kan för vår del på detta 

sätt hjälpa husbolagen att uppnå stora besparingar. Produkterna har utvecklats och testats 

alltsedan 1980-talet.  

Moderna köksblandare kräver ett sköljflöde på ca 6-10 liter/minut för att uppnå en tillräckligt bra 

sköljeffekt. Med ELLESS® sparlatorer minskas detta flöde till endast 3,5 – 6 liter/minut utan att 

inverka på tryckkänslan och sköljeffekten! 

Fördelning över vattenanvändningen i ett normalhushåll 

Bilden är baserad på aktuella siffror från 

Energimyndigheten. Den totala vattenanvändningen 

varierade i deras mätningar från 58 till 156 liter per person 

och dygn. Medeltiden för en dusch var 4,7 minuter för 

varmvatten och 4,6 minuter för kallvatten. 

Andelarna kallvatten (kv) och varmvatten (vv) som 
använts i de olika delarna av hushållet är: 

 
23 % vv och 18 % kv för diskho i köket 
27 % vv och 13 % kv för bad/dusch 
11 % vv och 8 % kv för tvättställ 

 
 

Man gör beräkningen med att mäta vattenflödet i de befintiliga perlatorerna och 

duscharna och gör en sparkalkyl i samband med leveransen av anbudet. 

 



 7.2.2017 

 

 
 
Genom att byta tio glödlampor mot lågenergilampor kan ett hushåll spara 500 
kWh per år, men visste du att... 

 
... genom att byta en strålsamlare (perlator) i köket mot Elless® sparlator kan ett 
hushåll på ett par personer spara ca 600 kWh per år. Dessutom sparar man ca 14 m3 
färskvatten 
 
… genom att byta en strålsamlare i tvättställ mot Elless® sparlator kan samma hushåll 
spara ca 300 kWh per år samt ca 7 m3 färskvatten 
 
… genom att byta dusch till Elless® spardusch kan man spara 900 kWh per år samt 
ca 20 m3 färskvatten 
 
Genom att byta alla perlatorer och duschar till ELLESS® -sparprodukter uppnår man 
betydande besparingar. Detta märker man på mindre energi- och vattenräkningar och 
samtidigt reduceras miljöbelastningen då vi använder mindre energi. 
 
Det finns ca 2,6 miljoner hushåll i Finland. Potentialen för besparingar är ca  50 – 100 
milj. m3 vatten och 2623 GW dvs. 2,62 TW energi med sparlatorer och sparduschar. 
 
 
Begär ett anbud och en sparkalkyl redan idag info@kirkkonummenhuolto.fi  
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