Kuuluuko ääniä?

Julkaisemme pieniä tehtäviä talotekniikan
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Jos lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on 0,45, E-luku remontin jälkeen voidaan laskea kaavalla
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LTO vuosihyötysuhteilla 0,55 tai 0,75.

