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Pääkirjoitus

Uusiutuvasti eteenpäin!
Lämpöpumppumarkkina on viime vuosina kehittynyt 
hyvin suotuisasti. NIBE kumppaneineen on pystynyt 
edelleen kehittämään 
liiketoimintaansa ja yhtei-
nen asema markki noilla 
on jatkanut vahvistumis-
taan. Kasvu on saamassa 
jatkoa myös kuluvana 
vuonna.

Maailma muuttuu yhä 
ympäristöystävällisem-
mäksi ja yhä useampi 
haluaa tehdä voitavansa 
osallistumalla eri tavoin 
ympäristön suojelemi-
seen. Olemme lopultakin 
pääsemässä eroon ”ei 
me, vaan muut” -mentali-
teetista. Jokainen pystyy 
omalla esimerkillään 
vaikuttamaan ympäris-
töasioiden positiiviseen 
kehittymiseen. Mikään 
ympäristöteko ei ole niin pieni, ettei sitä kannat taisi 
toteuttaa.

Yhä useampi uudisrakentaja valitsee lämmitysratkaisun, 
joka vähentää ilmaston kasvihuonepäästöjä. Tänä päivänä

 ymmärretään jo hyvin, ettei raken nusten lämmittäminen 
fossiilisilla polttoaineilla ole kestävää kehitystä.

Suomessa on edelleen 
kohtalaisen iso rakennus-
kanta öljyllä lämpiäviä 
omakotitaloja ja isompia 
kiinteistöjä. Joka vuosi 
iso osa näistä siirtyy 
uusiutuvaa energiaa 
käyttäviin järjestelmiin, 
ja trendi sen kuin kiihtyy. 
Samalla halutaan entistä 
enemmän ratkaisuja joita 
on mahdollista ohjata 
optimoidusti sekä valvoa 
internetin kautta.

On ollut myös erittäin 
mukavaa nähdä, että 
lämpöpumppuratkaisujen 
kruunaamaton kuningas 
maalämpö on yhä vahvis-
tanut asemaansa markki-

noilla. Maalämpö on pitkäjänteisesti ajatellen moneen 
kohteeseen edelleen se järkevin ratkaisu.

Ryhdytään yhdessä toimiin ilmastonmuutoksen hidasta-
miseksi!

Anders Johansson
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J
ärvenpääläiset Otsomaat olivat kolme vuotta sitten 
samassa tilanteessa kuin moni muukin öljyläm-
mitteisen talon omistaja: vanha järjestelmä oli 
tullut tiensä päähän. Öljykattilan uusimisen sijaan 

Otsomaat päätyivät suosimaan uusiutuvaa energiaa. 

– Halusimme siirtyä huolettomampaan lämmitysmuo-
toon vielä ennen eläkkeelle jäämistämme, mutta ei 
se päätös ihan hetkessä syntynyt. Teimme huolellista 
taustaselvitystä, vertailimme eri ratkaisuja ja päädyimme 
lopulta maalämpöön. NIBE vaikutti toimittajista luotetta-
vimmalta, ja saneerauksen toteuttajaksi valikoitui Lämpö-
Diileri, Timo Otsomaa kertoo. 

– Projekti meni kokonaisuudessaan ihan nappiin. Sanee-
raus sujui noin viikossa avaimet käteen -periaatteella: 
LämpöDiileri purki öljykattilan ja -säiliön, teki lämpökaivon, 
suoritti tarvittavat kytken-
nät ja hoiti purkujätteen 
poiskuljetukset. Vietimme 
itse mökillä tuon ajan, 
kesäaika kun oli. Palates-
samme laitteiston säädöt 
laitettiin kuntoon, eikä niille 
ole sen jälkeen tarvinnut 
tehdä mitään. 

Otsomaat ovat olleet pää-
töksensä kaikin puolin  
tyytyväisiä.

– Ratkaisussa viehättää eri-
tyisesti sen huolettomuus. 

Öljylämmityksen aikaan kävi kerran niin, että polttimo 
meni rikki ensimmäisenä lomapäivänämme. Olimme itse 
ulkomailla, ja palatessamme meitä odotti aikamoinen 
sähkölasku järjes telmän oltua neljä viikkoa sähkövastuk-
sen varassa. 

– Luontoarvot painoivat päätöksessä, tietysti, ja ratkaisu oli 
muutenkin omalta kannalta otollinen –  edullinenkin. Enää 
ei tarvitse huolehtia öljylaskuista. Ja jos asunnon jossain 
vaiheessa myykin, maalämpöratkaisu voi vaikuttaa myös 
hintaan suotuisasti. 

Otsomaa käyttää myös NIBE Uplink  -palvelua. 

– Puhelimen sovelluksesta näkee lämmitysjärjestelmän 
tilanteen kätevästi. Kyllä siitä tulee tarkisteltua, että kaikki 
on kunnossa. Alkuvaiheessa toimintaa tuli enemmänkin 

seurattua, mutta nykyään 
sovelluksen vilkuilu on har-
ventunut huomatessani, 
että järjes telmä toimii niin 
moitteettomasti. 

– Olen ollut tyytyväinen 
kyllä. Kaikille tutuille olen 
sanonut, että oman koke-
mukseni mukaan maaläm-
pö on helppokäyttöinen, 
huolettomampi ja pidem-
män päälle myös kannatta-
vampi ratkaisu öljylämmi-
tykseen verrattuna.

Huolettomuus, luontoarvot ja lämmitys kustannusten 
aleneminen painoivat vaa’assa, kun Otsomaat  
päättivät siirtyä öljylämmityksestä maalämpöön. 

Öljylämmityksestä 
eroon avaimet 
käteen -periaatteella

KOHTEESEEN ASENNETTU NIBELAITTEISTO:

• NIBE 1155-6(8) invertterimaalämpöpumppu

• NIBE VPB 300 R käyttövesivaraaja



K
emi on tunnettu lumilinnastaan jo 90-luvun 
lopulta saakka. Helmikuussa 2019 toimin-
ta muuttui ympärivuotiseksi, ja samalla 
kohteeseen rakennettiin liuta kahvila- ja 

ravintola palveluita, kokoustiloja ja ohjelmapalveluita. 

– Totesimme muutama vuosi sitten, että Lumilinnan  
olisi aika lunastaa ympärivuotinen paikka kaupungis-
sa. Haimme päätöksen tueksi paljon tietoa, ja kävin 
tutustumassa muun muassa erilaisten jääbaarien, 
elintarvike kylmätilojen ja jäähallien toteutukseen. 
Tiedon rippeitä tuli sieltä täältä, mutta hankkeemme 
oli monessa mielessä uniikki. Halusimme kylmätiloi-
hin esimerkiksi lumilattiat monessa kohteessa näh-
tyjen kokolattiamattojen sijaan, ja teimme sitä varten 
valtavasti etsiväntyötä, kertoo Kemin Matkailu Oy:n 
toimitusjohtaja Susanna Koutonen. 

Vihreä rakennus vihreässä kaupungissa

Alusta asti oli selvää, että rakennuskokonaisuudesta 
haluttiin mahdollisimman ekologinen. Jo pelkkä  

sijainti velvoitti tähän, onhan Kemi Suomen ensim-
mäinen ISO 14 001 -sertifikaatin saanut vihreä kau-
punki. Maalämmön ja geokaivojen hyödyntämisen 
lisäksi rakennuksen käyttövesi lämpiää hukkaläm-
möllä. Katolle asennettujen yli 400 aurinkopaneelin 
myötä rakennus on samalla Kemin alueen suurin 
aurinkovoimala. 

– Maalämpö oli meille selvä valinta, sillä muut kiin-
teistömme ovat osoittaneet konkreettisesti, miten 
suuret säästöt sen avulla saadaan. Investoinnille 
löytyi myös kriitikoita. Teimme päätökset kuitenkin 
pitkällä tähtäimellä: meille oli tärkeää, että vaikka 
alkuinvestointeja vaadittiinkin, varsinaiset käyttökus-
tannukset pysyisivät kohtuullisena. Tämänkaltaisessa 
toiminnassa on niin suuret sesonkivaihtelut, että 
matalat käyttökustannukset antavat turvaa toiminnan 
edelleen kehittämiseen, Koutonen sanoo.

– Uskon, että matkailijat arvostavat vihreitä arvo-
jamme. Toki löytyy myös ihmisiä, jotka kyselevät, 
miten meillä on varaa pitää tällaista isoa pakastinta.  

 Vihreiden arvojen

Lumilinna
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Kemin matkailun lippulaiva näyttää 
suuntaa vihreälle rakentamiselle. 

Lämpötilan ei kuitenkaan onneksi tarvitse olla  
-20°C, vaan jonkin verran pakkasen puolella pysy-
minen riittää. Myös lumi ja jää varaavat kylmää 
valtavasti.

Ensimmäinen kokonainen talvi edessä

Uusi Lumilinnarakennus avattiin yleisölle 14.2.2019. 

– Tavoitteenamme oli saada rakennus auki vielä 
talvi sesongin aikana, jolloin kohteessa oli paljon 
matkan järjestäjäasiakkaita paikan päällä.  

Puskaradio – ihmisten jakamat kuvat ja autenttiset 
kokemukset kohteesta – on meille parasta markki-
nointia. Hanke oli suuri ja työmaa on aina työmaa, 
joten kumppanimme ylsivät kyllä hatunnoston arvoi-
seen ponnistukseen. 

– Lumilinna on todellinen taidonnäyte siitä, mitä 
lumen ja jään ympärillä voidaan tehdä. Hienointa 
on seurata, kun lumilinnaan astuu henkilö, joka ei 
ole aiemmin nähnyt jäätä kuin korkeintaan palana 
grogilasissa. Sitä miettii, että tuoltako se tuntuu, kun 
näkee jäätä ensimmäisen kerran elämässään? 

Tehokas ja tarkoin 
harkittu järjestelmä
Lapin LVI-asennus Oy vastasi Lumilinnan maalämpö-
järjestelmän toteutuksesta. 

–  On todella hienoa, että Lumilinnan kaltainen 
matkailun lippulaiva näyttää esimerkkiä ekologiseen 
rakentamiseen maalämpöön panostamalla, sanoo 
Teppo Lahti Lapin LVI-asennus Oy:sta

– Putkiurakassa asensimme kohteeseen käyttövesi-, 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Lämpöä tuote-
taan viidellä maalämpöpumpulla, jotka ovat koko-
naisteholtaan 300 kW. Lämmitys- ja myös ilmastoin-
nin jäähdytysenergia otetaan 26:sta geokaivosta. 
Koska aikataulu oli tiukka, töitä paiski parhaimmillaan 
toistakymmentä putkiasentajaa samanaikaisesti.

– Kokonaisuus on tehokas ja tarkoin harkittu. Kaikki 
lämmitysjärjestelmät ovat matalalämpöjärjestelmiä. 
Ympärivuotinen lumilinna pidetään kylmänä komp-
ressorein, ja hukkalämpö käytetään hyväksi käyttö-
veden lämmitykseen. 

”Maalämpö oli selvä valinta.   
Muut kiinteis tömme ovat 
osoittaneet, miten suuret  
säästöt sen avulla saadaan.”
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VR:n vanha varikkorakennus 
muuntui Turun AKK:n moderniksi 
koulutus keskukseksi. Samalla 
oli aika kääntää sivua myös 
lämmitysratkaisun suhteen.  
Kohteen lämpöpumppu
saneerauksen toteutti TecHeat Oy.

ASENNETUT TUOTTEET:

•  8 kpl NIBE F1345-60 kiinteistölämpöpumppuja

•  2 x 1000 l UKV työsäiliöt/puskurivaraajat 

•  2 x UKV 750 työsäiliöt + 165kW lämminvesilatausryhmä

• Shunttiohjattu lisälämpö (öljykattila)

• Passiivinen viilennys

•  Energiakaivot 11 700 m 

Varikosta  
nykyaikaiseksi
koulutuskeskukseksi

Turun  Aikuiskoulutussäätiö osti VR:ltä Artukaisissa sijaitse-
van terminaalikiinteistön vuonna 2011 mahdollistaakseen 
toimintansa laajentamisen. Kiinteistön muutostöiden lista 
oli pitkä. Keväällä 2019 oli maalämpösaneerauksen vuoro. 

– Tulimme siihen tulokseen, että maalämpö on pitkällä 
tähtäimellä edullisin ja ekologisin lämmitysvaihtoehto. 
Suunnittelun lähtökohtana oli saattaa rakennuksen ener-
giankulutus tämän päivän määräyksiä vastaavaksi, kertoo 
Turun AKK:n kiinteistövastaava Juha Katajamäki.

– Projektin haastavin osuus oli energiatarpeen ja tehon 
oikea mitoittaminen. Vanhasta öljylämmitteisestä VR:n 
terminaalista osa oli purettu, osa muutettu opetustiloiksi. 
Niistä lähtökohdista tarvekartoitus oli hieman normaalia 
haastavampaa, kertoo myyntipäällikkö Kim Wenman 
TecHeat Oy:sta. 
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Toimintavarmuutta simuloinnin avulla

TecHeatin monipuolinen asiantuntijuus tuli projektissa 
tarpeeseen.  

– Maalämpöhankkeissa kaivokenttä ja lämpöpumput 
mitoitetaan usein erikseen. Meillä asiakas saa molemmat 
palvelut samalta luukulta, jolloin kykenemme katsomaan 
kokonaiskuvaa tarkemmin ja toteuttamaan poraukset 
kustannustehokkaasti. Tutkimme myös simulointiohjel-
mien avulla, miten kallio käyttäytyy seuraavien kymmenien 
vuosien aikana. Kun mahdolliset painehäviöt ja kaivoken-
tän virtaamat selvitetään huolellisesti, saamme toimivan ja 
kustannustehokkaan järjestelmän, Wenman kuvailee.

– Alkuperäinen suunnitelma laajeni viidellä kaivolla, koska 
terminen vastetesti osoitti kallion lämmönjohtavuuden 
hieman normaalia matalammaksi.

– NIBEn laitteet ovat erittäin laadukkaita. Lisäksi NIBEn 
kiinteistölämpöpumpuissa on kaksi kompressoriyksik-
köä lämpöpumppua kohden, mikä parantaa laitteiden 

hyötysuhdetta ja toimintavarmuutta huomattavasti. 
Esimerkiksi tässä kyseisessä kohteessa, jossa 

lämpöpumppuja on rivissä kahdeksan, yksittäinen 
kompressoriyksikkö voidaan vaihtaa helposti 
järjestelmää sulkematta – 15 muuta kompres-
soriyksikköä tuottaa lämpöä edelleen koko 
huoltotoimenpiteen ajan. 

Koulu käytössä kaiken aikaa

Koulu oli käytössä koko hankkeen ajan, ja 
työmaa sijaitsi koulun vilkkaalla parkki-
paikalla. Haasteellinen tilanne edellytti 
huolellista ennakkosuunnittelua, tieto-
taitoa ja säntillistä työnjohtoa. Muun 
muassa kaikki erityisputkityöt suori-
tettiin ja komponentit esivalmisteltiin 
työmaan ulkopuolella. Huolellisen 

suunnittelun ansiosta ulkopuoliset 
työt kestivät vain viisi viikkoa,  
vaikka kohteeseen porattiin  
yhteensä 40 energia kaivoa.  

Molemmat haastateltavat uskovat julkisten rakennusten 
siirtyvän lämpöpumppujen aikaan yhä enenevissä määrin. 

– Kyllä tämä varmaan kasvava kehityssuunta on. Olisi  
kiinnostavaa tietää, ovatko kunnat jo ottaneet julkisten  
rakennusten vaatimat kaivokentät kaavoituksessa  
huomioon, Katajamäki pohtii. 

Tulevaisuus on vihreä. 
Sekä Juha Katajamäki 

(vas) että Kim Wenman 
(oik) uskovat julkisten 
rakennusten siirtyvän 

lämpöpumppujen aikaan 
yhä enenevissä määrin.
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     Ympäristöarvoja ja saneerauksia 

Lämpöpumppu-
markkina  
voi hyvin

Suomen Lämpö
pumppuyhdistyksen 

puheen johtaja  
Jussi Hirvonen listasi 

lämpöpumppumarkkinan 
keskeisimmät trendit.  

Huomaa ainakin nämä!
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IPCCraportti muutti maailman. 
Maailma muuttui vuosi sitten julkaistun ilmastoraportin 
myötä.  Ympäristöarvot ovat vahvistuneet todella nopeasti, 
ja raportti loi myös maailmanlaajuista poliittista painet-
ta tehdä radikaaleja toimenpiteitä ilmaston muutoksen 
hidastamiseksi. Ympäristötietoisuuden lisääntymisen 
myötä lämpöpumput ovat ilmestyneet kaikkiin tulevaisuu-
den suunnitelmiin.

Taloudellinen realismi 
kirkastuu. 
Kuluttajat alkavat hahmottaa, että 
läm pöpumppu on hyvä taloudellinen 
investointi. Korkokannat ovat alhaalla, 
ja käyttökuluista syntyneillä sääs töillä 
voi maksaa lainaa pois. Miksipä 
syytää rahaa sähköyhtiölle, kun 
saman rahan voi käyttää oman lainan 
maksamiseen. 

Yhä useampi haluaa jäähdytyksen. 
Yhä useampi haluaa taloonsa myös jäähdytyksen. Tämä 
lisää lämpöpumppujen haluttavuutta: lämmitysjärjestel-
män hankkija saa jäähdytyksen kaupan päälle. 

Kaukolämpöä lämpöpumpuilla. 
Kaukolämpöä tuotetaan yhä useammin lämpöpump-
pujen avulla. Lämmönlähteenä toimivat muun muassa 
datakeskukset. 

Julkiset rakennukset siirtyvät 
lämpöpumppujen aikaan. 
Julkisista rakennuksista, kuten ostoskes-
kuksista, tulee yhä enenevissä määrin 
lämpöpumppulämmitteisiä ja  -jäähdytteisiä. 
Edelläkävijöinä ovat toimineet muun muassa 
Turun Skanssi, Espoon Lippulaiva sekä Ikeat 
kautta maan.  

Kerrostalojen lämmittäminen lämpö
pumpuilla yleistyy. 
Taloyhtiöt investoivat lämpöpumppuihin sekä taloudelli-
sista syistä että ympäristöä suojellakseen. Kaukolämpö 
on hintavaa ja esimerkiksi Helsingin kauko lämmöstä 
tuotetaan kivihiilellä jopa puolet. Lämpöpumppu tarjoaa 
vihreän vaihtoehdon, jonka avulla taloyhtiöt voivat tehos-
taa energiankäyttöään ja katkaista riippuvuutensa kauko-
lämpöyhtiöön. 

Markkina kasvaa sekä orgaanisesti 
että saneerausten kautta.
Maalämmöllä on Suomessa erittäin vahva asema; jo 
noin puolet uusista taloista lämpenee maalämmön 
avulla. Samalla ilmavesipumput ovat olleet kovassa 
nosteessa jo vuosia: laitteilla korvataan öljylämmi-
tystä tai niitä asennetaan vesikiertoisen sähkölämmi-
tyksen rinnalle säästöjä tuomaan. Ilmalämpöpump-
pujen puolella myös saneerausmarkkina kasvaa, kun 
2000-luvun alkupuolella asen net tujen pumppujen 
uusiminen alkaa olla ajankohtaista. 

Öljylämmityksestä luovu
taan entistä vilkkaammin. 
Suomessa korvataan vuosittain noin 
5 000 öljykattilaa lämpöpumpuilla. 
Poltto öljyn hinnankorotukset sekä 
tavoitteet luopua öljyn polttamisesta 
vuoteen 2030 mennessä kiihdyttävät 
todennäköisesti lämpösaneerausten 
tahtia.



Jarkko Ahola, muusikko:

”
Muutin nykyiseen asuntooni noin vuosi sitten, ja 
aika nopeasti syntyi ajatus lämmitysjärjestelmän 
vaihtamisesta. Öljylämmitys on luonnolle haital-
lista, kallista, pahanhajuista ja vaarallistakin. 

Tiedostavana ihmisenä sitä yrittää ajatella vihreästi. Myös 
raha puhuu: öljylämmitys tekee vuositasolla todella 
suuren loven lompakkoon. Aiemmin talon lämmityskulut 
olivat 3 500 euron kieppeillä vuodessa. Ilmavesilämpö-
pumpun pitäisi maksaa itsensä takaisin noin viidessä 
vuodessa. 

Lämmitysjärjestelmän muutos toi muitakin bonuksia. 
Työhuoneeni sijaitsee talon alakerrassa, entisen pannu-
huoneen vieressä. Muusikon näkökulmasta öljypoltin  
oli todella äänekäs – yritäpä siinä sitten tehdä töitä,  
saatikka äänittää. Nyt työhuoneen kupeeseen saatiin 
vieläpä tilaa äänieristetylle äänityskopille. 

Olen iloinen myös lisääntyneestä turvallisuuden  
tunteesta. Lämpöpumppu on öljylämmitystä  
huoltovarmempi ja öljylämmitykseen liittyvä  
tulipalon riski poistuu. Myös NIBE Uplink  
-palvelun hyödyntäminen kiinnostaa:  
sovelluksen avulla voin ohjata ja säätää  
lämmitysjärjestelmää tarvittaessa myös  
kotoa pois ollessa.  

Mustanpuhuvasta 
vihreään 
Jarkko Aholan omakotitalon öljylämmitys korvat tiin 
NIBE Polar  -ilmavesilämpöpumppu  järjestelmällä. 
Muutos leikkasi sekä lämmityskustannuksia että 
hiilijalanjälkeä merkittävästi. Bonuksena tiloihin 
saatiin rakennettua äänityskoppi. 
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Mustanpuhuvasta 
vihreään 

Sampo Koivisto, LVIasennus Koivisto Oy:

”Lähtökohtina Jarkon lämmitysjärjestelmän muutok-
seen olivat energiataloudellisuus ja ympäristöystä-
vällisyys. Projekti alkoi yhteisestä juttutuokiosta ja 

laitteen mitoittamisesta. NIBE Polar oli kohteeseen sopiva 
kokonaispaketti ja kaiken kaikkiaan parasta, mitä markki-
nalla on ilmavesilämpöpumppujen saralla tarjottavanaan.

 
Kohteeseen tehtiin samalla 
putkiremontti. Asennustyö 
vei muutaman päivän ja 
projekti toteutettiin avaimet 
käteen  -periaatteella aina 
sähkötöistä lähtien. 

Kannustan kaikkia öljyläm-
mityksen omistajia harkit-
semaan lämpöpumppuun 
siirtymistä. Projekti saattaa 
tuntua isommalta kuin se 
onkaan; osaava yritys on 
puhelinsoiton päässä ja 
järjestelmä maksaa itsensä 
nopeasti takaisin nostaen 
samalla talon jälleenmyynti-
arvoa.

Lähtökohtana  
energiatehokkuus

NIBE F2120 ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

• Läpimurto tehokkuudessa: energiamerkinnän  

 SCOP yli 5,0 *

• Luokkansa paras toiminta-alue: kuumaa vettä  

 kovimmillakin pakkasilla

• Hiljainen sekä osa- että täysteholla

Jarkko Ahola 
vaihtoi öljy

kattilan  
ilmavesi lämpö

pumppuun
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T
ehokas ilmanvaihto sekä uudiskohteisiin 
että jälkiasennuksena. NIBE ERS 10-400 
ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla pitää 
kodin sisäilman raikkaana tehokkaasti. Laite 

on asennettavissa sekä uusiin että vanhempiin taloihin. 

Lämmityksen ja ilmanvaihdon säätö samasta näy
töstä. IV-laite asennetaan pariksi NIBE lämpöpumpun 
tai sisäyksikön kanssa. Näin kodin lämmitystä, lämpimän 
käyttöveden tuotantoa ja ilmanvaihtoa voi ohjata käte-
västi yhdestä näytöstä  – ja NIBE Uplinkin välityksellä 
myös mistä ja milloin vain.

Tasainen suorituskyky säällä kuin säällä. Esilämmi-
tin NIBE EAH 20 pitää huolta siitä, että sisään tulevan 
ilman lämpötila pysyy miellyttävänä kovillakin pakkasilla. 
Samalla se varmistaa, että lämmön talteen ottovaihdin 
pysyy toiminnassa, eikä ilmanvaihdon tasapainoa tarvitse 
horjuttaa tuloilman puhallusta pienentämällä.

NIBE ERS 10-400 

Ilmanvaihto-
kone  

lämmön  
talteenotolla

NIBE ERS 10400
Hyötysuhdeluokka 1 A 

Syöttöjännite 230 V ~ 50 Hz

Varoke 10 A

Suurin käyttöteho puhallin 2 x 85 W

Kotelointiluokka IP21 

Suodatintyyppi, poistoilmasuodatin G4 

Suodatintyyppi, tuloilmasuodatin F7 

Äänenpainetaso (LPA) 2 48 dB(A) 

Ilmamäärä, max. (100 Pa) 109 l/s

Ilmanvaihtokanava Ø 160 mm

Korkeus/leveys/syvyys 900/600/612 mm

Paino 40 kg

NIBE EAH 20 esilämmitin 

Ilmanvaihtokanavan Ø ja pituus 160 x 370 mm

Kytkentälaatikon mitat  
(k x p x l) 

230 x 276 x 160 mm

Pienin ilmamäärä 20 l/s

Suurin lämmitysteho 1800 W

1 Hyötysuhdeluokka-asteikko: A+ - G 2 287 m3/h (80 l/s) 50 Pa
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NIBE-lisätarvikkeiden avulla vastaat  
asennuskohteen erityistarpeisiin  
ja viimeistelet työt asianmukaisesti.

Sekoitusventtiili moottorilla 
Shunttipaketti 2510 
Shunttipaketti 25-10 on lisävaruste NIBE lämpöpumpuille,
kun lämmitysjärjestelmään tarvitaan:
- shunttiohjattu lisälämpö
- priorisoitu shunttiohjattu lisälämpö
- alishuntattu lämmityspiiri
Shunttipaketti 25-10 on yhteensopiva kaikkien NIBE lämpöpump-
pujen kanssa, joihin edellämainitut toiminnat ovat lisävarusteena. 

Lisää sähkövastustehoa sisäyksikölle
Lisävastus K060 

NIBE Polar, NIBE Vento sekä NIBE Split Box  -paketeille  
suunniteltu lisävastus kasvattaa VVM 320 sisäyksikön sähkö-
vastus tehoa. Sisältää latauspiiriin kytkettävän 4.5 kW vastuk-
sen, vastusputken, termostaatin ylikuumenemissuojineen 
sekä HR 10 apureleen. Lisävarustetta käytettäessä VVM 320 
kokonaisteho on 13.5 kW, kun ulkoyksikkö on sammutettu.
 
Hallittu kondenssiveden käsittely
Kondenssivesiputki KVR 10 

NIBE KVR 10  -kondenssivesipaketilla johdatat ilmavesi lämpö  -
pumpun ulkoyksikön kondenssivedet hallitusti kai voon tai 
kivipesään, eikä erillisiä kondenssivesialtaita tarvita. Jokaiselle 
ilmavesilämpöpumppupaketille on oma versionsa kolmessa eri 
mitassa, 1, 3 ja 6 metriä. Yhteensopivat mallit löydät nettisivuil-
tamme sekä valinta- ja asennusoppaistamme.

Poistoilmalämpöpumpun ja tuloilmamoduulin  
jäätymissuoja
Jäätymissuoja JSM160

Raitisilmakanavaan asennettava, jousipalautteisella moottorilla 
varustettu säätöpelti suojaa tuloilman lämmityspatteria jäätymi-
seltä esim. sähkökatkoksen aikana. Yhteensopivat mallit: NIBE 
F470, NIBE SAM 40 (yhdessä pilp F750), NIBE SAM 41 (yhdessä 
pilp F750).

Valmis asennussarja NIBE maalämpöpumpuille
Uudistunut TopSetasennussarja

TopSet on valmiiksi kasattu asennussarja lämmönjako- ja käyttö-
vesiasennuksia varten. Helppokäyttöinen ja näppärä TopSet 
lyhentää asennusaikaa ja asentajalla on aina kaikki tarvittavat osat 
mukana. Asennussarja on saatavissa kaikille NIBE F1226, F1245 
ja F1255 -malleille, nyt myös 12 kW ja 16 kW -teholuokille.
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 YHTEENSOPIVA, SIIS ENERGIATEHOKAS
Cool-IN -maaviilennysjärjestelmä toimii täydel-
lisesti yhteistyössä NIBE maalämpöpumpun 
kanssa. ”Keskusteluyhteys” laitteistojen välillä 
lisää järjestelmän tehokkuutta ja käytettävyyttä  
– mutta ennen kaikkea säästää energiaa.

TURVALLINEN 
Cool-IN on suunniteltu pohjoisia olosuhteitamme 
silmällä pitäen. Eurooppalaiset laatuvalmistajat 
takaavat sen, että laitteisto on toimintavarma ja 
varaosien saatavuus hyvä. 

HELPPO ASENTAA, MUKAVA KÄYTTÄÄ
Sisäyksikön seinäasennus on helppo ja nopea. 
Ulkoyksikköä ei tämä järjestelmä tarvitse. Kauko-
säätimellä ohjattavat Cool-IN puhaltimet sopivat 
sisustukseen huomaamattomasti.  
Myös äänitaso on miellyt-  
tävän hiljainen. 

CoolIN on NIBE maalämpöpumppuja varten kehitetty 
viilennysjärjestelmä. Se käyttää hyväkseen maalämpö-
kaivossa kiertävää nestettä – syvällä porakaivossa 
lämpötila on kesälläkin vain muutamia asteita. Sähkön-
kulutus maaviilennyksessä on vain murto-osa esimerkiksi 
ilmalämpöpumpun kulutuksesta. Maaviilennyksen avulla 
sisätilat pysyvät tasaisen viileinä ja raikkaina, ja ilman-
kosteus vähenee. NIBE maalämpöpumppujen lisäksi 
Cool-IN sopii myös ilmavesilämpöpumppuasennuksiin.

NIBE on myös  
maaviilennyksen  
asiantuntija

CoolIN Basic  -maaviileäjärjestelmä tuottaa tarvittavaa viilen-
nystä kesällä ja poistaa tehokkaasti ilmankosteutta. Pakettiin 
on saatavilla kaksi eri kokoista, seinälle asennettavaa viilennys-
puhallinta, FLY1 ja FLY3 viilennystarpeen mukaan.

NIBE PV on täydellinen aurinkosähköpaketti, jota on 
saatavana kahdeksana eri tehoversiona (3, 6, 9, 12, 15, 
18, 21 ja 24 kW). Paketti sisältää aurinkopaneelit, asen-
nustarvikkeet, vaihtosuuntaajan ja tiedonsiirron lämpö-
pumpulle – asennusvalmiina. Kokonaisuutta on helppo 
täydentää lisäaurinkopaneeleilla tarvittaessa.

PERC-tekniikkaa käyttävät, yksikiteisestä piistä valmiste-
tut 300 Wp aurinkokennopaneelit ovat elegantteja, koko-
mustia ja täysin peittäviä paneeleja. Energiatehokkuuden 
maksimoimiseksi aurinkosähköpaneelit kannattaa kytkeä 
myös NIBE lämpöpumppujärjestelmään. Samalla voit 
seurata järjestelmän toimintaa NIBE Uplink  -etävalvon-
nan avulla(*. Älykäs teknologia mahdollistaa energian-
kulutuksen tehokkaan hallitsemisen, ja aurinkosähkön 
tuottamisesta tulee tärkeä osa älykotia. 

*) Koskee asennuksia, jotka voidaan kytkeä NIBE Uplinkiin.

NIBE PV – katolle  
asennettua  

aurinko energiaa 

CoolIN Comfort on valmiina viilennykseen heti, kun aurinko 
keväällä lämmittää sisäilmaa. Vaikka muualla talossa tarvitaan 
vielä lämmitystä, voi Comfort-paketin avulla hyödyntää maa-
viileää samanaikaisesti. Järjestelmä varustetaan joko FLY- 
seinäpuhaltimella tai SKY-kattopuhaltimella, joten se tarjoaa 
myös sisustukseen enemmän vaihtoehtoja.

Rahoitus lämpösaneeraukselle 
Tiesithän, että NIBE ja OP Rahoitus tarjoavat asiakkaillesi mahdollisuuden rahoittaa 
lämmitysjärjestelmän muutostyöt. Yksinkertainen ja edullinen rahoitus kattaa koko investoinnin 
tuotteesta aina asennukseen asti. Lue lisää: www.nibe.fi/nibe-tietoutta/nibe-rahoitus/!
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Tilaa asennusopas ilmavesilämpöpumpuille

NIBEltä on ilmestynyt ilmavesilämpöpumppujen asen-
nusopas, joka helpottaa ilmavesipakettien suunnittelua, 
myyntiä, asennusta ja käyttöönottoa. Tilaa opas osoit-
teesta myynti@nibe.fi ja hyödynnä parhaat vinkit!

Sijoita ilmavesilämpöpumppu oikein
Ilmavesilämpöpumpun asennuspaikka vaikuttaa laitteen 
toimivuuteen ja saavutettuun hyötyyn.

  Älä asenna ilmavesilämpöpumppua etelänpuolei selle 
seinälle; lämpöpumpun toiminta estyy, mikäli suurin 
sallittu ulkolämpötila 43°C ylittyy auringon lämmittäessä 
seinää.

  Älä asenna ilmavesilämpöpumppua tuuliselle paikalle. 
Paikan suojaisuus vaikuttaa lämpöpumpun hyötysuhtee-
seen ja toimintavarmuuteen etenkin talvella: mikäli tuuli 
pyörittää puhallinta laitteen sulattaessa itseään, sulatus ei 
välttämättä onnistu.

Koulutuksia Skypessä, toimistolla ja  
räätälöidysti
Myyjä, asentaja, huoltoliikkeen edustaja: päivitä osaami-
sesi NIBEn ilmavesilämpöpumppukoulutuksissa! Järjes-
tämme koulutuksia niin Skypen välityksellä kuin Vantaan 
pääkonttorillammekin. Tiedot koulutusajankohdista löydät 
sivuiltamme www.nibe.fi/ammattilaiset. Voimme myös 
räätälöidä koulutuksia tarpeiden mukaan – ota yhteyttä!

Muista valmiit pakettiratkaisut

Hyödynnä pakettiratkaisumme: olemme rakentaneet toi-
miviksi testattuja ilmavesilämpöpumppupaketteja erilaisiin 
tarpeisiin, jolloin sinun ei tarvitse turhaan pähkäillä eri 
kombinaatioiden toimivuutta. 

Mitoita oikein 
Kun mitoitat ilmavesilämpöpumppujärjestelmää, huomioi 
lisäenergian tarve suhteessa kohteen tehontarpeeseen. 
Ilmavesilämpöpumppujärjestelmissä lisäenergian tulisi 
aina kattaa kohteen tehontarve.

Viilennys vaatii vähintään 15°C
Ilmavesilämpöpumpun viilennystoiminnon käyttäminen on 
mahdollista vasta, kun ulkolämpötila ylittää 15°C. Huomioi 
tämä viilennystä suunnitellessasi!

Huolehdi kondenssivedestä hallitusti
Lämpöpumpusta voi talvikaudella tulla kondenssivettä 
jopa kymmeniä litroja vuorokaudessa, minkä vuoksi sen 
hallittu poisto on erittäin tärkeää. Kaikkiin NIBE ilmavesi-
lämpöpumppuihin on saatavilla NIBEn alkuperäinen 
KVR-kondenssivesiputki lämmitysvastuksella. Sen avulla 
johdatat pumpun kondenssivedet hallitusti esimerkiksi 
sadevesikaivoon tai kivipesään. 

NIBEn tuotepäälliköt antavat tällä 
palstalla vinkkejä, jotka tekevät  

NIBEn asentajien elämästä  
helpompaa ja yksinkertaisempaa. 

 Tällä kertaa äänessä tuotepäällikkö 
Mikko Mäkelä.

Tuotepäällikön 
nurkkaus
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ALUE- JA PROJEKTIMYYNTI 
Yhteystiedot nibe.fi

Lehden toimitus: Markkinointitoimisto Renard
Paino: Trinket

 

ASIAKASPALVELUYKSIKKÖ VANTAA 
Myynti ja markkinointi, 09 274 69740 
Tekninen tuki ja huolto, 09 274 69745

NIBE Energy Systems Oy 
Juurakkotie 3, PL 257 01510 VANTAA
Puh. 09 274 6970 
info@nibe.fi, huolto@nibe.fi 
www.nibe.fi

Anna palautetta lehdestä – voita 
Finnkinon elokuvaliput kahdelle!

Kaikkien 31.1.2020 vastanneiden kesken arvotaan  
5 kpl kahden hengen lippupaketteja Finnkinon elokuva
teattereihin. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
www.nibe.fi/ammattilaiset/palautekysely


