Ilma-vesilämpöpumpun
ostajan opas

Johdanto
Ilma-vesilämpöpumput ovat kasvattaneet suosiotaan ja vakiinnuttaneet asemaansa
omakotitalojen ja kiinteistöjen lämmitysjärjestelmänä. Määrät ovat vielä kaukana
maalämpöpumpuista, mutta viimeaikainen kysynnän lisääntyminen ennustaa, että
ilma-vesilämpöpumput ovat vakiinnuttamassa asemaansa lämmitysmuotona suomalaisten kodeissa. Kasvun ovat mahdollistaneet ilma-vesilämpöpumppujen laadun ja
energiatehokkuuden merkittävä parantuminen. Myös mahdollisuus liittää ilma-vesilämpöpumppu osaksi vanhaa lämmitysjärjestelmää on omalta osaltaan kasvattanut
ilma-vesilämpöpumppujen suosiota.
Suomessa arvioidaan olevan n. 200 000 öljylämmityksellä lämpiävää taloa ja lisäksi
100 000 taloa, jotka on varustettu vesikiertoisella lämmönjaolla. Näiden rakennusten
energialasku on puolitettavissa asentamalla öljykattilan tai sähkövaraajan tilalle tai
rinnalle moderni ilma-vesilämpöpumppu.
Eri valmistajien ilma-vesilämpöpumput poikkeavat toisistaan huomattavan paljon.
Laajan tuotetarjonnan joukossa on pohjoisen olosuhteisiin sopimattomia tuotteita,
joiden tekniikka ei vastaa kylmän ilmaston vaatimuksia. Onneksi tuotetarjonnassa on myös vaihtoehtoja, jotka täyttävät suunnittelulähtökohdiltaan ja laadultaan
pohjoisen karujen olosuhteiden vaatimukset. Kun järjestelmäksi valitaan laadukas,
Suomen olosuhteisiin suunniteltu ja valmistettu tuote, palvelee lämmitysjärjestelmä
vuosia eteenpäin sekä antaa paremmat säästöt ja takaa siten investointikustannukselle erinomaisen takaisinmaksuajan. Niin kuin arvata saattaa, nämä laadukkaat ja
innovatiiviset tuotteet ovat hintavampia kuin tänne sopimattomat ratkaisut, mutta
maksavat hintaeron takaisin luotettavuutensa, toimintavarmuutensa ja paremman
säästön ansiosta.
Laitteiston optimaalisen toiminnan varmistamiseksi ei sovi myöskään unohtaa ammattitaitoisen asennuksen merkitystä. Suurin osa lämpöpumppujen ongelmista on
seurausta virheellisestä mitoituksesta, säädöstä tai asennustyöstä. Asiakkaan on
tärkeä selvittää, että asennusliike noudattaa kaikin tavoin laitevalmistajan suosittelemia mitoitus- ja asennuskäytäntöjä. Ammattimainen asennusliike noudattaa laitevalmistajan asennusohjeita ja -periaatteita. Esimerkiksi Bosch on ratkaissut tämän
ongelman kouluttamalla sertifioituja Lämpömestareita, jotka noudattavat laitevalmistajan asennusohjeistuksia. Näin varmistetaan laitteen toimintavarmuus pitkälle
tulevaisuuteen ja saadaan paras mahdollinen säästö.
Olemme tehneet tämän oppaan auttamaan sinua ilma-vesilämpöpumpun hankinnassa. Toivottavasti saat tästä oppaasta vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.
Mikäli jokin asia jäi oppaan luettuasi vaivaamaan mieltäsi, lähetä lisäkysymyksiä
sähköpostiosoitteeseen boschmyynti@fi.bosch.com. Autamme mielellämme!
Robert Bosch Oy
Bosch myynti
Ota yhteyttä: boschmyynti@fi.bosch.com
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Mitä on ilmalämpö?
Ilmalämpö on jatkuvasti uusiutuvaa lämpöenergiaa,
joka hyödynnetään lämmitys-, käyttövesi-, uima-allaslämmitykseen sekä tarvittaessa tilojen viilennykseen.
Ilma-vesilämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa ulkoilmasta veteen. Lämmitetty vesi johdetaan talon vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään (lattialämmitys,
patterit, ilmalämmitys).
Ilma-vesilämpöpumppu voi toimia talon päälämmönlähteenä, mutta tarvitsee Suomen kylmässä
ilmastossa tuekseen varajärjestelmän. Yleensä tuo
varajärjestelmä on sähkövastus, mikä on integroitu
osaksi ilma-vesi-järjestelmää. On erityisen tärkeää
huomioida, että ilma-vesilämpöpumppuun integroitu
sähkövastus kattaa talon huipputehontarpeen, sillä
kovimpina pakkaspäivinä kompressoria ei käytetä
veden lämmittämiseen. Miksi näin? Kompressoria ei
kannata turhaan rasittaa kovimpien pakkaspäivien
aikana, kun säästöäkään ei ole saatavilla.

Esimerkkilaskelma: Rintamamiestalo, Espoo,
rak. 1952, öljynkulutus 3 m3.
• Uusi järjestelmä Bosch Compress 7000i AW 9
• Huipputehontarve 8,5 kW
• Lämpöpumpun tarvitsema energia 8130 kWh/v
• Lisäenergia 1060 kWh/v
YHTEENSÄ: 9190 kWh/v
• Aikaisempi vuotuinen lämmityskulu öljyllä 2700 €
• Kulutus Bosch-ilma-vesilämpöpumpulla 1011 €
SÄÄSTÖT LÄMPÖPUMPULLA: 1689 €/v
SÄÄSTÖT 15 VUODESSA 36446 €/v
(mukana 5 %:n energianhinnan korotus/v)
Huomioitavaa: Esimerkissä talon huipputehontarve
on 8,5 kW. Bosch Compress 7000i AW9 pitää sisällään
9 kW:n sähkövastuksen, joka on siten riittävä esimerkkikohteeseemme. Mikäli huipputehontarve olisi yli 9 kW:a,
olisi pumpuksi valittu Bosch Compress 7000i AW 13,
joka pitää sisällään 15 kW:n sähkövastuksen.

Katso videolta, millaiseen kohteeseen
ilma-vesilämpöpumppu soveltuu!
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Kannattaako vanha järjestelmä
jättää ilma-vesilämpöpumpun
rinnalle?

päivinä. Purkutöiden helpottamiseksi on hyvä poistaa
huonekalut ja muut esteet purkureitiltä. Asennusliikkeet
suojaavat kulkureitin, mutta ylimääräinen suojaaminen
ei ole koskaan pahitteeksi.

Vanhan varaajajärjestelmän jättäminen ilma-vesilämpöpumpun rinnalle ei ole yksiselitteinen asia. Järjestelmän
ikä ja kunto ovat tärkeimmät tekijät päätöstä pohdittaessa. Mikäli vanha järjestelmä on teknisesti hyväkuntoinen,
voidaan se liittää hybridijärjestelmäksi ilma-vesilämpöpumpun rinnalle

Vanhoissa taloissa on putkieristeenä usein asbesti.
Asbestin purku on luvanvaraista työtä, ja vaatii siihen
erikoistuneen ammattilaisen. Purkutyö onkin aina hyvä
aloittaa asbestin purkamisella. Ilma-vesilämpöyritykset
omaavat harvoin tarvittavia lupia asbestin poistamiseen,
joten se on pääsääntöisesti alihankintana suoritettavaa
työtä. Kannattaa kysyä asbestipurusta itse tarjouksia
paikkakunnan asbestiyrityksiltä.

Yösähkövaraaja
Käyttövettä ei kannata rinnalle jätettävässä yösähkövaraajassa pyrkiä tekemään, vaan käyttövesi esilämmitetään yösähkövaraajan kierukassa. Tavoitelämpötilaan
vesi lämmitetään ilma-vesilämpöpumpun omassa varaajassa. Tämä kytkentä mahdollistaa ilma-vesilämpöpumpulle parhaan mahdollisen hyötysuhteen ja siten
parhaan mahdollisen säästön ja elinkaaren.
Öljykattila
Mikäli ilma-vesilämpöpumpun rinnalle liitetään öljykattila, valitaan sisäyksiköksi Boschin valikoimasta AWB-sisäyksikkö. AWB-sisäyksikkö on suunniteltu toimivaksi
yhdessä öljykattilan kanssa. Tyylikäs seinälle ripustettava yksikkö pitää sisällään automatiikan, kiertovesipumpun ja shunttiventtiilin. Automatiikka ohjaa tarvittaessa
öljykattilan tuottamaan lämpöä lisälämmöksi. Käyttövesi
valmistetaan öljykattilalla. Mikäli myös käyttövesi halutaan valmistaa ilmavesilämpöpumpulla, lisätään järjestelmään yksi ulkoinen vaihtoventtiili ja tarpeet täyttävä
lämminvesivaraaja (Boschin valikoimassa DS200 tai
DS300). Tilan koko on harvoin este vanhan järjestelmän
hyödyntämiselle, koska Boschin AWB-sisäyksikkö on
kooltaan kompakti. Seinältä löytyy pääsääntöisesti tarvittava tila yksikölle (LxSxK, 485x386x700).
Vanhan järjestelmän rinnalle
jättämisen taloudelliset hyödyt
Mikäli vanha järjestelmä säilytetään, säästytään purkukulujen lisäkustannuksilta. Lisäsäästöä syntyy myös, kun
vanha lämmönsäätöautomatiikka hyödynnetään. Tällöin
olemassa olevan järjestelmän varaaja hyödynnetään
jatkossa lämmönjakoverkoston puskurivaraajana. Järjestelmän säilyttäminen voi tuoda asiakkaalle investointivaiheessa parhaimmillaan jopa muutaman tuhannen
euron säästön.
Pienempien lämmitysjärjestelmien, kuten öljykattiloiden, purkutyö tehdään pääsääntöisesti aamulla ennen
lämpöpumpun asennusta. Tällä aikataulutuksella lämpökatko saadaan minimoitua ja häiritsevä vesikatko
saadaan minimoitua. Isojen varaajien purkutyö on tehtävä ilma-vesilämpöpumpun asennustyötä edeltävinä

Ilma-vesilämpöpumpun
soveltuvuus ja COP/SCOP
Ulkolämpötilan muutoksilla on merkittävä vaikutus ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhteeseen eli COP:iin.
(COP = Coefficient Of Performance). Hyötysuhde kertoo saatavasta säästöstä, ja mitä korkeampi hyötysuhde
on, sitä enemmän säästät. COP on ikään kuin kerroin,
eli esimerkiksi jos COP on 4 niin 1 kilowatilla sähköä
saadaan 4 kilowattia lämpöenergiaa. Mitä lämpimämpää ulkoilma on, sitä parempi on ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde. Hyötysuhde on maalämpöäkin parempi, kun ulkoilman lämpötila nousee muutaman asteen
nollan yläpuolelle. Ulkolämpötilan laskiessa ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde heikkenee. Kun ulkolämpötila saavuttaa –20 astetta, on ilma-vesilämpöpumpun
lämpökerroin yksi (1) ja ei tuota enää säästöä. Nämä yli
20-asteen pakkaspäivät, joita varsinkin Etelä-Suomessa on varsin vähän, lämmitetään joko ilma-vesilämpöpumppuun integroidulla sähkövastuksella tai rinnalle
liitetyllä vanhalla järjestelmällä.
Myös menoveden lämpötila ja antoteho ovat riippuvaisia ulkoilman lämpötilasta. Tarvittava tehonlisäys kompensoidaan lämpöpumppuun integroidulla sähkövastuksella. Ulkoilman pakastuessa sähkövastuksen tarve
ja ajankohta riippuvat ilma-vesilämpöpumpun mitoituksesta sekä kyvystä tuottaa kuumaa vettä lämmitysjärjestelmään. Parhaat ilma-vesilämpöpumput kykenevät
tuottamaan yli 60-asteen menovesilämpötilan ja –20-asteen lämpötilassa lähes 50-asteen menovesilämpötilan.
Mitä korkeampaa menoveden lämpötilaa ilma-vesilämpöpumppu kykenee tuottamaan ja mitä matalampi on
lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötila, sitä
vähemmän tarvitaan lämpöpumpun tueksi sähkövastusta. Koska lattialämmitykseen vaadittava menoveden
lämpötila on matalampi kuin pattereiden, saavutetaan
sillä hieman parempi vuosisäästö kuin patteriverkostolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös patteriver5

Katso videolta, paljonko
ilmavesilämpöpumpulla säästää!

kosto soveltuisi erinomaisesti ilma-vesilämpöpumpun
lämmönjaoksi. Laadukkailla ilma-vesilämpöpumpuilla
saavutetaan hyvä vuosihyötysuhde eli SCOP (SCOP =
Seasonal Coefficient of Performance).
Eurooppa on SCOP:in ilmoittamiseen jaettu kolmeen ilmastovyöhykkeeseen. Etelä-Eurooppaan, joka lasketaan
Ateenan ilmasto-olosuhteisiin; Keski-Eurooppaan, joka lasketaan Strasbourgin ilmasto-olosuhteisiin; ja Pohjois-Eurooppaan, joka lasketaan Helsingin ilmasto-olosuhteisiin.
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SCOP siis kertoo, kuinka hyvä hyötysuhde saavutetaan
missäkin ilmasto-oloissa ja Suomessa myytävissä laitteissa
tämä on ilmoitettu Helsingin mukaan.
Laadukkaalla ilma-vesilämpöpumpulla kokonaissäästö
asettuu n. 50–60 %:n paikkeille verrattuna vanhaan vuosikustannukseen. Ilma-vesilämpöpumpun houkuttelevuus
perustuu sen nopeaan takaisinmaksuaikaan, joka on parhaimmillaan vain 5 vuotta.

Termostaatit
Muutamien termostaattiventtiileiden poistaminen isoista pattereista on toimenpide, joka kannattaa tehdä ilma-vesilämpöpumppuasennuksen yhteydessä. Termostaattiventtiileiden poistamisella lisätään lämmitysveden
virtausta lämpöpumpun vaihtimella ja mahdollistetaan
matalampi menovedenlämpötila lämmitysjärjestelmään.
Paremmalla virtauksella saavutetaan paremmat säästöt
sekä ilma-vesilämpöpumpulle pidemmät käyntijaksot ja
pitkä elinkaari. Näiden lisäksi vältytään turhilta hälytyksiltä sekä varmistetaan ulkoyksikön sulattamiseen tarvittava energia. Mikäli pattereita ei ole riittävästi ilman
termostaattiventtiileitä on ulkoyksikön sulattamiseen
vaadittava energia varmistettava puskurivaraajalla. Lue
puskurivaraajasta s. 12–13.
Moni arastelee termostaattien poistamista. Pelkona on,
että huonelämpötilan säätömahdollisuus menetetään.
Huoli on turha. Varsinainen lämmönsäätö suoritetaan
aina ilma-vesilämpöpumpun automatiikalla. Termostaattien tehtävä on ainoastaan laskea huonelämpötilaa.
Jätä siis termostaatit ainoastaan niihin huoneisiin joissa
haluat matalamman lämpötilan kuin pumpun automatiikalla asetettu talon peruslämpötila.
Esimerkki
Oletetaan, että toivomasi sisälämpötila on 21 astetta.
Sisälämpötila saavutetaan lämpöpumpun automatiikkaan asetettavalla lämpökäyrällä. Ulkoanturi mittaa ul-

kolämpötilaa ja automatiikan säätökäyrällä määritellään,
minkä lämpöistä vettä lämmönjakoverkostoon lämmitetään. Termostaattien tehtävänä on laskea huoneiden
lämpötilaa. Tällainen tarve saattaa tulla kysymykseen
esim. makuuhuoneissa.

Miksi ilma-vesilämpöpumppu?
Säästö
Hyödyntämällä ilma-vesilämpötekniikkaa, säästät merkittävästi lämmityskuluissa. Ilma-vesilämpöpumpulla saatavat säästöt on helppo laskea saneerauskohteessa, kun
kertoo nykyisen lämmityskulun arvolla 0,55. 3300 euron
öljylasku pienenee (Etelä-Suomi) ilma-vesilämpöpumpulla
alla olevien laskelmien mukaisesti. Tulevaisuuden öljyn- ja
sähkönhinnan korotukset parantavat säästöä entisestään.
Uudiskohteissa, johtuen lattialämmityksen matalammasta
menoveden lämpötilasta, säästö on vieläkin suurempi.

Vaikka parhaimmatkaan ilma-vesilämpöpumput eivät yllä
säästöiltään aivan maalämmön tasolle, tekee pienempi investointi ja takaisinmaksuaika siitä houkuttelevan lämmitysvaihtoehdon. Hyödyntämällä saneerauskohteissa kotitalousvähennyksen sekä mahdollisen energiatuen, saat osan
investoinnistasi takaisin verovähennyksenä. Myös oman
talouden suunnittelu helpottuu esimerkiksi öljylämmittäjään verrattuna, kun lämmityslaskut jakaantuvat tasaisesti
ympäri vuoden kertamaksujen ollessa pienempiä.

Esimerkki 1. Omakotitalotalo Lahti, Öljynkulutus 2,5 m³,
4 hlöä, ei kylpyammetta (öljyn hinta 0,85 €/l),
Aikaisemmat lämmityskulut 2125 €/vuosi
Bosch Compress 7000i AW7* + AWM 5-9
(sis. integroitu lämminvesivaraaja)

Esimerkki 2. Uudiskohde Helsinki, 200 m², 2. krs,
4 hlöä, sähkön hinta 13 senttiä / kWh, energiantarve
22050 kWh / huipputehontarve 7,6 kW
Bosch Compress 7000i AW9* + AWM
(erillinen 190 l käyttövesivaraaja)

• Lämpöpumpun tarvitsema energia 7060 kWh

• Lämpöpumpun tarvitsema energia 6150 kWh

• Lisäenergia (sähkövastus) 1130 kWh

• Lisäenergia (sähkövastus) 660 kWh

• Kokonaisenergiankulutus 8190 kWh/v

• Kokonaisenergiankulutus 6810 kWh/v

• Ilmainen energia 12980 kWh/v

• Ilmainen energia 15250 kWh/v

• Energiankulutus *Compress 7000i AW 901 €/v

• Energiankulutus Bosch Compress 7000i AW 885 €/v

SÄÄSTÖ VERRATTUNA ÖLJYYN 1224 €/v

SÄÄSTÖ VERRATTUNA SUORAAN SÄHKÖÖN 1981€/v
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Investointi, takaisinmaksuaika ja kannattavuus
Ilma-vesilämpöpumppu on investointi, joka maksaa säästöinä itsensä takaisin suhteellisen nopeasti. Normaaliin
omakotitaloon asennettavan ilmavesilämpöjärjestelmän
hinta on n. 10 000–15 000 euroa. Saneerauskohteiden
investointilaskelmissa on hyvä huomioida kotitalousvähennyksen vaikutus. Tyypillisen ilma-vesilämpöpumpun
takaisinmaksuaika riippuu olemassa olevasta energianhinnasta ja tulevaisuuden hintakehityksestä. Ilma-vesilämpöpumppu on hyvä investointi. Keskimääräinen takaisinmaksuaika kohteesta riippuen on n. 5–7 vuotta.
Ympäristöystävällisyys
Ilmalämpö on jatkuvasti uusiutuvaa energiaa, ja siksi
mitä luontoystävällisin ratkaisu. Päästökerroin kertoo,
montako grammaa kasvihuonekaasuja hiilidioksidiksi
muunnettuna vapautuu jokaista kilowattituntia kohden.
Sähkön päästökerroin voidaan laskea monella tavalla.
Päästökerroin vaihtelee sen mukaan, miten sähkö tuotetaan. Alla olevassa esimerkissä sähkön päästökertoimena on käytetty sen keskimääräistä kerrointa.
• sähkö 280 g CO₂/kWh

Käytön helppous, vaivattomuus
sekä nopea ja helppo asennus
Ilma-vesilämpöpumpun asennus on nopeaa huolimatta
siitä, asennetaanko se vanhan järjestelmän rinnalle vai
uusitaanko järjestelmä kokonaan. Ilma-vesilämpöpumpun asennusta varten ei tarvita kunnalta erillistä lupaa.
Tämä nopeuttaa urakan läpivientiä huomattavasti, kun
hankkeen aloitusaikataulua ei sotke byrokratia.
Asennuksen aiheuttama lämpökatko on pääsääntöisesti
muutaman tunnin ja korkeintaan yhden työpäivän mittainen. Koko lämmitysurakka on suoritettu keskimäärin
kahdessa päivässä. Lyhyt lämpökatko ja nopea asennusaikataulu mahdollistavat lämpöpumpun asentamisen
myös talvella.
Ilma-vesilämpöpumpun oikeanlaisen asentamisen tärkeyttä valmistajan määrittelemillä asennustavoilla ei voi
koskaan liikaa korostaa. Valitsemalla asennusliikkeeksi
tehtaan valtuuttaman sertifioidun yrityksen, kuten Bosch
Lämpömestarin, varmistut että valmistajan asennustapoja noudatetaan. Kun ilma-vesijärjestelmä on mitoitettu ja
asennettu oikein, saat huolettoman ja vaivattoman lämmitysratkaisun sekä parhaan mahdollisen säästön.

• vihreä sähkö 0 g CO₂/kWh
• kaukolämpö 220 g CO₂/kWh
• kevyt öljy 267 g CO₂/kWh

MILLOIN ILMA-VESILÄMPÖPUMPPUA
KANNATTAA HARKITA?
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1.

Kun halutaan nopea takaisinmaksuaika.
Ilma-vesilämpöpumpun investointi suhteessa
sen antamaan säästöön on erinomainen.

2.

Kun porauslupaa ei saada, esimerkiksi
pohjavesialueista johtuen.

3.

Halutaan saada uusi lämmitysjärjestelmä
nopeasti käyttöön. Ilma-vesilämpö ei vaadi
lupaprosessia.

Käyttöä helpottaa ilma-vesilämpöpumpun automatiikka, joka huolehtii, että järjestelmä toimii taloudellisesti
parhaalla mahdollisella tavalla. Automatiikan ohjaamalla vaihtoventtiilin asennolla määritellään lämmittääkö

lämpöpumppu talon lämmitys- vai käyttövettä. Tällä toiminnolla saadaan paras mahdollinen hyötysuhde, koska
lämpöpumpulla lämmitetään käyttövettä vain silloin kun
sille on tarve. Kaikki edellä kuvattu tapahtuu lämpöpumpun automatiikan ohjaamana.

Huomioi seuraavat asiat
ilma-vesilämpöpumpun
valintaa tehdessä
• Valitse laitevalmistajan valtuuttama asennusliike.
Valtuutettu asennusliike noudattaa valmistajan
asennustapoja. Oikealla asennuksella mahdollistetaan lämpöpumpun oikea toiminta, varmistetaan
parhaat mahdolliset säästöt ja minimoidaan turhat
hälytykset.
• Varmista riittävä virtaus asennuttamalla järjestelmään
puskurivaraaja. Puskurivaraajalla varmistetaan myös,
että ulkoyksikön sulattamiselle on käytössä riittävä
määrä energiaa. Mikäli jostain syystä puskurivaraajaa
ei käytetä, mikä ei ole suositeltavaa, on huolehdittava
lämmönjakojärjestelmän riittävästä virtauksesta poistamalla mahdollisimman monta termostaattiventtiiliä.
• Valitse pohjolan kylmiin olosuhteisiin suunniteltu tun-

nettu ja laadukas tuote. Hieman suurempi investointi
maksaa itsensä takaisin laitteen toimintavarmuutena ja
suurempina säästöinä.
• Nopea takaisinmaksuaika.
• Ilma-vesilämpöpumpun asennus on nopea. Lämpökatko on pääsääntöisesti 1–2 työpäivää, joten voit asentaa
sen talvellakin.
• Ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde on riippuvainen
ulkolämpötilasta. Varmista, että ilmavesilämpöpumpun
sähkövastus kattaa talon huipputehontarpeen kovillakin pakkasilla! Esim. Jos talon huipputehon tarve on
8,5 kW, sähkövastuksen on oltava 9,5 kW.
• Ilma-vesilämpöpumppu vaatii lämmönjaoksi vesikierto
järjestelmän (patterit, lattialämmitys, ilmalämmitys).
• Jos vanha lämmitysjärjestelmäsi on teknisesti hyvässä
kunnossa, voit hyödyntää sitä rinnalla. » Hybridijärjes
telmä. Esim. puukattila + massavaraaja + ilma-vesi
lämpöpumppu.

Katso paljonko
ilma-vesilämpöpumppu
maksaa!
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Ilma-vesilämpöpumpun toimintaperiaate
Ilma-vesilämpöpumpputyypit
Markkinoilla on kaksi eri toimintaperiaatteella toimivaa ilma-vesilämpöpumppua. Split-ilma-vesilämpöpumpuissa kylmä
aine kiertää ulko- ja sisäyksikön välillä. Monoblock-ilma-vesilämpöpuissa lämmitysvesi kiertää ulko- ja sisäyksikön välillä.

MONOBLOCK

SPLIT

++ Valmistusmaa. Valmistusmaa kertoo paljon tuotteen

++ Jäätymätön neste ulko- ja sisäyksikön välillä. Voidaan

laadusta. Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin.

++ Ulkoyksikön runkorakenne, esim. puristettu polypropeeni, on tehty suojaamaan tekniikkaa pohjoisen
rajuilta säävaihteluilta. Edullisissa malleissa runkorakenne on pelkkä pelti. Hyötynä tekniikan pitkäikäisyys
ja toimintavarmuus sekä hiljainen käyntiääni.

++ Ilmavesilämpöpumpun energiatehokkuus vaikuttaa
hintaan. Tehokas pumppu on A++ tai A+++ energia
luokitettu. Saavutat parhaan mahdollisen säästön.

++ Ilmavesilämpöpumpussa on uusinta tekniikkaa, esim.
inverter-kompressori, joka säätää tehoaan tarpeen
mukaan. Saavutat parhaan mahdollisen säästön.

asentaa myös alueille joissa sähkökatkot saattavat
kestää pitkiä aikoja.

++ Edullisempi kuin monoblock-malli.
–– Valmistusmaat usein kaukaisia. Eivät ole suunniteltu
parhaalla mahdollisella tavalla pohjoisen oloihin.

–– Sulatuksen sähkövastus usein päällä myös sulatusajan
ulkopuolella.

–– Usein huonommin suojattu tekniikka mm. peltirunko ja
suojaamattomat piirikortit.

–– Energialuokka usein huonompi kuin monoblock-
mallissa.

++ Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö on varustettu sulatusvesivesialtaalla, joka on integroitu ulkoyksikköön.
Ulkoyksikkö on siten asennettavissa ilman perinteistä
maatelinettä, joka ei ulkonäkönsä puolesta ole paras
ratkaisu. Sulatusveden jäätyminen on estetty automatiikalla. Sulatus tapahtuu sähkövastuksella, joka on
päällä vain sulatuksen aikana. Sulatusvesi ohjataan
hallitusti haluttuun paikkaan välttäen sen valumista
talon kivijalalla. Saavutat parhaan mahdollisen säästön,
tyylikäs ulkonäkö, talon rakenne ei vaurioidu.

++ Älykäs ulkoyksikön sulatus. Edullisimmissa lämpöpumpuissa sulatus tapahtuu niin, että talon lämmitys
ohjataan sulattamaan ulkoyksikköä, jolloin talon lämmittäminen katkeaa. Laadukkaissa lämpöpumpuissa
ulkoyksikkö sulatetaan +5 asteeseen saakka puhaltimella jolloin talon lämmitys jatkuu sulatuksen aikana.
Saavutat parhaan mahdollisen säästön.

++ Ulkoyksikön piirikortit ovat säältä suojassa. Piirikorttien
suojakotelo suojaa sähköosia kosteudelta. Hyötyinä
toimintavarmuus ja pitkäikäisyys.

++ Hiljainen käyntiääni. Asuinympäristö pysyy rauhallisena.
–– Ei sovellu alueille, joilla pitkiä sähkökatkoja.
–– Parempi tekniikka näkyy usein lämpöpumpun hinnassa
ja investointi on suurempi kuin split-mallissa.
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–– Erillinen maateline ja sulamisvesiallas (ulkonäkö).
–– Uudempi tekniikka usein monoblock-mallissa, spliteissä harvemmin älykästä tekniikkaa. Esimerkiksi älykäs
sulatus ja inverter-kompressori.

–– Käyntiääni usein kovempi kuin monoblock-mallissa.

Toimintaperiaate Bosch Compress 7000iAW

Miten ulkoilma riittää lämmittämään talon ja käyttöveden?
Bosch Compress 7000 AW ulkoyksikön AC puhallin PL3
(portaaton säätö) imee ulkoilmaa tehon tarpeen mukaan
ulkoyksikön höyrystimen läpi EL1. Ennen höyrystintä kylmäaine on nesteen muodossa ja sen lämpötila on n. –10
astetta. Ulkoilma höyrystää höyrystimessä (ulkoyksikössä) kiertävän nestemäisen kylmäaineen. Kylmäaineet
ovat ominaisuuksiltaan aineita, jotka höyrystyvät pienestä lämpötilaerosta. Höyrystyneen kylmäaineen painetta
nostetaan kompressorilla (ER1) jolloin sen lämpötila
nousee noin +100 asteen lämpötilaan. Kuuma paineistettu kylmäaine siirretään toiselle levylämmönvaihtimelle (EC1, lauhdutin), missä se luovuttaa energiansa joko
lämmitys- tai käyttöveteen. Kun lämpöenergia on luovutettu veteen, kylmäaineen lämpötila laskee muuttuen jälleen takaisin nesteeksi. Kylmäaineen paine alennetaan
elektronisilla paisuntaventtiileillä VR0 ja VR1. Samalla
sen lämpötila laskee n. –10 asteeseen. Lämpöpumpun
tehtävä on toistaa tätä prosessia. Automatiikalla huolehditaan, että säädettyä sisälämpötilaa noudatetaan sekä
tuotetaan riittävästi lämmintä käyttövettä.

On/off ja inverter -kompressoreiden erot
Inverter ohjaa lämpöpumpun tehoa lämmitystarpeen
mukaan, kun taas on/off-kompressorilla varustet-

tu lämpöpumppu on päällä tai pois päältä. Uudet ja
edistykselliset ilma-vesilämpöpumput on varustettu
inverter-kompressorilla. Inverter-kompressorilla varustettu lämpöpumppu säästää sähköä ja optimoi vuosihyötysuhteen erityisesti keväällä ja syksyllä, kun täyttä
lämmitystehoa ei tarvita.

Ilma-vesilämpöpumpun mitoitus
Pyydä urakoitsijalta mitoituslaskelma
Ilma-vesilämpöpumpun mitoitukseen käytetään valmistajan mitoitus- ja säästölaskelmaa. Ilma-vesilämpöpumppu mitoitetaan pääsääntöisesti 100 % talon energiantarpeesta, eli kompressorin koko mitoitetaan vastaamaan
talon huipputehon tarvetta. Tällaisella mitoituksella
normaalikokoisessa omakotitalossa sähkövastusta
käytetään vuositasolla n. 100–150 euron edestä.
Järjestelmän toimivuuden sekä investointi- ja lämmityskustannusten kannalta on tärkeää, että järjestelmän mitoitus on tehty oikein. Asiakkaan vastuulla on antaa asennusliikkeelle oikeat kulutustiedot. Vanha kulutuslukema
on tarkin ja varmin olemassa oleva tieto, jota voidaan hyödyntää lämpöpumpun mitoitusta varten. Kulutuslukemia
antaessa pitää muistaa ottaa huomioon myös päälämmönlähteen rinnalla olevien lämmönlähteiden (esim.
takka, ilmalämpöpumppu) vaikutus kulutuslukemiin.
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Tällaisissa tapauksissa mitoitusta helpottaa, jos tiedossa on kulutuslukemat ennen rinnalle tullutta lämmönlähdettä. Mikäli aikaisempi kulutus ei ole tiedossa, osaa pitkän kokemuksen omaava
maalämpöurakoitsija kokemuksellaan mitoittaa oikean pumppukoon riittävällä tarkkuudella. Uudiskohteissa mitoittaminen
on helpompaa, koska talon huipputehontarve on tiedossa
käytettävissä olevan energiatodistuksen ja -laskelman
ansiosta.
Vaikka mitoitusohjelmat ovat kehittyneitä, vaativat ne silti käyttäjältään kokemusta. Mitoituksessa tulee joskus ottaa huomioon seikkoja,
jotka eivät ole aina asiakkaallakaan tiedossa. Öljykattilan hyötysuhde on esimerkki tällaisesta tapauksesta. Öljykattilan
hyötysuhteet saattavat vaihdella
riippuen kattilan ja polttimen iästä,
laadusta ja säätöjen tarkkuudesta.

ÖLJYKATTILOIDEN KARKEAT
HYÖTYSUHTEET IKÄVUOSITTAIN

1950

–

65 %

1950

–

70 %

1965

–

75 %

1985

–

80 %

1995

–

85 %

Mitoituksessa muistettavia asioita:
• Pyydä myyjältäsi aina mitoitus- ja
säästölaskelma.
• Anna tarjousta pyytäessäsi kaikille
toimittajille samat lähtötiedot.
• Oikein mitoitettu järjestelmä takaa
parhaan takaisinmaksuajan.
• Mitoita ilma-vesilämpöpumppu
100 % huipputehontarpeesta.
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Puskurivaraaja
Puskurivaraajan tarkoituksena on lisätä lämmitysjärjestelmässä kiertävän veden tilavuutta. Suositeltava vesitilavuus maalämpöpumpun yhteydessä on 10–15 l x lämpöpumpun teho. Eli 10kW:n maalämpöpumppu tarvitsee
rinnalleen vähintään 100 litran puskurivaraajan toimiakseen optimaalisesti.

PUSKURIVARAAJAN HYÖDYT:
Ääniongelmien välttäminen patteriverkostossa
Modernit ja nykyaikaiset maalämpöpumput pitävät sisällään vaihtoventtiilin. Riippuen vaihtoventtiilin asennosta, lämpöpumpun käydessä lämmitetään joko talon
lämmitys- tai käyttövettä. Lämmitysasennossa lämpöpumppu ei lämmitä taloa kuumemmaksi kuin kyseisenä
ajankohtana on tarvetta. Mitä matalampaa lämpötilaa
tuotetaan, sitä parempi on saatava säästö.
Kylmimpiä päiviä lukuun ottamatta käyttövesi lämmitetään kuumemmaksi kuin lämmitysvesi. On siis
tarkoituksen mukaista lämmittää käyttövettä vain silloin, kun sille on tarvetta. Lämmityksen menoveden
lämpötilaa ja varaajan lämpötilaa seuraamalla lämpöpumpun automatiikka huolehtii oikeasta toiminnosta ja näin saavutetaan paras mahdollinen säästö.
Edellä kuvattu toiminto saattaa joissakin tapauksissa aiheuttaa ääniongelmia patterijärjestelmässä. Kun
vaihtoventtiili kääntyy käyttövesiasennosta lämmitysvesiasentoon, pääsee käyttövesilämpöistä lämmitysvettä jäähtyneeseen patteriverkostoon. Kuuma vesi
saattaa aiheuttaa patterilinjaston lämpölaajenemisen
seurauksena ääniongelmia. Kun maalämpöpumpun ja
patteriverkoston väliin asennetaan puskurivaraaja, ottaa
puskurivaraaja vastaan edellä kuvatun ”lämpöshokin” ja
ääniongelma vältetään.

Useat käynnistymiskerrat lyhentävät kompressorin
elinkaarta. Inverter-kompressorilla vältetään kyseinen
ongelma, koska inverter-kompressori säätää tehoaan
tarpeen mukaan. Kun lämmitystarve on pieni, myös inverterin antoteho on pieni.
Kun on/off-kompressorilla varustetun lämpöpumpun ja
lämmönjakojärjestelmän väliin asennetaan oikein mitoitettu puskurivaraaja (kts. edellä) saadaan kompressorille optimaaliset käyntijaksot ja varmistettua kompressorin pitkä elinkaari.

PUSKURIVARAAJASTA LYHYESTI
1.

Puskurivaraajalla pienennät
lämmitysverkoston ääniongelmia.

2.

Puskurivaraajalla varmistat oikeat
virtaukset eli saavutat paremman
hyötysuhteen ja suuremmat säästöt.

3.

Puskurivaraajalla varmistat ulkoyksikön
sulatuksen toimivuuden.

4.

Puskurivaraajalla varmistat
kompressorille kesälläkin riittävän
pitkät käyntijaksot.

5.

Bosch suosittelee puskurivaraajan
asennuksessa ns. neliputkikytkentää.

6.

Bosch-puskurivaraajat: BC100 ja BC300.

On/off-kompressorin maksimaalinen elinkaari
Kesällä termostaattiventtiilit sulkevat suurimman
osan talon lämmitysjärjestelmän piireistä. Vesi kiertää ainoastaan tiloissa, joissa ei ole termostaattiventtiileitä katkaisemassa kiertoa. Tällaisia tiloja ovat tyypillisesti pesuhuone, sauna, wc-tilat ja mahdollisesti
kodinhoitohuone. Vesimäärä, joka kiertää kyseisten
tilojen pattereissa tai lattioissa, on hyvin pieni.
On/off-kompressorin toiminta perustuu siihen, että se
antaa käynnistyessään aina täyden tehon. Kesällä, kun
termostaatit ovat sulkeneet suurimman osan talon lämmityspiireistä ja on/off-kompressori lämmittää lämmitysjärjestelmän pientä vesimassaa täydellä teholla, on
seurauksena kompressorin lukuisat lyhyet käyntijaksot.
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Maksimaalinen säästö
Maalämpöpumppujen hyötysuhde ilmoitetaan COParvona ja vuosihyötysuhde SCOP- arvona. Maalämpöpumppujen hyötysuhteiden saavuttamisen ehtona on
riittävä virtaus järjestelmässä. Tämä tarkoittaa, että
riittävän vesimäärän on virrattava maalämpöpumpun
vaihtimen (lauhdutin) läpi. Kun termostaattiventtiilit
sulkevat kesällä lämmityspiirit edellä kuvatulla tavalla, ei riittävää virtausta saada lämpöpumpun vaihtimelle ja teknisessä esitteessä ilmoitetut hyötysuhteet
ja siten myös säästöt jäävät toteutumatta.
Asentamalla maalämpöpumpun ja lämmitysjärjestelmän väliin oikein mitoitettu puskurivaraaja, ylläpidetään maalämpöpumpun vaihtimella aina riittävä
virtaus. Riittävällä virtauksella varmistetaan lämpöpumpun hyvä hyötysuhde ja saadaan paras mahdollinen säästö.
Minimoi turhat hälytykset
Kun termostaattiventtiilit sulkevat lämmityspiirejä,
saattaa seurauksena olla, että patterit tai lattialämmitys ei kykene luovuttamaan kompressorin tuottamaa lämpötilaa huoneeseen tarpeeksi tehokkaasti.
Tämän seurauksena lämmitysveden lämpötila nousee
tarpeettoman korkeaksi ja pahimmassa tapauksessa
lämpöpumppu ajautuu hälytystilaan liian korkean
meno- ja paluulämpötilan seurauksena.
Asentamalla pumpun ja lämmönjakojärjestelmän väliin puskurivaraaja, saadaan kompressorin tuottama
lämpö siirrettyä puskurivaraajaan ja vältetään turhat
hälytykset.
Ulkoyksikön sulattaminen
Ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee energiaa ulkoyksikön sulattamista varten. Sulatusenergia otetaan
talon lämmönjakojärjestelmän veteen sitoutuneesta
lämmöstä. Sulatuksen aikana lämpöpumpun nelitieventtiili kääntää lämmityksen talolta lämpöpumpun
ulkoyksikköön. Sulatuksen aikana on oltava käytössä riittävä määrä energiaa. Se varmistetaan oikean
kokoisella puskurivaraajalla. Bosch suosittelee aina
ilma-vesilämpöpumpun kanssa puskurivaraajaa, koska ilman sitä vaarana on ulkoyksikön jäätyminen riittämättömän energiansaannin vuoksi.
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MIKÄLI PUSKURIVARAAJAA
EI JOSTAIN SYYSTÄ KÄYTETÄ:
Lattialämmitysjärjestelmä ilman puskurisäiliötä
Jotta energiaa olisi saatavana riittävästi sulatusta varten,
isoimmassa huoneessa ei tule käyttää huonetermostaatteja. Lattian pinta-alaa on oltava vapaassa kierrossa vähintään 30 %.
Patterijärjestelmä ilman puskurisäiliötä
Jotta energiaa olisi saatavana riittävästi sulatusta varten,
ei-shuntatussa järjestelmässä tulee olla vähintään neljä
vesipatteria, joiden teho on 500 W, ilman termostaatteja.
Erillisistä piireistä koostuva lämpöpatteri- ja
lattialämmitysjärjestelmä ilman puskurisäiliötä
Jotta energiaa olisi saatavana riittävästi sulatusta varten,
ei-shuntatussa järjestelmässä tulee olla vähintään neljä
vesipatteria, joiden teho on 500 W, ilman termostaatteja.

Ilma-vesilämpöpumppu
ja aurinkokeräimet
Yhä useampi miettii aurinkolämmön hyödyntämistä
ilma-vesilämpöpumpun rinnalla. Kytkennästä riippuen
voit lämmittää aurinkolämmöllä käyttövettä, lämmitys-vettä tai molempia sekä tarvittaessa uima-allasta.
Kytkentäratkaisut ja laitekokonaisuudet muuttuvat tarpeiden mukaan.
Moni ei ole välttämättä valmis investoimaan aurinkojärjestelmään heti lämpöpumppuhankinnan yhteydessä, mutta haluavat suunnitteluvaiheessa option myöhemmin kytkettävälle aurinkojärjestelmälle. Tällaiseen
soveltuu ratkaisuksi parhaiten kahdella kierukalla varustettu lämminvesivaraaja. Toinen kierukka on käyttövettä ja toinen aurinkokeräimissä kiertävää nestettä
varten. Varaajaa voi käyttää normaalisti ilma-vesilämpöpumpun käyttövesivaraajana, mutta se mahdollistaa
myöhemmin asennettavat aurinkokeräimet olemassa
olevan aurinkokierukan ansiosta. Varaajan kierukassa
kiertävä aurinkokeräinneste lämmittää varaajan veden,
joka on talon lämmitysvettä. Ratkaisun tekee hyväksi
kierukkavaraajan toinen käyttötarkoitus. Kierukkavaraaja toimii samalla järjestelmän puskurivaraajana (ks.
s. 13) jolloin sitä ei tarvitse erikseen hankkia. Tällaisessa järjestelmässä tulee varaajaan liittää sekoitusventtiili (shuntti), jotta lämmitysverkkoon saadaan
sekoitettua ulkolämpötilan vaatimusten mukainen
menoveden lämpötila. Aurinkokeräimien neste saattaa lämmittää varaajan kuumemmaksi kuin olisi sen
hetkinen tarve.
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Ilma-vesilämpöpumppu
ja jäähdytys
Jotkut ilma-vesilämpöpumput mahdollistavat sisäilman
jäähdytyksen. Jäähdytyksen tehoa eri kohteissa on vaikea
laskea, sillä tilan koko, rakennusmateriaalit, eristekyky,
ikkunoiden koko, auringon säteiden kulma, kosteusprosentti ja ilmansuunnat vaikuttavat lopulliseen jäähdytystulokseen.
Jäähdytys pienentää ilman kosteutta, mikä omalta osaltaan saa huoneilman tuntumaan miellyttävämmältä.
Ilmanvaihtokanaviston kautta tapahtuva jäähdytys
Ilmanvaihtokanaviston kautta tapahtuvan jäähdytyksen
houkuttelevuus piilee mahdollisuudessa saada jäähdytysilma leviämään ilmanvaihtokanaviston kautta tasaisesti koko
taloon. Jäähdyttävä neste (vesi) johdetaan kiertovesipumpulla ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterille. Jäähdytyspatterin läpi virtaava kylmä vesi viilentää ilmaa joka puhalletaan ilmanvaihtokoneen puhaltimella tulokanavistoon.
Ilmanvaihtokanaviston kautta kulkeva kylmä ilma tuo mukanaan sulamisveteen liittyvän lisähaasteen. Vaarana on, että
putkea ympäröivä lämmin ilma saa kylmän ilman tiivistymään pisaroina putken ulkopinnalle. Tämän saman ilmiön
voi jokainen todeta kuumana kesäpäivänä, kun kylmästä
jääkaapista otetaan lasipullo lämpimään huoneilmaan ja
kosteus tiivistyy pullon ulkopinnalle. Tämän välttämiseksi
on koko tulokanavisto eristettävä solukumilla. Toimenpide
nostaa tämän jäähdytystavan kustannuksia muutamalla
tuhannella eurolla.

Puhallinkonvektorin kautta tapahtuva jäähdytys
Yleisin, edullisin ja varmin tapa hoitaa jäähdytys, on
käyttää erillistä puhallinkonvektoria (patteri, jonka sisällä on vaihdin ja puhallin). Jäähdytetty neste ohjataan
sisäyksikön kiertovesipumpulla erilliselle puhallinkonvektorille. Jäähdytyspatterin läpi virtaavan kylmän
veden viilentämä ilma puhalletaan konvektorin avulla
huoneeseen. Jäähdyttävä vesi ohjataan magneetti- tai
kolmitieventtiilillä puhallinkonvektorille. Siirtoputkien
on hyvä olla suojaputkitettuja sekä kondenssieristettyjä. Talon pohjaratkaisu, puhallinkonvektoreiden sijoittelu sekä auki olevat ovet määrittelevät kuinka ilma
pääsee leviämään muihin tiloihin.
Uudiskohteissa järjestelmän suunnittelu ja toteutus
on huomattavasti helpompaa. Suojaputkitetut ja eristetyt väliputket saadaan esteettisesti piilotettua väliseinärakenteiden sisälle. Tämä mahdollistaa siistin
asennustavan, kun putkia ei jouduta kuljettamaan seinärakenteiden pinnalla saneerauskohteiden tapaan.
Siistillä putkikoteloinnilla ja huolellisella suunnittelulla
saadaan kuitenkin saneerauskohteistakin hyvä lopputulos.
Tämän järjestelmän etuna on, että jäähdytysteho saadaan ohjattua haluttuun kohteeseen/tilaan, jolloin
jäähdytysteho on yksittäisessä huoneessa suurempi
kuin IV-kanaviston kautta.
Puhallinkonvektoreilla tuotetun jäähdytystavan etuna
on sen edullinen hinta sekä parempi viilennysteho halutussa yksittäisessä tilassa.
Plussat ja miinukset:

Johtuen ilma-vesilämpöpumppujen pienestä jäähdytystehosta ja kanavistohäviöistä jää yksittäisessä huoneessa
koettu jäähdytysteho hyvin pieneksi. Voidaan korkeintaan
puhua pienitehoisesta yleisviilennyksestä.

++ Edullisempi tapa hoitaa jäähdytys,
kuin IV-kanaviston kautta tapahtuvalla

++ Parempi jäähdytysteho yksittäiseen tilaan
Plussat ja miinukset:

++ Jäähdytys koko taloon
++ Poistaa ilman kosteutta – miellyttävämpi sisäilma

–– Esteettisesti huonompi ratkaisu kuin IV-kanaviston
kautta tapahtuvalla

–– Jäähdytys saadaan vain tiettyyn yksittäiseen tilaan
riippuen konvektoreiden määrästä ja sijoituksesta

++ Esteettisesti siisti ratkaisu, kun näkyviä puhallinkonvektoreita ei tarvita

–– Kallis toteuttaa
–– Pienitehoinen
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Jäähdytystehon laskeminen
Tuntuvan tehon kaava:
IV l/s x 1,0 kJ / kg / l x 1,2 kg /m³ x DeltaT
Huonelämpötila 25 °C – Sisään puhallettava ilma 17 °C
DeltaT = 8 °C
Esimerkkinä 100 l/s
100 l/s x 1,2 = 1200 W = 1,2 kW
Nyrkkisääntö: 100 l/s puhallus saa aikaiseksi 1 kW:n jäähdytystehon joka pitää sisällään 15 kW:n sähkövastuksen.

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN OSTAJAN MUISTILISTA
• Selvitä etukäteen kunnan rakennus
valvontavirastosta, rajoittavatko säädökset
ja määräykset valintojasi.

• Pyydä tarjoukseen näkyviin, mitkä asiat
eivät sisälly tarjoukseen. Se kertoo
mahdollisista piilokuluista ja lisätöistä.

• Muista hyödyntää saneerauskohteessa
kotitalousvähennys.

• Ota tarjousvaiheessa huomioon
mahdolliset tulevaisuuden tarpeet
(aurinkokeräin, vesitakka, yms.).

• Selvitä oikean lämpöpumppukoon
mitoittamiseksi vanhan järjestelmän kulutus
ja uudiskohteessa huipputehon tarve
(energialaskelma/energiaselvitys).
• Pyydä tarjous kokonaisuudesta äläkä
pilko urakkaa usealle toimittajalle –
Tarjousvertailu on helpompaa, takuuasiat
selkeämpiä ja vastuunotto yhdellä yrityksellä.
• Anna kaikille tarjouksen tekijöille
tismalleen samat tiedot.

• Puskurivaraajan käyttö on erittäin
suositeltavaa ilma-vesilämpöpumpun
kanssa. Puskurivaraaja varmistaa
ulkoyksikön sulattamiseen tarvittavan
energian riittävyyden kaikissa
olosuhteissa.
• Tarkista laitteen takuun sisältö. Takuu
ehdoissa on isoja eroja, ja esimerkiksi
sisältyykö takuuseen työ, varaosat ja
huoltohenkilön matkat. Parhaimmat
takuut pitävät sisällään nämä kaikki.

• Pyydä aina itsellesi mitoitus- ja
säästölaskelma ilmavesilämpöpumpun
tarjouksen saatteena.
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Muistiinpanot

18

Onko sinulla kysyttävää ilma-vesilämpöpumpuista
tai muista lämmitysratkaisuista?
Ota yhteyttä ja autamme mielellämme!

boschmyynti@fi.bosch.com
www.bosch-climate.fi
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