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PALVELEVA ENERGIATALO

H A N K I N T A T U R V A L
I I K

E

Lämpöpumput kokonais-
palveluna katselmuksesta
"avaimet käteen"-asennettuna



PALVELEVA ENERGIATALO

H A N K I N T A T U R V A L
I I K

E

Ei ole samantekevää, 
mistä lämpöpumppusi hankit.

HANKINTATURVALIIKKEET JA SCANOFFICE OY PALVELUKSESSASI

Hankintaturvaliike on paikkakuntasi ammattilainen. 
Meiltä saat kaikki palvelut yhdestä paikasta:

• Mitoitus- ja suunnittelupalvelu
• Laadukkaat tuotteet
• Ammattitaitoinen asennuspalvelu
• Huoltopalvelut
• Käyttöohjeet suomeksi
• Nopea varaosapalvelu tarvittaessa
• Turvallinen ja toimiva takuupalvelu
• Käytämme vain parhaita asennusmateriaaleja

Löydä paikkakuntasi 
lähin Hankintaturvaliike 
www.hankintaturvaliike.fi 

Scanoffi ce Oy toimittaa Skandinavian vaativille 
markkinoille vuosittain noin 35.000 – 40.000 laitteistoa. 
Vantaan logistiikkakeskuksessa varastoimme 
keskimäärin noin 6.000 laitteistoa. 
Tällä varmistetaan nopeat toimitukset asiakkaille.

Scanoffi ce Oy on perustettu vuonna 1984 ja sen liikevaihto
vuonna 2012 oli 28,5 milj.€. Yhtiö toimii Suomen lisäksi
myös Ruotsissa ja Norjassa. Kuvassa Scanoffi ce Oy:n uusi logistiikkakeskus Vantaalla.

Valtakunnallinen
palvelunumero

020 7032 811
Lankapuhelimesta soitettaessa 
8,28 snt/puhelu + 5,52 snt/min 
(sis. alv 24%)
Matkapuhelimesta soitettaessa 
8,28 snt/puhelu + 22,14 snt/min 
(sis. alv 24%)
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ILMALÄMPÖPUMPUT
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VUODEN
 2013

UUTUUS
MALLI

Näitä ominaisuuksia tulet arvostamaan
MSZ-FH ilmalämpöpumpussasi
- erinomainen lämmitysteho ja korkea lämpökerroin (SCOP)
- talviautomatiikka, ympärivuotiseen lämmittämiseen, myös kovilla pakkasilla
- tehokas ilmansuodatus, puhtaampi sisäilma
- tehokas lämmönohjaus kaksoissiivekkeillä, suuntaa lämmön tarkemmin
- suora/epäsuora ilmanohjaus, ei vedontunnetta
- poissa tilasta, energian lisäsäästötoiminto, laskee lämpötilaa poissaollessasi
- viikkoajastin, lisää energiasäästöä. Alhaisempi lämpötila poissaollessasi.
- +10 °C ylläpitopitolämmitystoiminto, esimerkiksi kesäasunnolle kun olet kaupungissa
- takkatoiminto, pelkkä puhallustoiminto siirtää esimerkiksi takan tuottaman lämmön
- kuiskaavan hiljainen
- laatua pienintäkin yksityiskohtaa myöten

Mitsubishi Electric Ilmalämpöpumput  •  MSZ-FH MALLISARJA

���������
����������

Varmista, että hankkimasi 
laitteen pakkauksessa on 

Hankintaturvatuote-
merkki.

Lue lisää 
www.scanoffi ce.fi      

MALLI MSZ-FH25VEHZ MSZ-FH35VEHZ MSZ-FH50VEHZ
Sisäyksikkö MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE
Ulkoyksikkö MUZ-FH25VEHZ MUZ-FH35VEHZ MUZ-FH50VEHZ

Lämmitys-
toiminto

Lämmitysteho, kW (nimellisteho) kW 1,0–6,3 (3,2) 1,0–6,6 (4,0) 1,7–8,7 (6,0)
Toiminta-alue (ulkolämpötila) °C –25 ~ +24 –25 ~ +24 –25 ~ +24
SCOP, lämpökerroin kW/kW 4,9 4,8 4,2

Jäähdytys-
toiminto

Jäähdytysteho (nimellisteho) kW 0,8–3,5 (2,5) 0,8–4,0 (3,5) 1,9–6,0 (5,0)
Toiminta-alue (ulkolämpötila) °C –10 ~ + 46 –10 ~ + 46 –10 ~ + 46

Sisäyksikkö Äänenpaine, min–maks. db(A) 20–42 21–42 25–46

VTT:n testi VTT-S-01359-13 / FH35VEHZ
Toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja
sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin.

MSZ-FH50VEHZ-mallia suosittelemme ensisijaisesti 
yleisiin tiloihin, kuten liiketilat, toimistot ja muut vastaavat tilat.
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MALLI MSZ-SF25VEH MSZ-SF35VEH  MSZ-SF50VEH
Sisäyksikkö MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF50VE
Ulkoyksikkö MUZ-SF25VEH MUZ-SF35VEH MUZ-SF50VEH

Lämmitys-
toiminto

Lämmitysteho, kW (nimellisteho) kW 3,2 (1,0–4,1) 4,0 (1,3–4,6) 5,8 (1,4–7,3)
Toiminta-alue (ulkolämpötila) °C –25 ~ +20 –25 ~ +20 –25 ~ +20
SCOP, lämpökerroin kW/kW 4,3 4,3 4,3

 Jäähdytys-
toiminto

Jäähdytysteho (nimellisteho) kW 2,5 (0,9–3,4) 3,5 (1,1–3,8) 5,0 (1,4–5,4)
Toiminta-alue (ulkolämpötila) °C –10 ~ + 46 –10 ~ + 46 –10 ~ + 46

Sisäyksikkö Äänenpaine, min.-maks. db(A) 21–45 21–46 30–45

VTT:n testi VTT-S-02141-13 / SF35VEH
Toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja
sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin.

Uusissa Mitsubishi Electric MSZ-SF25/35/50VEH 
-malleissa on peräti viisi säädettävää 
puhallintehoa ja sen lisäksi vielä automaattinen puhal-
lintehon säätö. Nuku yösi levollisesti nauttien 
yön hiljaisuudesta. Silent Mode-asennossa on äänitaso 
vain 21dB(A). Laaja puhallintehojen säätöalue
mahdollistaa vedottoman lämmön/viileän tuoton. 

Takkatoiminto siirtää edullista 
lämpöä asunnossasi
Laite on varustettu myös pelkällä puhallustoiminnolla, 
joka mahdollistaa esimerkiksi takan tuottaman 
lämmön siirtämisen laajemmalle alueelle asunnossasi. 
Miksi haaskata takan tuottamaa lämpöä 
nostattaen vain yhden huoneen lämpötilaa, kun 
Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpulla saat siirrettyä 
edullista lämpöä laajemmin asuntoosi. 

Ylläpitolämpötila
Mitsubishi Electric MSZ-SF -mallisarja on erinomainen 
lämmityslaite myös kesäasunnollesi. Halutessasi, voit 
säätää laitteen 10 °C:n ylläpitolämmitykselle, kun olet 
poissa pidempiä jaksoja. 

Mitsubishi Electric
- laatua pienintäkin
yksityiskohtaa myöten

VUODEN
 2013

UUTUUS
MALLI

MSZ-SF50VEH-mallia suosittelemme ensisijaisesti yleisiin tiloihin, 
kuten liiketilat, toimistot ja muut vastaavat tilat.

Lue lisää www.scanoffi ce.fi      



ILMALÄMPÖPUMPUT

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen ilmalämpöpumpun 
ohut, ylellinen ja virtaviivainen muotoilu sulautuu huomaa-
mattomasti kotiisi. Sekä käyntitilassa että sammutettuna se 
istuu hienosti ympäristöönsä. 
Sisäyksikön värit:  musta*, hopea** tai valkoinen***.

Tältä ei ilmalämpöpumppu  
ole koskaan aikaisemmin  
näyttänyt - MSZ-EF mallisarja

VTT:n testi VTT-S-01414-11 / EF35VEH 
Toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja 
sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin.

MALLI MSZ-EF25VEH MSZ-EF35VEH
Sisäyksikkö MSZ-EF25VEB* MSZ-EF35VE (B*, S**, W***)
Ulkoyksikkö MUZ-EF25VEH MUZ-EF35VEH

Lämmitys-
toiminto

Lämmitysteho, kW (nimellisteho) kW 3,2 (1,1–4,2) 4,0 (1,8–5,5)
Toiminta-alue (ulkolämpötila) °C –25 ~ +20 –25 ~ +20
SCOP, lämpökerroin kW/kW 4,6 4,5

Jäähdytys-
toiminto

Jäähdytysteho (nimellisteho) kW 2,5 (1,2–3,4) 3,5 (1,4–4,0)
Toiminta-alue (ulkolämpötila) °C –10 ~ + 46 –10 ~ + 46

Sisäyksikkö Äänenpaine, min.-maks. db(A) 21–45 21–46
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MSZ-SF50VEH-mallia suosittelemme ensisijaisesti yleisiin tiloihin, 
kuten liiketilat, toimistot ja muut vastaavat tilat.

Lue lisää www.scanoffice.fi     
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SF25

KA25

Yhdistele vapaasti
M-sarjan multisplit-malleja on neljä eri mallia. 
Mallista riippuen laitteistot voidaan varustaa kahdella, kolmella, neljällä 
tai viidellä sisäyksiköllä. Sisäyksikkömallit voivat vaihdella ollen seinä-
malleja, kattokasetteja tai lattiamalleja.

Invertteritekniikka mahdollistaa erinomaisen hyötysuhteen ja energia-
taloudellisen käytön. Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö on 
huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin 
kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä. MXZ-2D53VAH

Esim. SF25+KA25+MXZ2D53
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Mitsubishi Electric SLZ-KA25, KA35 ja KA50 
Katon sisään upotettava kattokasettimalli puhaltaa ilman tasaisesti ja hiljaisesti neljälle sivulle. 
Mitsubishi KA-sarjan lämpöpumppu on tyylikäs ja huomaamaton vaihtoehto 
vaativaan ympäristöön.

MALLI MFZ-KA25VAH MFZ-KA35VAH
Lämmitysteho, kW (nimellisteho) 0,9-5,1 (3,4) 0,9-6,2 (4,0)
Energiatehokkuusluokka A A
Jäähdytysteho, kW (nimellisteho) 0,9-3,4 (2,5) 0,9-3,9 (3,5)
EER/COP, jäähdytys/lämmitys, kW 4,31/4,07 3,21/3,64
Äänenpaine, (p-s), dB(A) sisäyksikkö 22, 27, 32, 37 25, 28, 33, 38
Mitat, k x l x s, mm 600 x 700 x 200 600 x 700 x 200
Paino, kg 14 14

Mitsubishi Electric 
MFZ-KA25/35VA
Asennetaan seinälle hieman 
lattiatason yläpuolelle.

Lattiamallin sisäyksikkö sopii hyvin mm. tiloihin, 
joissa on suuret ikkunapinnat ja vähän vapaata 
seinätilaa. Laitteen tyylikäs design sopii 
vaativaankin ympäristöön.

Tehokas ja miellyttävä lämpötila saavutetaan tehokkaalla ilmankierrätyksellä, 
jonka mahdollistaa puhalluksen ylös- ja alassuuntaus samanaikaisesti!

6
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MALLI SLZ-KA25VAL SLZ-KA35VALR SLZ-KA50VALR

Sisäyksikkö
Ulkoyksikkö

SLZ-KA25VAL2.TH
SUZ-KA25VA3.TH

SLZ-KA50VALR3.TH
SUZ-KA35VA3.TH

SLZ-KA50VALR3.TH
SUZ-KA50VAR

Lämmitysteho (kW)       Nimellis (min–maks.) 3,0 (0,9 - 4,5) 4,0 (0,9 - 5,0) 5,0 (0,9 - 6,5)
Jäähdytysteho (kW)       Nimellis (min–maks.)          2,5 (0,9 - 3,2) 3,5 (1,0 - 3,9) 4,6 (1,1 - 5,2)
COP (lämpökerroin) 3,61 3,64 3,22
Äänenpaine, sisäyksikkö (dB(A))   min–maks. 28 - 31 - 37 29 - 33 - 38 30 - 34 - 39
Paino, sisäyksikkö + paneeli (kg) 16,5 + 3 16,5 + 3 16,5 + 3
Paino, ulkoyksikkö (kg) 33 37 53
Mitat, sisäyksikkö (mm)   l x k x s
Mitat, paneeli (mm)

570x208x570
650x20x650

570x208x570
650x20x650

570x208x570
650x20x650

Mitat, ulkoyksikkö (mm)   l x k x s 800x550x285 800x550x285 840x850x330

ILMALÄMPÖPUMPUT
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MITSUBISHI ELECTRIC
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Mitsubishi Electric Ltd. valmistaa tuotteet vain omalla Mitsubishi Electric merkillä. Markkinoilla tarjotaan myös muita 
Mitsubishi -etuliitteellä alkavia lämpöpumppuja, jotka eivät ole Mitsubishi Electricin valmistamia.

Mitsubishi -etusanasta huolimatta Mitsubishi Heavy Industries Ltd. on kilpaileva japanilainen yhtiö, joka 
valmistaa tuotteitaan Mitsubishi Heavy Industries -merkillään.  Vaikka molemmat yhtiöt valmistavat ilmastointilaitteita, 
yhtiöillä ei ole minkäänlaista yhteistä tuotekehitystä, omistusta, saatikka yhteistä tuotantoa.

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen, ilma-vesilämpöpumppujen ja jäähdytys- / lämmitysjärjestelmien virallinen
maahantuoja Suomessa on Scanoffi ce Oy. 

Koska ala on Suomessa vielä nuori ja markkinoinnissa alan toimijat lankeavat usein ylilyönteihin, on Scanoffi ce Oy 
yhdessä VTT:n kanssa luonut pätevän testistandardin, jolla tuotetaan vertailukelpoisia testejä kaikille markkinoilla oleville 
ilmalämpöpumpuille. Testit löytyvät Scanoffi ce Oy:n kotisivuilta: www.scanoffi ce.fi .  

Nämä testiraportit osoittavat yksiselitteisesti Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumppujen erinomaiset lämpötehot 
ja lämpökertoimet. Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumput ovat osoittaneet erinomaisen toimintavarmuutensa Suomessa, jo yli 
100.000 suomalaista kotia nauttii Mitsubishi Electricin tuottamasta lämmöstä viileänä vuodenaikana ja kesäkuumalla laitteen 
tuottamasta viileydestä.  Varmista, että saat nimenomaan aidon Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpun!
 

On olemassa vain yksi Mitsubishi Electric.

Varmista, että hankkimasi 
ilmalämpöpumpun pakkauksessa on 
Hankintaturvatuote-merkki.

Scanoffi cen testilaboratoriosta 07/2012.
Uutuusmalli -30 °C lämpötilassa, sulatustesti.
Scanoffi cen testilaboratoriosta 07/2012.

Hankintaturvatuote on Scanoffi cen Oy:n rekisteröimä 
tavaramerkki, jolla sen maahantuomat ja toimittamat 
ilmalämpöpumput erottuvat muista alan tuotteista markkinoilla.

Tuotteita myyvät, asentavat ja huoltavat Scanoffi cen 
valtuuttamat yhteistyökumppanit.



.CF-Eco 
tuloilma-
yksikkö

ComfortZone 
poistoimalämpö-
pumppu
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Helposti toteutettava, tehokas ja 
taloudellinen pientalon lämmitysjärjestelmä

Poistoilmalämpöpumput  
– aivan uuteen teholuokkaan

ComfortZone AB nosti poistoilmalämpöpumput aivan 
uuteen teholuokkaan ja lämpökertoimet maalämpöpumppujen 
tasolle. Nämä uuden ajan invertteripoistoilmalämpöpumput 
toimivat koko asuntosi lämmitysjärjestelmänä lämmittäen 
talosi ja käyttöveden.

ComfortZone-poistoilmalämpöpumppu tuottaa jopa 
6,5 kW:n lämmitystehon ja toimii näin asuntosi ympäri-
vuotisena lämmityslaitteena. ComfortZone-poistoilmalämpö-
pumpun asennus on huomattavasti yksinkertaisempi kuin 
maalämpöpumpun. Saat maalämpöpumpun veroista tehoa 
merkittävästi pienemmällä investoinnilla. Kaikki asentaminen
tapahtuu asunnon sisällä – eikä pihaasi tai puutarhaasi tarvitse 
myllertää porauskalustolla.

ComfortZone AB:n koko tuotekehitys ja valmistus 
tapahtuvat sen omassa tuotantolaitoksessa Ruotsissa. 
ComfortZone-poistoilmalämpöpumput on tehty toimimaan 
ja kestämään pitkälle tulevaisuuteen.

Perusperiaate on hyvin yksinkertainen. 
Lämpöpumppu ottaa talteen ilmanvaihdon poisto-
ilman lämpöenergiaa ja lämmittää sillä sekä talon 
että käyttöveden.

i

UUTUUS!

POISTOILMALÄMPÖPUMPUT

Talosi pinta-ala  ComfortZone-

 
 

  malli

 80–120 m2      EX35 

120–180 m2      EX50  

180–260 m2          EX65     



SÄÄSTÖÄ! 
COP 5,33!

Ecodan Next Generation ilma-vesilämpöpumppu 
toimii portaattomalla invertteritekniikalla, käsittäen myös 
uuden omaa tuotekehitystä olevan varaajan. 
Täysin uusi säätöjärjestelmä tarkoittaa suuria säästöjä 
talon omistajalle, koska Ecodan Next Generation 
tarvitsee muita järjestelmiä vähemmän energiaa talon 
lämmittämiseen ja lämpimän käyttöveden tekemiseeen.

Ecodan Next Generation säästää rahaa, energiaa ja on 
ympäristöystävällinen.

Ecodan Next Generation ilma-vesilämpöpumppu
toimii portaattomalla invertteritekniikalla, käsittäen myös 

Next 
Generation

– uuden sukupolven 
ilma-vesilämpöpumppu

Säästä rahaa 
Ecodan Next Generation 
ilma-vesilämpöpumpulla

Mitsubishi Electricin oman 
tuotekehityksen ansiosta Ecodan 
Next Generation ilma-vesilämpö-
pumppujärjestelmä on entistäkin 
tehokkaampi.

PUOLITALÄMMITYSENERGIA-KUSTANNUKSESI!

Tontille ei tarvitse porata lämpökaivoa, vaan lämpö-
energiaa voidaan ottaa ilma-vesilämpöpumpulla 
ulkoilmasta. Järjestelmä sopii vesikiertoiseen 
(patterit, lattialämmitys) lämmönjakojärjestelmään.

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

 n. 180m² asti (uudiskohteet 210m² asti)
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PUOLITALÄMMITYSENERGIA-KUSTANNUKSESI!

Jo satoja tyytyväisiä Ecodan-käyttäjiä.

Kohteen tiedot:
 
• Sastamala, omakotitalo, rakennusvuosi 1960
• 235m2

• Käyttösähkö noin 9000kWh
• Öljyn kulutus -02-06 3500l-3800l/a
• Ilmavesilämpöpumpun asennuksen jälkeen 
  kokonaissähkönkulutus 19840kWh/a
• Säästö 20.000kWh/a

Kommentit:
Aivan ylivoimainen mukavuudeltaan. 

Kohteen tiedot:

• Hamina, omakotitalo, rakennettu 1987, 160m2/190m2, 
   asukkaita 3 hlöä.
• Vesikiertoinen patterilämmitys.
  Aikaisempana lämmitysjärjestelmänä oli puukattila ja siinä  
  rinnalla 2000-2500L varaaja, jossa sähkövastukset. 

Kulutukset:
• Sähkövaraajalla 24 000- 26 000kWh
• Säästö nyt vuoden aikana 14940 kWh.

Kommentit: 
Asiakas oli laitteeseen erittäin tyytyväinen, ja ei uskonut ku-
lutuksen pienevän näin paljon ilma-vesilämpöpumpulla. Nopea 
asennus, ilman pihamaan rikkomisia, oli tärkeä valintakriteeri. 
Voi suositella toisille ilma-vesilämpöpumppua ja lupasi kertoa 
asiasta kiinnostuneille ja toivotti tervetulleeksi katsomaan.

Kohteen tiedot:

• Syväniemi, omakotitalo, rakennettu 2006 124m2 + autotalli 
• 50m2

• Vanha lämmitys pelletti / sähkö 30 000kWh+ pelletti 4500€
• Asiakas laski kulutuksen syksyn/talven aikanakin puoliutu-  
  neen vanhaan verrattuna.
 
Kommentit: 
Asiakas oli erittäin tyytyväinen laitteistoon ja nopeaan 
asennukseen ja hyvään palveluun, Suositteli laitteistoa, 
syksyn ja talven perusteella kulutus on jo vähintäänkin
puolittunut.

11

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT
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Ilma-vesilämpöpumpulla 
saneeraat vanhan lämmitys- 
järjestelmäsi 2010-luvulle.

Toimivista laitteista ei
tarvitse luopua, eikä
ehjää korjata.

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

Mitsubishi Electric kehitti energiasäästäjälaitteiston, joka asennetaan nykyisen lämmitysjärjestelmäsi 
rinnalle. Lämmititpä öljyllä, suoralla sähköllä tai muilla lämmönlähteillä, voit aina asentaa rinnalle 
Mitsubishi Electric -energiansäästäjän.

Laitteisto on äärimmäisen yksinkertainen. Se koostuu rakennuksen ulkopuolelle sijoitettavasta 
ulkoyksiköstä, joka ottaa ilmaisenergian ulkoilmasta ja siirtää sen rakennuksen sisälle sijoitettavalle
lämmönvaihtimelle, jossa lämpöenergia siirtyy olemassa olevaan vesikiertoiseen lämmönjakoon.
Energiansäästäjää ohjaa PAC-IF031B-E ohjausyksikkö. 

Sopii niin omakotitaloihin kuin suurempiin kiinteistöihin.

Lämmitystehot on saatavilla alueella 7–31,5 kW per laitteisto.  Suuremmissa kiinteistöissä 
kytketään useampia laitteistoja rinnan ja näin saavutetaan huomattaviakin lämmitystehoja.

Sähkönsyöttö

PAC-IF031B-E ohjausyksikkö

PAR W21MAA-säädin

Väli-
kaapeli

Menovesi lämmitysverkkoon
tai esim. öljykattilalle

Lämmitysverkon paluuvesiKylmäaineputket

Kiertovesipumppu

Lämpötila-anturit

12

PAR W21MAA-säädin



Tässä muutama esimerkki jo tuhansista
Pohjoismaissa toteutuneista 
energiansäästäjä PAC-IF031 kohteista.

Kohteen tiedot:

• Pinta-ala yht. 450m2 (1120m3), josta autotallien ja varastojen 
  osuus on yht. noin 100m2

• Asukkaita yht. 11 henkeä
• Öljykattila on uusittu vuonna 2002 (Jämä 1030S)
 
• Vuonna 2010 oli öljyä kulunut 8830 L
• Vuonna 2011 oli öljyä kulunut 5980 L (ilma/vesi järj. 
   asennettiin syyskuussa 2011)
• Vuonna 2012 öljyä kului vain 2885 L
• Öljyä säästyi yht. 5945 L (59.000kWh)
 
Ilma-vesijärjestelmälle on oma sähkönkulutusmittarinsa 
ja sitä kului yht. 15872 kWh.

Kohteen tiedot:

• Rakennettu 1802 ja nykyiselle paikalle 1906.
• Asukkaita 2 hlöä
• Lämmönjako vesipattereilla. 
• Neliöitä talossa on 280m2.
• Talossa oli 4000L sähkövaraaja, kokonaissähkön kulutus oli  
   noin 50000kWh/vuosi.
 • Nykyisellä laitteistolla on päästy 30000-35000kWh 
   lukemiin vuodessa, hieman talvesta riippuen. 

Kommentit: Omistaja oli tyytyväinen laitteistoon ja toteutu-
neeseen säästöön ja myös säästyneeseen tilaan, kun 4000L 
varaaja oli purettu pois ja 750L varaaja asennettu.

Kohteen tiedot:

Kohde on uusi, vuonna 2010 valmistunut omakotitalo 
Kirkkonummella. Lämmitettävät neliöt yht. 198m2 ja 
lämmönjako tehdään pattereilla. 
Käytössä on Nibe 470 poistoilmalämpöpumppu ja Mitsubishi 
Electric Booster asennettiin sen rinnalle reilu vuosi sitten.

Vuoden 2011 kulutus oli 36000kWh ja vuonna 2012 kulutus 
putosi 12000kWh.

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT
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230m² asti (uudiskohteet 300m² asti)
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MAALÄMPÖPUMPUT

Carel

SCANVARM

Scanvarm maalämpö-
pumput - erityisesti
saneerauskohteisiin
Pesosen nelihenkinen perhe asuu Ilomantsissa 2012 
saneeratussa, 50-luvulla valmistuneessa rintamamiestalossa. 
Aikaisemmin talo lämpeni puulla ja sähköllä, mutta nyt vasta 
saneerattu talo saa lämmitysenergian kotimaasta 
suomalaisella Scanvarm SC11c-maalämpöpumpulla.

Juha ja Tanja Pesosen lämmitysjärjestelmän valinnassa 
painoivat lämmittämisen helppous ja edullisuus. Juha on 
kuljetusyrittäjä joka ajaa puutavararekkaa, joten kiireiselle 
yrittäjälle puulämmitysjärjestelmä ei ollut paras mahdollinen. 
Lisäksi maalämpöpumpun valinnassa lämpimän käyttöveden 
riittävyys oli tärkeää nelihenkiselle perheelle. 
Nämä toteutuivat Scanvarm-maalämpöpumpulla, joka saa 
lämpönsä maapiirin putkistosta. Maapiirin asennustyö tehtiin 
loppukesästä ja maalämpöpumppu asennettiin toimintaan 
marraskuussa. 

Patterilämmitteisessä saneerauskohteessa Scanvarm-
maalämpöpumpun yhteyteen ei tarvitse asentaa ylimääräistä 
puskurisäiliötä tasaamaan lämmitysjärjestelmän veden lämpö-
tilaa, koska Scanvarm-maalämpöpumppu lämmittää samanai-
kaisesti sekä lämpimän käyttöveden, että talon tarvitseman 
lämmitysveden. Myös merkittävä seikka, joka puolsi Scanvarm-
maalämpöpumpun valintaa, oli mahdollisuus hoitaa ilmanvaihto-
koneen esilämmitys maalämpöpumpun edullisesti lämmittämällä 
vedellä ja näin saadaan selvää säästöä, verrattuna siihen että 
tämä tehtäisiin sähkövastuksilla. Tämä onnistuu Scanvarm-
maalämpöpumpun jatkuvan lämmitysvedenkierron ansiosta.
Scanvarm-maalämpöpumput saa suoraan tehdasvarusteisena 
myös kahdelle lämmityspiirille. Esim. saneerauskohteissa on 
usein sekä patteri-, että lattialämmitys. 

Automatiikka hoitaa molemmille lämmityspiireille oikean 
lämpöistä vettä, näin säästetään asentajan työkuluissa, kun 
erillisiä sunttauksia ei tarvitse rakentaa lattialämmitykseen.

Scanvarm-maalämpöpumpuissa on laaja toimitussisältö 
asennettuna tehtaalla valmiiksi, mm. venttiilin toimilaite, 
4-tieventtiili, lämpöjohtopiirin pumppu, menovesianturi ja 
lämpöanturit. Myös tästä koituu säästöjä ja asentajan työ 
nopeutuu huomattavasti.

Scanvarm-maalämpöpumput valmistetaan Suomessa ja ovat 
avainlipputuotteita. Tämän johdosta maalämpöpumpulle 
myönnetään 5-vuoden täystakuu.

                SC7c–SC12c -malleissa on vakiona 
CarelControl-ohjausjärjestelmä. Sen avulla voidaan ohjata 
koko maaenergiajärjestelmän toimintaa niin lämmityksen, 
lämpimän käyttöveden tuottamisen kuin jäähdyttämisenkin 
osalta.  

Lisävarusteena CarelControliin on myös saatavilla etäkäyt-
tömahdollisuus (WLAN, GPRS, kiinteä verkko), mikä 
mahdollistaa myös järjestelmän etävalvonnan. Ohjaus-
järjestelmä kerää historiatietoja pilvipalvelimelle, joka 
mahdollistaa mittaustiedon joustavan käytön mistä ja milloin 
tahansa. Tietoja analysoimalla pystytään koko järjestelmää 
ohjaamaan entistä tehokkaammin ja taloudellisemmin.
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KIINTEISTÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
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As Oy Kannelkartano Lappeenrannassa sopii hyvin tyyppiesi-
merkiksi kohteesta, jonka sisäilmanlaaturemontti aiheuttaa 
suuria haasteita kaikille projektiin osallistuville. Elementtira-
kenteisessa vuonna 1980 valmistuneessa kerrostalossa on 40 
huoneistoa, huoneistoissa on toimiva poistoilmakanavisto, 
mutta ei tilavarausta paluukanaviston rakentamiseksi. Näissä 
kohteissahan korvausilmareitteinä asuntoihin toimivat kesäisin 
ikkunat ja parvekkeen oviaukot, mutta lämmityskaudella kor-
vausilmaa virtaa postiluukuista sekä pahimmillaan viemäreistä.
Lappeenrantalaisen Lvi suunnittelutoimisto A. Niemi 
Engineeringin suunnittelija Matti Jaaranen sai vuoden 2012 
alkupuolella tehtäväksi tutkia markkinoilla olevia vaihtoehtoja 
As Oy Kannelkartanon sisäilmanlaadun parantamiseksi. 
”Koska kohteessa oli jo valmiiksi toimiva poistoilmanvaihto, keski-
tyin miettimään ratkaisua riittävän tuloilmamäärän tuottamiseksi 
huoneistoihin hallitusti”, Matti Jaaranen kertoo. Asiakkaan 
toiveena oli myös löytää ratkaisu, jossa minimoitaisiin, tai jopa 
vältyttäisiin rakennuksen julkisivuun tehtäviltä 
läpivienneiltä.

Kohteessa päädyttiin kiertoilmalla lämmittävään Mobair 
2030-tuloilmalaitteeseen, jotta korvausilmaa saadaan 
vedottomasti ja ennen kaikkea riittävästi myös lämmitys-
kauden ajan. Asennuksessa hyödynnettiin ensisijaisesti 
olemassa olevia tuuletusikkunoiden luukkuja, joihin tuloilma-
laitteet asennettiin. Osa laitteista myös kanavoitiin parvek-
keen kautta. Kohteen kesällä 2013 urakoineen Lappeenrannan 
I-huollon työnjohtajan Jari Kauppisen mukaan laitteiden 
innovatiivisella sijoittamisella saavutettiin merkittävää säästöä 
sekä asennusajassa että kustannuksissa. 

As Oy Kannelkartanon hallituksen puheenjohtajan Anne 
Urpalaisen mukaan sisäilmaremontti Mobair laittein oli 
asukkaan kannalta toteutukseltaan nopea. ”Ensimmäinen lämmi-
tyskausi on tosin vielä kokematta, mutta jos lupaukset vedottomasta 
korvausilmasta täyttyvät, on Mobair-remontti kiitettävän vaivaton  
saavutettuihin etuihin nähden”, toteaa Anne.

Tekninen isännöitsijä Petri Laukkanen Lappeenrannan 
Ykkös-Isännöinnistä (kuvassa vasemmalla) Ja kohteen LVI-
suunnittelusta vastannut Matti Jaaranen tarkistamassa 
asennusta. Petrin mukaan isännöinnin merkittävä työllistäjä 
lämmityskaudella onkin korvausilman aiheuttama vedontunne. 
Pitkällä tähtäimellä myös kosteusrasitus voi tehdä tuhojaan,
kun sisäilma ei vaihdu riittävästi.  

INNOVATIIVINEN
SISÄILMA-
REMONTTI

MOBAIR-TULOILMALAITTEET
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Ainutlaatuisen Mobair 4100-
lämmönsiirtopuhaltimen avulla 
siirrät ilmalämpöpumpun tai takan tuotta-
maa edullista lämpöä muihin huoneisiin. 
Kesällä saat sen avulla siirrettyä 
lämpöpumpun tuottaman viileän ilman 
makuuhuoneeseen. Valmistettu Suomessa.

Käyttö
Puhaltimen nopeudensäädin sijaitsee 
pistorasiaan liitettävässä muuntajassa. 
Vaikutus huoneen lämpötilaan on suoraan 
riippuvainen puhaltimien käynti-
nopeudesta. Suurimmalla nopeudella 
tehontarve on vain 4 W, joten laite voi 
olla jatkuvasti toiminnassa.

• säästää energiaa
• lisää asumismukavuutta
• hiljainen
• lähes huomaamaton

ja viileyttä

Linda Argo Optimo Argo Ultra

Viilennysteho 2,6 kW
Paino vain 24 kg

Viilennysteho 2,5 kW
Paino 31 kg

Kondenssiveden poisto 
suoraan lauhdutusilman kautta.

LÄMMÖNSIIRTOPUHALLIN

Viilennysteho 3,0 kW
Paino 40 kg

Kondenssiveden poisto 
suoraan lauhdutusilman kautta.

Käynnistyy automaattisesti
sähkökatkon jälkeen.

SIIRRETTÄVÄT HUONEILMAVIILENTIMET KESÄKSI



6
11

Lossnay - huonekohtainen ilmanvaihtolaite
Lossnay VL-100U-E on huonekohtainen ilmanvaihtolaite, joka on helppo jälkiasentaa asuntoosi tai työpaikallesi. Laite on myös 
energiaystävällinen, koska lämmität jopa 77 % tuloilmasta poistoilman lämmöllä, - kiitos Lossnay VL-100U-E patentoidun 
lämmönvaihtimen. Älä tuuleta ikkunan kautta – tuuletat silloin kukkarollasi. 
Nauti raikkaasta ilmasta ja pienennä samalla lämmityskustannuksiasi. 
   

Kotiin. 
Toimistoon. 
Autotalliin. 
Kellaritiloihin. 
Työmaaparakkeihin. 
Sinne missä raikasta 
ilmaa tarvitaan.

 LOSSNAY
 malli  VL-100U-E      

 Jännite  220-240V, 50Hz 

 Ottoteho (W) pieni-iso 23-26               

 Ilmavirta (m3/h) pieni-iso 65-105              

 Äänitaso (dBa)     pieni-iso 29,5-39             

 Hyötysuhde lämm.vaihdin  pieni-iso 77-70                

 Paino (kg)  6,5                   

 Mitat (mm) l x s x k  620x168x265     

 Putkien  (2 kpl) halk. (mm) 2xØ75                 
19

Mitsubishi Electric -kosteudenpoistin on markkinoiden parasta laatua 
ja viimeisintä tekniikkaa. Mitsubishi Electric on yksi maailman johtavista 
kosteudenpoistimien valmistajista ja käyttää paljon resursseja kehittäes-
sään toimintavarmoja, energiapihejä ja helppokäyttöisiä laitteita. 

Mitsubishi Electric on suunniteltu antamaan maksimitehon pienellä 
energiankulutuksella. Se poistaa kostean tunkkaisen ilman ja luo tilalle 
kuivaa ja lämmintä ilmaa ja sitä paitsi puhdasta huoneilmaa – parempaa 
sisäilmaa! Hiljainen, pieni ja kevyt siirrettävä – sopii kaikille. 

E10

E20

Deumido Electronic
- kaksi mallia: E10 ja E20
•   Molemmissa malleissa tyylikäs digitaalinen näyttö
• Kaksi puhallinnopeutta
• Haluttu kosteustaso valitaan HUM näppäimestä 
 (50 %, 60 %, 70 %, 80 % tai jatkuva käyntitoiminta)
• 24 tunnin ajastin
• Täyden keräilysäiliön ilmoitusvalo
• Keräilyastiat 3,6 l (E10) ja 5,5 l (E20)
• Pestävä ilmansuodatin
• Aktiivihiilisuodatin (Malli E20)
• Anti-freeze (jäätymisenesto) termostaatti
• Mahdollisuus jatkuvaan tyhjennystoimintoon
• Tyylikäs muotoilu
• Hiljainen
• Helposti liikuteltava pyörien ja sivukahvojen ansiosta
• Kylmäaine R134A
• Helppokäyttöinen
• Säädettävä kuivatun ilman suuntaus ylöspäin, 
 hyödyllinen vaatteita kuivatettaessa (E20)

KOSTEUDENPOISTIMET JA HUONEKOHTAINEN ILMANVAIHTOLAITE

Kosteus pois ilmasta nopeasti ja tehokkaasti 

Omakotitalot

Kesämökit

Asuntoautot

Urheiluhallien 
pukuhuoneet
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Scanoffice-asennustelineet

Scanoffice 
sulatusveden 
ohjain
Sulatusveden ohjain sijoitetaan ulko-
yksikön alle ja se kiinnitetään Scanoffi ce-
maatukitelineeseen tai Scanoffi ce-seinä-
asennustelineisiin.
Veden jäätymisen minimoimiseksi teline 
on valmistettu HDPE-muovista ja sen 
pinta on äärimmäisen sileä, jotta jään 
tartuntapintaa on saatu minimoitua 
samaan luokkaan kuin tefl onpinnalla! 
Luja rakenne kestää tarvittaessa kovaa-
kin kopistelua. Väri on neutraali vaalean 
harmaa. Mitoitukset suoraan Mitsubushi 
Electric -ilmalämpöpumpuille, 
sovellettavissa myös muille merkeille.

Jo yli

30.000
tyytyväistä 

asiakasta!

Polttomaalattu Scanoffi ce-asennusteline mahdollistaa ilmalämpöpumpun 
seinäasennuksen tai asennuksen maatukitelineelle.
Maatukiteline voidaan sijoittaa mihin tahansa seinärakenteista riippumatta. 
Jokainen jalka on säädettävissä erikseen. 

Laadukkaat asennustarvikkeet
takaavat investointisi toimivuuden

ASENNUSTELINEET JA SULATUSVEDEN OHJAIN

Maatukitelineet,
korkeus 380–800 mm
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Scanoffice-suojakotelot uudistuivat

• suojaa ulkoyksikköä vesi- ja lumisateilta
• tyylikäs ulkonäkö, 4 värivaihtoehtoa: musta, ruskea, 
  harmaa ja valkoinen
• mitat: 900 x 460 mm

Suojuskansi
• suojaa ulkoyksikköä vesi- ja lumisateilta

Scanoffi ce-suojakotelot uudistuivat vastaamaan paremmin 
markkinoiden tarvetta. Koteloiden ulkomitat ovat muuttuneet 
hieman leveämmäksi ja kotelon kokoamisnopeutta on kehitetty 
valmiilla kulmaraudoilla. 

Ilmalämpöpumpun suojakotelo antaa ulkoyksikölle hyvän suojan 
ja peittää sen tyylikkäästi.  Uuden sukupolven suojakoteloita  on 
kehitetty entistä tukevammiksi ja nopeammin asennettaviksi.

Kotelon kasaus on todella helppoa ja nopeaa. 
 
Peltikatteen värivaihtoehtoja on neljä: 
musta, harmaa, ruskea ja valkoinen.

SUOJAKOTELOT JA SUOJAKATOS
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LÄMPÖPUMPUN VAIHTO

Maksa joustavasti Hankintaturvatilillä
– SYYSKAMPANJA 2013

Luotonantaja

KYSY 
LISÄÄ!

Asennuta lämpöpumppusi nyt heti, saat laskun ostoksestasi vasta 
joulukuussa 2013. Ehdit vielä pienentää syksyn lämmityskulujasi ja 
pääset nauttimaan ilmalämpöpumpun lämmityksestä.
 Kampanjan ehdot: 
• kampanja-aika 1.9.–31.10.2013, eräpäivänsiirtoetu koskee tänä aikana Hankintaturvaliikkeestä Hankintaturva-tilillä hankittuja tuotteita.
• kampanja-aikana hankitut tuotteet laskutetaan joulukuussa 2013 ilman mitään lisäkuluja.
• Voit joulukuussa valita haluatko silloin maksaa koko laskun vai haluatko esim. jakaa sen 12 kk ajalle  
  (alla tyyppiesimerkki ko. erikoismaksuehdosta).
• Syyskampanjaetu on voimassa Hankintaturvaliikkeissä, jotka tarjoavat Resurs Bank -rahoitusta.

Puramme vanhan laitteistosi vaihdossa uuteen 
Hankintaturva-lämpöpumppuun. Myös vanhan 
laitteiston kierrätys jää Hankintaturvaliikkeesi 
hoidettavaksi. 

Vanhan laitteiston purku ja toimittaminen kierrä-
tykseen veloituksetta uuden laitteiston asennuksen 
yhteydessä.

Onko vanha ilmalämpöpumppusi 
jo aikansa palvellut?

Haluatko vaihtaa laitteen uuteen
tehokkaampaan ja hiljaisempaan? Kysy tarjous! 

Vanha lämpöpumppusi saattoi olla 5–10 vuotta sitten alan uusinta keihään-
kärkitekniikkaa, mutta nyt aika on saattanut ajaa sen ohi. Uusien laitteiden 
tuottama hyötysuhde on selvästi parempi ja äänitasoissakin on tapahtunut 
huomattavaa hiljenemistä.
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AMMATTITAITOINEN ASENNUS JA HUOLTO

 

Onko Sinun lämpöpumppusi
sisällä tämän näköistä?

- Tilaa meiltä Hankintaturvahuolto 
pumpullesi!
Ilmalämpöpumppu kierrättää sisäilmaa puhdistaen ja lämmittäen sitä.
Samalla pumppu ja sen suodattimet keräävät sisälleen pölyä ja 
epäpuhtauksia. Säännöllisellä huollolla ja puhdistuksella varmistat 
lämpöpumpun moitteettoman toiminnan ja laadukkaan sisäilman. 
Huolloista annetaan asiakkaalle tarkastuspöytäkirja.

Vaihtoehdot:   

Normaali huolto / Laaja huolto

KYSY LISÄÄ 

HUOLTOPALVELUISTAMME!

Ei näin...
Valitettavan usein 
asennusjälki saattaa 
näyttää tällaiselta...

...vaan 
NÄIN!
Lämpöpumpun asennus on 
ammattilaisten työtä, kunnolla 
tehty asennus on turvallinen ja se 
myös näyttää siistiltä.

AMMATTITAITOINEN ASENNUS
Ilmalämpöpumpun oikea mitoitus, sijoitus ja ammattitaitoinen asennus 
mahdollistavat maksimaalisen energiansäästön sekä hyödyn hankinnasta, 
josta on iloa vuosiksi eteenpäin.
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