
�

SoojuSpumba
uudised

2008



2

k e v a d  2 0 0 8

Mul on hea meel tõdeda, et IVT on saanud 
10 aastaseks Eestis. 10 aastat on pikk aeg. 
Nende 10 aasta jooksul on muutunud minu 
elu kardinaalselt, ja paremaks. Usun, et 
sama moodi mõtlevad ka minu partnerid 
Jussi, Rein, Heino ja Tauno. Lubage mul 
õnnitleda ja tänada teid tehtud töö eest. Sa-
muti õnnitlen kõiki meie koostööpartnereid 
ILP-Tekniikka Oy/IVT Lämpöpumput Oy, 
JH-Lämpö , Omatalo, Kastelli, Kraavihall, 
Mart Altsoo jpt. Ei saa unustada ka meie 
praeguseid ja tulevasi kliente ning konku-
rente. Just tänu teile oleme arenenud kiire-
mini ja paremaks kui oodata julgesime.

10 aastaga on toimunud nii maailmas kui 
Eestis tohutud muudatused. Energiahindade 
lõputu tõus, kliimasoojenemise teadvusta-
mine üksikisiku tasandil, suurte konsernide 
suund enam ja enam säästlikkusele, mõjuta-
vad tugevalt soojuspumba/kõtteturgu. Kõik 
need välised tegurid ja tegijate kasv on viinud 
selleni, et algab uus etapp soojuspumba-
müüjate elus. 10 aastat pärast töö alustamist 
lihtsa IVT diilerina, oleme astumas järgmist 
sammu. Maaletoomine, diileriketi loomine, 
uute lisaväärtuste ja ideede pakkumine kogu 
kütteturule, info jagamine ja inimeste tead-
likkuse tõstmine läbi erinevate koolituste, 
kliendiõhtute jms. Need olid mõningad 
eesmärgid, mille täideviimine on väljakutse 
ja õnnestumise korral on Eestis parem ela-
da, vähemalt koduremontija või majaehitaja 
seisukohalt vaadatuna.

Elame Eestis…

Oleme uhked, et elame Eestimaal mille aas-
tatsükli moodustavad neli kaunist aastaaega: 
kevad, suvi, sügis ja talv. Meie elu kulgeb 
temperatuuride + 30 ja -30 kraadi vahel. 
Sellised temperatuuri muutused 365 päeva 
jooksul nõuavad ausat kodu ja head kütte-
kollet, et ellu jääda ja ennast mugavalt tun-
da. Tänaseks on iseenesest mõistetav, et meie 
kodu kuumaveekraanist tuleb pidevalt +37 
kraadine vesi. Olgu see siis hommikul, õhtul, 
päeval või öösel. Kuidas ja kui suure raha eest 
see mugavus saadakse? Kui palju me tooda-

me saasteid keskkonda selle mugavuse eest? 
Need küsimused on tõusnud päevakorda ja 
võimenduvad iga päevaga!

… ja Euroopas

Alles kümmekond aastat tagasi ei läinud 
meile palju korda kui palju maksis kilovat-
tund elektrit, kui palju maksis liiter bensii-
ni. Meie peamine mure oli kust seda saada. 
Täna, kus me oleme ühinenud Euroopa 
liiduga ja elame turumajanduse reeglite 
järgi, on üsna üheselt mõistetav, et peame 
hakkama mõtlema kuidas ja kui palju meile 
see mugavus maksab.

Energia ei teki ega kao, vaid muudab 
oma vormi. Loodus on miljoneid aastaid 
ladustanud oma lattu fossiilseid energiaid. 
Kivisüsi, nafta jms. Inimkond oma progres-
siivse arenguga on tühjendanud need laod 
kahesaja aasta jooksul. Loodusel on vaja jälle 
miljoneid aastaid, et taastada kulutatu. 

See tõsiasi paneb ühiskonda mõtlema ja 
tegutsema ainult ühes suunas: kuidas sääst-
likult ümber käia loodusvarudega, et elamis-
kvaliteet ei kannataks. Ka meile on selgeks 
saanud lihtsad tõed: ruumist lahkudes kustuta 
valgus, ehita maja headest materjalidest jne. 
Mida aga teeme oma toasoojaga? Sinna ku-
lub ju iga aasta kümneid tuhandeid kroone! 
Keskmine eramu Eestis paiskab keskkonda 
saasteid CO2 näol umbes 2000 kg aastas!

70 miljonit soojuspumpa 
aastaks 2020

Euroopa Soojuspumba Liit EPHA on võt-
nud vastu plaani:

Laiaulatusliku soojuspumpade kasutus-
ele võtmisega võime EU:s paigaldada um-
bes 70 miljonit soojuspumpa aastaks 2020. 
Sellise soojuspumpade määraga võime 
korvata 20,5 % aastaks 2012 asetatud EU 
kasvuhoone gaaside vähendamise eesmär-
gist. Aastaks 2020 oleks see protsent 21,5 %. 
Ning 2020 aastal soojuspumbad toodaksid 
enam kui 770 TWh (30 % EU eesmärgist) 

IVT – 10 aastat Eestis
taastuvat energiat ja säästaksid umbes 900 
TWh primaarenergiat. 

Soojuspump on meie kodudes täna veel suh-
teliselt võõras mõiste. Tõsiasi on aga see, et 
Rootsi rahvas näiteks on võtnud selle omaks 
juba üle 30 aasta tagasi ja euroopas on üle 
poole miljoni perekonna nautimas soojust 
IVT soojuspumbaga.

Veel pole hilja

IVT soojuspumbad randusid Eestisse juba 
1998 aastal. Esimeseks kliendiks sellele suu-
repärasele tootele oli meie lugupeetud presi-
dent Lennart Meri. Tänaseks on tuhanded 
eesti pered nautimas ökonoomselt ja ökoloo-
giliselt toodetud sooja IVT soojuspumbaga. 
Need pered on suures osas sõltumatud ener-
giahinna tõusudest, need pered ammutavad 
kodusoojuse soojuspumpadega maapõuest, 
järveveest, koduaia õhust ja ka väljaventilee-
ritavast õhust. See soojus, mis pärit meie endi 
ümbrusest ei saasta meie kaunist Eestimaad 
ja taastub tänu päikesele.

Vaatame siis kriitilise pilguga oma kodu 
südamesse, soojuskoldesse. Olen veendu-
nud, et kollet on võimalik ehitada või seda 
kohendada nii, et rahakotil hakkab kergem 
ja loodusel värskem. Kuidas?

Võta meiega ühendust, teeme sulle arvu-
tused, vajadusel vaatame üle olemasoleva 
süsteemi, nõustame ja jagame informat-
siooni.

Aivar Paabo
IVT Soojuspumbad OÜ
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Juhtiv Rootsi soojuspumba tootja IVT on saanud soojuspumpade-
le esimesena Põhjamaades Luigemärgi. IVT maasoojuspumpade 
uus FCM-kompressoriga varustatud Greenline HT Plus tootesari 
(mudelid 6 – 17 kW) on nüüd luigemärgistatud. Soomes said IVT 
soojuspumbad Luigemärgi 1. juulil 2005. Rootsis Bosch-konserni 
kuuluv IVT sai Luigemärgi juba 2004 aasta aprillis. Eesti turule 
tarnitavad pumbad kannavad luigemärki alates 1. juulist 2005.

Ranged nõuded
IVT soojuspumpadele tehti põhjalikud testid, kuna nõuded Lui-
gemärgile on eriti ranged. Testiti muuhulgas soojuspumba jõud-
lust, tööheli, külmaainet, maakollektori vedelikku, soojustegurit, 
plast ja muude osade pinnakäsitlust. Ka väiksemad osad ja nende 
materjalid pidid olema rangetele Luigemärgi nõuetele vastavad. 
Isegi pakendimaterjalid võeti tugeva luubi alla. 

Lisaks Luigemärgi registreerimise eritingimustele on nõuded 
kogu IVT soojuspumpade tarne tervikule nagu näiteks edasi-
müüjate, paigaldajate ja muu personali pädevusele (sertifitsee-
rimisele). 

Maasse akumuleerunud päikeseenergia
Maasse, kaljusse, vette või õhku akumuleerunud päikeseenergiat 
kasutatakse soodsalt maja kütmiseks ja sooja vee tootmiseks.  
Lisaks majanduslikule kasule tähendab see ka seda, et fossilsete 
kütuste (õli ja kivisüsi) tarbimist on võimalik vähendada. 

Elektrisääst
Soojuspumbasid paigaldatakse tihti otseelektrikütte asemele. Sel 
viisil vähendatakse kulutusi elektrile. Soomes, 60.000 paigaldatud 
soojuspumba sääst on u. 300 – 500 GWh/aastas. See on peamiselt 
elektrisääst. Võrdluseks, 2004 aastal toodeti Soomes tuulegene-
raatoritega elektrit u. 120 GWh ehk kolmandik soojuspumpadega 
säästetud energiast.

Lihtne valida õigesti
„Soojuspump on suurepärane vahend vähendada kasvuhoone 
gaase. Loomulikult peavad soojuspumbad olema efektiivsed, ka-
sutuskindlad, ja toodetud keskkonnasõbralikult. Luigemärgiga 
varustatud soojuspumba turule tulek, hõlbustab lõppkliendi õiget 
valikut oma majandust ja keskkonda silmas pidades,” kommen-

teerib Sinikka Karppelin, SFS-Ympäristömerkintä ry-st, kes on 
vastutav Luigemärgi eest Soome turul. 

Panus tulevikku 
„See on suurepärane, et meie soojuspumbad täidavd Luigemärgi 
nõudeid keskonna säästu suhtes. Luigemärk on meie viis näidata, 
et toetame jätkuvat arengut,” kommenteerib Jussi Hirvonen, IVT 
Lämpöpumput Oy juhatuse esimees. 

Eelis Sinu majapidamisele ja Meie keskkonnale

Põhjamaade Luigemärgiga 
soojuspumbad IVT-lt
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Soojuspump leiutati enam kui sajandi eest. 
Ometi pidi see kaval riistapuu ootama aega 
mil kütus on kallis ja tehnika odav. Just selline 
olukord valitseb nüüdseks ligi kolmkümmend 
aastat. Teadmised on aga ikka hinnas ning 
soojuspumba paigaldamine nõuab neid üksjagu. 
Iseenese tarkusest tööle seatud soojuspump 
võib muutuda tõeliseks painajaks. Asjatundjalt 
hangitud ja õppinud meeste tööle pandud 
soojuspump hoiab aga tare soojana ning 
rahakotirauad jahedana.

Umbes 15 aasta eest hakkasid Eestis laiemalt levima jutud soojus-
pumpadest – kavalatest soojaedastajatest, mis ammutavad oma 
energia inimkonna kestvuse seisukohast ammendamatust allikast. 
Päike on see allikas. 

Esimene argument, millega soojuspumpasid pakkuvad kaup-
mehed võimaliku kliendi tummaks löövad, on väide, et soojus-
pumba kõrval on teised sooja andvad aparaadid puhta poisikesed. 
Tubli õlikütte katel kulutab talvega ehk neli tonni kütust. Sellest 
läheb üks tonn korstnasse ja kasuteguriks jääb umbmääraselt 
neli kolmandikku. Soojuspumba kasutegur kõigub aga 230 ja 
480 protsendi vahel. Teleturu maniakaalne tooteesitleja kireks 
siia otsa: „Aga see pole veel kõik!” ja ega olegi. Mõnda tüüpi 
soojuspumpasid on võimalik ka teistpidi tööle panna. Seejärel 
hakkavad nad ruume jahutama. Üleüldise kliimasoojenemise 
ohus muutub sellinegi võimalus tähelepanu väärivaks. Olgu 
soojuspump energiat ammutamas kust tahes, töötab ta ikka vas-
tavuses termodünaamika II seadusega: jahedamalt kehalt ei saa 
soojus iseenesest üle minna soojemale, vastupidi aga küll. 

Praegu veel heleroheline soojus

Soojuspumbad koosnevad suuresti kahest komponendist. Sooju-
sest, mis tuleb väikest kõverteed pidi päikeselt ning pumbast, mida 
ajab ringi juhtmest saabuv elekter. Juhul kui viimane toodetakse 
tuulest, muutub soojuspump paduroheliseks soojaallikaks. 

Päikesesooja võtab aga soojuspump enamasti maapinnast. 
30 kraadine alkohol voolab maasse paigutatud torudes ja korjab 
endasse päikese soojendatud maa energiat. Selline soojusvahetus 
jahutab torude ümbruse nii maha, et kevadeks korjub torudele 
mõne millimeetrine jääkiht. Sellega saavad aga kevadvihmad 
kenasti hakkama ning sügisel võib kogu protsess uuesti alata. 
Soojuspumba energiat ammutavaid torusid võib paigutada kal-
jusse ja õhku, vette ja mulda. Neid on pandud ka põllupinnasesse. 
Põldude saagikus ei ole sellest langenud ja nõnda on kummutatud 
ka müüt soojuspumba agrofooni rikkuvast mõjust.

Kriisist ja kuningast

Ettevaatlikud rootslased võtsid juba mõne aasta eest suuna riigi 
vabastamiseks õlienergia kahtlasest soojusest. Esiteks on põhja-
maalased üleüldse peast natuke rohelised, aga teiseks ennustavad 
õpetatud isikud õlikriisi algust aastal 2010. Alamate eeskujuks ja 
helerohelise energia populariseerimiseks kütab ka Rootsi kuningas 

Rootsi kuningas kütab 
lossi soojuspumbaga
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oma paleed IVT marki soojuspumbaga, mis 
ammutab energiat veest. Ülepea on soojus-
energeetika majandusharu, kus rootslasedki 
kord teistele teenäitajaks. Küttesüsteemide 
renoveeritavuse turul annavad 
sealmaal soojuspumbad koguni 
78 protsenti. Kolme aasta eest 
paigaldati tervelt 40 protsenti 
Euroopa soojuspumpadest 
Rootsi. Tänaseks on aga 
Eestissegi paigaldatud 
kümme tuhat soojuspum-
pa. Nendest jääb maasoo-
juspumpade osaks veidi alla 
kolme tuhande.

Soojuspumpade turg 
on karm kuid õiglane

Soojuspump pole päris kosmosetehni-
ka. Tehnilise taibu ja sihikindlusega võib 
ka mees Karulaanest väikese artelli püsti 
panna. Paraku saab vaid suur tootja diktee-
rida allhankijale oma vajadusi. Väiksemad 
ettevõtjad peavad leppima nende kooste-
komponentidega, mis parasjagu saadaval. 
Seetõttu kehtib selles majandusharus prae-
gu veel reegel, et rohkelt toodangut andva 
tootja kaup on töökindlam. Ometi võib 
ka mõne soojuspumpade „mercedesega” 
saavutada päris põnevaid tulemusi. Seda 
just neil puhkudel, kui lõpptarbija asub 
ise ja oma tarkusega süsteemi paigaldama. 
Küllap neid isepaigaldajaid on, sest mõned 
internetifoorumid on kui verbaalsed lahin-
gutandrid soojuspumpade poolt ja vastu 
sõdivate vennaskondade vahel. Mõlemad 
leerid toovad enda õiguse kinnitamiseks sü-
dantliigutavaid isiklikke kogemusi. Lõpp-
tarbija (talve)päevade päästmiseks annavad 
suuremad soojuspumpadega kauplejad 

nüüd ka garantii. Kuid 
muidugi juhul, kui 
süsteemi paigaldab 
asjatundja. Vaid asja-
tundlik häälestami-
ne-timmimine tee-
vad soojuspumbast 

mõistliku investeerin-
gu, millele ei pea enam 

lähemate aastakümnete 
jooksul mõtlema.

Artikkel väljaandest  
”Kaasaegne Tehnika ja uued võimalused

IVT PremiumLine X15 – toodab sujuvalt just niipalju sooja, 
kui maja vajab.

IVT PremiumLine X15 on uue põlvkonna soojuspump, 
mis toodab majasse soojusenergiat täpselt niipalju kui on 
vajadus. Uus invertertehknika tähendab seda, et kompressori 
ja tsirkulatsioonipumba kiirused on reguleeritavad. Kui maja 
vajab rohkem soojust, suurendatakse kompressori pöördeid. 
Sooja ilmaga aga vastupidi, vähendatakse pöördeid. 

Elektrooniliselt juhitud soojuspumba väljundvõimsus re-
guleeritakse 4,5 – 17 kilowatini, sõltuvalt maja soojuskoor-
muse tarbest. Elektrikasseti vajadus puudub sellisel soojus-
pumbal isegi kõige külmemal päeval. IVT PremiumLine X 15 
Soojuspump toodab kompressori abil just selle võrra sooja 
kui maja vajab. X15-ga on võimalik saavutada veelgi pare-
mad soojuskordsed kui tavaliste maasoojuspumpadega. 

Sääst on maksimaalne. Erapooletud testid Rootsi Riik-
likus uurimiskeskuses (Sveriges Provnings- och forsknings-

institut SP) näitavad, et selline soojuspump võib säästa 
kuni 12 % rohkem, võrreldes eelmise põlvkonna 

soojuspumpadega. 
IVT PremiumLine X15 on ka kõrgetel tem-

peratuuridel töötav soojuspump, st. et sobib 
hästi õli- või mõne muu küttekatla asemele. 
Soojuspump suudab säästvalt toota ka ohtralt 
tarbevett, mis tähendab seda, et võite mure-
tult nautida vannirõõme. Soe vesi toodetakse 
minimaalsete kuludega igal juhul.

IVT on jälle sammu võrra ees. IVT toote-
arenduse tulemusena on Eestis esimesena 
müügis soojuspump, kus kompressori ja tsir-
kulatsioonipumba kiirused on reguleeritavad. 
Soojuspumba väljundvõimsus reguleeritakse 
vastavalt maja soojuskoormusele.

Rootsi soojuspumpade tootja IVT on 
valmistanud 30 aasta jooksul 250 000 soo-
juspumpa. Ettevõte kuulub tänaseks Bosch- 
kontserni.

IVT Soojuspumbad OÜ eksponeerib uue 
põlvkonna soojuspumpa aprillis messil „Eesti 
Ehitab” Tallinnas.

Uudistoode 
IVT-lt

IVT PremiumLine X�� 
– invertertehnikaga uue 
põlvkonna soojuspump 

Iseenese 
tarkusest 
tööle seatud 

soojuspump 
võib muutuda 

tõeliseks 
painajaks.

Kolme aasta 
eest paigaldati 

tervelt 40 % 
Euroopa soojus

pumpadest 
Rootsi.
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14. märtsil 2008 kohtusid riigikogus IVT soojus-
pumpade maaletooja ja ESPEL (Eesti Soojuspumba 
Liit) esindaja Aivar Paabo ja Erakond Eestimaa 
Rohelised esindaja Valdur Lahtvee.

Kohtumise eesmärgiks oli leida ühiseid koostöö vorme ja aktiviteete seoses 
energia- ja keskonnasäästupoliitikaga. Arutati soojuspumpade rakendamise 

võimalusi Eestis ja selle kaudu võima-
likke sääste energias ja saastete vähene-
mist. Kohtumisel tõdeti, et Eestisse on 
paigaldatud esimesed soojuspumbad üle 
14 aasta tagasi. 

Tänavuse leebe talve lõppedes on need 
numbrid tublisti lisandunud, mille kohta Aivar Paabo lubas tuua statistika järg-
miseks kohtumiseks. Vesteldi ka elavalt soojuspumpade arengust. Tõdeti, et soo-
juspumba alal on toimunud läbimurre. Suurematel tootjatel on invertertehnikaga 
maasoojuspumbad. Sellised soojuspumbad ei vaja tippude katmiseks elektrit. See 
on tõsine signaal energiasäästu majandusele kütteturul. Aivar Paabo rääkis IVT 
kogemustest uue tehnikaga ja selle rakendamisest soojuspumpade arendusse.

Esimene invertertüüpne maasoojuspump paigaldati eelmisel sügisel Tartusse. 
Täna võib tõdeda, et inverterpump on tublisti säästvam kui eelmise generat-
siooni soojuspumbad. Valdur Lahtvee rääkis erakonna nägemustest ja plaani-
dest lähitulevikus energia- ja keskonnasäästu suhtes. Vestlust vürtsitasid isikli-
kud kogemused ja näited elust. Lepiti kokku, et leitakse võimalusi tihedama 
koostöö tegemiseks. Kutse osaleda järgmisel nädalal Roheliste korraldatud 
seminaril andis tõuke pidevaks koostööks.

Esimesed 
sammud
ESPEL-i ja Eestimaa Roheliste 
võimalikku koostööd arutasid 
osapoolte liidrid

aasta 2006 seisuga oli ESpEL-i 
poolt antud statistika järgmine:
• Soojuspumpade koguvõimsus 47,8 MW,
• Maapinnast ammutatud päikeseenergiat 

umbes 133,0GWH,
• Eestis on hinnanguliselt paigaldatud umbes 

10 000 SP (2800 msp)
• Koguvõimsus u. 60 MW

IVT Eestis
IVT Soojuspumbad OÜ 
IVT Soojuspumbad OÜ toob maale, müüb, paigaldab 
ja hooldab Euroopa suurima tootja IVT Industrier Ab 
soojuspumpasid. Alates 2008 aastast peamiselt läbi IVT 
Centrite ja edasimüüjate. IVT Soojuspumbad OÜ roll 
on lisaks pumpade ja nende logistikaga tegelemisele IVT 
brändi kasvatamine ja tugevdamine läbi infopäevade, eri-
nevate reklaamide ja rahulolevate klientide kaudu.

Firma ülesannete hulka kuulub ka diileriketi väljaehi-
tamine, pidevad täiendkoolitused ja tehniline tugi. IVT 
tugevus Eestis on head spetsialistid ja nende oskus leida 
kliendile parim lahendus mitmete erinevate võimaluste 
seast. Proffessionaalsuse kasvatamiseks ja ivt-laste pide-
vaks harimiseks avasime Soome, Vantaale koolituskes-
kuse „University of Energy”. Kord kuus käivad meie 
poisid Soomes uusi nõkse omandamas ja uudistoodetega 
tuvumas, et olla teistest sammu võrra ees – jälle.

Aivar on Eesti IVT vedaja, kelle väsimatu tegutsemise 
tulemusena tuntakse Eestis soojuspumpasid ja IVT-d 
suhteliselt hästi. Sajad infopäevad, soojuspumba õhtud, 
televisiooniklipid, artiklid ja personaalsed vestlused 
klientidega on Aivari leib. Tema puhul võib rääkida IVT-
st kui elustiilist. Või naljatades võib öelda et Aivaril on 
vedanud: tema töö ja hobi langevad kokku.

Aivar on aastaid töötanud Soome IVT maaletooja 
kontoris ja saadud kogemus tuleb kasuks Eesti IVT 
arendamisel ja juhtimisel.

6 aastat Soomes maaletoomisega tegelenud Taunol 
on piisavalt praktikat kuidas üks või teine masinavärgi 
osa peaks funktsioneerima. Tauno teeb Aivari mõtted 
praktiliselt teoks. IT, marketing, müük ja logistika on 
märksõnad millega Tauno ja IVT suhet iseloomustada. 
Tauno, nagu Aivargi, on kirglik kalamees. 

Kiiksuga filmid ja nihkega muusika on süda-
melähedased.

Vasakult Eesti IVT esindajad Juha Hirvonen (Pikku Jussi), Aivar Paabo ja Juhani  Sihvola. Temast järgmine IVT eksport direktor Krister Persson ja paremal IVT juht Sabine Zeiner.
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kindlaks jääva liidrina suudab ta olukorda 
kontrolli all hoida ja jälgida, et IVT-laev 
kursilt kõrvale ei kalduks. Reinule meeldib 
malet mängida ja omal käel maailmas ringi 
rännata.

Müügimeheks sündinud Heikko on karis-
maatiline ja hea huumorimeelega. Ladus 
ja pidev jutuvool tuleb talle müügimehena 
kindlasti kasuks.

IVT, Apple ja Porsche on märksõnad 
mis annavad Heikkost inimesena väga hea 
ettekujutuse. Mängib ka squashi.

Projektijuht Toomas on tulihingeline 
IVT-fänn. Oma teistsuguse müügistiiliga 
pakub Tom Heikkole tugevat konkurentsi. 
Toomase projektid on sageli omapärased ja 
huvitava lahendusega.

Kiired autod ja IVT võtavad enamuse 
Toomase ajast.

Projektijuht Siim ei jää sugugi maha oma 

Juss on tulnud Aivarile ja Taunole appi 
raamatupidamisküsimustes ja finantsjuhi-
na vaatab firmat majandusliku külje pealt. 
Johannes on positiivse ellusuhtumisega, 
heatujuline ja koostööaldis kolleeg. Ta on 
suurte kogemustega oma ala proff.

Pirita IVT Center
Soojuspump OÜ ehk IVT Center Pirita 
on vanim IVT soojuspumpadega tegelev 
firma Eestis. Soojuspumpade müügi ja 
kogemuse poolest on Pirita Center vaiel-
damatu liider. Aastatepikkune kogemus ja 
asjatundjate põhjalikud teadmised tekitavad 
kliendis usaldust ja annavad tugeva eelise 
konkurentide ja kolleegide ees. Pirita Cent-
ris annavad oma panuse soojuspumba-ala 
suurimad profid:

Rein on tiimi juht ja soojuspumba-ala 
pioneer. Alati rahulik ja oma põhimõtetele 

kahest kolleegist. Rahulik, enne mõtleb, siis 
ütleb.

Moodne tehnika ja arvutimängud.

Juhi abi Leelo hoiab korras paberimajan-
dust ja tulevikus saab temast Soojuspump 
OÜ raamatupidaja. Ta on kohusetundlik ja 
korrektne. Vaga vesi, sügav põhi.

Töövälisel ja natuke ka tööajal kuulub  
Leelo süda eranditult kassidele. Reisimine 
meeldib samuti ja Orkut.

Merikese kohta võiks öelda konsultant-
projektijuht. Tänu Merikesele oleme viinud 
ellu mitmeid plaane mis on aastaid meeles 
mõlkunud. Väga hea. Mine võta kinni – tu-
leb see nüüd kokkusattumusest või Merike-
se omadustest, aga projektid mida oleme 
hiljaaegu läbi viinud, on mingi lisarõhuga, 
teise nurga alt. Varem olid meie üritused 
kuidagi ühenäolisemad. Merike liigub 
kontoris vähe kuid võib tajuda, et tema on 
mitmete asjade liikumapanev jõud.

Vasakult Eesti IVT esindajad Juha Hirvonen (Pikku Jussi), Aivar Paabo ja Juhani  Sihvola. Temast järgmine IVT eksport direktor Krister Persson ja paremal IVT juht Sabine Zeiner.
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Kristiine IVT Center
Kristiine IVT Center on noorim IVT edasi-
müüja Eestis. Tegutsemist alustati aktiivselt 
2007 aasta sügisel. Kristiine IVT Center esin-
dab Soome juhtivat inseneribürood Kessele 
Oy, kelle kvaliteetset põrandakütet ka maale 
tuuakse ja paigaldatakse. 

Kristiine IVT tiimil on tugev kamba-
vaim ja värsketest ideedest juba puudu ei 
tule. Müüjate väiksema kogemuse teeb 
tasa nende entusiasm ja usk IVT kon-
septsiooni.

Siim on tore poiss. Hea südamega, rõõm-
sameelne ja avatud suhtumisega. Oma 
poole aastase staaži kohta on Siim palju 
ära teinud ja müügimehena saavutanud. 
Võttes kuulda vanemate olijate soovitusi, 

mõeldes ise kuidas paremini teha ja mitte 
kahelda meeskonna otsustes ja plaanides, 
on Siim märkamatult saanud IVT üheks 
paremaks müüjaks ja enamgi veel. Leides, 
et Service poistel on palju tööd ja konto-
ris vähe aega on Siimust saanud tubli abi 
Service kontoritöödele. Häda korral meile 
helistades või mailates on Siim Teid kind-
lasti aitamas. Siimule meeldib olla teistest 
erinev ja ilusad autod meeldivad ka. IVT 
fänn, kes genereerib ja tegutseb!

Vanuse poolest Siimule isaks sobiv Margus 
on muhe vend. Rahulik ja asjalik. Kui noor 
Siim aegajalt Margust tögada üritab, siis siia-
maani on Margus oma tabavate ja teravate 
vastustega peale jäänud. Margus ei lase end 
ei kolleegidel ega konkurentidel liigselt se-
gada. Pidevalt uurib ja pusib, kui millestki 

heikko
stella

rein
margus

aru ei saa, siis küsib, ja jätkab vaikselt oma 
rida.

Margus on kirglik jahimees. Hiljuti 
seadis oma majast paarsada meetrit eemale 
metsatukka kaamera, mille fotodelt on hea 
vaadata keda kõike maja ümbruses näha 
võib.

Mehi hoiab ohjes aga Centri pealik Stella- 
Maria. Alati heatujuline ja abivalmis nai-
ne suudab asjad ülemusena märkamatuks 
jäädes ära korraldada nii et müügimeestele 
on ta pigem hea semu kellega hea kohvitada 
ja lobiseda. Nii kütte- kui ärimaailm on tal-
le uued asjad, ent see ei heiduta teda. Huvi-
tav on, ütleb ta. Selle, et ta raamatupidajaks 
saada ei taha, on ta kahe kuuga raamatupi-
damiskursustel selgeks saanud.

Stellale meeldivad jubedalt väikesed 
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rein
marat

aivar
leelo

johannesmerike

lapsed. Nii võibki suurt ülemust leida laste 
mängunurgas värviraamatute taga pisipe-
rega, kes soojuspumpa uudistama tulnud 
vanematel kaasas.

Tartu IVT Center
Centris tegutsevad kaks poissi: Kalle ja Ain. 
Mõlemad rohkem sellised paigaldajad, kes 
töö käigus mõne pumba jälle maha müü-
vad. Vaikselt nokitsetakse ja hoitakse asjad 
korras. Suuremaid reklaamikampaaniaid 
Tartus ei korraldata. Mehi, ja IVT teatak-
se tuntakse rohkem tegude ja rahulolevate 
klientide kaudu kui mõne brändikampaania 
tulemusena.

Ain on tore, vaikne ja rahulik. Tuli al-
gul tööle paigaldajaks, kuid sündmuste 
arenedes on temast saanud Tartu Centri ve-
daja. Maaletooja väikese abiga veereb Tartu 
IVT vanker koos Ainiga yhtlases tempos ja 
kindlas suunas eesmärgi poole.

Kalle tahtis IVT müüjaks saada tänu 
sellele, et oli endale soetanud IVT soojus-
pumba ja sellega väga rahule jäänud. Isegi 
nii rahule, et leidis IVT esindajana oma 
uue kutsumuse. Kui miski üldse peaks fir-
ma headust näitama, siis on see klient kes 
soovib hakata tegelema sama firma toodete 
müümisega, st. usk IVT-sse on niivõrd suur 
ja kindel läbi oma kogemuse, et vähemalt 
kolmandik ööpäevast kulutada sellele.

Pärnu IVT Center
on väike aga tubli. Centri juht ja ainuke 
töötaja Toomas Timmi on rohkem tegut-

seja kui jutumees. Puht juhuslikult leidsime 
netist mehe kodulehe, mille olemasolu ei 
pidanud ta vajalikuks teavitada. Sama moo-
di on poisil pandud auto IVT värvidesse. 
Jällegi ei teadnud maaletooja midagi, enne 
kui Toomas Tallinna IVT kontorisse tuli. 
Pärnu Centri müüdud pumpade arv pole 
suur. Küll aga kuulub Pärnu referentside 
hulka midagi erilist: muinsuskaitse all olev 
kirik .

Saaremaa IVT Center
on positiivses mõttes kõige iseseisvam ette-
võte IVT ketis. Centri juht Vaido paistab 
teadvat mida teeb ja maaletoojaga suhtleb 
nagu võrdne võrdsega. Vaido võtab asja 
kergelt, mõnusa huumoriga. Ei lase pead 
norgu ega virise kui miski takistus ette 
tuleb. Teised ilmselt ei saagi sellest enne 
teada kui Vaido hiljem teatab, et jahh, tek-
kis siin väike probleem, aga ma tegin nii 
ja nii ja poisid tegid asja ära. Meeldiv on 
koostööd teha.

Service 

on kahanenud hetkeks kahe mehe osakon-
naks ja tundub, et esialgu sellest piisab. Uh-
kusega võime vastu rinda taguda ja väita, 
et oleme oma ala profid. Ega asjata meie 
poistele helistata kui keegi soojuspumpa-
dega hätta jääb. Kui viriseda, siis soome 
paigaldajad võidaksid paigaldajate kiirus-
võistlustel meie omi.

Marat kordineerib Service tööd. Nüüd ka-
hekesi on muidugi lihtsam. Marati oskused 
on kuldaväärt. Fakt on see, et teise firma 

soojuspumba kliendid paluvad just Marati 
abi, kui mujalt ei saa.

Aasta tagasi aga hakkas Marat tegelema 
ph-dieediga ja võttis naksti 50 kilo alla. 
Kaalust enam alla ei võta, aga oma harras-
tust tervislikult toituda jätkab. 

Kristjan on kuldsete kätega mees. Ukraina 
IVT ootas Soomest mehi koolitama. Plaanis 
oli lahendada ka 2 keerulist objekti. Lõpuks 
kujunesid asjad nii, et ainuke mees, kes Uk-
rainal kasutada, oli Kristjan. Õnneks nii. Sest 
2 objekti asemel seadistati 6-7 pumpa. Ukrai-
na ei taha enam kuuldagi Soome spetsialis-
tides kui alternatiiviks on Kristjan.

marat kristjan
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Tallinnas Regati puiestee 1 ja Paldiski 
mnt. 29; Pärnus Kevade 1a; Saaremaal 
Tallinna 82 ning Tartus Riia mnt. 136B 
asuvad IVT Centrid, kuhu on oodatud 
kõik majaehitajad ja -renoveerijad, 
kes on huvitatud tipptehnoloogilise 
küttesüsteemi paigaldamisest oma koju 
või ühiskondlikesse hoonetesse.

Soojendab tuba ning puhastab õhku

Õhk/õhk soojuspump on ideaalne küttesüsteem, mis sobib igasse 
kütmist vajavasse hoonesse, sest hoiab elektriküttega võrreldes 
kuni kolmandiku elektrienergiat kokku. Võrreldes ahjukütte-
ga annab juurde mugavuse. Soojuspumba kõige lihtsam seade 
õhk/õhk soojuspump on hea abimees igas majas. Nii elektriküte 
kui ka puuküte toetavad soojuspumpa. Õhusoojuspumbaga saab 
maja kiiresti, tänu aktiivsele õhule, soojaks kütta. Samuti hoiab 
soojuspump temperatuuri ruumides ühtlasena.

Lisaväärtuse annab õhk/õhk soojuspumbas olev tolmufilter mis 

puhastab õhu isegi allergikutele sobilikuks. Teine pluss seadme juures 
on tema olematu vajadus hooldusele. Tolmufiltrite puhastamine 
on tinglikult öeldes hooldus. Pump ioniseerib õhku PlasmaClus-
ter-funktsiooni abil ja puhastab õhku ning eemaldab ebameeldiva 
suitsuhaisu. Õhk/õhk soojuspumpa soovitaks kindlasti peredele kus 
on nii väikesed lapsed kui ka lemmikloomad. Kindlasti on õhusoo-
juspumbast palju abi allergikute vaevuste leevendamisel. 

Valik sõltub majast

Soojuspumba peamine ülesanne on hoida ühtlast soojust. Kui 
majas on õhk/õhk soojuspump, kulub küttele keskmiselt 300-
400 kwh kuus. Seega ei ületa 100-ruutmeetrise maja kütte eest 
makstav summa 500 krooni kuus. Soojuspump töötab ka  -25 
kraadise külmaga ent saadav kasutegur on väike. See ei tähenda, 
et seade elektriradiaatorist kehvem oleks. Külmemate ilmadega 
tuleb arvestada tugikütte vajadusega.

Soojuspumba puhul on tähtis, et köetav pind poleks väga sopiline 
ega koosneks liiga paljudest väikestest ruumidest. Sel juhul õhk 

Soojuspumba valik
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lihtsalt ei liigu. Mida avatum pind, seda vabamalt levib soe õhk 
ruumides.

Õhk/õhksoojuspump on vaid üks ja kõige lihtsam soojuspump, 
kus energiakandjaks on välisõhk. Pumbast üks osa paigaldatak-
se õue,maja fassaadile, teine osa tuppa, kus kruvitakse lae alla. 
Seda pumpa saab kasutada nii soojuspumbana külmal ajal kui 
ka konditsioneerina kuumadel päevadel.

Kui tegemist on väga vana ja lagunenud hoonega, siis pole ka 
soojuspumbast kasu. Kui ikka seinad, põrandad, laed ja aknad 
sooja ei pea, tuleb need enne soojustada, et soojuspumbast 
kasu oleks.

Maasoojuspump tähendab 
terviklahendust ja säästu

Lisaks õhk/õhk soojuspumbale on ka teisi seadmeid: maa-
soojus-, TWIN-tüüpi soojuspump (kombinatsioon ventilat-
siooni- ja maasoojuspumbast), õhk/vesi- ja ventilatsiooni-
soojuspump.

Maasoojuspumbad on võimalik siduda ventilatsiooniga. 
Tulemuseks on terviklahendus, sest igal majal on vaja nii kü-
tet, ventilatsiooni kui ka tarbevett. Maasoojuspump kombi-
neerituna ventilatsiooniga annabki kõik kolm korraga – seda 
ühes süsteemis ja ühe eesmärgi nimel. Mis kliendile oma-
korda tähendab säästu, sest hoone eraldi kütte, ventilatsiooni 
ja tarbeveega varustamine tuleb kulukam. Ülejäänud peale 
lihtsaima õhk/õhk variandi eeldavad kütte jagamist vee baasil. 
Sooja vee saavad nii põrandaküte kui ka radiaatorid. Säästu-
vahe tuleb aga sellest, et kui põrandaküttele piisab madalama 
temperatuuriga veest, siis radiaatorisse peaks sisenema kõrge-
ma temperatuuriga vesi. Seega, mida kõrgem veetemperatuur, 
seda kõrgem kliendi küttekulu. Samas on väga otstarbekohane 
ja tarbijasõbralik õhk/vesi soojuspump, mis kütab soojaks nii 
küttevee kui tarbevee. Seda pumpa on hea kasutada siis, kui 
krundil on juba kõrghaljastus või näiteks kallid roosipõõsad, 
millest perenaisel on kahju loobuda, kui aiamaa pumba 
paigaldamisel üles kaevataks. Õhk/vesisoojuspumbaga seda 
muret pole. Ka sobib see pump ideaalselt uutesse majadesse 
juhul kui ühel või teisel põhjusel pole võimalik paigaldada 
maasoojuspumpa. Näiteks, kui krundil on paepinnas või on 
krunt liiga väike. Põhjusi võib olla teisigi. Julgeme väita, et 
säästlikku soojuspumbasüsteemi suudavad, ja oleks mõistlik  
seda teha, endale lubada kõik Eestis, kes on juba nii kaugele 
jõudnud, et uut maja ehitavad või vana korda teevad ning 
selleks pangalaenu võtavad. 

Soojuspump on maja süda

Küttesüsteem on maja süda. Investeerida tuleb kõigepealt süda-
messe, mitte plasmatelerisse  Kui valikus libastud, kahetsed pärast 
terve elu, rääkimata mahavisatud rahast.

Soojuspumpade müüja kinnitab, et firma õpetab klienti 
keerulist seadet kasutama ja häälestama. Igaüks suudab selle 
omandada nagu arvuti käsitsemisegi. Lõpuks oskab iga soojus-
pumba omanik seadet reguleerida enda koostatud graafiku järgi 
vastavalt külma ja kuuma vaheldumisele. 

Soojuspumba hind jääb kõige lihtsama õhk/õhk varian-
di puhul (ilma tarbeveeta) 40 000 krooni kanti. Nii et mitte 
midagi hullu – ka korralikud ahjud-kaminad on ju lähedases 
hinna-klassis. Suuremad soojuspumbad ehk nn täislahendused 
ulatuvad 100000 ja enama kroonini. Maapumba täislahenduse 
puhul koos ventilatsiooniga võib hind küündida kuni 300 000 
kroonini. Soovitame  klientidele täpselt mõõdistatud pumpa, 
mis on sobilikem lahendus just konkreetsele hoonele. Ja ka siis 
tavaliselt pakume 2–3 erinevat varianti mis sobilikud konk-
reetsele objektile.

Mõeldud on ka lastele

IVT Soojuspumbad OÜ esindab Eestis Bosch-konserni kuuluvat 
IVT Industrier AB-d, kel kogemust soojuspumbamaailmas u. 
40 aastat. Firma annab kõigile oma toodetele viie aastase eri-
garantii. Ainulaadne garantiiaeg annab majaomanikule tuge-
va turvatunde. Kohe, kui midagi soojuspumbaga juhtub, tuleb 
servis kohale ja probleem lahendatakse. Teenuse maksab kinni 
kindlustusfirma. 

Peale Tallinna asuvad IVT Centrid ka Tartus, Pärnus ja Saare-
maal. Ühelgi teisel soojuspumbamüüjal pole koolituskeskust ega 
sedavõrd ainulaadset müügisaali. Lisaks on IVT Centris ainsana 
soojuspumpasid müüvatest ettevõtetest mõeldud kogu perele 
– keskuses on ka mängunurk lastele, kus neile jagub eakohast 
tegevust ajal, mil vanemad kodu kütmisvõimalustega tutvuvad. 
Küsimused ja kontakt meiliaadressil info@ivt.ee.
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Soojus-
pumba ostja 
meelespea
Soojuspumbaga küttesüsteem on alati valiku küsimus. Ees-
märgiks ei tohi olla katla, ehk soojuspumba võimsus vaid 
kogu küttesüsteemi ökonoomsus ja ökoloogilisus. Tehnikat 
leidub ja selle kasutamine meie kodus peab olema alati läbi 
mõeldud.

Et soojuspumba valik oleks õige tuleb alati mõelda objekti 
energiakulu peale. Peame mõtlema milline on meie kodu, kuhu 
soovime saada soojuspumba kaudu meeldivat, ökonoomset ja 
ökoloogilist soojust. Seinad, aknad , köetav pindala ja olemasolev 
või planeeritav küte ja selle kulu.

Peame meeles pidama, et meie küttekulud ei koosne ainult 
katlaga toodetud toasoojusest vaid soojusenergiat kulub ka tar-
bevee tootmisele ja ventilatsioonile. Isegi juhul kui meile ei ole 
ventilatsiooni või ei ole seda planeerinud, siis sellegipoolest me 
vahetame kodus õhku praotades või avades aknaid. et saada õhku 
hingamiseks, me laseme oma kalli toasoojuse välja. Parem oleks 
siiski alati seline kulu läbimõeldult lahendada, nii et seegi soojus 
meie peret teeniks.

Võiksime alati ise välja arvutada meie kodu soojuskoormuse ja 
energiakulu kasutades lihtsaid rusikareegleid, mille müügifaasis 
soojusinsenerid projekte tehes täpsemalt välja arvutavad.

Võiksime teada, et:
• 40–50 w kulub meie 1 m2 kütteks, kui toakõrgus on u.2,5m 

ja aknad ja uksed on keskmise suurusega. 
• 1 inimene kulutab aastas u. 1000 kWh soojusenergiat tar-

beveele
• 2 tunni jooksul ventileeritakse ½ maja kubatuurist, mis tä-

hendab, et 12 korda ööpäevas vahetub õhk meie kodus, kui 
see on projekteeritud ja häälestatud.

Keskmise eramu (näiteks 150m2) energiakulu jaguneks protsen-
tuaalselt järgmiselt:

Küte    50% 10 000 kWh/a
Tarbevesi  25%  5 000 kWh/a
Ventilatsioon  25%  5 000 kWh/a
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Soojuspumba valiku puhul on väga tähtis kriitiliselt hinnata meie 
kodu asukohta ja mõelda selle peale, kust oleks mõistlik võtta 
soojuspumbale energiat.

Peame teadma, et on erinevaid soojuspumba liike. Töös-
tuslikult toodetakse neid järgmiselt:

1.  Maast/veest – tarbevesi ja küte 
2.  Kaljust – tarbevesi, küte ja jahutus 
3.  Ventileeritavast õhust – tarbevesi ja küte (normidele vastav 

ventilatsioon)
4.  Ventileeritavast õhust – tarbevesi 
5.  Välisõhust – küte ja jahutus 
6.  Välisõhust – tarbevesi ja küte 
7.  Maast- ja ventilatsioonist kombineerituna – tarbevesi ja 

küte. Ventilatsioonist ülejääv energia laetakse maasse.

Energia hindade jätkuva hinnatõusu tõttu on arendatud erine-
vaid soojuspumpasi ja suurt rõhku on pandud energiakollekto-
rite arendusele. IVT tootemärgi all leiame me väga laia skaala 
tooteid.

Kui me oleme otsustanud näiteks maasoojuspumbaga toota 
toasoojust, siis peaksime teadma kindlasti milliseid võimalusi see 
soojuspump annab.

Peame teadma, et võimaluse korral on mõistlik taoline 
soojuspump ühendada ventilatsiooniga, mis tagaks 
meile ka normikohaselt terve elukeskonna pere-
liikmetele ja majale.

Väiksematele majadele (kuni 150m2) on sobilik 
kasutada tehases valmistatud ainutlaadnset venti-
latsiooni- ja maasoojuspumba ühendatud.mudelit 
.IVT 495 Twin. Sellega kahekordistatakse võimsus, 
ja säästud on palju suuremad.Välja ventileeritavat 
soojust kasutatakse optimaalselt. Kui majas ei ole kütte 
tarvet, siis ventilatsiooni soojus laetakse maakontuuri. Niimoodi 
saadakse maasoojus veelgi tõhusamaks, ja kõik ventilatsioonis 
olev soojus kasutatakse uuesti kütteks.

Suuremaid võimsusi küttele saame Greenline HT Plus (kuni 
17Kw) ja maasoojuspumba ja ventilatsiooni agregaadi VBX ühen-
damisega. 

Tihti, kui krundil pinda vähe või ei soovi oma kaunist muru 
rikkuda jääb meil mõte soojuspumbale soiku. Peaksime siiski 
teadma, et soojuspumba tehnikat tasuks siiski rakendada ka neil 
puhkudel.

On ju soojuspump ainuke katel mis töötab meie kasuks kord-
setega. Tihti 300% ja enamgi. Meil on piisavlt õhku maja ümber, 
mis on suurepärane energiaallikas soojuspumbale. Ruumi leidub 
alati õhk/vesi soojuspumba jaoks. Ruumivajadus energiakollek-
torile ehk väliskomponendile on ainult 1m2. Seda ruumi ju meil 
leidub. Õhk/vesi soojuspumbaga saame kütta vägagi suuri maju. 
IVT tooteskaalast leidub soojuspumpasi kuni 17 kW. Kui sellest ei 
piisa, siis saab neid mooduleid alati ühendada. Selliseid pumpasi 

võime alati edukalt siduda ka olemasoleva kõttesüsteemiga, et 
säästa energiat ja loodust.

Uute maja ehitajatele on üsna igapäevane mure maja ventilee-
rimine. Ventilatsiooni agregaadi, projekti ja torude peale kulub 
kindlasti teatud hulk raha. Seda juba sellepärast, et normatiivselt 
seda nõutakse. Soojuse tagasi võtmine ventilatsiooni pumbaga 
on energiatsäästev ja praktiseeritud moodus, mida tihti ei võeta 
arvesse. Suuremas osas kaasajal ehitatavatest majadest on soo-
just-tagastavad vent. süsteemid, mille keskne säästuallikas on 
ventilatsiooni soojuspump. See toode on projekteeritud energi-
asäästjaks , hästi isoleeritud väiksematele eramutele.Tööpõhimõte 
on lihtne kuid geniaalne. Enne kui viiakse välja-vannitoa, WC, 
koduhoiuruumi, köögi jne. kasutatud soe õhk,võetakse sealt tagasi 
soojusenergia. See soojus muudetakse soojuspumba abil meie 
maja küttele ja tarbeveele vaja minevaks energiaks. Värske hin-
gatav õhk tuuakse tuppa seina või akna-ventiilide kaudu. Kauba 
peale saadakse eriti tervislik siseõhk,mis täidab ventilatsioonile 
asetatud normid. Külmematel päevadel aitab soojuspumpa sis-
seehitatud elektrikassett või gaasikatel. See tagab, et ruumides on 
alati meeldivalt soe. Lihtsamad vent.soojuspumbad soojendavad 
ainult tarbevett. Nad mahuvad väga väiksesse ruumi 60x60 cm. 

Ainult 0,36 m2 põrandapinnale mahub ära maja küte, tarbevee 
tootmine, ventilatsioon ja energia sääst. 

Suuremaid võimsusi küttele saame Greenline HT 
Plus ja maasoojuspumba ja ventilatsiooni agregaadi 
VBX ühendamisega.

Väga tähtis on inimfaktor ümber selle suurepärase 
toote. Soojuspump- toode, on kindel ja turvaline. 

Kahtlust ei või tekkida soojuspumba säästus, kuna 
räägime füüsika seadusest, mis paberile pandud Carnot’ 

väitekirja kaudu ja praktiseeritud esimesena 1852. Wil-
liam Thompsoni poolt ( lord Kelvin). Kus soojuskordsed Teie 
toasoojusele on kordseid. Kordsed sõltuvad temperatuuridest, 
seega õieti projekteeritud energiaallikas, küttejaotamine, tihti 
ka ventilatsioon ja selle häälestamine annavd Teile maksimaalse 
tulemuse selle Carnot masina kaudu. 1 Kw ostuenergiaga või-
me saada üle 3 Kw soojusenergiat. Kui palju Teie perele? Selle 
otsustate Teie! 

Valikuid tehes tuleb kindlasti arvesse võtta kes teid teenindab 
alates müügist kuni järelhoolduseni. Millised on Teie garantiid 
juhul, kui midagi läheb nihu? Kuhu, millisesse kliimavöötmesse 
on tootja mõelnud oma toodet? Tehnikat leidub, tootjaid soojus-
pumpadele on hiinas, ameerikas ja mujal. Täna on energiasääst 
märksõna kõikides maades. Millised on nende inimeste oskused 
ja pädevus kes Teid teenindab? Olete ju tegemas otsust, mis seob 
teid kümneteks aastateks. Näiteks energiakontuuride elukaar 
võib ju olla sadagi aastat. Ventilatsiooni torud majas teenivad 
Teid järgmise kap. remondini, mis võib olla alles 50 aasta pärast! 
Soojuspumba komressorid töötavad üle 20 aasta jne. 

Seitse korda mõõda- üks kord lõika! Nii ütleb ka vanasõna.

IVT Soojuspumbad OÜ
IVT Industrier AB ametlik esindaja ja maaletooja Eestis

5-aastane EriGarantii.
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„Meie kahekorruselist Nõmme puitmaja on putitatud juba aas-
takümneid. Vene ajal laoti tuhaplokist tublid seinad, vabariigi 
ajal said ka aknad ära vahetatud ja isolatsiooni lisatud. Maja on 
nüüd soojapidav. Vene ajal oli meie pliidi-meister igatahes tubli. 
Küte on toiminud viimase peal, all on pliit ja üleval kamin,” alus-
tab Toomas Haavik oma kirjeldust küttesüsteemi vahetamisest. 
„Muidu polnud häda midagi, ainult et hommikuti oli vilu ärgata, 
ja tööd on ka juurde tulnud ning peregi suuremaks kasvanud.” Asi 

muutus, kui sai Rootsis sugulastel külas käidud. Toomase hinge 
jäi kriipima Eskilstunas vanaonu juures nähtud soojuspump. 
„Kodus tagasi olles ma aga peaaegu loobusin sellest mõttest, kui 
olin ehitusmessil käinud ning hinnalehti korjanud. Kõik pakkusid 
maasoojuspumpa, aga mul polnud ei 200 000 krooni ega ka nii 
suurt krunti, kui selleks vaja läheks. Messil aga nägin ka IVT 
Soojuspump OÜ poolt pakutavaid kompaktkollektoreid. Selliseid 
maa sees, nõuavad ainult 20–30 m² vaba maad. Niipalju mul 

Soojuspumba saaga
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seda onnikese ümber ikka on.” Messisaginas Toomasele rohkem 
meelde ei jäänudki, küll aga pakkus müügimees Heikko välja, et 
tuleb talle koju asja uurima. 

Teineteiseleidmine
„Pärast messi oli noormees krapsti kohal. Istusime siis kohvitassi 
taha asja arutama. Poiss tundus pädev olevat. Hakkasin ka ise 
aru saama, mis on kilovati ja kilovatt-tunni vahe. Arvutasime 
välja maja soojuskoormuse ja selle järgi vaatasime, millist teh-
nikat oleks antud olukorras kõige mõistlikum kasutada. Heikko 
pakkus hoopiski, et lahendame kogu kütte õhksoojuspumbaga 
ja turvaküttena kasutaks elektriradiaatoreid. Maksumus oleks 
siis veidi alla 50 000 krooni. Vaatasin soojusturgu uue pilguga. 
Ennäe, ka internetis pakutakse sarnaseid pumpasid, ja tunduvalt 
odavamalt. Mõnda marki vaid koguni 5000 krooni eest,” oli härra 
Haavik rõõmus. 

Igaks juhuks helistas Toomas Eskilstunasse oma vanaonule. 
Ta sai sealt vanamehelt karmi käsu vahet teha aparaatidel, mis on 
toodetud troopikasse, ja nendel, mis peavad lumes ja jääs hakka-
ma saama. Samuti sai ta soovituse radiaatorid ise osta – tulevat 
odavam. „Läksin siis uuesti IVT kontorisse, kus oodates jäi silma 
Heikko „rahvusvaheline soojuspumba müüja” serti, ega No jah, 
ega ma hamba väljatõmbamise tange ka internetist osta. Lähen 
ikka arsti juurde, kellel need riistad olemas. Lisaks sain ma veel 
teada, et tootja on arendanud seda soojuspumbavärki just meie 
kliimasse sobivaks: olemas on nii elektrooniline paisuventiil, nu-
tikas sulatussüsteem kui ka progres-siivsed õhu jaotamise või-
malused. Mu kitsi-duseuss tõmbas end kerra ja mõistus hakkas 
laiutama. Kutsusin Heikko uuesti meie juurde.”

Ja sealt ta tulebki
Heikko ei tulnud üksi, tal oli kaasas paigaldaja Marat. Koos 
hakati otsima kohta pumba sise- ja välisvärgindusele. „Õhinal 
avaldasid arvamust naine ja lapsed. Mul endal oli aga väljas koht 
propellerile juba ammu valmis vaadatud – puukuuris paistis ruu-
mi piisavalt. Seal tundus ka mõni kraad soojem olevat, nii on 
pumba kasutegur suurem. See mõte läks küll aga kohe luhta, 
kui suu avasin. Välisosade kaudu pidavat liikuma nii suur ko-
gus õhku, et puukuur oleks pidanud selle kättesaamiseks ilma 
seinteta olema. 

Aga koha me leidsime, ilusti maja seina äärde. Naine küll 
alguses punnis vastu, et temal oli plaanis sinna roose juurde 
istutada, aga kui pakiautos soojavigurit vaatamas käisime, leebus 
ta ruttu – ikkagi selline uhke asi. Maja sisse paigutamist vajava 

osaga läks lihtsamalt, kohe alumisele korrusele trepi lähedale 
– soe õhk ju tõuseb üles. Arvutasime välja, et elektriradiaatorid 
peaksid olema 2–3 kW võimsad mõlemale korrusele. Radiaa-
torid soovitas Heikko osta reguleeritavad ja hea oleks ka väike 
indikaatorlamp. See näitab, millal radiaator end ise sisse-välja 
lülitab. Valikud tehtud,lõime käed ja leppisime kokku paigaldus-
päeva.

Selleks päevaks olid mul radikad ostetud ja juba tuttav mees 
Marat koos paarilise Ainiga platsis. Vaatasin poiste tööd pealt ja 
mõtlesin, et küll ma ikka olen tark mees, et netist ei ostnud. Kust 
ma sellised tööriistad oleks võtnud, mis poiste käes. Küll teemant-
puurid ja kelladega vaakumpumbad, kaalud ja külmainepudelid 
ja mida kõike veel. 

Aga ega see sellega siis veel lõppenud. Nüüd kutsuti pere 
kokku ja algas tootekoolitus. Poisid seletasid kõik arusaadavalt 
ära. Reguleerisime soojuspumbast välja tuleva temperatuuri 24 
kraadi peale ja radikatest nõutava temperatuuri 20 kraadile. Li-
saks õpetati, et kui kodust pikemalt ära oleme, siis keeraku me 
radikad 8 kraadi peale ja pangu ma pump ühe nupuvajutusega 
säästurežiimi 10 kraadile.”

Meie elust ja naabri Ossist
„Ega ma algul kõike seda müüja juttu ka uskunud.Kuid esimesest 
päevast peale olid meie põrandad soojad. Pikapeale vähenes ka 
väiksema poisi tatitõbi. Mu naisel on allergia (vahel ta ütleb, et 
minu vastu), aga just tema oli see, kes arvas, et hulga kergem 
hingata, kui see sinine valgus põleb. Ilmselt allergia polnudki 
minuga seotud, ha-haa. See sinine on IVT soojuspumba ioni-
saatori märgutuli. 

Aga kord juhtus selline lugu, et kütsin sauna ja naabrimees 
Oss tuli külla. Saunaõlu oli mul külmikus ja kogus minu järgi 
rehkendatud. Läksime siis Ossiga õlut juurde tooma. Ega me 
rohkem kui tunnikese ära olnudki. Tagasi jõudes vaatame: sauna 
ukse alt tuleb pahinal suitsu välja. Pagan, naine oli kummikud 
saunalavale kuivama jätnud ja üks oli kukkunud kerisele. See-
kord tuli sauna asemel koristamisõhtu. Aga suitsuhaisust jagu 
ei saanud. Siis tuli mulle meelde Heikko jutt. Lülisin plasmag-
luusteri tri sisse... Ja aitaski! Raske oli seda küll uskuda, aga nüüd 
olen veendunud, et ju ta neid halbu lõhnu eemaldab ja puhastab 
ka õhku allergilistest ebemetest. 

Tore asi see IVT õhksoojuspump. Naabri-Oss paugutab ka 
trakse, et tema ostab neid koguni kaks tükki. Tal veidi suurem 
onn – ruute kahel korrusel kokku üle saja. Saab siis näha. Ah 
jah, ämm ei käi enam meie juures allkorrusel ööbimas, kui linna 
satub – masin surisevat. Nii et lõppkokkuvõttes on meie majas 
nüüd palju vaiksem.”
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