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IIVVTT  ssoooojjuussppuummpp  
eeii  oollee  kkaalllliiss

Soojuspumbad on tulnud, et jääda.
Varasemaga võrreldes on tubli samm
edasi astutud. Paigaldatud soojus-
pumpade arv Eestis on ületanud krii-
tilise piiri. See tähendab, et nii uue
maja ehitajad kui vana remontijad on
suure tõenäosusega midagi kuulnud
ka soojuspumpadest. 

Kahjuks on välja kujunenud üldlevi-
nud arusaam, et soojuspump on kallis.
Enamik inimesi, kellega soojus-
pumpade teemal vestlema olen sat-
tunud, on juttu alustanud umbes nii:
“Aaa, soojuspump, tean küll. See on
see kus maast võetakse soojust aga
see on ju nii kallis...” Jah,  peab paika,
investeering on mitu korda suurem
võrreldes teiste küttesüsteemide soe-
tuskuludega. Tihti peletab “mõttetult
kallis” hind inimesed eemale ja
rohkem sellesse ei süveneta. 

Küttesüsteemi valik aga otsustab
selle, kui palju hakkab teil olema
jooksvaid kulusid iga kuu. Või teistpidi
- sellest oleneb kui palju raha jääb
tasku pärast igakuiste arvete tasumist
(millest suurima osa moodustavad
maja ehitamiseks võetud pangalaenu
igakuine tagasimakse ja arve energia
eest, mis kulub maja kütteks ja sooja
vee tegemiseks).

Igal juhul tasub mõned asjad järele
uurida, kasvõi puht uudishimust juba. 

Oletame, et vajalik summa tuleks
laenata. Pangast saab laenutingimuste
kohta tasuta infot küsida. Sellest esi-
algu piisab. Edasi tuleks küsida arves-
tuslikke küttekulusid juhul kui paigal-
dataks soojuspump. Seda saab teha
näiteks internetis www.soojuspump.ee
samuti täiesti tasuta (soojusökonoomi-
lised arvutused).

Saadud info põhjal saab igaüks ise
omad järeldused teha kui kallis see
soojuspump on. Ei hakka täpsematest
numbritest rääkima aga julgen väita,
et iga kuu välja käidava summa suurus
pangalaenu tagasimaksmiseks + soo-
juspumbaga köetud maja energiaarve
on väiksem kui mõne teise kütteliigi
küttearve.

Toimetaja

Soojuspumba hiiglane  IVT tõi turule
soojuspumba uudistoote, maa- ja venti-
latsiooniõhusoojuspumba kombinat-
siooni. Mudelis TWIN  on ühendatud
ventilatsiooni õhusoojuspumba kompak-
tsus, madalad hankekulud ja maasoojus-
pumba suured  säästud.

Ventilatsiooniõhusoojuspump on  Rootsis
peaaegu igas uues majas. Sama tendentsi võib
täheldada Soomes. Suuremad majavalmistajad
nagu näiteks: "Jukka", "Kastelli", "Vaaja",
"Plania", "Simons" pakuvad oma majasid koos
ventilatsiooniõhusoojuspumba IVT 490-ga,
millega tagatakse maja ventilatsioon, küte ja
tarbevesi. Ka Eestis on toode võitnud klien-
tide poolehoiu. Auga on tuldud välja jõulu-
pakastest, kui miinuskraade oli 30 ringis.
Kommentaarid klientidelt on olnud: "Töötab
kui unelm, säästab loodust ja rahakotti.  Ei ole
ime, et Eestis on toote vastu suur huvi.
Rootsis näiteks 400 tuhandest ventilatsiooni-
soojuspumbast pooled on IVT INDRUSTIER
AB toodang. 

Maasoojuspump ammutab energiat maast,
kaljust või veekogust. Ventilatsioon on selliste
süsteemide puhul lahendatud eraldi. Maa-
soojuspumbad on suurima kasuteguriga
küttesüsteemid. Säästud on sõltuvuses maja
ruutmeetritest. Mida suurem maja, seda suu-
remad säästud. Eriti sobivad tooted sanee-
rimiskohtades kus vahetatakse välja õli- või
muud küttesüsteemi. Soomes müüdi eelmisel
aastal umbes 1500 maasoojuspumba süs-
teemi, suuremas osas uutesse majadesse.

Rootsis müüdi eelmisel aastal umbes 27 000
maasoojuspumba süsteemi suuremalt jaolt
saneerimiskohtadesse. IVT soojuspumbad
moodustasid sellest arvust 50%.  

Euroopa juhtiva soojuspumpade tootja IVT
Rootsist on ühendanud ülalmainitud kaks soo-
juspumpa üheks menutooteks. Ventilatsiooni-
õhusoojuspump + maasoojuspump TWIN -
tooteks. TWIN 495 kogub maja ventileeritava
õhu tarbevee soojusenergiaks ja  200 m
maakontuuri abil kogutakse (paigaldatakse
reeglina ümber maja teiste kaevetööde ajal)
kütteenergia. Kütte, tarbevee ja ventilatsiooni
eest hoolitsev seade TWIN-soojuspump on
60x60 cm ja paar meetrit kõrge kapp. Sobib
nii esikusse kui kööki. Tootega koos on alati
ventilatsiooni projekt ja reguleerimine, kliendi
soovi korral ka ventilatsiooni projektist
tulenevad osad ja maakontuuri tarvikud koos
paigaldusskeemiga. Sobivaim koht mudelile
TWIN on 150-250 m2 ehitatav maja. Selle
toote säästud on samas suurusjärgus maasoo-
juspumbaga, kusjuures hankekulud mär-
gatavalt väiksemad. 

"TWIN:i tootmist alustati veebruaris.
Ametlikult tuleb toode Eesti turule koos
kevadise ehitusmessiga aprillis, kus näha ja
katsuda uus menusoojuspump. Soojuspump
OÜ on IVT soojuspumpade ametlik esindaja
ja maaletooja. Lisainformatsiooni uue menu-
toote kohta saate Soojuspump OÜ tegevdi-
rektorilt Rein Piholt või Heino Salakalt. Samas
võite teha ka uuele tootele tellimusi. Lähima
IVT esindaja kontaktandmed leiad tagakaa-
nelt.

UUuuddiissttooooddee::  IIVVTT  TTWWIINN  449955  
Soojuspump, mis kasutab ära nii maast kui
ventilatsioonist saadavat energiat 

PAKUME PUHAST ENERGIAT! 
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PAKUME PUHAST ENERGIAT!

Maasoojuspump on kõige teada- tun-
tum soojuspumba tüüp. Sellegi poolest
peatume ka selle soojuspumba tüübil
natuke pikemalt, kuna ilmselt on palju ka
neid inimesi, kes võibolla ainult kuulnud
sellisest asjast nagu maasoojuspump ja
tahaksid sellest natuke rohkem teada.

Võtame küttesüsteemi eaks 50 aastat. Kui
oleme investeerinud soojuspumba süsteemi
ehituse laenurahadega, siis esimese 10 aasta
jooksul oleme säästuga maksnud tagasi kogu
laenu koos protsentidega ja järgmised 40 aas-
tat võime nautida väikestest kulutustest küt-
tele. Kütte kulud oleksid 1/3 osa võrreldes
õlikütte süsteemiga.Kui energia hind tõuseb
tulevikus, siis säästutegur soojuspumba puhul
ainult suureneb. Inimesed peaksid küttesüs-
teemile investeerides pikalt järele mõtlema.
Olemasolev süsteem tuleb mingil ajal nagunii
uuendada, rääkimata uue maja ehitajast, kellel
on vaja kindlasti hankida mingi küttesüsteem.

Maasoojuspump säästab ka loodust kuna
2/3 tema kasutatavast energiast on puhas
päikese energia.

Näiteks Rootsis kes on praktiseerinud juba
30 aastat soojuspumpasid. Hetkel on neid u.
350 000 , mis säästab aastas 1,2 miljonit tonni
kütteõli. Lisaks soojuspumba süsteemi jaoks
on vaja majast leida ainult 1m2 tavalist ruumi,
võrreldes õliküttega, siis see vajab 5m2 tule-
ohutustehnika nõuetele vastavat ruumi ja
lisaks ka korstna.

Soojuspump on tehniliselt lihtne ja eriti
töökindel. Pumbas on põhimõtteliselt samad
komponendid kui külmutuskapil. Kuna süs-
teem ei vaja hooldust, siis ukse hinged ei kulu
sama kiiresti kui külmikul. Kogu süsteemis on
4 liikuvat osa. Kalleim neist on kompressor
mille tööiga on 15-20 aastat. Veel on 2 tsirku-
latsiooni pumpa ja 1 ventiil.

Soojuspumba osakaal küttesüsteemides
kindlasti tulevikus kasvab. kui suur on kas-
vutempo, on võimatu ennustada. Kindel on
üks, et energia hind tõuseb ja looduse sääst-
mine on meile järjest aktuaalsem. Kindlasti jäl-
gime kogu aeg õli ja energia hinna tõusu.
Loogiline on mõelda, et kui meie eesmärgiks
on liituda Euroopaga, siis ka elektri hind
tõuseb Euroopa hindade tasemele,

ehk u. 2 eek kWh. Meil Eestis on väga palju
iganenuid ja vanu küttesüsteeme, nad
reostavad loodust ja on väga ebarentaablid.
Igal juhul küttesüsteemi kapitaalremondi
puhul tuleks tõsiselt kaaluda ka soojuspumba
varianti.

MAASOOJUSPUMBAD toodavad tasuta
2/3 energiast, mis kulub maja kütteks. Ta saab

selle energia maast, veest või kivist.
Tööpõhimõte on igal juhul sama. Osa lood-
usesse akumuleeritud päikese energiat
tuuakse maatorude kaudu soojuspumppa, kus
see muudetakse soojaks veeks kütteradiaa-
toritesse või põranda kütte torudesse ja sooja
vee boilerile. Maatoru kaevatakse 100 cm
sügavusele maasse, uputatakse puurkaevu või
viiakse raskuste abil veekogusse, sõltuvalt
maja asukohast. 100-150 m2 maja küttesüs-
teemile vajame 300-400 m maatoru. Maa, vesi
või kivi soendab maatorus tsirkuleeriva vede-
liku mõne kraadi võrra , soojuspump muun-
dab need mõned kraadid teile soojaks veeks ja
radiaatorite või põrandakütte kaudu soojaks
õhuks.

IVT Greenline soojuspump kasutab lood-
usesse akumuleerunud päikeseenergiat.
Sõltumata asukohast,  leidub Teie krundilt ikka
võmalus saada tasuta päikeseenergiat.
Tööpõhimõte on järgmine: soojuspumba
maakontuuris tsirkuleerivat vedeliku soo-
jendab maasse akumuleerunud päikeseenergia
mõne kraadi võrra. Soojuspumba soojusva-
hetis muutetakse need mõned kraadid komp-
ressortehnika abil soojusenergiaks. Saadud
energia suunatakse soojusjaotus süsteemi.
Kasutegur on tavaliselt üle 300% ehk 1 kWh
ostuenergiaga saame üle 3kWh soojusener-
giat. Sellist kütte kasutegurit on võimalik
tänapäeval saavutada ainult soojuspumba abil.

Maakontuuris tsirkuleeriv vedelik on
täielikult keskkonnasõbralik ja ei tekita mingit

ohtu. Süsteem on hermeetiliselt suletud.
Kontuur pigaldatakse ühe meetri sügavusele.
Kontuuride kaugus teinetesest peab olema
vähemalt üks meeter. Suurematest puudest ja
põõsastest viiakse maakontuur samuti ühe
meetri kauguselt mööda. Õigesti mõõdistatud
ja paigaldatud maakontuur ei kahjusta meie
krunti mingil määral. Maa tüübist oleneb
maakontuuri pikkus. Mida niiskem on maa,
seda lühem kontuur.

100-250 m2 majale on vaja umbes 250-400
meetrit maakontuuri, milleks vajame umbes
300-500 m2 vaba pinda.

IVT energiakaev
Soojuspumba energiaallikaks võib olla ka

energiakaev, mis puuritakse 60 - 200 m
sügavusele. Kaevu sügavus oleneb teie maja
suurusest ja pumba võimsusest. Energiakaevu
läbimõõt on 10 - 15 cm, kuhu paigaldatakse
U-kujuline  maatoru. Tööpõhimõte on sar-
nane maasoojuspumbaga. Energiakaev sobib
sinna, kus on vähe maad või muud tehnilised
piirangud maakontuuri kasutamiseseks. Tõsi,
puurimine Eesti tingimustes on suhteliselt
kallis. 

IVT veesoojus
Maja läheduses olev järv, meri või muu

veekogu on ideaalne energiaallikas soojus-
pumbale. Kontuur uputatakse veekogusse
raskuste abil. Kontuur on sellisel juhul lühem
kui pinnases.

MMaaaassoooojjuussppuummpp  kkõõiiggee  ssäääässttlliikkuumm
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Õhusoojuspump kasutab energiaallikana välisõhku, võimaldades saada soo-
jusenergiat otse õuest. Tasuta energiat saab väljast ammutada kuni 15-kraadise
pakasega. Eriti praktiline on õhusoojuspump siis, kui kütmiseks kasutatakse
elektriradiaatoreid: 1-1,5 kilovatt-tunni elektri kasutamisel saadakse 3-4 kilo-
vatt-tundi soojusenergiat.

Õhusoojuspump IVT Nordic Inverter tagab maksimaalse tulemuse elek-
trikütte puhul, siis säästame rohkem kui pool kütteks vajalikust elektriener-
giast. Lisaks saame palavatel suvepäevadel kosutavat jahedust, sest õhusoojus-
pumpa võib kasutada ka kliimaseadmena. Samas hingame soojuspumba filt-
reeritud õhku, mis on vaba igasugustest allergiatekitajatest.

Projekteeritud Põhjamaa kliimat arvestades
IVT Nordic Inverter on Jaapanis toodetud soojuspump. Mudel Nordic on

mõeldud Põhjamaade külmade ja niiskete ilmade jaoks. Näiteks välisseadme
korpus on külma- ja niiskusekindel ega roosteta. Sulatusmehhanism, mis on
paigaldatud juba tehases, tagab kindla töörezhiimi. Välisseadme sulatamiseks ei
ole vaja erinevalt vanematest mudelitest lisaseadmeid.

Tõhus küte ning soovi korral jahutus
Invertersüsteemiga õhusoojuspumba võimsusskaala on lai. Soojuspump

käivitub kohe maksimaalse võimsusega: soovitud temperatuuri saame seega
väga kiiresti. Saavutanud ettenähtud temperatuuri, toodab IVT Nordic Inverter
väikse võimsusega ühtlast ning meeldivat soojust.

Suurem kokkuhoid
Temperatuuri pidev jälgimine ja kompressori sujuv invertersüsteem tagavad

vanemate On/Off õhusoojuspumba mudelitega võrreldes 30% võrra väiksema
voolutarbimise. Juhusliku elektrikatkestuse korral käivitub IVT Nordik Inverter
automaatselt ning arvestab eelnevalt määratud temperatuuri.

Kaugjuhtimispuldi abil reguleerid nii sooja kui ka
külma

Kõik reguleerimised võib teha kaugjuhtimispuldi abil: määrata täpne tem-
peratuur, puhuri erinevad kiirused, puhutava õhu suund ja ajastada kogu süs-
teem. Näiteks swing-programmiga õhuvoolu suunaja liigub aeglaselt üles ja alla,
kandes meeldivat sooja (vajadusel jahedust) kõikidesse ruumidesse. Soovi kor-
ral võib kasutada ka automaatprogrammi. Sel juhul reguleerib IVT end ise,
arvestades nii välis- kui ka sisetemperatuuri ja tootes efektiivselt toasooja. 

Sobib uude ja vanasse majja
IVT Nordik Inverter paigaldatakse ühe päevaga nii uude kui ka vanasse

majja. Selleks ei ole vaja teha suuri ümberehitusi. Õhusoojuspump ei sõltu ole-
masolevast kütte- ega ventilatsioonisüsteemist, kuid maksimaalse kokkuhoiu
tagab elektikütte puhul. Kõige tähtsam on teadmine, et säästmine algab samast
päevast, kui on paigaldatud IVT Nordic Inverter. 

Invertersüsteem säästab
Vanemad On/Off reguleerimissüsteemiga õhusoojuspumbad kütsid maja

kindla võimsusega. Soojust ruumis reguleeriti kompressori seiskamise ning
käivitamisega. Soojuspump IVT Nordic Inverter reguleerib inverteri abil suju-
valt toasooja (vajadusel kosutavat jahedust) vastavalt soovile või välistempe-
ratuurile. Toote nüüdisaegne tehnika tagab vanemate mudelitega võrreldes
vaikse töörezhiimi ning suurema säästu.

ÕÕhhuussoooojjuussppuummpp    
Investeering tasub end 

IVT Optima ja
Combicompact 

Optima on õhusoojuspump mis on tihti majanduslikult optimaal-
ne lahendus uude või vanemasse majja. Eriti sellistel puhkudel kui
tehniliselt ei ole muid võimalusi maapinna energialähtele. Tihti lin-
nades ja renoveeritavates kohtades on probleemiks kuhu maasoo-
juspumba puhul paigaldada maakollektor. Puuraukude puurimine on
eesti tingimustes kallis ja tihti hea mõte, hankida soojuspump, jääb
seetõttu teostamata. Õhk on suurepärane energiaallikas. Õhusoo-
juspumba puhul kasutatakse meid ümbritsev välisõhk  energiaalli-
kana  kütte ja sooja vee tegemiseks kuni -10 °C-ni.  Seejuures
säästab soojuspump aastas pea, et sama võrra kui maasoojuspump.
Õhk-vesi soojuspumbad on väga levinud Euroopas. Ka Eesti kliima-
tingimustes on seda liiki soojuspump otstarbekas lahendus. Eestis
loetakse kütteperioodiks 224 päeva ja talvepakast alla -10 °C on
väga vähe. 2001 aastal Tartus näitas kraadiklaas alla -10 °C 17 päeval.
Sellistel päevadel aitab soojuspumbal sooja toota  elektrikassett.
Optima soojuspumba üks vaieldamatult perspektiivne lahendus on
olemasoleva küttesüsteemi renoveerimine. Soojuspumba võib ühen-
dada mistahes liiki veetsirkulatsioonil toimiva  küttesüsteemiga, tege-
mata suuremaid kulutusi ja sealjuures saavutada märkimisväärseid
sääste.  Soojuspump OÜ on paigaldanud õhk -vesi soojuspumpasi nii
uutesse kui ka vanematesse majadesse. Esimene ja küllaltki karm
talv on selja taga- uhkusega võib anda siin edasi Tallinlase Jüri kom-
mentaari: " Töötab nagu unelm!" 

Õhk- vesi soojuspumpasi on erineva võimsusega: 4  kuni 13 Kw.
Mõõdistame alati soojuspumba, vastavalt objekti vajadusele. 

PAKUME PUHAST ENERGIAT! 

OPTIMA SAAB ENERGIAT VÄLISÕHUST. SOBIB NEILE KES EI TAHA

KRUNTI PAHUPIDI KEERATA VÕI KELLEL LIHTSALT NAPIB MAAD MAA-
SOOJUSPUMBA PAIGALDAMISEKS.
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  IIVVTT  NNoorrddiicc  IInnvveerrtteerr
  juba 3-4 aastaga ära 

Puhtam siseõhk

Aeglaselt ringlev õhk ühtlustab sisetemperatuuri kogu
majas. Seoses sellega vähenevad ka niiskuse ja hallituse
riskid. Siseõhk muutub palju meeldivamaks ning hajub toas
ühtlaselt, ka põrand on soojem. Soojuspumba filtrid puhas-
tavad õhu tolmust, bakteritest ja muudest tervist kahjusta-
vatest kübemetest. Toote mikrofilter puhastab õhust kuni
0,01 mm kübemeid. Filtreid on väga lihtne puhastada.

Õhusoojuspumba tasuvusaeg 
on 3-4 aastat

Õhusoojuspumbad alustasid võidukäiku Rootsis 1980.
aastatel. Rootsis on neid paigaldatud umbes 70 000. Meie
naaberriigis Soomes levisid õhusoojuspumbad 1990. aasta-
tel. Soojuspump OÜ juhataja Jussi Hirvonen hankis õhu-
soojuspumba 1992.aastal. Tema 180 m2 suurust maja köeti
siis elektriga ning elektriarve oli 1000 Soome marka (2600
krooni) kuus. Tänu õhusoojuspumbale kahanes igakuine
elektriarve 600 margale (1560 krooni). Soojuspump tasus
end ära nelja aastaga. Õhusoojuspump koos paigaldusega
maksab 40 500 krooni.

IVT soojuspumpasid toodetakse Rootsis. Soojus-
pumpade tootmise pikaajalisust kinnitab enam kui 30-aas-
tane kogemus.

KKüüssiimmuussnnuurrkk::
Kuidas jaguneb soojus ruumides, kui on

ainult üks siseseade?
Vaatamata ühele siseseadmele, jaguneb soojus

ruumides üllatavalt hästi. Tubade kütmisel peavad
uksed olema avatud. Kinniste uste taha soojus ei
jõua. Väga tähtis on leida siseseadmele elamises
õige koht.

Kas ühest siseseadest piisab?                       
Tavaliselt piisab. Elu on näidanud, et ühest sise-

seadest piisab täiesti eeldusel, et maja ei ole
suurem kui 200 m2

Kuidas on võimalik säästa isegi pakasega?
Selliseid päevi, kus väljas on külmem kui -15

kraadi, on meie laiuskraadidel väga harva. Näiteks
õhusoojuspump toodab sooja ka veel -10 kraadi
juures: 1kW elektri kasutamisel saame 2kW soo-
jusenergiat. Enamasti jääb õhutemperatuur -10 ja
+12 kraadi vahele, kus õhusoojuspumba kasute-
gur on väga hea.

Kas õhusoojuspump sobib ka õli- ja
kaugkütte paariliseks, et säästa kütteku-
ludelt?

Loomulikult sobib. Rahalist kokkuhoidu arves-
tades tuleb lähtuda õli või mõne muu kütteks kasu-
tatava energia hinnast. Alati on võimalik seadistada
küttesüsteem nii, et olemasolevat süsteemi kasu-
tatakse üksnes siis, kui õhusoojuspumbast ei piisa
ehk teisisõnu - vaid mõned päevad aastas

Kuidas sobib kamin, pliit või ahi õhusoo-
juspumbaga?

Suurepäraselt! Näiteks need üksikud päevad
aastas, kui ilmad on külmemad kui -15 kraadi ning
lisaküttena kasutatakse ahju või kaminat, piisab
õhusoojuspumbast täiesti.

Mida annab invertersüsteem?
Kõik mootorid tarbivad kõige rohkem energiat

käivitusmomendil. On/Off süsteemiga mootorid
käivituvad mitukümmend korda ööpäevas, kuhu
kulubki oluline osa energiast. 

Samas see kulutab ja kurnab mootoreid, kuna
käivitusmomendil on õlitus puudulik ja rõhud, mida
peab ületama, kõrged. 

Invertersüsteemis mootor ei peatu, seega
puudub käivitusmoment ja õlitus toimub kogu aeg.
Inverter hoiab temperatuuri etteantud piirides
pöörete arvu regulatsiooniga (kiiremaks-aeglase-

maks). Seega on ta tunduvalt õkonoom-
sem ja mootori iga pikem.

Kas õhusoojuspump vajab hooldust
ja kas varuosi on saada?

Põhimõtteliselt on soojuspump
hooldusvaba seade, võrdluseks sobib ime-
hästi külmik. Vajadusel saab kiiresti abi nii
varuosade kui ka hoolduse näol.

Kui pikk on soojuspumba eluiga?
Soojuspumba eluiga on 10-15 aastat.

Seejärel on võimalik, et tuleb vahetada
kompressor, aga ei pruugi nii olla, sest soo-
juspump kestab palju kauem. Rootsis töö-
tavad ka ligi paarkümmend aastat vanad
soojuspumbad probleemideta.

Kui palju säästab õhusoojuspump?
Keskmise suurusega eramus (150 ruut-

meetrit) võtab soojuspump välisõhust
tasuta kuni 60% kütmiseks vajalikust ener-
giast. Palju sõltub tarbimisharjumustest.
Tähtis on siseseadme asukoht, samuti see,
kui palju köetakse talvel kaminat või mõnd
muud küttekollet.

PAKUME PUHAST ENERGIAT! 
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Uus soojuspump IVT Nordic Inverter,
millel on ainulaadne  aktiivne

Plasmacluster-filter, vähendab küt-
tekulusid kuni 50% võrra.

Anna lapsele 
võimalus kasvada

tervemas
sisekliimas

Revolutsiooniline õhusoojus-
pump - 

IVT NORDIC INVERTER
• IVT õhusoojuspump põhjamaiste olude

jaoks - tipptehnoloogilised lahendused
• Globaalne patent - generaator

Plasmacluster õhu aktiivpuhastuseks
• Suvilates püsitemperatuur +10°C -

turul olevatest toodetest ainsana
• Välisseadme põhja soojendus külmaai-

nega - ei mingeid elektri-juhtmeid
• Isepuhastuv lamellradiaator - sise-sead-

mes
• Üks võimsamaid õhusoojuspumpasid -

soojustegur COP 4,0 (välistemperatuur
6 °C, õhutemperatuur ruumis märjal
termomeetril 20 °C)

• Alalisvooluga töötavad mootorid – 30-
40% väiksem energiakulu

• Alalisvooluga töötav kompressor – 15%
väiksem energiakulu

• Elektrooniline paisuventiil - optimaalne
soojustegur 4

• Küsi edasimüüjalt IVT finantseerimise
kohta

IVT võttis kasutusele eksklusiivselt
Euroopas Mitsubishi uue FCM kõrgtem-
peratuuri kompressortehnika. Vana
küttesüsteemi renoveerimiseks sobiv
IVT Greenline HT Plus toodab kom-
pressoriga + 65 °C kraadist vett, pare-
ma kasuteguriga, vaiksemalt ja
pikaealisemalt.

• Eksklusiivselt IVT-le
• Pikem kasutusiga
• Kõrgem kasutegur
• Parem jõudlusvõime- 14% parem COP
• 25% madalam tööheli
• Toodab +65 °C vett – külmaine R 407 °C
• Toodab 45% rohkem tarbevett
• Ainulaadne võimsusskaala
• Roostevaba boiler
• C6 – C11 – kompaktmudelid ( 6- 11 kW)

ning E6 – E17 (6-17 kW ) mudelid   

Kütteturu kuumim soojuspump,
IVT Greenline HT Plus

FCM
Frame Compliance Mechanism
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IVT Elektro Standard 490 ventilatsiooni
õhusoojuspump on tihti majanduslikult
optimaalne lahendus uude alla 200m2

majja. Ventilatsiooninorme silmas pida-
des peab õhk meie ruumides vahetuma
kord 2 tunni jooksul on ilmne raiskamine
lennutada atmosfääri majatäis sooja
õhku 12 korda ööpäevas. 12 korda meie
maja ruumala sooja õhku on suurepärane
energiaallikas ventilatsiooni õhusoojus-
pumbale.

IVT Elektro Standard ventilatsiooni õhusoo-
juspumbaga kogutakse ventileeritav õhk kütte
ja sooja vee tegemise energiaks, lisaks ven-
tileerib soojuspump maja. Seejuures säästab
soojuspump 8000 - 10 000 kWh aastas, ehk
teisisõnu 40 - 45 % Teie küttekuludest.

Kuna ventilatsiooni õhusoojuspump ven-
tileerib maja siseõhu 12 korda ööpäevas, on
meil kogu aeg värske õhk, ilma et tuleks avada
uksi või aknaid.

Ventileeritavat õhku energiaallikaks kasu-
tava õhusoojuspumba tehnika on kindel ja
järele proovitud. 

IVT-l on Euroopa suurim ventilatsiooni
õhusoojuspumba toodang.

IVT ventilatsiooni õhusoojuspumba süs-
teeme on paigaldatud alates 1978. aastast üle

110 000-le objektile. Paljud majaehitajad
pakuvad oma toodangut koos ventilatsiooni
õhusoojuspumba küttesüsteemiga. Projek-
teerimisest alates on mõeldud kliendi opti-
maalse energiakulutuse peale.

Meie koolitatud edasimüüjad ja esindajad
regioonides oskavad anda konsultatsiooni ja
nõu kuidas saate majanduslikult säästes pari-
ma olmemugavuse.

Loogiline tööpõhimõte ja
suured säästud.

IVT ventilatsiooni õhusoojuspumbal on
palju eeliseid. Soojussüsteemi oluline osa on
ära kasutada muidu tarbetult atmosfääri ven-
tileeritav õhk ja rakendada see kütma meie
kodu. Tasuta energia välja ventileeritava õhu
näol, toodetakse meile tagasi kütte ja sooja
veena. Väike ja ilusa disainiga IVT Soojuspump
võtab ruumi vähem kui 1m2. Lisaks eelnevale
töötab soojuspump ventilatsiooniseadmena.

Lihtne ja mugav.
Meeldiva ja ökonoomse koduse mikroklii-

ma saamine on IVT Elektro Standard ventilat-
siooni õhusoojuspumbaga lihtne. Teie soovi-
tud temperatuurid programmeeritakse soo-
juspumba mällu ja pumba automaatika hoolit-

seb väli- ja siseandurite abil selle eest, et Teil
oleks ökonoomselt mugav.

Teie tarbeks väljaventileeritavast õhust
toodetud soojus ei sisalda suitsu ega nõge, see
on puhas energia Teile kütteks ja soojaks
veeks. Pumba kasutatav külmaaine on
keskkonnasõbralik ja väga efektiivne.

Reeglina kulub sooja vee saamiseks ¼ kogu
küttesüsteemi energiast. Suvel on eriti tähtis
ventileerida meie elamist. Samuti soovime
suvel sooja vett. Kõike seda saame uskumatult
odavalt ventilatsiooni õhusoojuspumbaga.
Väike, aga eriti võimas. IVT Elektro Standard
on meeldiva disainiga kompaktne seade.
Ventilatsioon, soe vesi ja küte toodetakse kõik
ühes seadmes, mis võtab ruumi ainult 1 m2.
See ruum võib olla Teile sobivas kohas
(pesuköök, köök, vannituba jne.) Seadme
mõõtmed on: 60x60 cm ja kõrgus 205 cm.

Kui oled valinud IVT ventilatsiooni õhusoo-
juspumba, saad kõik ühest kohast: sooja vee,
kütte, ventilatsiooni ja ventilatsiooniprojekti.
Kõik tarvilikud ventilatsioonikanalid ja nende
osad on samas paketis. Lisaks reguleerime ja
häälestame seadme ja anname kliendile kooli-
tuse seadme kasutamiseks. Soovi korral võite
sõlmida meiega hooldelepingu pikemaks
ajaks.

VENTILATSIOONI ÕHUSOOJUSPUMBA TÖÖPÕHIMÕTE:
Värske õhk võetakse maja seinast ja aknakarniisidest läbiventiilide kaudu ja suunatakse ruumi ülaossa, kus õhk soojeneb.
"Kasutatud" soe õhk kogutakse kogumisventiilide kaudu (tavaliselt WC, vannituba, saun, tööruum jne.) õhusoojuspumpa, kus see jahutatakse 0 kraadini , jahe õhk
suunatakse õue. 1 kWh-se kompressori abil saame me üle 4 kWh soojusenergiat. Nendest 3 kWh on meile tasuta soojusenergia, mis on toodetud väljaventileeri-
tavast õhust. Suvel kasutab mudel 480 väljuvat ventileeritavat õhku sooja vee tegemiseks, talvel kütteks ja soojaks veeks. Pakastega , kui soojuspumba toodetud
soojusest ei piisa, võetakse appi elektrikatel, mis lülitub andurite abil automaatselt sisse ja välja. Pumba automaatika reguleerib alati soovitud temperatuuri.

VVeennttiillaattssiioooonniissoooojjuussppuummpp  IIVVTT  EESS  449900
ssoobbiibb  eeeellkkõõiiggee  uuuuddee  eerraammuussssee
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Juhtiv Rootsi soojuspumba tootja IVT on
saanud soojuspumpadele esimesena
Põhjamaades  Luigemärgi. IVT maasoo-
juspumpade kogu uus vapustava FCM-
kompressoriga varustatud Greenline HT
Plus mudelid, 6 - 17 kW, on nüüd luige-
märgistatud. 

Soomes said IVT soojuspumbad Luigemärgi
1. juulil 2005. Rootsis Bosch-konserni kuuluv
IVT sai Luigemärgi juba tänavu aasta aprillis.
Eesti turule tarnitavad pumbad kannavad
luigemärki alates 1. juulist 2005.

Ranged nõuded
IVT soojuspumpadele tehti põhjalikud

testid, kuna nõuded Luigemärgile on eriti
ranged. 

Testiti muuhulgas  soojuspumba jõudlust,
tööheli, külmaainet, maakollektori vedelikku,
soojustegurit, plast ja muude osade pinna-
käsitlust. 

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 soojus-
pumpade tarne tervikule nagu näiteks
edasimüüjate, paigaldajate ja muu personali
pädevusele (sertifitseerimisele). 

Maasse akumuleerunud
päikeseenergia

Maasse, kaljusse, vette või õhku aku-
muleerunud päikeseenergiat kasutatakse
soodsalt maja kütmiseks ja sooja vee tootmi-
seks.  Lisaks majanduslikule kasule tähendab
see ka seda, et fossilsete kütuste nagu õli ja
kivisöe tarbimist on võimalik vältida. 

Elektrisääst
Soojuspumbasid paigaldatakse tihti

otseelektrikütte asemele. Sel viisil vähen-
datakse kulutusi elektrile. Soomes, 60.000
paigaldatud soojuspumba sääst on u.  300 -
500 GWh/aastas. See on peamiselt elektri-
sääst. 

Võrdluseks, 2004 aastal toodeti Soomes
tuulegeneraatoritega elektrit u. 120 GWh
ehk kolmandik soojuspumpadega säästetud
energiast.

Lihtne valida õigesti
”Soojuspump on suurepärane vahend

vähendada kasvuhoone gaase. Loomulikult
peavad soojuspumbad olema efektiivsed,
kasutuskindlad, ja toodetud keskkonnasõbra-
likult. Luigemärgiga varustatud soojuspumba
tulemine turule hõlbustab lõppkliendi õiget
valikut  oma majandust ja keskkonda silmas
pidades,” kommenteerib   Sinikka Karppelin,
SFS-Ympäristömerkintä ry-st, kes on vastutav
Luigemärgi osas Soome turul. 

Panus tulevikku 
”See on suurepärane, et meie soojuspum-

bad täidavd Luigemärgi nõudeid keskonna
säästu suhtes. Luigemärk on meie viis näida-
ta, et toetame jätkuvat arengut,” kom-
menteerib  Jussi Hirvonen, IVT
Lämpöpumput Oy ja Soojuspump OÜ juha-
tuse esimees. 

Lisainformatsiooni:
• IVT Lämpöpumput Oy/ Soojuspump OÜ,

Jussi Hirvonen, jussi.hirvonen@ivt.fi ,  
+358 9 4520 750

• IVT Lämpöpumput Oy/Soojuspump OÜ
Aivar Paabo aivar.paabo@ivt.fi 
+358 9 4520750

• SFS-Ympäristömerkintä, Sinikka Karppelin,
sinikka.karppelin@sfs.fi, 
+358 9 1499 331

• www.sfs.fi/ymparist/pohjois.html
• www.ivt.fi 

Põhjamaade Luigemärgiga
soojuspumbad IVT-lt
Eelis Sinu majapidamisele ja Meie keskkonnale 

PAKUME PUHAST ENERGIAT! 


