Kokenut kotimainen
kotien lämmittäjä

IV-lämpöpumppu
päivitti talon uuteen
uskoon
Elettiin vuotta 2006, kun
Värikosken perhe rakensi omakotitalon Nokialle Haaviston
Latomäkeen. Tontille syntyi 135
asuinneliötä, jonka kylkeen tuli
36 neliön varastotila.
Aiomme pysyä tässä
niin kauan kuin jalka
vähänkin nousee”,
kertoo Merja Värikoski
Pariskunnan uusin ylpeys on ilmavesilämpöpumppu Jäspi Tehowatti Air
Split. Se otettiin käyttöön toukokuussa
2017. Ilma-vesilämpöpumppu hoitaa
sekä talon että käyttöveden lämmityksen.

– Se on helppokäyttöinen,
asumismukavuutta lisäävä laite, joka
lisäksi säästää huomattavasti sähköä
ja euroja, Jouko Värikoski innostuu.
Lämmityslaiteremontti ei syntynyt hetken mielijohteesta: huolellinen laitevertailu vei pari vuotta.
Myös aiempi, toistakymmentä vuotta
palvellut sähkökattila oli Jäspiltä.
Lämmönjako hoituu alkuperäisellä
vesikiertoisella lattialämmityksellä.
– Ei alkuperäisessä kompaktissa
sähkökattilassa mitään vikaa ollut,
hyvä peli sekin oli. Mutta sähköä kului
melko lailla. Uusi lämpöpumppu
maksoi asennuksineen pyöreästi
10 000 euroa. Asennuksesta saa
verotuksessa kotitalousvähennyksen,
isäntä erittelee.

Tuhannen euron
vuosisäästö päivittämällä

Värikosket nauttivat kotinsa
lämmöstä.

Jouko laski, että lämmityslaitteet
maksavat itsensä takaisin kahdeksassa vuodessa, sillä säästöä kertyisi
vuositasolla yli 1000 euroa. Laskelmassa hän otti huomioon kotitalousvähennyksen ja sähkön hinnan
maltillisen nousun.
Asumismukavuudesta perhe ei
ole tinkinyt piiruakaan. Sisälämpötila pysyy 22 asteessa eikä suihkussa

käydä kelloa tuijottaen. Värikoskien
talon ilma-vesilämpöpumpun myi
ja asensi tamperelainen Näsin Vesijohtoliike. Sama firma perehdytti
Joukon laitteen käyttöön. Värikoski
kiittelee palvelua ja asennuksen
nopeutta.
– Myyjä ei luvannut liikoja.
Toimitus sujui näppärästi, kuljetusvaurioitunut kotelopelti uusittiin ja
kiertovesipumpun liitosvuoto korjattiin. Neuvojakin olen saanut, joten
voiko enää muuta toivoa.
Isäntä esittelee sisäyksikön
käyttöliittymää, jonka näyttö on
riittävän suuri ja valikot helppo tajuta.
Navigointi hoituu parilla painikkeella
ja säätöpyörällä.
– Voin helposti säätää sisälämpötilan ja käyttöveden lämpötilan.
Voin myös ohjelmoida lämmityksen ja
käyttöveden viikonpäiville ja pitkiksikin jaksoiksi. Olen niin harvoin näitä
asetuksia muutellut, kun ei ole ollut
tarvetta, Jouko kiittelee.
Käyntihäiriöitä ei ole ollut. Jos
sellainen tulisi, näyttö kertoo mistä
on kyse ja mitä pitäisi tehdä. Elämä
on ollut muutoinkin helppoa ilmavesilämpöpumpun kanssa. Lämpöä
on riittänyt eikä huolia ole ollut.

Tiesitkö, että Jäspi-tuotteet valmistetaan Suomessa, Raisiossa? Tutustu kotisi lämmitysvaihtoehtoihin: jäspi.fi

Jäspin lämmitysratkaisuissa on
mistä valita – puolita, päivitä, uudista!
Omakotitalon lämmitysjärjestelmää valittaessa ei ole yhtä oikeaa vaihtoehtoa.
Jäspin kattavasta ilma-vesilämpöpumppumallistosta löytyy sopivin ja tehokkain ratkaisu niin
uudis- kuin saneerauskohteisiinkin. Muun lämmityksen rinnalle asennettuna ilma-vesilämpöpumpun
tuoma vuosittainen säästö on keskimäärin jopa 40–60 %.
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Puolita öljylaskusi helposti.
Yksinkertainen ratkaisu on usein paras.

Saneerauskohteisiin Jäspillä on
tarjota ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, joka parhaimmillaan puolittaa
öljylaskusi. Järjestelmä on simppeli
ja asennettavissa olemassa olevan
järjestelmän rinnalle. Basic SPLIT -järjestelmä sopii öljykattilan, sähkökattilan tai energiavaraajan yhteyteen.

2

Ilma-vesilämpöpumppujen etuna on
edukkuus, sillä sen asennuskustannukset jäävät huomattavasti maalämpöpumppua pienemmiksi.

Jäspi Basic
Split 8 kW
5360177

• Ympäristöystävällistä huippuluokan
kotimaista tekniikkaa.
• Tuntuvia säästöjä energialaskuun.

Päivittämällä säästöä sähkön rinnalle.
Edullinen ja miellyttävä järjestelmä on helppo käyttää.

Ilmasta lämmön ottava Jäspin Basic
Mono -järjestelmä on erinomainen
lisä sähkölämmityskattilan rinnalle.
Säästöä sähkölaskuun voi kertyä jopa
50 prosenttia. Jäähdytyskin onnistuu!
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ihin saa
Kaikkiin malle
uutta lisäävä
a sumismukav
dollisuus.
jäähdytysmah

• Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, joka pienentää
energiamäärää ja päivittää
lämmitysjärjestelmän
nykyaikaan.

Jäspi Basic
Mono 8 kW
5360166

Uudista talosi lämmitys kokonaan.
Tehoa ja eleganssia samassa paketissa.

Maalämpöpumppu muodostaa tyylikkään ja asennustilaa säästävän
kokonaisuuden käyttövesivaraajan
ja lämpöpumpun kanssa. Invertterikompressorilla varustettu maalämpöpumppu tarjoaa markkinoiden

parhaan hyötysuhteen ympäri
vuoden. Helppokäyttöinen ratkaisu soveltuu myös jäähdytykseen ja muiden lämmitysmuotojen täydentämiseen.

Tutustu kotisi lämmityksen eri vaihtoehtoihin: jäspi.fi

Jämä Star
RST Inverter
12 kW
5360164

