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EDELLÄKÄVIJÄ JÄÄHDYTYS- JA 
LÄMPÖPUMPPUMARKKINOILLA:

1875 
Yhtiön perustaja Hisashige 

Tanaka avasi tehtaan 
Shimbashissa Tokiossa

1931 
Japanin ensimmäinen 

hermeettinen kompressori 
jäähdytyslaitteille

1961 
Ensimmäinen ilmastointilaite 

asuinkäyttöön

1978 
Ensimmäinen elektronisesti 

ohjattu ilmastointilaite

1980 
Ensimmäinen invertteri 

ilmastointilaitteeseen

1988 
Ensimmäinen 

kaksoisrotaatiokompressori

1993 
Ensimmäinen digitaalinen 

inverter-ohjattu kaksoisrotaatio-
kompressori
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TOSHIBA - ENITEN 
ELÄMISEN MUKAVUUTTA
Toshiba on aidosti pohjoisiin oloihin suunniteltu il-
malämpöpumppu, jonka uusimmat innovaatiot tuo-
vat enemmän mukavuutta elämääsi ja selvää säästöä 
asumisen kustannuksiin. Jo yli 50 vuotta alansa edel-
läkävijänä tunnettu Toshiba on ilmalämpöpumppu-
jen kärkituote, jolla pidät kotisi lämpötilan miellyttävä-
nä ympäri vuoden, kesähelteistä kovimpiin pakkasiin. 
Luotettavasti, helposti ja ympäristöä kunnioittaen.

Tutustu tähän pieneen tietopakettiimme ja ota yh-
teyttä asiantunteviin jälleenmyyjiimme. He kerto-
vat mielellään lisää Toshiba-ilmalämpöpumppujen 
huippuominaisuuksista ja auttavat sinua valitsemaan 
omaan kotiisi ja tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun.

Tuomas Talvo 
Toshiba Suomi

1998 
Ensimmäinen CFC-vapaa 

ilmastointilaite R410A 
kylmäaineella

2000 
Ensimmäinen Daiseikai-

ilmalämpöpumppu Plasma-
ilmansuodatuksella ja 
ionikondensaattorilla

2007 
Toshiba kehitti huippu COP 

Daiseikai -malliston

2010 
Uusi Toshiba IAQ-ilmansuodatin

2013 
Ensimmäinen Toshiba-

ilmalämpöpumppumallisto 
kenttätestataan Suomessa

2017 
Ainutlaatuinen takkatoiminto 

ilmalämpöpumppuihin

2018 
Uudet R32 kylmäaineella 

varustetut ilmalämpöpumput 
markkinoille
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ILMALÄMPÖPUMPUN HYÖDYT
Merkittävästi pienemmät lämmityskulut

Ilmalämpöpumppu on ylivoimaisesti ener-
giatehokkain lämmitysmuoto, jonka avulla 
on mahdollista saavuttaa useiden satojen 
eurojen säästöt asunnon vuotuisissa läm-
mityskuluissa. Oikein mitoitettu, asennet-
tu ja käytetty ilmalämpöpumppu alentaa 
sähkölämmitteisen talon energiankulutus-
ta noin 30-40 prosenttia.

Edullista viilennystä kesähelteillä

Laadukas ilmalämpöpumppu pitää si-
sätilat miellyttävän viileinä juuri halutus-
sa lämpötilassa. Viileys jakaantuu tasaisesti 
kaikkialle ilman vedon tunnetta. Sähkön-
kulutus viilennyksessä on selvästi alle euron 
vuorokaudessa eli viilennys ei syö lämmi-
tyskauden aikana kertyneitä säästöjä.

Puhtaampi ja terveellisempi huoneilma

Uusissa ilmalämpöpumpuissa on huoneil-
maa raikastava ilmansuodatus, mikä pois-
taa huoneilmasta tehokkaasti niin epäpuh-
taudet kuin ylimääräiset tuoksut. Sisäilman 
puhdistuessa myös siitepölyn aiheutta-
mat allergiaoireet vähenevät. Puhdistustoi-
minto kuluttaa hyvin vähän sähköä, joten 
sitä kannattaa käyttää jatkuvasti lemmikki-
eläintalouksissa.

Ympäristölle ystävällistä lämmitystä

Suomalaisten kotitalouksien kasvihuo-
nekaasupäästöistä leijonanosa aiheu-
tuu asuntojen lämmityksestä. Ilma-
lämpöpumppu pienentää asumisen 
hiilijalanjälkeä, koska se hyödyntää au-
ringon tuottamaa lämpöenergiaa suo-
raan ulkoilmasta. Ilmalämpöpumppujen 
energialuokitus kertoo erot pumppujen il-
mastovaikutuksessa. Mitä parempi energi-
aluokka, sitä pienempi hiilijalanjälki.

Tiesitkö, että ilmalämpö-
pumpun avulla voit leikata 

kotisi sähkölaskua parhaimmil-
laan jopa noin 40 prosenttia?
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ILMALÄMPÖPUMPUN HANKINTA
Ilmalämpöpumpun hankinta ja siitä saa-
tavat hyödyt kulkevat käsi kädessä. Oikean-
lainen pumppu oikeassa kohteessa tarjoaa 
suurimmat säästöt lämmityslaskussa, var-
mistaa pumpun luotettavan toiminnan ja 
kestävyyden sekä tarjoaa eniten elämisen 
mukavuutta.

Käyttökohde ohjaa valintaa

Ilmalämpöpumpun hankinta tehdään 
aina asumis- ja lämmitysmuodon pohjalta. 
Parhaiten ilmalämpöpumppu sopii sähkö-, 
öljy- tai puulämmitteisen pientaloasunnon 
lämmitykseen. Kerrostalokohteissa pump-
pu hankitaan ensisijaisesti asunnon viilen-
tämiseen, jolloin kannattaa painottaa lait-
teen jäähdytysominaisuuksia.

Kohteen perustiedot tärkeitä

Oikeanlaisen, teholtaan optimoidun il-
malämpöpumpun valintaan vaikutta-
vat kohteen perustiedot asunnon koosta 
asukasmäärään ja mahdollisiin lisäläm-

mönlähteisiin, kuten tulisijoihin. Viilennys-
tarvetta ajatellen merkittäviä ovat myös 
suuret ikkunapinnat ilmansuuntineen.

Lisätoiminnoilla elämisen mukavuutta

Nykyaikaisissa ilmalämpöpumpuissa on lu-
kuisia toimintoja, jotka helpottavat laitteen 
käyttöä ja lisäävät elämisen mukavuutta. 
Omaan kotiin ja tarpeisiin sopivinta laitet-
ta valittaessa kannattaa harkita esimerkik-
si takkatoiminnolla ja etäohjauksella varus-
tettua laitetta. Tehokas puhdistustoiminto 
puolestaan on tervetullut hyvää huoneil-
maa arvostaville ja huoneilman epäpuh-
tauksista kärsiville.

Tarvitaanko hankintaan lupaa?

Hankittaessa ilmalämpöpumppua oma-
kotitaloon tai vapaa-ajan asunnolle vi-
ranomaislupia ei tarvita. Kerros- ja rivita-
loyhtiöissä tarvitaan taloyhtiön lupa, joka 
haetaan taloyhtiöltä ennen ilmalämpö-
pumpun asennustyön aloittamista.

Tiesitkö, että ilmalämpöpumppu 
sopii lähes kaikkien lämmitysjär-

jestelmien rinnalle pienentämään läm-
mityksen energiakuluja?
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ILMALÄMPÖPUMPPUJEN VERTAILU
Ilmalämpöpumppujen valikoiman runsaus 
saattaa aiheuttaa kuluttajille valinnan vai-
keuksia. Muutamien perustietojen tarkis-
taminen helpottaa kuitenkin ilmalämpö-
pumppujen vertailua ja ohjaa valitsemaan 
omaan tarkoitukseen parhaiten sopivan, 
oikein mitoitetun ja energiataloudellisesti 
edullisimman mallin.

SCOP kertoo pumpun hyötysuhteen

Ilmalämpöpumppujen energiatehokkuu-
den avainluku on SCOP-arvo eli ilmaläm-
pöpumpun vuosihyötysuhde. SCOP-arvoja 
vertailtaessa on tärkeä varmistaa, että kaik-
kien vertailtavien ilmalämpöpumppujen 
arvot on ilmaistu Pohjois-Euroopan ilmas-
tovyöhykkeen mukaan.

Energiamerkintä auttaa vertailussa

Jokaisessa ilmalämpöpumpussa kuuluu 
olla samanlainen energiamerkintä kuin esi-
merkiksi kodinkoneissa. Energiamerkintä 
antaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa 
ilmalämpöpumpun ominaisuuksista, suori-
tuskyvystä ja sähkönkulutuksesta. Ilmaläm-
pöpumpuilla on omat energialuokkansa 
sekä lämmitykselle että viilennykselle. Par-
haat ilmalämpöpumput ylittävät molem-
missa A-energialuokan vaatimukset.

VTT-testaus antaa luotettavaa

tietoa päätöstä varten Vastuulliset ilma-
lämpöpumppujen maahantuojat testaut-
tavat tuotteensa Teknologian tutkimuskes-
kus VTT:llä. Tutkimuskeskuksen kehittämät 
testit tarjoavat luotettavat laskelmat eri il-
malämpöpumppujen energiansäästöpo-
tentiaalista Suomen olosuhteissa.

Tiesitkö, että parhaat ilmaläm-
pöpumput tuottavat yhdestä 

kilowatista sähköä jopa enemmän 
kuin viisi kilowattia lämpöä? Mitä 
parempi hyötysuhde, sitä suurempi 
säästö sähkölaskussa!

SCOP-arvot vaihtelevat tavallises-
ti 3,5 - 5 välillä, jolloin isompi luku 
kertoo paremmasta hyötysuhtees-
ta. Tämän hetken parhaat ilmaläm-
pöpumput tuottavat yhdestä kilo-
watista sähköä jopa enemmän kuin 
5 kilowattia lämpöä.
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ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HINTAVERTAILU
Ilmalämpöpumpun hankinta on monen 
asunnon omistajan harkinnassa jatkuvasti 
kohoavan sähkön hinnan takia. Lämmitys-
kuluissa halutaan säästää ja siinä ilmaläm-
pöpumppu on osoittautunut tehokkaaksi 
ja toimivaksi ratkaisuksi. Kaikki ilmalämpö-
pumput eivät ole kuitenkaan samanlaisia.

Kestävä ilmalämpöpumppu tuottaa 
säästöä pitkään

Markkinoilla on tänä päivänä laitteita, joi-
den toimivuus ja kestävyys Suomen olo-
suhteissa on kyseenalaista. Ostohetkel-
lä edullinen laite vastaa harvoin asiakkaan 
odotuksiin ja toiveisiin. Siksi ilmalämpö-
pumpun hankintaan kannattaa suhtautua 
pitkäaikaisena investointina, jossa hiukan 
enemmän sijoittamalla saavuttaa suurem-
mat säästöt ja saa runsaasti halvemmis-
ta laitteista puuttuvia erikoisominaisuuksia. 
Kun hankkii Suomeen suunnitellun kor-
kealaatuisen ja energiatehokkuudeltaan 
erinomaisen ilmalämpöpumpun säästää 
hinnan erotuksen yleensä takaisin jo en-
simmäisen talven lämmityskustannuksissa.

Tiesitkö, että sijoittamalla kor-
kealaatuiseen ilmalämpö-

pumppuun säästät hinnan erotuk-
sen yleensä takaisin jo ensimmäisen 
talven lämmityskustannuksissa?

Kokenut valmistaja tarjoaa parhaan 
hinta-laatusuhteen

Ilmalämpöpumppujen hintoja ver-
tailtaessa kannattaa arvioida teknii-
kan ja käyttöominaisuuksien lisäksi 
myös valmistajia ja jälleenmyyjiä. Val-
mistajan pitkä kokemus ilmalämpö-
pumppujen valmistajana ja teknolo-
gian edelläkävijänä on selkeä lupaus 
korkeasta laadusta, joka näkyy sel-
keästi sekä energiansäästönä että pa-
rempana asumisen ja elämisen mu-
kavuutena. Pitkä historia ja vahva 
markkina-asema varmistaa myös jat-
kuvan tuotekehityksen sekä huolto-
varmuuden myös takuuajan jälkeen.
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ILMALÄMPÖPUMPUN ASENNUS
Ilmalämpöpumppu tarjoaa kenties hel-
poimman tavan oman kodin tai vapaa-ajan 
asunnon lämmitykseen ja viilennykseen. 
Ammattilaiselta ilmalämpöpumpun asen-
nus sujuu yleensä yhden työpäivän aikana 
ja ilmalämpöpumpun käyttö on yhtä help-
poa kuin television.

Asennus aina ammattilaisen 
toimesta

Ilmalämpöpumpun asennus on lu-
vanvaraista ammattityötä, joten kuka 
tahansa ei saa sitä asentaa. Huolelli-
nen asennustyö varmistaa ilmaläm-
pöpumpun moitteettoman ja mah-
dollisimman tehokkaan toiminnan. 
Oikein tehty asennus vaikuttaa myös 
ilmalämpöpumpun kestävyyteen pi-
dentäen laitteen elinkaarta.

Ilmalämpöpumppu kaksikerroksiseen 
asuntoon

Kahden tai useamman kerroksen omako-
ti- tai rivitaloasunnoissa suositeltavaa on 
asentaa jokaiseen kerrokseen oma ilma-
lämpöpumppu. Näin varmistetaan sekä 
lämmityksen että viilennyksen toimivuus 
kaikissa kerroksissa ja optimoidaan ilma-
lämpöpumppujen tehontarve.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön asennus

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijoitetaan 
asunnon ulkoseinälle vähintään puolen 
metrin korkeudelle maanpinnasta. Ulko-
yksikkö voidaan kiinnittää seinään tai erilli-
selle maatukitelineelle. Paikkaa valittaessa 
pyritään minimoimaan sisä- ja ulkoyksikön 
välisten putkivetojen pituus.

Tiesitkö, että ostaessasi ilma-
lämpöpumpun asennettuna 

valtuutetulta jälleenmyyjältä voit 
olla varma, että asennus täyttää lu-
pavaatimukset ja takuuehdot?
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ILMALÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖ
Ilmalämpöpumpun käyttö on yksinkertais-
ta ja selkeää. Toiminnot ja säädöt valitaan 
kaukosäätimellä ja huoltotyöt rajoittuvat 
pumpun sisäyksikön suodattimien puhdis-
tukseen noin kerran kuukaudessa. Sään-
nöllinen puhdistus pitää laitteen hyotys-
uhteen korkeana ja varmistaa huoneilman 
puhtauden ja raikkauden.

Ilmalämpöpumpun käyttö lämmitykseen

Suurimman energiansäästön saavuttami-
seksi ilmalämpöpumppua kannattaa käyt-
tää asunnon ensisijaisena lämmitysmuo-
tona niin kauan kuin säät sallivat. Parhaalla 
hyötysuhteella pumppu toimii lämmitys-
kauden alussa ja lopussa. Sammuttaa lai-
tetta ei silti kannata kovillakaan pakkasilla, 
sillä uusimmat ilmalämpöpumput tuotta-
vat edullista lämpöä vielä yli -30 asteen lu-
kemilla.

Kesällä Suomen oloissa jäähdytys ta-
pahtuu aina niin hyvällä hyötysuh-
teella, että energiankulutusta ei tar-
vitse miettiä. Kovimmillakin helteillä 
viilennystoiminnon käyttö maksaa 
alle euron päivässä.

Tiesitkö, että kesähelteellä jo 
suhteellisen kosteuden alene-

minen vaikuttaa asumismukavuu-
teen enemmän kuin lämpötilan 
lasku?

Ilmalämpöpumpun tavoitelämpötila sää-
tää pari astetta korkeammaksi kuin muil-
la mahdollisesti käytössä olevilla lämmi-
tysmuodoilla. Näin esimerkiksi enemmän 
energiaa vievät sähköpatterit kytkeytyvät 
päälle vain todella tarvittaessa. Ilmalämpö-
pumpun takkatoimintoa kannattaa hyö-
dyntää levittämään tulisijan lämpöä kodin 
eri puolille.

Ilmalämpöpumpun käyttö viilennykseen

Viilennyskäytössä riittää ilmalämpöpum-
pun lämpötilan säätö vain pari astet-
ta ulkoilmaa kylmemmäksi. Poistamalla 
samalla kosteutta huoneilmasta ilmaläm-
pöpumppu helpottaa muutenkin tuka-
laa oloa. Kesähelteellä jo pieni suhteellisen 
kosteuden aleneminen vaikuttaa asumis-
mukavuuteen enemmän kuin lämpötilan 
lasku.
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ILMALÄMPÖPUMPPU MÖKILLE
Ilmalämpöpumppu on erinomainen valin-
ta vapaa-ajan asunnon lämmittämiseen. 
Ympärivuotisessa käytössä olevalla mökil-
lä se vähentää lämmityssähkön kulutusta, 
tuo mukavuutta mökillä oleskeluun ja huo-
lettomuutta mökin omistamiseen.

Ylläpitolämmitys säästää rahaa

Eniten sähköä säästää hankkimalla ylläpi-
tolämmitystoiminnolla varustetun ilma-
lämpöpumpun. Sen avulla tilojen läm-
mitystä voidaan säädellä käytön mukaan: 
pienempi lämpötila poissa ollessa ja mu-
kava asuinlämpö vain mökillä oleskellessa. 
Alhaisimmillaan ylläpitolämmöksi voi sää-
tää +8 astetta, mikä useimmissa tapauksis-
sa riittää pitämään mökin lämpötilan jat-
kuvasti plussan puolessa. Tällä estetään 
esimerkiksi vesiputkien jäätyminen ja pide-
tään rakenteet kuivina ja raikkaina.

Etäohjaus tuo mukavuutta ja turvaa

Mökin ilmalämpöpumpun lämpö-
tilaa voidaan ohjata kaukosäätimen 
ajastustoiminnoilla, mutta optimaali-
nen ratkaisu vapaa-ajan asunnolle on 
ilmalämpöpumpun etäohjaus. Etä-
ohjauksen avulla mökkeilijä pääsee 
kylmemmilläkin keleillä suoraan läm-
pimään mökkiin juuri silloin kun ha-
luaa. Etäohjauksella voi kytkeä ilma-
lämpöpumpun päälle ja pois sekä 
säätää lämpötilaa mistä ja milloin ta-
hansa. Etäohjaus mahdollistaa myös 
mökin lämpötilan tarkkailun sieltä 
poissaolon aikana. Etäohjaimen avul-
la voi säätää lämmölle ala- ja ylärajat, 
jolloin laite lähettää niiden alittuessa 
tai ylittyessä automaattisesti hälytyk-
sen käyttäjän päätelaitteeseen.
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ILMALÄMPÖPUMPPU AUTOTALLIIN
Ilmalämpöpumppu on ihanteellinen rat-
kaisu autotallin lämmitykseen. Läm-
mityksen säätäminen on helppoa ja 
lämmittäminen kustannustehokasta. Pää-
sääntöisesti lämmityksen voi pitää 8–10 as-
teen ylläpitolämmöllä ja nostaa tiloissa 
oleskeltaessa nopeasti korkeampaan läm-
pötilaan. Ylläpitolämmitys estää tallissa 
olevien vesijohtojen jäätymisen sekä pitää 
rakenteet kuivina ympäri vuoden.

Lämmin talli tuo elämisen mukavuutta

Autotallissa ilmalämpöpumpusta suurin 
hyöty saadaan talviaikaan. Lämmityksen 
ansiosta luminen ja jäinen auto sulaa no-
peasti ja ilman huolta kosteuden vaikutuk-
sista. Lämpimästä tallista on myös mukava 
lähteä liikenteeseen – ilman esilämmitys-
tä ja jäisten ikkunoiden kaapimista. Näin il-
malämpöpumppu säästää myös auton 
lämmitykseen kuluvaa sähköä.

Oikein mitoitettu ilmalämpöpumppu 
säästää eniten

Autotallin lämmityksessä suurimmat sääs-
töt saadaan ilmalämpöpumpun oikealla 
mitoituksella. Liian pienitehoista ei kanna-
ta valita, ettei pumppu käy jatkuvasti suu-
rimmalla teholla. Mikäli liian pieni pumppu 
käy koko ajan maksimiteholla, sähköä ku-
luu enemmän kuin oikean kokoisen ilma-
lämpöpumpun käydessä puoliteholla.

Etäohjaus tuo lisää käyttömukavuutta

Erillisessä rakennuksessa sijaitsevan auto-
tallin ilmälämpöpumpun käyttömukavuut-
ta voi lisätä etäohjauksella. Erityisen suo-
siteltava etäohjaus on silloin, kun autotalli 
sijaitsee kauempana kodista, kuten tilan-
ne on usein esimerkiksi harrasteautotallien 
kanssa.

Tiesitkö, että ilmalämpöpump-
pu sopii erinomaisesti myös 

muiden pienrakennusten, kuten pi-
hasaunan ja puolilämpiminä pidet-
tävien varastojen lämmitykseen?
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ILMALÄMPÖPUMPPU VIILENNYKSEEN
Ilmalämpöpumppu viilentää tehokkaasti, 
luotettavasti ja hiljaisesti myös kovimmilla 
helteillä pitäen sisätilat miellyttävän viileinä 
juuri halutussa lämpötilassa. Pumpun tuot-
tama viileys jakaantuu tasaisesti sisätiloihin 
eikä viilennyksestä synny vedon tunnetta. 
Sähkönkulutus viilennyksessä on alle euron 
vuorokaudessa, eli viilennys ei syö lämmi-
tyskauden aikana kertyneitä säästöjä.

Oikea mitoitus optimoi jäähdytystehon

Normaalissa asuinhuoneistossa jäähdy-
tystehon tarve on noin yksi kilowatti pa-
rinkymmenen neliömetrin tilaa varten. 
Jäähdytystehon arvioinnissa on kuitenkin 
huomioitava myös talon kokonaislämpö-
kuorma, mihin vaikuttavat muun muassa 
ikkunoiden suunta ja pinta-ala sekä asuk-
kaiden lukumäärä. Liian pieni jäähdytyste-
ho tuhlaa energiaa.

Pienikin viilennys riittää mukavaan oloon

Viilennyskäytössä riittää lämpötilan säätö 
vain pari astetta ulkoilmaa kylmemmäksi. 

Kesähelteellä jo pieni suhteelli-
sen kosteuden aleneminen vaikut-
taa asumismukavuuteen enemmän 
kuin lämpötilan lasku.

Sisäilma tuntuu heti viileämmältä ja raik-
kaammalta vaikka ulkona olisi kovempikin 
helle. Poistamalla samalla kosteutta huo-
neilmasta ilmalämpöpumppu helpottaa 
muutenkin tukalaa oloa.

Ympärivuorokautinen käyttö harvoin 
tarpeen

Suomessa normaalikesänä viilennykseen 
riittää tehokkaalla laitteella pari kolme tun-
tia illalla ennen nukkumaan menoa. Pi-
temmän hellejakson aikana ilmalämpö-
pumppua kannattaa käyttää viilennyksen 
24 tuntia vuorokaudessa, jolloin lämpö ei 
pääse kertymään rakenteisiin ja ilmaläm-
pöpumpun viilennysteho riittää paremmin 
sopivaan lämpötilaan.
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ILMALÄMPÖPUMPPU KERROSTALOON
Ilmalämpöpumppu on järkevä hankin-
ta myös kerrostaloasunnon viilentämi-
seen kesähelteillä. Ennen sen hankkimista 
on kuitenkin selvitettävä taloyhtiön kan-
ta ilmalämpöpumpun asennukseen. Ylei-
nen vaatimus on, että osakas esittää asun-
to-osakeyhtiölain vaatiman suunnitelman 
muutostyöstä ja asennus toteutetaan ilma-
lämpöpumppujen asentamiseen erikoistu-
neen yrityksen toimesta.

Asentaminen

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö asenne-
taan yleensä huoneiston parvekkeen lat-
tialle ja sisäyksikkö parvekkeen viereisen 
huoneen seinälle. Käyttämällä ulkoyksi-
kön asennukseen suunniteltuja vaimen-
ninkumeja laitteen kannakkeissa estetään 
mahdollisten runkoäänten kantautuminen 

huoneistoihin. Kylmäaineputkia, sähkön 
syöttöä ja kondenssiveden poistoa varten 
ulkoseinään joudutaan tekemään läpivien-
ti. Erityisesti kondenssiveden poistoon täy-
tyy kiinnittää huomiota kosteusvaurioiden 
välttämiseksi.

Käyttö

Kerrostalohuoneiston viilentäminen ilma-
lämpöpumpulla tapahtuu samalla tavoin 
kuin omakotitalossa. Oikeastaan ainoa erik-
seen huomioitava asia koskee lasitettuja 
parvekkeita. Lasitetuilla parvekkeilla vähin-
tään yhden ikkunoista tulee olla auki, kun 
ilmalämpöpumppua käytetään. Viilennys-
käytössä riittää lämpötilan säätö vain pari 
astetta ulkoilmaa kylmemmäksi, jolloin si-
säilma tuntuu heti viileämmältä ja raik-
kaammalta.

Tiesitkö, että asunnon viilen-
täminen ilmalämpöpumpulla 

ei syö lämmityskauden säästöjä. Esi-
merkiksi 10 tunnin viilennys vuoro 
kaudessa maksaa alle euron!
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ILMALÄMPÖPUMPUN VAIHTO
Vaikka ilmalämpöpumput ovat mekaa-
nisesti kestäviä, on niiden tekniikka ke-
hittynyt huimasti viimeisten kymmenen 
vuoden aikana. Siksi ilmalämpöpumpun 
vaihto kannattaa, vaikka vanha pump-
pu tuntuisi toimivan vielä kelvollisesti. Sel-
viä merkkejä vaihdon tarpeesta ovat muun 
muassa voimistunut ääni ja värinä sekä 
viilennystehon hiipuminen lämpiminä 
päivinä.

Vaihdolla lisäsäästöä 
lämmityskuluihin

Uusimmat ilmalämpöpumput ovat 
jopa 20 % tehokkaampia kuin yli 
kymmenen vuoden takaiset mal-
lit. Niin energialuokitukset kuin ym-
pärivuotisesta hyötysuhteesta ker-
tovat SCOP-arvot ovat parantuneet 
roimasti, mikä merkitsee, että ilma-
lämpöpumpun vaihto uuteen sääs-
tää selvästi enemmän kodin lämmi-
tyslaskussa.

Tiesitkö, että ilmalämpö-
pumpun vaihto sujuu no-

peasti ja helposti? Yleensä van-
hat läpiviennit ja sähköistykset 
pystytään hyödyntämään.

Ilmalämpöpumpun vaihto lisää 
asumismukavuutta

Ilmalämpöpumpun vaihto tuo lisää myös 
elämisen mukavuutta. Uudet pumput 
ovat aiempaa hiljaisempia ja niiden te-
hokkaat puhdistustoiminnot parantavat 
huoneilman laatua poistaen sisäilmasta 
epäpuhtaudet ja ylimääräiset tuoksut. Lisä-
mukavuutta tuo älykäs ilmanohjaus, joka 
mahdollistaa vedottoman ja tasaisen läm-
pötilan jokaiselle huoneessa olevalle.

Uuteen pumppuun saa myös 
etäohjauksen

Uusien ilmalämpöpumppujen käyttöä voi-
daan ohjata entistä helpommin ja moni-
puolisemmin, myös etäyhteyden kautta. Li-
sävarusteena saatava etäohjain ja siihen 
liittyvä maksuton mobiilisovellus mahdol-
listaa pumpun käyttämisen milloin ja mis-
tä tahansa mobiiliyhteyden kautta.
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ILMALÄMPÖPUMPUN ETÄOHJAUS
Ilmalämpöpumpun etäkäyttö tuo monia 
etuja niin kotiin kuin vapaa-ajan asunnol-
le sijoitetun pumpun käyttäjälle. Ilmaläm-
pöpumpun ohjaaminen älypuhelimella tai 
muulla mobiililaitteella on yhtä helppoa 
kuin laitteen omalla säätimellä ajasta ja 
paikasta riippumatta.

Mitä etäohjaukseen tarvitaan?

Ilmalämpöpumpun etäohjaus on mahdol-
lista sekä matkapuhelinverkon että wifi-yh-
teyden kautta. Gsm-ohjauksella toimivaan 
etäohjaimeen tarvitaan sim-kortti ja sitä 
varten oma matkapuhelinliittymä. Ohjaus 
toimii älypuhelinsovelluksella tai tekstivies-
teillä. Langatonta verkkoa käyttäviä etäoh-
jaimia ohjataan tietokoneella, tabletilla tai 
puhelimeen ladattavilla sovelluksilla. Mak-
suttomia sovelluksia löytyy kaikille yleisim-
mille käytöjärjestelmille.

Etäohjauksen avulla on helppo hyö-
dyntää alhaisempaa ylläpitolämpöä 
kotoa poissa oltaessa ja nostaa läm-
pötila asumislämpöön hyvissä ajoin 
ennen kotiin palaamista.

Tiesitkö, että ilmalämpöpum-
pun etäohjaukseen saat maksut-

tomat sovellukset sekä iPhoneen että 
Android-puhelimiin?

Etäohjaus säästää rahaa ja aikaa

Ilmalämpöpumpun etäohjaus leikkaa 
lämmituskuluja mahdollistamalla pum-
pun käytön lämmitystarpeen mukaan. Va-
paa-ajan kohteissa ilmalämpöpumpun 
etäohjaus säästää myös aikaa. Se antaa 
aina ajantasaista tietoa vapaa-ajan asun-
non lämpötiloista ja ilmalämpöpumpun 
toiminnasta, jolloin vältetään turhat ajo-
matkat kotoa mökille lämmitystä säätä-
mään esimerkiksi sähkökatkoista johtuvien 
häiriöiden takia. Etäohjaimen akkuvarmen-
nus takaa tiedon kulun myös sähkökatko-
jen aikana.



16

www.toshibasuomi.fi 
Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab 

Pakkalantie 19, 01510 Vantaa

http://www.toshibasuomi.fi

