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● Tehokas ilma/vesilämpö sopii niin pienempiin kuin isompiin taloihin; 
kannattaa selvittää, millaiseen mitoitustehoon saakka valmistaja 
laitettaan energiamerkinnässä suosittelee

● Vesikiertoisen lämmityksen tasaisuus ja mukavuus

● Erityisen hyvä vaihtoehto, kun maalämmön energiakaivoa ei voi tehdä 
eikä tontilla ole tilaa vetää maapiiriä lämmön keräämiseen

● Kun ulkoyksikön voi sijoittaa siten, ettei sen ääni leviä häiritsevästi 
naapuriin tai oman talon rauhallisille alueille

● Kun halutaan sekä lämmitys että aktiivinen viilennys samalla 
järjestelmällä

● Helposti asennettavana lisäjärjestelmänä olemassa olevan 
lämmityksen rinnalle, mm. öljylämmityksen energiansäästäjäksi tai 
antamaan vapautta puulämmityksen tukena

● Niin etelään kuin pohjoiseen, etenkin rannikoilla  huolehdittava, ettei 
tuulet pääse puhaltamaan suoraan ulkoyksikköön
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Milloin ilma/vesilämmitys



Pientaloihin valmiit ratkaisulähtöiset paketit, jotka on helppo hankkia ja nopeita asentaa

Isompiin kiinteistöihin lämmitysjärjestelmien suunnitteluun pitää panostaa: valitaan sopivimmat oheislaitteet 
kuten varaajat ja varmistetaan mm. riittävät käyttöveden lämpötilat

Ilma/vesilämpöpumpun sijoittelussa tulee huomioida, mm.

• laitteesta leviävää ääntä ei saa suunnata naapurin makuuhuonetiloja kohden

• tuuli ei saa päästä puhaltamaan suoraan laitteeseen, heikentää laitteen toimintaa, hyötysuhdetta ja 
sulatusta

• laitteen ympärillä on oltava riittävä tila, mm. kotelointi heikentää laitteen toimintaa

• laite on sijoitettava tukevalle alustalle, itse laite vähintään 30 cm maapinnan yläpuolelle

• laitteessa syntyvä runsas kondenssivesi on johdettava maahan routarajan alapuolelle tai viemäröintiin, 
suositeltavaa käyttää lämmitettävää kondenssivesiputkea KVR, jollainen löytyy NIBEn jokaiselle mallille

Huolenpidon tarve on vähäinen, lähinnä varmistaa kondenssiveden johtuminen ja pitää laite puhtaana 
irtolehdistä ja roskasta
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NIBE ilma/vesilämmitystä valittaessa



NIBEDIM

Laitevalinta, energiatarkastelut ja
mitoitus
2018



Rakennusmääräysten aluejakoon 
pohjautuva, 

Rakennuksen tilavuuspohjainen

Keskimääräisesti voi osua kohdalleen, 
mutta virhemarginaali voi olla iso => 
muistutettava asiakasta, että asiakas 
on vastuussa tarkistamaan arvion 
oikeellisuutta!
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Mitoitusteho [W] =
tilavuus x ominaiskulutus x ikäkerroin

● Esimerkki:

● Rakennusvuosi 1991, lämmitettävä tilavuus 530 m3 Etelä-
Suomessa

● Lämmitysteho: 
530 m3 * 15 W/m3 * 1,1 = 8 745 W = 8,745 kW

Vanhojen talojen lämmitystehon tarve



Mitoitusolosuhteet

Ulkolämpötilat RMK vyöhykkeiden mukaan

Sisälämpötila 21 ˚C

Sisäiset lämpökuormat 4 ˚C

Lämmönjaon lämpötilat

– NIBEDIM valinnat

– Lämmönjaon suunnitelma (jos useita lämpötilatasoja, mitoitus 
tehdään korkeimman mukaan)

– Vanhassa suunnitelma tai mielellään jopa mittaus (kiinteistö)
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Esimerkkimitoitus
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Mitoitustulokset



UVLP mitoitushuomioita

Ilma/vesilämpöä mitoitettaessa muistettava

Ilma/vesikoneet eivät kykene lämmittämään mitoituslämpötilassa 
> Järjestelmässä on aina oltava lämmitys, jonka kapasiteetti kattaa 
mitoitustilanteen lämmitystarpeen!

Ilmavesikoneen nimellisteho on huono mittari mitoitukseen
> Ostoenergian tarve on mielekäs mittari 

Laitetta valittaessa on huomioitava laitteen (lauhdutinlämmön) 
alentunut käyttöveden tuottokapasiteetti kylmissä lämpötiloissa 
(lisävastus ei tuo käyttöveden tuottoa LP kanssa)
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NIBE PLUS
Öljylämmityksen energiasäästäjä

● Öljylämmityksen rinnalle

● Voidaan käyttää myös vesikiertoisen sähkölämmityksen rinnalla

● Paketissa invertteriohjattu F2040-6 tai -8 ilma/vesilämpö-
pumppu, maateline, sisäyksikkö SMO 40 ja latauspumppu

● Kondenssivesiputki kolmella pituudella (tilaus erikseen)

● Sisäyksikössä NIBEn edistyksellinen ohjaus

– mukana NIBE Uplink, verkon kautta laitteen seurantaan ja 
ohjaukseen, haluamillasi ominaisuuksilla

– ja Smart Price Adaption

● Monobloc – nopea asentaa, ei kylmäainetarkastuksia
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NIBE POLAR PLUS
Öljylämmityksen energiasäästäjä

● Öljylämmityksen rinnalle, 

– Kun halutaan lämpöpumppulämmitystä tosi pakkasilla

– Kun halutaan myöhemmin siirtyä täysin 
lämpöpumppulämmitykseen

● Myös vesikiertoisen sähkölämmityksen rinnalla

● Paketissa invertteriohjattu F2120-8 tai -12 ilma/vesilämpö-
pumppu, sisäyksikkö SMO 40 ja latauspumppu

● Kondenssivesiputki kolmella pituudella (tilaus erikseen)

● Sisäyksikössä NIBEn edistyksellinen ohjaus

– mukana NIBE Uplink, verkon kautta laitteen seurantaan ja 
ohjaukseen, haluamillasi ominaisuuksilla

– Smart Price Adaption

● Monobloc – nopea asentaa, ei kylmäainetarkastuksia



● Koot 8, 12, 16 ja 20

● Invertteri / EVI

● Lämmityksen tehokkuus myös kylmässä

● SCOP on maalämpöpumppujen tasoa

● Luokkansa paras toiminta-alue

● Kunnolla kuumaa vettä myös –25 °C pakkaseen asti -
lämpöpumpulla

● Haluttaessa kesällä viileyttä lämpöpumpulla

● Hiljainen osa- ja täysteholla, myös kovimmilla pakkasilla

● Sähkönsyöttö suomalaiseen asennusperiaatteeseen

● Malleissa 3-vaihekytkentä (8 ja 12 myös 1-vaiheisina)

● Voidaan liittää sarjaan (8kpl/SMO40)
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NIBE F2120
Läpimurto tehokkuudessa
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NIBE F2120
Ylivoimainen toiminta-alue
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NIBE F2120
Suomalaisiin olosuhteisiin

Max. käyttövirta A Varoke A

F2120-8 1-vaihe 14 16

3-vaihe 6 10

F2120-12 1-vaihe 16 16

3-vaihe 7 10

F2120-16 3-vaihe 9,5 10

F2120-20 3-vaihe 11 16 (13)

Aäniteho Nimellis Maksimi

F2120-8 53 dB(A) 57 dB(A)

F2120-12 53 dB(A) 59 dB(A)

F2120-16 53 dB(A) 59 dB(A)

F2120-20 53 dB(A) 64 dB(A)
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NIBE SPLIT PLUS
Öljylämmityksen energiasäästäjä split-tekniikalla

● Öljylämmityksen rinnalle

● Voidaan käyttää myös vesikiertoisen sähkölämmityksen rinnalla

● Paketissa invertteriohjattu NIBE SPLIT ilma/vesilämpö-pumppu, 
Splitbox hydroboksi, maateline, sisäyksikkö SMO 40 ja 
latauspumppu

● Ulkoyksikkö AMS10-6, -8 tai -12

● Kondenssivesiputki kolmella pituudella (tilaus erikseen)

● Sisäyksikössä NIBEn edistyksellinen ohjaus

– mukana NIBE Uplink, verkon kautta 
laitteen seurantaan ja ohjaukseen, 
haluamillasi ominaisuuksilla

– Smart Price Adaption
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Puukattila + ilmavesiLP
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NIBE SPLIT BOX kytkennät
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Öljy-, kaasukattila, käyttövesi kattilassa
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Sunttiohjattu lisälämpö öljykattilalla
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NIBE UPLINK



Mikä Uplink on?
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Kuluttajien käsitys etäohjauksesta
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Lämpöpumppu + aurinkosähkö sekä pörssisähkö 
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Uplink ja aurinkosähkö
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Smart price adabtion (pörssisähkö)
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