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Rootsi firma IVT pakub maapinna,
veekogu, õhu ja ventilatsiooni soo-
juse kasutamiseks kõige ammendava-
mat tootevalikut Euroopas. Prae-
guseks on neid maailmas paigaldatud
juba üle viiendikmiljoni. Need anna-
vad senisest veelgi tõhusamat säästu,
töötavad eriti vaikselt ja vajavad
hooldust ainult minimaalselt.
IVT Sharp Nordic Inverter õhusoojus-
pump on mõeldud nii uutesse kui ka
vanematesse majadesse küttekulude
vähendamiseks ja olmemugavuse tõst-
miseks. 
Õhusoojuspumba tööpõhimõte on sama
kui külmikul.
Tasuta soojusenergiat saame välisõhust.
Õhusoojuspumba energiaallikaks on vä-
lisõhk. Tööpõhimõte on sama kui kül-
mikul, selle erinevusega, et külmiku jahu-
tav osa ja kompressor on viidud õue, maja
kõrvale (väliskomponent) ja külmiku taga
olev soe radiaator on toa seinal (sisekom-
ponent).

Läbi väliskomponendi kulgev välisõhk
jahutatakse mõne kraadi võrra. Kompres-
sori ja külmaaine abil kantakse soojus-
energia üle sisekomponenti, kütmaks
siseruume.
Välisõhust saame tasuta soojusenergiat
kuni -15°C pakaseni. Väliskomponent
ühendatakse sisekomponendiga külmaine
torude ja elektrikaabliga, selleks on vaja
seina puurida umbes 7 cm läbimõõduga
auk. Sise- ja väliskomponendi torude
vahekaugus võib olla kuni 15 m. 
Siseruume köetakse õhuga, mis kulgeb
sisekomponendi kaudu, nii et köetav õhk
võetakse ülalt ja puhutakse alla. Sellega
saavutatakse ühtlane toatemperatuur nii
põranda lähedal kui ka kaugemates toa-
soppides. 
Soovitav sisetemperatuur määratletakse
distantsjuhtimispuldi abil. Tüüpilise
eramu kütmiseks vajaminev ostuenergia
õhusoojuspumbale on 1–1,5kW ja sellega
saadakse 4–5kW soojusenergiat (suvel
vastavalt jahutust).

Meeldiv viis säästa küttekuludes - 
IVT õhusoojuspump Sharp Nordic Inverter
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Õhusoojuspump ei ole mingil määral sõl-
tuv muust kütte- ja ventilatsioonisüs-
teemist. Loomulikult paigaldataval objek-
til peaks olema soojuspumpa toetav küte
nende päevade puhuks kui õues on alla
-15°C kraadi. Kuna seadet on lihtne ja kiire
paigaldada, siis sobib see ka vanematesse
majadesse, olemasoleva küttesüsteemi
säästjaks ja olmemugavuste tõstjaks.
Energia säästu poolest sobib õhusoojus-
pump ideaalselt otseelektriküttega maja-
desse. Loomulikult säästule kauba peale
saab seadme hankimisel alati jahutuse ja
õhu filtreerimise. Kui majas on puuküt-
tekolle, kamin või pliit, siis sellisel puhul
rahaline sääst on maksimaalne. Õhusoo-
juspump sobib suvilatesse, eramutesse
kontoritesse jne. 

Tasuta energiat välisõhust

Õhusoojuspumba energiaallikaks on
välisõhk. Õues olev õhk jahutatakse mõne

kraadi võrra väljaspool maja olevas kom-
ponendis. Sellest mõnest kraadist piisab,
et surve all keema ajada (aurustada) kül-
maine. Aurustatud külmaine juhitakse
torude kaudu siseruumi, kus sisekompo-
nendis külmaine veeldub ja loovutab oma
soojuse ruumi kütmiseks puhuri abil.
Selle protsessi abil suudame  saada soo-
jusenergiat energiat  õuest  kuni - 15°C.
Kõvemate pakaste puhul on kasutegur
olematu ja vajame abiks soojuspumbale
muud küttevormi. 

Allolevast tabelist näeme kui palju kilo-
vatt-tunde me saame soojusenergiat ja
kui palju selleks on vaja osta kilovatt-
tunde elektrit. Näiteks 0 kraadi puhul,
kus õhusoojuspump võtab vooluvõrgust 1
kWh elektrit, et panna tööle kompressor
ja puhur, annab soojuspump siseruumi-
desse soojusenergiat 2,6 kWh. Seega selle
protsessiga on saadud 1,6 kWh soojus-
energiat tasuta välisõhust. 

Sõltumatu kütte- ja kliimaseade, 
mis sobib nii uude kui ka vanemasse majja 

Õhusoojuspumba kasutegur sõltub välistemperatuurist.
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Õhusoojuspumpasid toodetakse
suurtes kogustes, seega on seade
väga loodetav. Paigaldada seadet on
lihtne, kuid nõuab siiski vastava
spetsialisti oskusi. 

Paigaldamine tähendab väliskomponendi
kinnitust õue, seinale või jalgadele. Sise-
komponendile koha leidmine ja selle kin-
nitamine seina. Augu puurimist seina, et
ühendada külmaaine torud ja elekter,
süsteemi täitmist ja häälestamist. Nor-
maaltingimistes paigaldus võtab aega
ühe päeva.

Sisekomponendile koha leidmine siseruu-
mides on väga tähtis just olmemugavuse
ja säästu suhtes. Koht võiks olla elutoas
või esikus, kahekordses majas näiteks
korruste vahele trepi mademele jne.

Paigaldaja kogemused ja soovitused koha
leidmisel on väga tähtsad. Sisekom-
ponendi lähedal peaks olema maandatud
elektripistik 10 A.

Torude ja elektrikaabli jaoks peab puuri-
ma seina torude läbiviimiseks umbes 7cm
läbimõõduga augu. Sisekomponent ühen-
datakse väliskomponendiga isoleeritud
vasktorude ja 1 või 2 elektrikaabliga, sõl-
tuvalt, kas elekter on toodud sise- või
väliskomponendi juurde. Jahutusfunkt-
sioonil töötava soojuspumba puhul kon-
denseerub vesi, mis juhitakse plasttoruga
õue läbi sama augu.

Väliskomponent kinnitatakse maja
seinale või paigaldatakse omadele jal-
gadele maja kõrvale. Tähtis on kõrgus,
see peaks olema kõrgemal kui lumepiir
talvel. Väliskomponent on täielikult
ilmastikukindel, tal ei pea olema mingit
varikatust. Arvesse peab võtma asjaolu,
et väliskomponendi põhjast valgub sula-
tusvett ka pakasepäevadel. Väliskom-
ponent võib asetseda 10 - 15 m kaugusele
sisekomponendist. Seadme garantii ja
laitmatu töö huvides on tähtis, et paigal-
dustööd teostab IVT Soojuspump OÜ
poolt koolitatud ja  volitatud paigaldaja.

Paigaldamine käib ühe päevaga
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Lihtne kasutada

Seadet juhitakse distantsjuhtimispuldiga.
Kõiki funktsioone võib ise juhtida või jätta
automaatika hooleks. Võime valida tem-
peratuuri, mida soovime ja automaatika
hoolitseb selle eest, et soovitud tempe-
ratuur oleks meie tubades. 
Meil on võimalik valida puhuri kiirus ja
suund, millega me saame sisekliima eriti
meeldivaks ja ühtlaseks. Juhtimispuldiga
saame juhtida lisaks muid mugavust tõst-
vaid funktsioone, näiteks: aegkellaga eri
temperatuuride ja funktsioonide valik jne.
Jne. 

Suvel jahutame ja eemal-
dame niiskust ruumides

Õhusoojuspumbaga võib ruume ka
jahutada. Suvel pöörame protsessi vastu-
pidiselt toimima. Sisekomponendi läbi
kulgev õhk jahutatakse ja ruumides olev
kuum õhk viiakse väliskomponendi abil
otse õue. Selle protsessi käivitamiseks
piisab ainult nupu vajutusest distantsjuh-
timispuldis, või see tuleb automaatselt
temperatuuri tõustes siseruumides juhul
kui oleme nii soovinud. Õhusoojuspump
eemaldab ka niiskust. Suvel võib olla meie
ruumides palju niiskust. Koos jahutusega
soojuspump eraldab õhust niiskust juba 
1–2 liitrit tunnis.

Siseõhk tervemaks

Õhusoojuspump on eriti sobiv seade kui
peres juhtub olema allergilisi või ast-
maatilisi pereliikmeid. 

Sisekomponendi läbi kulgev õhk filtreeri-
takse 300–500m3/h ehk teisisõnu kogu
keskmise maja ruumala tunnis. Sise-
ruumides hõljuv tolm jääb soojuspumba
filtrisse ja filtreid puhastatakse paari
nädalase intervalliga. See on just selline
tolmuebe, mis tavaliselt kulgeb meil läbi
kopsude ja koguneb  nurkadesse, teleri
ekraanile jne. Filtrite puhastamine ongi

kogu seadme hooldus. Lisaks energiasääs-
tule  selle hooldetööga vähendame tundu-
valt tolmuimaja tööd koduses majapi-
damises ja mis peaasi, tervendame õhku
mida hingame. Suvel ei ole ruumide
jahutamiseks vaja avada ei aknaid ega
uksi. Seega kõik tuulutamise kaudu aller-
giaid tekitav tolm jääb tulemata meie
siseruumidesse.
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Rahulolevad kliendid

Õhusoojuspumbad hakkasid levima
80-te lõpu aastatel Rootsis. Seal on
neid juba üle 70 000. Kogemusi on
üle viieteistkümne aasta. Soomes
paigaldati esimesed õhusoojuspum-
bad 90. aastate algul. Nii et ka
naabermaa kogemusi on juba tubli
10 aastat. Esimesed IVT õhusoojus-
pumbad Eestisse on paigaldatud
2001. aasta kevadel.

Markku Nissilä, Espoo, Soome
"Hankisime õhusoojuspumba oma koju
1992. aasta kevadel. Pojal oli astma ja oli
väga allergiline kõiksugu tolmude vastu.
Ostsime soojuspumba eelkõige paranda-
ma siseõhu kvaliteeti. Olmemugavus ja
siseõhu kvaliteet paranes märgatavalt
pärast soojuspumba paigaldamist. Eriti
märkasime seda suvel, kuna ei olnud vaja
avada aknaid ja uksi ruumide jahu-
tamiseks ja sellega seoses ei pääsenud ka
erinevad õietolmud meie siseruumidesse. 
Meeldiva üllatuse on toode valmistanud
ka küttekulude suhtes, need on alanenud
märgatavalt. Nende aastate jooksul ei ole
olnud ka mingeid hooldekulutusi, välja
arvatud uute patareide ostmine dis-
tantsjuhtimispulti."

Jussi Hirvonen, Espoo, Soome
"180 m2 otseelektriküttega maja kütte-
kulud olid 91. aastal 1000 marka kuus,
ehk minu meelest liiga kõrged. Kulutuste
vähendamiseks ei olnud palju võimalusi.
Mugavusest pere ei tahtnud tingida,
kaminat majas ei olnud ja küttepuude
hankimine ei oleks tulnud kõne alla. Sain
teada, et Rootsis kasutatakse sarnastes
majades edukalt õhusoojuspumpasid,
millega säästetakse pooled kulutustest
maja küttele. 1992. aasta talvel oli otsus
küps ja meie majja paigaldati õhusoojus-
pump. Esimesel talvel pärast pumba
paigaldust vähenes elektriarve 600 mar-
gale, milles oli ka majanduselekter ja tar-
beveele vajaminev elekter. Tänaseks on

Hirvose pere on juba 91. aastast
nautinud meeldivat siseõhku ja
madalaid küttekulusid.

Jussi Hirvonen
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soojuspump ennast mitu korda tagasi
teeninud ja töötab laitmatult. Üllatusena
kaasnes tootele suvekuumadel päevadel
jahutus. Lisaks osalen nüüd aktiivselt
kodu koristamistöödes, nimelt iga kahe
nädala tagant puhastan mina soojuspum-
ba filtri. Kõik see tolm, mis enne niiske
lapiga eemaldati kogutakse nüüd soojus-
pumba filtrisse." 

Jüri Jalakas, Nõmme, Eesti
"Hankisin endale õhusoojuspumba 2001.
aasta sügisel. Meil on 120m2 kahekordne
eramu Nõmmel. Küte oli lahendatud
kamina ja pliidiga. Palju nõudis aega ja
vaeva küttepuude hankimine. Lisaks
talvehommikuti ei olnud kõige soojem
esimesena ärgata, et pliidi alla tuli  teha.
Pärast soojuspumba paigaldamist olen
nendest muredest vaba. Toas on alati
mõnusalt soe. Kütte juhtimine on puhtalt
läinud abikaasale ja lastele. Nemad
määravad nüüd toatemperatuuri, minu
hooleks jääb jälgida, et soojuspump

tehniliselt korras oleks. Esimene talv olin
mures, kas ikka väliskomponendi sulatus
töötab nagu lubatud? Nüüd võin öelda, et
kindel värk see IVT pump -  töötab nagu
unelm!"

Kauplus "Büroomaailm" Kuressaare,
Eesti, Tiia Tilts - Viskus
"Hankisime oma kauplusse soojuspumba
mugavuse ja kütte eesmärgil. Enne ost-
mist küll kahtlesime müüja-paigaldaja
juttu, et "kütab ära ruumi küll!"  Pump ju
väljanägemiselt nii pisike. Aga, ennäe
imet. Naabridki tulevad vaatama, et
kaupluseruum on soe ja õhk on meeldivalt
värske.

Meie jaoks on oluline ka  see, et välja-
nägemine väga esteetiline. See kütte-
seade mitte ei risusta vaid kaunistab
meie äriruume. Tolmu on ruumis  vähem
– soojuspumba filtrid teevad ausalt oma
töö. Just selle kütteseadme plaanime
endale ka koju hankida."
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180m2 kahekordses otseelektriküttega
majas, kuhu on paigaldatud õhusoojus-
pump 1992. aastal, hakati jälgima selle
tööd. Eesmärk oli selle kaudu näha
sääste küttele selles majas. Jälgimist
teostab meie koostööpartner IVT Läm-
pöpumput Oy. Objekt paikneb Espoo lin-
nas Helsingi lähedal. Majas ei ole kami-
nat ega muud küttekollet. 1991. aasta
elektriarve oli 950 mk / kuus (160€).
Kõrvalolevast tabelist näeme kui suured
on olnud kulud ja kui palju on säästetud
raha küttekuludes. Kuludesse on arves-
tatud ka majanduselekter ja tarbevee
tootmiseks vaja minev elekter.

Järeldused:

(arvutused kroonides 1€ = 15 EEK)
Elektriarve on kahanenud 2400 kroonist
1500 kroonini kuus, ehk aastane sääst on
9000 krooni. Kümne aastaga on sääste-
tud umbes 90 000 krooni.

Õhusoojuspumbaga abil säästame pooled
kuludest küttele. Majapidamiselekter ja
tarbeveele vaja minev elekter on umbes
750 krooni kuus.

Soome (Eestis märksa paremad) kliima-
tingimused on eriti sobivad õhusoojus-
pumbale, kuna tüüpiline ööpäeva kesk-
mine temperatuur kütteperioodil on
+10°C ja -10°C kraadi vahel. Õhusoojus-
pump töötab eriti efektiivselt just nende
temperatuuride vahel.

Kalli päevatariifi osakaal on vähenenud
kuna õhusoojuspumba kasutegur on päe-
val palju parem (päevased temperatuurid
tunduvalt kõrgemad). 

Suvel jahutamiseks vaja minev ostuener-
gia on olnud keskmiselt 300 krooni kogu
suveperioodile.

Kümme aastat on jälgitud ja mõõdetud 
IVT Sharp Nordic õhusoojuspumba tööd
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Küsimusnurk
Kuidas soojus jaguneb kui sisekom-
ponente on ainult üks? 
Õhusoojuspumba sisekomponent paneb
õhu meie siseruumides liikuma.
Üllatavalt tõhusalt ja kiiresti ühtlustub
ruumide kõikide osade temperatuur.
Õhusoojuspumbalt nõuame näiteks tem-
peratuuri +22°C ja muu kütte termostaa-
did reguleerime näiteks +20°C-le. Seega
kütab peaasjalikult soojuspump ja ainult
pakaspäevadel tuleb teda tugema muu
küttesüsteem. Loomulikult kui vahe-
uksed ruumide vahel on kinni, siis soojus-
pumba soojus sinna ei ulatu.

Kas sisekomponente ei peaks olema
kaks või rohkem?
Üldiselt ühest sisekomponendist piisab.
Alla 200 m2 majades teise komponendi
lisamine tooks kaasa lisainvesteeringuid,
kusjuures säästuefekt oluliselt ei suurene.

Kuidas säästu on võimalik saada kui
õues -10 – -15°C kraadi?
Alla -15°C kraadi pakasepäevi küttepe-
rioodil on mõned üksikud päevad ja
rahalise säästu osatähtsus on sellisel

puhul väga väike. -10°C kraadi puhul
seade veel säästab. 1 kWh hinnaga saab 2
kWh soojusenergiat. Enamus küttepe-
rioodi päevi on ikkagi +10°C ja -10°C
kraadi vahel.

Kas seade sobib ka õliküttega
majadesse?
Loomulikult sobib, sääst kroonides ju võib
olla suhteliselt väiksem, kõik oleneb õli-
liitri hinnast ja õlikatla kasutegurist. Kui
oleme vanemas majas tegemas remonti,
siis kindlasti võiks mõelda seadme han-
kimist, mitte ainult säästu seisukohalt,
vaid olmemugavuste parandamiseks.
Eriti siis kui on vajadus jahutusele ja
siseõhu filtreerimisele. 

Kuidas sobib  elektriküttega majja,
kus on ka pliit ja kamin?
Sobib eriti hästi! Näiteks need päevad kui
õues on alla  - 15°C kraadi, toetame soo-
juspumpa puuküttega, siis saame maksi-
maalsed säästud ja olmemugavuse.
Soojuspump tasandab ka puudega toode-
tud soojuse ühtlasemalt ruumidesse.
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Kas varuosi ja vajadusel hooldemehi
leidub?
Kindlasti leidub koolitatud ja volitatud
hooldemehi lähimast IVT esindusest.

Kui pikk on seadme eluiga?
10 - 15 aastat. Võrdluseks võiks tuua
külmiku.

Kuidas seade reguleerib siseruumide
niiskust?
Suvel kui õhk on niiske, siis soojuspump
eemaldab õhust niiskust. Talvel soojus-
pump ei võta köetavat õhku kuivast
välisõhust vaid kasutab siseruumides ole-
vat õhku. Seega õhuniiskuse kohalt on
õhusoojuspump õige seade.

Millist häält õhusoojuspump teeb?
Sisekomponendi töömüra on täie võim-
suse juures 30-35 db, mis on alla paljude
ventilatsiooniseadmete töömüra. Välis-
komponendi häält ei kuule juba mõne
meetri kauguselt.

Kas kõik säästetud raha läheb suvel
jahutuse peale?
Ei. Jahutuse puhul välis- ja sisetempera-
tuuride erinevused on väiksed võrreldes
kütteperioodiga. Lk 5 on toodud tabel kus
me näeme, et suveperioodi jahutuskulud
on keskmiselt 300 krooni suve kohta ja
energiat kulub vastavalt 250 kWh.
Jälgitav objekt on küll Soomes, kuid Eesti

elektrihinnad on täna juba võrdsed
Soomega. 

Kui palju siis õhusoojuspump
säästab?
Tüüpilises majas soojusele kuluvast ener-
giast oleks sääst 40 - 60 %, mille saame
välisõhust. Säästu mõjutavad sisekompo-
nendi paigutus siseruumides, meie harju-
mused ja maja ruumide lahendus.
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Soojuspump OÜ
Männiku tee 123 • 11215 TALLINN
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Kõikidel IVT soojuspumpadel on 5-aastane Erigarantii
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Säästab pooled küttekuludest
Jahutab suvel
Filtreerib siseruumide õhku
Eemaldab niiskust suvel
Ühtlustab ruumide temperatuure
Ei sõltu teistest kütte- ja venti-
latsioonisüsteemidest
Sobib nii uude kui ka vane-
masse majasse
Paigaldus ühe päevaga




