
Teollisuusrakennus Salon
Meriniityn teollisuusalueella,
(Teollisuuskatu, Örninkatu 15)

- Rakennus on kytketty kaukolämpöverkkoon
- Lämmitettävän tilan pinta-ala on n. 2000 m2 ja tilavuus n. 10 000 m3

- Tavoitteena on pienentää energialaskua n. 30%
- Asennettu laitteisto: Mitsubishi Electric CAHV-P500 ilma-vesilämpöpumppu (63 kW)
- Lämpöpumpulla tehdään myös käyttöveden lämmitys
- Lämpöpumppu on kytketty kaukolämmön rinnalle ja 
  investoinnin takaisinmaksuaika on n. 4 vuotta.

Laitteiston asentanut urakoitsija:
Huolto Järvi Oy, Kaakelitehtaankatu 2, 24260 SALO
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Würth Suomi,
pääkonttorirakennus Riihimäellä

- Rakennuksessa sijaitsevassa ruokalassa/esittelytilassa
  oli lämpötilan hallintaongelma, koska suurista lasipinnoista 
  johtuen sisälämpötilaa ei saatu pidettyä toivotussa lämpötilassa.

- Ratkaisu: Mitsubishi Electric PUHY-HP250 Zubadan jäähdyttävä/lämmittävä
  inverterlaitteisto, johon on kytketty 9 kpl Mitsubishi Electric PLFY-P32 sisäyksiköitä.
  Tällä laitteistolla tasataan viilennys- ja lämmitystarpeet ko. tilassa.
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As. Oy Hangonlähteentie 17,
kolmen rivitalon taloyhtiö

- Pinta-ala yhteensä 1476 m2 (tilavuus 5650 m3)
- Asukkaita yht. 40 henkeä
- Aikaisempi lämmitysmuoto ollut öljy
- Maksimi lämmitystehon tarve kovimmilla pakkasilla 96,7 kW
- Öljynkulutus on vuositasolla ollut n. 30 000 l/vuosi
- Asennettu laitteisto: Mitsubishi Electric CAHV-P500 ilma-vesilämpöpumppu (63 kW)
- Lämpöpumpun osuus vuotuisesta lämmitysenergiantarpeesta n. 89%
- Saavutettava säästö vuodessa n. 21 000,- €

Laitteiston asentanut urakoitsija:
Laroc Energia Center, Lohja
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Lelumuseo, Jämsässä
(Entinen Alhon koulu)

- Öljylämmitteinen rakennus
- n. 1350 m2
- Öljynkulutus museokäytössä n. 13 000 l vuodessa.
- Asennettu öljylämmityksen rinnalle Mitsubishi Electric PAC-IF031B-E 
  + PUHZ-SHW230YKA energiansäästäjä
- Lämpöpumpulla katetaan 95% rakennuksen lämmitysenergiasta ja loput öljylämmityksellä
- Investoinnin takaisinmaksuaika n. 5 vuotta

www.scanoffi ce.fi 



Teollisuushalli, Lohja

- Uusi rakennus, valmistunut 10/2012
- Pinta-ala 1400 m2, lämmönjako lattialämmitys
- Asennettu 2 kpl Mitsubishi Electric PAC-IF031 + PUHZ-HRP200 energiasäästäjiä.
  Rinnalla 45 kW sähkökattila
- Talven 2012/2013 rakennus lämmennyt pelkillä lämpöpumpuilla, jolloin 
  sähkökattilalle ei tarvetta
- Lämmitysenergiakustannukset ovat n. 38% vastaavan kokoisen hallin öljy- tai 
  sähkölämmityskustannuksista
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Väriprintti, Vantaa
myymälä/toimisto

- Aiempi lämmitysmuoto: puu
- Asennettu puukattilan 110 kW/2x3000 l varaajan rinnalle Mitsubishi Electric 
  CAHV-P500 ilma-vesilämpöpumppu
- Asennusajankohta 1/2013
- Lämmönjako tapahtuu lattialämmityksellä
- Lämpöpumpulla katetaan 82% rakennuksen lämmitystarpeesta
- Investoinnin syy oli sukupolven vaihdoksen jälkeen löytää helpompi ja 
  edullinen lämmitysjärjestelmä

Laitteiston asentanut urakoitsija:
LVI-Trio Oy, Vantaa
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