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Lämpöässä Emi – markkinoiden joustavin maalämpöpumppu

Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.  

Lämpöässä Emi -maalämpöpumppu kytketään erillisvaraajaan. Sen tyypillisiä 

käyttökohteita ovat suuret omakotitalot, rivitalot, teollisuuskiinteistöt ja maatilat. 

Emi mukautuu toiveittesi mukaan.

Emi-maalämpöpumppu antaa mahdollisuuden:

• Säästää lämmittäessäsi uutta tai vanhaa rakennusta

• Käyttää runsaasti lämmintä käyttövettä

• Hyödyntää maalämpöpumpussa jäähdytystä

• Liittää maalämpöpumppuun aurinkokeräimen tai muun ulkoisen lämmönlähteen

• Säilyttää nykyisen lämmitysjärjestelmäsi maalämmön rinnalla

• Kytkeä maalämpöpumpun olemassa olevaan varaajaan

• Sijoittaa ja asentaa myös ahtaisiin tiloihin

Täystehoinen Lämpöässä- 

maalämpöpumppu tuottaa 

kaiken lämmityksen ja lämpi-

män käyttöveden tarvitseman 

energian ilman sähkövastusta.

Lämpöässä on turvallinen

valinta. Kaikilla Lämpöässän 

Emi-malliston tuotteilla on 

kahden vuoden täystakuu. 



Kolmen piirin ohjaus helpottaa 

kiinteistön lämpötilanohjausta. 

Yhtä piireistä voidaan käyttää 

lämpimän käyttöveden lämpötilan 

ohjaamiseen. Lisävaruste.

Etäkäyttö. Lämpöässä Emi- 

maalämpöpumppua on mahdollista 

hallinnoida ÄssäControl-

ohjausjärjestelmän ansiosta myös 

webin kautta. Lisävaruste.

Rinnakkaistoiminen maalämpö-

pumppu tuottaa lämmön ja 

lämpimän käyttöveden tasaisesti ja 

samanaikaisesti kaikissa käyttö-

tilanteissa.

Ratkaisu jaetulla erillisvaraajalla (Emi 28 ja Emi 43)

Lämpöässän käyttämä tulistustekniikka loppukuumentaa lämpimän käyttöveden.  

Tämän ansiosta sähkövastusta ei tarvita. Ratkaisu toteutetaan jaetulla erillisva-

raajalla.

Lämpöässä Emi voidaan toimittaa myös ilman tulistintekniikkaa. Ratkaisu soveltuu 

hyvin kiinteistöihin, joissa lämpimän käyttöveden tarve on vähäinen. Tällöin käytössä 

on yksiosainen vesivaraaja.

Ratkaisu yksiosaisella erillisvaraajalla (Emi 28P ja Emi 43P)
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ÄssäControl tekee maalämpöpumpun käytöstä helppoa ja muka-

vaa. Laitteen kosketusnäyttöä käyttää sujuvasti koko perhe vauvas-

ta vaariin.

Pikatoimintoihin pääset yhdellä kosketuksella. Niiden avulla voit 

säätää esimerkiksi huonelämpötilaa muutamalla painalluksella.

ÄssäControl on varmatoiminen ja itsenäinen ohjausjärjestelmä. 

Kun maalämpöpumpun asetukset on saatu kohdalleen, ei ohjaus-

järjestelmän toimintaa tarvitse välttämättä muuttaa lainkaan. 

Helppokäyttöisyytensä lisäksi ÄssäControl tarjoaa monipuoliset 

ominaisuudet vaativammallekin käyttäjälle. Ominaisuuksia voi-

daan laajentaa kytkemällä ÄssäControl internetiin (WLAN, 3G, 

kiinteä verkko), jolloin laitetta voidaan käyttää ja valvoa etänä tieto-

koneella, tabletilla tai älypuhelimella. 

Internetissä oleva pilvipalvelu kerää ja tallentaa maalämpöpumpun 

mittaustiedot. Niitä voidaan tarkastella monipuolisen grafiikan avulla 

jälkikäteen.
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1. Huonelämpötilan muutos
Lämmityspiirin lämpökäyrän asetusta voidaan 

muuttaa Huonelämpötilan muutos -pikatoiminnon 

avulla, jolloin huonelämpötila joko nousee tai laskee. 

Asetusta voidaan muuttaa välillä -3°C...+3 °C. 

Huonelämpötilan muutos -toiminto on tarkoitettu 

hetkellistä lämpötilan muuttamista varten.

1.

2. Käyttöveden tehostus
Käyttöveden tehostus toteutetaan pelkällä maa-

lämmöllä ilman sähkövastusta.

2.

3. Kotona/Poissa-toiminto
Toimintoa voi käyttää esimerkiksi pidemmän loma- 

matkan aikana. Poissa-toiminto muuttaa lämmitys- 

piirien ja varaajan lämpötilaa asetetuksi ajan-

jaksoksi, jonka päättyessä toiminnot palaavat 

automaattisesti normaalitilaan Kotona-toiminnolle.

4. Mittaukset
Maalämpöpumpun toimintaa voidaan seurata usei-

den eri mittaustietojen avulla. Selattavia arvoja ovat 

kaikkien antureiden mittausarvot. Ominaisuuksia 

voidaan laajentaa internetissä olevalla pilvipalve-

lulla, joka kerää ja tallentaa maalämpöpumpun 

mittaustietojen historian.

3. 4.

5. Ajastustoiminto
Ajastustoiminnolla voidaan ajastaa varaajan ja läm-

mönjakopiirien lämpötiloja eri vuorokaudenaikoina 

ja viikonpäivinä. 

5.

6. Säätökäyrät
Seitsenpisteisellä säätökäyrällä ohjataan tarvitta-

essa kolmea lämmönjakopiiriä, joista yhtä voidaan 

käyttää lämpimän käyttöveden lämpötilan ohjaami-

seen. Vakiona yhden lämmönjakopiirin ohjaus.

6.

7. Varaajan asetukset
Varaajan perusasetuksilla säädetään varaajan 

ylä- ja alaosan lämpötilarajat vastaamaan kohteen 

lämpimän käyttöveden kulutusta.

7.

8. Lisävarusteet
Tästä valikosta löytyvät tilaamiesi lisävarusteiden 

ohjaukset.

8.



Mahdollisuuksien maaenergiajärjestelmä

1. Lämmönkeruupiiri
Lämpö kerätään talteen lämmönkeruuputkistossa 

kiertävän vesi-etanoliliuoksen avulla joko maasta, 

vesistöstä tai lämpökaivosta. 

2. Täystehoinen maalämpöpumppu
Lämpöässä Emi kytketään erillisvaraajaan, jonne lämpö 

varastoidaan. Lämpö hyödynnetään lämmitykseen ja 

käyttöveteen.

3. Lämpimät sisätilat
Lämpö jaetaan sisätiloihin lattialämmityksen tai vesi-

pattereiden kautta. Lämmönjakopiirejä voi olla 1-3 

kappaletta (vakiotoimituksessa 1 kpl).

4. Lämmintä käyttövettä heti käytössäsi
Lämpöässä Emi tuottaa lämmön ja lämpimän käyttö-

veden tasaisesti ja samanaikaisesti kaikissa tilanteis-

sa. Käyttövesi voidaan tuottaa ilman sähkövastusta, 

jolloin kustannussäästöt ovat merkittäviä.

5. ÄssäCooling-jäähdytys (lisävaruste)
Maaenergiajärjestelmän keruupiiriin liitettävä jäähdy-

tys on edullinen tapa toteuttaa viilennys.

6. ÄssäSolar-aurinkokeräin (lisävaruste)
Lämpöässä Emi-malliston varaajaan voidaan liittää 

ÄssäSolar-aurinkokeräin, mikä mahdollistaa lähes 

ilmaisen käyttöveden tuoton ja lämmityksen kesäai-

kana.

7. ÄssäControl-etäohjaus (lisävaruste)
ÄssäControl-etäohjauksella maaenergiajärjestelmän 

toimintaa voidaan ohjata ja seurata vaivattomasti 

internetin kautta myös kotoa poissa ollessa. 

Lämpöässän maaenergiajärjestelmä on kokonaisuus, jonka avulla voidaan lämmittää ja  
tarvittaessa jäähdyttää kiinteistöjä sekä tuottaa lämmintä käyttövettä. Maaenergiajärjestelmään 
voidaan liittää lisävarusteita heti käyttöönottovaiheessa tai jälkikäteen.

“ÄssäControl-etäohjauksella 

säädän kotini lämmitystä 

helposti missä tahansa.”
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Lämminvesivaraaja*

Mitat (leveys/syvyys/korkeus)

Paino

Sulake

Sähköliitäntä

Lämmitysteho (0/35 °C)

Lämmitettävä pinta-ala**

Sijoitus

Etupaneelin väri

1000-1500 l

915/680/1450 mm

395 kg

3 x 25 A

400 V 3N~ 50Hz

28,5 kW

400-600 m²

Tekninen tila

Harmaa/valkoinen

1000-1500 l

915/680/1450 mm

387 kg

3 x 25 A

400 V 3N~ 50Hz

28,5 kW

400-600 m²

Tekninen tila

Harmaa/valkoinen

2000-3000 l

915/680/1450 mm

410 kg

3 x 50 A

400 V 3N~ 50Hz

43 kW

400-600 m²

Tekninen tila

Harmaa/valkoinen

2000-3000 l

915/680/1450 mm

402 kg

3 x 50 A

400 V 3N~ 50Hz

43 kW

400-600 m²

Tekninen tila

Harmaa/valkoinen

Tekniset tiedot

Emi 28 Emi 28PEmi 43 Emi 43P

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy

Unikontie 2, 62100 Lapua

Puh. (06) 433 7200

Fax (06) 433 7233

www.lampoassa.fi
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Vakiovarustelu:
• Kosketusnäyttö ja ÄssäControl-ohjausjärjestelmä

• Pumput:

• Lämmönkeruupiirin pumppu (A-energialuokka)

• Laitteen sisäiset latauspumput (A-energialuokka)

• Yhden lämmityspiirin toimilaite

• ÄssäControl-ohjattu tulistustekniikka (Emi 28, Emi 43)

• Joustavat liitäntäletkut

• Anturit (ulkoanturi, varaajan anturit, lämmönjakopiirin anturi)

• Joustavat, säädettävät jalat

• Kahden vuoden täystakuu

*Mitoitus kohdekohtaisesti. **Saneerauskohde edellyttää aina kartoituskäynnin.

Lisävarusteet:
• Lämmönjakopiiri 2

• Lämmönjakopiiri 3 tai 

     käyttöveden ohjaus

• Lisälämmön ohjaus

• Huonelämpötilan ohjaus

• Virtauksen valvonta

• ÄssäControl-etäohjaus

• ÄssäCooling-jäähdytys

• Joustava ÄssäControl-jäähdytyksen ohjaus

• Vapaa ÄssäControl-jäähdytyksen ohjaus

• ÄssäSolar-aurinkokeräin

• Usean maalämpöpumpun ohjaus


