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Lämpöpumppuyhdistyksen Kari-Koskinen: Maalämpöpumput ovat hilj...
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Suomen lämpöpumppuyhdistyksen (Sulpu) hallituksen puheenjohtaja Erkki Kari-Koskinen kiistää, että lämpöpumput aiheuttaisivat kasvavaa
meluongelmaa.
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– Suomessa on 600 000 ilmalämpöpumppua ja yli 100 000 maalämpöpumppua. Valituksia lämpöpumpuista tulee todella vähän. On todella harvinaista, että
lämpöpumpuissa olisi vikoja tai niitä olisi asennettu väärin, Erkki Kari-Koskinen sanoo.
Savon Sanomat kertoi tänään kiuruvetisestä pariskunnasta, jolta taloyhtiön asennuttama maalämpöpumppu oli vienyt yöunet.
Lue myös nämä:

Auringonpimennys sekoitti sähkömarkkinoita: hinta valahti -130 euroon
Pieni testiryhmä ajaa Nesteen ihmedieselillä
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Aurinkopaneeleja jonotetaan – "ei taloudellisesti mitään järkeä"

– Jos ihminen ei saa nukuttua, kyllä sen tietää, miten ihmisestä tulee lopulta raivohullu ja stressaantunut, STM:n hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston
ylitarkastaja Vesa Pekkola sanoi SS:lle.
Lehden mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tietoon on tullut jo kolme pitkittynyttä ongelmatilannetta lämpöpumppujen melusta.

– Kyse on yksittäistapauksista. En lähde niitä kommentoimaan. Jos meluongelmia joskus harvoin tulee vastaan, ne liittyvät yleensä asennukseen
ja normaalisti asentaja korjaa tilanteen, sanoo Kari-Koskinen.
Kari-Koskisen mukaan esimerkiksi maalämpöpumppujen yksiköt, jotka tyypillisesti sijoitetaan rakennuksen sisälle tekniseen tilaan, ovat
käyntiääneltään hyvin hiljaisia.
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∇ ARTIKKELI JATKUU ∇

– Sitä tuskin kuulee, vaikka seisoisi vieressä. Ne ovat hiljaisempia kuin jääkaapit, hän sanoo.
Ilmalämpöpumpuissa ja ilma-vesilämpöpumpuissa yksikkö on tyypillisesti rakennuksen ulkopuolella. Kari-Koskisen mukaan asennuksessa pitää katsoa, että ei tapahdu
resonanssia talon rakenteisiin.
– Jos ne asennetaan oikein, ongelmia ei tule.
Kommentteja 40 kpl
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Tottakai se pitää ääntä jos ulkoyksikön asentaa sängyn viereen. Ulkoyksikön pitää olla nimensä mukaisesti ulkona kaukana rakennuksesta.
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Asiaton viesti
Anonyymi: Halipatsi

Lainaa

27.3.2015 14:39

Laatu suomalainen kiistää kuten aina, sössin asiat mutta en tunnusta.
Näitä on suomessa pilvin pimein vähän joka asiassa jossa osaamista tarvitaan.
Melun esiintyminen on tuotekehityksen virhe eikä ihmiset niistä turhaan valita.
Anonyymi: raivo_roosna
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Lämpöpumpusta pääsee sentään helpommin eroon, mitä seinän takana yömyöhään asti meluavasta työttömästä. Toiselle tulee stressi, toiselle se on aivan sama.
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Asiaton viesti
Anonyymi: Masajaards
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Kokemuksesta tiedän, että asennustilassa lämpöpumppu ja kiertovesipumppu kuulostavat hiljaisilta, mutta asunnossa niiden yläpuolella tilanne voi olla kokonaan toinen ja raivohulluuteen ajautuminen
on todella mahdollista.

1

0

Asiaton viesti

Rakennuksen runkoa pitkin kulkeutuva ja voimistuva ääni olisikin aina selvitettävä asuintiloissa, ennenkuin asennusliikkeen vapauttaa velvoitteistaan.
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Anonyymi: Hulluahurskaampi
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maalämpöpumppu ei ole hiljaisempi kuin jääkaappi
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Anonyymi: vaillant
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SULPU, Suomi, Yhdistysten luvattu maa.
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Anonyymi: ulkojäsen
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voiko olla mitään typerämpää kuin lämpöpumppu yhdisty?? Mistä näitä yhdistykseen liittyviä urpoja oikein löytyy ?
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Anonyymi: VainSuomessa
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Meillä on tuollainen punainen pömpeli kodinhoitohuoneessa makuuhuoneen vieressä eikä kyllä pidä ääntä. Sen olemassa oloa ei tietäisi ellei näkisi
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Anonyymi: maaraxi
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No Kari-Koskinen menee ja korjaa nuo kolme ongelmapumppua ja sitten kaikki ovat onnellisia.

Anonyymi: Andersson
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Meillä on tuollainen punainen pömpeli kodinhoitohuoneessa
makuuhuoneen vieressä eikä kyllä pidä ääntä. Sen olemassa
oloa ei tietäisi ellei näkisi
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Punanen pömpelis on vain painesäiliö joka voi pärissä ilman takia putkistossa. vieressä oleva valkoinen kaappi on se kone joka pitää ääntä.
Anonyymi: Pizzapatonki
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NÄITÄ LUETAAN NYT!

Ferrarin tallipomo väittää: Räikkönen mokasi itse

Vankikarkurin tuntomerkit julki - pakoauto ja kuljettaja otettu
kiinni
Tällaista jälkeä kosteus tekee: ”Uusi hirsitalo piti purkaa”

Elokuvatyyliin karanneella vangilla julma tausta – ”Hänet on
tuomittu aika rankasta teosta”
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Nukkuvia ihmisiä haudattu? Mystinen unisairaus riivannut kylää
yli vuoden
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