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Koko kesän viilennyslasku voi jäädä muutamiin kymppeihin ilmalämpöpumpun avulla.
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Ilmalämpöpumppu on oikein hoidettuna edullinen helleöiden viilentäjä, muistuttaa energiayhtiö Vattenfall.
Talvella lämmityskustannuksia pienentävä ilmalämpöpumppu toimii kesällä jäähdytyslaitteena kotona ja mökillä. Ennen kesän helteiden alkamista on hyvä kuitenkin
kiinnittää huomiota laitteen huoltoon.
Lue myös nämä:

Nordea lopetti lyhyimpien euriborien tarjoamisen
Digitaalikellon paluu

R

Finnairin lennolle kyseltiin allergioita – ateria ei kuulunutkaan hintaan

Alkukesästä on ensinnäkin hyvä puhdistaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö pölystä, havunneulasista ja muista roskista.
Toiseksi kannattaa myös varmistaa, että kondenssiveden poistoaukot ja -letkut ovat puhtaita.
Lisäksi sisäyksikön suodattimen voi imuroida tai vaihtaa, Vattenfall neuvoo.

TALOUSTIEDOT

– Ilmalämpöpumppu on energiatehokas jäähdyttäjä, jonka avulla koko kesän jäähdytyslasku jää yleensä muutamiin kymmeniin euroihin, arvioi
tuotespesialisti Peter Strandberg Vattenfallilta tiedotteessa.

Vattenfall Oy
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Peter Strandberg
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Nyt paukkuu
pakkanen – varo
väärää asetusta
ilmalämpöpumpussa

"Ilmalämpöpumppuja
myydään väitteillä,
joista ei ole
tutkimustuloksia"
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Jep. Lisäksi on taas se päivä viikosta, jolloin EKP:n pitää muistaa lisätä ELA rahoitustaan kreikan pankeille parilla miljardilla.
"Koko kesän viilennyslasku voi jäädä muutamiin kymppeihin ilmalämpöpumpun avulla."

Kreikan viilennyslasku veronmaksillemme jäänee puolestaan muutamaan tonniin / veronmaksaja, EKP:n avulla.
Anonyymi: coool

17.6.2015 9:46

Jaa hah! Alkoi taas se loputon juupas/eipas keskustelu lampopumpuista?
Jos joku haluaa asiasta puolueetonta faktaa eli jopa mustaa valkoisella, niin minulta loytyy:

Jos joku ei usko, niin minulla on kulutuskayrat ja laskut tallessa! MOT
Anonyymi: BRAINFART
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minulla on ollut kaytossa nyt 10 vuotta 2 ilmalampopumppua, uunilammitysen lisaksi ja SAASTOA ON TULLUT NOIN RELUT 10000kwH/vuosi, verrattuna vanhoihin suorasahkopattereihin! Taman
edellyttaa pumppujen ja tuuletuksen oikeanlaista kayttoa ja huoltoa, jonka pystyy tekemaan myos itse!

Lämmityslasku sen sijaan on muutamia satasia kesässä. Älä käytä pumppua automaattiasennossa, kun lämmität takkaa.

Anonyymi: Vahaluminen
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Viisain tapa on jättää koko kapistus hankkimatta mikäli odottaa laitteen säästävän lämmityskuluissa. viilentäjänä on paikallaan kunhan hankkii varta vasten siihen tarkoitukseen kehitetyn mallin.

Anonyymi: kk_asentaja
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Niinmutku ei ylipaine toimi asunnoissa, mitä tämä tekee?
Viilentää poistuvaa ilmaa vai? Viilennä aurinkoapumppu.
Anonyymi: kumpia_se_on
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Juu, on hyvä ihmisen nukkua talvella hieman viileässä ja kesällä on terveellistä kiereksiä lakanoissa hikisenä. Ei siihen noita pumppuja tarvita. Tarvitaan puita pihalle suojaamaan taloa etelän ja lännen
puolelta. Nyt kun laittaa kasvamaan koivut niin jo 30 vuoden päästä ne varjostavat kivasti. Siihen mennessä ilmasto on toki voinut muuttua jo niin paljon ettei koivut pysy hengissä kuumuuden vuoksi tai
pystyssä tuulten takia. Mutta pumppua olet joutunut uusimaan jo pari kolme kertaa.
Anonyymi: Kumsa
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Rakkine ei vie kuin sähköä ja säätöä ei tule, ilmalämpöpumppu kupla puhkeaa pian vikaantuvine pumpuinne jotka eivät kestä edes jääkaapin ikää.

Anonyymi: sahkomies
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Oikeasti olet säästöt tehnyt uunilämmitystä käyttäen kaikki muu on mennyt hukkaan.
Anonyymi: Pumppausout

17.6.2015 10:29

Paras aika päästä ilmalämpöpumpusta eroon on kesä silloin talvella hyytynyt pumppu on helppo poistaa rumentamasta ulkoseinää ja tukkia pumppu asentajan rumat reiät ulkoseinästä ja näin katkaista
samalla kylmäsillat.
Homeelle haiseva sisäyksikö kanttaa pakata hyvin roskasäkiin, ettei homeitiöt leviä pitkin torppaa.
Elämänlaatu paranee kuin koliseva ja ikävästi päin kasvoja puhaltavasta pumpusta pääsee eroon.
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Anonyymi: Pumpustaeroon
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Rakkine ei vie kuin sähköä ja säätöä ei tule,
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ilmalämpöpumppu kupla puhkeaa pian vikaantuvine
pumpuinne jotka eivät kestä edes jääkaapin ikää.
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Kannattaa vaihtaa sähköala höyrykattila puolelle niin ei pilaa hyvän ammatin mainetta uskomuksilla, meillä ensimmäinen pumppu kesti 2kk vaille 13 vuotta ja siitä on myös paperit tallella kuten uuden asentajan lausunto
joten paha pistää todisteellisesti paremmaksi.
Samoin on vanhat sähkölaskut (1 takka on jota käytettiin myös pattereiden aikana) aikaa ennen vaihdettiin suorien sähköpattereiden tilalle tuo niin haukuttu kapistus, ei se kulutus nyt niin paljon tippunut kuin jotkut
mainostaa mutta itsensä tuo maksoi kuitenkin 4:ssä vuodessa pois ja sen jälkeen naatiskeltiin vaan.
Tosi kuin vesi kaukolämpö olisi ollut energiatehokkain mutta paha vaan kun asutaan 2km päässä rukolinjasta niin laskennallisesti olisi pitänyt elää ennätyksellisiin vuosiin jotta olisi tullut edes maksetuksi se liittyminen.
Anonyymi: warmi
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NÄITÄ LUETAAN NYT!

9 sääntöä alapään karvojen siistimiseen - ja yksi
ehdoton sääntö terän säilytykseen!
► Tapanilan raiskaus: Näin oikeus perusteli ehdollista tuomiota – käytettiin
harvinaista pykälää
► Lenkkeilijätytön surma: Kumoaako bonuskortti teorian itsemurhasta?

► Kela totesi työkykyiseksi – Matti Nykänen tyrmistyi: ”Jos pitää lähteä
keikoille, riskit kasvavat suuriksi”
► Taustalla Puolustusvoimien salainen muistio – Sarviniemen myyminen
venäläisille aiotaan estää
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► Katso kuvat: Tätä venäläiset havittelevat – Sarviniemestä paljastui yllättävä
yksityiskohta
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► Tapanilan raiskaus: Näin uhri kertoi oikeudessa – ”Kukaan ei jahkaillut”
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