Kodin lämmityksen ja ilmanvaihdon
ratkaisut saman katon alta
suunnittelusta asennukseen

UUDISRAKENTAJALLE JA SANEERAAJALLE lämmityksen ja
ilmanvaihdon ratkaisut HELPOSTI - SAMAN KATON ALTA
Asiantuntevaa palvelua suunnittelusta asennukseen
S-talotekniikkaratkaisut tarjoavat teille kokonaispalvelun, joka tuo helppoutta ja vaivattomuutta talotekniikan
hankintaan. Nyt saat lämmityksen ja ilmanvaihdon tuotteet ja ratkaisut - yhdestä paikasta! Tarjoamme teille
johtavat tuotemerkit suunnittelusta asennukseen, palvelukonseptina avaimet käteen -periaatteella.

Aloitamme aina suunnittelusta, jonka avulla pääsemme onnistuneeseen lopputulokseen. Suunnittelun jälkeen
hoidamme tilaamiesi laitteiden asennuksen sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tarjoamme lähes koko Suomen laajuisen asennuspalvelun, joten voit ostaa tuotteen kotipaikkakuntasi myymälästä ja asennuttaa sen
vaikka vapaa-ajan asunnollesi toiselle puolelle Suomea.
Asentajamme ovat kokeneita lvi- ja sähköalan ammattilaisia. Ilmalämpö-, maalämpö-, vesi-ilmalämpö ja poistoilmalämpöpumppuja asentavat kylmäkoneasentajamme ovat sertifioituja asentajia. Myös laiteasennuksiin
tarvittavat timanttiporaukset ja sähköasennukset hoituvat samalla kertaa asentajiemme toimesta.
Huolehdimme asentamistamme laitteista myös asennuksen jälkeen. Tekninen tuki, takuut ja huolto hoituvat
vaivattomasti 24/7 Help Desk palvelumme kautta.
Asiakaslupauksemme ovat: laadukkaat, energiaa ja ympäristöä säästävät laitteet, ammattitaitoiset asentajat ja
miellyttävä asiakaspalvelu.

Pyydä nyt tarjous!
• Ota yhteyttä lähimmän myymälän rakentajapalveluun
• Yhteystiedot löydät kotisivuiltamme s-talotekniikkaratkaisut.fi
• Voit pyytää tarjouksen myös kotisivuiltamme!

1.

LVI-suunnittelu
Tarjoamme täydellisen LVI-suunnittelupalvelun, joka sisältää lämpö-, vesi- ja
ilmanvaihtosuunnittelun sekä energiatodistukset. Hyvällä suunnittelulla säästät
rahaa ja vältyt ylimääräisiltä harmeilta.

4.

Käyttöopastus
Asennuksiimme sisältyy aina käyttöopastus, joka annetaan asennuksen
päätyttyä. Samalla saat asennuksesta
virallisen asennuspöytäkirjan.

5.

Huolto ja takuut
Myös huolto ja takuuasiat hoituvat
kätevästi asennuspalvelumme kautta.

2.

Tuotteet
Meiltä löydät lämmityksen ja ilmanvaihdon talotekniikkaan liittyvät tuotteet saman katon alta, olipa kyseessä
uudis- tai saneerauskohde.

3.

Asennus
Asennamme tuotteet avaimet käteen
-periaatteella. Luotettava maanlaajuinen
asennustiimimme varmistaa että aikataulut pitävät ja jälki on laadukasta.

6.

Help desk 24/7
Help Deskimme auttaa sinua 365 vuorokautta vuodessa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Myös asennusaikataulun muutokset ja mahdolliset huoltopyynnöt hoituvat
tätä kautta.

Maalämpöpumput
Lämpöä maasta, kalliosta tai vedestä
Maalämpöjärjestelmässä lämpö kerätään maasta putkiston avulla.
Putkistosta lämpö siirretään kompressoriteknologian avulla lämminvesivaraajan veteen ja siitä vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän pattereihin tai lattialämmitykseen. Putkisto voidaan sijoittaa maahan joko
kaivamalla maaperään tai poraamalla kaivo kallioon. Putkisto voidaan
vetää myös tontin vieressä sijaitsevaan vesistöön.

Maalämpö säästää jopa 70 % lämmityskuluissa

Maalämpö on käyttökustannuksiltaan edullinen ja ympäristöystävällinen lämmitysvaihtoehto. Verrattuna vanhoihin lämmitysjärjestelmiin
(öljy ja sähkö), lämmityskustannukset ovat keskimäärin noin 70 %
pienempiä.
Tarjoamme maalämpöpumput mitoitettuna ja asennettuna avaimet käteen -periaatteella.

Porakaivo
Suurin osa maalämpöpumppujärjestelmistä ottaa lämmön porakaivosta, joka porataan rakennuksen läheisyyteen. Tarjoamme maalämpöpakettiin myös porakaivon putkistoineen. Näin varmistut siitä että porakaivo on juuri oikean mittainen ja mitoitettu teidän tiloihinne sopivalle
maalämpöpumpulle. Myös aikataulutus on helpompaa kun projektia
ohjataan yhdestä paikasta.

Kotimaiset maalämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumput
Lämpöä ilmasta
Ilma-vesilämpöpumppu ottaa energiansa ympäröivästä ilmasta, joten se sopii
erityisen hyvin paikkoihin joihin maalämpöpumppua varten tarvittavaa porakaivoa ei pystytä poraamaan.
Ilma-vesilämpöpumppu on suunniteltu vesikiertoista lämmitysjärjestelmää
käyttäviin kohteisiin. Saneerauskohteissa vanhaa lämmitysjärjestelmää ei tarvitse purkaa, vaan se voidaan jättää haluttaessa myös rinnalle tuottamaan lämpöä kovimpina pakkasjaksoina.

Ilma-vesilämpöpumpulla säästöä lämmityskuluihin
jopa 50 %

Ilma-vesilämpöpumpulla lämmität myös käyttöveden, joten säästöt lämmityskustannuksissa voivat olla jopa 50 % vuodessa verrattuna öljy- tai sähkölämmitykseen. Ilma-vesilämpöpumppu käyttää kovemmilla pakkasilla veden lämmitykseen sähköä.
Tarjoamme teille ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän avaimet käteen –asennettuna. Asiantuntijamme auttavat löytämään juuri teille sopivan ratkaisun laajasta valikoimastamme.

Poistoilmalämpöpumput
Lämpöä poistoilmasta
Poistoilmalämpöpumpulla hoidat kätevästi ilmanvaihdon sekä käyttöveden
ja talon lämmityksen. Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmön ilmanvaihdosta
poistuvasta ilmasta ja siirtää tämän lämmön käyttöveteen sekä talon vesikiertoiseen lattia- tai patterilämmitykseen.
Tarjoamme poistoilmalämpöpumput mitoitettuna ja asennettuna, avaimet käteen -periaatteella.

Ilmanvaihtojärjestelmä
Hyvä sisäilma on yksi tärkeimmistä asumisviihtyvyyteen, vireyteen ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Myös ilmanvaihtokoneiden merkitys sähköenergian säästäjinä on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Nykyaikainen ilmanvaihtokone ottaa talteen jopa 80 %
lämmöstä
Flexitin ilmanvaihtokoneet ovat uusimman sukupolven ilmanvaihtokoneita, jotka on erityisesti suunniteltu säästämään mahdollisimman paljon lämmityskustannuksissa. Ilmanvaihtokone sisältää pyörivän lämmönvaihtimen, joka taltioi
jopa yli 80% lämmöstä ja siirtää sen takaisin tuloilmaan.

Ilmanvaihtokone ja kanavisto samassa paketissa

Meiltä voit hankkia ilmanvaihtokoneen ja kanaviston samalla kertaa. Pakettiin
kuuluu ilmanvaihtosuunnitelman mukaan mitoitettu ilmanvaihtokone ja ilmanvaihtokanavisto eristeineen – koko paketti kerralla tontille toimitettuna.

Lattialämmitys
Vesikiertoinen lattialämmitys on monien etujensa vuoksi suosituin kodin
lämmitystapa. Lattialämmitystä käytettäessä voidaan sisälämpötila pitää
1-2 °C pienempänä, mikä vähentää lämmitysenergian kustannuksia 5 – 15 %.
Lattialämmitys antaa täyden vapauden kodin sisustamiseen, koska seinillä
ei ole pölyä kerääviä lämpöpattereita. Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys
antaa vapauden lattian pintamateriaalin valintaan, koska lämpötila pysyy tasaisena.

Vaihtoehtoja tulevaisuuteen

Enerline -lattialämmityksen lämmönlähteeksi sopivat kaikki energiamuodot:
kaukolämpö, lämpöpumput, aurinkoenergia, bioenergia, sähkölämmitystä
unohtamatta. Energiamuodosta riippumattomana voit tulevaisuudessa valita minkä tahansa energiaa ja ympäristöä säästävän lämmitysjärjestelmän.

Huonekohtainen suunnittelu – mukavuutta
asumiseen

Enerline –lattialämmitys suunnitellaan aina huonekohtaisesti. Näin varmistamme että jokaiseen huoneeseen saadaan sopiva lämpötila. Lämpötilaa voit
lisäksi hienosäätää tilakohtaisilla termostaateilla.

Tarjoamme lattialämmityksen suunniteltuna ja asennettuna avaimet käteen
-periaatteella.

varaajat

Energia- ja hybridivaraajat
Capiton energia- ja hybridivaraajat muodostavat lämmitysjärjestelmän sydämen ja
mahdollistavat monipuoliset ja joustavat lämmitysratkaisut. Tuotteilla on pitkä käyttöikä ja pienet lämpöhäviöt. Monipuoliset kytkentämahdollisuudet seka patentoitu
kerrostumatekniikka tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet kiinteän polttoaineen,
lämpöpumpun, aurinkoenergian tai vesitakan yhteiskäyttöön.
Oikeankokoisen varaajan valinta riippuu kohteen käyttäjämäärästä ja eritoten kulutustottumuksista. Myös vesikalusteet, kuten amme ja suihkujen määrä vaikuttavat
varaajan valintaan. Asiantuntijamme neuvovat oikean kokoisen varaajan valinnassa.

Tarjoamme energia- ja hybridivaraajat mitoitettuna ja asennettuna avaimet käteen
–periaatteella.

Aurinkolämpökeräimet
Lämpöä ja lämmintä käyttövettä auringosta
Auringosta saadaan ympäristöystävällistä ja edullista energiaa lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Aurinkolämpö-järjestelmän toiminta perustuu
keräinten putkissa kiertävän nesteen lämmittämiseen auringon säteilyenergialla.
Kiertoneste luovuttaa lämmön edelleen vesivaraajaan. Aurinkolämpökeräimet voi
liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Keräimiä voi käyttää
lämpimän käyttöveden tuottamiseen myös suorasähkölämmitteisessä talossa.
Tarjoamme aurinkolämpökeräimet ja mahdolliset järjestelmään tarvittavat varaajat
suunniteltuna ja asennettuna avaimet käteen -periaatteella.

Ilmalämpöpumput
Ilmalämpöpumppu käyttää hyväkseen ulkoilman sisältämää lämpöenergiaa ja muuttaa sen edulliseksi ja miellyttäväksi lämmöksi tai
viileydeksi. Ilmalämpöpumppu voidaan asentaa niin uuteen kuin vanhaankin rakennukseen.

Säästöä lämmityskuluihin

Lämmityskäytössä ilmalämpöpumppu tuottaa säästöjä olemassa olevasta lämmitysjärjestelmästäsi riippumatta. Uudet ilmalämpöpumput
tuottavat lisälämpöä jopa -25 °C pakkasella. Ilmalämpöpumppu toimii
hyvin yhteen myös takan kanssa. Hitaasti kiertävä ilma tasoittaa lämpötilan koko talossa ja pumppu hoitaa lämmityksen silloin kun takan
lämpö ei enää riitä.

Kosteudenpoistoa

Ilmalämpöpumppu toimii kesällä myös kosteudenpoistajana, parantaen asumismukavuutta kesähelteillä. Samalla sekä kosteus- että homeriskit vähenevät sisäilman kosteuden laskiessa. Pumpulla saat aikaan
miellyttävämmän ja raikkaan sisäilman.

Viilennystä kesähelteillä

Toimivalla ilmalämpöpumpulla viilennät ja parannat merkittävästi kodin viihtyisyyttä ja ilmanlaatua. Usein myös pelkkä kosteudenpoisto ja
ilman kierrättäminen riittävät tuomaan helpotusta kesähelteillä.
Tarjoamme laadukkaat ilmalämpöpumput teidän tiloihinne mitoitettuna ja asennettuna, avaimet käteen -periaatteella.

Säästä energiaa – säästät ympäristöä
Ilmastonmuutos
on
2000-luvun
yksi
vakavimmista
ympäristöuhkista joka johtuu mm. hiilidioksidin (CO2)
pitoisuuksien kasvusta ilmakehässä.

gCO₂/kW
200

S-ryhmä haluaa olla mukana edelläkävijänä tarjoamassa
kuluttajille energiaa säästäviä ja energiatehokkaita
ratkaisuja. Haluamme tarjota asiakkaillemme vihreitä
talotekniikkaratkaisuja, joiden ansiosta pystymme hillitsemään
ilmastonmuutosta

150
100
50

Sähkölämmitys

Maalämpö

Tiesitkö, että hankkimalla suoran sähkölämmityksen sijaan
maalämpöpumpun, vähennät hiilidioksidipäästöjä yhtä paljon
kuin se, että olisit ajamatta henkilöautolla 20-30000 km
vuodessa? Valitse siis vihreä lämmitysratkaisu!

Voit tilata tarkemmat tuote-esitteet ja etsiä lähimmän
myymäläsi kotisivuiltamme s-talotekniikkaratkaisut.fi

