
Soojuspump aitab 
küttearveid oluliselt 
vähendada
Soojuse hinna tõus on pannud muretsema nii 
gaasi- kui ka õlikütte kasutajad. Lisaks suu-
rematele arvetele pelgavad paljud, et külm 
talv või poliitiline jahedus võivad gaasi- või õli-
kraanid sootuks kinni keerata.  Seepärast on 
uuselamute ehitajad ja korterite remontijad 
pööranud pilgu soojuspumbal põhinevate küt-
tesüsteemide poole.

“Väiksema maja või ka korteri küttesüsteemi 
üheks osaks on arukas valida õhk-õhk soojus-
pump,” soovitab Kliimaseade OÜ direktor Alar 
Suurväli. “Lahendus sobib kõigile neile, kes 
praegu kütavad õli, gaasi, elektri või puudega 
ning soovivad väiksemaid küttearveid ning mu-
gavamat elu.”

Kliimaseade OÜ pakub Mitsubishi Electric õhk-
soojuspumpasid, mis on loodud põhjamaist 
karmi kliimat arvestades ning töötavad hästi 
ka talvise pakasega (kuni –25 kraadi). Oluliseks 
lisa väärtuseks talvisele kütmisele on suvine 
jahu tusvõimalus, mille eest ei tule juurde maksta.

Säästlik ja vaikne

Kuna õhk-õhk soojuspump ammutab suure osa 
soojusest välisõhust, võimaldab see säästa küt-
tekulutusi võrreldes fossiilsete kütustega kuni 
50%. Samas ei vaja seda tüüpi soojuspumbad 
suurt krunti ega tülikat torustikku. Seadmed 
on kompaktsed ning võtavad vähe ruumi.

Mitsubishi Electric õhk-õhk soojuspumpad töö-
tavad erakordselt vaikselt – nende müra tase 
ei ületa 20 detsibelli. See on hoopis väiksem 
kui vaikseks mürafooniks loetav 30 detsibelli. 
Vastavalt Rootsi Energiaameti poolt oktoob-
ris 2007 tehtud testile on Mitsubishi Electric 
õhk-õhk soojuspump MSZ-FD kõige vaiksem ja 
säästlikum soojuspump.
Selle firma soojuspumbad on ka keskkonna-
sõbralikud, sest  tänapäeval kasutatakse kva-
liteetsetes soojuspumpades keskkonnale ohu-
tut külmainet.

Puhastab õhku ja hoiab tervist

Plasma Duo filtersüsteem puhastab majasi-
sese õhu tolmust, õietolmust ja teistest kahju-
likest osakestest, kuivatades samal ajal ruumi 
ning vähendades hallituse tekkimist. See aga 
tähendab, et majas, kus kasutatakse Mitsu-
bishi Electric õhksoojuspumpa, on vähem ohtu 
allergiate tekkeks ning õhkkond elanikele ter-
vislikum. 
Õhk-õhk soojuspumbal on isepuhastuv funkt-
sioon, seega pole vaja muretseda, et võimalikud 
hallituseeosed seadme sisse pidama jääksid.

Stiilne ja innovatiivne

Mitsubishi Electric õhk-õhk soojuspumba toa-
seinale paigutatav osa on stiilne ning sobitub 
hästi kaasaegsesse interjööri. Unikaalne an-
dur I-see sensor avastab ruumis temperatuu-
rierinevused ja võrdsustab need automaatselt 
nii kütte- kui ka  jahutusrežiimis töötades. Sel-
lega tagatakse ruumi erinevates osades sama 
temperatuur ning säästetakse energiat. 

Õigest paigaldusest oleneb palju

Õhksoojuspump tuleks paigaldada ruumis 
kõige optimaalsemasse asukohta. Vaid siis on 
temast maksimaalselt kasu. Seepärast tasub 
õhk-õhk soojuspumba paigaldamisel kasutada 
oma ala spetsialistide abi. Vale asukoha puhul 
on oht kaotada kuni 25% kasutegurist, mida 
seade võib pakkuda.

Kliimaseade OÜ on Eesti kogenuim soojuspum-
pade müüja ja paigaldaja, kelle valikus on lai va-
lik Mitsubishi Electricu seadmeid ning kes võtab 
enda kanda ka nende edasise hoolda mise. Mõis-
tagi jagab Kliimaseade OÜ alati lahkesti infor-
matsiooni selle kohta, missugune kütte lahendus 
või -seade oleks Teile kõige sobilikum.
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Lae alla paigaldatud kumer soojuspump
ei võta ruumi ega riiva silma.

Seinal asetsev soojuspump meenutab 
radiaatorit ning sulandub interjööri.


