
Suoritamme maalämpöpumpun asennustyön mahdollisimman nopeasti ja asukasystävällisesti 
huomioiden mahdollisimman lyhyen käyttövesi- ja lämmityskatkon. Tyypillisesti lämpökaivon 
poraukseen / asennuskuopan kaivamiseen ja maalämpöpumpun asennukseen kuluu aikaa n. 2 päivää. 
Huolellisesti suunniteltu toteutus ja kokemus sadoista asennuksista takaa onnistuneen asennuksen 
joka kohteeseen. 

  1. Lämpökaivon poraus tai asennuskuopan kaivuu maaperään riippuen asennustavasta
  2.  2. Lämmönkeruupiirien asennus kaivoon tai kuoppaan ja kuopan peittäminen
  3. Lämmönkeruuputkien veto rakennukseen
  4. Lämpöpumpun tuonti ja asennus sisätiloihin
  5. Putkistojen kytkeminen maalämpöpumppuun
  6. Viimeistelytyöt sisätiloissa
  7. Käyttöönottotarkastus ja uuden lämmitysjärjestelmän käyttöönotto
  8. Järjestelmän säätö optimaaliseen toimintaan
  9.  9. Kattava käyttökoulutus: perustoiminta, ongelmatilanteet ja laitteen huolto
10. Huolehdimme myös piha-alueiden siistimisestä porauksen tai kaivuutyön jälkeen

Vaihtaessasi maalämpöpumpun uuteen, toimitamme uuden laitteen ja viemme vanhan laitteen pois,
sekä huolehdimme sen kierrätyksestä.

MAALÄMPÖPUMPUN ASENNUKSEN VAIHEET

MAALÄMPÖPUMPPUJEN
HUOLTO- JA ASENNUSALUEEMME
Alue 1
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Järvenpää, 
Sipoo, Tuusula, Kerava, Vantaa, Kirkkonummi, 
Klaukkala, Pornainen

Alue 2
Rajamäki, Mäntsälä, Askola, Lapinjärvi, 
Liljendahl, Myrskylä, Siuntio, Hyvinkää, InLiljendahl, Myrskylä, Siuntio, Hyvinkää, Inkoo,  
Orimattila, Riihimäki, Ruotsinpyhtää, Loviisa, 
Nurmijärvi, Porvoo, Veikkola, Vihti

 MAALÄMPÖPUMPUN ASENNUS ALK. 2 600€

MAALÄMPÖPUMPUN ASENNUS



MR. LVI HUOLTAA MAALÄMPÖPUMPUT MALLISTA RIIPPUMATTA
Maalämpöpumput ovat varmatoimisia lämmöntuottajia ympäri vuoden. Maalämpöpumpun toiminnassa 
kuitenkin kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten huollot ja tarkastukset ovat erittäin tärkeitä.

Kotitalouksissa on suositeltavaa tilata ammattilainen tarkastamaan maalämpöpumpun toiminta 
vuoden välein.

Huollossa katsotaan laitteiston kunto silmämääräisesti, tarkastetaan keruunesteen määrä, säädöt, 
varolaitteet sekä toiminta yhdessä lämmitysjärjestelmän kanssa sekä puhdistetaan sihdit.

Säännöllisellä huollolla tuSäännöllisellä huollolla turvaat maalämpöpumpun energiatehokkaan toiminnan.

Muistathan että saat maalämpöpumpun huollosta kotitalousvähennyksen!

Säätöjen optimointi
- Tarvittavat parametrimuutokset
- Tarvittavat ohjelmistopäivitykset

Hälytys lokin tarkastus
 - Vikakoodit
 - Laitteessa ilmenevä vika

KKeruupuolen ja lämmitysverkoston roskasihdit
- Irrotus ja puhdistus

Keruunesteen määrän tarkastus
- Paineen ja nestemäärän lisäys

Kalvopaisunta-astia
 - Esipaineen tarkastus
 - Tarvittaessa paineen lisäys

MR. LVI:N MAALÄMPÖPUMPUN HUOLTO SISÄLTÄÄ
Tarkistuksia
- Tippavesiputken viemäröinnin tarkastus
- Varoventtiilien toiminnan tarkastus
- Säätömoottorin / vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus
- Kiertovesipumpun toiminnan tarkastus
- Sähkölaitteiden tarkastus silmämääräisesti
- Putkis- Putkistojen tiiveyden tarkastus silmämääräisesti
 
 Muiden tarpeiden kartoitus
- Lisälaitteiden toiminnan tarkastus
- Maalämpölaitteen toiminta 
  lämmönjakojärjestelmän kanssa

Rikkinäisten laitteiden korjaukset 
sekä masekä materiaalit laskutetaan erikseen.

MAALÄMPÖPUMPUN HUOLTO ALK. 399€

Oletko korjaamassa vanhaa 
laitetta tai vaihtamassa uuteen? 
Meiltä saat nopean vianmäärityksen 

ja apua ongelmaan.

Varaa huolto 
tai tilaa ilmainen 

kartoitus ja osta uusi! 
Soita 010 666 72 82

MAALÄMPÖPUMPUN HUOLTO


