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Omakotitalon lämmitysjärjestelmä

Säästä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa
ja talon hukkalämpöä

Asuintalojen käyttökustannukset Suomessa

28,2%
Muut
käyttökustannukset

10,2%
Lämmin
käyttövesi

Yli 70 prosenttia asuintalon käyttökustannuksista
muodostuu tilojen ja käyttöveden lämmityksestä
sekä ilmastoinnista.
Kaikki muut kustannukset ovat korkeintaan 30
prosenttia! Näin ollen ylivoimaisesti suurin
säästöpotentiaali liittyy rakennuksen
järkevään lämmönhallintaan.

61,6%

Poistoilman
kautta

jopa 40 %
Rakennuksen
ikkunoiden, ovien,
seinien ja katon kautta

jopa 30 %
Jäteveden
kautta

Lämmöntalteenotto tarkoittaa lämmön palauttaminen uuteen käyttöön.
FinnStainlessin ratkaisujen avulla jopa 80 prosenttia poistoilman ja jäteveden lämmöstä voidaan
palauttaa taloon. Lisäksi lämpö voidaan ottaa talteen tulisijojen savukaasuista ja saunoista.

Lisälämpöä saadaan
kuumasta savukaasusta,
jos käytössä on takka,
uuni tai lämmityskattila

FinnStainless-talteenottajat
ottavat talteen
jopa 80%
poistoilman lämpöä

Lämmitys
ja ilmastointi

Asuintalon hukkalämpö

jopa 30 %

Lämmön talteenotto asuintaloissa

Kaikki se lämpö, jolla taloa lämmitetään, haihtuu
ennemmin tai myöhemmin.
Loppujen lopuksi lämmitämme ulkoilmaa!
Kaikesta lämmöstä noin 40 prosenttia
häviää rakennuksen ikkunoiden, ovien,
seinien ja katon kautta. Loput 60
prosenttia muodostuu poistoilman ja
jäteveden lämpöhäviöstä.

Sähkön lisäksi
sähkögeneraattoreista
voidaan saada lämpöä
sen pakokaasuista

FinnStainless-rekuperaattorit
ottavat talteen
jopa 80%
jäteveden lämpöä

Myös saunan ylijäämälämpöä
voidaan käyttää asuinrakennuksen tarpeisiin
Korkeapotentiaalinen lämpö.

Matalapotentiaalinen lämpö.

Korkean lämpötilan lähteistä (yli 60 °C) peräisin
oleva
energia
voidaan
johtaa
suoraan
lämpövaraajaan.

Matalan lämpötilan lähteistä (alle 45 °C) peräisin
oleva energia ei sovellu käytettäväksi suoraan tilojen
tai
käyttöveden
lämmittämiseen.
Sen
hyödyntäminen
edellyttää
lämpöpumpun
asentamista. Matalan lämpötilan lähteitä pystytään
hyödyntämään niin tehokkaasti, että niiden käyttö on
kannattavaa. Lisäksi matalan energian lähteet
mahdollistavat kiinteistön ilmastointijärjestelmän
tuloilman jäähdytyksen.

Siksi kuumalämmöntaltenottajat ovat yksinkertaisia
käytössä.

Suurin
osa
tästä
hukkalämmöstä
voidaan
palauttaa ja käyttää uudestaan
FinnStainless-lämmöntalteenottajien avulla.
KORKEAPOTENTIAALINEN
LÄMMÖNLÄHDE

VARAAJA

MATALAPOTENTIAALINEN
LÄMMÖNLÄHDE

LÄMPÖPUMPPU

VARAAJA
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Omakotitalon lämmitysjärjestelmä

Säästä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa
ja talon hukkalämpöä

Minkälaista lämmöntalteenottoa teidän talonne tarvitsee?
Erilaisten lämmöntalteenottojärjestelmät toimivat eri tavalla erilaisissa
kohteissa. Ensimmäisenä täytyy ottaa huomioon kohteessa jo olemassa
olevat lämmitysjärjestelmät sekä kohteen sähkö- ja LVI-suunnittelu.
Eri lämmöntalteenottoratkaisujen kannattavuus riippuu pitkälti perheenne
koosta ja elämäntavoista. Valinta kannattaa tehdä arvioidun hukkalämmön
määrän perusteella.

Lämmön talteenotto
savukaasusta
Jos pidät takkatulesta tai jos talossasi on kaasu-,
pelletti- tai öljykattila, osa niiden tuottamasta
lämmöstä häviää savupiipun kautta. FinnStainlessin
talteenottajien avulla savukaasujen lämpö voidaan
palauttaa talon lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin.

Lämmön talteenotto
poistoilmasta
Merkittävä osa rakennuksen lämpöenergiasta
poistuu koneellisen ilmanvaihdon kautta ulos.
FinnStainlessin poistoilmatalteenottajien
avulla
hukkalämpö voidaan käyttää uudestaan ja näin vähentää talon
lämmityskustannuksia.
Stellator on FinnStainless erikoisaurinko-ilman keräin. Se talteenottaa
lämpöä ilmasta, sekä lisäksi absorboi myös auringon
lämpösäteilyä.
FinnStainless-järjestelmät pystyvät talteenottamaan myös kylmää
poistoilmaa ilmastointijärjestelmään .

Lämmön talteenotto
jätevedestä
Jos perheessäsi nautitaan lämpimästä suihkusta, kylvystä tai
omassa
altaassa
uimisesta,
huomattava
osa
talon
käyttökustannuksista
kuluu
veden
lämmitykseen.
Käyttövesikustannuksia lapsiperheissä nostaa myös runsas
ruoanlaitto. Lämmin käyttövesi virtaa lopulta viemäriin. FinnStainless
lämmöntalteenottajat
palauttavat
jäteveden
lämmön
käyttövesijärjestelmään. Enää ei tarvitse huolehtia lämpimän veden
hinnasta.
Talteenottajat voidaan asentaa erilliseen saostussäiliöön tai
olemassa olevaan viemärikaivoon.

Lämmön talteenotto
saunasta
Saunassa syntyy runsaasti lämpöä, joka saunomisen
jälkeen häviää taivaan tuuliin. FinnStainless
tasolämmönvaihtimet auttavat keräämään tämän
ylijäämälämmön talteen ja palauttamaan sen talon
lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin.
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Omakotitalon lämmitysjärjestelmä

Säästä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa
ja talon hukkalämpöä

Savukaasujen lämmöntalteenottaja

Savukaasujen lämmöntalteenottajan toimintaperiaate

FinnStainlessin savukaasujen lämmöntalteenoottajat vat ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja tasopaneeleja, jotka asennetaan
savuhormin sisälle.

Lämpötila-anturi valvoo
savukaasun
jäännöslämpötilaa

Tehoa voidaan lisätä yhdistämällä useampi
paneeli kasetiksi.
Piipunhatun
alle
asennetaan
savun
jäännöslämpötilaa mittaava anturi, joka
tehtävänä on pitää lämpötila kondenssirajan
yläpuolella.

Jäähdytetty savukaasu poistuu
savupiipusta ulos

Kylmä lämmönsiirtoneste
virtaa lämmönvaihtimeen

Kuuma lämmönsiirtoneste
poistuu lämmönvaihtimesta

Lämmönsiirtoneste virtaa tasaisesti
pitkin lämmönvaihtimen sisällä
olevia kanavia ja lämpenee
vähitellen kuuman savukaasun
vaikutuksesta

Estääkseen kondensaatioveden
muodostumisen taltenottaja
pitää poistoilman minimissään
80°C lämpötilassa.

Ulkomitat:
Leveys: 160 mm
Korkeus: 670 / 1000 / 2000 mm
Rakenteen paino koottuna: 0.53 / 0.8 / 1.6 kg
Paino sis. lämmönsiirtonesteen: 0.75 / 1.1 / 2.2 kg

Kuuma savukaasu
nousee savupiippuun

Lämmönvaihtimen tyyppi: U.67-16.12 ... U.200-16.12
Paneelien lukumäärä: 1-4
Enimmäisteho (yhdellä
lämmönvaihtimella):

3.35 / 5 / 10 kW

Kytkentäkaavio lämmitys- ja lämminvesijärjestelmään liittämistä varten

Liittimet: 1/2’’ (12 mm)

•

Soveltuvat kaikenlaisiin piippuihin

•

Asennus ei edellytä savupiipun purkua

•

Eivät vaikuta savupiipun imutehoon.

Käyttöpaine: 3 baria

•

Helppo purkaa ja puhdistaa

Huippupaine: 4 baria

Toimintalämpötilat: -25°C ... +300°C

4

Huippulämpötilat: -50°C ... +600°C
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Savukaasujen talteenottajan
komponentit:
1. FinnStainless-talteenottaja

Lämmönvaihdinten Ruostumaton teräs
materiaali: AISI 321, 304, 316
Lämmönsiirtoaineen • Etanoli
tyyppi: • Propyleeniglykoli
• Etyleeniglykoli
• Vesi

1

2. FinnStainless V8 -ohjausyksikkö

2

3. Kiertovesipumppu

6
3

4. Savukaasun lämpötila-anturi

7

5. Nesteen lämpötila-anturi

Käyttöikä: 10 vuotta

6. Varaajan lämpötila-anturi

Huoltoväli: 1 vuosi

7. Lämminvesivaraaja
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Omakotitalon lämmitysjärjestelmä
Saunan ylijäämälämmön talteenottaja
FinnStainlessin ruostumattomasta teräksestä
valmistetut
tasolämmönvaihdinpaneelit
asennetaan kiukaan viereiselle seinälle ja/tai
kiukaan yläpuolelle niin, että paneelin ja seinän/
katon väliin jää muutama sentti tilaa. Näin ollen
hukkalämmön talteenoton lisäksi ne tehokkaasti
estävät palovahinkoja.

Säästä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa
ja talon hukkalämpöä

Saunan ylijäämälämmön talteenottajan toimintaperiaate
Talteenottajat voidaan asentaa saunan
seinään ja/tai sisäkattoon

Kuuma lämmönsiirtoneste
poistuu ja ohjautuu varaajaan

Viileä lämmönsiirtoneste
virtaa lämmönvaihtimeen

FinnStainless-järjestelman kanssa talteenottajan
rooli on lämmittää samalla saunan tiloja
Lämmönsiirtoneste virtaa tasaisesti
pitkin lämmönvaihtimen sisällä
olevia kanavia ja kerää lämmön talteen

Ulkomitat:
Leveys: 500 mm
Korkeus: 670 / 1000 / 2000 mm

Kiukaan lämpö lämmittää
lämmönvaihdinpaneelin

Rakenteen paino koottuna: 1.9 / 2.5 / 4.9 kg
Paino sis. lämmönsiirtonesteen: 2.4 / 3.25 / 6.4 kg
Lämmönvaihtimen tyyppi: U.67-50.12 ... U.200-50.12,
S.67-50.14 ... S.200-50.14,
Enimmäisteho (yhdellä

•

Toimivat paloa torjuvana suojana

•

Voidaan käyttää saunan
varalämmitysjärjestelmänä

•

Asennus ei vaadi saunan purkamista

•

Pika-asennus ja huolto

lämmönvaihtimella):

10 / 15 / 30 kW

Kytkentäkaavio lämmitys- ja lämminvesijärjestelmään liittämistä varten

Liittimet: 1/2’’ (12 mm)

4

Toimintalämpötilat: +10°C ... +150°C
Huippulämpötilat: -50°C ... +600°C
Käyttöpaine: 3 baria
Huippupaine: 4 baria
Lämmönvaihdinten Ruostumaton teräs
materiaali: AISI 321, 304, 316
Lämmönsiirtoaineen • Etanoli
tyyppi: • Propyleeniglykoli
• Etyleeniglykoli
• Vesi
Käyttöikä: 10 vuotta
Huoltoväli: 1 vuosi

1
Saunan ylijäämälämmön
talteenottaja komponentit::
1. FinnStainless-talteenottaja
2. FinnStainless V8 -ohjausyksikkö
3. Kiertovesipumppu
4. Virtapiirin lämpötila-anturi
5. Varaajan lämpötila-anturi
6. Lämminvesivaraaja

2
5
3

6
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Omakotitalon lämmitysjärjestelmä

Säästä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa
ja talon hukkalämpöä

FinnStainless jäteveden lämmöntalteenottaja

Jäteveden lämmöntalteenottajan toimintaperiaate

Jäteveden lämmöntalteenottaja asennetaan
erilliseen kaivoon laskuviemäriin mahdollisimman
lähelle
rakennusta.
Kaivoon
upotetaan
yksi tai useita lämmönvaihdinpaneeleja,
tyhjennyspumppu sekä lämpötila-anturi.

Kuuma
lämmönsiirtoneste
virtaa lämpöpumppuun

Jäähtynyt
lämmönsiirtoneste
virtaa lämmönvaihtimeen

Talteenottoyksikön teho vaihtelee paneelien
määrän mukaan.

Lämmin jätevesi
virtaa kaivoon

Teho paranee, mikäli talossa on kaksoisputkitus jakovesistä ja talteenottoyksikkö voidaan asentaa
harmaanveden kaivoon.

Jäähtynyt jätevesi
virtaa viemäriin

Lämmönsiirtoneste virtaa tasaisesti pitkin
lämmönvaihtimen sisällä olevia kanavia
ja lämpenee jäteveden vaikutuksesta

Ulkomitat:

Kun jäteveden lämpötila
on 8 °C, ohjain käynnistää
tyhjennyspumpun

Lämpötila-anturi valvoo
jäteveden jäännöslämpötilaa

Leveys: 500 mm
Korkeus: 670 / 1000 mm
Rakenteen paino koottuna: 1.9 / 2.5
Paino sis. lämmönsiirtonesteen: 2.4 / 3.25

•
•

Kestävät aggressiivista
viemäriympäristöä
Likaantuminen ei aiheuta tehon
menetystä

•

Ylivuotosuojattu ratkaisu

•

Helppo purkaa ja huoltaa

Lämmönvaihtimen tyyppi: U.67-50.12 ... U.100-50.12
Paneelien lukumäärä: 1-2
Enimmäisteho (yhdellä
lämmönvaihtimella):

Kytkentäkaavio lämmitys- ja lämminvesijärjestelmään liittämistä varten
8

10 / 15 kW

10
9

Liittimet: 1/2’’ (12 mm)
Toimintalämpötilat: 0°C ... +150°C
Huippulämpötilat: -50°C ... +600°C
Käyttöpaine: 3 baria

11

1

2

Huippupaine: 4 baria

4

Lämmönvaihdinten Ruostumaton teräs
materiaali: AISI 321, 304, 316
Lämmönsiirtoaineen • Etanoli
tyyppi: • Propyleeniglykoli
• Etyleeniglykoli
• Vesi
Käyttöikä: 10 vuotta
Huoltoväli: 1 vuosi

3

7

5

6
Jätevesitalteenottajan komponentit:

1. FinnStainless-talteenottaja

5. Kiertovesipumppu (kylmä piiri)

9. Lämpötila-anturi (kuuma piiri)

2. FinnStainless V8 -ohjausyksikkö

6. Kiertovesipumppu (kuuma piiri)

10. Varaajan lämpötila-anturi

3. Lämpöpumppu

7. Viemärikaivon lämpötila-anturi

11. Lämminvesivaraaja

4. Tyhjennyspumppu

8. Lämpötila-anturi (kylmä piiri)
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Omakotitalon lämmitysjärjestelmä

FinnStainless jäteveden lämmöntalteenottaja saostussäiliöön
Erillisviemäröintiin
sovellettava
jätevesitalteenottaja
valmistetaan
useista
tasolämmönvaihtimista
muodostuvana
kasettina, joka upotetaan sakokaivon esisäiliöön.
Asennus ei vaikuta erillisviemäröinnin toimintaan.
Talteenottoyksikön teho vaihtelee kasetin
sisältämien paneelien määrän mukaan.

Säästä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa
ja talon hukkalämpöä

FinnStainless jäteveden lämmöntalteenottaja sakokaivoihin
Jäähtynyt
lämmönsiirtoneste
virtaa lämmönvaihtimeen

Kuuma
lämmönsiirtoneste
virtaa lämpöpumppuun

Lämmin jätevesi
virtaa säiliöön

Jäähtynyt jätevesi
jatkaa virtaamistaan
erillisviemäröinnissä

Lämmönsiirtoneste virtaa tasaisesti pitkin
lämmönvaihdinten sisällä olevia kanavia ja
lämpenee jäteveden vaikutuksesta
Ulkomitat:
Leveys: 160 mm
Korkeus: 1000 / 2000 mm
Rakenteen paino koottuna: 0.8 / 1.6 kg
Paino sis. lämmönsiirtonesteen: 1.1 / 2.2 kg

Kytkentäkaavio lämmitys- ja lämminvesijärjestelmään liittämistä varten

Lämmönvaihtimen tyyppi: U.100-16.12, U.200-16.12
Paneelien lukumäärä: 1-4

•

Kestävät aggressiivista
viemäriympäristöä

•

Likaantuminen ei aiheuta tehon
menetystä

•

Eivät vaikuta sakokaivon toimintaan

•

Helppo purkaa ja huoltaa

Enimmäisteho (yhdellä
lämmönvaihtimella):

9

7
5 kW / 10 kW

8

Liittimet: 1/2’’ (12 mm)
Toimintalämpötilat: 0°C ... +150°C
Huippulämpötilat: -50°C ... +200°C

10

1

Käyttöpaine: 3 baria

2

Huippupaine: 4 baria

3

6

Lämmönvaihdinten Ruostumaton teräs
materiaali: AISI 321, 304, 316

Käyttöikä: 10 vuotta
Huoltoväli: 1 vuosi

5

4

Lämmönsiirtoaineen • Etanoli
tyyppi: • Propyleeniglykoli
• Etyleeniglykoli
• Vesi

Jäteveden lämmöntalteenottaja
sakokaivoihin komponentit:
1. FinnStainless-talteenottaja

5. Kiertovesipumppu (kuuma piiri)

9. Varaajan lämpötila-anturi

2. FinnStainless V8 -ohjausyksikkö

6. Viemärikaivon lämpötila-anturi

10. Lämminvesivaraaja

3. Lämpöpumppu

7. Lämpötila-anturi (kylmä piiri)

4. Kiertovesipumppu (kylmä piiri)

8. Lämpötila-anturi (kuuma piiri)
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Omakotitalon lämmitysjärjestelmä
FinnStainless Stellator aurinko-ilmalämpökeräin

Säästä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa
ja talon hukkalämpöä

FinnStainless Stellator aurinko-ilmalämpökeräin

Stellator
aurinko-ilmalämpökeräin
on
hybridilaite, jossa yhdistyvät aurinkokeräin
ja
ilma-vesilämpöpumppu.
Liitäntäja
ohjaustavasta riippuen se voi samanaikaisesti
toimia aurinkokeräimenä, poistoilman lämmön
talteenottajana, ilmalämpöpumpun keräyspiirinä
sekä ilmastointilaitteen jäähdyttimenä.

•

Yhdistää neljän laitteen ominaisuudet

•

Kerää lämpöä suoraan auringosta

•

Kerää lämpöä poistoilmasta/ulkoilmasta

•

Mahdollistaa tilojen jäähdytyksen

Poistoilmapuhallin

Suojalasi

Selektiivipinnoitetut
FinnStainless-lämmönvaihtimet

Keräimet asennetaan rakennuksen katolle tai
eteläpäätyyn ja liitetään poistoilmakanavaan
kiinteällä liitoskappaleella tai joustavalla
putkella. Asennus ei edellytä muutoksia
ilmanvaihtojärjestelmässä.

Liittimet

Runko vedenkestävää vaneria

Poistoilman liitoskappale
Stellator 5

Stellator 10

Lämmönvaihdinten
määrä:

5 kpl. (5m2)

10 kpl. (10m2)

Rungon ulkomitat:

2998 x 2082 x 121 mm

5548 x 2082 x 121 mm

Rakenteen paino koottuna:

195 kg (139 kg)*

360 kg (251 kg)*

Paino sis. lämmönsiirtonesteen:

205 kg (149 kg)*

380 kg (271 kg)*

14 000 kWh / vuosi

28 000 kWh / vuosi

Lämmön tuotanto
(Joensuu, 62°N):

* lasitus polykarbonaattia
Stellator-tuotesarjan yleiset ominaisuudet:
Liittimet: 1’’ (25 mm)
Käyttölämpötila-alue: -25°C ... +100°C
Käyttöpaine: 3 baria
Huippupaine: 4 baria
Lämmönsiirtoaineen • Etanoli
tyyppi: • Propyleeniglykoli
• Etyleeniglykoli
• Vesi
Käyttöikä: 10 vuotta
Huoltoväli: 1 vuosi

FinnStainless Stellator aurinko-ilmalämpökeräimen asennuskaavio
Ilmanvaihtojärjestelmän ulostulo liitetään
keräimeen haaroitusliittimellä ja joustavalla
tai kiinteällä putkella

kiinnitettyinä kattoon katon valmistajan
suositusten mukaisesti

Suojalasitus:
Vakiona karkaistu silikaattilasi, paksuus 6 mm
Vaihtoehtona valettu polykarbonaatti, paksuus 4 mm

Stellator
asennetaan suoraan
kannatuspuille

Poistoilmapuhaltimen ominaisuudet:
Ulkomitat: 386 x 386 x 220 mm
Ilmankulutus: 1400 m3 / tunti
Staattinen paine: 465 Pa
Akustinen paine: 72 dB (A)
Käyttöjännite: 230 v / 50 Hz
Teho: 170 W
Suojausluokka: IP X4

Kiinnitys kannatuspuihin
ja tavallisilla ruuveilla, jotka ruuvataan
suoraan keräimen runkoon

Useita keräimiä voi
yhdistää toisiinsa suoraan
ilman erillisiä liitoskappaleita
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FinnStainless Stellator aurinko-ilmalämpökeräimen toimintaperiaate
Toiminta ilmalämpökeräimenä
Ilma johdetaan keräimen sisälle, jossa se
virtaa lämmönvaihdinten molemmilla
puolilla luovuttaen lämpönsä

Lämmin lämmönsiirtoneste
virtaa keräimestä ulos
lämpöpumpulle

Säästä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa
ja talon hukkalämpöä

Aurinko-ilmalämpökeräimen kytkentä varaajaan eri toimintamoodeissa
Toiminta ilmalämpökeräimenä
9
8

6

1

8

7

Puhallin puhaltaa
jäähtyneen ilman
pois keräimen
rungosta

3
2

10

5

4

Lämmönsiirtoneste virtaa tasaisesti pitkin
lämmönvaihdinten sisällä olevia kanavia ja lämpenee
vähitellen lämpimän ilman vaikutuksesta

Jäähdytetty
lämmönsiirtoneste
virtaa takaisin keräimeen

Toiminta aurinkokeräimenä
Selektiivipinnoitettu lämmönvaihdin
absorboi aurinkosäteilyä, mikä nostaa
lämmönsiirtonesteen lämpötilaa

Kuuma lämmönsiirtoneste
virtaa keräimestä
ulos varaajaan

8
Järjestelmän komponentit:
1. FinnStainless Stellator

5. Kiertovesipumppu (kuuma piiri)

9. Varaajan lämpötila-anturi

2. FinnStainless V8 -ohjausyksikkö

6. Lämpötila-anturi (Stellatorin ulostulo)

10. Lämminvesivaraaja

3. Lämpöpumppu

7. Lämpötila-anturi (kuuma piiri)

4. Kiertovesipumppu (kylmä piiri)

8. Lämpötila-anturi

Toiminta aurinkokeräimenä

9
8

6

1

2

Lämmönsiirtoneste
virtaa takaisin
keräimeen

8

7

3

Lämmönsiirtoneste virtaa tasaisesti pitkin
lämmönvaihdinten sisällä olevia kanavia ja
lämpenee auringon säteilyn vaikutuksesta

8

10

5

4

8

8

