
 SUPPEA ASENNUSSISÄLTÖ 

 ILMALÄMPÖPUMPUN SUPPEAN ASENNUKSEN TOIMITUSSISÄLTÖ 

 Suppea asennus sisältää ilmalämpöpumpun asennuksen pientarvikkeet ja asennustyön. Tässä 
 asennuksessa sisäyksikkö ja ulkoyksikkö ovat rankarunkoisen ulkoseinän vastakkaisilla puolilla ja 
 seinään tehtävä reikä ei vaadi erikoistyökaluja. Reikä tehdään suoraan sisäyksikön putkiyhteen 
 kohdalta ulos (katso esimerkkikuva). Ulkoyksikön sijoitus paikka on suoraan sisäyksikön kanssa 
 samassa linjassa. Huomioithan, että kohteeseen tulee hankkia sopiva ilmalämpöpumpun maa- 
 tai seinäteline ennen asennusta. 

 ●  Sisäyksikön asennus max. 2,5 m korkeuteen 
 ●  Asiakkaan hankkiman telineen asennus. Seinätelineen osalta asennus max. 1,5 m 

 korkeuteen maantasosta. Maatelineen asennus valmiille kantavalle routimattomalle 
 alustalle 

 ●  Ulkoyksikön vaimenninkumisarjan (4 kpl) asennus, vaimenninkumisarja ei sisälly 
 toimitukseen vaan ne tulee ostaa erikseen 

 ●  Eristetyt kylmäaineputket ja niiden asennus ulko- ja sisäyksikön välille pintavetona, max. 2,5 
 m 

 ●  Sisäyksikön kondenssivesiputken ja kylmäaineputkien asennus samaan koteloon, 
 sisäyksikön kondessivesiputki johdetaan ulkoyksikön alle telineen etureunaan 

 ●  Ulkopuolen valkoinen asennuskanavasarja putkituksille asennuksineen, max. 2 m, sisältää 
 läpiviennin seinäliitännän ja yhden suoran 2 m kotelon 

 ●  Reiän poraaminen rankarunkoiseen ulkoseinään, max. 30 cm paksu seinä ja max. 3 m 
 korkeuteen maantasosta 

 ●  Suojaputken ja putkiyhteen välin eristäminen ja tiivistäminen ilmavuotojen estämiseksi 
 ●  Laitteiston sähkösyöttö maadoitetulta ulkopistorasialta tai turvakytkimeltä pintavetona, 

 max. 3 m  (Huom! Mikäli sähkönsyöttö on yli metrin päässä ulkoyksiköstä, turvakytkimen 
 asentaminen on pakollista) 

 ●  Laitteiston testaus ja asennuspöytäkirjan laatiminen 
 ●  Käyttöopastus laitteelle perustoimintojen osalta 
 ●  Opastus omatoimisesti toteutettavien huoltotöiden osalta 
 ●  Töistä syntyneiden roskien ja pakkausjätteen keruu, nämä jätetään asiakkaalle esim. 

 ulkoyksikön viereen. 

 ILMALÄMPÖPUMPUN SUPPEAAN ASENNUKSEEN EI SISÄLLY 

 ●  Asennuspaikan edusta raivaus, kuten huonekalujen siirto 
 ●  Kohteen suojaaminen asennuksessa syntyvältä pölyltä 
 ●  Vanhan ilmalämpöpumpun purkaminen 
 ●  Maatelineen alustan maarakennustyöt 
 ●  Mahdolliset rakennustelinetyöt 
 ●  Sisäyksikön asennus portaikkoon 
 ●  Ulkoyksikön kondenssiveden johtaminen pois laitteelta 
 ●  Mahdollisen WiFi-yhteyden kytkeminen 
 ●  Perusasennusta laajemmat työt kuten sähkösyötön 

 tuominen pääkeskukselta ja turvakytkimen asentaminen 



 ASENNUKSEN LISÄTYÖT 

 Ilmalämpöpumpun suppeaan asennukseen on mahdollista ostaa lisätyönä vain 
 erikoisporauksen ulkoseinään. Muita lisätöitä tarvittaessa tulee tilata suppean asennuksen 
 sijasta ilmalämpöpumpun perusasennus. 

 (  Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%) 

 Erikoisporaukset ulkoseinään 

 Erikoisporaukset ulkoseinään lisätöinä max. 400 mm paksuudelle. 

 ●  Timanttiporaus betoniseinään  350 € / reikä 
 ●  Timanttiporaus Siporex- ja kevytsoraharkkoseinään  65 € / reikä 
 ●  Timanttiporaus tiiliseinään  65 € / reikä 
 ●  Poraus massiivipuuseinään  50 € / reikä 

 Tuntiveloitus alkavalta tunnilta 

 Tuntiveloituksena tilattavissa lisätöissä minimiveloitus on aina 1 tunti. 

 ●  Sähköasentajan tuntiveloitus  75 € / h 
 ●  LVI-asentajan tuntiveloitus  75 € / h 
 ●  Kylmäaineasentajan tuntiveloitus  75 € / h 
 ●  Timpurin tuntiveloitus  65 € / h 
 ●  Kalusteasentajan tuntiveloitus  63 € / h 

 Kilometrikorvaukset 

 Erikseen tilattavissa lisätöistä, asennuksen keskeytymisestä ja mahdollisista tarvikenoudoista veloitetaan 
 kilometrikorvaus.* 

 ●  Kilometrikorvaus  70 snt / km 

 *Veloitusperuste: Asentaja lähtee toimipaikastaan, saapuu kohteeseen, suorittaa mahdolliset tarvikenoudot ja 
 palaa takaisin toimipaikkaansa. 


