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Parim valik mõeldes
rahakotile ja
keskkonnale
Kas sooviksite koju meeldivat soojust võimalikult väikeste kuludega? Rohkem kui 260 000
eramus Rootsis on keskkonnasõbralik ja
–säästlik küttesüsteem tänu soojuspumpadele. Järjest rohkem on märgatud soojuspumpade poolt pakutavat soodsat küttevõimalust ka
Eestis. Kaks kolmest renoveerijast vahetab
vana katla soojuspumba vastu. Uude eramusse
paigaldatakse soojuspump üheksal juhul kümnest.
Suured säästud. Hankides soojuspumba, säästad sadu eurosid esimesest aastast alates. Sul
pole vaja muretseda enam elektri või kütteõli
hinnatõusu pärast. Samuti annad oma panuse
puhtamasse keskkonda.

GreenLine
V

Igasse majja
Soojuspumbad ammutavad soojust maast, veest,
õhust või ventilatsioonist. See tähendab, et leidub
kindlasti sobilik soojuspump ka sinu majja, vaatamata sellele kus sa elad või kuidas kütad oma maja
praegu. Samuti ei ole vahet kas remondid vana või
ehitad uut maja.

Head koostööpartnerid
Positsiooni Eesti turul parandab kindlasti ka koostöö erinevate maailma juhtivate ettevõtetega
(Ouman, Gebwell). Näiteks leping Gebwelliga
annab Profenerile ainuõiguse kasutada oma
tootevalikus nende kvaliteetseid soojuspumpasid.

Teid teenindavad asjatundjad
Võtke ühendust Profeneri volitatud edasimüüjatega. Oma ala spetsialistid teevad Teile tasuta soojusökonoomilised arvutused, kus näidatakse kui
palju on võimalik küttekuludes kokku hoida.

TWIN on ainulaadne lahendus, mis ühendab
ventilatsioonisoojuse maasoojusega. Tulemuseks on
kahekordne võimsus ja suuremad säästud.

Täiuslik tootevalik
Turvaline erigarantii
Profener soojuspumbad aitavad Sul säästa puhast raha. Ükskõik kus Su maja ka paikneb ja milline on
praegune küttesüsteem. Tootevalik on piisavalt lai, et leida sobilik süsteem just Sinu majale meie kliimas.
Profener soojuspump toodab soodsat ja turvalist soojust aastakümneteks. Tehnikat on arendatud,
testitud ja lihvitud nüüdseks juba üle 30 aasta.

80
%
kokkuhoidu
energiatarbimises

Miks valida Profener?

Maasoojuspump aitab Teil säästa küttekulusid kuni
80 protsenti! Maasoojuspump toodab iga tarbitud
kilovati elektrienergia kohta umbes kolm kilovatti
soojusenergiat.
Profener maasoojuspumba tasuvusaeg on 5-7
aastat.

Ökoloogiline
Energiasäästlik
Eriti vaikne
Viieaastane garantii
Soome kvaliteet
Täislahendus

Turvaline Garantii!

Küttekulu

Igat soojuspumpa testitakse enne toodangust
tulekut põhjalikult. Selline kvaliteedikontroll tagab
selle, et praak tehasest välja ei jõua. Testitud tooted
on töökindlad, mis lubab neile anda 5-aastase
garantii. Pea kõikidel Profener GreenLine soojuspumpadel on 5-aastane erigarantii.

Soojuspump

Õli

Elekter

Profener G R EEN L IN E

Õige soojuspumba valik
Profener soojuspumbaga säästad märkimisväärselt palju raha, sõltumata sellest kus asub eramu. Hiljuti
hangitud, töökorras kütteagregaat ei sega soojuspumba paigaldamist. Nad võivad töötada kõrvuti, säästes
palju raha. Alljärgnevas tabelis on välja toodud millist tüüpi soojuspump kuhu sobib. Edasimüüjad aitavad
Teil valida märksa täpsemalt juba sobiva soojuspumba.
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Õlikatel
Profener Greenline (maa/kalju/vesi). Toodab kütte- ja
tarbevee. Ühendatakse olemasoleva küttesüsteemiga.
Võimalik kasutada paralleelselt olemasoleva küttekatlaga.
Vähendab kulutusi küttele kuni 70%!

Elektrikatel
Profener Greenline (maa/kalju/vesi). Toodab kütte- ja
tarbevee. Ühendatakse olemasoleva vee baasil
küttejaotusega. Vähendab kulutusi küttele kuni 70%!

Otse elektriküte
Profener Greenline (maa/kalju/vesi). Ühendatakse min
veetsirkulatsioonil töötava puhurradiaatoritega.
Olemasolevad küttekehad säilitatakse. Vähendab kulutusi
küttele kuni 70%!

Puuküte/graanulküte
Profener Greenline (maa/kalju/vesi). Toodab kütte- ja
tarbevett. Ühendatakse olemasoleva vee baasil
küttejaotusega. Säästab aega, tööd, keskkonda ja vaeva!

Nii töötab maa-, kalju-,
vesisoojuspump
1. Maakontuuris tsirkuleerib vedelik (alkohol/vesi),
mida soojendab kalju, maa või veekogu.
2. Aurustis vedel külmaine aurustub.
3. Kompressor surub auru kokku, mille tagajärjel
temperatuur tõuseb järsult.
4. Soojus loovutatakse kondensaatoris eramu kütteja tarbevee süsteemi. Külmaine temperatuur langeb
ning külmaine veeldub.
5. Reguleerventiilis rõhk ja temperatuur langevad
veelgi. Külmaine tsirkuleeriv tsükkel algab uuesti.
6. Loodusjahutus on mõistlik viis kasutada ära
puuraugus olevat jahedust maja jahutamiseks suvekuudel. Puhuragregaat jagab meeldivalt jaheduse
eramusse. Selline süsteem parandab ka puuraugu
tootlikust kütteperioodil.
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Looduslikku soojust maast,
kaljust, veest, õhust ja
ventilatsioonist
Oma soojust võib ammutada erinevatest
looduslikest energiaallikatest. Kasutatav
soojus on maasse akumuleerunud päikeseenergia, mida soojuspump kasutab eriti efektiivselt. Energiat, mida kütteks kasutada,
leidub kõikjal meie ümber, sõltumata
geograafilisest asendist.

Maasoojus

Kaljusoojus

Maasse laetud päikeseenergia soojendab maatorus tsirkuleerivat mürgivaba vedelikku. Temperatuur tõstetakse kompressori abil kütte- ja tarbevee
tootmiseks vajalikule kõrgusele.

Kui sobival sügavusel (0-20m) krundil on kalju, siis
soovitame kaljusoojust. Põhimõte ja tehnika on
samad nagu maasoojusel, selle vahega, et energia
võetakse puuraugust. Kaljusoojus võtab vähe
ruumi ja puurimine käib kiiresti.

Maakontuur
Kui krundil on piisavalt ruumi, siis paigaldatakse
tavaliselt maakontuur. Maatoru kaevatakse 1
meetri sügavusele.

Veesoojus
Maja läheduses olevat veekogu võib samuti ära
kasutada energiaallikana. Torustik ankurdatakse
raskuste abil veekogu põhja.

Ventilatsioonisoojus
Ventilatsioonisoojuse puhul kasutatakse energiaallikana siseõhus olevat soojust, mis muidu tuulutataks akende kaudu välja. Ventilatsioonsoojuspumbaga toodetakse kütte- ja tarbevesi ning saadakse
tervislik ja meeldiv sisekliima. Uudistoode TWIN
ühendab ventilatsioonist saadava soojuse maasoojusega. Kombineerides erinevaid soojusallikaid on
saadud kompaktne ja säästlik soojuspumbasüsteem.

Ülivõimas tehnika, mis
säästab raha ja keskkonda
Profener soojuspump on kindlasti tasuv investeering. Võid vähendada küttekulusid (sh. tarbevesi) kuni
70%. See tähendab tuhandeid eurosid säästu, isegi kui kogu hange tasutaks laenurahadega.
Parim säästuviis. Energiatarbimine väheneb nii palju, et saadud säästuga maksad tagasi intressi- ja laenukulud. Investeerides soojuspumpa, võid saada kuni 20% intressi paigutatud rahale. Vaevalt, et leidub
kindlamat raha paigutamise kohta nii kõrge intressiga.

Väärtus tõuseb pidevalt
Profener soojuspumba ja kütad maja neli aastat
sama raha eest mis enne kulus aastas. See seletab ka
seda, miks 2/3 küttesüsteemi uuendajatest valib
soojuspumba. Üheksa kümnest uue maja ehitajast
valib soojuspumba parema energiamajanduslikkuse, turvalisema tuleviku ja tervislikuma sisekliima
pärast.

Soodsat soojusenergiat
Kasulikku soojusenergiat 100%
75% tasuta soojust maast, kaljust, veest
25% elektrit

Hoolitsus keskkonna eest

Kaasaegne ja turvaline

Hankides Profener soojuspumba annad oma
panuse puhtamasse keskkonda. Teed teene endale
ja tulevastele sugupõlvedele. Soojuspump kasutab
kütteks ümbrusesse akumuleerunud taastuvat
loodusenergiat ja ei kuluta maakera piiratud
ressursse. Kodukandi elukeskkond paraneb, kuna
soojuspump ei saasta. Rootsis säästavad paigaldatud soojuspumbad energiat kahe tuumaelektrijaama või 1,3 miljoni kütteõli kuupmeetri jagu.

GreenLine on kaasaegne ja turvaline seade, mis
soojusallikana püsib töökorras ka aastate pärast
kauges tulevikus. Arenenud tehnika tagab selle, et
soojuspump on tõepoolest töökindel. Samuti teeb
intelligentne juhtimissüsteem pumbast kasutajasõbraliku. Sul tuleb määrata vaid soovitud õhutemperatuur toas ja soojuspump hoolitseb kõige
ülejäänu eest, kaasa arvatud madalad küttekulud.

Soodne päikeseenergia
Taastuv päikeseenergia tõstab plasttorus oleva
vedeliku (tsirkuleeriv vedelik on mürgivaba) temperatuuri mõne kraadi võrra. See soojus muudetakse
soojuspumba soojusvahetis kütte- ja tarbeveeks.
Kasutegur, ulatudes 400%-ni, teeb soojuspumbast
ülivõimsa seadme, võrreldes teiste tänapäeval
tuntud küttevormidega.
Lühike maakontuur
lisab võimsust ja sääste.
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Parim valik küttesüsteemi uuendades
Vana katelt uue vastu vahetades, tasub enne valiku
tegemist võrrelda tulevaste kütte- ja tarbeveekulude kalkulatsioone eri seadmete ja Profener soojuspumba vahel. Võrreldes elektri-, õli-, puu-, graanulvõi kaugküttega, säästab GreenLine nii raha kui
keskkonda. Vana, musta katlamaja asemel tuleb uus
puhas ruum, mida saab kasutada tunduvalt otstarbekamalt.

Kõik vajalik
Profener Greenline on täiuslik soojuspump, mis
toodab kütte ja tarbevett. Kõik vajalik on sisse ehitatud. Soojuspumbas kasutatakse kõige uuemat
tehnikat meeldiva ja turvalise soojuse tootmiseks.
Arvuti baasil töötav juhtimiskeskus valvab, et
siseõhk ruumides püsib soovitud temperatuuril
sõltumata ilmamuutustest õues. Sisseehitatud
elektrikatel tagab stabiilse ja turvalise kütte. Kõige
külmemate pakastega annab elektrikassett lisasoojust juhul kui kompressoriga toodetust ei peaks
piisama.

GreenLine on maa-, kalju- ja vesisoojuspumpade seeria. Põhjamaade
ostetuim. Kaasaegne tehnika
garanteerib maksimaalse võimsuse
ja kasutuskindluse.

Profener loodusjahutus
GreenLine’i ja kaljusoojuse ühendamisel on võimalik saada maast jahutust. Soetuskulud on madalad
ja jahutamine samuti suhteliselt soodne. Soojuspumbaga ühendatakse puhurradiaatorid, mis
saavad jahutuseks vajaliku energia puuraugus
olevast vedelikust. Küttesüsteem muutub seega
veelgi efektiivsemaks, kuna jahutusel laetakse
toasoojus puurkaevu.

Tunne elust mõnu
Lõõgastu vannis ja käi dušš all nii tihti kui soovid.
Soojuspump hoolitseb selle eest, et soodsat tarbevett oleks alati piisavalt.

Soojuspump kasutab
efektiivselt ära kaljusse
laetud päikeseenerggiat.

Oled just hankinud uue küttekatla?
Ka sellisel juhul, kui katel on uus ja soojusjagamine
vee baasil, pakub Profener GreenLine lisasäästu.
Sellisel juhul kütab peaasjalikult soojuspump.
Olemasolev katel jääb alles ja aktiveerub automaatselt pakaspäevadel, kui maja vajab lisaenergiat. Kui
olemasolev katel aja jooksul amortiseerub, siis
täiendatakse süsteemi lihtsate moodustega nii, et
maja kütte ja tarbevee tootmine jääb täielikult
soojuspumba ülesandeks.

Maasoojust võetakse maasse
kaevatud plasttorudega.

Viie aasta garantii
Parimal soojuspumbal peab olema ka parim garantii. Tehnika kõrge tase ja seadme komponentide
kvaliteet lubavad Profener Greenline soojuspumbale anda 5-aastase garantii.

Maasoojuspumpade lipulaev
Profener GreenLine on teistest sammu võrra ees mitmete uute tehniliste lahendustega. Pumba südameks
on uut tüüpi Scroll-kompressor. Kompressor on mõeldud spetsiaalselt soojuspumpadele. Kasutatavad
lahendused tehnoloogias lisavad tunduvalt töökindlust.

Kuumem vesi – rohkem tarbevett

Parim kasutegur 65°C juures

Profener GreenLine toodab kompressoriga 65-kraadist vett, mis tähendab et kasutatavat tarbevett on
45% rohkem. Vajadusel võib ka radiaatoritesse
mineva vee temperatuuri tõsta. Võimalus toota
kompressoriga kuumemat vett teeb Profener
GreenLine-st ideaalse toote küttesüsteemi renoveerijale. GreenLine sobib sellise küttekatla asendajaks,
kus radiaatorid on mõõdistatud kõrgetele temperatuuridele. Vastupidiselt konkurentide toodetele
suudab GreenLine toota kõrgetemperatuurilist vett
kompressoriga võtmata abiks kallist lisaelektrit.

Külmainele optimeeritud uue Scroll-kompressoriga
saadakse 65°C temperatuuri juures parim kasutegur.

Kõige vaiksem omas klassis
Uus tehnika ja suur täpsus kasutatavas kompressoris teevad seadmest teistega võrreldes tunduvalt
vaiksema.

Iseenesest mõistetav lahendus,
kui ehitad uut maja
Ainulaadne tuleviku lahendus, mis ühendab ventilatsioonisoojuse maasoojusega. Tulemuseks on kahekordne võimsus ja suuremad säästud. Energiahindade jätkuv tõus ahvatleb
üha enam otsima paremaid lahendusi. Profener
soojuspump
tagab
optimaalse energia kasutuse. Kui majas puudub
vajadus kütta, siis ventilatsioonist saadav üleliigne
soojus laetakse maakontuuri. Nii soojendatakse
maakontuuri, et hiljem
sealt see energia jälle
efektiivselt maja kütteks
kasutada.

Ventilatsiooni mitu head külge
Rootsis paigaldatakse ventilatsioonisoojuspump
90%-le uutest majadest. Profener ventilatsioonisoojuspump toodab soodsalt maja kütte ja tarbevett, kasutades ära siseõhust saadavat soojusenergiat, mis enamikel juhtudel tavaliselt tuulutatakse
akende kaudu välja. Korraliku ventilatsiooniga
kaasneb puhtam ja tervislikum siseõhk. Kaasaegse
maja õhk vahetatakse kaksteist korda ööpäevas.
Akende kaudu tuulutada pole vaja. Süsteem annab
kõik mainitud mugavused hoides küttekulud
madalana.

Täiuslik lahendus uusehitajale
Maasoojust
ammutatakse
maakontuuriga.
Maakontuur kaevatakse soovitatavalt muude
ehituse kaevetööde käigus. Loomulikult on võimalus kasutada ka kaljut soojusallikana, sellisel juhul
puuritakse energiakaev sügavusega u 50m.
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Profener aitab Sul säästa
kõige rohkem
Profener soojuspumbas kasutatakse juhtivate
tootjate tehnoloogiat ja parimaid komponente. Saad turvalise ja kindlalt töötava süsteemi.
Edasimüüjad on koolitatud ja sertifitseeritud
tegema täiusliku analüüsi Sinu maja energiavajadusest. Kohtud professionaaliga kelle soovituste põhjal on lihtne teha õigeid otsuseid
säästmise koha pealt.

Kuidas see toimub?
Võta ühendust lähima Profeneri edasimüüjaga.
Tema aitab Sind nõu ja jõuga, et saaksid alustada
säästmist võimalikult ruttu.

1. Säästukalkulatsioonid

2. Koduvisiit

Profeneri edasimüüja arvutab Sulle tasuta kui
palju on võimalik säästa erinevate soojuspumba
süsteemidega võrreldes olemasoleva küttesüsteemiga. Ka keskkonnasäästud tuuakse ära.

Et soojuspump oleks õiget tüüpi ja optimaalse
võimsusega, tuleb edasimüüjal teha kohapeal
energiakulu ülevaatus. Profeneri edasimüüjad on
energiakasutuse ja -säästu asjatundjad. Ülevaatus
on tasuta.

3. Puur-/ või kaevetööd

4. Paigaldus

Kui oleme koos leidnud sobiva soojuspumba Sinu
majja, on aeg hakata ettev almistama puur- või kaevetöid. Tööde kestvus üldiselt on vaid mõni päev. Selle
ajaga peaks ka krunt jälle korda tehtud olema.

Vana õlikatel (ja võimaluse korral ka õlimahuti)
lammutatakse nõuetekohaselt ja uus kaasaegne
soojuspump paigaldatakse.

5. Häälestus

6. Tee unistused teoks

Enamus parameetreid on tehase poolt paika
pandud. Seega paigaldus läheb ruttu ja
edasimüüja teeb vaid peenhäälestuse vastavalt
majale.

Uus kaasaegne soojuspump toodab turvaliselt soojust
aastakümneid. Vanast katlamajast on saanud puhas ja
vaikne ruum. Ole hea, vii unistused ellu. Profener
soojuspump säästab selle jaoks raha.

Tehnilised andmed - GreenLine maasoojuspump
Küttevõimsus, kW*
COP
Energiatõhususklass**
Lisaküttekeha võimsus, kW
Soovitatavad kaitsmed
Lisaküttekeha 3kW, A
Lisaküttekeha 6kW, A
Lisaküttekeha 9kW, A
Sügavus x laius x kõrgus, mm
Kaal, kg
Tarbeveeboileri maht, l
Külmaaine R407C, kg

6
5,3 / 4,9
4,8 / 2,9
A+++

8
7,4 / 6,8
4,6 / 2,8
A+++

10
9,4 / 8,5
4,7 / 2,9
A+++

13
13,3 / 12,2
4,8/ 3,0
A+++

3/6/9

3/6/9

3/6/9

3/6/9

3x16
3x16
3x20
240
185
1,8

3x16
3x16
3x16
3x20
3x25
3x25
680 x 600 x 1895
240
240
185
185
1,8
1,8

3x16
3x20
3x25
250
185
2,2

Tehnilised andmed - V maasoojuspump
Küttevõimsus, kW*
COP
Energiatõhususklass**
Sulakkeet, A
Sügavus, laius, kõrgus, mm
Kaal, kg
Külmaaine
Külmaaine kogus, kg

V6
5,3 / 4,9
4,8 / 2,9
A+++
3x10

V8
7,4 / 6,8
4,6 / 2,8
A+++
3x10

V10
9,4 / 8,5
4,7 / 2,9
A+++
3x10

168
R407C
1,8

172
R407C
1,8

180
R407C
1,8

V13
V16
V20
13,3 / 12,2 15,9 / 14,6 22,5 / 20,3
4,8 / 3,0
4,8 / 2,9
4,5 / 2,7
+++
+++
A
A
A+++
3x16
3x16
3x20
775 x 600 x 1200
195
205
230
R407C
R407C
R410A
2,2
2,5
2,9

V26
30,5 / 27,3
4,7 / 2,8
A+++
3x25

V32
34,6 / 30,9
4,8 / 2,9
A+++
3x32

230
R410A
2,9

225
R410A
2,9

* Võimsused antud temperatuuridel 0˚/35˚ ja 0˚/55˚
** Süsteemi energiatõhususklass - keskmised kliimatingimused, põrandaküte

Alusta säästmist, tegutse kohe!
Profeneri lai tooteskaala võimaldab leida igale objektile sobiliku soojuspumba. Toodete
kõrge kvaliteet võimaldab pakkuda pikaealist garantiid. Soojuspumbad toodetakse uutes
kaasaegsetes tehastes Skandinaavias. Kõik soojuspumbas kasutatavad komponendid on
maailma juhtivate valmistajate toodang.
Soojuspump OÜ ja edasimüüjad on Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni (EESA) liikmed. Kõik
Profeneri edasimüüjad koolitatakse ja sertifitseeritakse rangete rahvusvaheliste nõuete
kohaselt. Soojuspumba ala parimad spetsialistid, Profeneri müüjad, aitavad leida teie majale
optimaalse energiasäästliku küttelahenduse.

ISO 9001 kvaliteedisertifikaat

Profener OÜ on MTÜ Eesti
Energiasäästu Assotsiatsiooni
liige

Profener OÜ

Sõpruse puiestee 151a, 13418 Tallinn, Eesti | tel. +372 5620 4545 | info@profener.ee

Gost R vastavussertifikaat

Tootjatehas: Gebwell Oy
Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta, Soome | tel. +358 020 1230 800 | info@gebwell.fi
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