
- Sähköasennustyöt vanhaan sähköistykseen
- Ilmanvaihdon mittauksen ja säädön
- Parametriasetukset
- Kattavan käyttökoulutuksen
- Nibeturva 6- vuotta rekisteröinnin
- Nibe-Uplink perusversion

- Vanhan järjestelmän purku
- Vanhan järjestelmän poisvienti ja kierrätys
- Uuden laitteen kuljetus
- Uusi kone käyttökuntoon asennettuna
- Ilmastointityöt ja tarvikkeet
- Putkiasennustyöt ja tarvikkeet

LisäpalLisäpalveluna saatavilla ilmanvaihtokanavien puhdistus/ nuohous. 
Jos putkiston puhdistuksesta tai nuohouksesta on pitkä aika suosittelemme kysymään edullista tarjousta. 
Uusi laite suositellaan asentamaan puhtaille putkille laitteen käyttöiän parantamiseksi. 

MR.LVI:N KATTAVA POISTOILMALÄMPÖPUMPUN ASENNUS SISÄLTÄÄ

Meiltä saat NIBEn ja NILANin sekä muiden huippumerkkien laitteet ja asennukset. 
Tarjoamme nopeat toimitukset kilpailukykyisin hinnoin.

Asennuksen hinta vaihtelee kohteen ja asennettavan laitteen mukaan. Pyydä meiltä asennustarjous tai tilaa 
ilmainen kartoitus, joka ei sido mihinkään. Selvitämme yhdessä sinun kanssasi kohteeseesi parhaat 
vaihtoehdot ja saat meiltä tarjouksen juuri sinun asuntoosi sopivimmasta ratkaisusta.

POISTOILMALÄMPÖPUMPUN ASENNUS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN
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, InMyrskylä, Siuntio, Hyvinkää, Inkoo, Raasepori, 
Orimattila, Riihimäki, Ruotsinpyhtää, Loviisa, 
Nurmijärvi, Porvoo, Veikkola, Vihti

POISTOILMALÄMPÖPUMPUN ASENNUS



MR. LVI HUOLTAA POISTOILMALÄMPÖPUMPUT MALLISTA RIIPPUMATTA
Poistoilmalämpöpumppu on yksinkertainen ja helppokäyttöinen lämmitysmuoto, mutta laite tarvitsee 
hieman enemmän huoltoa kuin muut lämpöpumput. Suodattimet pitää vaihtaa ja laite imuroida säännöllisesti. 
Lisäksi ammattilaisen pitäisi tarkastaa ja huoltaa laite 1-2-vuoden välein.

Poistoilmalämpöpumpun huollon yhteydessä asiakkaalle selvitetään tarkistettavien kohteiden kunto ja 
korjaustarpeet. Huollossa tarkastetaan suodattimet, puhaltimet, kyky ottaa lämpöä talteen, säätö ja 
varolaitteet. Mahdollisista korjauksista sovitaan huollon jälkeen asiakkaan kanssa.

PPoistoilmalämpöpumpun kylmäkoneen huoltaminen on luvanvaraista toimintaa, samoin kuin 
poistoilmalämpöpumpun asentaminen. Turvatekniikan keskus ylläpitää rekisteriä kylmälaitteiden huoltoon 
valtuutetuista huoltoliikkeistä. 

Mr. LVI tarjoaa osaavan poistoilmalämpöpumpun huollon ja korjauksen edullisesti. 
Muistathan että perushuolto on kotitalousvähennyskelpoista työtä!

Säätöjen optimointi
- Tarvittavat parametrimuutokset

Hälytys lokin tarkastus
 - Vikakoodit
 - Laitteessa ilmenevä vika

Suodattimien vaihto

KalKalvopaisunta-astia
 - Esipaineen tarkastus
 - Tarvittaessa paineen lisäys

Rikkinäisten laitteiden korjaus sekä materiaalit laskutetaan erikseen.

MR. LVI:N POISTOILMALÄMPÖPUMPUN HUOLTO SISÄLTÄÄ
Tarkistuksia
 - Tuloilmaritilä
 - Puhallinmoottorien toiminta
 - Tippavesiputket
 - Varoventtiilit
 - Säätömoottori
 - Kier - Kiertovesipumppu
 - Sähkölaitteiden tarkastus silmämääräisesti
 - Putkistojen tiiveyden tarkastus silmämääräisesti
 
 Muiden tarpeiden kartoitus
 -Kanavien nuohous
 -Ilmavirtauksien säätö

POISTOILMALÄMPÖPUMPUN HUOLTO ALK. 190€

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

POISTOILMALÄMPÖPUMPUN HUOLTO


