
 
Kvaliteetsed soojuspumbad koju ja kontorisse
 
Aksum Grupp pakub era- ja äriklientidele soojuspumpade ja konditsioneeride paigaldamist ja 
hooldust, samuti ventilatsioonisüsteemide hooldust. Tänapäevane küttesüsteem ja 
ventilatsioonisüsteem tagab hoones ühtlase soojuse ning madalad küttearved. Samavõrd tähtis kui 
ruume on kütta, on neis ka õhku vahetada.

Soojusenergia on kõikjal meie ümber. Seda leidub välisõhus, maapõues, ventileeritavas õhus, 
põhjavees või isegi heitvees. Meid ümbritsev soojusenergia on valmis kasutamiseks. Soojuspump 
kogub ümbritsevast keskkonnast salvestunud soojusenergiat ja energia siirdatakse 
kompressortehnika ja soojusvahetite abil meile kasulikuks soojuseks, millega köetakse ruume ja 
tarbevett.
Soojuspumbad toimivad kahte pidid, talvel kütavad ja suvel jahutavad. Seega on ühe süsteemiga 
võimalik nii kütta kui ka jahutada eluruume ning toota sooja tarbevett.
Kasuta tasuta soojusenergiat 
Soojuspump on selleks üks parimatest lahendustest. Näiteks: soojustegur 3 (COP=3) näitab, et 
soojuspump annab kulutatava elektrienergiaga võrreldes kolm korda rohkem soojusenergiat. Üle 
kahe kolmandiku soojusenergiast saadakse tasuta  soojusallikast (nt maapind, õhk, veekogu � �
jne). Seega soojuspump säästab seda rohkem raha, mida suurem on maja energiavajadus.
NB! Soojuspumba soojustegurit võib määrata erinevatel 
välistemperatuuridel ja koos lisaseadmetega või ilma. 
Uurige enne otsustamist soojusteguri määramise tingimusi. 
Euroopa Liidus müüdavad soojuspumbad peavad vastama 
ja olema testitud vastavalt Euroopa standardites EN 255 ja 
EN 14511 esitatud nõuetele.
Mida väiksemad on soojusallika (maa, õhk, vesi) ja kütte 
pealevoolu temperatuuride vahed seda suurem on 
soojustegur, st et soojuspumbad on kõige efektiivsemad 
madalatemperatuurilistes küttesüsteemides nt radiaator- ja 
põrandaküttesüsteemides. Allpool toodud pildil on näidatud
soojusteguri arvutusvalem.

Küttevõimsust on võimalik määrata mõõtes nt õlikulu ja/või energiatarbimist. Lihtsustatud seos on, 
et küttevõimsus madalaimal välistemperatuuril (külmimal päeval) on kolmekordne aastane õlikulu. 
Näiteks, kui oled kulutanud 3m³ õli aastas, siis vajalik küttevõimsus on 3×3 ehk 9 kW.
Loe lisaks kuidas valida soojuspumpa ja millised on erinevate soojuspumpade tööpõhimõtted, 
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klikkides siin: Tasub teada
Aksup Gruppil on pikaajaline kogemus (tehtud tööde 
hulgas Tasku juurdeehitus, Hotell Tartu, Ammende Villa ja 
paljud eramajad).
Pakutakse täisteenust  müüakse, paigaldatakse ja �
hooldatakse ainult kvaliteetseid seadmeid.
Ettevõtet iseloomustab tasemel teenindus  ollakse �
professionaalid ja leitakse kiirelt meeldiva lahenduse.
Kui vajad abi soojuslahenduse valikul, helista:
52 70 202 või kiri aadressil: info@aksumgrupp.ee

 

Soojuspumpade müük ja konsultatsioon
Aksup Grupp müüb seadmeid, mis sobivad meie
kliimaga ja on kvaliteetsed. Antakse nõu ja 
leitakse sinu koju või äripinnale sobiv lahendus.

 Soojuspumpade paigaldus ja hooldus
Soojusseadmete pika eas saladus on 
nõuetekohane paigaldus ja regulaarne hooldus. 
Aksum Grupp on abiks aastaringselt.

   
 

Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja hooldus
Aksup Grupp tagab ruumides värske õhu tänu 
tipptasemel süsteemidele, pikaajalisele 
kogemusele ja hulgale teadmistele.

 Küttesüsteemide ehitamine ja hooldus
Ehitatakse küttesüsteeme, mis on kompaktsed, 
säästlikud ja ökoloogiliselt puhtad. Mõeldakse 
pikaajaliselt ja vähendatakse kulusid.

   
Vaata Aksup Gruppi pakutavaid tooteid klikkides siin: Tooted või allpool asuva tootegrupi 
nimetusel
Õhk-õhk soojuspumbad Õhk-vesi soojuspumbad Maasoojuspumbad Konditsioneerid

    
Vaata Aksup Gruppi poolt teostatud töid klikkides siin: Tehtud tööd
    

http://aksumgrupp.ee/tasub-teada
http://aksumgrupp.ee/tehtud-tood#all/1/list
http://aksumgrupp.ee/#22/1/list
http://aksumgrupp.ee/#43/1/list
http://aksumgrupp.ee/#21/1/list
http://aksumgrupp.ee/#all/1/list
http://aksumgrupp.ee/#all/1/list
mailto:info@aksumgrupp.ee
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Põltsamaa Romec Metall
jahutussüsteemi ehitus

Tartu Vahi tn Selver
jahutussüsteemi ehitus

Tartu vaksalihoone
ventilatsioonitööd

Tartu Fortuuna 32
vesijahutussüsteemi ehitus

  
Aksum Grupp OÜ

Tartumaa
Tel: (+372) 527 0202

info@aksumgrupp.ee
www.aksumgrupp.ee
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