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SAVUMAX-HYBRIDILÄMMITYS

Savumax-tuoteperhe koostuu tulisijan lämmöntalteen-
otosta, tehokkaasta lämpöä talteenottavasta ilmanvaih-
tojärjestelmästä sekä aurinkokeräimistä. Toisiaan täyden-
tävistä järjestelmän osista saadaan suurin rahan säästö 
hyödyntämällä niitä yhdessä ympärivuotisesti.

Savukaasussa oleva lämmöntalteenotto parantaa tulisijan 
hyötysuhdetta oleellisesti. Lämpöä voidaan ottaa talteen 
takasta, kiukaasta tai vaikka puuhellasta. Toisin kuin tarjol-
la olevat vesikiertoiset takat, Savumax-talteenotto ei aino-
astaan jaa eri tavalla tulisijasta syntyvää lämpöä, vaan hyö-
dyntää myös muutoin hormin kautta karkuun pääsevän 
lämmön. Lämpö voidaan hyödyntää sekä asuintilojen ja 
käyttöveden lämmitykseen. Lämmöntalteenotolla lisähyö-
ty syntyy itsestään normaalin tulisijalla lämmittämisen 
ohessa.

Ekologinen kokonaisuus
Savumaxin elämäntehtävä on rahaa säästävien
lämmitysratkaisujen toimittaminen kaikkiin koteihin 
Suomessa ja lähialueilla. 

Savumax säästää
Energiaa
Rahaa
Ympäristöä



Investointi tulevaisuuteen
Lämmitysenergian hinta tulee jatkossakin nousemaan. 
Millä Sinä ajattelit lämmittää? 

JAETTU LÄMPÖ ON TASAINEN LÄMPÖ

Syntyneen lämmön jakaminen tasaisesti kaikkialle  taloon 
takaa asumismukavuuden joka neliöllä. Savumaxin läm-
pöä  talteenottavalla ilmanvaihtojärjestelmällä syntynyt 
lämpö otetaan tehokkaasti talteen ja sillä saavutetaan jopa 
neljänneksen säästö talon lämmitysenergiantarpeessa.

Savumax-hybridikokonaisuuden täydentää tarpeen mu-
kaan mitoitettu aurinkokeräinjärjestelmä, jolla kerätään 
lämpö talteen niinä vuodenaikoina kun takkalämmitystä 
ei aktiivisesti hyödynnetä ja auringon lämpöä on vapaasti 
saatavana.

Savumax on helppo.  Järjestelmän erittäin älykäs ja vai-
vaton ohjausjärjestelmä optimoi ilmaisenergian käytön. 
Lisäksi se on lakisääteistä vuosittaista nuohousta lukuun 
ottamatta täysin huoltovapaa järjestelmä, johon ei sisälly 
liikkuvia eikä kuluvia osia. Näin Savumaxin teho pysyy en-
nallaan useita kymmeniä vuosia. 
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Esimerkki sähkönkulutuksesta ja uusiutuvasta ilmai-
sesta energiasta, kun käytössä on suora sähkö, maa-
lämpöpumppu ja Savumax*. Kaikissa vaihtoehdoissa 
käytetään takkaa.
* Maalämmön COP 3, Savumax –hybridilämmitys keskimääräisellä 
pientalon puunpoltolla 7,6 m3/vuosi (Metlan tutkimus 2007/2008). 
Talo 2011 energiamääräyksillä (Energiatodistuksen lämmitysenergian-
kulutus 15 000 kWh/vuosi). Ostetun sähköenergian määrä.



Savumax-lämmitys
Varaavan takan lämmöstä saadaan kaksinkertainen lämmityshyöty
lisäämällä siihen Savumax-talteenottopiippu. Ota kaikki lämpö talteen.
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* Edellyttäen, että talon ilmanvaihto toimii yli 90% hyötysuhteella ja tulisija on oikein mitoitettu lämmitys-
tarpeeseen, talo on A-energialuokassa ja siinä käytetään normaali  (Suomen keskiarvo) määrä polttopuita. 

Savumax -lämmöntalteenotto yhdessä tulisijan / -sijojen 
kanssa tuottaa sen lämmön ja lämpimän käyttöveden, 
jonka normaalikokoinen uusi omakotitalo tarvitsee, nor-
maalin tulisijojen käytön sivutuotteena.*

Savumax on edullinen investointi. Järjestelmä korvaa ja 
hyödyntää komponentteja, jotka tulevat taloon joka ta-
pauksessa, kuten tulisija ja savupiippu. Muu lämmitys-
järjestelmä, kuten lattialämmitys ja lämminvesivaraaja 
tarvitaan aina.
 
Paitsi lompakkoa, myös ympäristöä ajatellen Savumax on 
järkiratkaisu. Savumax-lämmitys puolittaa tulisijojen käy-
töstä syntyvät päästöt, sillä tulisijoja tarvitsee polttaa puo-
let vähemmän saman lämmön aikaansaamiseksi. Läm-
mön talteenoton tuottama lämpö on 100% uusiutuvaa ja 
ympäristöystävällistä energiaa. 

Savumax-talteenottopiipun hyödyntäminen ei vaadi varsi-
naista lämmittämistä, vaan riittää, että tulisijoja käytetään 
sen verran, kun niitä muutenkin käytetään. Talteenotto-
piippu on myös markkinoiden paloturvallisin hormi, koska 
savukaasuja jäähdytetään.

Tutustu www.savumax.fi
1) Lämmöntalteenottopiippu
2) Tulisija vesikierrolla tai ilman
3) Hybridivaraaja
4) Aurinkolämpökeräimet



Aurinkoa on helppo hyödyntää

Räätälöidyt ratkaisut

Ota yhteyttä myyntiimme, niin mietim-
me juuri Sinulle ja talollesi sopivan läm-
mityskokonaisuuden.

ILO IRTI ILMAISESTA ENERGIANLÄHTEESTÄ

Savumax-aurinkokeräimet tuottavat enimmän osan tarvit-
tavasta lämmöstä silloin, kun tulisijoja ei käytetä, eli huhti-
kuusta syyskuuhun vaivattomasti ja huoltovapaasti, pelkäl-
lä vuositarkastuksella.

Savumax-aurinkokeräinjärjestelmä säästää sähköä 2 000 – 
12 000 kWh vuosittain  –  kaikki kotiin päin. 

PARAS HINTA-LAATUSUHDE

Savumaxin Suomessa valmistetulla ja markkinoiden tehok-
kaimmalla keräimellä saavutetaan suurin hyöty keräinne-
liötä kohden, mikä tarkoittaa, että Savumax-keräin on hin-
ta-laatusuhteessa paras markkinoilla oleva keräinpaketti.

Keräimellä on pitkä käyttöikä ja 10 vuoden takuu. Läm-
möntuoton neliöteho on moninkertainen sähkön tuotta-
miseen tarkoitettuun aurinkopaneeliin verrattuna.  

Sopii

kaikkiin rakennuksiin, joissa 
tarvitaan lämpöä.

Ostetun lämmitysenergian 
tarvetta saadaan järkevin inves-
toinnein alennettua 20-30% täy-
dentämällä lämmitysjärjestelmä 
Savumax-aurinkokeräimillä.

Savumax –aurinkolämpöjärjestelmä mahdollistaa talon lämmittämisen
ilmaiseksi ja vaivattomasti.



JÄTEILMA
0 º c

TULOILMA
+ 20 º c
+ 15 º c

POISTOILMA
+ 22 º c

RAITISILMA
talvi -20 º c
kesä +27 º c

+4 º c
+7 º c

MAAPIIRI

Maapiirissä kiertää nestettä, joka kesällä 
viilentää ja talvella lämmittää talon 
sisään tulevaa ilmaa. Järjestelmässä ei 
ole lämpöpumppua, pelkästään kierto-
pumppu, jonka ansiosta kulutus on 
häviävän pieni.

0 º c
+15 º c

ESILÄMMITYS 

Ilmanvaihto on tärkeä osa kokonaisuutta,
kaikkine osineen.

Hyvin suunnitellun ilmanvaihdon merkitystä talon ener-
giankulutuksen pienentämisessä ei pidä väheksyä. Talosi 
lämmitysenergiantarvetta saadaan alennettua 25% asen-
tamalla Savumax-ilmanvaihtojärjestelmä. Näin suurella 
säästöllä Savumax on hyötysuhteeltaan markkinoiden il-
manvaihtojärjestelmistä kustannustehokkain.

Savumax kerää rakennusta ympäröivän lämmön talteen 
nerokkaasti maapiirillä, eikä päästä lämpöä karkaamaan 
vaikka sisäilma vaihtuukin. Savumax IV-koneen hyötysuh-
de on patentoidun kennorakenteen ansiosta yli 90%.

ILMAINEN VIILENNYS

Savumax ilmanvaihtojärjestelmän jäähdytys-
yksikkö mahdollistaa sisätilojen viilentämisen 
ilmaiseksi rakennuksen omia ilmanvaihto-
kanavia hyödyntäen. Näin viileys jaetaan 
tasaisesti kaikkiin huonetiloihin.

Käy tutustumassa ilmanvaihtokoneiden toimin-
taperiaatevertailuun verkossa, niin huomaat ne 
ominaisuudet, joiden vuoksi Savumax on ykkö-
nen.

www.savumax.fi 



Savumax Oy

UUSIUTUVAN ENERGIA-ALAN ASIANTUNTIJA

Savumax Oy on voimakkaasti kasvava suomalainen yritys, 
jonka historia ulottuu jo neljälle vuosikymmenelle. Ra-
kentamisesta ja kiinteistöhuollosta alkunsa saanut kehi-
tyskaari on johtanut nykyiseen asemaan yhtenä Suomen 
innovatiivisimmista energiatehokkaiden ja ympäristöystä-
vällisten lämmitysjärjestelmien toimittajista.
          3HYVÄ     –  ENERGIAA SÄÄSTYY, RAHAA SÄÄSTYY, YM-
PÄRISTÖ SÄÄSTYY

Uskomme, että jokainen meistä voi lämmitystapavalin-
noillaan vaikuttaa paitsi omaan talouteensa, myös yhtei-
seen ympäristöömme energiaa säästämällä. Sen ei tarvitse 
olla edes vaikeaa. Savumax-tuotevalikoima kattaa erillisiä, 
yhdisteltäviä hybridilämmitystapoja, joista autamme asia-
kasta valitsemaan omaan lämmitys- ja ilmanvaihtotarpee-
seensa sopivan kokonaisuuden.

JATKUVA INNOVATIIVISUUS JA KORKEA LAATU

Oman tuotekehityksemme ja kansainvälisen yhteistyö-
kumppaniverkoston avulla tarjoamme asiakkaillemme 
keinoja lämmittää ja ottaa lämpöä talteen tehokkaammin 
ja pienemmällä rahalla. 

Referenssit

Tutustu referensseihimme internet-
sivuillamme osoitteessa www.savumax.fi 

Päätuotteemme

ovat Savumax -lämmitys, -ilmanvaihto- 
ja -aurinkokeräinjärjestelmät.

Tuotanto
Lämmitysjärjestelmien tuotanto
tapahtuu Suomessa.

Savumax on kiinnostavin rahaa säästävän
talotekniikan toimittaja.
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