
SAVUMAX® LÄMMITYS

JAETTU LÄMPÖ ON TASAINEN LÄMPÖ

Syntyneen lämmön jakaminen tasaisesti kaikkialle taloon takaa asumismukavuuden joka neliöllä. Järjestelmän erittäin
älykäs ja vaivaton ohjausjärjestelmä optimoi edullisen energian käytön.

INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN – Energian hinta tulee jatkossakin 

nousemaan. Millä Sinä ajattelit lämmittää?

Savumaxin lämmitysjärjestelmillä saavutetaan maksimaalinen 

säästö lämmitysenergiakuluissa. Järjestelmän ylivoimainen 

kustannustehokkuus perustuu päälämmönlähteenä toimivaan talon 

tulisijaan ja savupiippuun, mitkä lämmitysjärjestelmästä riippumatta 

asennetaan lähes jokaiseen taloon.

Savumaxin lämmitysratkaisut on jaettu kolmeen eri Savumaxin lämmitysratkaisut on jaettu kolmeen eri 

tuotekonseptiin:

Savumax Economy

Savumax Maalämpö

Savumax Aurinko

Savukaasussa oleva lämmöntalteenotto parantaa tulisijan 

hyötysuhdetta oleellisesti. Lämpöä voidaan ottaa talteen takasta, 

kiukaasta tai vaikka puuhellasta. Toisin kuin tarjolla olevat 

vesikiertoiset takat, Savumax-talteenotto ei ainoastaan jaa eri 

tavalla tulisijasta syntyvää lämpöä, vaan hyödyntää myös muutoin 

hormin kautta karkuun pääsevän lämmön. Lämpö hyödynnetään 

asuintilojen ja käyttöveden lämmitykseen. Lämmöntalteenotolla

lisähyöty syntyy itsestään normaalin tulisijalla lämmittämisen 

ohessa.

Savumax Economyn ytimenä on savukaasujen 

lämmöntalteenottojärjestelmä. Lisälämmönlähteeksi Savumax 

Maalämmössä on integroitu nerokas maalämpöratkaisu. Savumax 

Aurinko -konseptissa lisälämpöä tuottaa aurinkolämpökeräimet.

Syntyneen lämmön jakaminen tasaisesti kaikkialle taloon takaa asumismukavuuden joka neliöllä. Järjestelmän erittäin
älykäs ja vaivaton ohjausjärjestelmä optimoi edullisen energian käytön.



SAVUMAX® ECONOMY

Savumax -lämmöntalteenotto

sen lämmön sekä

Ota kaikki lämpö talteen – Savumax Economy on
edullinen ja helppo ratkaisu.

Tulisijan lämmityksestä saadaan moninkertainen lämmityshyöty lisäämällä siihen Savumax Economy lämmitysjärjestelmä.
Normaalisti kun tulisijaa tai kiuasta käytetään, suuri osa lämmöstä karkaa hormin kautta ulos 
tämän lämmön talteen ja jakaa sen tasaisesti talon sekä käyttöveden lämmitykseen.    

sen lämmön sekä

Paitsi lompakkoa, myös ympäristöä ajatellen Savumax 

on järkiratkaisu. Savumax 

päästöt, sillä tulisijoja tarvitsee 

aikaansaamiseksi.

Lämmöntalteenoton

ympäristöystävällistä energiaa.

Savumax -talteenottopiipun

lämpö syntyy ja jakautuu 

tulisijaa tai kiuasta käytetään. 

paloturvallisin hormi.

lämmöntalteenotto yhdessä tulisijan ja hybridikattilan kanssa tuottaa 

sekä lämpimän käyttöveden, jonka omakotitalo tarvitsee.

Tulisijan lämmityksestä saadaan moninkertainen lämmityshyöty lisäämällä siihen Savumax Economy lämmitysjärjestelmä.
Normaalisti kun tulisijaa tai kiuasta käytetään, suuri osa lämmöstä karkaa hormin kautta ulos – Savumax Economy kerää
tämän lämmön talteen ja jakaa sen tasaisesti talon sekä käyttöveden lämmitykseen.    

sekä lämpimän käyttöveden, jonka omakotitalo tarvitsee.

Paitsi lompakkoa, myös ympäristöä ajatellen Savumax Economy

on järkiratkaisu. Savumax -lämmitys minimoi tulisijojen käytöstä syntyvät 

päästöt, sillä tulisijoja tarvitsee polttaa selkeästi vähemmän saman lämmön 

aikaansaamiseksi.

ämmöntalteenoton tuottama lämpö on 100% uusiutuvaa ja 

ympäristöystävällistä energiaa.

talteenottopiipun hyödyntäminen on varsin helppoa ja vaivatonta –

lämpö syntyy ja jakautuu vesikierron myötä ympäri asuinrakennusta aina kun 

tai kiuasta käytetään. Talteenotto-piippu on myös markkinoiden 

paloturvallisin hormi.



SAVUMAX® ECONOMY tekniikkaa

TOIMINTA

1. Takkaan laitetaan tuli

2. Savukaasut lämmittävät hormiputken ympärillä olevan lämmönvaihtimen

3. Ohjausyksikkö käynnistää latauksen joka siirtää lämmöt piipulta varaajaan

4. Hiilloksen sammuttua piipun ja varaajan lämpötilat asettuvat samalle tasolle ja ohjausyksikkö pysäyttää kierron

Savumax Economy toimituksessa on kaikki tarvittavat laitteet. Se 

sisältää täydellisen savuhormin lämmöntalteenotolla sekä 

hybridikattilan, josta energia jaetaan lämmitykseen ja käyttöveteen. 

Järjestelmä sisältää pumpun ja ohjauksen lattialämmitykselle tai 

pattereille sekä Savumax talteenottopiipulle. Automatiikka ohjaa 

myös sähkövastuksia tarpeen ja asetusten mukaan. Järjestelmässä 

on täydellinen SAVUMAX Maalämpö ja SAVUMAX Aurinko valmius.

ILMAINEN ASENNUSNEUVONTA! Savumax tarjoaa kaikkiin toimituksiin ilmaisen asennusneuvonnan puhelimitse.

2. Savukaasut lämmittävät hormiputken ympärillä olevan lämmönvaihtimen

varaajaan

lämpötilat asettuvat samalle tasolle ja ohjausyksikkö pysäyttää kierron

hybridikattilan, josta energia jaetaan lämmitykseen ja käyttöveteen. 

myös sähkövastuksia tarpeen ja asetusten mukaan. Järjestelmässä 

on täydellinen SAVUMAX Maalämpö ja SAVUMAX Aurinko valmius.

Savumax tarjoaa kaikkiin toimituksiin ilmaisen asennusneuvonnan puhelimitse.



SAVUMAX®MAALÄMPÖ

Savumax Maalämpö yhdistää maalämmön ja puulämmityksen parhaat puolet!

Olemme tuoneet markkinoille täysin uuden ja nerokkaan ratkaisun, jossa yhdistämme maalämmön Savumaxin 
vuosikymmenien kokemukseen ja osaamiseen lämmöntalteenotosta.
Savumax Economyyn - näin minimoimme sähkökulutusta myös silloin kun tulisijaa ei käytetä.

Perinteisiin ja raskaisiin maalämmitysjärjestelmiin verrattuna, 

Savumax Maalämpö on edullisempi jo investointivaiheessa. Säästöä 

Savumax Maalämpö yhdistää maalämmön ja puulämmityksen parhaat puolet!

Olemme tuoneet markkinoille täysin uuden ja nerokkaan ratkaisun, jossa yhdistämme maalämmön Savumaxin 
vuosikymmenien kokemukseen ja osaamiseen lämmöntalteenotosta. Savumax Maalämmössä lisäämme maalämmön 

näin minimoimme sähkökulutusta myös silloin kun tulisijaa ei käytetä.

Savumax Maalämpö on edullisempi jo investointivaiheessa. Säästöä 

kertyy lisää joka kerta kun lämmität kiuastasi tai tulisijaasi.

Savumax -lämmöntalteenottopiippu yhdessä tulisijan, maalämmön 

ja hybridikattilan kanssa muodostaa erittäin energiatehokkaan ja 

toimintavarman kokonaisuuden.

Savumax Maalämpö tuottaa edullista energiaa myös silloin kun 

tulisija ei ole käytössä. Maalämmön kanssa integroitu Savumax 

Economy tuottaa käytännössä ilmaisen lämmityksen silloin kun 

tulisijaa käytetään.



SAVUMAX® MAALÄMPÖ tekniikkaa

TOIMINTA

Savumax Maalämmön pohjana on Savumax Economy järjestelmä. Kun tulisijaa ei lämmitetä, hoitaa Savumax Maalämpö tarvittavan

lisälämmityksen. Maahan, talon läheisyyteen tai ympärille on asennettu keruupiiri ja tekniseen tilaan lämpöpumppuyksikkö, jok

tarvittaessa hybridikattilaa.

Savumax Maalämpö toimituksessa on kaikki tarvittavat laitteet. Se sisältää täydellisen savuhormin lämmöntalteenotolla, 

maalämpöpumpun keruupiirillä sekä hybridikattilan, josta energia jaetaan lämmitykseen ja käyttöveteen. Järjestelmä sisältää 

pumpun ja ohjauksen lattialämmitykselle tai pattereille sekä Savumax talteenottopiipulle. Automatiikka ohjaa myös sähkövastuk

tarpeen ja asetusten mukaan.

SAVUMAX Maalämpö kytkentäperiaate

ILMAINEN ASENNUSNEUVONTA! Savumax tarjoaa kaikkiin toimituksiin ilmaisen asennusneuvonnan puhelimitse.

Savumax Maalämmön pohjana on Savumax Economy järjestelmä. Kun tulisijaa ei lämmitetä, hoitaa Savumax Maalämpö tarvittavan

lisälämmityksen. Maahan, talon läheisyyteen tai ympärille on asennettu keruupiiri ja tekniseen tilaan lämpöpumppuyksikkö, joka lataa

Savumax Maalämpö toimituksessa on kaikki tarvittavat laitteet. Se sisältää täydellisen savuhormin lämmöntalteenotolla, 

maalämpöpumpun keruupiirillä sekä hybridikattilan, josta energia jaetaan lämmitykseen ja käyttöveteen. Järjestelmä sisältää 

pumpun ja ohjauksen lattialämmitykselle tai pattereille sekä Savumax talteenottopiipulle. Automatiikka ohjaa myös sähkövastuksia

Savumax tarjoaa kaikkiin toimituksiin ilmaisen asennusneuvonnan puhelimitse.



SAVUMAX® AURINKO

Savumax Aurinko vie sähkönkulutuksen minimoinnin huippuunsa yhdistämällä Savumax Economyn ja 
aurinkolämpökeräimet!

Aurinkolämpökeräimet tuottavat ilmaista energiaa keväästä syksyyn, silloin kun tulisijaa ei aktiivisesti käytetä. 
Aurinkoenergia on käytettävissä olevista lämmitysmuodoista ainoa, joka on käyttö
ilmainen.

Savumax Aurinko konseptiin kuuluvalla Suomessa valmistetulla ja 

Savumax Aurinko vie sähkönkulutuksen minimoinnin huippuunsa yhdistämällä Savumax Economyn ja 

Aurinkolämpökeräimet tuottavat ilmaista energiaa keväästä syksyyn, silloin kun tulisijaa ei aktiivisesti käytetä. 
Aurinkoenergia on käytettävissä olevista lämmitysmuodoista ainoa, joka on käyttö- ja ylläpitokustannuksiltaan lähes 

Savumax Aurinko konseptiin kuuluvalla Suomessa valmistetulla ja 

markkinoiden tehokkaimmalla keräimellä saavutetaan suurin 

hyöty keräinneliötä kohden. Savumax Auringon keräin on hinta-

laatusuhteessa paras markkinoilla oleva keräinpaketti. Keräimellä 

on pitkä käyttöikä ja 10 vuoden takuu. Lämmöntuoton neliöteho 

on moninkertainen sähkön tuottamiseen tarkoitettuun 

aurinkopaneeliin verrattuna.

Savumax Economy integroituna aurinkolämpökeräimien kanssa 

tuottaa energia- ja ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon kotisi 

lämmitykseen.



SAVUMAX® AURINKO tekniikkaa

TOIMINTA

Savumax Aurinko järjestelmän pohjana on Savumax Economy järjestelmä. Katolle on asennettu aurinkokeräimet ja tekniseen tilaan

latauspumppuyksikkö, joka lataa auringon paistaessa hybridikattilaan ja siitä edelleen käyttöön lähes ilmaista energiaa. Vain

kiertovesipumppu kuluttaa pienen valaisimen verran sähköä.

Savumax Aurinko toimituksessa on kaikki tarvittavat laitteet. Se sisältää täydellisen savuhormin lämmöntalteenotolla, 

aurinkolämpöjärjestelmän sekä hybridikattilan, josta energia jaetaan lämmitykseen ja käyttöveteen. Järjestelmä sisältää pumpu

ohjauksen lattialämmitykselle tai pattereille sekä Savumax talteenottopiipulle. Automatiikka ohjaa myös sähkövastuksia tarpee

asetusten mukaan.

SAVUMAX Aurinko kytkentäperiaate

ILMAINEN ASENNUSNEUVONTA! Savumax tarjoaa kaikkiin toimituksiin ilmaisen asennusneuvonnan puhelimitse.

Savumax Aurinko järjestelmän pohjana on Savumax Economy järjestelmä. Katolle on asennettu aurinkokeräimet ja tekniseen tilaan

latauspumppuyksikkö, joka lataa auringon paistaessa hybridikattilaan ja siitä edelleen käyttöön lähes ilmaista energiaa. Vain

Savumax Aurinko toimituksessa on kaikki tarvittavat laitteet. Se sisältää täydellisen savuhormin lämmöntalteenotolla, 

aurinkolämpöjärjestelmän sekä hybridikattilan, josta energia jaetaan lämmitykseen ja käyttöveteen. Järjestelmä sisältää pumpun ja 

ohjauksen lattialämmitykselle tai pattereille sekä Savumax talteenottopiipulle. Automatiikka ohjaa myös sähkövastuksia tarpeen ja 

Savumax tarjoaa kaikkiin toimituksiin ilmaisen asennusneuvonnan puhelimitse.



SAVUMAX YRITYSESITTELY

Savumaxin lämmitysratkaisut on jaettu kolmeen eri 
tuotekonseptiin:

Savumax
Savumax
Savumax

UUSIUTUVAN ENERGIA

SAVUMAX OY

Savumax tuottaa rahaa, energiaa ja luontoa säästäviä lämmitysjärjestelmiä asuinrakennuksiin.

UUSIUTUVAN ENERGIA

Savumax Oy on voimakkaasti kasvava suomalainen yritys, jonka 
historia ulottuu jo neljälle vuosikymmenelle. Rakentamisesta ja 
kiinteistöhuollosta alkunsa saanut kehityskaari on johtanut 
nykyiseen asemaan yhtenä Suomen innovatiivisimmista 
energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten 
lämmitysjärjestelmien toimittajista.

HYVÄ³ 
SÄÄSTYY

Uskomme, että jokainen meistä voi lämmitystapavalinnoillaan 
vaikuttaa paitsi omaan talouteensa, myös yhteiseen 
ympäristöömme energiaa säästämällä. Sen ei tarvitse olla edes 
vaikeaa. Savumax
hybridilämmitystapoja, joista autamme asiakasta valitsemaan 
omaan lämmitys
kokonaisuuden.

JATKUVA INNOVATIIVISUUS JA KORKEA LAATU

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

www.savumax.fi

Savumax Oy
Puh. 010 4405 900
Puusepänkatu 5
13110 Hämeenlinna
myynti@savumax.fi

Savumaxin lämmitysratkaisut on jaettu kolmeen eri 
tuotekonseptiin:

Savumax Economy
Savumax Maalämpö
Savumax Aurinko

UUSIUTUVAN ENERGIA-ALAN ASIANTUNTIJA

Savumax tuottaa rahaa, energiaa ja luontoa säästäviä lämmitysjärjestelmiä asuinrakennuksiin.

UUSIUTUVAN ENERGIA-ALAN ASIANTUNTIJA

Savumax Oy on voimakkaasti kasvava suomalainen yritys, jonka 
historia ulottuu jo neljälle vuosikymmenelle. Rakentamisesta ja 
kiinteistöhuollosta alkunsa saanut kehityskaari on johtanut 
nykyiseen asemaan yhtenä Suomen innovatiivisimmista 
energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten 
lämmitysjärjestelmien toimittajista.

HYVÄ³ – ENERGIAA SÄÄSTYY, RAHAA SÄÄSTYY, YMPÄRISTÖ 
SÄÄSTYY

Uskomme, että jokainen meistä voi lämmitystapavalinnoillaan 
vaikuttaa paitsi omaan talouteensa, myös yhteiseen 
ympäristöömme energiaa säästämällä. Sen ei tarvitse olla edes 
vaikeaa. Savumax-tuotevalikoima kattaa erillisiä, yhdisteltäviä 
hybridilämmitystapoja, joista autamme asiakasta valitsemaan 
omaan lämmitys- ja ilmanvaihtotarpeeseensa sopivan 
kokonaisuuden.

JATKUVA INNOVATIIVISUUS JA KORKEA LAATU

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

www.savumax.fi


