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NoppaKoti on tehty erityisesti yhden ja kahden hengen talouksille eli Suomen noin kahdelle miljoonalle pientaloudelle, joille ei ole
ollut juuri tarjolla omakotimuotoista asumista. Pieni talo on edullinen hankkia ja asua. NoppaKoti on lisäksi hyvän energiatehokkuutensa ansiosta ekologinen ja ekonominen pientalo. Passiivitasoisissa rakenteissa on tehokas lämmöneristys ja erittäin hyvä
ilmatiiveys. Kuutiomuoto on myös energiatehokas. NoppaKoti on
aina vähintään passiivienergiatasoinen, tarjoamme myös nollaja plusenergiaversiot, joihin Savumax tarjoaa hyvät eväät.
NoppaKodin lämmitys perustuu uusiutuviin energioihin. Keskipisteenä on hybridivaraaja, johon voi kytkeä useita ulkopuolisia
lämmönlähteitä. NoppaKoti A:ssa (messukohde 15) siihen on
liitetty lämpöä talteen ottava Savumax Lämpöhormi ja katolle
asennetut aurinkokeräimet. Aurinkosähkön jälkiasennukseen
NoppaKodeissa on vakiona valmiuskaapelointi.
NoppaKoti B:n (kohde 16) varaajaan on liitetty yllä mainittujen
lisäksi NunnaUuni Genius-Aqua+ vesikiertoinen varaava takka ja
pieni maalämpöpumppu. Takka syöttää lämpöä suoraan varaajaan ja Lämpöhormi kerää savukaasujen hukkalämpöä. Takka ja
Lämpöhormi tuottavat 85 % vuosittaisesta lämmitysenergiasta ja
aurinkokeräimet antavat huhtikuusta syyskuuhun 15 prosenttia
vuosikulutuksesta. Savumaxin maalämpöpumppu on totuttua
pienitehoisempi, lämmitysteho on 4 kW. Uusissa omakotitaloissa
riittää yleensä 3 kW:n huipputeho paukkupakkasillakin, silti usein
maalämpöpumput ovat kuuden kilowatin luokkaa. Jos auringon
tai takan lämpö riittää, maalämpö ei käynnisty. Hybridikattilassa
on myös sähkövastus, enimmäkseen varalla. Lämmin käyttövesi
ja lattialämmityksen vesi tulevat samasta hybridivaraajasta.
Ilmanvaihtokone Savumax Climos F 200 Comfort B on varustettu tehokkaalla lämmöntalteenotolla ja maapiirin avulla toimivalla
esilämmitys-/jäähdytyspatterilla. LTO-vuosihyötysuhde on 84 % .
Kumpaakin taloa kiertää sata metriä maalämmitysputkistoa eli
maapiiri, joka esilämmittää IV-koneen tuloilmaa talvella ja viilentää sitä kesällä energiataloudellisemmin kuin paljon sähköä vievä
kompressoritekniikka. Tässä sähköä kuluu vain 20 wattia kiertovesipumppuun. Maasta tuleva jäähdytys- ja esilämmitysteho on
noin 2000 W, eli satakertainen käytettyyn sähköön nähden.
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Huolehdi huomisesta - käännä katse tulevaisuuteen
Savumax on lämmöntalteenottoon ja tähän perustuviin uudentyyppisiin, kustannustehokkaisiin lämmitysjärjestelmiin erikoistunut yritys. Vuonna 2014 Savumax on tuonut markkinoille kehittämänsä neljä uutta energiaa ja ympäristöä säästävää lämmitysjärjestelmää, Savumax Tuli, Savumax Maalämpö, Savumax Ilmavesi ja Savumax
Aurinko. Savumaxin tuotevalikoima kattaa erillisiä, yhdisteltäviä hybridilämmitystapoja, joista autamme Sinua valitsemaan omaan lämmitys- ja ilmanvaihtotarpeeseesi
sopivan kokonaisuuden. Toisiaan täydentävistä järjestelmän osista saat suurimman
säästön hyödyntämällä niitä yhdessä ympärivuotisesti.
Savumax-ilmanvaihtojärjestelmä asentamalla saadaan talosi lämmitysenergiantarvetta alennettua 25 %. Näin suurella säästöllä Savumax on hyötysuhteeltaan
markkinoiden järjestelmistä kustannustehokkain. Savumax-ilmanvaihtojärjestelmän
jäähdytysyksikkö mahdollistaa sisätilojen viilentämisen ilmaiseksi maapiiriä ja rakennuksen omia ilmanvaihtokanavia hyödyntäen. Näin viileys jaetaan tasaisesti kaikkiin
huonetiloihin.
Savumaxin aurinkokeräimet on valmistettu Suomessa ja markkinoiden tehokkaimpina niillä saavutetaan suurin hyöty keräinneliötä kohden. Siksi Savumaxin
keräin on hinta-laatusuhteessa markkinoiden paras ja sillä on 10 vuoden takuu.
Savumax Lämpöhormin hyödyntäminen ei vaadi urakkamuotoista lämmittämistä, vaan riittää, että tulisijoja lämmitetään sen verran, kuin niitä muutenkin
käytettäisiin. Lämmöntalteenotto tuottaa siis lämpimän käyttöveden normaalin
tulisijojen tunnelmallisen käytön sivutuotteena. Savumax Lämpöhormi on myös
markkinoiden paloturvallisin savupiippu, koska savukaasuja jäähdytetään.

Esimerkki sähkönkulutuksesta ja uusiutuvasta ilmaisesta energiasta, kun käytössä on suora sähkö, maalämpöpumppu 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 lämmitysenergiankulutus 15 000 kWh/vuosi). Ostetun sähköenergian määrä.
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