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SISÄLTÖ:
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AmbiHeat®- lämpöpumppulaitos
Toteutettuja kohteita



3

Teollisuus hukkaa edelleen suuren osan 
ostamastaan energiasta kertakäyttöisenä.
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Asiakkaidemme saamat 
säästöt ja päästövähenemät

Energian kierrättäminen ja 
CO2-päästöjen 
vähentäminen on 
huippukannattava 
investointi.

Investoinnin tuotto 
20-100%



TURVALLINEN KOKONAISTOTEUTUS
– CALEFA HOITAA KAIKEN

5

Hukkalämmön hyödyntämisessä teemme ainoastaan 
kokonaisratkaisuja, joissa vastaamme koko projektista: 
alkukartoituksesta säästölaskelmiin, suunnitelmiin, valmiiseen 
kokonaistoteutukseen ja sen jälkihoitoon.



ASIAKKAITAMME ERI TEOLLISUUDEN ALOILTA
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KORKEAN LÄMPÖTILAN 
LÄMPÖPUMPUT
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Teollisuuden 
lämpöpumput 
hyödyntävät 
tuotantojen 
hukkalämpöä

Lämpöpumput jalostavat
jätelämpövirroista saadun 
lämmön korkeampaan 
lämpötilaan, jolloin lämpöä 
voidaan käyttää yhä 
uudelleen ja uudelleen.

Lämpökamerakuva Aurajoki Oy:n tuotannosta.
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Kaupallisten lämpöpumppujen järkevä tuottolämpötila on 
noussut +130°C:een

Riittää useimpiin teollisiin prosesseihin
Uudella teknologialla voidaan korvata suurin osa höyrystä 
veteen –siirtimistä
Kuivausprosesseista saadaan suljettuja
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Hukkalämmön lähteitä +20…+90°C: Jätevedet, 
kuivausprosessien poistohöyryt, jäähdytysvedet, 
prosessivedet
Käyttökohteet +90…+130°C: kuivausprosessit, 
haihduttaminen, pesuvedet, sterilointi, pastörointi, 
tislaus, kaukolämpökohteet
Korkea hyötysuhde: COP 3-7

Teollisuuslämpöpumppuja Nivoksella



KUUMALÄMPÖPUMPUN HYÖTYSUHDE JA 
LÄMMITYSENERGIAN HINNAN TARKASTELU

Kuumalämpöpumpun COP-taulukko 



YMPÄRISTÖN ENERGIAA 
HYÖDYNTÄVÄ 

LÄMPÖPUMPPULAITOS
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Tuottaa kaukolämpöverkkoon energiaa puhtaista 
energialähteistä
Muuttaa energiantuotannon polttamattomaan teknologiaan
Hyödyntää erilaisia ympäristöstä saatavia lämmönlähteitä, esim. 
ulkoilma, maalämpö, aurinko, teollisuuden hukkalämpö
Tuottaa samalla myös kaukokylmää
Vähentää energiantuotannon CO2-päästöjä merkittävästi
Tämä laitos voidaan tuoda asutuksen keskelle, ilman että siitä 
tulee pienhiukkaspäästöjä tai melusaastetta ympäristöön.

15

(laitoskoko 500kW – 10MW)



SUUR-SAVON SÄHKÖ
KAUKOLÄMPÖÄ UUSIUTUVISTA 
LÄHTEISTÄ ILMAN POLTTAMISTA







LÄHTÖKOHTA JA RATKAISU
Kesäaikaan kaukolämmön tuotannossa käytettiin öljyä ja haketta
Lämpöpumppulaitos tuottaa energian kaukolämpöverkkoon hiilineutraalisti keväästä 
syksyyn ilman CO2-päästöjä tuottavaa polttamista 
Lämmönlähteet:

Aurinkolämpökenttä (25 %) 
Ulkoilma (75%)

Ylijäämälämpö varastoidaan lämpöakkuun, josta lämpöä otetaan kaukolämpöverkkoon

HYÖDYT
Öljyn käytöstä kesäaikaan voidaan luopua kokonaan
Hakkeen polttaminen vähenee merkittävästi
Suuret CO2-päästövähenemät

Käyttöönotto 2019

Lämpöpumpputeho 500 kW

Hyödynnettävä 
lämpöteho / vuosi 1000 MWh

CO2 -säästö 515 t / vuosi

KOHTEEN TIEDOT



TUOTANTO ULKOLÄMPÖTILAN MUKAAN



KIITOS!

Käyntiosoite
Keskikankaantie 21, 15860 Hollola

Puhelin 010 2190 280

Sähköposti calefa@calefa.fi
henkilökohtaiset sähköpostit etunimi.sukunimi@calefa.fi

www.calefa.fi
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