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Hengitysliitto ja Allergia- ja astmaliitto: Ilmalämpöpumppuja mainoste...
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Sari Gustafsson

Pumppujen mainostetaan poistavan sisäilmasta bakteerit ja homeet. Ei pidä paikkaansa, sanoo Hengitysliitto.
15.12.2014 10:13 Taloussanomat
Suosittele

Jaa

52

Tweet

2

Kommentteja 90 kpl

Share

Ilmalämpöpumppu ei ole ratkaisu tunkkaiseen ilmaan, muistuttavat Hengitysliitto ja Allergia- ja astmaliitto. Laite sekoitetaan usein ilmanpuhdistimiin tai
ilmanvaihtojärjestelmiin.
Liitot kiinnittävät huomiota siihen, että pumppujen mainostetaan poistavan sisäilmasta bakteerit ja homeet. Liittojen mukaan tästä ei ole olemassa tutkimustuloksia.
Lue myös nämä:

Nordea lopetti lyhyimpien euriborien tarjoamisen

Karu totuus kodeista: "Euroja ei välttämättä saa koskaan takaisin"
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Yle: Valtio lunastaa venäläisten havitteleman tontin

– Ilmalämpöpumpuissa on suodattimia, mutta varsinaisia ilmanpuhdistimia ne eivät ole, sanoo liittojen sisäilma- ja korjausneuvontapalvelun päällikkö Tuula
Syrjänen tiedotteessa.

Jos sisätiloista on mitattu suuria pitoisuuksia bakteereita, oikea korjaustapa on Syrjäsen mukaan ilmanvaihdon parantaminen. Jos taas rakennuksessa on havaittu
homeongelma, rahat pitäisi laittaa rakenteiden korjaamiseen.

Ilmalämpöpumput eivät korvaa liittojen mukaan toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää eli ne eivät poista sisätiloista likaista ilmaa eivätkä tuo
raikasta ilmaa tilalle.

TALOUSTIEDOT

Hengitysliitto ry

∇ MAINOS ∇

Kommentteja 90 kpl
Suosittele

YRITYKSET
IHMISET

1/3

Jaa

52

Tweet

2

Share

Hengitysliitto ry

Tuula Syrjänen

23.6.2015 20:40

Hengitysliitto ja Allergia- ja astmaliitto: Ilmalämpöpumppuja mainoste...

Ilmalämpöpumpulle
kannattaa muistaa nyt
tehdä nämä kolme
asiaa
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Suomessa keksittiin
uusi, halpa
homemittari
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Tuhmia vai tyhmiä myyntimiehiä.Puhdistaa kyllä hieman pölyä sisäilmasta,mutta ei muuta.
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Rekisteröitynyt käyttäjä: Hoikkapoika
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Jos suodattimia ei pidä kunnossa niin ne likaavat ilmaa. Kuinka monella asuntovelkaisella on varaa tilata sertifioitu asentaja vaihtaaman ne suodattimet ja vaikka ne saisikin itse vaihtaa niin
nuohoamaan ilmastointiputket
Anonyymi: jjkasjkasjkkjsa
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Ihan kaikkea myydään täysin katteettomilla hehkutuksila, shampoosta ja hammaskeijupuolueen TTIP-tviiteistä alkaen.
Vain tyhmä uskoo.
Anonyymi: kokkarekyky
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ILP 30 euroa MWh. Ylivoimaisesti halvin lämmitysmuoto. Vähänkin eristetyissä taloissa riittää maaliskuulta joulukuulle. Mutta osa markkinoilla olevista pumpuista jopa "testivoittajista" ei kestä kovia
pakkasia. Ole tarkkana.
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Minua kiinnostaa tutkittu tieto ilpojen takaisinmaksuajoista. Luotettavaa tietoa on käytännössä mahdotonta saada, koska vuodet eivät ole ilmojen suhteen veljeksiä ilpoista puhumattakaan.

Anonyymi: ilmatilasto
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Jotain muuta pitää kehittää eikä näitä lapsellisia jälkiasennus viritelmiä, suunnitteilla on rakentaa omakotitalo ja arkkitehti tälläistä härpätintä ehdotti.
Silloin pääsi iso nauru.
Anonyymi: U_Loisteputki
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Anonyymi: airman
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Naapuri laittoi kivitaloonsa tällaisen ilmalämpöpumpun, ja vuoden jälkeen hehkutti, kuinka paljon öljynkulutus oli vähentynyt. Kysyin sitten, että kuinka paljon oli sähkönkulutus lisääntynyt. Oli kuulemma
rahallisesti lisääntynyt vähän enemmän, mitä öljynkulutus pudonnut, kun oli ollut kuumana kesänä kiusaus myös kylmentää kämppää tuolla pumpulla. Mietin itsekseni energian häviämättömyyden
lakia, eli energiaa ei vaan synny tyhjästä.
Anonyymi: Takamaa
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Jotain muuta pitää kehittää eikä näitä lapsellisia jälkiasennus
viritelmiä, suunnitteilla on rakentaa omakotitalo ja arkkitehti
tälläistä härpätintä ehdotti.
Silloin pääsi iso nauru.
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älkää sitten rakentako pulloa. arkkitehti voi suositella myös sitä.
Anonyymi: hank-da-silva
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Laittaa kylläkin ilman kiertämään asunnossa, niin on kyllä raikkaampaa kun ei ole ilma seissyt paikoillaan

Anonyymi: pumppuonhyvä
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Laittaa kylläkin ilman kiertämään asunnossa, niin on kyllä
raikkaampaa kun ei ole ilma seissyt paikoillaan
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Näin allergisena voin vakuuttaa ettei kierrätetty ilma ole raikkaampaa. Päinvastoin, puhallus saa ne pölyhiukkaset tanssimaan ilmassa iloisesti. Lisäksi se aikaansaa saman efektin kuin tavallinen
pölynimuri, ne pienet pölyhiukkaset lisääntyy vaikka osa isommista jääkin suodattimiin. Ja ne on haitallisempia kuin ne näkyvät 'villakoirat'. Helvetinkone se on, sanon minä.
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Anonyymi: ei-kiitos-ilpolle
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NÄITÄ LUETAAN NYT!

JUURI NYT
Syyttäjä valittaa Tapanilan raiskausjutun tuomiosta
► 9 sääntöä alapään karvojen siistimiseen - ja yksi ehdoton sääntö terän
säilytykseen!
► Tapanilan raiskaus: Näin oikeus perusteli ehdollista tuomiota – käytettiin
harvinaista pykälää
► Tapanilan raiskaus: Näin uhri kertoi oikeudessa – ”Kukaan ei jahkaillut”
► Lenkkeilijätytön surma: Kumoaako bonuskortti teorian itsemurhasta?
► Kela totesi työkykyiseksi – Matti Nykänen tyrmistyi: ”Jos pitää lähteä
keikoille, riskit kasvavat suuriksi”
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► Taustalla Puolustusvoimien salainen muistio – Sarviniemen myyminen
venäläisille aiotaan estää
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