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Atlantic Hybrid Duo Oil  tai Gas
• Öljy/kaasukattilan ja ilmavesilämpöpumpun
parhaat  ominaisuudet yhdessä laitteessa 
• Huipputehot ja silti voit säästää jopa 70%
lämmityskustannuksissa 
• Helppo asennus ja huolto, ilman  pihan
kaivuuta ja patterien vaihtoa

VAIHDA: ÖLJY / KAASU-
KONDENSSIKATTILA  
Atlantic Effinox kaasulle & 
Atlantic Kimeo öljylle: 
Säästä 30-50% lämmitys-
laskustasi 

ILMALÄMPÖPUMPPU 
Cooper & Hunter ja 
VIVAX ilmalämpöpumput: 
• SCOP	jopa	5,1
• A+++
• 80%	lämmitysteho	vielä
-30°	pakkasella
• Säästö	20-50%

Esim.	Atlantic	Extensa	A.I.	
• Rikkoutumaton koaksiaalilämmönvaihdin
• Tehot 5 – 10 kW
• Luotettava, vesi ei kierrä ulkona
• Sopii pieneen tilaan
• COZYTOUCH etähallinta

ILMAVESILÄMPÖPUMPPU 
VANHAN KATTILAN RINNALLE 
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Ison talon edut
Atlanticin Hybrid Oil pudotti espoolaisen omakotitalon 
energiankulutuksen reiluun neljäsosaan

Pentti Koskivuori ei ole tyytyväinen asiakas. Mies määrittelee itsensä pikemminkin laatusanalla ”ylityytyväinen” – ja 
huutomerkin kera vielä. Vaikka Atlanticin Hybrid Oil asennettiin reilu vuosi sitten – helmikuussa 2014 – kovan kalii-
berin ilmavesilämpöpumppu kirvoittaa edelleenkin ylisanoja.
”Odotukset olivat kovat, mutta kyllä niistä mentiin vielä kirkkaasti yli. Ja kaikki on mennyt nappiin tähän mennes-
sä”, Koskivuori hehkuttaa.  

Mikä tahansa kohde ei myöskään ole kysymyksessä. Espoolaisessa omakotitalossa on hulppeat 300 neliömetriä tilaa 
ja vieläpä uima-allas – joten lämmitysratkaisuksi napattiin Hybrid Oil -tuoteperheen isoin peli (16 kW). ”Myllystä” 
löytyy sisäänrakennettu käyttövesisäiliö ja varatehosta vastaa 28 kW öljypoltin.

Skeptisenä säästötalkoisiin

Koskivuori on itse rakennusalan ammattilainen ja tietää, mikä ero on tehtaan markkinointiesitteen lupauksilla ja to-
dellisuudella. Niinpä hän arveli hybridipelin kyllä tuovan kosolti säästöä öljyn kulutukseen, mutta tokkopa niin pal-
jon kuin myyjät lupailivat. Skeptisyys johtuu osittain siitä, että lähtötaso ei ollut mikään huono, vaikka öljykattilalla 
ikää olikin neljännesvuosisata. ”Kova peli se oli edelleen ja tehoista sai ulos 93-94 %”, Koskivuori arvioi. Öljyä oli siitä 
huolimatta kulunut ja paljon: vuositasolla 4 000 litraa. Jahka kaupat tehtiin ja asentajatiimi tuli laittamaan hybridin 
hommiin, isäntä alkoi tarkastaa mittareita: millainen lommo öljynkulutukseen olisi mahdollista saada?    

Öljyvirrasta liru 

Vuosi myöhemmin voidaan sanoa, että lommoa ei syntynyt – vaan totaalinen romahdus. Ensinnäkin ilmavesilämpö-
pumppu kulutti sähköä 11 000 kW:n edestä, mikä vastaa noin tuhatta litraa öljyä.
”Lisäksi lämpimän veden lämmitykseen oli mennyt 200-300 litraa öljyä – ja muuta öljynkulutusta ei ollut laisinkaan”, 
Koskivuori summailee.   Atlantic lupaa, että koska laitteisto käyttää öljyä ainoastaan huipputehojen tuottamiseen, 
voi ennen vuodessa poltettu öljymäärä riittää nyt jopa 10 vuotta. Koskivuorella 4 000 litran saavuttamiseen voi men-
nä vielä pitempi aika, sen verran pihiksi on systeemi nyt säädetty. 

”Laskeskelin, että investoinnin kuoletusaika on neljä 
vuotta.” Vuositasolla tämä tarkoittaa reilun 
3 000 euron säästöjä energialaskussa. 

Lue lisää käyttäjien kokemuksia 
osoitteessa atlantic.fi ja soita: 


