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Vajalikud eeltööd soojuspumba paigalduseks 
 

 Soojuspumbaga ühendatavad torustikud peavad olema toodud soojuspumbast 1m 

kaugusele 

 Küttesüsteemi magistraalid peavad olema kokku viidud ja lõppema keerme või kraaniga 

 Külma ning soojavee magistraalid peavad olema kokku viidud ning lõppema keerme või 

kraaniga soojuspumbast ühe meetri kaugusel 

 Põranda- või radiaatorküte peab olema täidetud (või täidetakse soojuspumba käivitamisel  

küttesüsteemi ehitaja poolt 

 Soojuspumba jaoks mõeldud ruum peab olema soojustatud ja  viimistletud 

 Välisanduri jaoks peab olema elamu põhjapoolsest küljest toodud kahesooneline kaabel 

2*0,75 või CAT5 

 Elektriühenduse tegemiseks peab olema toodud soojuspumba taha 1,5m kõrgusele 

elektrikaabel 2m 5*2,5 vask.  

 Elektrikilbis peab olema soojuspumba jaoks automaatkaitse Kaitse suurus toodud 

pakkumises. 

 Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud 

 Õhk-vesi soojuspumba puhul peab olema majast 60cm kaugusele ehitatud alus 

välismooduli jaoks ja seadme juures kaks ava 50mm kokkulepitud kohas. Avade 

puurimise võib korraldada seadme paigaldaja. 

 Väliskontuuri jaoks peab olema jäetud avad vundamenti. Vajadusel võib avade puurimist 

korraldada väliskontuuri paigaldaja tellija kulul 

 Põranda- või radiaatorküte peab olema täidetud ( või täidetakse soojuspumba käivitamisel 

põranda-või radiaatorkütte ehitaja poolt) 

 Enne pinnasekollektori paigaldust peab pinnasekollektori alune pind olema puhastatud 

suurest prahist.  

 Juhul kui pinnasekollektori paigaldusel tekib vajadus liivapadja järele,siis töövõtja võib seda 

organiseerida tellija kulul.  

 Soojuspump sisaldab kompressorit, mille tööhääl  on seda suurem mida võimsam on 

soojuspump kuid ei ületa kunagi 1 m kaugusel soojuspumbast 55dB. Tellija  võiks 

kasutada tööhääle  võimaliku segava mõju elimineerimiseks järgmisi lahendusi. 

1.Soojuspumbaruumil kasutada helikindlat tihenditega ust. 

2.Ventilatsioonitorustike avad, mis viiakse läbi soojuspumbaruumi peab varustama 

summutitega. 

3.Esimese korruse põranda valul võiks võimalusel soojuspumbaruumi põranda valada 

muust põrandast lahus paigaldades ruumi piiridele 10mm vahtpolüstürooli ribad. 

4.Juhul kui soojuspumbaruum asub magamistoa kõrval võiks kasutada 

magamistoapoolses seinas heliisolatsiooni plaati. 

 Tööde teostamise täpsed kuupäevad täpsustab tellija töövõtjaga 

kaks kuni kolm nädalat enne tööde algust. 
 

 


