
Pipelife DuetaTM maalämpöratkaisut
- tehokkaasti maasta

Pipelife DuetaTM



Pipelife Dueta™ – tehokkaaseen 

maalämpöjärjestelmään

Pipelife maalämpöjärjestelmät on kehitetty yhteistyössä maalämpöasen-
tajien kanssa. Pipelife Dueta™ on helppo asentaa ja se parantaa läm-

möntalteenottokykyä*. Se tuottaa yli 6% paremman lämmöntalteenottokyvyn ja varmistaa korkean 
COP-hyötysuhteen järjestelmälle. Pipelife DuetaTM säästää konkreettisesti. Maalämpö kollektorit val-
mistetaan Nordic Polymark merkityistä putkista.  

huoltokaivo

lämpökaivon 
suojahattu

energiakol-
lektori

suojaputki

pohjapaino

lisäpainon 
kiinnitysreikä

pipelife Dueta™ maalämpökollektori on kokonaisuus, 
joka koostuu integroidulla erottimella varustetusta maa-
lämpöputkesta, pohjapainosta ja u-kappaleesta.  

PiPelife Duetatm 

maalämPökollektorissa: 

• Duetatm parantaa maalämpöjärjestelmän      
   lämmöntalteenottokykyä yli 6%*

• Integroitu erotin pitää tulo- ja paluuputket erillään koko  
   maalämpökaivon pituudelta.

• Erotin painaa putket maalämpökaivon ulkoseiniin ja 
   siten takaa tehokkaan läm mönsiirtymän.

• Optimoitu saumaton U-kappale on pitkäikäinen, 
   kestä vä ja varmistaa alhaisen pumppaushäviön.

PiPelife Duetatm :n säästö

• Valitse maalämpö - säästä energiaa

• Valitse maalämpöjärjestelmään Dueta™ säästät lisäksi:

DUETATM :n elinkaarisäästöt 
180m2 kokoisessa 4 hengen taloudessa
normitalo                   1538 e
matalaenergiatalo%      769 e
passiivitalo                   384 e



maalämPökollektorit

Pipelife Dueta™-maalämpökollektorit:
• Dueta™ energiakollektorit 2x70-2x300m, 
   nordic poly mark merkitty
• Integroidulla erotinrakenteella
• Asennusvalmis kokonaisuus: integroitu pohjapaino ja  
   u-kappale

Pipelife maalämpökollektorit:
• Energiakollektorit 2x70-2x300m, Nordic Poly Mark  
   merkitty
• Asennusvalmis kokonaisuus: integroitu pohjapaino ja  
   u-kappale

Pipelife maapiiriputket:
• Nordic Poly Mark merkityt maalämpöputket maapiirien   
   ja vesipiirien asennuksiin.

huoltokaivot

Pipelife Dueta™ huoltokaivot :

• Maalämpö- ja porakaivojärjestelmien asennuksiin 
   tarkoitettu huoltokaivo on helposti ankkuroituva ja 
   asennettava.
• Suunniteltu yhteistyössä pora- ja maalämpöyrittäjien  
   kanssa.

• Pipelife asennus- ja huoltokaivo 820/700
- viheraluekansi
- avonainen pohja helppoon asentamiseen

• Pipelife asennus- ja huoltokaivo 400/315 
- avonainen pohja helppoon asentamiseen
- muovikansi ruuvikiinnityksellä
- kestää 1,5 t kuormituksen (EN 124)

Poratek Ry suosittaa 

maalämpöasennuksiin 

asennus- ja huoltokaivoa.

Pipelife maa- ja kalliolämpöratkaisut

Laskelma Dueta™ hyötysuhteesta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkimukseen 1162057 vuodelta 2013. *Laskelma perustuu Motiva Oy:n jukaisuun (2012): ”Pientalon lämmi-
tysjärjestelmät” käytettyihin pientalojen energiankulutksen periaatteisiin. Laskelman oletukset:  Omakotitalon lämmitys 120w/m², lämpimän käyttöveden kulutus 1500 kWh/asukas/vuosi ja 
elinkaarisäästö 20v ajalle,  2% inflaatiokorjauksella.
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Tutustu tuotetietoihin:

Puh: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211
www.pipelife.fi

Pipelife Finland Oy
Tutkijantie 4 
90590 OULU

PiPelife finlanD

pipelife Finland on yksi suomen johtavista lvi- ja sähkötuotteita valmistavista
ja markkinoivista yrityksistä. 

tuotevalikoimaan kuuluvat muoviset putkijärjestelmät, kaivot, öljynerottimet, jä-
tevesijärjestelmät sekä sähkön- ja kaapelinsuojausjärjestelmät. pipelife valmistaa 
ratkaisuja kunnallis- ja taloteknisiinkohteisiin sekä teollisuuden tarpeisiin.

pipelife valmistaa tuotteita suomen markkinoille utajärvellä, iissä, joensuussa
ja haaparannalla. pipelife Finland kuuluu pipelife international konserniin,
joka on alan johtava tuotekehitys ja materiaaliosaaja.

pipelife toimii kumppanuusstrategian ohjaamana, jonka ydin on lupausten
pitäminen. tavoitteena on olla kumppanina paras. 


