
AmbiHeat – šilumos

siurblių jėgainė

Data



Šilumos siurblių jėgainė, naudojanti 

atsinaujinančią energiją

360 kw – 10 MW

ŠILUMOS SIURBLIŲ 

JĖGAINĖS
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Saulės 

energija

Vandens 

šaltinių 

šiluma

Lauko oras

Pramonės 

įmonių atliekinė

šiluma

Geoterminė 

energija

Centralizuotas 

vėsinimas 

įvairiems 

poreikiams

Aplinkos šilumos šaltiniai

Centralizuotas šalčio tiekimas

Centralizuotas šilumos tiekimas



Energija gaminama centralizuoto šilumos tiekimo tinklams ir pramonės 
poreikiams iš visiškai švarių aplinkos energijos šaltinių, neišskiriant CO2.

Aukštas efektyvumas (COP). Iš žemos temperatūros šilumos šaltinių 
išgaunama temperatūra yra pakankamai aukšta centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklams.

Labai tylus veikimas. Šilumos siurblio jėgainę galima saugiai statyti 
gyvenamųjų ar pramoninių teritorijų viduryje, nesukeliant triukšmo ar kietųjų 
dalelių taršos pavojaus.
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Pagaminta Suomijoje. Modulinė šilumos siurblių jėgainė gaminama ir prieš 
montavimą išbandoma gamykloje Suomijoje.

Platus serviso paslaugų pasirinkimas iš vienų rankų.

Numatomos jėgainės priežiūros paslaugų išlaidos per metus – 5000-6000 
Eur.

1MW Jėgainės kaina be PVM  1 153 750 Eur

3MW Jėgainės kaina be PVM  3 107 500 Eur

6MW Jėgainės kaina be PVM  5 687 500 Eur
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Energijos kolektoriaus veikimo pavyzdys, kai šiluma
surenkama iš lauko oro

Žema temperatūra paverčiama aukšta temperatūra (pažangi technologija 
leidžia pagaminti aukštos temperatūros šilumą iš žemos temperatūros 
šaltinių)

Nereikia leidimų gręžti

Nereikia didelių investicijų

Užima mažiau vietos 
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Energijos gamyba, naudojant lauko oro energiją

Aukščiausia ir žemiausia tiekiamos šilumos temperatūra
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Nuotolinis stebėjimas ir nuotolinė prieiga

Automatinis šildymo įrenginys

Šilumos siurblio jėgainė gali būti valdomas ir reguliuojama nuotoliniu ryšiu iš 
jūsų įrengtos valdymo patalpos arba šią paslaugą gali teikti „Calefa“.

Jūsų sistemos dalis (standartiniame įrenginyje naudojama „Siemens S7“ 
automatikos sistema. Ji gali būti prijungta prie jau turimos automatikos 
sistemos.)

Stebėjimas ir valdymas (galimybė stebėti ir valdyti šilumos siurblių funkcijas, 
pasikeitimus, generuojamą temperatūrą ir kt.)
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Lämpöpumppulaitoksen voi huoletta sijoittaa asutuksen 
tai teollisuusalueen keskelle ilman, että siitä tulee 
melusaastetta tai pienhiukkaspäästöjä ympäristöön.

Šilumos siurblių jėgainę galima saugiai statyti 

gyvenamųjų ar pramoninių rajonų viduryje, 

nesukeliant triukšmo ar smulkiųjų dalelių taršos 

pavojaus.
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ĮRENGINIO MATMENYS

Standartinio įrenginio matmenys

360 kW – 10 MW

Produktas Modulio 
matmenys

Galia (kW) iš 
0°C lauko oro

Galia (kW)
iš +4/–1°C 
geoterminės 
šilumos

Atliekinė
energija
+35°C -> 25°C

Galios 
reguliavimo 
diapazonas

Triukšmo lygis 
(20 m 
atstumu)

Prašome kreiptis dėl 
išsamesnės informacijos









ĮGYVENDINTI

PROJEKTAI



ORION OY
NULINĖS EMISIJOS ŠILUMA CENTRALIZUOTAM ŠILDYMO 
TINKLUI „ORION“ MEDICINOS GAMYKLOJE



CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS TINKLAS

VĖSINIMO TINKLAS



IŠEITIES TAŠKAS IR SPRENDIMAS

AmbiHeat® įranga naudoja „Orion“ gamybos procesų atliekinę šilumą ir lauko oro energiją (–

15 ⁰C ... +30 ⁰C), gaminant nulinės taršos šilumą (iki +90 ⁰C ) medicinos gamyklos 

centralizuotam šildymo tinklui.

„Calefa“ suprojektavo ir pristatė „Orion Oyj“ pilnai modulinę šilumos siurblių jėgainę.

Sistema dar labiau padidina konkurencingumą, gamybos saugumą, tvarumą ir atsakomybę.

PRIVALUMAI

Energijos taupymas – naudodama savo gamybos atliekinę šilumą ir energiją, gaunamą iš 

lauko oro, „Orion“ sumažins perkamos energijos poreikį net 70 %.

CO2 emisijos mažinimas – nulinės emisijos energija, gaunama iš 

gamybos atliekinės šilumos ir lauko oro, sumažins CO2 kiekį 

iki 1000 tonų per metus.

Užtikrintas vėsinimo pajėgumas – naujoji šilumos siurblių 

gamykla rūpinsis proceso vėsinimu, o senieji aušintuvai liks 

kaip atsarginė sistema.
Užsakymas 2021

Šilumos siurblio galia 1,5 MW

Energijos taupymas
Sumažinti iki 70 % 
perkamos 
energijos

CO2 mažinimas
1000 t CO2 per 
metus

PROJEKTO INFORMACIJA
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Vieta nuotraukai

Skaidrė su tekstu

ir nuotrauka

Papildomas 

tekstas



Vieta nuotraukai

Skaidrė su tekstu

ir nuotrauka

Papildomas 

tekstas



Vieta nuotraukai

Skaidrė su tekstu

ir nuotrauka

Papildomas 

tekstas



Vieta nuotraukai

Skaidrė su tekstu

ir nuotrauka

Papildomas 

tekstas



Vieta nuotraukai

Skaidrė su tekstu

ir nuotrauka

Papildomas 

tekstas



Vieta nuotraukai

Skaidrė su tekstu

ir nuotrauka

Papildomas 

tekstas



KINGSPAN, PARAINEN
GAMYBOS ATLIEKINĖ ŠILUMA IR GEOTERMINIŲ 
ŠILUMOS SIURBLIŲ SISTEMA
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Technologija konteineryje.

Suomijoje pagamintas ir 

gamykloje išbandytas modulis 

leidžia greitai ir lengvai atlikti 

montavimo darbus. 



IŠEITIES TAŠKAS IR SPRENDIMAS
Anksčiau „Kingspan Parainen“ gamyklos patalpoms šildyti buvo sunaudojama apie 120 00–130 000 litrų                    

mazuto per metus.

Senoji šildymo sistema bus pakeista nauja AmbiHeat® šilumos siurblių sistema, kuri naudoja gamyklos                 

gamybos atliekinę šilumą ir kaupia ją gruntiniuose gręžiniuose. Sukaupta atliekinė šiluma naudojama                

šalčiausiu žiemos metu, taip pat savaitgaliais, kai gamyba nevykdoma.

„Calefa“ suprojektuota ir įdiegta 300 kW galios AmbiHeat® šilumos siurblių sistema bus pastatyta                    

moduliniame konteineryje. Dėl modulinės konstrukcijos gamykloje nereikia rezervuoti vietos šilumos                      

siurblių sistemai.

PRIVALUMAI

Energijos taupymas – atliekinės šilumos ir aplinkos energijos 

naudojimas „Kingspan, Parainen“ sumažina energijos pirkimo 

poreikius iki 70 %. Investicijų grąža siekia daugiau kaip 15 %.

CO2 mažinimas – AmbiHeat® šilumos siurblių jėgainė 

gamina šildymo energiją be CO2, naudodamas atliekinę šilumą 

ir geoterminę energiją. Išmetamų teršalų kiekis sumažėja iki 

300 000 kg CO2 per metus. 

Energijos pirkėjas tampa energijos gamintoju – „Kingspan,                                                                           

taps didžiąja dalimi savarankiški energijos gamintojai.

Užsakymas 2021

Šilumos siurblio galia 300 kW

Energija iš atliekinės
šilumos per metus

1000 MWh

CO2 mažinimas
300 t CO2 per 
metus

PROJEKTO INFORMACIJA
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VYKDOMI

PROJEKTAI



RUNOSMÄEN LÄMPÖ OY
3 MW ŠILUMOS SIURBLIŲ ORAS/VANDUO 
JĖGAINĖ. NULINĖS EMISIJOS ŠILUMA 
CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUI
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Didžiausios galios sprendimas Suomijoje, 

kai energija iš lauko oro tiesiogiai panaudojama 

centralizuoto šilumos tiekimo tinkle.



IŠEITIES TAŠKAS IR SPRENDIMAS

3 MW galios AmbiHeat® šilumos siurblių jėgainė naudoja lauko oro (–15 ⁰C ... +30 ⁰C) 

energiją kaip nulinės taršos šilumą „Runosmäki“ gyvenamajam rajonui Turku mieste.

„Calefa“ projektuoja ir  2022 m. instaliuos 3 MW šilumos siurblių jėgainę vietos šilumos tiekimo 

įmonei „Runosmäen Lämpö Oy“

„Runosmäen Lämpö Oy“ iš energijos pirkėjo taps gamintoju ir galės siūlyti nulinės taršos 

energiją savo centralizuoto šilumos tiekimo tinkle už labai konkurencingą kainą.

PRIVALUMAI

Energijos taupymas – naudodama energiją, gaunamą iš lauko oro, „Runosmäen Lämpö” 

sumažins perkamos energijos poreikį net 70 %.

CO2 emisijos mažinimas – šilumos siurblių įrenginys gamina 

nulinės emisijos energiją iš lauko oro Runosmakio rajono 

gyvenamiesiems namams. Tai sumažina CO2 išmetimą iki 3000 

tonų per metus.

Pirkėjas-> energijos gamintojas – „Runosmäen Lämpö“ taps 

didžiąja dalimi savarankiška energijos gamintoja.  Pardavimo 

kaina vietos būsto asociacijoms yra labai konkurencinga ir 

skaidri.

Užsakymas 2022

Šilumos siurblio galia 3 MW

Energija iš lauko per 
metus

21 GWh

CO2 mažinimas
3000 t CO2 / per 
metus

PROJEKTO INFORMACIJA
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Nordic Logic ir Caleffa

bendras projektas LT –

Rokiškio Sūris AB



„Rokiškio sūriui“ įrengėme 1.6 MW 

vanduo–vanduo šilumos siurblio 

jėgainę. Šilumos šaltinis – nuotekų 

vanduo iš valymo įrenginių. Pagaminta 

energija naudojama karštam vandeniui 

ruošti, ventiliacijos sistemų tiekiamam 

orui pašildyti ir patalpoms šildyti.

1.6 MW šilumos

siurblių jėgainė
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PERTEKLINĖS
ŠILUMOS

PANAUDOJIMAS
IŠ ”ROKIŠKIO

SŪRIO” NUOTEKŲ
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Šiluma surenkama iš

technologinių nuotekų.

Nuotekų temperatūra yra 

apie 30°C. Vandenyje yra 

riebalų ir kietųjų medžiagų.



Visas techninis

sprendimas patalpintas

konteineryje. Modulis, 

pagamintas ir išbandytas

Suomijoje, leidžia greitai ir

lengvai sistemą instaliuoti.
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IŠEITIES TAŠKAS IR SPRENDIMAS

Anksčiau energija iš nuotekų nebuvo naudojama. Išvalytos nuotekos tiesiog būdavo 

pašalinamos. 

Dabar šilumos siurblys tiekia +70 – 80°C šilumą iš +27 – 35°C nuotekų.

Nešvarios nuotekos, kuriose yra riebalų ir kietųjų dalelių, panaudojamos patalpų šildymui, 

karštam vandeniui ruošti ir ventiliacijos sistemų tiekiamam orui pašildyti.

Sistema dar labiau padidina konkurencingumą, tvarumą ir atsakomybę.

PRIVALUMAI

Energijos taupymas – naudodama savo gamyklos perteklinę energiją, gaunamą iš nuotekų, 

AB „Rokiškio Sūris“ sumažina perkamos energijos poreikį.

CO2 emisijos mažinimas – ženkliai sumažinus energijos poreikį, išmetamo CO2 kiekis 

sumažėja 1700 t/metai.

Modulinis sprendimas

Visas reikalingas technologinis sprendimas sumontuotas                                       į 

konteineryje ir pastatytas lauke šalia valymo įrenginių.

Sukonstruotas ir išbandytas Suomijoje

Montavimo darbų kiekis vietoje minimalus

Nereikia papildomos vietos gamykloje

Užsakymas 2019

Šilumos siurblio galia 1,6 MW

Investicijų grąža (ROI) 25%

CO2 mažinimas

Per 16 mėn

1700 t CO2 per 
metus

5320 MWh

COP 3,4

PROJEKTO INFORMACIJA
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„Išties vykdome nemažai projektų, 

todėl galiu drąsiai lyginti. Galvodamas 

apie projektą, kurį vykdėme kartu, 

procesą vertinčiau labai gerai. Viskas 

vyko sklandžiai ir buvo ne tik atlikti 

sutarti darbai, bet ir dar daugiau. 

Matėme rangovo pastangas ir 

atsidavimą.”

Daliaus Trumpos, 

AB “Rokiškio Sūrio” 

vadovo atsiliepimas

Vieta 

nuotr

aukai



AČIŪ!

Šilumos siurbliai namams ir verslui

UAB Nordic Logic – įgaliotas Thermia, Calefa

ir Carrier šilumos siurblių atstovas Lietuvoje.

www.nordiclogic.lt

liudas@nordiclogic.lt


