
MG Innovaatiot Oy on kehittänyt ja
rekisteröinyt MG Kierrätysenergia -
käsitteen. Käsitteen kehittämisessä
on käytetty hyväksi Einsteinin ja Car-
not’n ajatuksia energiasta.

MG Kierrätysenergia -käsitteen mu-
kaan toteutetuissa lämmön talteen-
otossa, absorptiolämpöpumppu-peri-
aatteella toimivissa lämmittimissä ja
vedenlämmittimissä energia todella
kiertää.

MG Kierrätysenergian pohjalta suun-
nitellut tuotteet soveltuvat hyvin uu-
siutuvien energiamuotojen, kuten au-
ringon, tuulen ja biomassan käyttöön.
Kierrätysenergian käytöllä lämmityk-

sen, lämpimän käyttöveden ja ilman-
vaihdon kustannukset pystytään pu-
dottamaan puoleen, jopa allekin.

MG Climate Control -järjestelmä huo-
lehtii rakennuksen ilmanvaihdosta,
lämmöntalteenotosta ja viilennyksestä.
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1. Monienergiakattila

2. Akku Climate Control
-järjestelmää ja monienergia-
kattilaa varten

3. Vedenlämmitin

4. Konvektori / absorptio-
lämpöpumppu, toiminta sähköi-
nen ja kiertoneste

5. Kiertonestetoiminen
absorptiolämpöpumppu

6. Vedenlämmityskenno

7. Climate Control -järjestelmän
aurinkokenno

8. Climate Control

9. Uusiutuvat energiat

10. Ohjaus- ja säätökeskus

KIERRÄTYSENERGIAA HYÖDYNTÄVÄT
MG Climate Control -ILMASTOINTI
MG VEDENLÄMMITIN
MG KONVEKTORI
MG MONIENERGIAKATTILA

MG Innovaatiot Oy

KIERRÄTYSENERGIALLA SÄÄSTÖÄ

MG Kierrätysenergian avulla päästään todella tuntuviin säästöihin energiakuluissa.
Esimerkin rakennus on kooltaan 120 m2, sisälämpötila +20o ja ulkolämpötila -10o.
Alhaiset liityntätehot mahdollistavat huipputehojen pienentämisen jopa alle puoleen
keskimääräisestä arvosta.

Liityntätehot (230 V) Tavanomainen ratkaisu MG Kierrätysenergia
Lämmitys 10,5 kW 4,5 kW
Lämmin käyttövesi 4,0 kW 1,2 kW
Ilmanvaihto 1,5 kW (lto 50%) 0,3 kW
yhteensä 16,0 kW 6,0 kW



Ilmanvaihdon merkitys

Ilmanvaihdolla on kiistaton merkitys sekä terveyden että läm-
mityskulujen kannalta.
Puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuvat monet viime aikoina
esiin nousseet kysymykset: esimerkiksi kosteus-, home-, aller-
gia-, bakteeri- ja radonongelmat.
Ilmanvaihdosta aiheutuu noin puolet lämmityksen kokonais-
kustannuksista. Siksi on tärkeää, että ilmanvaihdossa ei tuhlata
energiaa.

MG Climate Control

MG Climate Control on tasapainotettu, hajautettu, varaava
ilmanvaihtojärjestelmä. Järjestelmällä on keskimäärin 90%
lämmön- ja viileydentalteenotto. Lämmitykseen käytettyä ener-
giaa ei tuhlata, vaan se käytetään uudelleen.
Tämä merkitsee jopa 45% lämmitysenergian säästöä.

MG Climate Control -järjestelmä ottaa talteen auringin, ihmis-
ten, eläinten, lamppujen, toimistolaitteiden ja kotitalouskonei-
den lämmön. Jäähdytystä tarvittaessa se ottaa talteen viiley-
den.

MG-lämmöntalteenottokenno on suunniteltu siten, että se pitää
sisäilman suhteellisen kosteuden optimaalisena. Talvella ei
tarvita kostutusta eikä kesällä kuivausta. Kysessä on siis ilmas-
tointi, ei pelkästään ilmanvaihto.

Talvella tarpeeksi kostea sisäilma mahdollistaa lämpötilan
0,5o:n laskun, mikä yksinään merkitsee jo 2,5 % lämmitysku-
luista.

MG Climate Control
Maxi 311/312

MG Climate Control 301, puu MG Climate Control 321, puu
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MG Climate Control -yksiköiden toiminta

MG Climate Control -yksiköissä on kaksi lämmöntalteen-
ottokennoa. Sisäilma virtaa kennon läpi ulos, samaan
aikaan ulkoilma virtaa sisälle toisen kennon kautta.
Minuutin välein ilmavirtojen suunnat vaihtuvat automaat-
tisesti. Ilmavirtojen sekoittuminen on vain 0,4 %.

Kenno on vuoroin viileä ja vuoroin lämmin. Lämpimän
ilman kosteus tiivistyy kennon pinnalle ohueksi, silmin
havaitsemattomaksi sumukalvoksi. Tällöin ilman epäpuh-
taudet tarttuvat kennon pinnalle. Kun ilmavirtauksen
suunta vaihdetaan, viileä ilma kuivattaa sumukalvon ja
tuulettaa epäpuhtaudet pois.
Tarvittaessa sisälle tuleva ilma voidaan suodattaa. Alu-
miinista valmistetut kennot on helppo puhdistaa.
Toimintatapansa ansiosta kennosto ei jäädy eikä sitä
tarvitse lämmittää.

Sisäilman suhteellinen kosteus asettuu tasolle 38...67%.
Talviaikanakin kosteus pysyy tällä tasolla, erillistä ilman-
kostutusta ei tarvita.

Kesäaikana MG Climate Control ottaa yöajan viileyden
sisälle, viileys pidetään tallessa. Kompressori vahvistaa
viilennystä vasta viime vaiheessa. Kompressori on päällä
vain 10...20 % ajasta. Lämpötila säätyy automaattisesti.

Energiaa tarvitaan vain kahteen puhaltimeen ja pieneen
vaihtomoottoriin. MG Climate Control -yksiköissä ei ole
kondenssivesiongelmia.

MG Climate Control -ilmastointi

MG Climate Control 401

MG Climate Control 331



MG ohjaus- ja säätökeskuksella ohja-
taan kaikkia MG Climate Control -järjes-
telmän laitteita ja toimintoja sekä lämmi-
tystä ja veden lämmitystä.
Kotona/poissa-kytkimellä voidaan mini-
moida energian kulutus: ilmanvaihto las-
ketaan minimiin, lämpötilaa pudotetaan
ja veden lämmitys kytketään kokonaan pois.

dytys on tärkeää, 2/3 maapallon väestöstä kärsii kuumuudesta.

MG Climate Control -jäähdytysyksiköllä on kaksi eri toimintoa:
viileyden talteenotto ja jäähdytys kompressorilla. Kompressorin
tuottama lämpö voidaan käyttää myös veden lämmittämiseen.
Talteenottoyksikkö vaihtaa ilmaa ja pitää tilan viileänä. Se voi
ottaa yön viileyden talteen. Jos talteenotettu viileys ei riitä,
kompressori alkaa jäähdyttää ilmaa.
Kompressori on toiminnassa vain osan aikaa. Järjestelmän
toimintaa ohjaa MG ohjaus- ja säätökeskus.
Tavanomaisessa jäähdytyksessä koko viilennys saadaan ai-
kaan kompressorilla, jolloin ilma on epämiellyttävän kylmää ja
jopa epäterveellistä.
MG Climate Control -järjestelmässä vain ilma lasketaan ulos,
sisäviileydestä otetaan talteen 90 %. Sisäilma vaihtuu jatkuvasti
ja kosteus pysyy tasapainossa automaattisesti.
MG Climate Control -järjestelmässä ilma vaihdetaan, mutta
toimintaperiaatteen vuoksi 90% lämmöstä pidetään ulkona.
Koko jäähdytystarpeesta tällä ilmaisella toiminnalla toteutue-
taan yli puolet. Kun kompressorin lämmönvaihtimet poikkeavat
täysin tavanomaisista, energiansäästö on noin 70%. Samalla
lämpimän ilman sisältämä kosteus pysyy automaattisesti ulko-
na eikä sisäilmaa tarvitse kuivattaa. Maailmanlaajuisesti jääh-

Lämmittimen lämmön-
vaihtimella vettä voidaan
lämmittää sähkön lisäksi
myös nestekierrolla,
mikä mahdollistaa moni-
energian käytön. MG ve-
denlämmitin on pieni, no-
pea eikä tuota bakteere-
ja.
Tavanomaisissa suuris-
sa haalean veden varaa-
jissa koko vesimäärä pi-
tää lämmittää ennen en-
simmäistä käyttöä.
MG vedenlämmitin läm-
mittää vettä vain silloin
kun sitä tarvitaan.
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MG Climate Control -jäähdytysjärjestelmä MG vedenlämmitin

MG ohjaus- ja säätökeskus

Sähkökaapeli (m) 2 2 3 3 3 3 3
Kanaviston Ø (mm) 100 100 125 160 200 250 280-320
Äänitaso (dBA) 40 35 30 30 30 30 30
Lämpötilahyötysuhde (%) 75 80 85 85 85 85 85
Puhallinnopeuden säädöt portaaton portaaton portaaton 1-4 1-4 1-4 1-4
Paine laitteen jälkeen (Pa) 100 200 200 200 300 300 400
Kondenssivesiputki ei ei ei ei ei ei ei
Korkeus (mm) 1000 1000 1052 1252 1500 1600 1800
Leveys (mm) 200 200 252 502 502 800 900
Syvyys (mm) 200 200 252 502 502 800 900
Paino (kg) 15 15 26 38 85 220 430
Uusiutuvien energioiden optio on ei on ei ei ei ei
Kaukosäätö ei on valinnainen on on on on

Nimellisjännite (V) 12 230 230/12 230 230 230 230
Enimmäisimamäärät (m /h; l/s) 40; 11 50; 14 200; 55 500; 140 1000; 280 2000; 560 4000; 1120

MG Climate Control, iImastointi ja energian talteenotto, tekniset tiedot
MG 301 MG 302 MG311/MG312 MG 321 MG 330 MG 331 MG 332

Ottoteho (W/h) 20 40 160 260 560 1400 7600
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Enimmäisimamäärät (m

MG Climate Control, jäähdytys, tekniset tiedot
MG 400 MG401 MG 402

/h; l/s) 80; 22 200; 55 500; 140
Nimellisjännite (V) 110-230/24 230/12 230
Ottoteho (W/h) 130 210 300
Sähkökaapeli (m) 3 3 3
Kanaviston Ø (mm) 100 125 160
Äänitaso (dBA) 30 30 30
Lämpötilahyötysuhde (%) 85 85 85
Puhallinnopeuden säädöt 1-4 1-4 0-5
Jäähdytysteho, ekvival. (kW; BTU/h) 1,2/4, 100 2,6/8, 900 3/10, 200
Lämmitysteho, ekvival. (kW; BTU/h) 1,6/5, 300 3,2//10, 900 4/13, 600
Paine laitteen jälkeen (Pa) 120 250 250
Kondenssivesiputki kyllä kyllä kyllä
Korkeus (mm) 1000 1200 1252
Leveys (mm) 500 700 902
Syvyys (mm) 200 301 502
Paino (kg) 20 45 75
Uusiutuvien energioiden optio on on ei
Kaukosäätö on on on
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MG konvektoria voidaan käyttää sähköllä, kiertonesteellä tai
molemmilla.
Konvektoriperiaatteella toimiva lämmitin voimistaa lämpimän
ilman luonnollista liikettä ylöspäin. Lämmittävä pinta on laaja ja
pintalämpötila alhainen. Konvektiovirtaus lämmittää miellyttä-
västi koko alueen, ei ainoastaan lämmittimen välitöntä lähialu-
etta.
MG lämmittimen sisällä on otsonikerrokselle vaaratonta läm-
mönsiirtonestettä R134a. Se lämmitetään joko kiertonesteellä
tai suoralla sähköllä.
Kiertonestettä voidaan lämmittää millä energioilla tahansa,
myös biomassalla ja muilla uusiutuvilla energioilla.
Lämmönsiirtoneste poimii lämmön höyrystymisen aikana ja
luovuttaa sen kondensoitumalla. Sähköä käytetään vain höy-
rystymisen aikana, jolloin sähkövastus on minuutin aikana pääl-
lä vain 20 sekuntia (endoterminen reaktio), vaikka konvektori
lämmittää 60 sekuntia (eksoterminen reaktio)
Yksiputkijärjestelmässä kiertonestettä on keskimäärin 6...8 l.
Kiertovesi voidaan tehdä jäätymättömäksi tai voidaan käyttää
jäätymätöntä termoöljyä.
Konvektori voidaan asentaa keskus/kaukolämpöön putkistoa
katkaisematta, jopa ilman työkaluja. Tästä ominaisuudesta on
hyötyä silloin kun konvektoreiden paikkoja täytyy muuttaa.

Tekniset tiedot

Vesitilavuus 120 l, lämmönvaihdin keskus/kaukolämmitykseen
Teho
- sähkö, MG 262 1,2 kW
- kaasu/öljy, MG 263 2...10 kW, öljyn kulutus 0,2...1,0 l/h
- kiint. polttoaine MG 264 5...10 kW, puuta 1...3 kg/h
Vuotuinen hyötysuhde 92% ilman savukaasujen lämmön talteenottoa
Sähköliityntäteho 20W/24V (akulla) ja sähkövastukset

1,2kW / 230 V / 5,3A
Lämminvesituotto täysin varattuna (n. 85oC) n. 7:ssä tunnissa
(sähköisenä) heti 250 l sekä 30 l (40oC) / 25 min
Savukaasujen puhdistus on
Koko (K x L x S) 1800 x 580 x 500 mm
Paino 60 kg
Savuhormisuositus Ø 120 mm, haponkestävä putki tai haponkestävällä

putkella vuorattu tiilipiippu

Erillisinä voidaan toimittaa:
1. sähkökäyttöinen vedenlämmitin MG 262
2. kaasu/öljypoltin-lämmitin MG 263
3. kiinteän polttoaineen lämmitin, takka- ja uunikasetti tai keitin MG 264 tai MG 262
joko MG 263:n tai MG 264:n kanssa

MG Lämmittimet MG 205 MG 207 MG 209 MG 211
Mitat K x S x L (mm) 450 x 25 x 500 450 x 25 x 700 450 x 25 x 900 450 x 25 x 1100

Yhdysputken ∅ (mm) 15 15 15 15

Paino (kg) 5,0 5,5 6,0 6,5
Ottoteho (W) 300 300 400 400
Luovutusteho (sähkö, W) 300 400 500 600
Nimellisjännite (V) 230/12 230/12 230/12 230/12
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VALMISTUS JA MYYNTI

MG Innovaatiot Oy
Kauppakatu 7
87100 KAJAANI
Puhelin (08) 623 096
Telekopio (08) 628 688
E-mail mg@recyclingenergy.com
Internet www.recyclingenergy.com

MG konvektori

MG 261 monienergiakattila

MG konvektoreja valmistetaan
sekä suorasähkötoimisena että
sähkö- ja kiertonestetoimisena.


