
Coppi® - 
talotekniikkamoduuli



•  Tehdasolosuhteissa valmistettu tuote takaa 
valvotun ja tasaisen laadun talosi ”sydämelle”, eli 
lämmönlähteelle, putkikytkennöille ja ilmanvaih-
tokoneelle.

•  Coppi® ehkäisee mahdollisia vesivahinkoja, 
jotka johtuvat lämmönlähteen rikkoutumisesta 
tai vuotavista liitoksista. Mahdolliset vuotovedet 
teknisessä tilassa ohjautuvat suoraan lattiakai-
voon, jolloin vesivahinko voidaan välttää.

•  Coppi® sijoitettuna kodinhoitohuoneeseen 
kätkee huolitellulla ulkonäöllä sisäänsä suurim-

Coppi® A1
Varsinainen tekninen tila, joka sijoitetaan taloon, 
mikäli talotekniikalle vaaditaan enemmän tilaa. 
Esimerkiksi jos piharakennukseen tarvitaan läm-
pökanaali tai käyttövedelle lisävaraaja. A1-malli 
korvaa perinteiseen tyyliin rakennettavan tekni-
sen tilan.

Coppeja® on saatavilla kahta eri mallia ja eri toimitussisällöillä. Copin ja toimitussisällön valintaan vaikutta-
vat talon koko ja käyttötarpeet. 

Coppi® B1
B1-malli on tarkoitettu koteihin, joissa talotek-
niikalle ei vaadita niin suurta tilaa esimerkiksi 
lämpöä ja vettä ei tarvitse siirtää piharakennuk-
seen tai käyttöveden lisävaraajalle ei ole tarvetta. 
Coppi® B1 voidaan asentaa esimerkiksi kodin-
hoitohuoneeseen tai eteiseen kiintokalusteiden 
yhteyteen. B1-malliin sisältyy vakiona valkoiset 
melamiinikalusteovet.

man osan talotekniikasta, kiintokalusteiden yh-
distäminen kokonaisuuteen on erittäin helppoa.

•  Materiaalin hallinta helpottuu, sillä suuri osa 
talotekniikasta voidaan toimittaa yhtenä pak-
kauksena. Moduuli nostetaan nostolaitteella 
elementtien pystytyksessä talon sisäpuolelle, 
jolloin laitteet ovat säältä ja mahdollisilta varkailta 
suojattuna.

MIKSI JUURI TEIDÄN UUSI KOTINNE TARVITSEE TALOTEKNIIKKA-
MODUULIN?

Coppi® A1

Coppi® A1 ylhäältä päin

Coppi® B1

Coppi® 
talotekniikkamoduuli

Coppi® B1 ylhäältä päin

Huom! 
•  Coppi® talotekniikkamoduulin laitteisto valitaan yhdessä Kastelli-kauppiaan kanssa. 
•  Joissakin Kastelli-talon malleissa Coppi® on sijoitettu valmiiksi pohjakuvaan. 
•  Coppi® ei sovellu asennettavaksi kellarillisiin taloihin, pre-cut -rakennustavalla rakennettaviin taloihin 
eikä kaukolämmitysjärjestelmän yhteyteen. 

Yllä olevat kuvat ovat rakennusvaiheen kuvia. 

Kastelli-talot Oy pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.



Coppi® talotekniikkamoduuli sisältää

Ryhmäkeskus (sisältyy vain Coppi A1 -malliin)
Ryhmäkeskus tutummalta nimeltä sulaketaulu tarvitaan 
jokaisee asuntoon. Coppi ®A1 -mallissa ryhmäkeskukselle 
on varattu paikka. Coppi® B1 -mallissa ryhmäkeskus sijoite-
taan Copin ulkopuolelle muualle asuntoon. 

Ryhmäkeskus sisältää:
•  teleasennusosan
•  pääkytkimen
•  johdonsuoja-automaatit sekä vikavirtasuojakytkimet, 
vakiona 2 kpl
•  johdonsuoja-automaatit, vakiona 36 kpl

IT-osaan on keskitetty ATK- ja antennipisteiden kiinteät 
johdotukset.

Käyttöveden- ja lattialämmityksen jakotukit
Lämmitysjärjestelmän keskeinen osa on lattiavalun sisään 
asennettu putkisto. Lämmitysputket asennetaan yleensä 
yhden tai useamman huoneen sisältäviin piireihin. Huone-
piirien jako tapahtuu jakotukilla. 

Coppi® B1 -mallissa käyttöveden jakotukki asennetaan Co-
pin sisälle ja  lattialämmityksen jakotukki sijoitetaan Copin 
ulkopuolelle muualle asuntoon. A1 -mallissa lattialämmi-
tyksen- ja käyttöveden jakotukit asennetaan pääsääntöi-
sesti Copin sisälle lukuunottamatta asuntoja, joissa niitä 
tarvitaan useampi.

Kuvassa  lattialämmityksen- ja käyttöveden jakotukit asen-
nettuna Coppi A1 -malliin. Kuvassa  käyttövedenjakotukki asennettuna 

Coppi® B1 -malliin.

Toimitusvalmis Coppi® A1 -malli sisältä. Toimitusvalmis Coppi® A1 -malli sisältä. 

Kuvassa  lattialämmityksen- ja käyttöveden jakotukit 
Coppi® A1 -mallissa.

Havainnekuva ryhmä-
keskuksesta



Aries-maalämpöpumppu Qi maalämpöpumppu

Swegon Casa W4 Swegon Casa R5

Gebwell Aries- tai Qi  maalämpöpumppu  + 
Swegon Casa W4 tai R5 ilmanvaihtokone*

Maalämpöpumppu

Maalämpö kerää talon ja käyttöveden lämmittämiseen 
tarvittavan lämmön maaperästä. Se on kustannusteho-
kas lämmitysjärjestelmä, joka ei vaadi juurikaan huoltoa. 
Gebwellin maalämpöpumput on valmistettu Suomessa.  
.

Ilmanvaihtokone
Maalämpöpumpun lisäksi tarvitaan Ilmanvaihtokone vaihta-
maan talon sisäilmaa. Ilmanvaihtokone poistaa asunnosta 
ylimääräistä kosteutta ja ilman epäpuhtauksia sekä tekee 
ilmasta raikkaamman ja puhtaamman.

Vaihtoehtoina ovat Swegon Casa W4 tai Swegon Casa R5. 
Ilmanvaihtokoneen valintaan vaikuttaa mm. talon koko.

Gebwell

Swegon

Lisätietoa tuotteista

Lisätietoa tuotteista

* Lämmönlähde ja ilmanvaihtokone mitoitetaan kohteen mukaisesti

Kodin lämpö
maalämmöstä



* Lämmönlähde ja ilmanvaihtokone mitoitetaan kohteen mukaisesti

Poistoilmalämpöpumppu NIBE F470 tai 
NIBE F750+SAM*

NIBE F470NIBE F750+SAM

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumpussa on ilmanvaihto, lämmitys ja 
lämmin käyttövesi yhdessä kompaktissa ja tyylikkäässä 
kokonaisuudessa.

Se ottaa energian talteen lämpimästä sisäilmasta ennen 
kuin ilma puhalletaan ulos. Poistoilmalämpöpumppu poistaa 
tunkkaista sisäilmaa ja siirtää poistoilman lämpöenergiaa 
käyttöveteen ja lämmi tysjärjestelmään. Lisäpalveluna on 
saatavana NIBE Uplink etähallintapalvelu, jolla ohjaat kotisi 
lämmitystä ja ilmanvaihtoa missä ja milloin vain**.
 
Poistoilmalämpöpumppu on energiatehokas ratkaisu kotisi 
lämmönlähteeksi. Poistoilmalämpöpumppu valitaan talon 
ilmanvaihdon tarpeen mukaan.

**Vaatii kiinteistöön internetliittymän ja kaapeliyhteyden 
kiinteistön dataverkkoon.

NIBE

Lisätietoa tuotteista

Kodin lämpö talteen
lämpimästä sisäilmasta

Kuvassa Coppi® B1 asennettuna kodinhoitohuoneeseen



Usein kysytyt
kysymykset

Saako samanlaiset kaapin ovet kuin muissa KKH:n kaa-
peissa?

Coppi® talotekniikkamoduuliin on mahdollista ostaa ovet 
Puustellilta.

Voiko Coppiin asentaa liukuovet?
Ei voi, koska Copin ja liukuovien rakenteiden yhteensopi-
vuutta ei voida taata. 

Onko Copissa säilytystilaa?
Coppi® on talotekniikan tila, joten ensisijaisesti se palvelee 
talotekniikan tilan tarpeita. 

Saako Coppiin keskuspölynimurin?
Keskuspölynimuri ei kuulu Coppi-toimitukseen, imurin 
soveltuvuus tarkastettava aina tapauskohtaisesti.

Voiko Coppiin laittaa ulkovesipostin?
Coppi® A1-mallissa on tilavaraus vesipostille, kun käynti  
tekniseen tilaan on ulkokautta.

Milloin Coppi toimitetaan?
 Coppi® pohjaelementti toimitetaan ennen talon seinäele-
menttejä, Coppi® talotekniikkamoduuli toimitetaan viikkoa 
ennen seinäelementtien saapumista.

Milloin Coppi asennetaan?
Coppi® pohjaelementtiä käytetään mittasabluunana jo sisä-
täyttöjä tehdessä. Coppi® talotekniikkamoduuli asennetaan 
seinäelementtien pystytyksen yhteydessä.

Mitä hyötyä Copista on asumisen aikana?
Coppi® auttaa ehkäisemään mahdollisia vesivahinkoja, jotka 
johtuvat laitetilan putkirikoista.



Kastelli-talot Oy
PL 455, 90101 Oulu 

kastelli.fi


