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Üldosa 

1.1.1 Normdokumendid 
Projekteerimise käigus on järgitud kõiki Eesti Vabariigis kehtivad õigusakte ja normdokumente. 
 
Allpool on toodud kasutatud standardite ja ehitusnormide loetelu: 

1. EVS-IEC 60364 „Ehitiste elektripaigaldised” 
2. EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt” 
3. EN ISO 16484 „Building Automation and Control System” 
4. Standard EVS-EN 15232. Hoonete energiatõhusus - mõju hoone automaatikale, 

juhtimisele ja tehnilisele haldamisele. 
 
Projektis on esitatud süsteemide  põhimõttelised skeemid, toimimiskirjeldus, kaabelduse mahtu ja 
sisu selgitavad kaablite loetelud ning seadmete paigutusjoonised.   

1.1.2 Projekteerimistöö piiritlus 
Käesoleva projekti näol on tegemist liginullenergiahoone kütte- ja ventilatsioonilahendusi käsitleva 
illustreeriva dokumentatsiooniga, mis ei ole standardi EVS 932:2016 mõistes ammendav ja terviklik 
projekt.  

1.1.3 Üldiseloomustus 
Hoone tuleb varustada hooneautomaatikasüsteemiga (BACS- Building Automation and Control 
System). Süsteem on ette nähtud hoone ökonoomsemaks ja operatiivsemaks haldamiseks. Juhtimine 
koondatakse hooneautomaatika web-serveri, mis paigutatakse soojussõlme ruumi 1. korrusel.  
 
Hoone automaatikasüsteemi ülesehitus on toodud  automaatikasüsteemi struktuurskeemi joonisel. 
 
Automaatikasüsteemiga on ette nähtud ühendada: 

- Hoone üld KV süsteemid ja arvestid. 

Automaatikasüsteem sisaldab järgmisi automaatikaseadmeid ja -süsteeme: 
- hoone tehnosüsteemide töö web-server;  
-    tehnosüsteemide automaatikakilpidesse alakeskustesse paigaldatud kontrollerid PLC koos 

vastavate I/O-moodulitega; 
-   ventilatsioonisüsteemide ventilaatorite sagedusmuundurid; 
-   ruumi temperatuuri kontrollerite reguleerimissõlmed; 
-   soojusenergia mõõtjate mõõtevõrk; 
-   tehnoloogiliste parameetrite suurusi kontrollivad kohtseadmed ja aparatuur. 

Ehituskirjeldus 

Hooneautomaatika  

2.1 Automaatikasüsteemi ülevaade 

2.1.1 Üldnõuded 
Projekteeritavad ja paigaldatavad automaatikasüsteemid peavad vastama kõigile projekteerimise 
hetkel kehtivatele riiklikele õigusaktidele ja ehituse “head tava” kajastavatele Eesti Vabariigi 
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standarditele, nende puudumisel ka Euroopa Liidu või rahvusvahelistele standarditele. Vastuolude 
puhul on järgitud rangemat nõuet.  

 
Hoone keskne juhtimise ja kontrolli süsteem, mille keskseadmeks on hoone tehnosüsteemide Web-
server, on ette nähtud kontrollima hoone kõikide tähtsamate tehnosüsteemide tõrgeteta tööd ja 
vajadusel sekkuma nende süsteemide töösse nende töörežiimide korrigeerimiseks või nende 
tööhäirete edastamiseks tehnosüsteemide hooldusfirmadele üle Interneti või mobiilside kaudu. 
Juhtimise ja järelvalvekeskuse tarkvara paigaldada uus sõltuvalt tarnitavast süsteemist. 
Visualiseerimine peab hõlmama kõiki süsteeme, mis moodustab ühtse terviku. 
 
Hoone tehnosüsteemide automaatikasüsteemid töötavad autonoomselt, tagades seejuures vajaliku 
töö- ja häireinfo edastamise järelvalvekeskusesse  hoone  lokaalvõrgu kaudu. Hoone tehnosüsteemide 
juhtimise ja reguleerimise automaatikaseadmed koondada alakeskustesse, mis paigaldada vastava 
tehnosüsteemi lähedasesse. 
 
Vastavalt Tellija soovile ning arvestades süsteemi punktide mahtu, on ette nähtud haldustasemel 
kasutada LON/IP või BACnet/IP protokolliga toimivat kohtvõrku, mis kujutab endast suure 
läbilaskevõimega arvutivõrgu sarnast andmesidekanalit. Võimalusel võib haldustaseme võrguna 
kasutada väljaehitatavat hoone LAN-võrku, kuigi tuleb eelistada eraldi kanalit. 
 
Alakeskuste tasemel asuvatel PLC kontrollerite sidumiseks kõrgema haldustasemega tuleb kasutada 
vastavaid integreerimiskontrollereid või võrguruutereid. Alakeskuste PLC kontrollerid võivad kasutada 
mis tahes standardset võrguprotokolli (näiteks LonWorks, KNX/EIB, Modbus). 
 
Samuti ühendada haldustaseme võrguga põhimõtteliselt kõik komplektselt tarnitavad tehnoloogilised 
süsteemid. Kuna neis kasutatavad andmesideprotokollid on erinevad, siis kasutatakse nende 
sidumiseks võrguga integreerimiskontrollereid, mis võimaldavad seda teha. 

2.1.2 Automaatikasüsteemi struktuur 
Hoone automaatikasüsteemi ülesehitus on toodud automaatikasüsteemi struktuurskeemil. 

 
Automaatikasüsteemi töö jälgimiseks ja juhtimiseks on paigaldatud uus juhtimis-järelvalvekeskus 
web-serveri baasil. Eraldi  arvutikomplekti ei ole vaja. Vajalik paigaldada ruuter ja internetiühendus. 

2.2 Hooneautomaatika nõuded 

2.2.1 Automatiseeritavate süsteemide kirjeldus 
Automatiseerimise käigus toimuv reguleerimine, juhtimine ja kontroll toimub tervikliku, vabalt 
programmeeritava mikroprotsessor-süsteemiga (Direct Digital Control. e. DDC-süsteem), mida 
esindavad kaasajal igat liiki kontrollerid. Kasutatavad seadmed peavad vastama kehtivatele EL 
direktiividele - elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2004/108/EEC  ja madalpingeseadmete 
direktiivile 2006/95/EEC. 
 

2.2.2 Automatiseerimisele kuuluvad süsteemid. 
 
Soojusenergia, veekulu ja elektrikulu jälgimine ja arvestus. 
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Soojusenergia mõõtmine tuleb teostada vastavalt süsteemidele ja tarbijatele. Eraldi soojusarvestid 
tuleb ette näha äripindadele, trepikodadele ja korterite kütteharule. Sooja- ja külmatarbevee 
mõõtmine toimub korteripõhiselt. 
Paigaldada M-Bus andmeedastusväljundiga kahetariifsed alamarvestuse aktiivenergia arvestid:  
- Üldtarbijatele (gaasikatlamaja, ventsüsteemid, üldalade valgustus jne.); 
- äripindadele; 
- korteritele (vastavalt korterite arvule). 
 
Vee-, soojus- ja elektrienergia arvestid lahendatakse eraldi keskseadme taga oleva M-bus võrguna. 
Mõõtesüsteem ühendatakse BMS jälgimissüsteemiga.  
 
Ventilatsioonisüsteemide jaotus: 
Hoone esimese korruse rendipindade ja maa-aluse parkla ventilatsiooni käesoleva projekti raames ei 
käsitleta.  
 
Igasse korterisse on ette nähtud omaette rootorsoojustagastusega ventilatsiooniseade. Pliidikubu on 
klapiga ja ilma ventilaatorita. Pliidikubu automaatika peab olema sobiv ühendamiseks korteri 
ventilatsiooni seadmega.  Pliidikubu automaatika on ühendatud ventseadme automaatikaga ja 
töötavad koos. Korteri ventseadmega tarnida komplektis olev juhtpult. Korteri ventseade ei ole 
ühendatud hoone automaatika süsteemi. 
 
Trepikodade ja liftišahtide ventilatsioon on lahendatud mehaanilise sissepuhke-väljatõmbe 
ventilatsioonisüsteemiga. Rootorsoojustagastusega ventilatsiooniseade paikneb trepikoja lae all. 
Ventseade tarnitakse koos komplektse automaatikaga. Ventseade peab olema varustatud kas LON, 
Modbus või Bacnet automaatikakaardiga ja tarkvaraga ning see tuleb siduda  hooneautomaatikaga. 
 
Soojussõlm 
Soojusvõrgu sisend koos soojusmõõtja ja soojussõlmega asuvad hoone keskmises tsoonis esimesel 
korrusel panipaikade juures olevas tehnilises ruumis. Soojussõlm peab olema tehases valmistatud, 
tarnitud komplektsena. Soojussõlme juhtimiskilp peab olema varustatud kas LON, M-bus, Modbus või 
Bacnet automaatikakaardiga ja tarkvaraga ning see tuleb siduda hooneautomaatikaga. 
 
Küttesüsteem 
Hoone on varustatud vesiküttesüsteemidega. Esimese korruse äripinnad ja trepikojad on lahendatud 
radiaatorküttega. Korteritesse on ette nähtud põrandküte. Keldrikorruse parkla küte on lahendatud 
ventilatsiooniõhuga. 
 
Igas korteris on oma põrandkütte jaotuskollektor, mis paikneb kas pesuruumis või esikus garderoobi 
kapis. Ruumi temperatuuri reguleerimiseks paigaldada igasse ruumi eraldi ruumiregulaator, mis 
sisaldab ruumi temperatuuri andurit, temperatuuri näidikut ja temperatuuri seaduri. Märgade ruumide 
ruumiregulaatorid varustada põranda temperatuuri anduriga. Ruumi regulaator juhib vastava ruumi 
põrandakütte kontuuri ventiili vastavalt etteantud seadeväärtusele. Ruumi regulaatorid ei ole 
ühendatud hoone automaatika süsteemiga. 

2.2.3 Alarmitoimingud 
Mistahes alarmi teostumisele antakse vajalik viide. Niipea, kui häire ületab viiteaja, tõlgendatakse 
sündmus alarmiks. 
Alarmid jagatakse vähemalt kolme prioriteediklassi: 

 kiiralarm (näit. jäätumisohu, tuleohualarm) 
 normaalalarm (näit. ventilaatorid ja mõõtmiste piirväärtused) 
 hooldealarm (näit. filtrivahetus). 
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