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Küte ja ventilatsioon

1.1.

Üldosa

1.1.1.
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Objekt

Projekteeritava hoone puhul on tegemist korterelamuga. Korterelamu koosneb kahest 3-korruselisest
kortermaja blokist ning neid ühendavast panipaikade osast. Kortermajade blokid on nö tõstetud ning nende
all on ette nähtud parkimisala. Hoones on kokku 22 korterit. Käesolev projekt käsitleb detailsemalt ainult
alltoodud skeemil punase joonega tähistatud hooneosa teist korrust.

Skeem 1

1.1.2.
1.1.2.1.

Projekteerimistöö piiritlus
Üldine piiritlus

Käesoleva projektiga lahendatakse kortermaja soojusvarustus, küte ja ventilatsioon (KV). Lühidalt
kirjeldatakse kogu hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteeme, aga detailsemalt keskendutakse korteritele ning
graafiliselt näidatakse kütte- ja ventilatsioonisüsteemide lahendus ptk. 1.1.1. kirjeldatud hooneosa kohta.
Käesoleva projekti näol on tegemist liginullenergiahoone kütte- ja ventilatsioonilahendusi käsitleva
illustreeriva dokumentatsiooniga, mis ei ole standardi EVS 932:2016 mõistes ammendav ja terviklik
projekt. Kõik projektis märgitud ja kirjeldatud seadmed ja materjalid on toodud näitena ning neid võib
asendada teiste tootjate samaväärsete (või paremate) parameetritega toodetega.

1.1.3.

Alusdokumendid

1.1.3.1.

Lähteandmed

Hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemide kavandamise aluseks olnud materjalid:
•

Arhitektuursed plaanid, lõiked, vaated.

•

Hoone asendiplaan

•

Teiste projekti osade lähteülseanded

•

Tellija märkused ja soovid

•

Käesolev juhendmaterjal „Liginullenergia eluhooned. Rida- ja korterelamud“
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Normatiivne baas

Hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemide kavandamisel lähtutakse järgmistest standarditest ja
normdokumentidest:
•

EVS 932:2017 Ehitusprojekt

•

EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine

•

EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

•

EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

•

MTM Määrus nr. 55 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

•

Sisekliima määruse eelnõu

•

CEN/TR 14788:2006 Hoonete ventilatsioon. Elamute ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja
dimensioneerimine

•

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhis "Soojussõlmed. Juhised ja eeskirjad"

•

Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 I osa

•

Käesolev juhendmaterjal „Liginullenergia eluhooned. Rida- ja korterelamud“

1.1.5.

Välisõhu arvutuslikud parameetrid

Välisõhu arvutuslikud parameetrid talvel :
Temperatuur

1.1.6.
•

•

1.2.

1.2.1.

-22°C

Sisekliima parameetrid
Ruumiõhu temperatuur (talvel):
Magamistoad, elutuba

+21°C

Köök/söögituba

+21°C

Pesuruumid

+22°C

Esik

+21°C

Tehniline ruum

+18°C

Lubatud kütte- ja ventilatsioonisüsteemide poolt põhjustatav müratase ruumides
Magamistoad

25 dB(A)

Elutuba

28 dB(A)

Köök

35 dB(A)

Pesuruumid

35 dB(A)

Esik

35 dB(A)

Soojusvarustus
Installeeritav soojusvõimsus

Hoonesse projekteeritud küttesüsteemide arvutuslikud soojuskoormused:
küte (radiaator, põrand)

+56,6 kW

Liginullenergia eluhooned. Väike korterelamu.
Küte ja ventilatsioon (KV)
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ventilatsiooniküte

+34,0 kW

soe tarbevesi

+237,3 kW

Kokku

+327,9 kW
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Soojusallikas

Kavandatava hoone soojusallikaks on kaugküte. Soojussõlm ja ühendus kaugküttevõrguga projekteerida
vastavalt soojusvõrgu valdaja tehnilistele tingimustele. Kaugküttevõrgu sisendile näha ette sulgarmatuur,
soojusarvesti ja diferentsiaalrõhuregulaator. Kohalikud küttesüsteemid ühendatakse kaugküttevõrguga nn.
kinnise skeemi järgi läbi soojusssõlme. Soojusvõrgusisend koos soojusarvesti ja soojussõlmega asuvad
hoone keskmises tsoonis esimesel korrusel tehnilises ruumis.
Soojussõlm peab olema tehases valmistatud, tarnitud komplektsena ning sisaldama järgmist: soojusvaheteid
soojale tarbeveele, küttele ja ventilatsiooniküttele, primaar- ja sekundaarpoole reguleerventiile,
tsirkulatsioonipumpasid, temperatuuri ja rõhuandureid ning automaatikat.
Automaatregulaator peab reguleerima küttesüsteemide soojuskandja temperatuuri sõltuvalt
välisõhutemperatuurist vastavalt temperatuurigraafikule ning hoidma sooja tarbevee temperatuuri
konstantselt 55ºC juures sõltumata tarbimise suurusest.
Küttesüsteemid tuleb varustada paisupaakide ja kaitseklappidega. Paisupaakide ühendustorule näha ette
sulgventiil paisupaakide teenindamise tarbeks. Ventiil tuleb jätta avatud olekusse ning käepide eemaldada.
Eemaldatud käepide jätta paisupaagi vahetusse lähedusse. Kaitseklapi avanemisrõhk võtta 0,5 bar-i suurem
kui on paisupaagi arvutuslik lõpprõhk.
Soojusenergia mõõtmine tuleb teostada vastavalt süsteemidele. Küttsüsteemide puhul tuleb eraldi
soojusarvestid ette näha hoone küttesüsteemile (radiaator- ja põrandküte) ja ventilatsiooniküttesüsteemile.

1.2.3.

Põhiseadmed ja materjalid

Kõik sedamed ja materjalid peavad olema uued, rangelt esmaklassilise kvaliteediga ja toodetud hea
reputatsiooniga tootjate poolt. Kõik seadmed ja materjalid peavad omama „CE“ sertifikaati.
1.2.3.1.

Soojusvahetid

Soojusvahetitena kasutada plaatsoojusvaheteid. Soojusvahetid dimensioneerida selliselt, et soojusvaheti
ülepinna väärtus oleks vähemalt 20%. Soojusvahetite rõhukadu primaar ja sekundaarpoolel ei tohi ületada
20 kPa, ainult sooja tarbevee soojusvaheti sekundaarpoole rõhukadu võib olla kuni 30 kPa.
Tarbevee soojusvaehti materjal peab vastama AISI316 nõuetele.
Küttesüsteemide soojusvahetite materjal peab vastama AISI 304 nõuetele.
1.2.3.2.

Kütte torustik

Soojussõlme torustiku projekteerimisel kasutada torumaterjale, mis kannatavad pikema aja vältel 90°C ja
kõrgemat temperatuuri. Soojussõlmetorustik on projekteeritud keevisühendustega terastorudest.
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Pumbad

Kõik pumbad peavad olema varustatud sagedusmuunduritega. Pumbad peavad töötama maksimaalse
kasuteguri piirkonnas.
1.2.3.4.

Isolatsioon

Kütte torustike soojusisolatsioon soojussõlmes teostatakse fooliumkattega mineraalvillakoorikutega.
Isolatsioonipaksus sõltub soojuskandja temperatuurist, toru läbimõõdust ja kasutuskohast.
Soojussõlme primaarpoole torustik tuleb teostada vastavalt sari 25 nõuetele, mille kohaselt on
isolatsioonikatte paksus järgmine:
kuni DN50 (k.a.)

60 mm

DN63 kuni DN90 (k.a)

80 mm

DN100 kuni DN170 (k.a)

100 mm

Sekundaarpoolel radiaator- ja ventilatsioonikütte torustik tuleb isoleerida vastavalt sari 23 nõuetele, mille
kohaselt isolatsioonikihi paksus on järgmie:
kuni DN50 (k.a.)

40 mm

DN63 kuni DN90 (k.a)

50 mm

DN100 kuni DN170 (k.a)

60 mm

Sekundaarpoolel põrandkütte torustik tuleb isoleerida vastavalt sari 22 nõuetele, mille kohaselt
isolatsioonikihi paksus on järgmie:
kuni DN50 (k.a.)

30 mm

DN63 kuni DN90 (k.a)

40 mm

DN100 kuni DN170 (k.a)

50 mm

Tehnilises ruumis isoleerida kogu torustik vastavalt ülaltoodud määratlusele. Põranda tasapinnast kuni 2 m
kõrguseni paiknevate torustike isolatsioon katta 0,5 mm plekiga mehaaniliseks kaitseks.
Isolatsiooni ei paigaldata järgmistele toruosadele ja komponentidele:

1.3.

1.3.1.

•

kaitseventiili väljalöögitorud

•

tühjendus-, õhutus-, manomeetrite ühendustorud ning paisupaagi torud

•

seadmete tehnilist informatsiooni sisaldavad sildid

•

pumbad

Küte
Välispiirete soojusläbivused

Arvutuse aluseks olnud välispiirete soojusläbivused ja joonsoojusläbivused on võetud vastavalt projekti
arhitektuursele ja konstruktiivsele osale.
Õhulekkearv on qE50=1,5 m3/h välispiirde pinna m2 kohta.
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Kütte kirjeldus

Hoone on varustatud vesi-soojuskandjaga küttesüsteemidega. Valdavalt on on ruumide küte kogu hoones
lahendatud radiaatoritega. Põrandküte on ette nähtud ainult nn. märgades ruumides (duširuumid,
pesuruumid).
Ventilatsiooniõhu soojendamine toimub ventseadmete vesiküttekalorifeerides.
Korterelamu küttesüsteemide arvutslikud küttekoormused ja soojuskandja parameetrid:

1.3.2.1.

•

radiaatorküte

+49,06 kW

+50/40°C

•

põrandküte

+7,54 kW

+35/31°C

•

ventilatsiooniküte

+24,0 kW

+70/40°C

Radiaatorküte

Valdavalt on kogu hoone küte lahendatud radiaatoritega. Radiaatorkütte magistraaltorustikud tulevad
soojussõlmest, jagunevad parkla lae all šahtidesse, kust omakorda toimuvad hargnemised korterite
radiaatorkütte kollektoritesse. Kõik hargnemised šahtidesse varustada sulg- ja reguleerventiilidega. Igas
korteris on omaette kollektor, kuhu on ühendatud kõik korteri radiaatorid. Kollektori ühendustele on ette
nähtud sulg- ja reguleerarmatuur. Radiaatoritena on kasutatud altühendusega plaatradiaatoreid. Kõik
radiaatorid peavad olema varsutatud termostaatventiilidega ruumiõhu temperatuuri reguleerimiseks.
Magistraaltorustik soojussõlmest kuni radiaatorküttekollektoriteni on projekteeritud pressliitmikega
terastorudest. Torustik radiaatoritest kuni kollektoriteni on plasttorudest ning kulgeb põranda seest.
Põrandas olevad torud paigaldada hülssi.
1.3.2.2.

Põrandküte

Põrandküte on ette nähtud pesuruumidesse. Põrandkütte magistraaltorustikud kulgevad analoogselt
radiaatorkütte magistraalidega ning on sarnaselt varustatud reguleer- ja sulgarmatuuriga. Igas korteris on
lisaks radiaatorküttekollektorile ka põrandküttekollektor, mis on sanuti varustatud sulg- ja
reguleerarmatuuriga. Kõik hargnemised põrandküttekollektorites on varustatud sulgventiilidega ja
termoelektriliste ajamitega reguleerventiilidega. Põrandküte teostatakse PEX-A plasttorudega. Kütteringide
pikkused, toru läbimõõdud ja paigaldamise samm on toodud joonistel. Kuna tegemist on märgade
ruumidega siis põrandkütte soojusväljastuse reguleerimine toimub põranda temperatuurianduri järgi.
1.3.2.3.

Ventilatsiooniküte

Ventilatsioonikütte magistraaltorustik tuleb soojussõlmest, läheb parkla lae alt šahti, kust jõuab katusele,
kus asub ventilatsioonikamber. Ventilatsiooniõhuküte toimub ventilatsiooniseadmete
vesiküttekalorifeerides. Küttekalorifeer on varustatud 2-teeventiiliga ja pumbaga segamissõlmega.
Kalorifeeri vee takistus ei tohi ületada 20 kPa.
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Põhiseadmed ja materjalid
Küttekehad

Projektis on kasutatud altühendusega teraspaneel radiaatoreid. Kõik küttekehad peavad olema varustatud
termostaatventiilidega ruumiõhu temperatuuri reguleerimiseks. Küttekehade tüübid, arvutuslikud võimsused
ning radiaatorventiilide seadearvud on esitatud kütte plaanidel.
1.3.3.2.

Kütte torustik

Küttesüsteemi magistraal- ja jaotustorustik tuleb teha mustadest terastorudest, pressterastorudest või
sirgetest latt-komposiittorudest. Põrandküttel tuleb kasutada hapnikutõkkega PEX-A plastiktorusid.
Käesolevas projektis vaadeldava hooneosa kütte süsteemide magistraaltorustik on soojussõlmest kuni
korterite radiaator- ja põrandkütte kollektoriteni projekteeritud pressterastorudest.
Ventilatsioonikütte magistraaltorustik on projekteeritud pressterastorudest.
1.3.3.3.

Isolatsioon

Kütte magistraaltorustike isolatsioon teostatakse fooliumkattega mineraalvillakoorikutega. Isolatsiooni
paksus sõltub soojuskandja temperatuurist ja toru läbimõõdust.
Radiaator- ja ventilatsioonikütte torustik tuleb isoleerida vastavalt sari 23 nõuetele, mille kohaselt
isolatsioonikihi paksus on järgmie:
kuni DN50 (k.a.)

40 mm

DN63 kuni DN90 (k.a)

50 mm

DN100 kuni DN170 (k.a)

60 mm

Madalatemperatuurilise kütte (põrandküte) magistraaltorustike isolatsioon tuleb teostada vastavalt sari 22
nõuetele, mille kohaselt on isolatsioonikatte paksus järgmine:
kuni DN50 (k.a.)

30 mm

DN63 kuni DN90 (k.a)

40 mm

Käesolevas projektis vaadeldavas hooneosas tuleb isoleerida šahtis olevad püstikud ning korterites olevad
ripplae taha jäävad harutorud. Korterites nähtavale jäävatele seinapealsetele vertikaalsetele küttetorudele ja
kollektori ühendustele isolatsiooni ei paigaldata.
1.4.

1.4.1.

Ventilatsioon
Arvutuslikud õhuvooluhulgad ja ruumide õhuvahetus

Süsteemide õhuvahetuse arvutuse aluseks olevad õhuvahetuse määrad vastavalt käesolevale juhendile:
Magamistuba/elutuba ≥ 15 m²

+14 l/s

Magamistuba/elutuba ≤15 m²

+12 l/s

Magamistuba/elutuba <11 m²

+8 l/s

Garderoob

-5 l/s

Köök (üldvent)

-8 l/s

Liginullenergia eluhooned. Väike korterelamu.
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Köögi kohtäratõmme (ajutine)

-25 l/s

WC

-10 l/s

Dušš/pesuruum

-15 l/s

Trepikoda

0,5x õhuvahetus tunnis

Tehnilised ruumid

0,5x õhuvahetus tunnis

8(10)

Ventilatsioonisüsteemide kirjeldus

Hoonesse on ette nähtud mehaanilised soojustagastusega ventilatsioonisüsteemid. Antud kortermaja
ventilatsioon on lahendatud kahe tsentraalse sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadmega, mis asuvad
kortermaja katusel olevates ventilatsioonikambrites. Ühte 3-korruselist korterite blokki teenindab üks seade.
Edaspidised kirjeldused on ühe korterite bloki kohta.
Hoones on kaks sissepuhke ja väljatõmbepüstikut, millega on ühendatud kõik korterid. Kõikide korterite
ühendustele on šahtist väljumisel tuletõkkeklapp. Seejärel hargnevad korteri õhukanalid (nii sissepuhe kui
väljatõmme) kaheks. Mõlemad harud on varustatud tavaliste reguleerklappidega. Üks haru on mõeldud
üldventilatsiooniks- sissepuhe läheb elutubadesse ja magamistubadesse ning väljatõmme teostatakse
duširuumist, WC-st, garderoobist ja köögist. Teine haru on mõeldud köögi kohtäratõmbe tarbeksväljatõmbeharu ühendatakse köögikubuga ning sissepuhkega antakse kompensatsiooniõhk, kas kööki või
elutuppa sõltuvalt plaanilahendusest. Köögi kohtäratõmbe ja kompensatsioniõhuharule on lisaks
reguleerklapile ette nähtud ka nn. on/off tüüpi sulgklapp. Kui köögis pliidikubu lülitatakse käima, siis
avanevad vastava korteri pliidikubu teenindavad väljatõmbe- ja kompensatsiooniõhuklapid.
Magistraaltorustikus rõhk muutub ning ventilatsiooniseadmes tõstetakse vastavalt ventilaatori pöördeid.
Süsteem toimib põhimõttel, et šahtis magistraaltorustike rõhukadu on väike ning korteriühenduste harude
takistused võrreldes ühisosa takistusega suhteliselt suured ning seetõttu õhuhulga muutus ühisosas mõjutab
harude õhuvooluhulkasid suhteliselt vähe.
Sama seadme pealt toimub ka trepikodade ja panipaikade ventilatsioon.

1.4.3.

Põhiseadmed ja materjalid

Kõik seadmed ja materjalid peavad olema uued, rangelt esmaklassilise kvaliteediga ja toodetud hea
reputatsiooniga tootjate poolt. Kõik seadmed ja materjalid peavad omama „CE“ sertifikaati.
1.4.3.1.

Ventilatsiooniseadmed

Käesolevas projektis on kasutatud horisontaalsete ühendustega komplektset ventilatsiooniseadet (nt. eQ
Prime Fläktwoods). Seadme SFP ei tohi olla suurem kui 1,5 kW/(m³/s). Soojustagasti temperatuuri suhtarv
peab olema vähemalt 80 %.
Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:
- filtrid (sissepuhkel F7, väljatõmbel F5)
- soojustagasti (plaat)
- ventilaatorid (ec-mootoriga)

Liginullenergia eluhooned. Väike korterelamu.
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- küttekalorifeer (vesi)
- automaatika
Lisaks on õhuvõtu- ja väljapuhkekanalile ette nähtud ajamiga sulgklapid.
1.4.3.2.

Õhukanalid

Õhukanalite materjal ja seina paksus peavad vastama standardile EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa
2: Ventilatsioonisüsteemid. Ventilatsiooni õhukanalid tehakse üldjuhul vähemalt A2-s1, d0
tuletundlikkusega ehitusmaterjalidest. Eluruumide korterikohase ventilatsiooniseadme õhukanalid võivad
olla põlevast ehitusmaterjalist, välja arvatud pliidi kohtäratõmbekanal, mille tuletundlikkus peab olema
vähemalt C-s2, d2. Õhukanalite tiheduse (lekke) klass peab olema vähemalt „C“.
Käesolevs projektis on kasutatud kuumtsingitud teraslehtedest valmistatud spiraalvaltsiga ümara ristlõikega
õhukanaleid, mille seina paksus 0,5 mm.
1.4.3.3.

Lõppelemendid

Projektis kasutatakse tehases valmistatud ning eelnevalt viimistletud lõppelemente, plafoone ja reste, mis
võimaldavad suunata õhku ja reguleerida õhukoguseid.
1.4.3.4.

Reguleerklapid

Õhuvooluhulkade mõõtmiseks ja seadistamiseks kasutatakse lõppelemente ja diafragmatüüpi
reguleerklappe, mis omavad tootja poolseid reguleerimis- ja mürakarakteristikuid. Peamagistraalides ja
püstikutes peab olema võrreldes korterite harudega võimalikult väikene rõhukadu. Korterite
õhuvooluhulgad on vaja seadistada kahe olukorra tarbeks. Esimene olukord, kus pliidikubu ja selle
sissepuhke kompensatsiooni harud on kinni. Teine olukord, kus pliidikubu klapp ja selle sissepuhke
kompensatsiooniklapp on avatud. Teises olukorras peab olema tagatud, et pliidikubul on õhuvooluhulk 25
l/s ja kogu korteri sissepuhke ning väljatõmbe õhuvooluhulgad on tasakaalus.
1.4.3.5.

Isolatsioon

Ventilatsiooni õhukanalite soojusisolatsioon teostatakse, kasutades fooliumkattega klaasvillamatte.
Isolatsiooni paksus sõltub kanalisisese ja ümbritseva keskkonna temperatuuride erinevusest ning õhukanali
ristlõike mõõtmetest.
Soojusisolatsiooniga tuleb isoleerida ventilatsioonisüsteemide õhuvõtu ja heitõhu õhukanalid. Õhuvõtu
õhukanali soojustuse paksus on 100 mm ning heitõhuõhukanalil 80 mm.
Katusel olevate sissepuhke ja väljatõmbe õhukanalite isolatsiooni on 100 mm. Isolatsioon tuleb katta
plekiga.
1.4.3.6.

Õhuhaarded ja heitõhu väljavisked

Ventilatsiooniseadme õhuvõtt ja väljapuhe teostatakse läbi katusel oleva ventilatsioonikambri välisseina.
Õhu liikumiskiirus resti vabapinnas ei tohi ületada 1,5 m/s. Resti alumise serva kõrgus katuse pinnast peab
olema vähemalt 0,5 m.

Liginullenergia eluhooned. Väike korterelamu.
Küte ja ventilatsioon (KV)

1.4.3.7.
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Mürasummutus

Ventilasiooniseadme nii sissepuhke kui väljatõmbe ühendusele on ette nähtud seadme tootja poolsed
mürasummutid. Korterites on mõlemal õhukanali harul- nii ruumide ventilatsiooni kui ka köögi
kohtäratõmbe harul - ette nähtud mürasummutid.

1.4.4.

Tulekaitse

Õhukanalite materjal peab vastama standardis EVS 812-2:2014 toodud nõuetele. Õhukanalid tuleb
varustada puhastusluukidega.
Tuletõkkepiiretest läbiviigud ei tohi nõrgendada piirete tulepüsivusomadusi. Korterist šahti siirduvatele
õhukanalitele paigaldatakse EIS30 tuletõkkeklapid.

KV PÕHISEADMETE LOETELU
OBJEKT: LIGINULLENERGIA ELAMUD. VÄIKE KORTERELAMU
SÜST./
TÄHIS

NIMETUS

TEENINDATAVAD RUUMID

VENTSEADME
ASUKOHT

ÕHUHULK
(m³/s)

Leht -1(1)
RÕHUKADU
(Pa)

ÕHU TEMP.
(°C)
ALG
LÕPP

SOOJUSKOORM.
(kW)

VEE TEMP.
ALG

LÕPP

VEE
HULK
(l/s)

MÄRKUSED

FILTRI
EL.
TÜÜP VÕIMS.
(kW)

Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadmed
SP1/VT1

Vent.seade

korterid

S1-F1

Filter

sissepuhe

SV-1

+/-0,61

200*

+0,61

127

Plaatsoojustagasti

+0,61

138

S1-K1

Järelküte

+0,61

21

S1-V1

Ventilaator

+0,61

V1-F1

Filter

SV-1

väljatõmme

Ventkamber
katusel

Nt. EQ Prime, Fläktwoods
SFP=1,5 kW/(m3/s)
F7
-22
90%
-3,0

-3,6

+13,6

+20

+17,0

0,01
60

40

0,20

η=85 % (temp.SUHTARV)
vesi

1,2
EC-mootor
3~,400V 49 dB(A)

-0,61

126

Plaatsoojustagasti

-0,61

137

V1-V1

Ventilaator

-0,61

S1-KL1

Ajamiga klapp

õhuvõtt

+0,61

2

1,2
EC-mootor
3~,400V 39 dB(A)
230 V
Komplektis seadmega

V1-KL1

Ajamiga klapp

väljapuhe

-0,61

2

230 V

MS

Mürasummuti

sissepuhkel

+0,61

15

Komplektis seadmega

MS

Mürasummuti

väljatõmbel

-0,61

15

Komplektis seadmega

MÄRKUS: *- SÜSTEEMI RÕHUKADU ILMA SEADME TAKISTUSETA.

F7
+22

-4,5

-13,6

0,01

η=85 % (temp.SUHTARV)

Komplektis seadmega

KV PÕHISEADMETE MÜRA NÄITAJAD
OBJEKT: LIGINULLENERGIA ELUHOOONED. VÄIKE KORTERELAMU
SÜST/
TÄHIS

NIMETUS

TEENINDAVAD RUUMID,
SÜSTEEMID

SEADME
ASUKOHT

ÕHUHULK
(m³/s)

RÕHUKADU
(Pa)

Leht -1(1)

Hz
63

HELIVÕIMUSTASEMETE KESKSAGEDUSED dB(A)
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
125
250
500
1000
2000
4000

Hz
8000

Lw
dB(A)
Kokku

SP1/VT1

Vent.seade

elamu

Vent.kamber
katusel

S1

ventilaator

sissepuhe

0,61

56

48

36

32

32

37

42

48

49

V1

ventilaator

väljatõmme

0,61

41

41

32

32

32

32

32

34

39

Vent.seade

Keskkonda

46

55

60

48

41

47

48

37

55

MÄRKUSED

Nt. EQ Prime,
Fläktwoods

SUMBUVUS KESKSAGEDUSTEL
MS

Mürasummuti

Korterid

2,0

-12,0

-8

-12

-24

-50

-51

-34

-19

MS

Mürasummuti

kohtäratõmme

2,5

-8

-14

-14

-31

-51

-51

-49

-26

Nt. NKF-160-1000
Ets Nord
Nt. NKF-125-1000
Ets Nord

