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1. Küte ja ventilatsioon 

1.1. Üldosa 

1.1.1. Objekt 

Projekteeritavaks hooneks on 2-korruseline ridaelamu, mis koosneb kuuest korterist, abiruumist ja kuuest 

garaažist. Garaažide puhul on tegemist kütmata, loomuliku ventilatsiooniga hooneosaga ning seda antud 

projekti raames ei käsitleta.  

1.1.2. Projekteerimistöö piiritlus 

1.1.2.1. Üldine piiritlus 

Käesoleva projektiga lahendatakse ridaelamu küte ja ventilatsioon (KV). Lühidalt kirjeldatakse kogu hoone 

kütte- ja ventilatsioonisüsteeme, aga detailsemalt keskendutakse ühele otsakorterile.  

Käesoleva projekti näol on tegemist liginullenergiahoone kütte ja ventilatsioonilahendusi käsitleva 

illustreeriva dokumentatsiooniga, mis ei ole standardi EVS 932:2016 mõistes ammendav ja terviklik 

projekt. Projektis on käsitletud energiatõhusust kõige olulisemalt mõjutavad kütte ja ventilatsiooni 

lahendused (ei ole käsitletud nt. gaasivarustust, suitsugaaside eemaldamist, magistraaltorustikke jms.) 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. Normatiivne baas 

Hoone KV-süsteemide 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 

• Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 I osa 

• Käesolev juhendmaterjal „Liginullenergia eluhooned. Rida- ja korterelamud“  

• Kuni 5 baarise töörõhuga gaasipaigaldised 

1.1.3.2. Lähteandmed 

Hoone KV-süsteemide kavandamise aluseks olnud materjalid: 
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• Arhitektuursed plaanid, lõiked, vaated. 

• Hoone asendiplaan 

• Teiste projekti osade lähteülesanded 

• Tellija märkused ja soovid 

• Käesolev juhendmatejal „Liginullenergia eluhooned. Rida- ja korterelamud“ 

1.1.4. Välisõhu arvutuslikud parameetrid 

• Välisõhu arvutuslikud parameetrid talvel : 

  Temperatuur    -22°C   

1.1.5. Sisekliima arvutuslikud 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 mürarõhutase ruumides vastavalt Sisekliima 

määruse eelnõule   

  Elutuba    28 dB(A) 

  Magamistuba   25 dB(A) 

  Pesuruumid   35 dB(A) 

  Esik    35 dB(A)  

1.2. Soojusvarustus 

1.2.1. Installeeritav soojusvõimsus 

Hoonesse projekteeritud küttesüsteemide arvutuslikud soojuskoormused: 

 Korterid nr. 1 ja 6   2x2,7 kW 

 Korterid nr. 2, 3, 4 ja 5  4x2,2 kW 

 Kokku    14,2 kW 

1.2.2. Soojusallikas 

Kavandatava hoone soojusallikaks on gaasikatel, mis asub ridaelamu kõrval abiruumis. Gaasikatla puhul on 

tegemist kondensatsiooni katlaga. Gaasikatlaga toodetakse nii küttevett kui sooja tarbevett kõikidele 

korteritele. Sooja tarbevee jaoks on ette nähtud mahtsoojusvaheti mahuga 300 l. Küttesüsteemi jaoks on ette 

nähtud 200 liitrine puhvermahuti. Küttesüsteemi puhvermahuti on selleks, et vähendada katla sisse ja välja 

lülitumist ning sellest tingitud kasuteguri langust hoone madalamate soojustarbimiste korral. 

Gaasikatlamajast korteritesse kulgevad küttetorud hoone eest maa alt. Maa-aluste torudena kasutada 
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eelisoleeritud torusid. Tarbitava soojuse mõõtmiseks paigaldatakse igasse korterisse eraldi soojusarvesti. 

Tarbeveetorud kulgevad analoogselt küttetorudega ning veekulu mõõtmine toimub samuti igas korteris 

eraldi. Gaasikatlamaja peab olema varustatud loomuliku ventilatsiooniga ja vastama gaasiohutuse nõuetele.  

Projekteeritavasse hoonesse on kavandatud gaasikatel minimaalse võimsusega 14,2  kW. 

Küttesüsteemide temperatuurigraafikud:    

Põrandküte   +34/30°C  

Soe tarbevesi   +55/5°C   

1.2.3. Põhiseadmed ja materjalid 

1.2.3.1. Gaasikatel 

Kasutada kondensatsioonikatelt. Gaasikatel peab olema varustatud automaatikaga, mis võimaldab sõltuvalt 

välistemperatuurist reguleerida küttevee temperatuuri. Katla kasutegur alumise kütteväärtuse järgi peab 

olema vähemalt 95% vastavalt MTM määrusele nr 55 „Hoone enrgiatõhususe miinimumnõuded“. 

1.2.3.2. Pumbad 

Kõik pumbad peavad olema varustatud sagedusmuunduritega. Pumbad peavad töötama maksimaalse 

kasuteguri piirkonnas. 

1.2.3.3. Mahutid 

Nii küttesüsteemi puhvermahuti kui ka sooja tarbevee mahtsoojusvaheti peavad olema tehases isoleeritud 

ning kaetud kas plastik- või plekk-kattega. Isolatsiooni paksus minimaalselt 100 mm. 

1.2.3.4. Torustik 

Katlamaja torustiku projekteerimisel kasutada torumaterjale, mis kannatavad pikema aja vältel 90°C ja 

kõrgemat temperatuuri. Käesolevas projektis on küttetorustik katlamajas projekteeritud keevisühendustega 

terastorudest. Maa all kulgev magistraaltorustik on projekteeritud eelisoleeritud torudest. 

1.2.3.5. Isolatsioon 

Kütte torustike soojusisolatsioon katlamajas teostatakse fooliumkattega mineraalvillkoorikutega. 

Isolatsiooni paksus sõltub soojuskandja temperatuurist, toru läbimõõdust ja kasutuskohast.  

Primaarpoole torustik tuleb isoleerida vastavalt sari 25 nõuetele, sekundaarpoole torustik (põrandküte) 

isoleerida sari 22 nõuete kohaselt. Isolatsioonikihi paksus vastavalt läbimõõdule on järgmine: 

 Toru läbimõõt   sari 22  sari 23  sari 25 

 kuni DN50 (k.a.)  30 mm  40 mm  60 mm   

 DN63 kuni DN90 (k.a)  40 mm  50 mm  80 mm 

 DN100 kuni DN170 (k.a) 50 mm  60 mm  100 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: 
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• kaitseventiili väljalöögitorud 

• tühjendus-, õhutus-, manomeetrite ühendustorud ning paisupaagi torud 

• seadmete tehnilist informatsiooni sisaldavad sildid 

• pumbad 

1.3. Küte 

1.3.1. Välispiirete soojusläbivused 

Arvutuse aluseks olnud välispiirete  soojusläbivused ja joonsoojusläbivused on võetud vastavalt projekti 

arhitektuursele ja konstruktiivsele osale. 

Õhulekkearv on qE50=1,5 m
3
/h välispiirde pinna m

2
 kohta.  

1.3.2. Kütte kirjeldus 

Kogu hoonesse on projekteeritud vesi-soojuskandjaga põrandküte. 

Ridaelamu küttesüsteemide arvutuslikud küttekoormused ja soojuskandja parameetrid: 

• põrandküte   +14,2 kW  +32/28°C 

1.3.2.1. Põrandküte  

Ridaelamu korterite küte on lahendatud vesi-põrandküttega. Põrandkütte magistraalid tulevad 

gaasikatlamajast hoone eest  maa alt ning hargnevad igasse korterisse. Korteris jõuavad magistraaltorud 

tehnilisse ruumi. Korteri sisendile näha ette sulgarmatuur ja soojusarvesti. Igas korteris on kaks põrandkütte 

jaotuskollektorit. Esimese korruse jaotuskollektor paikneb tehnilises ruumis, teise korruse kollektor on 

garderoobis. Kollektori ühendustele on ette nähtud sulg- ja reguleerarmatuur. 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. Ruumiõhu temperatuuri reguleerimine toimub vastava ruumi 

temperatuuriandurite ja kontrollerite kaudu. Märjad ruumid varustada lisaks ruumitemperatuuriandurile ka 

põrandatemperatuurianduriga. Põrandküttekontuuride transiitsed torud kuni vastava ruumi kütteringini 

paigaldada hülssi. 

1.3.3. 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. 

1.3.3.1. Kütte torustik 

Küttesüsteemi magistraal- ja jaotustorustik tuleb teha  mustadest terastorudest, pressterastorudest või 

sirgetest latt-komposiittorudest. Põranküttel tuleb kasutada hapnikutõkkega PEX-A plastiktorusid.  

Käesolevas projektis vaadeldava ridaelamu korteri hoonesisene magistraaltorustik tehnilisest ruumist kuni 

korteri põrandkütte kollektoriteni on projekteeritud pressliitmikega terastorudest. 
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1.3.3.2. Isolatsioon 

Kütte magistraaltorustike isolatsioon teostatakse fooliumkattega mineraalvillakoorikutega. Isolatsiooni 

paksus sõltub soojuskandja temperatuurist ja toru läbimõõdust. Madalatemperatuurilise kütte (põrandküte) 

magistraaltorustike isolatsioon tuleb teostada vastavalt sari 22 nõuetele, mille kohaselt on isolatsioonikatte 

paksus järgmine: 

  kuni DN50 (k.a.)  30 mm    

Isoleerida tuleb mitte nähtavale jääv magistraaltorustik. Käesolevas projektis isoleeritakse vahelae 

konstruktsioonis olevad teise korruse kollektorisse kulgevad magistraaltorud. Korteris nähtavale jäävatele 

seinapealsetele vertikaalsetele küttetorudele ja kollektori ühendustele isolatsiooni ei paigaldata. 

1.4. Ventilatsioon 

1.4.1. Arvutuslikud õhuvooluhulgad ja ruumide õhuvahetus 

Süsteemide õhuvahetuse arvutuse aluseks olevad õhuvahetuse määrad vastavalt käesolevale juhendile: 

• Minimaalne õhuvahetus tüüpsetes ruumides 

  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 (üldventilatsioon)   -8 l/s 

  Köögi kohtäratõmme (ajutine)  -25 l/s 

  WC     -10 l/s 

  Dušš/pesuruum    -15 l/s 

  Majapidamisruum   -6 l/s 

  Tehniline ruum    - 5 l/s   

1.4.2. Ventilatsioonisüsteemide kirjeldus 

Hoone on varustatud  mehaaniliste sissepuhke-väljatõmbesüsteemidega. Igasse korterisse on ette nähtud 

omaette pealtühendusega rootorsoojustagastiga ventilatsiooniseade.  

Ühe ridaelamu korteri ventilatsiooniseadme õhuvooluhulk on +/- 60 l/s. 

Ventilatsiooniseade asub korteri esimesel korrusel abiruumis. Ventilatsiooniseadme õhuvõtt ja väljapuhe 

toimub läbi välisseinas paikneva kombiresti kaudu. Ventilastioonisüsteemi õhukanalid kulgevad ripplae 

taga, seina ja lae konstruktsioonides (laagide, fermide vahel, vaheseina soojustuses). Ventilatsiooni 

sissepuhe ja väljatõmme teostatakse lakke paigaldatavate plafoonide kaudu. 

Sissepuhkeõhk antakse eluruumidesse (elutuba ja magamistoad) ning väljatõmme teostatakse nn saastunud 

õhuga (köök, WC jms) tsoonidest. Siirdeõhu liikumiseks jätta uste alla pilud või näha ette siirdõhurestid. 

Köögis pliidi kohale on ette nähtud kohtäratõmme - pliidikubu. Käesolevas projektis on kasutatud ilma 

ventilaatorita pliidikubu. Kohtäratõmbetorustik ühendatakse ventilatsiooniseadmega peale soojustagastit 
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ning äratõmme teostatakse seadme väljatõmbeventilaatoriga. Pliidikubu tööle lülitamine toimub pliidikubul 

paikneva lülitiga. Pliidikubu tööle lülitamisel avaneb kubu mootorajamiga klapp ning ventilatsiooniseade 

suurendab automaatselt oma sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vooluhulka vastavalt seadistusele. Pliidikubu ja 

ventilatsiooniseade peavad olema varustatud vastava automaatikaga. Ventilatsioonisüsteemi seadistamisel 

on vajalik süsteem välja häälestada ka kubu töötamise olukorra tarbeks – köögikubu õhuvooluhulk peab 

olema 25 l/s ja kogu korteri sissepuhke ning väljatõmbe õhuvooluhulgad tasakaalus. 

Kamin tuleb varustada põlemisõhuga. Selleks paigaldadakse kamina lähedale välisseina suletav 

värskeõhuklapp. 

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 

Ventilatsooniseadme SFP ei tohi olla suurem kui 1,5 kW/(m³/s) ja soojustagasti temperatuuri suhtarv 

(võrdsete õhuvooluhulkade puhul) peab olema vähemalt 80 %. 

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest: 

- filtrid (sissepuhkel F7, väljatõmbel F5) 

- soojustagasti (rootor) 

- ventilaatorid (ec-mootoriga) 

- küttekalorifeer  (elekterküte) 

- automaatika 

Lisaks on õhuvõtu- ja väljapuhkekanalile ette nähtud ajamiga soojustatud 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“.  

Käesolevas projektis on kasutatud kuumtsingitud teraslehtedest valmistatud spiraalvaltsiga ümara 

ristlõikega õhukanaleid, mille seina paksus 0,5 mm. 

1.4.3.3. Puhastusluugid 

Õhukanalid tuleb varustada puhastusluukidega. Puhastusluugid tuleb paigaldada nii sissepuhke- kui ka 

väljatõmbetorustikele tuletõkestite juurde; armatuuri ja seadmete juurde, kui armatuur või seade ei ole 

kergelt eemaldatav või selle konstruktsioon ei võimalda torustiku puhastamist läbi selle; üle 45° põlvede 

juurde; püstikute ülemistesse ja alumistesse otstesse.  
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1.4.3.4. Lõppelemendid 

Projektis kasutatakse tehases valmistatud ning eelnevalt viimistletud lõppelemente, plafoone ja reste, mis 

võimaldavad suunata õhku ja reguleerida õhuvooluhulkasid. Vähendamaks reguleerimisest tekkida võivaid 

täiendavaid rõhukadusid, tuleb ventilatsioonisüsteemide tasakaalustamine teostada lõppelementide abil 

kasutades õhuhuvooluhulkade mõõtmiseks nn. kottmeetodit.  

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. Soojustuse paksus sõltuvalt läbimõõdust ja temperatuuride vahest: 

    ∆t=30º  ∆t=40º 

 kuni D=250  50 mm  60 mm  

Soojusisolatsiooniga tuleb isoleerida ventilatsioonisüsteemide õhuvõtu ja heitõhu õhukanalid. Vastavalt 

ülaltoodule on soojusisolatsiooni paksus õhuvõtu õhukanalil 60 mm ning heitõhu õhukanalil 50 mm.  

1.4.3.6. Õhuhaarded ja heitõhu väljavisked 

Ventilatsioonisüsteemi õhuvõtt ja väljapuhe teostatakse läbi välisseina kasutades kombiresti. Värskeõhu 

liikumiskiirus õhuvõturesti vabapinnas ei tohi ületada 1,5 m/s.  

1.4.3.7. Mürasummutus 

Müra leviku tõkestamiseks peavad ventilatsiooniseadmed olema vibratsioonilevikut välistavalt hoone 

ehituskonstruktsioonidest eraldatud. Ventilatsioonisüsteemi sissepuhke-, väljatõmbe, pliidi kohtäratõmbe ja 

õhuvõtu õhukanalitele on ette nähtud mürasummutid. Projektis on lähtutud tabelis „KV projektis aluseks 

olnud põhiseadmete müra näitajad“ toodud väärtustest. 

1.4.4. Tulekaitse 

Õhukanalite materjal peab vastama standardis EVS 812-2:2014 toodud  nõuetele. Õhukanalid tuleb 

varustada puhastusluukidega. 



KV PÕHISEADMETE LOETELU  Leht -1(2) 

OBJEKT: LIGINULLENENRGIA ELUHOONED. RIDAELAMU   

SÜST./ 

TÄHIS 

NIMETUS TEENINDATA-

VAD RUUMID 

VENTSEADME 

ASUKOHT 

ÕHUVOO-

LUHULK  

RÕHU-

KADU 

ÕHU TEMP.       

 (°C) 

SOOJUS-

KOORM. 

VEE TEMP. VEE 

VOOLU-

HULK 

FILTRI 

TÜÜP 

EL. 

VÕIMS. 

MÄRKUSED 

    (m³/s) (Pa) ALG LÕPP (kW) ALG LÕPP (l/s)  (kW)  

 Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadmed            

               

SP1/VT1 Vent.seade eluruumid Abiruum +/-0,060 50*        1,03 Nt. CASA R5, Swegon 

             1~, 230V SFP<1,5 kW/(m
3
/s) 

S1-F1 Filter  sissepuhe  +0,060 45       EU7   

               

SV-1 Rootorsoojustagasti   +0,060 43 -22 +14      0,01 η>80 % (temp.suhtarv) 

      90%         

S1-K1 Järelküte   +0,060  +9 +20 +0,8     0,8 El.kalorifeer 

               

S1-V1 Ventilaator   +0,060 50*        0,045 Helirõhutase 59 dB(A) 

               

V1-F1 Filter  väljatõmme  -0,060 18       EU5   

               

SV-1 Rootorsoojustagasti   -0,060 43 +21 -13      0,01 η=85 % (temp.suhtarv) 

               

V1-V1 Ventilaator   -0,060 50*        0,044 Helirõhutase 49 dB(A) 

               

S1-KL1 Ajamiga klapp õhuvõtt  +0,060 2        230 V Nt. DTBCU Lindab 

               

V1-KL1 Ajamiga klapp väljapuhe  -0,060 2
 

       230 V Nt. DTBCU Lindab 

               

MS Mürasummuti  Õhuvõtt, sissep.  +0,060 3,0         Nt. NKF-160-1000 

  Väljat., heitõhk            Ets Nord 

MS Mürasummuti kohtäratõmme  -0,025 3,0         Nt. NKF-125-1000 

              Ets Nord 

 Pliidikubu Pliidi kohal  -0,025        Rasva-  Ilma ventilaatorita  

            filter  (nt. Swegon Casa Swing) 

               

MÄRKUS: *- SÜSTEEMI RÕHUKADU ILMA SEADME TAKISTUSETA. 

               

 Gaasikatlamaja           

               

GK1.1 Gaasikatel       +14,2      Nt. GC9000iW 20E 

              Junkers 



KV PÕHISEADMETE LOETELU  Leht -2(2) 

OBJEKT: LIGINULLENENRGIA ELUHOONED. RIDAELAMU   

SÜST./ 

TÄHIS 

NIMETUS TEENINDATA-

VAD RUUMID 

VENTSEADME 

ASUKOHT 

ÕHUVOO-

LUHULK  

RÕHU-

KADU 

ÕHU TEMP.       

 (°C) 

SOOJUS-

KOORM. 

VEE TEMP. VEE 

VOOLU-

HULK 

FILTRI 

TÜÜP 

EL. 

VÕIMS. 

MÄRKUSED 

    (m³/s) (Pa) ALG LÕPP (kW) ALG LÕPP (l/s)  (kW)  

SB1 Soojaveeboiler Soe tarbevesi            Nt. SK300-5ZB Junkers 

              V=300 l 

AK1 Kütteveemahuti Küttesüsteem            Nt. BH-200 Junkers 

              V=200 l 

               

P1.1 Tsirk.pump Põrandküte   50 kPa      0,84  0,08 Nt. Magna 3 25-80 

              Grundfos 

TV1.1 3-tee ventiil Põrandküte   20 kPa      0,84   Kvs= 0,63 

               

PN1 Paisunõu  Küte             V=20 l  

  Vsüsteem=460 l            Palg=1,0 bar; Plõpp=2,5bar 

               

KK1 Kaitseklapp küte            Pava=3,0 bar 

               

QQ1 Soojusarvesti Soe tarbevesi   10 kPa      0,09   Nt. Kamstrup 

               

QQ2 Soojusarvesti Küttesüsteem   10 kPa      0,24   Nt. Kamstrup 

               

QQ1.X Soojusarvesti Küte, üks korter   10 kPa      0,19   Nt. Kamstrup 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

  



KV PROJEKTIS ALUSEKS OLNUD  PÕHISEADMETE MÜRA NÄITAJAD  Leht -1(1) 

OBJEKT: LIGINULLENERGIA ELUHOONED. RIDAELAMU   

SÜST/ NIMETUS TEENINDA- SEADME ÕHU- RÕHU- HELIVÕIMSUSTASEMED  KESKSAGEDUSTEL dB Heli- MÄRKUSED 

TÄHIS  VAD RUUMID, ASUKOHT HULK KADU Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz võimsustase  

  SÜSTEEMID  (m³/s) (Pa) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)  

                

                

SPS1/VTS1 Vent.seade elamu Abiruum            Nt. CASA R5,  

     
 

         Swegon 

S1 ventilaator õhuvõtt  0,060  66 59 58 47 34 29 21 7 57  

                

S1 ventilaator sissepuhe  0,060  70 65 60 55 54 49 44 33 59  

                

V1 ventilaator väljatõmme  0,060  64 59 51 47 40 36 26 12 49  

                

V1 ventilaator väljatõmme  0,060  73 71 64 58 50 46 39 35 61  

                

 Vent.seade Keskkonda  0,060  44 47 40 30 26 14 8 0 35  

                

                

      SUMBUVUS  KESKSAGEDUSTEL, dB   

                

MS Mürasummuti Sissepuhe Abiruum +0,060 3,0 -12 -8 -12 -24 -50 -51 -34 -19  Nt. NKF-160-1000 

               Ets Nord 

                

MS Mürasummuti kohtäratõmme koridor -0,025 2,5 -8 -14 -14 -31 -51 -51 -49 -26  Nt. NKF-125-1000 

               Ets Nord 
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