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Küte ja ventilatsioon

1.1.

Üldosa

1.1.1.
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Objekt

Projekteeritava hoone puhul on tegemist ühepereelamuga. Ehitatav hoone on ühekorruseline viilkatusega
elamu.

1.1.2.

Projekteerimistöö piiritlus

1.1.2.1.

Üldine piiritlus

Käesoleva projektiga lahendatakse eluhoone soojusvarustus, küte-ja ventilatsioon, sh. näidatakse millistest
normdokumentidest on lähtutud, tuuakse välja süsteemide arvutuslikud koormused, kirjeldatakse lühidalt
süsteeme.
Käesoleva projekti näol on tegemist liginullenergiahoone kütte- ja ventilatsioonilahendusi käsitleva
illustreeriva dokumentatsiooniga, mis ei ole standardi EVS 932:2016 mõistes ammendav ja terviklik
projekt. Tegemist on pigem juhendiga, kus tuuakse välja ning juhitakse tähelepanu aspektidele (nt.
seadmetele ja süsteemikomponentidele esitatavatele nõuetele), mida tuleks arvestada eelõige just madal- ja
0-energia elumajade projekteerimisel. 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 KV-süsteemide kavandamise aluseks olnud materjalid:
•

Arhitektuursed plaanid, lõiked, vaated.

•

Hoone asendiplaan

•

Teiste projekti osade lähteülesanded

•

Tellija märkused ja soovid

•

Käesolev juhendmaterjal „Liginullenergia eluhooned. Väikemajad“

1.1.4.

Normatiivne baas

Hoone KV-süsteemide kavandamisel lähtutakse järgmistest standarditest ja normdokumentidest:
MTM määrus nr. 55 Hoone erergiatõhususe miinimumnõuded
EVS 844: 2016 Hoonete kütte projekteerimine
EVS 812-2: 2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
EVS 812-3: 2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Sisekliima määruse eelnõu
CEN/TR 14788:2006 Hoonete ventilatsioon. Elamute ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja
dimensioneerimine
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Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 I osa
Käesolev juhendmaterjal „Liginullenergia eluhooned. Väikemajad“

1.1.5.
•

Välisõhu arvutuslikud parameetrid
Välisõhu arvutuslikud parameetrid talvel :
Temperatuur

1.1.6.

-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-, ventilatsioonisüsteemide poolt põhjustatav müratase ruumides:

1.2.

1.2.1.

Elutuba

28 dB(A)

Magamistuba

25 dB(A)

Pesuruumid

35 dB(A)

Esik

35 dB(A)

Soojusvarustus
Installeeritav soojusvõimsus

Hoonesse projekteeritud küttesüsteemide arvutuslikud soojuskoormused:
küte eluhoone

1.2.2.

+2,9 kW

Soojusallikas

Hoone soojusallikaks on õhk-vesi soojuspump. Õhk-vesi soojuspump on ette nähtud küttesüsteemi
soojuskandja ja sooja tarbevee valmistamiseks. Õhk-vesi soojuspump peab olema valitud selliselt, et
välisõhu temperatuuri -5°C kraadi juures on võimeline tagama hoone küttesüsteemide võimsuse ilma
lisakütteta.
Õhk- vesi soojuspumba välisosa paikneb hoone kõrval tehnilise ruumi välisseina ääres. Õhk-vesi
soojuspumba siseosad paiknevad 1. korrusel tehnilises ruumis. Valitud õhk-vesi soojuspumba välisosas
ringleb freoon. Hoones sees on sisemoodul (soojusvaheti), kus freoon annab soojuse üle veele. Edasi liigub
soojuskandja (vesi) teise sisemoodulisse, kus on intgreeritud soojaveeboiler, kütteveemahuti,
elekterküttekeha ja pumbad koos reguleer- ja kaitseseadmetega. Soojuspumbaga integreeritud
elektriküttekeha peab olema võimeline tagama 100% küttekoormusest.
Tulevate soojusallikate arvuslikud väljundvõimsused:
Õhk-vesi soojuspump

+2,9 kW
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+9,0 kW

Küttesüsteemide temperatuurigraafikud:
Põrandküte

+32/29°C

Soe tarbevesi

+55/5°C

Integreeritud soojavee mahtsoojusvaheti maht on 180 l ning kütteveemahuti 25 l.

1.2.3.

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.
1.2.3.1.

Õhk-vesi soojuspump

Õhk-vesi soojuspumba töötamisel ainult küttesse peab COP temperatuuridel -7/35°C olema parem kui 3,75.
Õhk-vesi soojuspump peab -15°C juures olema võimeline ilma lisakütteta tootma 58°C küttevett.
Õhk-vesi välismooduli asukoha valikul arvestada, et talvel ei hakkaks lumi takistama seadme tööd. Räästa
alla paigaldamisel võtta kasutusele meetmed, et lumi ei saaks katuselt seadmele peale kukkuda. Seadme
asukoha valikul arvestada ka, et seade teeb müra. Seadme asukoht peaks olema valitud selliselt , et müra ei
segaks projekteeritava hoone elanikke ega ka ümbritsevaid naabreid.
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 m3/h välispiirde pinna m2 kohta.

1.3.2.

Kütte kirjeldus

Kogu hoonesse on projekteeritud vesipõrandküttesüsteem. Ainult tehilise ruumi küte on lahendatud
radiaatoriga, mis on ühendatud põrandküttesüsteemiga.
Eluhoone küttesüsteemide arvutuslikud küttekoormused ja soojuskandja parameetrid:
•
1.3.2.1.

põrandküte

+2,9 kW

+32/29°C

Põrandküte

Kogu hoone küte on lahendatud vesi-põrandküttega. Hoones on üks jaotuskollektor 10-le kütteringile, mis
asub tehnilises ruumis. Torustik õhk-vesi soojuspumba sisemoodulist kuni kollektorini on projekteeritud
pressliitmikega terastorudest. Kollektori ühendustele on ette nähtud sulg- ja reguleerarmatuur. Kõik
hargnemised põrandküttekollektorites on varustatud termoelektriliste ajamitega. Põrandküttetorustikuna
kasutatakse PEX-A plasttorusid. Kütteringide pikkused, toru läbimõõdud ja paigaldamise samm on toodud
kütte plaanil. Küttekontuuride transiitsed torud kuni vastava ruumi kütteringini tuleb paigaldada hülssi.
Ruumiõhu temperatuuri reguleerimine toimub kontrollerite kaudu ruumi temperatuuriandurite järgi. Märjad
ruumid varustada lisaks ruumitemperatuuriandurile ka põrandatemperatuurianduriga.
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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.
•

Küttekehad
Radiaatorid

Tehnilisse ruumi on ette nähtud külgühendusega plaat-radiaator, mis on ruumiõhu temperatuuri
reguleerimiseks varustatud termostaatventiiliga.
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 eramu hoonesisene magistraaltorustik tehnilises ruumis
soojuspumbasisemoodilist kuni põrandkütte kollektoriteni on projekteeritud pressliitmikega terastorudest.
1.3.3.3.

Isolatsioon

Kütte magistraaltorustike isolatsioon teostatakse fooliumkattega mineraalvillakoorikutega. Isolatsiooni
paksus sõltub soojuskandja temperatuurist ja läbimõõdust. Madalatemperatuurilise kütte (põrandküte)
magistraaltorustike isolatsioon tuleb teostada vastavalt sari 22 nõuetele, mille kohaselt on isolatsioonikatte
paksus järgmine:
kuni DN50 (k.a.)
1.4.

1.4.1.

30 mm

Ventilatsioon
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

Majapidamisruumruum

-6 l/s

Tehniline ruum

+/- 5 l/s
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Ventilatsioonisüsteemide kirjeldus

Hoone ventilatsioon on lahendatud mehaanilise soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbesüsteemiga.
Elamu ventilatsioon teostatakse pealtühendusega rootorsoojustagastiga ventilatsiooniseadmega.
Projekteeritava eramu ventilatsioonisüsteemi arvutuslik õhuhulk +/- 54 l/s.
Sissepuhkeõhk antakse eluruumidesse (elutuba ja magamistoad) ning väljatõmme teostatakse nn. saastunud
õhuga (duširuum, WC, köök) tsoonide kaudu. Siirdõhu liikumiseks jätta uste alla pilud või näha ette
siirdõhurestid.
Käesolevas projektis kulgevad sissepuhke ja väljatõmbe magistraaltorustikud hoone (kütmata) pööningul.
Kui võimalik siis tuleks sellist olukorda vältida ning torustik planeerida ventileeritavate (köetud) ruumide
lagede alla (ripplae taha). Torustike pööningule paigaldamise probleemseks kohaks on õhukanalite
läbiviigud laekonstruktsioonist, mis on potentsiaalseteks õhulekke allikateks. Sellepärast tuleb õhukanalite
laekonstruktsiooni läbiviikude teostamisele erilist tähelepanu pöörata ning teha need õhutihedalt kasutades
spetsiaalseid ja kvaliteetseid vahendeid ning materjale.
Köögis pliidi kohale on ette nähtud kohtäratõmme - pliidikubu. Käesolevas projektis on kasutatud ilma
ventilaatorita pliidikubu. Kohtäratõmbetorustik ühendatakse ventilatsiooniseadmega peale
rootorsoojustagastit 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 elamu sissepuhke ning väljatõmbe
õhuvooluhulgad tasakaalus..

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

Ventilatsoonseadme SFP ei tohi olla suurem kui 1,5 kW/(m³/sek) 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 sulgklapid.
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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. Eramu 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 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.
1.4.3.4.

Lõppelemendid

Projektis kasutatakse tehases valmistatud ning eelnevalt viimistletud lõppelemente, plafoone ja reste, mis
võimaldavad suunata õhku ja reguleerida õhukoguseid.
1.4.3.5.

Õhuvooluhulkade seadistamine

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.
1.4.3.6.

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:

kuni D=250

∆t=30º

∆t=40º

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.
1.4.3.7.

Õhuhaarded ja heitõhu väljavisked

Ventilatsioonisüsteemi õhuvõtt ja väljapuhe teostatakse välisõhurestide kaudu. Välisõhurestid asuvad
tehnilise ruumi välisseintes eri fassaadidel. Õhu liikumiskiirus resti vabapinnas ei tohi ületada 1,5 m/s.
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1.4.3.8.

Mürasummutus

Müra leviku tõkestamiseks peavad ventilatsiooniseadmed olema vibratsioonilevikut välistavalt hoone
ehituskonstruktsioonidest eraldatud. Ventilatsioonisüsteemi õhuvõtu, sissepuhke-, väljatõmbe- ja
kohtäratõmbe 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.
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KV PÕHISEADMETE LOETELU
OBJEKT: LIGINULLENERGIA ELUHOONED. VÄIKE ERAMU
SÜST./
TÄHIS

NIMETUS

TEENINDATAVAD RUUMID

Leht -1(2)

VENTSEADME ÕHUVOOASUKOHT
LUHULK

RÕHUKADU

(m³/s)

(Pa)

ÕHU TEMP.
(°C)
ALG

LÕPP

SOOJUSKOORM.
(kW)

VEE TEMP.

ALG

LÕPP

VEE- FILTRI
EL.
VOOLU- TÜÜP VÕIMS.
HULK
(l/s)
(kW)

MÄRKUSED

Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadmed
SP1/VT1

Vent.seade

eluruumid

S1-F1

Filter

sissepuhe

SV-1

Tehniline ruum

+/-0,054

50*

+0,054

40

Rootorsoojustagasti

+0,054

39

S1-K1

Järelküte

+0,054

S1-V1

Ventilaator

+0,054

50*

V1-F1

Filter

-0,054

15

SV-1

Rootorsoojustagasti

-0,054

39

V1-V1

Ventilaator

-0,054

50*

S1-KL1

Ajamiga klapp

õhuvõtt

+0,054

230 V

V1-KL1

Ajamiga klapp

väljapuhe

-0,054

230 V

MS

Mürasummuti

sissepuhkel

+0,054

3,0

MS

Mürasummuti

väljatõmbel

-0,054

3,0

Plidikubu

kohtäratõmme

-0,025

väljatõmme

1,03
Nt. Casa R5, Swegon
1~, 230V SFP=1,0 kW/(m3/s)
EU7
-22

+12

+7

+20

+0,8

0,01

η=80 % (temp.suhtarv)

0,8

El.kalorifeer

0,21

Müra 54 dB(A)
(vt. müranäitajate tabel)

0,01

η=80 % (temp.suhtarv)

0,21

Müra 46 dB(A)
(vt. müranäitajate tabel)

EU5
+21

-13

Nt. NKF-160-1000
Ets Nord
Nt. NKF-160-1000
Ets Nord
Nt. Swegon Casa Rock

MÄRKUS: *- SÜSTEEMI RÕHUKADU ILMA SEADME TAKISTUSETA
Soojuspumbasõlm
ÕVSP1.1

Õhk-vesi soojuspump küttesüsteemid
välismoodul

Õues

+3,0

Nt. AMS 10-6
Nibe; COP min. 3,75

KV PÕHISEADMETE LOETELU
OBJEKT: LIGINULLENERGIA ELUHOONED. VÄIKE ERAMU
SÜST./
TÄHIS

NIMETUS

TEENINDATAVAD RUUMID

Leht -2(2)

VENTSEADME ÕHUVOOASUKOHT
LUHULK
(m³/s)

ÕVSP1.2
ÕVSP1.3

Õhk-vesi soojuspump küttesüsteemid
sisemoodul
Õhk-vesi soojuspump küttesüsteemid
sisemoodul

Tehniline ruum

RÕHUKADU
(Pa)

ÕHU TEMP.
(°C)
ALG

LÕPP

SOOJUSKOORM.
(kW)

VEE TEMP.

ALG

LÕPP

VEE- FILTRI
EL.
VOOLU- TÜÜP VÕIMS.
HULK
(l/s)
(kW)

+3,0

Tehniline ruum

12,0
3~,400 V

MÄRKUSED

Nt. HBS05-6
Nibe
Nt. VMM320, Nibe

SP-SB1

Soojaveeboiler

Soe tarbevesi

180 l; komplektis

SP-AK1

Kütteveemahuti

põrandküte

25 l; komplektis

SP-ELK1

Elektriküttekeha

küttesüsteemid

SP-P1

Tsirk.pump

primaarpool

SP-P2

Tsirk.pump

sekundaarrpool

SP-TV1

3-tee ventiil

Küte/soe vesi

komplektis

PN1

Paisunõu

Küte
Vsüsteem=130 l

V=15 l
Palg=1,0 bar; Plõpp=2,5bar

KK1

Kaitseklapp

küte

Pava=3,0 bar

9,0 kW

komplektis
komplektis

0,21

komplektis

KV PROJEKTIS ALUSEKS OLNUD PÕHISEADMETE MÜRA NÄITAJAD
OBJEKT: LIGINULLENERGIA ELUHOOONED. VÄIKE ERAMU.
SÜST/
TÄHIS

NIMETUS

TEENINDAVAD RUUMID,
SÜSTEEMID

SEADME
ASUKOHT

ÕHUVOOLUHULK
(m³/s)

RÕHUKADU
(Pa)

Leht -1(1)

Hz
63

HELIVÕIMSUSTASEMED KESKSAGEDUSTEL dB(A)
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
125
250
500
1000
2000
4000

Hz
8000

Helivõimsustase
dB(A)

SPS1/VTS1

Vent.seade

elamu

Tehn.ruum

S1

ventilaator

sissepuhe

0,054

67

61

55

50

49

43

38

25

54

V1

ventilaator

väljatõmme

0,054

64

52

49

45

38

34

24

10

46

Vent.seade

Keskkonda

0,054

45

47

39

30

25

14

7

0

35

MÄRKUSED

Nt. CASA R5,
Swegon

SUMBUVUS KESKSAGEDUSTEL
MS

Mürasummuti

Sissepuhe

Tehn.ruum

+0,054

3,0

-12

-8

-12

-24

-50

-51

-34

-19

Nt. NKF-160-1000
Ets Nord

MS

Mürasummuti

Väljatõmme

Tehn.ruum

-0,054

3,0

-12

-8

-12

-24

-50

-51

-34

-19

Nt. NKF-160-1000
Ets Nord

MS

Mürasummuti

kohtäratõmme

-0,025

2,0

-6

-11

-10

-21

-40

-48

-37

-20

Nt. NKF-125-600
Ets Nord

