
 
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Tehnikainstituut 
 

 

 

 

 

 

Karl Martin Põldsam 

 

 

TAASTUVENERGIA LAHENDUSEL PÕHINEV TARBEVEE 

SOOJENDAMISE JUHTSEADE 
 

RENEWABLE ENERGY BASED DOMESTIC HOT WATER 

HEATER CONTROLLER 

 
 

Bakalaureusetöö 

Energiakasutuse erialal 

 

 

 

 

Juhendaja: lektor Maido Märss, MSc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2015 



 

 

LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Põldsam, K.M. Taastuvenergia lahendusel põhinev tarbevee soojendamise juhtseade. 

Bakalaurusetöö – Tartu: EMÜ, 2015. 38 lehekülge, 22 joonist, 2 tabelit, A4 formaadis. 

Eesti keeles. 

 

Käesoleva töö eesmärk on tõsta majapidamises taastuva energia kasutust läbi boileri 

juhtseadme. Töös uuriti kui palju kasutab üks majapidamine sooja vett ning kui palju kulub 

kasutatud vee soojendamiseks energiat. Töö autor uuris, kuidas saaksid päikesepaneelid 

võimaldada pidevalt energiat sooja vee tootmiseks ilma, et peaks võrgust energiat 

sellejaoks ostma. 

 

Töös jõuti järeldusele, et päikesepaneelid ei suuda toota piisavalt elektrienergiat 

novembrist jaanuarini. Sellest sõltuvalt peab majapidamine olema ühenduses üldvõrguga, 

et osta elektrienergiat kui tootmist ei toimu.  

 

Märksonad: Soojavee kasutus, energiakasutus, boiler, päikesepaneelid, taastuvenergia.



 

 

ABSTRACT 
 

Põldsam, K.M. Renewable energy based domestic hot water heater controller. Bachelor`s 

thesis. – Tartu: EMÜ, 2015. 38 pages, 22 figures, 2 tables, format A4. In Estonian. 

 

This thesis has been written to increase the usage of renawable energy in a household 

through a control device for  an electrical water heater. This thesis researches the amount 

of hot water a houshold uses in a day and how much energy does it take to heat the used 

hot water. The thesis examines how PV panels can be used to provide continuous energy 

for hot water in a household.  

 

In this thesis it is concluded that the PV panels can not supply enough energy for hot water 

in period from November to January. Due to this reason a household must be connected to 

the main electrical grid to buy energy when there is not enough solar resource.  

 

Keywords: Hot water load, energy consumption, water heater, PV-panels, reneawable 

energy. 
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SISSEJUHATUS 
 

Antud bakalaureusetöö teema „Taastuvenergia lahendusel põhinev tarbevee soojendamise 

juhtseade“ valiti, kuna taastumatute energiaaallikate hindade tõus ning keskkonna sääst on 

väga päevakajaline teema kogu maailmas. Samuti mikrotootmise tehnoloogiate 

odavnemine ning võimalus liituda üldvõrguga on kasvatanud huvi alternatiivsete 

energiaallikate kasutamises. 

  

Bakalaureusetöö autor on uurimise alla võtnud boileri juhtseadme töö ning selle 

kirjeldamise, majapidamiste energiakulu sooja vee tootmiseks ning päikeseenergia 

võimalused ja probleemid. Töö eesmärgiks on tõsta majapidamise taastuvenergia 

kasutamise osakaalu päikesepaneelidelt saadava energia arvelt, mis peamiselt suunatakse 

boilerisse sooja vee tootmiseks. Ülesande lahendamiseks tutvus uurimustöö autor erinevate 

teemakohaste uuringutega, päikeseenergia süsteemidega ning päikeseenergia kasutuse 

võimalustega. 

 

Bakalaureusetöö eesmärkide saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded: 

1) majapidamises sooja vee tootmiseks kuluva energia leidmine; 

2) päikeseenergia probleemide ning võimaluste kirjeldamine; 

3) boileri juhtsüsteemi sedamete valik ja süsteemi kirjeldamine; 

4) kasutusaegade leidmine; 

5) kokkuvõtte tegemine. 
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1. SOOJA VEE TARBIMINE ERAMUTES 
 

1.1 Sooja vee tarbimine 

 

Energia, mida kasutatakse elamutes sooja vee tootmiseks hõlmab suure osa elamu kogu 

energia tarbimisest. Enamasti kasutatakse selleks elektriboilereid, kuid kasutatakse ka teisi 

energiaallikaid vee kuumutamiseks, näiteks puit, kütteõli või gaas [1]. 

Vee soojendusseadmetega tegelemine on oluline kahel põhjusel. Esiteks, see hõlmab 

21,7% kogu elamu elektri tarbimisest [1]. Teiseks, saab antud kasutust kerge vaevaga 

kontrollida, kuna sooja vee kasutus pole otseses sõltuvuses vee kuumutamisega ehk  

temperatuuriga [2]. 

 

Alljärgnevad andmed pärinevad Inglismaal tehtud uuringust, kus mõõdeti 112-ne elamu 

veekasutust ning energiat, mis kulus sooja vee tootmiseks. Iga elamu sooja vee kasutus 

kokku on kindlaksmääratud. Kergendamaks võrdlust vaadeldud elamute vahel, on vee 

kasutus normaliseeritud ühe päeva kasutuseks.  

 

Joonis 1.1 Üldine soojaveekasutus [3] 
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Eeldatud keskmine kasutus on 122 liitrit päevas. Suure tähtsusega on leida tegurid, mis 

omavad olulist rolli sooja vee kasutuses, kuna neid teades saab edaspidi prognoosida 

erinevate majapidamiste veekasutust.  

Uuringus leitud tegurid, mis mängivad olulist rolli on, geograafiline regioon, elanike arv 

ning täiskasvanute ja laste suhteline arv [1, 3]. Leidmaks, millised neist faktoritest 

mõjutavad suuremal määral sooja vee kasutust on tehtud tõenäosus analüüs. Tabelis 1.1 

olevad protsendid näitavad kui suure tõenäosusega selle teguri kaotamine ei muuda sooja 

vee kasutamist. Üle 5% olevad tõenäosused näitavad, et selle teguri võib tagajärgeteta 

kaotada ja alla 5% olevad väärtused näitavad, et selle teguri peab jätma.  

 

Tabel.1.1 Veekasutuse teguri tähtsus [3] 

Faktor Tõenäosus 

Laste arv 67% 

Regioon 20% 

Boileri tüüp 12% 

Elanike arv 0% 

 

Nagu eespool olevas tabelis näidatud, on kõige kasulikum faktor elamus elavate elanike 

arv kui ennustada sooja vee kasutust.  

 

Joonis 1.2. Sooja vee kasutus sõltuvalt elanike arvust [3] 
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Joonis 1.2, kus horisontaalteljel on toodud elanike arv majapidamises ning vertikaalteljel 

sooja vee kasutus päevas liitrites, näitab elamus olevate inimeste arvu mõju kasutatava vee 

hulgale. Joonisel on toodud kaks sirget joont, kus esimene joon iseloomustab kogu 

mõõtepiirkonna keskmist. Teine joon näitab keskmist peale kolme viimase punkti 

eemaldamist, mis võivad liialt mõjutada üldist keskmist.  

Veekasutusandmete kogumine toimus viie sekundilise sammuga. Seepärast on võimalik 

näidata, millistel aegadel päeva jooksul kasutati kõige rohkem vett. Järgnev joonis 1.3 

näitab keskmist elamu päevast vee tarbimist, horisontaalteljel on näidatud päeva tund ning 

vertikaalteljel vee kasutus liitrites.  

 

Joonis 1.3. Sooja vee kasutus tundide lõikkes [3] 

Arvestades aega, millal sooja vett kasutatakse, saab kasutust jagada nelja gruppi: 

1) Hommikune kasutus – Koosneb soojast veest, mida kasutatakse dušši, vanni ning 

valamute jaoks. 

2) Õhtune kasutus – Koosneb soojast veest, mida vajatakse pesu pesemiseks, nõude 

pesemiseks ning dušši ja vanni tarvis.  

3) Keskpäevane kasutus – See kasutus on võrdlemisi väike, kuna enamus inimesi on 

keskpäeval kodust väljas. 

4) Prognoosimatu kasutus – See väljendab kasutust, mis toimub ööpäeva erinevatel aegadel 

inimeste poolt, kes on aktiivsed erinevatel aegadel kui enamus. See kasutus on väike 

võrreldes teistega [2]. 

 

Ameerika Ühendriikides tehtud uuringus leiti, et ühe elaniku kohta kasutatakse 262,4 liitrit 

vett. See tarbimine on kordades suurem kui mõnes muu riigis. Näiteks Soomes on leitud, et 
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üks inimene kasutab päevas 70 kuni 110 liitrit vett. Lõuna-Aafrika linnades kasutas üks 

elanik 88,6 liitrit sooja vett [1]. 

 

Seattle linnas, kus mõõdeti kümne maja vooluhulka, kus keskmiseks elanike arvuks oli 2,6, 

leiti, et üks inimene kasutab päevas 95 liitrit sooja vett. Majapidamise kogu vee kasutus oli 

247 liitrit. Umbes 40% kogu vee hulgast moodustab soe vesi. Kõige suuremat mõju sooja 

vee kasutusele avaldasid duššid, vannid ja pesumasinad. Neid tarbijaid mõjutavad otseselt 

inimeste käitumisharjumused ja eelistused, kuid sellised kodumasinad nagu 

nõudepesumasin, soojavee tarbimist eriti ei mõjuta, kuna seal on veetarbimine kindlaks 

määratud [1]. 

 

 

1.3 Energia tarbimine 

 

Külma vee sisselaske ja sooja vee väljalaske temperatuuride mõõtmisi saab kasutada koos 

vee kasutusega teada saamaks, kui palju energiat kasutati sooja vee saamiseks. Üle kogu 

mõõtepiirkonna oli selleks 16,8 MJ päevas [3]. 2004. aastal Soomes läbi viidud uuringus 

leiti, et tüüpiline neljaliikmeline Soome pere kasutab aastas 3780 kWh energiat vee 

soojendamiseks [1]. 

 

Nagu võis eeldada, on veekasutus ning energiakasutus väga sarnased. Kui igas elamus 

oleks külma vee sisselase ning sooja vee väljalase täpselt sama, siis energiakasutus ning 

veekasutus tabelid tuleksid identsed.  Seda saab väita vaadeldes all olevat joonist 1.4, mis 

on kogu mõõtepiirkonna energiakasutus ning see on väga sarnane eespool olnud joonisega 

1.3. Joonise 1.4 horisontaalteljel on toodud päeva tund ning vertikaalteljel vee 

soojendamiseks kulunud energia megadžaulides.  
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Joonis 1.4. Sooja vee tootmisele kuluv energia tundide lõikes [3] 

 

 

 

1.4 Energia kaod 

 

Tüüpiline elamu elektriboiler mahutab 200l vett ning kütteelemendi võimsus on 2kW. 

Soojuskadu on umbes 0,1 kWh/h temperatuuril 75
o
C. Täielikult soojendatud boileril läheb 

umbes 2,3 tundi, et temperatuur langeks 1
o
C võrra kui samaaegselt pole sooja vett boilerist 

kasutatud. Boileri termostaat on tavaliselt bimetallne riba, mille tundlikus on umbes 2
o
C, 

see tähendab, et kütteelement alustab veesoojendamist kui temperatuur langeb alla 54
 o

C 

ning lõpetab soojendamise kui temperatuur jõuab 56
o
C. Termostaadi tundlikkuse tõttu 

läheb täielikult soojendatud boileril umbes 9 tundi enne kui termostaat aktiveerib küttekeha 

kui ei ole toimunud vee tarbimist [4]. 

 



 11 

 

Joonis 1.5. Boileri termostaadi tööpõhimõte 

 

Nagu näha joonisel 1.5. kui boileris oleva vee temperatuur langeb miinumum tasemele 

(tmin) lülitab boileri termostaat boileri kütteseade täisvõimsusel tööle ning kuumutab vett 

kuni saavutatakse nimitemperatuur (tnim). Vesi soojeneb peale kütteseadme väljalülitumist 

veel edasi, mis on tingitud kütteseadme jääksoojusest.  

 

Lisaks boileri energiakaole eraldub väliskeskkonda soojust ka läbi soojaveetorude. On 

leitud, et umbes 20% energiat kaob sellisel viisil [3]. Boileri energiakadu saab vähendada 

lisades boilerile termoisolatsiooni, kuid nagu näha elamu soojaveekasutusest, siis 

kasutatakse vett ööpäevaringselt ning eraldi isolatsioonil pole mõtet, kuna boileri küttekeha 

töötab veekasutuse tagajärjel, mitte seistes energiakao tagajärjel.  

 

 

1.5 Boileri tööaeg 

 

Leidmaks aegu, millal boiler kuumutab vett, peab esmalt teadma, mitu korda päevas 

kasutatakse sooja vett.  

 



 12 

 

Joonis 1.6. Vee kasutuse sagedus päevas [3] 

 

Antud jooniselt 1.6 on näha, et horisontaalteljel on toodud vee kasutuskordade arv ning 

vertikaalteljel esinemissagedus. Keskmiselt kasutatakse sooja vett 28 korda päevas. Samuti 

tuleb leida, kui soojaks kuumutatakse vesi. Nagu erineb veekasutus mahuühikutes, erineb 

sama moodi ka kasutatava vee temperatuur erinevatel elamutel. Alljärgnevalt jooniselt 1.7. 

võib leida, et keskmine temperatuur üle kogu mõõtepiirkonna on 51,9
o
C. Joonise 1.7. 

horisontaalteljel on sooja vee temperatuur ning vertikaalteljel esinemissagedus. Leitud 

temperatuur erineb suuresti tavalisest 60
 o
C, mida arvatakse boilerites olema.  

 

 

Joonis 1.7. Sooja vee temperatuuri esinemissagedused [3] 
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Nagu arvata, kuumutatakse vett ainult siis, kui selleks on vajadus. Joonis 1.8, kus 

horisontaalteljel on päeva tund ning vertikaalteljel vee kuumutamise aeg tundides,  näitab 

boileri keskmist tööaega kõikides vaadeldud majapidamistes. Keskmine tööaeg sõltub 

lisaks veekasutusele ka kuumutuskeha suurusest ja võimsusest. 

 

 

Joonis 1.8. Boileri tööaeg tundide lõikkes [3] 

 

Joonis 1.9. Boileri tööaja esinemise sagedused [3.]  

 

Joonisel 1.9. on näidatud boileri tööaja esinemissagedused vertikaalteljel ning 

horisontaalteljel on toodud vee soojendamiseks kulunud aeg tundides. 
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Joonistelt selgub, et keskmiselt soojendab boiler elamus vett 2,6 tundi päevas. Vee 

kuumutamise aktiivsus kasvab märgatavalt kella 7.00 kuni 10.00 ning 17.00 kuni 22.00 

vahel. Selline veekasutuse ja veekuumutamise muster tekib, kuna enamik inimesi kasutab 

vett hommikul enne tööle või kooli minekut ning õhtune kasutus on tingitud inimeste koju 

jõudmisest ja õhtustest toimetustest.  

 

 

Joonis 1.10. Boileri võimsus ja vee kasutus 

 

Sarnaselt eelnevatele uuringutele viidi antud töö raames läbi ühe majapidamise vee 

kasutuse ning vee soojendamiseks vajamineva energia mõõtmised. Joonisel 1.10. on ära 

toodud ühe veebruarikuu päeva ööpäevane veekasutus. Sarnaselt kirjanduses leituga 

toimus ka seal hommikune ning õhtune kasutus, mida on ka jooniselt näha. Kuid on ka 

näha keskpäevane kasutus, mis võis sõltuda paljudest faktoritest. Kuna see on ühe kindla 

päeva veekasutus, siis on sellised ebareeglipärased kasutused hästi märgata, kuid kui võtta 

kuu või aasta keskmine, siis kujuneks see joonis rohkem sarnaseks kirjanduses leitavaga.  
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2. PÄIKESEENERGIA RESSURSS 
 

2.1 Päikeseenergia probleemid 

 

Päikeseenergia eeliseks on, et seda on küllaldaselt, see on kõigile kättesadav, kasutamine ei 

tekita heli ning samuti ei reosta see keskkonda. Konventsionaalsete energiaallikate 

hinnatõusu tõttu otsitakse alternatiivseid lahendusi. Maailma päikeseenergia tootmise ja 

kasutamises on PV-paneelide kasutamine iga aastaga tõusnud [5]. 

 

Maale langeb aastas kokku 3,85∙10
18

 J energiat päikeselt, see ületab rohkem kui seitsme 

tuhande kordselt ülemaailmse energiavajaduse. Päikseselt saadud energia püüdmine, 

muundamine ja salvestamine on selle energia kaudne kasutamine, mis jaguneb 

päikesekollektoriteks ning fotoelektrilisteks paneelideks, mida kutsutakse PV-paneelideks 

[6]. 

 

Päikeseenergiat kasutatakse fotoelektriliste elementide abil, mis muudavad päikesekiirguse 

elektrienergiaks. Fotoelektriline element tekitab suletud vooluringis alalisvoolu muundades 

sellele langeva valguskiirguse footonite energia elektrienergiaks. Tööpõhimõttelt on see 

pooljuhtelement. Fotoelektrilisi elemente liidetakse päikesepaneelideks, kuna üksikud 

fotoelemendid suudavad toota vaid väga madalat pinget. Neid ühendades saab luua 

vooluahelaid, mille vool ja pinge võimaldavad neid kasutada igapäevase elektrienergia 

tarbimise rahuldamiseks ja erinevate majapidamisseadmete käitamiseks [6]. 

 

Päikesepaneelide toodetud elektrienergia on alalisvool. Kasutades muundureid, mida 

kutsutakse inverteriteks, saab muundada alalisvoolu vahelduvvooluks, mida kasutatakse 

majapidamises [7]. 

 

Kuid lisaks eelistele, mida pakuvad päikesepaanelid, on neil ka puudusi. Päikesepaneelid 

on vähe efektiivsed, kuna nende kasutegur on vaevalt 20% ning, mis muudab nende 

rakendamise paljudes kohtades mittetasuvaks. Samuti on päikesepaneelide maksumus 

suhteliselt kõrge, kus ühe kilovati installeeritud võimsuse kohta tuleb maksta 1300 kuni 
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2500 eurot. Tootes aastas 1000 kWh elektrienergiat tuleb lihttasuvusaeg seljuhul 25 kuni 

40 aastat, mis on suhteliselt pikk aeg [6]. 

 

Lisaks eelmainitule on päikesepaneelide puuduseks ka nende sõltuvus ilmastikust, mis teeb 

nende energia muundamise tsükliliseks. Päeval toimub peamine elektri tootmine ning 

tipptootmine, kui päike on seniidis, keskpäeval. Kuid peamine energiakasutamine, milleks 

on elekter ja soe vesi, toimub hommikul ja õhtul, kui päikesepaneelid enam intensiivselt 

elektrit ei tooda. Sellise tarbimismustri aluseks on asjaolu, et inimesed käivad päevasel ajal 

tööl. Energia salvestamist kasutatakse, et tarbimist ühtlustada tootmisega. Selleks 

kasutatakse näiteks boileri veepaaki või põrandakütte betoonmassiivi. Efektiivse 

salvestusvahendina toimib ka elektrivõrk, kuhu suunata tarbimisest üle jäänud elekter ning 

kui tootmine on madalam siis sealt tarbida. Selliseid süsteeme nimetatakse 

võrguühendusega süsteemideks [6]. 

 

Samuti on probleemiks päikesepaneelide asend päikese suhtes, nende efektiivsus väheneb, 

kui paneelid pole päikese langemisnurgaga risti. Päikese langemisnurk maale sõltub 

planeedi asendist seega see muutub pidevalt. Erinavatel kuudel ning erinevatel 

kellaaegadel on see erinev, seega on optimaalset nurka pikaajaliselt keeruline hoida ning 

sellega päikesepaneelide tõhusus langeb. Veelgi väheneb efektiivsus, kui paneeli pinnale 

on kogunenud tolm, mustus või lumi. Seetõttu on paneelide puhastamine vajalik, et toota 

efektiivselt elektrienergiat [6]. 

 

Hoolikalt tuleks valida ka päikesepaneelide asukoht, mis oleks igasugustest 

varjutekitajatest võimalikult puutumatu. Kuna elemendid päikesepaneelides on 

jadaühenduses, siis ühele elemendile tekitatud vari võib paneeli võimsust langetada 33%, 

seega üks horisontaalne vari paneeli alaosas võib tähendada täielikku võimsuskadu [8]. 

 

 

2.2 Mikrotootmine 

 

Mikrotootmine on tootmine, kus toodetakse elektrienergiat või elektri- ja soojusenergiat 

koos, mis on integreeritud kodumajapidamise või väikeettevõtte energiasüsteemi ning on 

mõeldud tootja vajaduste katmiseks [9]. 
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Mikrotootmisjaamaks kvalifitseeruvad kas ühefaasiline või kolmefaasilised tootmisseaded, 

mille võimsus ei ületa vastavalt 3,68kW või 11kW. Tootmisseade võib koosneda ka 

mitmest seadmest, kuid ka siis ei või koguvõimsus ületada 11kW [10].  

 

Mitmesugused mikrotootmislahendused rahuldavad erinevaid lõpptarbija vajadusi, mis 

võimaldavad toota kogu või osa majapidamises vajaminevast energiast kohapeal, samuti 

pakuvad need lahendused rahalist kokkuhoidu ning ülemaailmselt seisukohalt vähenenud 

keskkonnasaastet ning ressurssi efektiivsemat kasutamist [9]. 

Lokaalselt toodetud elektri kasutamiseks on erinevaid võimalusi, kõige lihtsam on 

otseühendus tootmisjaama ja tarbija vahel. Sellised süsteemid on lihtsad ja töökindlad, 

kuid nad sõltuvad energia muundamiseks vajaminevast ressursist. Näiteks pole võimalik 

peale päikese loojangut PV-paneelidega elektrit toota. Teiseks pole võimalik ühendada 

ahelasse vahelduvvoolu 230V tarbijat kui paneel toodab vaid 12V alalisvoolu halva ilma 

korral [6]. 

 

Nende probleemide lahendamiseks on kahe erineva ühenduse viisiga mikrotootmisjaamu. 

Autonoomsed ehk nn off-grid süsteemid, kus mikrotootmisjaam ei ole ühendatud 

üldvõrguga ning toodetud elektrienergia kasutatakse koheselt ära või salvestatakse 

akudesse või akumuleeritakse näiteks veepaaki. Sellise süsteemi eeliseks on sõltumatus 

üldvõrgust, kus üldvõrgu elektrikatkestuse korral on tootja endale garanteerinud 

elektrienergia. Puuduseks võib välja tuua akude kalliduse ning liialt ruumi võtvad. [6]. 

Joonisel 2.1 on toodud võrgust eraldiseisva süsteemi lihtsustatud tööpõhimõte. 
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Joonis 2.1. Võrgust eraldiseisva süsteemi lihtsustatud tööpõhimõte [11] 

 

Teiseks võimaluseks on-grid süsteem, mis on ühendatud üldvõrguga, kui elektritarbimine 

ületab elektritootmist tarbitakse puuduv osa elektrivõrgust. Olukorras, kus elektritootmine 

ületab elektritarbimist, suunatakse ülejääv energia elektrivõrku. Selleks on vaja sõlmida 

võrgufirmaga elektrimüügileping ja rajada ülekandesüsteem. Antud süsteemi eeliseks on 

pidev elektrivarustus ning võimalus enda toodetud elektrit müüa. Erinevalt autonoomse 

süsteemiga ei pea tootja rajama kallist akude süsteemi, kuid sellise ühendusviisiga tootjad 

jäävad siiski sõltuma üldvõrgu elektri kvaliteedist ja pakkumisest [6]. Antud töös kasutatud 

mikrotootmisjaam on on-grid süsteem, kus energia, mis jääb boileri vee soojendamisest 

ning teistelt tarbijatelt üle, müüakse võrku. Joonisel 2.2 on toodud võrkuühendatud 

süsteemi lihtsustatud tööpõhimõte.  
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Joonis 2.2. Võrkuühendatud süsteemi lihtsustatud tööpõhimõte [11] 

 

 

 

2.3 Päikeseenergia ressurss Eestis 

 

Eesti päikesepaiste kestvus on keskmiselt 1862,3 tundi aastas. Keskmiselt paistab päikest 

252-el päeval aastas, seda Tartu-Tõravere Meteoroloogiajaama andmetel. Päikesepaiste 

suurim keskmine kestvus on juunikuus, kus päikest paistab 286 tundi ning väiksem 

detsembrikuus, vaid 19 tundi. Päikesepaistega päevi on aga rohkem juulikuus 30-ne 

päevaga ning samuti nagu päikese kestvusel on päevi, mil päike paistab kõige vähem 

detsembrikuus. Kõige päikesevaesem periood on novembrist veebruarini. Rannikualadel 

on suvekuudel 1-2 tunni võrra rohkem päikesepaistet kui sisemaal, talvekuudel erinevus 

puudub. Päikesepaiste ei ole päeva jooksul üldjuhul pidev, talvekuudel kestab pidev 

päikesepaiste 2-4 tundi, alates märtsist tõuseb see 8-10 tunnini ning langeb 4 tunnini suvel. 

Eestis jaguneb päikesepaiste suhteliselt ühtlaselt, erinevus umbes 10% nagu näha ka 

joonisel 2.3. [12].  
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Joonis 2.3. Päikesepaiste kestuse aastasummade keskmine jaotus Eesti territooriumil[13] 

 

Eestis saab aastas horisontaalpinna 1m
2
 kohta keskmiselt 977kWh/m

2
. Päikeseenergia 

ressurss koondub vahemikku märts kuni september, mis moodustab 82% aastasest 

päikeseenergiast. Peaaegu poole kiirgusenegiast saame mai-, juuni-, juulikuu jooksul, mis 

on ligi 442 kWh/m
2
. Detsembris saame ainult 7kWh/m

2
 [12]. Eestis on päikesepaneelide 

optimaalne kaldenurk 43 kraadi. Joonisel 2.4. on toodud eestile kõige sobivam 

päikesepaneelide kaldenurk. Joonise horisontaalteljel on toodud paigutus lõuna suunal ning 

esimesel vertikaalteljel kaldenurk, teisel horisontaalteljel tootlikkus.  
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Joonis 2.4. Päikesekiirguse hulk erinevalt orienteeritud pindadel [8] 

 

 

Joonis 2.5. Päikeseenergia tootmine juunis ja detsembris [14] 

 

Joonisel 2.5. on näidatud eesti kõige kõrgema päikesekiirgusega kuu juuni ning kõige 

väiksema päikesekiirgusega kuu detsembri keskmise päeva elektrienergia tootlikkust. 

Mõõtmised teostati ühe elamu päikesepaneelidega, mille nimivõimsus oli 10kW [14].  

Joonisel on selgelt näha kui muutlik on eestis päikeseenergia ressurss erinevatel kuudel. 

Juunis ulatub päevane maksimaalne toodang üle 4,5kW, kuid detsembris ei jõua tootmine 

isegi 0,5kW-ni. Nende kuude maksimaalse tootmise vahe on üle üheksa kordne. Mõõdetud 

andmed kinnitavad kirjanduses toodut, et eestis toimub suveperioodil peaaegu kogu 

päikeseenergia tootmine ning talvel selle praktilisus puudub.  
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3. SÜSTEEMI TÖÖPÕHIMÕTE 
 

3.1 Juhtseadme ühendus 

 

Järgneval joonisel on kirjeldatud süsteemis olevate erinevate komponentide ühendusi. 

Süsteem koosneb päikesepaneelist, võrguühendusest, inverterist, võimsusregulaatorist, 

boilerist ning teistest majapidamisseadmistest.  

 

 

Joonis 3.1. Elektrivõrguga seotud majapidamine, kus toimub elektritootmine 

 

Nagu jooniselt 3.1. võib näha, liigub toodetud elektrenergia PV-paneelist inverterisse, kus 

toodetud alalisvool muudetakse vahelduvvooluks, mida ühendatud tarbijad kasutada 

saavad. Inverterist väljuv toodetud elektrienergia on märgitud W1 tähisega. Toodetud 

elektrienergia läheb peamiselt boilerisse sooja vee tootmiseks. Energia vee soojendamiseks 

on märgitud W2. Samuti saavad toodetud elektrienergiat kasutada erinevad tarbijad, mis on 

ühendatud süsteemiga, joonisel on need märgitud „Teised elektrilised 

majapidamisseadmed“ ning märgitud tähisega W3. Juhul kui jääb elektrienergiat tootmisest 

üle, mida ei suuda kasutada boiler ja erinevad tarbijad siis see müüakse võrku. Energia mis 
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läheb võrku on märgitud tähisega W4. Kuid kui PV-paneelid ei suuda toota piisavalt 

vajaminevat elektrienergiat, näiteks öösel või halva ilma tõttu, ostetakse võrgust 

elektrienergiat. Võrgust sissetulev energia on märgitud tähisega W5. 

 

Päikesepaneelid on süsteemi põhilised energiaallikad, kus suunatakse toodetud elekter 

põhiliselt boilerisse vee soojendamiseks. Võrguühendust kasutatakse energia ostmiseks või 

müümiseks. Kui päikesepaneelid toodavad rohkem energiat kui suudetakse ära kasutada 

siis müüakse see võrku. Kui elektritootmine on väike või puudub, siis ostetakse võrgust 

elektri energiat sisse.  Inverterit kasutatakse päikesepaneelidest toodetud alalisvoolu 

muundamiseks vahelduvvooluks, see on vajalik kuna süsteemi tarbijad töötavad 

vahelduvvoolul.  Võimsusregulaatoriga valitakse võimsus, mis suunatakse boilerisse. 

Boilerisse kopeeritakse võimsus, mida päikesepaneelid toodavad. Boileri küttekeha 

võimsus on 2kW. Teised majapidamisseadmed saavad kasutada toodetud elektrienergiat, 

kui seda jääb vee soojendamisest boileris üle.  

 

Süsteemi energiabilansi saab järgneva valemiga selgitada. 

 

               (3.1) 

 

kus Eb on süsteemi energiabilanss W; 

      W1 –  päikesepaneelide toodetud elektrienergia W; 

      W2 –  boilerisse suunatud elektrienergia W; 

      W3 –  teiste majapidamisseadmete tarbitud energia W. 

 

Energiabilanssi positiivse väärtuse korral müüakse energiat ning negatiivse väärtuse korral 

ostetakse võrgust energiat. 
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4. JUHTSEADME KOMPONENDID 

 

4.1 Juhtseadme valik 

 

Kuna päikesepaneelide poolt muundatud energia on väga muutlik ei saa boilerit otse 

ühendada toodetud elektrienergia võrku. Elektritootmine varieerub, seepärast on vajalik 

ühendada enne boilerit võimsusregulaator, mille väljundpinge oleks reguleeritav. 

Reguleerimine on vajalik, sest päikesepaneelid toodavad tipphetkedel suuremat võimsust, 

kui seda on boileri küttekeha nimivõimsus. Väljundpinge peab olema reguleeritav välise 

signaaliga piirides 0 kuni 100% ning sisendpinge peab olema 230VAC. Lisaks 

väljundpinge reguleerimise võimalusele peab võimsusregulaatori nimivõimsus olema 

vähemalt 2000W, et see suudaks ära toita boileri kütteseadme.  

 

Lähtudes võimsusregulaatorile esitatavatest nõuetest on võimsusregulaatoriks valitud firma 

XP Power poolt toodetud HDS3000 AC/DC inverter. Inverteri sisendpingeks on 90 – 245 

VAC ning maksimaalseks väljundpingeks 60 VDC, mida on võimalik kogu ulatuses 

reguleerida. Inverteri maksimaalne väljundvõimsus on 3000W. Samuti on inverteril 

ülepinge-, ja ületemperatuurikaitse [15].  Joonisel 4.1. on toodud võimsusregulaatori pilt.  

 

 

Joonis 4.1. Võimsusregulaator XP Power HDS3000 [15] 
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Võimsusregulaatorit sobib juhtima tööstuskontroller või mikrokontroller. Kontroller peab 

olema programeeritav töötama soovitud viisil.  

 

Võimsusregulaatori juhtimiseks on valitud mikrokontroller Arduino Uno, mis kasutab 

Atmel AVR Atmega328 mikrokontrollerit. Arduino on vaja esmalt programmeerida, et see 

töötaks nii nagu vaja, selleks kasutatakse integreeritud arenduskekkonda, mis on 

programmeerimis tarkvara. Tarkvara kood kirjutatakse valmis arvutis ning seejärel 

laaditakse see USB-ühenduse kaudu kontrolleri mälusse. Mikrokontrolleriga ühendatakse 

samuti boileri termostaat, kuna mikrokontroller juhib ka boileritööpunkti. Kui toodetakse 

elektrienergiat siis hoiab mikrokontroller tööpunkti 95° C, kuid kui päikeseenergia ressurss 

puudub on boileritööpunkt 65° C [16].  Joonisel 4.2. on toodud kirjeldatud 

mikrokontrolleri pilt. 

 

 

 

Joonis 4.2. Mikrokontroller Arduino Uno eestvaade [16] 
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Kuna inverteri väljundpinge on 60V tuleb boileri küttekeha valida vastavalt, boileri 

standartne 230V nimipingega küttekeha enam ei sobi. Kuid nimivõimsus peab olema siiski 

piisav vee soojendamiseks. Vastavalt võimsusregulaatori väljundpingele ning vajalikule 

võimsusele valiti uueks küttekehaks firma Detai küttekeha, mille nimivõimsuseks on 

2000W ning nimipingeks 60V [17]. Joonisel 4.3. on toodud valitud küttekeha pilt.  

 

 

Joonis 4.3. 2000W Detai küttekeha [17] 

 

Tabel 4.1. Juhtsüsteemis kasutatavad seadmed 

Seade Toote nimetus Nimivõimsus W 

Võimsusregulaator XP Power HDS300 3000 

Mikrokontroller Arduino Uno - 

Küttekeha Detai 2000 

 

Tabelis 4.1 on toodud valitud seadmed, mis sobivad boileri juhtseadmesse. 
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5. JUHTIMISVÕTTE TULEMUSED JA JÄRELDUSED 

 

5.1 Boiler ilma juhtimiseta 

 

Joonisel 5.1. on näidatud boileri töö juhul, kui nutikat juhtimist ei toimu. See tähendab 

seda, et boiler töötab nii nagu see ehitatud on. Nagu jooniselt näha ostetakse 

hommikutundidel võrgust energiat sisse, kuna päikesepaneelid pole veel elektrienergiat 

tootma hakanud. Arvestatav päikeseenergia ressurss saabub umbes kell 7. Päeval, kui 

elektri tootmine toimub kasutatakse vee soojendamiseks päikesepaneelide muundatud 

energiat. Õhtul kui päikeseenergia ressurss jälle langeb ja lõpuks lõpeb, ostetakse taas 

sooja vee saamiseks elektrienergiat võrgust. Vee temperatuuri hoitakse 63 - 64°C vahel. 

Mõõdetud boileri maksimaalne võimsus on 1,8kW ning juhul kui elektrienergia tootmine 

ületab tarbimist, müüakse energia võrku tagasi. Päeva jooksul toimub nii energia müümine 

kui ka ostmine.  

 

 

 
Joonis 5.1. Boileri töö ilma juhtimiseta 
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5.2 Boileri nutikas juhtimine 

 

Joonisel 5.2. on näidatud boileri nutikas juhtimine. Vertikaalteljel on toodud üks ööpäev.  

Energiat vee soojendamiseks kasutatakse ainult päikesepaneelide poolt toodetud 

elektrienergiast. Erinevalt tsenaariumist, kus boileri juhtimist ei toimu siis boileri 

juhtimisega kaotatakse ära elektrienergia ostmine võrgust vee soojendamiseks. Kohe kui 

päikesepaneelid hakkavad muundama energiat suunatakse see boilerisse vee 

soojendamiseks. Mõõdetud boileri küttekeha maksimaalne võimsus on 1,8kW ning kui 

tootmine ületab seda, siis suunatakse ülejäänud energia võrku. Nutikas juhtimine 

saavutatakse sellega, et kui on päikeseenergia ressurssi kuumutatakse vett boileris kuni 

95°C, seade tööpunkti hoidmine kõrgemal tähendab seda, et boilerisse saab akumuleerida 

palju rohkem energiat kui seda oli olukorras, kus juhtimist ei toimunud. Eelmisel õhtul 

boilerisse saadetud energiast peaks piisama järgmise päeva hommikuni. Kui elektrienergiat 

ei toodeta on boileri tööpunkt 55°C.  

 

 

 
Joonis 5.2. Boileri nutikas juhtimine 
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Sarnaselt eelneva tsenaariumiga, kus juhiti boileri tööd on joonisel 5.3. samad väärtused. 

Vee soojendamiseks kasutatakse vaid päikesepaneelide toodetud energiat ning seade 

tööpunkt on  95°C kui toimub tootmine, ilma tootmiseta on see 55°C. Kuid erinevalt 

eelmise tsenaariumiga, kus suunati kohe elektri energia boilerisse, kui päikesepaneelid 

seda tootma hakkasid, siis praegusel juhul suunatakse boilerisse energia, kui elektri 

tootmine on 2kW või üle, juhul kui toodetakse alla 2kW energiat, siis see müüakse vaid 

võrku.  

 

 
Joonis 5.3 Boileri nutikas juhtimine II 

 

 

5.3 Kasutus arvutus 

 

Nagu eespool kirjeldatud on Eestis päikesekiirgus kuude kaupa väga muutlik. Sellest 

sõltuvalt ei pruugi olla võimalik muundada piisavalt päikeseenergiat, et rahuldada 

majapidamise soojavee tarbimine puhtalt päikeseenergiast.  

 

Selle väljaselgitamiseks, millistel kuudel on võimalik sooja vett toota vaid päikeseenergiast 

on vaja teada, kui palju kulub ühes majapidamises energiat soojavee tootmisele ning kui 

palju on võimalik toota elektrienergiat päikesepaneelidest iga kuu kaupa. 
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Kirjandus ülevaatest selgus, et keskmiselt kasutab üks majapidamine ööpäevas sooja vee 

tootmisele olenevalt allikast 4,5 kWh [3] kuni 10,4 kWh [1] päevas. See sõltub põhiliselt 

elanike arvust majapidamises. Päikesepaneelide tootlikusse andmed pärinevad eramult,  

mille juurde on paigaldatud võrku ühendatud 10 kW nimivõimsusega päikeseelektrijaam. 

Mõõdetud on kümne minuti keskmised väärtused perioodil oktoober 2013 kuni september 

2014. Päikesepaneelid on paigutatud kahe osana 30 paneeli ida suunas kaldenurgaga 25° 

ning 12 paneeli lõuna sunas kaldenurgaga 20°. Kasutatud päikesepaneelide kasutegur oli 

umbes 16% ning inverteri kasutegur umbes 95% [14]. 

 

Kuna mõõtmised olid tehtud iga kümne minuti tagant tuli andmed teisendada kWh, mis 

sobib võrdluseks.  

 

Tabel 5.1. Muundatud energia ning tarbimise vahe kuude lõikes 

Kuu 

Muundatud 

energia/päev 

kWh 

Elektri tarbimine/päev kWh Energia müük/ost/päev kWh 

minimaalne maksimaalne minimaalne maksimaalne 

Jaanuar 0,9 4,5 10,4 -3,6 -9,5 

Veebruar 2,6 4,5 10,4 -1,9 -7,8 

Märts 20,5 4,5 10,4 +16 +10,1 

Aprill 42,0 4,5 10,4 +37,5 +31,6 

Mai 40,9 4,5 10,4 +36,4 +30,5 

Juuni 39,2  4,5  10,4  +34,7  +28,8  

Juuli 48,6  4,5  10,4  +44,1  +38,2  

August 36,3  4,5  10,4  +31,8  +25,9  

September 27,3  4,5  10,4  +22,8  +16,9  

Oktoober 9,7  4,5  10,4  +5,2  -0,7  

November 2,2  4,5  10,4  -2,3  -8,2  

Detsember 0,9  4,5  10,4  -3,6  -9,5  

 

Nagu näha arvutustest, mis on tabelis 5.1., saab päikeseenergiat kasutada sooja vee 

tootmiseks üle poole aastast. Kui sooja vee tootmiseks kulub majapidamises keskmiselt 

päevas 4,5 kWh ei saa päikesepaneelidelt piisavalt elektrienergiat jaanuaris, veebruaris, 

novembris ning detsembris. Nendel kuudel tuleb osta võrgust energiat, et vett soojendada. 

Kõige vähem energiat muundatakse jaanuaris ja detsembris, mõlemal kuul tuleb võrgust 

osta 3,6kWh. Kõige rohkem energiat muundati juulis, peale sooja vee tootmise jäi üle 44,1 

kWh, mida saavad kasutada teised majapidamisseadmed või müüakse võrku.  
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Kui majapidamises kulub sooja vee tootmisele keskmiselt 10,4 kWh päevas tuleb võrgust 

energiat osta jaanuaris, veebruaris, novembris, detsembris ning oktoobris. Kuna sellel 

tsenaariumil on soojale veele kuluv energia suurem, tuleb kõige väiksema päikeseenergia 

ressursiga kuudel ka rohkem energiat võrgust lisaks osta, jaanuaris ja detsembris 9,5 kWh. 

Juulis kasutatakse ära teiste majapidamisseadmete poolt või müüakse võrku 38,2 kWh, mis 

jääb sooja vee tootmisest üle.  

 

 

5.4 Efektiivsuse tõstmine 

 

Selleks, et tõsta süsteemi efektiivsust on vaja tõsta süsteemis olevate eraldi komponentide 

kasutegurit. Selle süsteemi peamiseks osaks ning kõige väiksema kasuteguriga 

komponendiks on päikesepaneelid, nende tootlikkuse tõstmine tõstaks kõige suuremal ja 

märgatavamal määral kogu süsteemi efektiivsust. 

 

Nagu eelnevalt kirjeldatud on süsteemis päikesepaneelid, millede kasutegur on umber 

16%, kuid see pole maksimaalne võimalikust kasutegurist päikesepaneelidel. 

Päikesepaneelide maksimaalne kasutegur võib ulatuda kuni 22%-ni, milleks on 

monokristallsed räni paneelid [8]. Samuti võib päikesepaneelide efektiivsust tõsta 

kaldenurga muutmisega. Mõõtmiste tegemisel oli 30 paneeli paigutatud ida suunda 

asimuudiga 102° kaldenurgaga 25° ning 12 paneeli suunaga lõunasse asimuudiga 0° ja 

kaldenurgaga 20°. Kuid nagu ka eelnevas osas on välja toodud on eestis kõige 

optimaalsem päikesepaneelide paigutus suunaga lõunasse asimuudiga 0° ning 

kaldenurgaga 43°.  

 

Väiksemal määral saaks tõsta süsteemi efektiivsust ka inverteri kasuteguri tõstmisel ning 

boileri kadusid vähendades. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö, „Taastuv energia lahendusel põhinev tarbevee soojendamise juhtseade”, 

eesmärgiks oli analüüsida boileri juhtseadme tööd. Selleks pidi autor leidma 

majapidamises kasutatava sooja vee tarbimise ning sooja vee tootmiseks vajamineva 

energia. Samuti oli vajalik kirjeldada päikesepaneelide võimalusi ja probleeme Eestis. 

 

Järgnevalt,  lähtudes käesoleva töö ülesannetest, on esitatud töö käigus saadud tulemused, 

järeldused ja soovitused. 

 

Tutvudes erinevate asjakohaste kirjandusallikatega leiti, et keskmine majapidamine 

kasutab sooja vee tootmiseks 4,5 kWh kuni 10,4kWh elektrienergiat päevas. 

Energiakasutuse suurus sõltub kõige rohkem elanike arvust majapidamises.  

 

Leiti, et päikesepaneelide kõige sobivamaks paigaldusviisiks Eestis on 45° kaldenurgaga 

ning lõunasse suunatud. Päikesepaneelide tootlikus on kõige kõrgem juulis ning kõige 

madalam detsembris, nende kuude tootlikkuse vahe on ligi üheksa kordne. Samuti leiti 

päikesepaneelide probleemideks nende madal kasutegur, suhteliselt kõrge maksumus ning 

suur sõltuvus ilmastikust.  

 

Võimsusregulaatoriks on valitud firma XP Power poolt toodetud HDS3000 AC/DC 

inverter, mille maksimaalne väljundpinge on 60V ning maksimaalne väljundvõimsus 

3000W. Võimsusregulaatorit juhtima on valitud Arduino Uno mikrokontroller. Sõltuvalt 

võimsusregulaatori väljundpingele tuli boileri küttekehaks valida firma Detai küttekeha 

nimipingega 60V ning nimivõimsusega 2000W.  

 

Boileri nutika juhtimisega kaotatakse ära energia ostmine võrgust vee soojendamiseks. 

Nutikas juhtimine saavutatakse sellega, kui toimub elektrienergia tootmine kuumutatakse 

vett boileris kuni 95°C, seadme tööpunkti hoidmine kõrgemal tähendab seda, et boilerisse 

saab akumuleerida palju rohkem energiat kui seda oli olukorras, kus juhtimist ei toimunud. 
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10kW päikeseelektrijaamaga eramu elektritootmise andmetest arvutati, millistel kuudel on 

võimalik boileri nutikat juhtimist kasutada. Majapidamine, mis tarbib soojavee tootmiseks 

4,5kWh päevas ei piisa päikesepaneelide tootlikusest jaanuaris, veebruaris, novembris ja 

detsembris. 10,4kWh tarbimisega majapidamisele ei piisa lisaks eelnevale ka oktoobrikuu 

tootlikkusest.  

 

Energia tootmise suurendamiseks ning seeläbi võimalikust boileri kasutusaja pikenemisest 

on vaja süsteemi tootlikkust tõsta, mida saab autori arvates valides kõrgema kasuteguriga 

päikesepaneelid. Samuti ei olnud mõõtmisi teostatud majapidamises paneelid paigutatud 

Eestile kõige optimaalsemal nurgal ja suunal, kui muuta päikesepaneelide suund ja nurk 

optimaalseks, saaks lisaks tõsta süsteemi tootlikkust.  
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RENEWABLE ENERGY BASED DOMESTIC HOT WATER 

HEATER CONTROLLER 

SUMMARY 
 

The name on this thesis was renewable energy based domestic hot water heater controller. 

Based on the theme on this thesis the aim was to analyse the operation of the control 

device for the water heater. Also it was necesary to describe the opportunity and problems 

of PV-panels in Estonia.  

 

As follows, based on the goal of the thesis, are presented the results, conclusions and 

recommendations which were gathered during this thesis. 

 

It was found that the best installation way for PV-panels in Estonia is 45° facing south. The 

hight of production is in July and low point in December, the production difference 

between those months is nine times. Also the problems of the PV-panels were described 

which were the low efficiency, high cost and high dependence from the weather.  

 

HDS3000 was selected for the power regulator which ise made by XP Power, its maximum 

output voltage is 60V and maximum output power is 3000W. Arduino Uno microcontroller 

was selected to control the powerregulator. According to the output voltage of the power 

regulator a suitable heating element was selected which was 60V 2000W Detai heating 

element. 

 

With controlling the water heater the buying and selling energy for heating water is lost. 

The smart control of the water heater is achieved by rising the temperature in the water 

heater to 95°, it means that more energy can be stored in the water heater compared 

without smart control.  

 

It was calculated with 10kW solarplant in which months smart control can be used. 

Household which uses 4,5 kWh of energy for heating water daily, smart control can’t be 

used in January, February, November and in December. Household with 10,4 kWh 
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consumption can’t use smart control in January, February, November, Decenber and in 

October.  

 

To increase production and therefore lengthening using time for the smart control it is 

needed to ingrease the efficency of the system. The best way to do this is selecting PV-

panels with higher efficency and making sure that the PV-panels are installed in the most 

optimal angel and direction.  
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