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A4 formaat. Eesti keeles. 

 

Antud bakalaureusetöö on teostatud selleks, et analüüsida ventilatsioonisüsteemi 

automaatikat, mis asub kaubanduskeskuses Lõunakeskus, raamatupoes Apollo. Töö 

eesmärgiks on uurida ventilatsioonisüsteemi ja kontrolleri tööpõhimõtet, mille abil teostatakse 

automaatjuhtimist ventilatsiooni töörežiimidele ning valida kõige parem režiim, millega 

rakendatakse optimaalseid kliimatingimusi poes. Samuti teha arvutusi, mis näitavad, kui palju 

elektrienergiat ja raha võib säästa automaatreguleerimisega. Esimeses osas kirjeldatakse 

lühidalt kõiki seadmeid ventilatsioonisüsteemis (filtrid, soojusvaheti, sooja vee kalorifeer, 

freoon jahutussüsteem ja ventilaatorid), nende tööpõhimõtet ja õhu liikumist nende kaudu. 

Teises osas kirjeldatakse kontrollerit, mille abil teostatakse automaatreguleerimist  

ventilatsioonisüsteemis, samuti kirjeldatakse analoog- ja digitaalsisendeid ja väljundeid ja 

ventilatsiooni seadmete juhtimist, kirjeldatud praegune automaatreguleerimisrežiim, tehtud 

järeldus selle kohta ning soovitatud kõige parem režiim inimeste heaolu tagamiseks. Edasi 

analüüsi osas vaadeldatakse režiimi, mis võimaldab ventilaatoritel töötada poe avatud ajal 

täisvõimsusel ja poe suletud ajal poolel võimsusel. Analüüsi käigus selgus, et sellisel juhul 

säästakse 20 MWh elektrienergiat aastas ja rahalises väärtuses veidi enam kui 600 eurot. 

Samuti oli arvutatud parameeter SFP, mis näitab ventilatsioonisüsteemi efektiivsust sõltuvalt 

elektrienergia tarbimisest. Antud ventilatsioonisüsteemis arvutatud SFP on 2,27 kW/(m3/s) ja 

normiks peetakse parameetrit mis ei ole suurem kui 2,5 kW/(m3/s). Oli uuritud ka 

plaatsoojusvaheti, oli arvutatud temperatuuri kasutegur, mis näitas, et soojusvaheti töötab 

korrektselt. 

 

Võtmesõnad:  Sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, kontroller, elektrienergia. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Герасимов, А. Анализ автоматики в системе вентиляции магазина, дипломная работа на 

соискание степени бакалавра – Тарту: EMÜ, 2015. 48 страниц, 22 иллюстраций, 6 

таблиц, формат А4. На эстонском языке. 

 
 
Данная бакалаврская работа предназначена для анализа автоматики вентиляционной 

системы, которая находится в торговом центре Лыунакескус, в книжном магазине 

Аполло. Целью работы является исследование принципа работы вентиляционной 

системы, контроллера, с помощью которого происходит автоматическое регулирование 

режимов работы вентиляции, а также подобрать наиболее выгодный режим, для 

осуществления оптимальных климатических условий в магазине. Также произвести 

расчёты, которые показывают сколько электроэнергии, а также денежных средств 

позволяет сэкономить автоматическая система. В первой части вкратце описываются 

все приборы вентиляционной системы (фильтры, пластинчатый теплообменник, 

калорифер горячей воды, фреоновый охладитель, а также вентиляторы) их принцип 

работы и движение воздуха через них. Во второй части описывается контроллер с 

помощью которого производится автоматическое регулирование системы, описываются 

аналоговые и цифровые, входы и выходы и управление приборами вентиляции, 

описаны режимы регулирования, а также сделан вывод по поводу текущего режима и 

рекомендован наиболее благоприятный режим. Далее в ходе анализа рассматривается 

режим, который позволяет работать вентиляторам в рабочее для магазина время с 

полной мощностью, а во времена когда магазин закрыт на половине своей мощности. В 

ходе ислледования выяснилось, что таким образом экономится около 20 мВчас 

электричества за год, а также в денежном значении чуть больше 600 евро. Также был 

вычислен параметр SFP, который показывает эффективность вентиляционной системы 

исходя из потребления электроэнергии. Параметр SFP в данной вентиляционной 

системе составляет 2,27 кВ/(м
3
/c) и нормой считается параметр не выше 2,5 кВ/(м

3
/c). 

Был исследован также пластинчатый теплообменник, вычислена его температурный 

КПД, который показал что теплообменник работает корректно. 

 
 
Ключевые слова:  Приточно-вытяжная вентиляция, контроллер, электроэнергия.  
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TÄHISED JA LÜHENDID 
 

 

Ladina keelsed: 

 

A                    – filtri ristlõikepindala m
2 

 

C                    – Eesti keskime elektrienergia hind (aprillis 2015), €/MWh 

C€                     – elektrienergiasääst rahalises väärtuses, €/a 

cosφ                – ventilaatormootori võimsustegur 

Ev                          – ventilaatori elektritarbimine kWh/a 

Es                          – elektrienergiasääst, MWh/a 

Evvt                  – väljatõmbeventilaatori elektritarbimine aastas 

Evsp                  – sissepuhkeventilaatori elektritarbimine aastas 

fN                       – ventilaatormootori nimisagedus Hz 

IN                     – ventilaatormootori nimivool A 

nN                    – ventilaatormootori nimipöörlemiskiirus min
-1

 

PN                           – ventilaatormootori nimivõimsus kW 

Pv                            – ventilaatori  elektrivõimsus, kW; 

Psp                           – sissepuhke ventilaatori poolt tarbitav elektrivõimsus, kW;  

Pvt                     – väljatõmbe  ventilaatori poolt tarbitav elektrivõimsus, kW;  

Δpv                    – ventilaatori  rõhutõus Pa; 

q                        – ventilatsioonisüsteemi vooluhulk m
3
/s 

qsp                     – sissepuhke vooluhulk m
3
/s 
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qvt                      – väljatõmbe vooluhulk m
3
/s 

tt                         – sissepuhkeõhu temperatuur kohe peale soojusvahetit 
o
C 

tv                                     – sissepuhkeõhu temperatuur enne soojusvahetit
 o
C 

tvt                                – väljatõmbeõhu temperatuur enne soojusvahetit
 o
C 

UN                              – ventilaatormootori nimipinge V 

V                         – ventilaatori  õhuvooluhulk m
3
/s; 

V0                        – ventilatsioonisüsteemi õhu nimikiirus m/s 

Kreeka keelsed: 

     ηs                          – ventilaatori summaarne kasutegur 

                            – plaatsoojusvaheti  temperatuuri kasutegur, % 

τd                                – ventilaatori käidutundide arv ööpäevas; 

τw                               – ventilaatori käidupäevade arv nädalas 
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SISSEJUHATUS 
 
 
Töö uuritav ventilatsioonisüsteem paikneb Tartu kaubanduskeskuses Lõunakeskus 

raamatupoes Apollo. Teema valik osutus selliseks, kuna varem ei olnud kokkupuutumist 

ventilatsiooniga ja oli huvitav oma teadmisi laiendada selles valdkonnas. Teema aktuaalsus on 

selles, et väga palju tööprotsesse ja mehhanisme automatiseeritakse praegu, ventilatsioon on 

üks nendest. Süsteemide automatiseerime võimaldab energiasäästu, mis on hetkel väga 

aktuaalne. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli kasutades ventilatsioonisüsteemi 

automaatikat, analüüsida kaupluse ventilatsioonisüsteemi töörežiime ja pakkuda välja 

energiasäästlikuma ja parema temperatuuritingimustega režiimi, mis võimaldaks paremaid 

sisekliima tingimusi kaupluse töötajatele ja klientidele. Töö alguses uuriti kogu 

ventilatsioonisüsteemi tööpõhimõtet: seadmete nimetusi, nende omadusi, olulisi parameetreid 

ja õhu liikumist selles süsteemis. Edasi uuriti ventilatsioonisüsteemi 

automaatreguleerimisseadet (kontrollerit), mis juhib kogu ventilatsioonisüsteemi. Samuti 

uuriti antud ventilatsioonisüsteemi automaatika energiasäästlikust, võrreldes 

käsitsijuhtimisega. 

 

Eesmärgi täitmiseks olid püstitatud järgnevad ülesanded: 

 

1. Ventilatsioonisüsteemi seadmete tööpõhimõte ning õhu liikumine süsteemis 

2. Kontrolleri sisendite ja väljundite väljaselgitamine ja andurite paigaldus süsteemis 

3. Ventilatsioonisüsteemi seadmete automaatjuhtimise uurimine 

4. Kontrolleri režiimide kirjeldus 

5. Parema režiimi leidmine ja selle eelis vana režiimi ees. 

6. Antud ventilatsioonisüsteemi automaatika energiasäästu arvutamine, kasutades 

katseliselt saadud ja projektiandmeid.  

 

Töös kasutatud andmed olid saadud uuritava ventilatsioonisüsteemi projektist Lõunakeskuse 

peainseneri käest. Mõned andmed olid katseliselt leitud. Töö metoodika põhineb katsete 

teostamisel, nende analüüsimisel ja kogu ventilatsioonisüsteemi kirjeldamisel. Töös olid 

kasutatud Interneti allikad, raamatud ja artiklid. Nende põhjal olid tehtud järeldused, 

arvutused ja analüüs. 
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1.  VENTILATSIOONISÜSTEEMI KIRJELDUS JA 

TÖÖPÕHIMÕTTE 

1.1 Kogu ventilatsioonisüsteemi lühikirjeldus 
 

Kõikide ventilatsioonisüsteemide eesmärk on tagada siseruumides sanitaar-ja 

hügieenitingimusi isiku mugavaks olekuks. Kõik need tingimused saavutatakse saastunud õhu 

eemaldamisega ruumidest ja asendamisega värske õhuga. Sissepuhke- ja 

väljatõmbeventilatsioon peab tagama mitte ainult õhuvahetust, vaid ka nõuetekohast õhu 

ümbertöötlemist. Enne kui puhastatud ja nõutava temperatuuriga õhk jõuab ruumi, antud 

juhul kaupluse müügisaali, läbib ta erinevaid etappe: õhu puhastamist filtris, soojusvahetust 

soojusvahetis, vajadusel õhu soojendamist kütteseadmes, õhu jahutamist jahutusseadmes ja 

lõpuks läbi ventilaatori juba puhutakse torudesse ja sissepuhkeavadest kaupluseruumi. Välja 

tõmmatakse õhk praktiliselt samamoodi, kuid õhk läbib ainult puhastamist filtris, 

soojusvahetust soojusvahetis, ning ventilaatori kaudu puhutakse õhk välja.  Joonisel 1.1 võib 

näha ventilatsioonikambri ehitust, õhu liikumise suunda ja kasutatavaid seadmeid. Edasi 

põhjalikumalt õhu liikumisest ventilatsioonisüsteemis ja seadmete kirjeldamisest.  

 

 

Joonis 1.1 Ventilatsioonikamber seadmetega 
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1.2 Filtrid 
 

Välisõhk juhitakse ventilatsioonikambrisse, kus ta läbib avatud sisemist klappi, ning liigub 

filtrisse. Antud ventilatsioonisüsteemis kasutatakse mehaanilist õhu filtreerimist. Mehaaniline 

filtreerimine on kõige lihtsam, kuid ka kõige jämedam. Mehaaniline filter 

ventilatsioonisüsteemi jaoks kujutab endast väikset võret või kotti, mis peab kinni suureid 

osakesi. Mehaanilised filtrid on suunatud mitte ainult inimese tervise säilitamisele, kuid on 

vajalikud ka ventilatsiooniseadmete kaitsmiseks, näiteks ventilaatori, kalorifeeri ja 

jahutusseadmetesse ohtlikuid osakesi sattumisest. Effektiivsuse (filtreerimis omaduste)  

poolest jagatakse õhufiltreid kolme klassi: jäme puhastusomadus (püüab kinni suuremaid 

osakesi kui 10 mikromeetrit), hõre puhastusomadus (kinnipüütava osakese diameeter suurem 

kui 1 mikromeeter) ja absoluutsed HEPA-filtrid. Kõige enam kasutatakse hõrepuhastuses 

kottfiltreid polüesterist (F5) või polüpropüleenkiududest (F6-F9). Jämedas puhastuses 

kasutatakse filtreid puhastusklassidega (G1-G4), mille filtreerimismaterjaliks on tavaliselt 

polüester. Antud ventilatsioonisüsteemis kasutatakse sünteetilisi kottfiltreid filtriklassidega F7 

(joonis 1.2,B) välisõhu puhastamiseks, ning G4 (joonis 1.2,A) ruumist väljatõmmatava õhu 

puhastamiseks. G4 filtri omaduseks on suur tolmumaht, madal õhuvooluhulga takistus ja pikk 

kasutusiga. Välisõhu puhastamiseks kasutatakse tihedamat ja paremate omadustega filtrit, 

kuna loetakse, et välisõhk on saastem, kui ruumist väljapuhutav õhk. Filter filtriklassiga F7 

suudab püüda suuremat õhumustust ja tolmu. Iga filtrisektsioonis on 4 kottfiltrit, mõõtmetega 

792x392mm. [1] 

 

Joonis 1.2 Sissepuhkeõhu filter klassiga F7(B) ja väljatõmbeõhu filter klassiga G4(A)  
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1.3 Plaatsoojusvaheti 
 

 Edasi liigub puhastatud õhk soojusvahetisse. Antud ventilatsioonisüsteemis on kasutusel 

plaatsoojusvaheti. Plaatsoojusvahetid on kõige levinumad soojusvahetid, mida kasutatakse 

ventilatsioonisüsteemides. Plaatsoojusvaheti tööpõhimõtte on kanda soojust soojalt õhult, 

ruumist väljatõmmatavalt, külmale sissepuhutavale õhule. Lihtsamate sõnadega 

väljatõmmatav õhk annab oma soojust, sissepuhutavale õhule. Toimub see tänu voolavate 

õhkude ristumisele plaatsoojusvahetis. Plaatsoojusvahetiks nimetatakse seda lähtuvalt 

õhuhulkade jagunemise viisist. Plaatsoojusvahetis õhuhulgad eraldatakse plaatidega 

soojusjuhtivatest materjalidest, seega lõhnade ning ohtlike osakeste tagasikandumine 

sissepuhke õhku on välistatud.  Kõige populaarsemad materjalid plaatsoojusvahetite jaoks  on 

alumiinium, plastik, roostevaba teras ja paber. Selles plaatsoojusvahetis on kasutusel 

alumiiniumist ribid. Alumiiniumribidega plaatsoojusvaheti on selle poolest hea, et alumiinium 

omab väga suurt soojusülekandetegurit ja on veel väga hügieeniline metall. Mitte mingit 

korrosiooni ja halba lõhna. Selle soojusvaheti kasutamine säästab soojusenergiat, mida oleks 

vaja välisõhu soojendamiseks. [2] 

 

 

Joonis 1.3 Plaatsoojusvaheti välimine osa 
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1.4 Kuuma vee kalorifeer 
 

Peale plaatsoojusvaheti liigub õhk kalorifeeri. Kalorifeeri on vaja selleks, et madalama 

temperatuuriga õhku soojendada peale soojusvahetit. Klassifitseeritakse kalorifeere 

soojuseülekande järgi. Kalorifeerid on peamiselt kolme tüüpi: kuuma vee soojendusega, 

auruga soojendamisega ja elektrisoojendusega. Antud ventilatsioonisüsteemis on kasutusel 

kuuma vee kalorifeer. Kuuma vee- ja auru soojendamisega kalorifeerid jagunevad veel pinna 

tüüpi järgi: siletorulisteks ja ribilisteks. Antud kuuma vee kalorifeer on siletorulise pinna 

tüübiga. Kuuma vee kalorifeer kujutab endast soojusvahetid, milles torude kaudu liigub 

soojuskandja, antud juhul kuum vesi, aga torude vahel liigub soojendatav õhk. Kuuma vee 

kalorifeeri kuulub ka segamissõlm. Segamissõlmi kasutatakse õhu kütmise juhtimiseks 

kalorifeeris. Segamissõlme põhieesmärgid on küttekeha ohutu kasutamine, koostöö 

küttekontuuri teiste tarbijatega ja hoida kütmise juhtimist võimalikult lineaarselt. 

Segamissõlme põhielementid on reguleerimisventiil, reguleerimisventiili elektriajam, 

tsirkulatsioonipump, termomeetrid, manomeetrid, tagasivooluventiil, tasakaalustusventiil, 

filter, kraanid. Joonisel 1.5 on kujutatud segamissõlme põhielemendid. Kõrge temperatuuriga 

soojuskandja (vesi) sattub kalorifeeri, läbides segamissõlme, filtrit ja kolmikventiili, vee 

varustamist nõutud rõhu all teostab kompaktne tsirkulatsioonipump. Jahutatud vesi, mis tuleb 

soojusvahetist, suunatakse katlasse, kusjuures mingi veehulk jõuab kolmikventiili.  

Kolmikventiil (millega varustatakse segamissõlme) on peamine reguleerimiselement, millega 

säilitakse konstantset temperatuuri ja kalorifeeri saabuvat vee mahtu. Kui tõuseb kuuma vee 

temperatuur, siis kolmikventiil vähendab kuuma vee varustamist, samaaegselt suurendades 

jahutatud vee varustamist. Sellega segamissõlm säilitab süsteemis rõhu muutumatuna. Enne 

süsteemi sisselülitamist talvel tehakse eelsoojendamist. Alguses kui süsteem ei ole veel 

sisselülitatud, hoitakse veekontrollimisfunktsiooni tagasivoolava vee temperatuuri peal. Et 

seda funktsiooni hoida, on klapid kinni ja ventilaatori sisselülitamine sellel ajal võib 

põhjustada kalorifeeri ärakülmutamist. Sellepärast on oluline eelsoojendamisel kontrollida 

tagasivoolava vee temperatuurianduri näitu, vältides järsku sissepuhkeõhu temperatuuri 

langemist. Eelsoojendamine on tähtis ka selle jaoks, et süsteemi sisselülitamismomendil 

kanalivõrku sattuks juba soojendatud õhk, et luua ruumis mugavustunnet. Eelsoojendamist 

võib teostada ajaliselt või tagasivoolu vee temperatuuri järgi. Optimaalse lahendusena võib 

nimetada vee soojendamist teatud temperatuurini teatud aja jooksul. Kui see toimib, siis võib 

järeldada, et tsirkulatsioonipump on tööreziimis ja kolmikventiil on töökorras. Kui süsteem on 

soojendatud, siis teostatakse tööle asumist teatud režimiile. Sellel ajal on väga tähtis 
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kontrollida tagasivoolava vee temperatuuri, sest see võib järsult vähendada välisõhu madala 

temperatuuri pärast. Kalorifeeri ohutu töötamist talvel määrab tagasivoolatava vee 

temperatuur. [3] 

 

 

Joonis 1.5 Segamissõlme põhielemendid 

 

 

1.5 Jahutuspatarei 
 

Peale kuuma vee kalorifeeri, liigub õhk edasi jahutuspatareisse, kus õhku vajadusel 

jahutatakse. Jahutusseadme funktsioon on vastupidine kuuma vee kalorifeerile, kui kalorifeer 

soojendab õhku, siis jahutusseade jahutab õhku. Jahutuskontuur on varustatud kahe 

soojusvahetusagregaatidega: kondensaator-soojusvaheti, mis asub jahutuskompressori plokis 

ja aurusti-soojusvaheti otsepaisumisega, mis asub õhujahutus keskkonditsioneeri sektsioonis. 

Jahutuskontuur sisaldab kompressori, mis asub jahutuskompressori plokis. Kuivatusfilter, 

vaateklaas ja termopaisumisventiil on paigutatud aurusti lähedale, freooni liitmaterjal 

kommunikatsioonialale. Selles jahutuskompressori plokkis kasutatakse freooni R-407C. 
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Gaasilisest olekust vedelasse üleminekul on freoon võimeline absorbeerima või ära andma 

soojust. Selline põhimõte on igal jahutusseadmel. Termo-paisumisventiilil on väike  ristlõige, 

võrreldes teiste elementidega jahutuskontuuris (nagu pudelikael). Termo-paisumisventiiliava, 

reguleeritakse rõhu või jahutusvedeliku aurustustemperatuuri järgi aurusti soojusvahetis. 

Kompressor tekitab jahutusvedeliku ülerõhu enne termo-paisumisventiili – kondensaatori 

soojusvahetis ja alarõhu peale termo-paisumisventiili – aurusti soojusvahetis. 

Aksiaalventilaator, mis tekitab ohuringlust läbi kondensaatori soojusvaheti, jahutab 

soojusvaheti pinda. Freoon, mis on  kondensaatori soojusvahetis suure rõhu all, hakkab 

kondenseeruma (muutub gaasilisest olekust vedelaks), andes soojust ümbritsevasse ruumi.  

Edasi liigub freoon kondensaatori soojusvahetist termo-paisumisventiili ja veel edasi 

madalrõhu tsooni. Peale termo-paisumisventiili, madalrõhu tsoonis toimub järsk rõhulang, 

ning freooni temperatuur langeb. Õhk, mis läbib jahutuspatareid soojendab aurusti pinda ühelt 

poolt. Freoon, mis ringleb aurustis teisel poolel, soojeneb ja hakkab keema (vedelast olekust 

gaasilisse muutuma). Seega freoon absorbeerib õhu soojuslikku energiat, jahutades seda. 

Peale selle freoon sattub kompressorisse ja protsess kordub. [4] 

 

 

Joonis 1.6 Freooniga jahutusseade välimine osa 
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1.6 Ventilaatorid 
 

Peale jahutuspatareid liigub juba vajaliku temperatuuriga õhk ventilaatorisse. Ventilaator 

puhub õhku torudesse, kust õhk omakorda liigub sissepuhkeavadest ruumi. Ventilaator 

kasutab mehaanilist energiat pideva õhu voolu tekitamiseks ühe või enama tiiviku abil. 

Tööpõhimõtte järgi liigitakse ventilaatoreid telg-ehk aksiaalventilaatoriteks ja tsentrifugaal-

ehk radiaalventilaatoriteks. Antud ventilatsioonisüsteemis on kasutusel 

tsentrifugaalventilaator, mida võib näha ka joonisel 1.5 ja 1.6. Tsentrifugaalventilaatorisse 

siseneb õhk tiiviku aksiaalsuunas ja väljub radiaalsuunas. Need ventilaatorid koosnevad 

teokujulisest kerest, mille sees pöörleb tiivik ehk tööratas. Õhk imetakse ventilaatorisse 

külgavast ja paisatakse välja tsentrifugaaljõudude mõjul puutuja suunas läbi väljumisava. 

Ventilaator saab pöörlemise kiilrihmülekande abil, mis on kinnitatud elektrimootori külge. 

Sissepuhke-ja väljatõmbeventilaatoritel on erinevad mootorid.[1][5] 

 

 

Joonis 2.5 Sissepuhkeventilaator kiilrihmülekandega. 
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Sissepuhkeventilaatori mootori sildi andmed: 

1. PN  – 7,5 kW 

2. UN  – 400 V; Δ 

3. fN – 50 Hz 

4. nN – 1455 min 
-1

  

5. IN – 14,8 A 

6. cosφ – 0,84 

 

Joonis 2.6 Väljatõmbeventilaator mootoriga kiilrihmülekandega 

 

Väljatõmbeventilaatori mootori sildi andmed: 

1. PN  – 4,0 kW 

2. UN  – 400 V; Δ 

3. fN – 50 Hz 

4. nN – 1440 min 
-1

  

5. IN – 8,18 A 

6. cosφ – 0,83 
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2. VENTILATSIOONISÜSTEEMI AUTOMAATJUHTIMINE 

2.1 Kontrolleri lühikirjeldus 
 

Antud ventilatsioonisüsteemi automaatjuhtimine käib kontrolleriga Corrigo seeria E15-S 

firma Regin. Kontrollerid Corrigo E15-S Regin on mõeldud temperatuuri, niiskuse ja rõhu 

juhtimiseks ventilatsioonisüsteemides. Võib kasutada üksikutes süsteemides ja eluhoonete 

juhtsüsteemides. Kontrolleril on analoog- ja digitaalsisendid ja väljundid, mis võimaldavad 

kontrollida mikrokliima põhiparameetreid ja juhida enamiku seadmete või ajamite tööd. 

Kontrolleri sisendite ja väljundite arvu määrab seeria number. Antud kontroller on E15 seeria 

numbriga, mis tähendab et kontrolleril on 15 sisendit ja väljundid (neli analoogsisendid, neli 

digitaalsisendit, kolm analoogväljundit ja neli digitaalväljundit). Kontrollerisse võib lülitada 

kuni neli temperatuuriandurit PT1000 (sisse-ja väljapuhkeõhu temperatuur, välisõhu 

temperatuur, soojusvaheti külmakaitseandur jne.) sõltuvalt valitud juhtalgoritmist. 

Temperatuuri, rõhu ja niiskuse, ning muude sarnaste seadmete (väljundsignaaliga 0-10V) 

ühendamiseks, mis on mõeldud seadmete parameetrite mõõtmiseks ventilatsioonisüsteemis, 

kasutatakse kontrolleri analoogsisendeid. Digitaalsisendeid kasutatakse ventilaatorite ja 

tsirkulatsioonipumpade töö kontrollimiseks, filtrite saastumise hindamiseks, 

tuletõkkeklappide toimivuse kontrollimiseks ja avarii ning tulekahjuhäire välisseadmete 

ühendamiseks. Analoogväljundid juhtsignaaliga 0-10V võimaldavad juhtida erinevate 

soojusvahetite mehhanisme, pealegi võib iga väljundi konfigureerida kütmise, jahutamise või 

rekuperaatori juhtimiseks, lisaks võib kasutada ventilaatorite ja süsteemi rõhu sujuvaks 

reguleerimiseks. Digitaalväljundid võimaldavad ventilaatorite, tsirkulatsioonipumba, 

tuletõkkeklappide toimivuse kontrolli, külmakaitsesüsteemi sisse-ja väljalülitamist. 

Kontrollerid Corrigo E15 Regin on kahte tüüpi: üks displeiga, mille peal kuvatakse 

põhiinformatsiooni süsteemi töötamisest, valgusdioodindikaatorid ja juhtimisnupud. Teine 

ilma displeita, valgusdioodindikaatorideta ja juhtimisnuppudeta. Sellel süsteemil on kasutusel 

kontroller ilma displeita ja juhtimisnuppudeta, kontrolleriga võib ühendada spetsiaalse 

kaabliga kaugjuhtimispaneeli E-DSP displeiga ja juhtimisnuppudega. [6] 
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Joonis 2.1 Kontroller Corrigo E15-S Regin 

 

Tabel 2.1 Kontrolleri Corrigo E15-S Regin tehnilised andmed [6] 

Kontroller Corrigo E15-S Regin 

Tööpinge/sagedus, V/Hz 24/50 

Tarbitav võimsus, VA 4 

Kaitseaste IP20 

Displei Kaugjuhtimispaneel E-DSP, taustavalgustusega, 4 rida, iga rida 20 

sümbolit. 

Sisendid 

Analoog 0-10V, PT1000 

Digitaal ehk diskreetne 24V DC, võimalik töötada impulssignaaliga 

Väljundid 

Analoog 0-10V, 1mA, lühisekaitsega. 

Digitaal ehk diskreetne 24V, 2A alalis-või vahelduvvoolu, võimalik töötada impulssignaaliga 
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Kontroller saab toidet trafolt Revalco RSTC25, mille väljundpinge on 12V või 24V AC, trafo 

sisendpingeks on 230V AC. Trafo tarbitav võimsus on 25VA. Kõikidel kontaktidel on oma 

ühendusklemm kontrolleris. Kontrolleri toiteklemmid on G ja G0. G on toide L klemm ja G0 

on toide N klemm.  

  

Joonis 2.2 Kontrolleri toitetrafo Revalco RSTC25 

 

Kontrolleri digitaal- ja analoogväljundid ja sisendid, ning andurite ja lisaseadmete nimetused 

on toodud tabelites 2.2 kuni 2.5. 

Tabel 2.2 Analoogsisendid 

Klemm (AI)  Anduri nimetus 

AI1 Välisõhu temperatuuriandur (TE00) 

AI2 Sissepuhkeõhu temperatuuriandur (TE1) 

AI3 Väljatõmbeõhu temperatuuriandur (TE2)  

AI4 Küttevee külmakaitseandur (TE3) 

Agdn Neutraal, ühine analoogsisendite jaoks 
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Nagu tabelis 2.2 näha on, antud ventilatsioonisüsteemis on 4 analoog temperatuuriandurit 

PT1000. Nende andurite füüsikaline tähendus põhineb metalli tundliku elemendi takistuse 

muutumisel sõltuvalt koha temperatuurist kuhu andur on paigaldatud. Lastes sellest tundlikust 

elemendist läbi elektrivool, saadakse sõltuvust pinget temperatuurist. Varem kasutati selliseks 

metalliks vaset. Olid tundlikud elemendid vasest, takistusega 50 või 100Ὼ 0
0
C juures. Nende 

puuduseks oli see, et olulise pikkusega juhtmed, mis olid ühenduses teiste seadmetega, kaabli 

takistus oli suurem kui anduri tundliku elemendi takistus. See muidugi tõi endaga mõõtevigu, 

mis oli vaja kompenseerida. Nüüd aga ei ole sellist probleemi, kuna hakkati kasutama metalle, 

mille takistus on 500 või 1000Ὼ 0
0
C juures. Sellisteks metallideks on plaatina ja nikkel. 

Tänapäeval kasutatakse PT1000 andureid kõige rohkem, ka antud ventilatsioonisüsteemis. 

Agnd on ühine neutraal, mida omavad kõik analoog sisendid ja mis asub samal klemmliistal 

sisenditega. Analoog sisendeid kasutatakse tavaliselt temperatuuriandurite jaoks. Kuid ka 

analoogsisend signaali 0-10V alalasvoolu jaoks. (Näiteks, rõhu teisendamise signaal).  

 

Tabel 2.3 Analoogväljundid 

Klemm (AO) Juhtseadme nimetus 

AO1 Kalorifeeri ventiilajamid (3TG) Y1 

AO2 Plaatsoojusvaheti sulgur – ja möödavooluklapid (FG3) Y2 

AO3 Sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatori sagedusmuundurid (SM1; SM2) 

Y3 

Agnd Neutraal, ühine analoogväljundite jaoks 

 

Nagu analoogsisendil, on ka väljundil oma ühine neutraalpunkt Agnd klemmil, mis asub AO 

klemmliistul. Agnd on ühendatud kontrolleri sees G0 klemmiga. Iga analoogväljundi jaoks 

võib olla määratud järgnevad signaalid: 0….10V alalisvoolu; 2….10V alalisvoolu; 10….0V 

alalisvoolu; 10….2V alalisvoolu. Antud ventilatsioonisüsteemis on kasutusel 0....10V 

alalisvoolu juhtsignaal. Analoogväljunditega juhitakse sagedusmuundureid, mis omakorda 

juhivad sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatormootrite tööd, kalorifeeri ventiiliajamite tööd, 

plaatsoojusvaheti sulgur – ja möödavooluklappide tööd. Analoogväljundite tööpõhimõte on 
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lihtne: kontrolleris võib määrata signaali 0 kuni 10V, mida edastatakse antud juhul 

sagedusmuundurile, ventiilajamitele või sulgur- ja möödavooluklappidele ning sõltuvalt 

sellest, milline on analoogväljundi signaal, määratakse ka nende seadmete tööreziim või 

avatud-suletud olek.(näiteks kui analoog väljund signaal on 10V, siis sagedusmuundur juhib 

ventilaatormootorite töötamist täisvõimsusel, ventiilajamis on ventiilid täielikult avatud, ning 

sulgur- ja möödavooluklapid on ka täielikult avatud. Ning muutes neid väljund signaale saab 

nende seadmete tööd reguleerida. 

 

 

Joonis 2.3 Kontrolleri E15-S Corrigo Regin analoog sisendid ja väljundid  
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Tabel 2.4 Digitalsisendid 

Klemm (DI) Juhtseadme nimetus 

DI1 Sissepuhke - ja väljatõmbefiltrite saastumise kontroll (rõhuandurid PDA1; 

PDA2) 

DI2 Sissepuhke-ja väljatõmbeventilaatori sagedusmuundurid (SM1;SM2) 

DI3 ATS tulehäire 

DI4 Relee kontaktorimähis K4 

4 Digitaalsisendite ühiskontakt 

 

Digitaal- ehk diskreetsete sisendite omapära on see, et diskreetseid sisendeid võib 

konfigureerida, kui avaneva kontakti ja lahkkontakti (NO ja NC). Diskreetsed sisendid 

omavad ühiskontakti C+ klemmil 4. Üks digitaalne sisend on suuteline vastu võtma ühe 

binaarse signaali, mida kirjeldatakse kahe seisundiga – sisselülitatud (NC) või väljalülitatud 

(NO). Tähendab see seda, et kui näiteks sissepuhke- ja väljatõmbefiltrite rõhuandurid PDA1 

ja PDA1 annavad kontrollerisse binaarse signaali 1, siis on filtrid korras ja ei ole saastunud. 

Kui aga rõhuandurid annavad kontrollerisse signaali 0, tähendab see seda, et filtrid on 

saastunud, ning ventilatsioonisüsteem lülitakse välja. Samamoodi on sissepuhke-ja 

väljatõmbeventilaatorite sagedusmuunduritega: kui sagedusmuundurid annavad kontrollerisse 

signaali 1, siis ventilaatormootorid töötavad korrektselt, kui aga 0 siis tekkis viga nende 

töötamisel ning ventilatsioonisüsteemi on vaja väljalülitdada. ATS tulehäire töötab sama 

algoritmi järgi (1 – tulehäiret ei ole; 0 – tulehäire on). Relee kontaktorimähis K4 on vajalik 

selleks, et süsteemi välja lülitada. Kui relee saab signaaliks 1, siis süsteem töötab korralikult, 

kui aga 0, siis relee lülitab ventilatsioonisüsteemi välja. 
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Tabel 2.5 Digital- ehk diskreetsed väljundid 

Klemm (DO) Juhtseadme nimetus 

DO1 Sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatorite sagedusmuundurid ( SM1; SM2 ) 

DO2 Jahutuse esimine aste (DX1) 

DO3 Jahutuse teine aste (DX2) 

DO4 Üld häire 

 

Diskreetsetel ehk digitaalväljunditel on ühiskontakt GDO klemmil 10. Ühiskontakt GDO on 

ühendatud kontrolleri sees klemmiga G (toide 24V alalis-või vahelduvvoolu, sõltuvalt 

toideallikast). Digitaalväljundil on samamoodi kaks seisundit – sisse-ja väljalülitatud. [6] 

 

 

Joonis 2.4 Kontrolleri Corrigo E15 Revin digitaal sisendid ja väljundid 
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 2.2 Ventilatsioonisüsteemi seadmete automaatjuhtimine 
 

2.2.1 Kalorifeeri juhtimine  
 

Kui kontroller on tööreziimis, siis ventiiliajamit juhitakse analoogväljundiga Y1 „Kütmine”. 

Äravoolava vee temperatuuri kontrollitakse analoogsisendiga „Külmakaitse 

temperatuuriandur”. Madalamatel temperatuuridel tekib signaal, mida kasutatakse kütteklapi 

sundavamisel ja mis lubab ennetada kalorifeeri jäätumist. Sisemine signaal võrdub 100%, kui 

külmakaitse anduri signaal on võrdne avariitasemega või sellest madalama. Kui sisendsignaal 

jõuab 100% või kui on aktiveeritud digitaalne sisend – „Külmakaitse andur” , lülitab 

kontroller välja ventilatsiooniseaded, annab signaali kütteajami täielikule avamisele ja 

aktiveerib avariisignaali. Kontrolleri menüüs saab avariisignaali töölehakkamise taset muuta. 

Kontroller läheb töörežiimile peale seda, kui avariisignaal kinnitatakse ja külmakaitseanduri 

temperatuuri väärtus jõuab määratud tasemeni.[6] 

 

Joonis 2.5 Külmakaitseandur 
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2.2.2 Plaatsoojusvaheti juhtimine 
 

Õhuhulka, mis läbib soojusvahetit, reguleeritakse sulgur – ja möödavooluklappidega. 

Mõlemaid klappe juhitakse analoogväljundiga – Y2 „Utiliseerimine”. Jäätumisest 

kaitsefunktsioon aktiveerub, kui aktiveerub digitaalsisendi signaal „Soojusvaheti 

külmakaitseandur” või kui analoogsisendi väärtus  „soojusvaheti kaitse temperatuuriandur” 

langeb alla piirväärtuse -3 
o
C. Antud funktsioon lülitub välja, kui digitaalsisend jõuad 

algasendisse või analoog sisendi väärtus ületab temperatuuripiiri.[6] 

аварийной работе  

2.2.3 Freooni DX-jahutuse juhtimine 
 

Jahutuse juhtimine toimub astmeliselt. Sellel juhul sisendsignaali kasutatakse 

digitaalväljundite aktiveerimiseks jahutuse juhtimisel. Kasutatakse kaheastmelist jahutamist. 

Jahutusel on ka kahendjuhtimisreziim, tähendab see seda, et iga järgmine väljunditele lülituv 

jahutusaste peab olema võimsuselt eelmisest kaks korda suurem. Jahutamist reguleeritakse 

sissepuhkeõhu temperatuuri järgi - kui sissepuhutava õhu temperatuur on seade-

temperatuurist kõrgem, siis jahutusseade lülitub sisse.[6] 

 

2.2.4 Filtrite juhtimine 
 

Õhufiltrite automatiseerimine kontrollib filtripinna saastumist tema tööajal. Õhufiltrid on 

varustatud differetsiaalrõhu anduritega, mis mõõdavad rõhulangu enne japärast filtrit. 

Differentsiaalrõhuandur on lülitatud kontrolleri sisendisse. Filtrite saastumisel süsteemi 

automaatika fikseerib seda rõhuanduri abil. Filtri saastumisel tema takistus suureneb koos 

sellega ka rõhulang. Kui rõhulang jõuab määratud piirini, siis automaatsüsteem annab sellest 

teada, lülitades sisse häirelambi.[6] 
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Joonis 2.6 Filtrite differintsiaalrõhuandur 

  

 

2.2.5 Ventilaatorite juhtimine 
 

Antud ventilatsioonisüsteemis on kasutusel kahekiiruseline ventilaator. Ühekiiruseliseid 

ventilaatoreid juhitakse digitaalväljunditega "Start/stop sissepuhkeventilaatorile, suur kiirus" 

ja "Start/stop väljatõmbeventilaatorile, suur kiirus." Kahekiiruliseid ventilaatoreid juhtiakse 

aga, digitaal väljunditega "Start/stop sissepuhkeventilaatorile, suur kiirus" , "Start/stop 

väljatõmbeventilaatorile, suur kiirus." "Start/stop sissepuhkeventilaatorile, väike kiirus" ja 

"Start/stop väljatõmbeventilaatorile, väike kiirus." Selleks et tagada ventilaatorites püsirõhku, 

toimub sageduse juhtimine ühe analoogväljundiga iga ventilaatori jaoks. Kui ümberlülitamine 

väikse ja suure kiirusele kahekiiruselisel ventilaatoril toimub ajaliselt või kasutatakse rõhu ja 

vooluhulga reguuleerimisfunktsioon, siis võib väga madalal välisõhu temperatuuril vähendada 

pöörlemiskiirust. Kahekiiruselised sissepuhkeventilaatorid  hakkavad sisselülitamisel töötama 

madalamal kiirusel ja teatud ajahetkel lülituvad ümber suuremale kiirusele. Suuremalt 

kiiruselt ümberlülitamisel madalamale lülitub ventilaator välja lühikeseks ajaks, ning seejärel 

lülitub sisse madalamal kiirusel. Sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatoritel on määratud sisse- 
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ja väljalülitamise hilinemisintervallid, mis pannakse paika nii, et väljatõmbeventilaator lülitub 

sisse ja välja alati peale sissepuhkeventilaatorit. Kui väljatõmbeventilaatori juhtimiseks ei ole 

vaba digitaalväljundit, siis hilinemisintervallid sisse-ja väljalülitamiseks määratakse 

aegreeledega. Antud ventilatsioonisüsteemis on ajaliselt määratud ventilaatorite töö. Kaupluse 

avamisest, kuni tööpäeva lõpuni töötavad sissepuhke-ja väljatõmbeventilaatorid suure 

kiirusega ja siis kui kauplus on suletud väiksel kiirusel. Seda reguuleerib kontrolleri 

analoogväljundsignaal. Kui kontrollerist sagedusmuundurile väljundsignaaliks on 10V, siis 

ventilaatorid töötavad täisvõimsusega, kui aga väljundsignaalik on 5V, siis poolel 

võimsusel.[6] 

 

 

Joonis 2.7 Sissepuhke-ja väljatõmbeventilaatorite mootorite sagedusmuundurid  
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2.3 Kontrolleri reguleerimisrežiimid 
 

Antud kontrolleril on mitmeid reguleerimisrežiime, millega saab ventilatsioonisüsteemi tööd 

reguleerida. 

1. Sissepuhkeõhu temperatuuri järgi reguleerimine  

Sellel režiimil reguleerimine toimub Y1 kütmise, Y2 utiliseerimise ja Y3 ventilaatorite töö 

reguleerimise, ning kaheastmelisele jahutuse DX1 ja DX2, mis hoiavad sissepuhkeõhu 

temperatuuri ühel tasandil, väljundsignaalide järgi temperatuuri väärtuste muutmist saab 

teostada puldiga, mille võib ühendada kontrolleriga kaabli abil. Selle režiimiga puhutakse 

ruumi sisse konstantse temperatuuriga õhku, vajadusel soojendatakse ja vajadusel jahutakse 

õhku nõutud temperatuurini. Sellel režiimil on ka avariisignalisatsioon, mis aktiveerub, kui 

sissepuhkeõhu temperatuur on väga kõrge või väga madal. [6] 

2. Sissepuhkeõhu temperatuuri reguleerimine, välisõhu temperatuuri 

kompenseerimissättega  

Reguleerimine käib sama moodi nagu eelmisel režiimil. Kuid selle režiimiga sissepuhkeõhu 

temperatuur sõltub välisõhu temperatuurist. See tähendab, et süsteem reguleerib temperatuuri 

välisõhu temperatuuri järgi - kui välisõhk on soe, tähendab see seda, et õhku ei ole vaja 

soojendada, vaid jahutada, kui õhk on jahe, siis ei ole vaja jahutada, vaid soojendada. Sellel 

režiimil on ka avariisignalisatsioon, mis aktiveerub samamoodi, kui sissepuhkeõhu 

temperatuur on väga kõrge või väga madal. [6] 

3. Ruumi temperatuuri järgi reguleerimine  

Seda režiimi kasutatakse konstatse temperatuuri hoidmiseks ruumis. Ruumi temperatuur on 

aluseks sissepuhkeõhu reguleerimisele. Selles režiimis võib sisse lülitada ühte või kahte ruumi 

temperatuuriandurit. Kui kasutatakse kahte andurit, siis ruumi temperatuuriks võetakse 

aritmeetilist keskmist kahe anduri temperatuuridest. Ruumi õhu temperatuuri hoitakse 

konstantsena väljundsignaalide juhtimisega Y1 kütmise, Y2 utiliseerimise ja Y3 ventilaatorite 

töö reguleerimise jaoks ning kahe astmelisele jahutusele DX1 ja DX2. Ruumi 

temperatuuriseade väärtust võib muuta juhtimisnuppudega puldil mis on ühendatud 

kontrollerisse.[6] 
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4. Väljatõmbetemperatuuri järgi reguleerimine  

Sissepuhkeõhu kaskaadreguleerimist teostatakse püsiva temperatuuri saavutamiseks 

väljatõmbe õhukanalis. Väljatõmbeõhku hoitakse seadetasemel väljundsignaalide abil, Y1 

kütmise, Y2 utiliseerimise ja Y3 ventilaatorite töö reguleerimise jaoks, ning kahe astmelisele 

jahutusele DX1 ja DX2. Väljatõmbeõhu temperatuuri väärtust saab reguleerida 

juhtimisnuppudega puldil mis on ühendatud kontrollerisse.[6] 

5. Ümberlülitumine sissepuhkeõhu reguleerimisrežiimist, ruumi temperatuuri 

reguleerimisrežiimile välisõhu järgi. 

Kui välistemperatuur on alla seadeväärtust, siis reguleerimine toimub sissepuhkeõhu 

temperatuuri järgi,  välisõhu temperatuurisättega. (režiim nr.2) Teistel juhtudel reguleeritakse 

ruumi temperatuuri järgi. (režiim nr.3)  [6] 

6. Ümberlülitumine sissepuhkeõhu reguleerimisrežiimist, väljatõmbe temperatuuri 

reguleerimisrežiimile välisõhu järgi  

Kui välistemperatuur on alla seadeväärtust, siis reguleerimine toimub sissepuhkeõhu 

temperatuuri järgi,  välisõhu temperatuurisättega. (režiim nr.2) Teistel juhtudel toimub 

kaskaadne reguleerimine väljatõmbeõhu temperatuuri järgi. (režiim nr.4)  [6] 

 

 

 

2.4 Reguleerimisrežiimi analüüs, ning parema režiimi otstarbekas 

kasutamine.  
 

Antud ventilatsioonisüsteemis on kasutusel sissepuhkeõhu temperatuuri järgi 

reguleerimisrežiim. Selle režiimi tööpõhimõte on selles, et ventilatsioonisüsteem püüab hoida 

ruumi sissepuhutava õhu temperatuuri kontrolleris määratud seadeväärtusel. Selle süsteemi 

puuduseks on see, et kaupluseruum ei saa piisavalt jahutust või soojendust. Kaupluseruumi 

puhutakse näiteks konstantselt 19
 o
 C terve päev ning ruumi sisetemperatuur hakkab kõikuma, 

kas jääb 24
o
C piiridesse või isegi tõuseb. Hommikul tööpäeva alguses selle reziimi aktuaalsus 

on enamvähem selge, kuid tööpäeva lõunast õhtuni reziim ei ole kasulik. Nendel aegadel tuleb 
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kauplusesse palju inimesi ning õhtul lülitakse veel valgustid sisse. Ruum hakkab soojenema, 

kuid puhutakse sisse ikkagi 19
o
C. See tähendab seda, et kaupluseruum ei saa piisavalt 

jahutust. Teiselt pool kui puhutakse sisse sama moodi konstantselt 19
o
C , talvisel ajal 

hommikul on kaupluses vähe rahvast ning ruumi õhk on madala temperatuuriga, siis peab 

sissepuhutava temperatuuri tõstma, kuid aga tõstes konstantse sissepuhutava õhu temperatuuri 

selleks, et hommikul soojendada kaupluseruumi, lõunast õhtuni kaasneb jälle probleem, et 

ruum ei hakka saama piisavalt jahutust, kuna tulevad kliendid, ning lülitakse valgusteid ja 

seadmeid mis eraldavad soojust. Ning kui ruumi temperatuur on alla 10
o
C või väiksem, see 

tähendab, et kaupluseruum ei saa piisavalt soojendust. Kuid aga see režiim ei võimalda ruumi 

soojendamist või jahutamist siis kui see on vajalik, vaid puhutakse  seadistatud 

temperatuuriga õhku kogu aeg. Effektiivne töötamine peaks aga tagama konstantset 

temperatuuri ruumi sees, mitte sissepuhkeavas. Selliseks reziimiks sobiks ruumi temperatuuri 

järgi reguleerimisreziim. Kuid aga antud ventilatsioonisüsteemis pole kasutusel 

kaupluseruumi temperatuuriandureid, siis alternatiivseks reziimiks võiks aga kasutada 

väljatõmbeõhu temperatuuri järgi reguleerimisreziimi. Soojematel kuudel hommikul kui on 

ruumis soe õhk, teda jahutatakse, ning lõuna paiku ja õhtul kui tuleb enamus kliente ja 

lülitakse valgusteid ja töötavad veel seadmed mis eraldavad soojust, ruumi soojendamisel 

süsteem reageerib sellele, kuna väljatõmbeõhu temperatuur tõuseb, ning jahutab veelgi. Sama 

moodi külmadel ajadel. 
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3. VENTILATSIOONISÜSTEEMI EFFEKTIIVSUSE 

ANALÜÜS 

3.1  Elektrienergia tarbimise analüüs 
 

 

Ventilatsioonisüsteemide automaatika põhiliseks eesmärgiks on energiasääst (elektrienergia, 

soojuse- ja jahutusenergia sääst). Antud analüüsis püüakse selgitada, kui palju suudab antud 

ventilatsioonisüsteemi automaatika säästa elektrienergiat. Kuna antud ventilatsioonisüsteemi 

automaatika võimaldab ventilaatorite tööd ajaliselt muuta, nagu on kirjeldatud peatükis 2.6, 

see tähendab, et kaupluse töötundidel töötavad ventilaatorid täisvõimsusega ja siis kui kauplus 

on suletud töötavad poolel võimsusel. Kauplus on avatud kella 9:00 kuni 22:00, see tähendab, 

et ventilaatorid töötavad täisvõimsusel 13 tundi ja poolel võimsusel 11 tundi. Analüüsis 

tehakse kindlaks, kui palju elektrienergiat säästab automaatika töötades selle reziimiga.  

Ventilatsioonisüsteemi elektrienergiakasutus moodustab peamiselt ventilaatorite ja nende 

juhtimisseadmete ning vähemal määral pumpade ja muude abiseadmete elektritarbimisest. 

Üheks vajalikuks parameetriks on süsteemi õhuvooluhulk. Selleks, et leida 

ventilatsioonisüsteemi sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vooluhulka, leitakse vooluhulk 

filtrisektsioonis, kuna see on praktiliselt konstantne kogu süsteemis. Õhu liikumiskiirus ja 

filtri ristlõikepindala suurused on võetud projektiandmetest.  

 

                                                                                       

kus q – õhu vooluhulk m
3
/s; 

A – filtri ristlõike pindala m
2
; 

V0 – õhu liikumiskiirus m/s. 

 

Sissepuhkeõhu filtrisektsioonis on õhu liikumiskiirus 3,4 m/s ja filtri esipind on 1,3 m
2
. 

Väljapuhkeõhu liikusmiskiirus on 2,7 m/s ja filtri esipind on 1,3 m
2
. Kasutades neid andmeid 

saab arvutada sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vooluhulka. 
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Elektrikasutuse efektiivsust hinnatakse ventilatsioonisüsteemi ventilaatorite elektritarbimise 

järgi arvutuslikul õhuvooluhulgal. Suuremates ventilatsioonimasinates (õhuvooluhulk üle 0,25 

m
3
/s) arvutatakse elektritarbimine igale ventilaatorile eraldi. Ventilaatori 

elektritarbimine Ev (kWh/a) arvutatakse järgmise valemiga[8] :  

                                                           
  

  
 
  

 
                                                                                

kus Pv on ventilaatori elektrivõimsus, kW; 

τd  – ventilaatori käidutundide arv ööpäevas; 

τw  – ventilaatori käidupäevade arv nädalas; 

t    – arvutusperioodi  pikkus 8760 h. 

 

Ventilaatorite elektrilised võimsused arvutatakse järgmise valemiga: 

                                                                
     

  
                                                                              

kus Δpv on ventilaatori rõhutõus, Pa; 

            V    – ventilaatori  õhuvooluhulk, m
3
/s; 

            ηs    – ventilaatori  summaarne kasutegur. 

 

Sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatorite rõhutõusud on võetud samuti projektiandmetest. 

Sissepuhkeventilaatori rõhutõus on 987 Pa ja väljatõmbeventilaatori rõhutõus on 546 Pa. 

Ventilaatorite summarsed kasutegurid on 0,642 sissepuhkeventilaatoril ja 0,595 

väljatõmbeventilaatoril. Valemi 3.2 järgi on sissepuhkeventilaatori elektriline võimus 6795,2 

W ja väljatõmbeventilaatori elektriline võimsus 3220,9 W. Kasutades valemit 3.1, on võimalik 

arvutada ventilaatorite elektritarbimist aastas. Selleks arvutatakse sissepuhke ja 

väljatõmbeventilaatorite elektritarbimist siis, kui ventilatsioonisüsteem töötab ilma 

automaatikata 24 tundi täisvõimsusel ning siis, kui ventilatsioonisüsteem töötab 

automaatreguleerimisega päeval täisvõimsusega ja öösel poolel võimsusel. 
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Sissepuhkeventilaatori elektritarbimine aastas: 

24 tundi täisvõimsusega:      

            
  

  
 
 

 
                  

13 tundi täisvõimsusega: 

            
  

  
 
 

 
                  

11 tundi poolel võimsusel: 

            
  

  
 
 

 
                  

Summaarne elektritarbimine aastas (13+11 tundi): 

                             

 

 

Joonis 3.1 Sissepuhkeventilaatori elektritarbimised aastas, MW (24 tundi täisvõimsusega, 

ning 13 tundi täisvõimsusega ja 11 tundi poolel võimsusel) 

 

59,92 MW 32,24 MW 

13,64 MW 

Sissepuhkeventilaatori elektritarbimine 
aastas 

Sissepuhkeventilaatori 
elektritarbimine(MW) 24 tundi 
täisvõimsusega 

Sissepuhkeventilaatori 
elektritarbimine(MW) 13 tundi 
täisvõimsusega 

Sissepuhkeventilaatori 
elektritarbimine(MW) 11 tundi 
poolel võimsusel 
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Väljatõmbeventilaatori elektritarbimine aastas: 

24 tundi täisvõimsusega: 

            
  

  
 
 

 
                  

13 tundi täisvõimsusega: 

            
  

  
 
 

 
                    

11 tundi poolel võimsusel: 

             
  

  
 
 

 
                 

Summaarne elektritarbimine aastas (13 + 11 tundi): 

                            

 

 

Joonis 3.2 Väljatõmbeventilaatori elektritarbimised aastas, MW (24 tundi täisvõimsusega, 

ning 13 tundi täisvõimsusega ja 11 tundi poolel võimsusel) 

28,04 MW  15,28 MW 

6,47 MW 

Väljatõmbeventilaatori elektritarbimine 
aastas 

Sissepuhkeventilaatori 
elektritarbimine(MW) 24 tundi 
täisvõimsusega 

Sissepuhkeventilaatori 
elektritarbimine(MW) 13 tundi 
täisvõimsusega 

Sissepuhkeventilaatori 
elektritarbimine(MW) 11 tundi 
poolel võimsusel 
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Selleks, et leida palju elektrienergiat säästab automaatreguleerimisrežiim, lahutatakse 

sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatorite mehaanilisest elektritarbimisest (24 tundi 

täisvõimsusega) automaatreguleerimise elektritarbimist (13 täisvõimsusega ja 11 tundi poolel 

võimsusel) ning sissepuhke- ja väljatõmbe liidetakse kokku ja saadud arv on 

elektrienergiasääst kokku.  

                                           

Antud ventilatsioonisüsteemi automaatreguleerimisreziim võimaldab säästa 19,93 mWh 

elektrienergiat aastas, mis rahalises väärtuses teeb: 

                                                                                                               

kus C€ on elektrienergiasääst rahalises väärtuses, €/a 

Es  – elektrienergiasääst, mWh/a 

c    – Eesti keskmine elektrienergia hind (aprillis 2015), €/mWh [9] 

 

Ventilatsioonisüsteemi automaatreguleerimisreziim mis on antud süsteemis, võimaldab säästa 

rahalises väärtuses 607,87 € aastas.  

 

3.2 Ventilaatori elektrilise erivõimsuse (SFP) määramine 

 
Veel üheks väga tähtsaks näitajaks ventilatsioonisüsteemides on SFP(specific fan power), mis 

eesti keeles tähendab ventilaatori elektriline erivõimsus. SFP iseloomustab 

ventilatsioonisüsteemi efektiivsust, lähtudes elektrienergia kulust ja näitab sundventilatsiooni 

õhuvahetuse tagamiseks kuluvat ventilaatorite elektrivõimsuse suhet ventilaatorite poolt 

transporditavasse õhuvoolu. Mida väiksem on SFP, seda väiksem on ka elektrienergia 

tarbimine. Antud ventilatsioonisüsteemi SFP näitab, kui palju ventilaatorid võtavad 

elektrivõrgust võimsust ettenähtud ventilatsiooni õhuvoolu tagamiseks. Ettenähtud 

vooluhulga tagamine eeldab ventilaatorite töötamist vajalikus karakteristikus, ehk nad peavad 

arendama vajalikku rõhku ja tootlikkust. Ventilatsioonisüsteemi ventilaatorite SFP saab 

määrata, arvutades välja sissepuhe- ja väljatõmbeventilaatorite tarbitavat elektrivõimsust, ning 

suurima vooluhulka süsteemis. [10] 
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Soojustagastiga süsteemidel arvutatakse sissepuhke-väljatõmbe süsteemi jaoks ühine SFP 

järgmise valemiga: [10] 

                                                                
       

    
                                                                         

kus  Psp  on sissepuhke ventilaatori poolt tarbitav elektrivõimsus, kW;  

Pvt   – väljatõmbe  ventilaatori poolt tarbitav elektrivõimsus, kW;  

qmax – suurim  väljatõmbe või sissepuhke süsteemi õhuvoolust m
3
/s 

 

Sund sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemide SFP Eurovent sertifikaadi järgi ei või 

olla üldjuhul üle 2,5 kW/(m3/s), ning selle süsteemi SPF on 2,27 kW/(m3/s), mis vastab 

nõuetele.[10] 

 

 

3.3 Plaatsoojusvaheti temperatuuri kasuteguri määramine 
 
 

Vahemikus 25.05.2015 – 1.06.2015 uuritaval plaatsoojuvahetil olid määratud kolm erinevat 

temperatuuri, et arvutada temperatuuri kasutegurit ja teha kindlaks kas soojusvaheti töötab 

korrekselt või mitte. Plaatsoojusvaheti temperatuuri kasutegur peaks jääma 50-60% piires 

Euroventi sertifikaadi järgi, kui seade töötab korrekselt. [11] 

 

  
     

       
                                                                                          [11]                                                                                                                                                                                   

 

kus         on plaatsoojusvaheti temperatuuri kasutegur %; 

  tt   – sissepuhkeõhu temperatuur kohe peale soojusvahetit; 

 tv   – sissepuhkeõhu temperatuur enne soojusvahetit; 

 tvt  – väljatõmbeõhu temperatuur enne soojusvahetit. 
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Tabel 3.1 Plaatsoojusvaheti temperatuurikasutegur erinevatel päevadel 

Kuupäev tt, 
0
C tv, 

0
C tvt, 

0
C  , % 

25.05.2015 21,2 18,3 23,5 55,8 

26.05.2015 21,9 19,5 23,7 57,2 

27.05.2015 20,2 16,7 23,5 51,5 

28.05.2015 17,8 11,7 23,2 53 

29.05.2015 18,5 13,6 23 52,1 

30.05.2015 18,1 12,1 23,4 53,1 

31.05.2015 19,5 15,3 23,6 50,6 

1.06.2015 21,9 18,8 23,9 60,8 

 

 

 

Joonis 3.3 Plaatsoojusvaheti temperatuurikasutegur vahemikus 25.05.2015-1.06.2015 

 

Graafiku peal võib näha, et temperatuurikasutegur oli alati normi piires. Sellest võib 

järeldada, et antud plaatsoojusvaheti töötab korrektselt.  
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 
 

Bakalaureusetöö tulemusena on tehtud järgmised järeldused:  

1. Lõunakeskuse raamatupoe Apollo ventilatsioonikamber koosneb erinevatest 

seadmetest: filtritest, mis puhastavad õhku, plaatsoojusvahetist, milles välisõhk 

eelsoojendatakse väljatõmbeõhuga, kuuma vee kalorifeerist, mis vajadusel 

soojendab õhku, jahutuspatareist, mis omakorda vajadusel jahutab õhku, ning 

ventilaatoritest, mis puhuvad õhku sissepuhke- või väljatõmbetorudesse sisse või 

välja.  

2. Ventilatsioonisüsteemi juhitakse kontrolleriga, millel on 15 analoog- ja 

digitaalsisendeid ja väljundeid, mis reguleerivad või juhivad ülalmainitud 

seadmete tööd. Analoogsisendeid on 4 ja nendeks on temperatuuriandurid. 

Analoogväljundeid on 3 ja nendeks on kalorifeeri ventiilajam, plaatsoojusvaheti 

sulgur – ja möödavooluklapid, ning ventilaatorite juhtseade – sagedusmuundurid. 

Väljundsignaalideks on 0...10V ja sõltuvalt signaalist reguleeritakse ka nende 

seadmete tööd. Digitaalsisendeid on 4 ja nendeks on filtrite 

differintsiaalrõhuandurid, sagedusmuundurid, tulehäire, ning kontaktorimähis. 

Signaalideks on kas 1 või 0 ja sõltuvalt sellest ventilatsioon töötab või selle töö 

katkestakse vea tekkimisel. Digitaalväljundeid on ka 4 ja need on kaheastmeline 

jahutus, sagedusmuundur ja üldhäire, väljundite töö on praktiliselt sama, nad 

lülitavad sisse või välja nimetatud seadmeid.  

3. Ventilatsioonisüsteemi kontrolleril on mitu reguleerimisreziimi, millega võib õhu 

parameetreid reguleerida: antud süsteemis on konstantse temperatuuriga õhu 

sissepuhkereziim, mille tööpõhimõte on selles, et kontrolleris määratud 

sissepuhketemperatuuri hoida kindlal tasemel. Antud töös oli analüüsitud selle 

reziimi puudusi, ning pakutud reziim, millega ruumisisest õhku võib hoida ühel 

tasemel, mis võimaldab klientidele ning töötajatele paremaid sisekliima tingimusi 

ruumis. 

4. Ventilatsioonisüsteemi efektiivsuse analüüsis oli arvutatud välja elektrienergia 

sääst, mille võimaldab kontrolleri ajaline reziim, hoides kaupluse töötamisajal 

ventilaatorite tööd täisvõimsusel, ning kaupluse suletud ajal poolel võimsusel 

töötamis. Võrreldi sellega, kui ventilatsioonisüsteemis poleks sellist reziimi, ning 

süsteem töötaks kogu aeg täisvõimsusega. Arvutuste tulemusena oli saadud 
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säästuks peaaegu 20 MWh elektrienergiat aastas, mis rahalises väärtuses teeb 

natuke üle 600 euro.  

5. Samuti oli määratud parameeter SFP, mis näitab kui palju ventilaator võtab 

elektrivõrgust võimsust ettenähtud ventilatsiooni õhuvoolu tagamiseks.Arvesse 

olid võetud mõlemad sissepuhke-ja väljatõmbeventilaatorid. Sundsissepuhke-

väljatõmbe ventilatsioonisüsteemide SFP Eurovent sertifikaadi järgi ei või olla 

üldjuhul üle 2,5 kW/(m3/s), kuid selle ventilatsioonisüsteemi SFP võrdub 2,27 

kW/(m3/s), mis täielikult vastab nõuetele. 

6. Töös määrati ka plaatsoojusvaheti temperatuurikasutegurit, selleks, et teha 

kindlaks, kas seade töötab korrektselt. Selleks oli nädala jooksul võetud 

temperatuuri andmed ning arvutatud temperatuurikasutegur. Plaatsoojusvahetite 

korrektsel töötamisel peab temperatuurikasutegur olema 50-60% ringis, katseliselt 

saadud kasutegur rahuldas seda, ning võib järeldada, et antud 

ventilatsioonisüsteemi plaatsoojusvaheti töötab korrektselt. 
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АНАЛИЗ АВТОМАТИКИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

МАГАЗИНА 

РЕЗЮМЕ 
 

По результатам бакалаврской работы были сделаны следующие выводы: 

1. Вентиляционная камера книжного магазина Аполло в торговом центре 

Лыунакескус состоит из разного оборудования: фильтров, которые очищают 

воздух, пластинчатого теплообменника, в котором наружный воздух нагревается 

за счёт вытяжного воздуха, водонагревателя, который при необходимости 

нагревает воздух, фреонового охладителя, который при необходимости 

охлаждает воздух и вентиляторов, которые выдувают и вдувают воздух в 

воздуховоды. 

2. Вентиляционную систему управляют при помощи контроллера, у которого 15 

цифровых и аналоговых входов и выходов, которые регулируют или управляют 

работу выше упомянутых оборудований. Аналоговых входов четыре и ими 

являются температурные датчики. Аналоговых выходов 3 и ими являются 

управление клапанами калорифера, управление затвором и перепускным 

клапаном пластинчатого теплообменника, также прибор управления 

вентиляторов – преобразователь частоты. Выходным сигналом является 0..10В и 

в зависимости от сигнала регулируется работа оборудований. Цифровых входов 

четыре и ими являются датчик перепада давления, частотный преобразователь, 

пожарная тревога и обмотка контактора реле. Сигналами являются 1 или 0 и в 

зависимости от этого вентиляция работает или её работу прекращают из-за 

появления ошибки. Цифровых выходов тоже четыре и ими являются 

двухступенчатое охлаждение, частотный преобразователь и общая тревога и 

работа цифровых выходов практически такая же, они включают или выключают 

данные оборудования.  

3. У контроллера несколько режимов регулирования, при помощи которых можно 

регулировать температурные параметры воздуха: в данной вентиляционной 

системе режим с константной температурой вдуваемого воздуха, принцип 

работы которого состоит в том чтобы вдуваемую в помещение температуру 

воздуха держать постоянной. В данной работе были проанализированы 
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недостатки этого режима и предложен режим, с помощью которого возможно 

поддерживать температуру на нужном уровне в помещении, а не во вдуховом 

отверстии, что способствует клиентам и работникам магазина лучших 

климатических условий в помещении.  

4. В анализе эффективности вентиляционной системы было вычислено сбережение 

электроэнергии, которое обеспечивает временной режим контроллера, который 

поддерживает работу вентиляторов в рабочее для магазина время на полной 

мощности и на половине мощности в закрытое для магазина время. В работе 

сравнивается с тем, если бы в данной вентиляционной системе небыло данного 

режима и при наличии, тоесь вентиляторы работали бы на полной мощности 24 

часа в сутки. В результате вычислении экономия электроэнергии составила 

практически 20 MWh в год, что в денежном значение составляет почти 600 евро.   

5. Также был определён параметр SFP, который показывает сколько мощности 

потребляет вентилятор из сети, для того чтобы обеспечить нужный поток 

воздуха в системе. В расчёт были взяты оба вентилятора (вентилятор вдува и 

вентилятор выдува). По сертификату Eurovent SFP в системах выдува-вдува не 

должен привышать 2,5 кВт/(м
3
/c) и SFP данной вентиляционной системы 

составило 2,27 кВт/(м
3
/c), что отвечает требованиям. 

6. В работе также был вычислен температурный КПД пластинчатого 

теплообменника, для того чтобы узнать, работает ли оборудование корректно. 

Для этого в течении недели были измерены температуры и вычислен 

температурный КПД. Для корректной работы, температурный КПД пластичатого 

теплообменника должен быть 50-60%, вычисленый КПД был в этом промежутке, 

из чего можно сделать вывод что пластинчатый теплообменник работает 

корректно. 
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