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 Asutatud 1991 
 Töötajaid: 17 
 Põhitegevusalad: 
◦ Soojussõlmed 
◦ Õli ja gaasikatlamajad 
◦ Aurukatlamajad ja tööstuslikud seadmed 
◦ Biokütusekatlamajad 
◦ Soojusautomaatika 

 Katlamajade ja soojustehniliste lahenduste 
projekteerimine 

 Seadmete paigaldus ja käikulaskmine 
 Seadmete hooldus 





 Võimsused: küte, soe tarbevesi, ventilatsioon 

 Temperatuurid: primaarpoolel ja 
sekundaarpoolel 

 Rõhkude vahe primaarpoolel 

 Rõhukaod sekundaarpoolel 

 Tehnilised tingimused kaugküttega liitumisel 
või soojussõlme rekonstrueerimisel 



 Kirjandus: EJKÜ juhend „Soojussõlmed“ 

 Põhikomponendid: soojusvahetid, 
reguleerventiilid koos kontrolleriga ja pumbad 

 Skeemid 
◦ Põhiskeemid 

◦ Lisagrupiga skeem 

◦ Ilma soojusvahetita skeem 

 

 













 Võimsus: P{kw}= Q {m3/h} x Δt x 1,16 

 Arvutuslikud temperatuurid: 
◦ Primaarpool T1=115°C ja T2=55 °C 

◦ Primaarpool soojale tarbeveele: T1=65°C ja T2=25 °C 

◦ Sekundaarpool: 

 Soe tarbevesi: T1=5°C ja T2=55 °C 

 Küte: T1=50°C ja T2=70 °C 

 Ventilatsioon: T1=40°C ja T2=70 °C 

 

 





ÜKS FAAS - Arvutus 

Soojusvaheti : B10Tx38 
Soojusk prim.p-l : Vesi 

Soojusk sekund.p-l : Vesi 

Flow Type    : Vastuvool 

 TEHN LÄHTEANDMED  Prim.pool  Sekund.pool 
Sooj.koorm. kW  100.0  
Temp sisenemisel °C 115.00  50.00 

Temp väljumisel °C 55.00  70.00 

Soojusk. kulu kg/s 0.3966  1.195 

Maksim rõhukadu kPa 20.0  20.0 

Termil pikkus  3.30  1.10 
 

 
PLAATSOOJUSVAHETI  Prim.pool  Sekund.pool 
Kogu soojusvahetuspind m²  1.12  
Soojusv-g kW/m²  89.6  
Keskm temp vahe K  18.20  
Soojusläbik.tegur (arvutusl/nõutud) W/m²,°C  5180/4920  
Rõhukadu kokku* kPa 2.32  17.3 

- portides kPa 0.380  3.41 

Pordi lm mm 24.0  24.0 

Kanalite arv  18  19 

Plaatide arv   38  
Ülepind %  5  
Saastumistegur m²,°C/kW  0.010  
Reynolds’i arv  1170  2380 

Kiirus pordis m/s 0.905  2.69 
 

 
FÜÜSIKAL OMADUSED  Prim.pool  Sekund.pool 
Lähtetemperatuur °C 85.00  60.00 

Dünaam viskoossus cP 0.334  0.467 

Dünaam viskoossus seinal cP 0.404  0.416 

Tihedus kg/m³ 968.7  983.2 

Erisoojus kJ/kg,°C 4.203  4.185 

Soojusjuhtivus W/m,°C 0.6728  0.6544 

Min soojuskandja temp. seinal °C 52.07   
Maks soojuskandja temp. seinal °C   83.90 

Kile soojusülek.tegur W/m²,°C 8830  16800 

Min seina temperatuur °C 69.97  67.92 

Vooluk-s kanalis m/s 0.101  0.283 

Nihkepinge Pa 7.97  57.1 
 

 



ÜKS FAAS – Arvutus 
Soojusvaheti : B28x40 
Soojusk prim.p-l : Vesi 
Soojusk sekund.p-l : Vesi 

TEHN LÄHTEANDMED  Prim.pool  Sekund.pool 
Sooj.koorm. kW  100.0  
Temp sisenemisel °C 115.00  50.00 

Temp väljumisel °C 50.50  70.00 

Soojusk. kulu kg/s 0.3690  1.195 

Maksim rõhukadu kPa 20.0  20.0 

Termil pikkus  6.52  2.02 
 

 
PLAATSOOJUSVAHETI  Prim.pool  Sekund.pool 
Kogu soojusvahetuspind m²  2.28  
Soojusv-g kW/m²  43.9  
Keskm temp vahe K  9.89  
Soojusläbik.tegur (arvutusl/nõutud) W/m²,°C  4740/4440  
Rõhukadu kokku* kPa 2.58  21.0 

- portides kPa 0.0909  0.941 

Pordi lm mm 33.0  33.0 

Kanalite arv  19  20 

Plaatide arv   40  
Ülepind %  7  
Saastumistegur m²,°C/kW  0.014  
Reynolds’i arv  1000  2260 

Kiirus pordis m/s 0.445  1.42 
 

 
FÜÜSIKAL OMADUSED  Prim.pool  Sekund.pool 
Lähtetemperatuur °C 82.75  60.00 

Dünaam viskoossus cP 0.343  0.467 

Dünaam viskoossus seinal cP 0.412  0.422 

Tihedus kg/m³ 970.1  983.2 

Erisoojus kJ/kg,°C 4.201  4.185 

Soojusjuhtivus W/m,°C 0.6716  0.6544 

Min soojuskandja temp. seinal °C 50.20   
Maks soojuskandja temp. seinal °C   83.50 

Kile soojusülek.tegur W/m²,°C 7850  15800 

Min seina temperatuur °C 68.69  66.99 

Vooluk-s kanalis m/s 0.0886  0.269 

Nihkepinge Pa 5.29  42.6 
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Kv :  [m³/h] 
Q :  [m³/h] 
∆p :  [bar] 



 Soojusvõrgu poolt tagatud rõhkude vahe: 
tavaliselt 100 kPa 

 Kui rõhkude vahe on suurem kui 200 kPa on 
soovitav kasutada rõhuvaheregulaatorit 

 Reguleerimisulatus Sv 1:30 küttele ja 1:50 
soojale tarbeveele 
◦ Sv=Kvs/Kvr 

 Reguleerventiili tegelik rõhukadu peab olema 
vähemalt pool kasutatavast rõhkude vahest. 
 Näiteks: primaarpoole rõhkude vahe on 50 kPa, 
 soojusvaheti rõhukadu 15 kpa, muude seadmete 
 rõhukadu 5 kPa, reguleerventiilile jääb 50-15-5=30 kPa, 

 mis on suurem kui pool 50 kPa-st  







 Reguleerib sooja tarbevee temperatuuri 

 Reguleerib kütte temperatuuri 

 Võimaldab ümberlülitusi suve/talve reziimile 

 Temperatuuri alandused kellaajaliselt 

 Pumpade juhtimine 

 





 Tagastuva vee temperatuuri andurid 
 Rõhuandurid 
 Küttesüsteemi täite kontroll 
 Sooja tarbevee süsteemi vee voolamise lüliti 
 Päikesepaneelide juhtimine 
 Erinevate kontrollerite omavaheline ühendamine 

ja andmete edastus 
 



 Nõuded kontrollerile 
◦ Suurim püsiv kõrvalekalle seadesuurusest ±2°C 

◦ Suurim hetkeline kõrvalekalle: ±10°C 

◦ Lubatud pideva kõikumise amplituud: ±3°C 

◦ Aeg esimese nõude täitmiseni kuni 2 minutit 

 

 Ajamid on kiiremad kui küttel: tavaliselt 30-
35 sekundit on avanemis–või sulgumisaeg 

 

 



 Nõuded kontrollerile 
◦ Suurim püsiv kõrvalekalle seadesuurusest ±2°C 

◦ Suurim hetkeline kõrvalekalle: ±5°C 

◦ Lubatud pideva kõikumise amplituud: ±1,5°C 

◦ Aeg esimese nõude täitmiseni kuni 2 minutit 

 

 Ajamid on aeglased: tavaliselt 120 sekundit 
on avanemis–või sulgumisaeg 

 







M-BUS   
(suuremad  ehitusautomaatika süsteemid) 

LPB 

Modbus 

WS100 NetBiter 

Series RVD12x 
and RVD14x 

Series RVD25x 
and RVD26x 

SmartWeb 







Arvutatakse välja soojusvajadus ning sealt tulenevalt vooluhulk, mille 
peab tagama soojusvajaduse katmise. 
Vooluhulk Q – m3/h, l/s 
 
Pidades silmas vooluhulka, arvutatakse välja süsteemi rõhukadu, ehk 
rõhk mille pump peab tagama, et saavutada vajalikku vooluhulka 
Tõstekõrgus H – kPa, m 
 
Pidades silmas vooluhulka, arvutatakse välja süsteemi rõhukadu, ehk 
rõhk mille pump peab tagama, et saavutada vajalikku vooluhulka 
Tõstekõrgus H – kPa, m 
 

 



Näide: arvestuslik tööpunkt Q=1,7 m3/h ja H=20 kPa 
Püsikiirusega pumbal reaalne tööpunkt kujuneb välja 
süsteemigraafiku ja pumbagraafiku lõikepunktis  
Q=2,34 m3/h ja H=42 kPa 
 
Reaalselt on meil süsteemis: 
37% rohkem vooluhulka 
110% rohkem rõhku 

 
 
 
 



1. Kiirus 

2. Kiirus 

3. Kiirus 

Näide: 

       Q=0,7 m3/h 

       H=10 kPa 



Vastavalt diferentsiaalrõhule muudetakse sagedusmuunduriga 
pumba pöördeid 
 
Vooluhulk suureneb / väheneb 
Rõhk on jääv, konstantne 
 
Pumpadel Alpha2, Alpha2L, Magna1 on eelseadistatud 
konstantse rõhu graafikud 
 
Pumpadel Magna3, TPE3, TPE, NKE, NBE, CRE, CME jne. on 
võimalik konstantset rõhku täpselt seadistada (setpoint) 





Vastavalt diferentsiaalrõhule muudetakse sagedusmuunduriga pumba 
pöördeid 
 
Nii vooluhulk, kui ka rõhk suurenevad / vähenevad 
Pumpadel Alpha2, Alpha2L, Magna1 on eelseadistatud proportsionaalse 
rõhu graafikud 
 
Pumpadel Magna3, TPE3, TPE, NKE, NBE, CRE, CME jne. on võimalik 
proportsionaalset rõhku täpselt seadistada (setpoint) 
 
Tsirkulatsioonipumpadel on 0 vooluhulga juures on rõhk pool 
seadeväärtusest. 
Maksimaalse vooluhulga juures on rõhk seadeväärtus 





Ei ole mõistlik hoida suletud / osaliselt 
suletud ventiili ees liiga kõrget rõhku 
 
Vähestel juhtudel, kui süsteemi rõhukadu on 
ebanormaalselt suur, ei ole võimalik   
kasutada 



Pump analüüsib diferentsiaalrõhku ja vastavalt diferentsiaalrõhu 
muutustele korrigeerib proportsionaalset graafikut 
 
Pump leiab antud hetkel kõige optimaalsema proportsionaalse 
graafiku 
 
Lühema perioodi (ööpäevased) diferentsiaalrõhu kõikumised 
kompenseeritakse pikki proportsionaalset graafikut liikudes 
 
Pikema perioodi (aastaaegade lõikes) diferentsiaalrõhu 
kõikumised kompenseeritakse proportsionaalset graafikut 
tõstes / langetades 



AutoAdapt tööpiirkond 
Pump esmakordselt käivitudes töötab eelseadistatud 
proportsionaalse graafikuga 
 
Termostaatventiilid on avatud, vooluhulk tõuseb 
Termostaatventiilid hakkavad sulguma maksimaalse 
vajaduse punktis 
 
Luuakse kõige optimaalsem proportsionaalne töögraafik 
Pump saadab impulsse, tõstes hetkeks rõhku 
Kui ventiilid ei sulgu, hakatakse graafikut tõstma 
ülespoole 
 



FlowLimit lubab meil piirata 
vooluhulka 

FlowLimit on funktsioon, mida saab 
kasutada koos teiste funktsioonidega 

 



FlowAdapt on AutoAdapt ja FlowLimit kombineeritult 
Vooluhulka ja rõhku suurendatakse kuni FlowLimit seadeväärtuseni 
Rõhku langetatakse kuni hetkeni, mil vooluhulk hakkab vähenema (See kindlustab, et 
meil ei oleks üleliigset rõhku) 
Antud punktist tehakse uus proportsionaalse rõhu graafik 
Igapäevane diferentsiaalrõhu kõikumine kompenseeritakse uue proportsionaalse 
graafikuga 

 
 



 

 EEI 0,17 – 0,20 (Turu parim efektiivsus) 

 Temperatuuri vahemik -10 kuni 110 C° 

 Max Q = 150 m3/h, Max H = 18 m, Max 16 
bar 

 Rohkem kui 150 erinevat varianti 

 

 



 

 Püsikiirus 

 Konstantne rõhk 

 Proportsionaalne rõhk  

 AutoAdapt 

 FlowLimit 

 FlowAdapt 

 Temperatuuri järgi juhtimine (konstantne 
temperatuur) 

 

 

AUTO 
ADAPT 

FLOW 
ADAPT C° FLOW 

LIMIT 



 

 Parendatud hüdraulika 

 Kataforeestöötlusega pumbapesa 

 Neodüüm püsimagnet mootor 

 Komposiitmaterjalidest rootorikann 

 Patenteeritud diferentsiaalrõhu andur 

 TFT ekraan 

 Grundfos Eye 

 Isolatsiooni koorikud 

 Jahutusele spetsiaalsed koorikud 
kondensatsiooni vältimiseks 

 

 

 

AUTO 
ADAPT 

FLOW 
ADAPT C° FLOW 

LIMIT 



 

 Kasutajasõbralik kasutajaliides 
◦ Eesti keel 
◦ Koduekraani võimalik seadistada 
◦ 3D Graafikud 
◦ Graafiline pumbagraafik ja tööpunkt reaalajas 
◦ Abi pumba seadistamisel 
◦ Hoiatuste ja vigade logi – kirjeldab vea iseloomu 
◦ Grundfos Eye – indikateerib viga, hoiatust või 

valmidust tööks 

 

 

AUTO 
ADAPT 

FLOW 
ADAPT C° FLOW 

LIMIT 



 

 Energiaarvesti 

 Lisaks tuleb paigaldada väline temperatuuri 
andur tagastuvale torule  

 Energiaarvesti väärtus salvestub 
kumulatiivselt pumpa 

 Energiaarvesti väärtust on võimalik 
andmesidega edastada 

 Energiaarvesti täpsus on ±1% - ±10% 

 

 

AUTO 
ADAPT 

FLOW 
ADAPT C° FLOW 

LIMIT 



 

 Sisendid / Väljundid 

◦ 1 x  Analoogsisend (0-10V / 4-20mA) 

◦ 2 x Releeväljund  

◦ 3 x Digitaalne sisend 

 

AUTO 
ADAPT 

FLOW 
ADAPT C° FLOW 

LIMIT 



 

 Võimalik lisada moodul andmesideks 

 Hetkel toetatud field-bus protokollid 

◦ LON 

◦ Profibus 

◦ MOD 

◦ BACnet 

◦ GENIbus 

◦ GSM/GPRS 

 

AUTO 
ADAPT 

FLOW 
ADAPT C° FLOW 

LIMIT 



 

 EEI 0,22 

 Temperatuuri vahemik -10 kuni 110 C° 

 Max Q = 150 m3/h, Max H = 18 m, Max 16 
bar 

 Grundfos Eye 

 

 Puudub võimalus andmeside 
kommunikatsiooniks 

 Ei saa täppisseadistada 

 Puuduvad sisendid / väljundid 

 Puudub ekraan 

 Funktsionaalsuse poolest samaväärne 
Alpha2L-ga 



 

 3 x  Eelseadistatud Püsikiirus 

 3 x  Eelseadistatud Konstantne rõhk 

 3  x Eelseadistatud Proportsionaalne rõhk  

 

 













 Võimaldab kasutada ventilatsioonisoojuse 
energiat 

 Esmalt kasutatakse sooja tarbevee 
tootmiseks, seejärel ka küttevee 
soojendamiseks 

 Tarbija seisukohalt tasuv investeering 

 Soojusvõrgule just mitte parim lahendus, sest 
tõuseb trassi tagastuv temperatuur 






