
Ventilācijas sistēmas
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Ievads

Ieskats klimata aizsardzības politikā un mērķos

Energoapgādes sistēmas Baltijas Jūras reģionā

Enerģētikas stratēģijas un 
pilotprojekti

Enerģētikas stratēģiju izstrādes metodika

Enerģētikas pilotstratēģijas – Mērķi un 
nosacījumi

Enerģētikas pilotstratēģijas - Piemēri

Pilotpasākumu testēšana

CO2 emisiju aprēķins

Finanšu Aspekti

LTDH projektu dzīves cikla izmaksas

Ekonomiskā efektivitāte un finansējuma 
trūkumi

Līgumu slēgšana un maksājumu modeļi

Tehniskie aspekti

Cauruļu sistēmas

Koģenerācija (CHP)

Liela mēroga saules siltumenerģija

Siltuma pārpalikumi

Liela mēroga siltumsūkņi

Enerģija - siltums un enerģija - X 

Siltumenerģijas, saules ledus un PCM 
uzglabāšana

Siltumsūkņu sistēmas

LT un grīdas apsilde

Krāna ūdens ražošana

Ventilācijas sistēmas

Labā prakse

Labā prakse I

Labā prakse II

Biznesa modeļi un inovatīvās finansējuma 
struktūras

LCA aprēķins

Ievads energoapgādes sistēmās un LTDH



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Tehniskais ievads

Pamata funkcijas

Dažādas siltuma reģenerācijas sistēmas
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Svaiga gaisa nodrošināšana  iekštelpu gaisa kvalitātes paaugstināšanapaaugstināta 
iedzīvotāju labsajūta

Centralizētas / decentralizētas ventilācijas sistēmas  pārvaldīta / uzraudzīta gaisa apmaiņa

Siltuma atgūšanas iespēja  potenciāls būtiskam enerģijas ietaupījumam

Tehniskais ievads
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Ventilācijas sistēmas logu ventilācijas vietā



Tehniskais ievads
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Parastās dabiskās un mehāniskās 
ventilācijas sistēmas

Atels nrt. 1: Ventilācijas sistēmas, Avots: 
velux..com



Tehniskais ievads
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Centralizētas un decentralizētas ventilācijas sistēmas

Attēls nr.2: Centralizētas un decentralizētas ventilācijas sistēmas, Avots: velux.com



Ziemā

aukstu āra gaisu iepriekš sasilda ar 
siltu izējošo iekštelpu gaisu un filtrē

Vasaras naktis

vēss āra gaiss tiek virzīts iekštelpās, 
izmantojot apvedceļu

Tehniskais ievads
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Siltuma atgūšanas galvenā funkcija

Attēls nr. 3: Siltuma atgūšanas sistēmu sezonālās īpašības, Avots: atlantics.com.au



Svaiga gaisa ieplūde & gaisa izplūde 
aizsargāts ar aizslietni

Siltuma apmaiņas kodols
pieejamas dažādas sistēmas

Svaiga gaisa izplūde & novecojuša gaisa 
ieplūde
atbalsta cirkulācijas ventilatori

Gaisa ieplūdes filtri: 
var filtrēt putekļus 

Kondensāta noteka

Vadības vienība

Tehniskais ievads
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Ventilācijas sistēmu ar siltuma reģenerāciju galvenās sastāvdaļas

Attēls nr. 4: Siltuma atgūšanas ventilatora sastāvdaļas, Avots: onehousegreen.com



Tehniskais ievads

Siltums tiek tieši pārnests no vienas gaisa 
plūsmas uz otru, izmantojot metāla loksni

Nav savienojuma starp abām gaisa plūsmām 
nav piesārņojuma

Iepakojums ar plānām metāla/plastmasas 
loksnēm ar nelieliem attālumiem starp tām

Siltā un aukstā gaisa plūsma pārmaiņus tiek 
virzīta caur šīm vietām

Siltums tiek pārnests no vienas gaisa plūsmas 
uz otru

Augsti efektivitātes rādītāji
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Rekuperacijas siltuma atgūšana Plākšņu siltummainis

Attēls nr. 5: Plākšņu siltummainis, Avots: nfan.co.uk



Siltums tiek pārnests uz cietu vai šķidru 
starpproduktu

Vidus nodod siltumu aukstajam āra gaisam

 Siltums tiek uzkrāts un vēlāk atbrīvots

Tehniskais ievads

Rotējoši termiskie rati

Siltuma caurules

Ķēdei pieslēgta sistēma

10

Reģeneratīvā siltuma atgūšana Piemēri



Rats griežas 5-20 reizes minūtē

Sastāv no metāla loksnēm
 termiskās uzglabāšanas masa

Siltums tiek pārnests no izplūdes 
gaisa uz riteni un pēc tam ārējo gaisu
 pieplūdes gaisa priekšsildīšana

Tehniskais ievads
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Rotējoši termiskie rati

Attēls nr. 6: Rotejošais termiskais rats, Avots: klingenburg-usa.com



Siltuma caurules ir piepildītas ar aukstumaģenta 
šķidrumu

Siltais izplūdes gaiss darbojas kā siltuma avots 
karstums noved pie aukstumaģenta šķidruma 
iztvaikošanas

Tvaiki paceļas uz siltuma caurules otru galu

Aukstais āra gaiss iet caur šo siltuma caurules galu 
 tvaiki sašķidrina un izdala siltumu

Pieplūdes gaiss ir iepriekš uzsildīts un 
aukstumaģents sašķidrināts  cikls sākas no jauna

Tehniskais ievads
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Siltuma caurules

Attēls nr. 7: Siltuma cauruļu princips, Avots: researchgate.net



Gaisa plūsmas ir atdalītas, un tās var uzstādīt atsevišķi

Cauruļu sistēmā siltumu vada siltumnesējs

Siltums tiek pārnests no siltā izplūdes gaisa uz vidu un pēc tam uz auksto āra gaisu

Tas pats mehānisms darbojas vēsās vasaras naktīs, iepriekš atdzesējot pieplūdes gaisu

Tehniskais ievads
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Ķēdei pieslēgta sistēma



Tehniskais ievads
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Dažādu siltuma reģenerācijas sistēmu priekšrocības un trūkumi

Plāķšņu siltummainis Rotējošais termiskais rats Siltuma caurules Ķēdei pieslēgta sistēma

Attēls nr. 8: Siltuma atgūšanas sistēmas, Avots: apuso.de



Tehniskais ievads

Siltuma atgūšanas sistēmas Priekšrocības Trūkumi

Plākšņu siltummainis
 Nav piesārņojuma
 Fiksētas detaļas, augsta uzticamība
 Augsts siltuma pārneses koeficients

 Ierobēžots līdz divām gaisa plūsmām
 Kondensāts

Rotējošs termiskais rats
 Kompakts dizains
 Augsta efektivitāte

 Nepieciešama enerģijas padeve
 Gaisa plūsmu savstarpējs piesārņojums

Siltuma caurules

 Iespējama divvirzienu siltuma 
atgūšana

 Kompakts dizains
 Fiksētas detaļas, augsta uzticamība

 Nepieciešama cieša gaisa plūsmu 
lokalizācija

 Kustīgas detaļas, nepieciešama apkope

Ķēdei pieslēgta sisltēma

 Gaisa plūsmas var būt atdalītas
 Nav piesārņojuma

 Šķidruma pārvietošanai ir nepieciešami 
sūkņi

 Visdrīzāk zema efektivitāte
 Grūti integrēt
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Zeme gaiss:
āra gaiss tiek virzīts caurulē 1,5m-2m zem zemes

 pastāvīgas zemes temperatūras dēļ gaiss ir iepriekš uzkarsēts/atdzesēts

• Zeme – apmaiņa - gaiss:
siltummaiņas nesējs tiek virzīts caurulēs 2 m zem zemes

 siltumnesējs ir iepriekš uzkarsēts/atdzesēts pastāvīgās zemes temperatūras dēļ

 siltums tiek pārnests no vidus uz aukstu āra gaisu

 tas pats mehānisms darbojas vēsās vasaras naktīs (priekšatdzesēšana)

Tehniskais ievads
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Ventilācijas sistēma ar zemes siltummaini



Karstā ūdens siltuma sūkņi:
siltuma sūknis atgūst siltu gaisu no ēkas

 uzsilda dzeramo ūdeni

 jābūt pieejamai pieslēgtai ūdens uzglabāšanas sistēmai

• Gaisa sildīšana un siltuma sūkņi:
siltuma sūknis atgūst siltu gaisu no ēkas

 uzsilda ieplūdes gaisu

 siltumsūknis var uzsildīt gaisu, tāpēc nav nepieciešama papildu apkure

Tehniskais ievads
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Siltuma atgūšana un siltumsūkņi



Tehniskais ievads
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Izplūdes gaisa siltumsūknis

A: kanālu sistēmā tiek ievilkts silts telpas gaiss

B: silts telpas gaiss tiek novadīts līdz 22,30 C

C: Sasniedzot 22,30 C, telpas gaiss tiek izlaists uz āru, kas 
samazina gaisa temperatūru

D: 22,30 C apgādā ēku ar darba ūdeni un apkures siltumu

E: Ārējais gaiss tiek ievadīts ēkā un pēc vajadzības tiek 
uzsildīts

F: Gaiss tiek novadīts no telpām ar āra vārstiem uz 
telpām ar izplūdes gaisa vārstiem Attēls nr. 9: Izplūdes gaisa siltumsūkņa funkcionālais princips, Avots: www.nibe.eu 



Tehniskais ievads
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Ražotnes piemērs (NIBE 730/NIBE 750)

Attēls nr. 10: NIBE 730/NIBE 750, source: www.nibe.eu

Īpaši izstrādāts modernām mājām ar zemām apkures 
prasībām

Pamata vienībās ir apvienota apkure, karstais ūdens un 
regulējama mājas ventilācija un siltuma atgūšana

Izmanto vienģimeņu mājās un daudzdzīvokļu mājās ar 
dzīvojamo platību no 75 līdz 200 m2

Pamata vienībai nav nepieciešams vairāk vietas nekā sadzīves 
tehnikai



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Ieviešana

Plānošana un dizains

Piemēri decentralizētām ventilācijas iekārtām/ sistēmām
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Ieviešana
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Plānošana un dizains - vienības izmērs un sadales kaste

Iekārtas izmērs ir atkarīgs no gaisa plūsmas apjoma un konstrukcijas

Plānotā darbība uz 75% no maksimālā -> sistēmas pretestība

Sadales kaste veidota no metāla plāksnēm

Tiek montēts uz sienām, zem griestiem, griestos vai uz grīdas



Ieviešana
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Plānošana un dizains - Pieplūdes un izplūdes gaisa 
cauruļu sistēma

 Uzstādīšana betona griestos (1)

 Ieklāšana šahtā (2)

 Uzstādīšana un grīdas (3)

 Uzstādīšana zem griestiem (4)

konstrukcijas rāmī

(1)

(4)

(3)

(2)

Attēls nr. 11: Plānošana un dizains, Avots: vallox.de - Planungshandbuch



Ieviešana
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Plānošana un dizains - Klusinātaji

Ventlācija rada troksni, kas tiek pārnests caur kanāliem

Lai novērstu trokšņa piesārņojumu, cauruļu sistēmā ir uzstādīti 
klusinātāji

Vācu DIN standarts pieprasa <30 dB atpūtas telpās

Blīva dzīvojamā platība var prasīt papildu klusinātājus



Ieviešana
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Plānošana un dizains - Difuzori

Gaisa izplūdes atveres jāuzstāda, lai tās būtu pieejamas tīrīšanai un apkopei

Var tikt uzstādītas sienās vai griestos, lai nodrošinātu labu gaisa plūsmu caur telpu

Piegādes gaiss:

• Nav aiz aizkariem, skapīšiem vai citām mēbelēm, ne arī tieši virs dzīvojamās zonas (gultas, 
dīvāna)

Izplūdes gaiss:

• Pēc iespējas augstāk zem griestiem, nevis tieši virs radiatoriem

• Smaržu un mitruma avotu tiešā tuvumā (tualete, duša)

• Virtuves dūmi tiek izvadīti ar filtriem, lai novērstu tauku piesārņojumu



Tehniskais ievads
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Decentralizēts ventilators (pārveidotājs) ar siltuma 
atgūšanu

Divas gaisa plūsmas iet caur vara siltummaini, kas 
atrodas darba moduļa iekšpusē

Divas gaisa plūsmas ir atdalītas viena no otras, gan 
darba moduļa iekšpusē, gan punktos "ieeja-izeja»

Iespējama filtru uzstādīšana

Attēls nr. 12: Prana ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu, Avots: ecostream.org.uk 



Tehniskais ievads
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Decentralizēta ventilācijas vienība ar siltuma atgūšanu

Sastāvdaļas:
keramisks siltuma akumulators, atpakaļgaitas 
ventilatora dubultie gaisa deflektori gaisa plūsmas 
sakārtošanai, filtri visām higiēnas prasībām, aizslēdzams 
iekšējais panelis, pulvera pārklājums, kustīgs lietus 
necaurlaidīgs pārsegs

Iekšējais keramikas kodols saglabā siltumu

Virziena maiņa pēc 70 sekunžu rotācijas

Ventilācijas sistēmu vada atbilstoši regulatori
Attēls nr. 13: Prana ventilācijas sisltēma ar siltuma atgūšanu, Avots: ecostream.org.uk 



Ieviešana
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Decentralizētas logu ventilācijas sistēmas

Poļu kompānija EWTG izstrādāja termiskās ventilācijas 
sistēmu logu rāmjiem

Decentralizēta ventilācija, var tikt pievienota esošām 
ēkām

Ļauj pieplūdes gaisam sajaukties ar iekšējo gaisu
-> iepriekš uzsildīts gaiss

Tam ir patentēts vārsts, kas nodrošina pastāvīgu gaisa 
plūsmu neatkarīgi no atmosfēras apstākļiem

Attēls nr. 14: Decentralizeta ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu, Avots: 
www.effect4buildings.se



Ieviešana
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Decentralizētas logu ventilācijas sistēmas

Attels nr. 15: Decentralizēta logu ventilācijas sistēma, Avots: www.inventer.de

Īpaši piemērots uzstādīšanai uz ārējām sienām ar 
izolāciju, t.i. kā daļa no ēkas renovācijas

Sienas atverei jāatrodas loga ailes tiešā tuvumā, jo 
gaisa ieplūdes un izplūdes atvere notiek caur loga 
ventilācijas režģi.

Plakanais kanāls tiek novietots izolācijas iekšpusē 
pret logu



Ieviešana
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Decentralizētas logu ventilācijas sistēmas

Attēls nr. 16: Decentralizēta logu ventilācijas sistēma, Avots: www.zehnder-systems.de

Ārējā un izplūdes gaisa vadu estētiskā integrācija uz 
mājas fasādes

Lieliskas skaņas izolācijas vērtības

• Samazina ārējā trokšņa iekļūšanu un paplašina 
plānošanas iespējas

Lieliski piemērots dzīvošanai pilsētas iekšienē



Secinājumi
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Ventilācijas sistēmas ļauj kontrolēt un uzraudzīt ēkas gaisa apmaiņu. Tādējādi gaiss var tikt arī 
filtrēts.

Integrētā siltuma atgūšana izmanto izplūdes gaisa enerģiju, lai uzsildītu vai iepriekš atdzesētu 
svaigu pieplūdes gaisu. Tas var sniegt ievērojamu enerģijas taupīšanas potenciālu un 
ekonomiskus ieguvumus.

Piemērotas sistēmas izvēle ir atkarīga no situācijas, un tā ir rūpīgi jāizvēlas, lai nodrošinātu 
ideālu izmantošanu.



31

Kontaktinformācija

ZEBAU GmbH 
Centre for Energy, Construction, Architecture 
and the Environment

Große Elbstraße 146
22767 Hamburga
Vācija

E-pasts: info@zebau.de
Tālr: +49 40 - 380 384 - 0
www.zebau.de

Jan Gerbitz
Andreas Broßette
Merle Petersen

Pielāgoja / moduli tulkoja:
Rīgas Tehniskā Universitāte
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Dagnija Blumberga, Profesore
Francesko Romagnoli, Profesors
Dzintars Jaunzems, Docents
Ieva Pakere, Docente
Vladimirs Kirsanovs, Docents

Āzenes iela 12/1-609
1048 Rīga
Latvija

E-pasts: dagnija.blumberga@rtu.lv
Tālr:+371 67089943
www.rtu.lv, www.videszinatne.lv
www.lowtemp.eu

http://www.zebau.de/
http://www.rtu.lv/
http://www.lowtemp.eu/

