
Madal temperatuur ja 
põrandaküte 
Tehniline tutvustus ja rakendamine 

Ülo Kask, energeetika ekspert, TREA täiendkoolituskursus 



LowTEMP training package  - OVERVIEW 

2 

Introduction 

Intro Climate Protection Policy and Goals 

Energy Supply Systems in Baltic Sea Region 

Energy Strategies and Pilot Projects 

Methodology of Development of Energy            
Strategies 

Pilot Energy Strategies – Aims and Conditions  

Pilot Energy Strategy – Examples 

Pilot Testing Measures 

CO2 emission calculation 

Financial Aspects 

Life cycle costs of LTDH projects  

Economic efficiency and funding gaps 

Contracting and payment models 

Technical Aspects 

Pipe Systems 

Combined heat and power (CHP) 

Large Scale Solar Thermal  

Waste & Surplus Heat 

Large Scale Heat Pumps  

Power-2-Heat and Power-2-X  

Thermal, Solar Ice and PCM Storages 

Heat Pump Systems 

Tap water production 

Ventilation Systems 

Best Practice 

Best Practice I 

Best Practice II 

Business models and innovative funding 
structures  

LCA calculation 

Intro Energy Supply Systems and LTDH 

LT and Floor heating 



Ülevaade LowTEMP täiendkoolituse kursuse teemadest  

3 

Sissejuhatus 
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Name Surname, Title, Organistation 
Name of Event etc. 

1. Tehniline sissejuhatus 
Üldine toimimine 

Soojussüsteemid ja soojuse jaotamine 
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Soojussüsteemide üldine tutvustus 

 

Soojuse edastamine hoones erinevate süsteemide 
kaudu (soojuspumpsüsteem; keskküttesüsteem; 
päikesekollektorid). 

Soojuse jaotamine ja reguleerimine hoones. 

• Püsiv ja tasakaalustatud temperatuur  on tervisele 
kasulik (väldib hallitust, asjatut õhuringlust – nn 
tuuletõmmet). 

• Mugav ümbrus. 

 

Tehniline tutvustus 
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Soojuse edastamine 

Soojus- / energiaallikale juurdepääsu (nt 
kaugküttekatlamaja) saamiseks on hoonesse 
paigaldatud soojussõlm. 

Soojuskandja (nt kaugküttevesi) toob soojuse 
hoonesisesesse keskküttesüsteemi (jaotusringi), kus 
toimub reguleerimine ja juhtimine. 

Sealt suunatakse soojus ruumidesse paigaldatud 
kütteseadmetesse, mis saavutavad nõutava 
toatemperatuuri. 
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Tehniline sissejuhatus 



Süsteemi temperatuurid 

Paljudes, eriti vanemate hoonete, 
keskküttesüsteemides on pealevoolu temperatuur 
70 °C ja enamgi. See tingib ka suuremad 
soojuskaod. 

Kondensatsioonkatlaga süsteemides (koos 
tarbevee soojendamisega) jäävad temperatuurid 
60/45 °C vahele. 

Madalatemperatuurilistes küttesüsteemides 
vajatakse  soojuskandja temperatuuri 35-45°C, mis 
tähendab vähem primaarenergiat (vähenevad 
edastus- ja jaotuskaod) ja vähemat  CO²  heidet. 
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Tehniline sissejuhatus 

90/70°C 
(75/65°C) 

60/45°C 35/45°C 

Vanemad elamud 
Kondensat- 
sioonkatlaga 
süsteemid 

Põrandaküttega 
hooned 



Hüdrauliline seadistamine/tasakaalustamine 

Hüdrauliline reguleerimine ehk tasakaalustamine sõltub 
sellest kuidas on elamuehitust rahastatud  

See tagab, et soojus jaguneks küttekehade vahel nii, et 
kõigis ruumides oleks ühtlane ja kontrollitav 
siseõhutemperatuur. 

Ilma selle reguleerimiseta võib energiat kaotada mõne(de) 
ruumi(de) ülekuumenemise tõttu, kusjuures teisi ei 
soojendata piisavalt. 

Rõhutakistus ja voolukiirused on küttesüsteemis 
seadistatud nii, et iga tarbija saavutaks soovitud 
soojushulga, mis on ruumi normikohase 
siseõhutemperatuuri saavutamiseks nõutav. 

Vahenditeks on seadeventiilid, termostaatventiilid jm 
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Tehniline sissejuhatus 

Joonis 1: Hüdrauliline seadistamine (tasakaalustamine), allikas: 
https://www.intelligent-heizen.info/heizung-optimieren/hydraulischer-abgleich/ 

too hot 

too cold 

optimal 
temperature 



Name Surname, Title, Organistation 
Name of Event etc. 

2. Erinevad küttekehad 
Radiaatorid 

Põrandaküte 

Ehituslike konstruktsioonide soojuslik (termiline) aktiveerimine 

Laeküttepaneelid 
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Üldiselt eristatakse kolme erinevat tüüpi küttekehasid : 

• Radiaatorid: lisaks konvektiivselt üle kantavale soojusele 
antakse märkimisväärne hulk soojust 25-30%) üle kiirgusega, 
(sektsioonradiaatorid, paneelradiaatorid, malmribi radiaatorid, 
alumiiniumradiaatorid jm) 

• Konvektorid: valdav osa soojusest kantakse ruumi 
konvektsiooni teel. (nt puhurid, kalorifeerid jms) 

• Pinnaküttesüsteemid: soojus eraldab peaaegu ainult kiirguse 
teel (põrandaküte, lae kiirgusküte jms) 

• Lisaks: Kiirgurid – kõrge pinnatemperatuuriga küttekehad 
(elektri ja gaasikiirgurid), kasutatakse rohkem välitingimustes. 
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Erinevad küttekehad/kütteseadmed  



Radiaatorid 

• Radiaatorid on kõige tavalisemad küttekehad ja 
need on tavaliselt paigutatud vesiküttekontuuri (v.a 
õli- ja elektriradiaatorid). 

• Need sobivad kõige paremini väikeste ruumide 
kütmiseks, muutes need populaarseks elamute ja 
kontorite jaoks. 

• Paigaldamine on lihtne ja püsiva ja suure nõudluse 
tõttu on saadaval palju odavaid seadmeid 

• Radiaatoreid saab tõhusalt kombineerida 
kondensatsioonikatelde või 
soojuspumpsüsteemidega. 
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Erinevad küttekehad 

Joonis 2: Erinevad radiaatorid, allikas: Viessmann 



Erinevad küttekehad 
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Joonis 3: Vasakul infrapuna radiaator, konvektiivne radiaator paremal, allikas: Heizkoerper-profi.de  

Radiaatorid töötavad kahel soojuse ülekande 
viisi põhimõttel - konvektsiooni ja kiirgusega, 
viimane on uuem arendus tehnoloogia. 
 
Konvektsioon paneb soojenenud õhu ringlema. 

See ei jõua ruumi kõikidesse nurkadesse. 
 
Liikuma hakanud tolm tekitab kuiva tunde 

Vähem mugav ja efektiivne. 
 
Kiirgus viib soojuse ühtlasema jaotumiseni 

Energiat on vaja vähem 
Üldiselt saavutatakse mugavam sisekliima 



Madalatemperatuuriline radiaator 

Neid iseloomustavad madalad pealevoolutemperatuurid 
(45 ° C). 

On lamedad ja suure pindalaga radiaatorid (soojuskiirgus). 

Kuni 25-protsendiline primaarenergia säästupotentsiaal, 
võrreldes konventsionaalsete radiaatoritega. 

Lühike soojenemisaeg ja kiire reageerimine sisse- ja 
väljalülitamisel. 

13 

Erinevad küttekehad 

Joonis 4: Madalatemperatuuriline radiaator, allikas: www.haus.de 



Põrandaküte 

Põrandaküttekontuur (e põrandaküte) on madala 
temperatuuriga kütteseade ja väga 
energiasäästlik. 

Süsteem töötab hästi soojuspumpsüsteemidega, 
see võib omakorda töötada taastuva 
energiaallikaga. 

Sooja õhu ühtlane jaotumine toob kaasa mugava 
toakliima. 

Põrandakütet saab integreerida põrandasse nii 
märjalt (vesipõrandküte) kui ka kuivalt 
(elekterpõrandküte) samuti saab torud/kaabli 
valada betooni (märg) või kuivade plaatide vahele. 
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Erinevad kütteseadmed 

Joonis 5: Põrandaküttetorude paigaldus ruumis, allikas: © ZEBAU GmbH 



Põrandaküte 

Põrandaküttekontuuris ringleb vesi (soe vesi) 

Võimalik on avatud põranda planeerimine, kuna 
süsteem on põrandasse integreeritud. 

Torusid on lihtne paigaldada, kuid põranda valmimisel 
on neile hiljem raske juurde pääseda. 

See toob kaasa suured hoolduskulud. 

Igas toas on temperatuuri optimeerimiseks oma 
küttekontuur. 

Kõik silmused on ühendatud süsteemi juhtiva 
kütteahela jaoturiga. 
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Erinevad kütteseadmed 

Joonis 6: põrandaküttekontuur kuus jaotlaga, allikas: © ZEBAU GmbH   
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Erinevad kütteseadmed 

Allikas 7: Kuiv konstruktsioon, allikas: quicktherm-fußbodenheizung.de 

Põrandaküte - kuivkonstruktsioon 
 

Kuivad tasandusplaadid asetatakse üle 
süsteemiplaadi, millesse küttetorud 
sisestatakse. 

Aluspinnas peab olema kandev, kuiv ja 
puhas. 

Saab paigalda ainult maksimaalse 
temperatuuriga 45 ° C. 
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Erinevad kütteseadmed 

Joonis 8: Märg konstruktsioon, allikas: www.baulinks.de 

Põrandaküte  - märg konstruktsioon 
 

Kogu pind tuleb tihendada ilma tühikuteta 
(vanni moodustumine) 

Pidev töötemperatuur ei tohi ületada 55 ° C 
kraadi. 

Toruregistrites ei tohi mingil olla  liitekohti. 
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Erinevad kütteseadmed 

Joonis 9: Spiraalne paigaldus, allikas: rehau Joonis 10: Ühekordne looge, allikas: rehau Joonis 11: Topelt looge, allikas: rehau 

Spiraalne: 
 süvenditega plaat 
 jälgimissüsteem 
 toru tugimatt  

Lihtne looklemine: 
 mügaratega plaat 
 jälgimissüsteem 
 toru tugimatt 
 kuiv süsteem 
 alusplaat 
 renoveerimissüsteem  

Topeltlooked: 
 mügaratega plaat 
 jälgimissüsteem 
 toru tugimatt 
 Renoveerimist 

võimaldav süsteem 
  

Paigaldamine ja kontuurid 
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Erinevad kütteseadmed 

Joonis  12: Seinaküttesüsteem, allikas: Rehau   

Seinaküttesüsteemid 

Neid ei asetata betooni, vaid kinnitatakse 
välisseina sisepinnale nt lisaküttesüsteemid ja 
ühtlasi kiirelt paigaldatav. 

Tavaliselt on nähtavad soojuskandja torud. 

Torude paigaldust/asendit saab muuta ilma 
suurema lisatööta. 



Ehituskonstruktsioonide termiline 
aktiveerimine 

Ehituskonstruktsioonide termiline 
aktiveerimine on passiivne süsteem. 

Aktiivsed komponendid on küttetorud 
betoonist põrandates, seintes või lagedes. 

See toetab loomulikku soojuse 
akumulatsiooni hoone massiivsetes 
elementides (hoone massi inertsuse 
kasutamine). 
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Erinevad kütteseadmed 

Joonis 13: Põrandakütte kontuur valatakse betoonpõrandasse (konstruktsioonielemendi 

soojuslik aktveerimine), allikas: beton-campus.de   
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Erinevad kütteseadmed 

Summer 

 

 

Winter 

 

 

Joonis 14: Soojusliku aktiveerimise süsteem, source:  ZEBAU GmbH 

Ehituskonstruktsioonide termiline 
aktiveerimine 

Passiivne tugi säästab energiat ja raha. 

Seda süsteemi saab kasutada ka suvel 
jahutamiseks. 

Reaktsiooniaeg on väga aeglane. 

See on ainult lisaks muudele kütteseadmetele 
ja ei saa iseseisvalt toimida. 



Laeküttepaneelid 

Laepaneelide soojendamine on hea võimalus 
suurte / kõrgete ruumide jaoks, nagu 
tööstushallid, spordihallid, haiglad ja muud. 

Nad töötavad kiirgusega ja soojendavad nii 
seinu, põrandaid ja esemeid kui ka õhku. 

Paneelid on kergesti paigaldatavad ja 
hooldatavad, need jätavad põrandale ja seintel 
rohkem vaba ruumi. 

Tuleb arvestada muude laekomponentidega, 
nagu valgustus või ventilatsiooniseadmed. 
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Erinevad kütteseadmed 

Joonis 15: Laeküttepaneelid hallis, allikas: Frenger UK 



Laeküttepaneelid 

Samuti on jahutuseks võimalik 
kasutada laepaneele 

Soojuse ühtlane jaotumine toob kaasa 
mugava tunde. 

Väga tõhus lahendus muidu raskesti 
soojendatavatele aladele 
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Erinevad kütteseadmed 

Joonis 16: Laepaneelide kiirgusküte, allikas: Arbonia (2018) 
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Erinevad kütteseadmed 

Joonis 17: Albertslund’i Kommuun, allikase: Housing department, Denmark 

Pilootprojekt Albertslund’is, Taani 

 
Lähenemine: 

Põhjalik renoveerimine, mis sisaldas järgmist: 

Katuse, seina ja keldri soojustus 

Põrandaküttesüsteemid koos täiendava uue 
radiaatoriga (kahe- või kolmekihilised MT-
radiaatorid) koos puhuritega 

Linna madalatemperatuuriline kaugküttevõrk 
varustab iga maja soojussõlme temperatuuriga 57 ° C 



Name Surname, Title, Organistation 
Name of Event etc. 

3. Kokkuvõte 
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Üldiselt:  

Paneelküttesüsteem aitab olulisel määral kaasa 
hoonete tõhusale kütmisele ja seda saab 
paigaldada erinevatele pindadele. 

Eramajadel on parim võimalus põrandaküte. 

Laekütteplaadid on head võimalused 
ettevõtlusele, tööstusele ja avalikele hoonetele. 

Nende süsteemide tugi võib olla aktiivne 
komponent (konstruktsiooni elementidesse  
paigaldatud lisaküttetorud). 
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Kokkuvõte 

Energia lõpptarbimine hoonetes, 2015 

Küte Soe vesi Valgustus Jahutus

Joonis 20: Energia lõpptarbimine hoonetes 2015 Saksamaal, allikas: dena report 
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Kontaktid 

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

Große Elbstraße 146 
22767 Hamburg 
Germany 
 
E-mail: info@zebau.de 
Tel: +49 40 - 380 384 - 0 
www.zebau.de 
 
Tõlkis Ülo Kask, TREA, ulo.kask@trea.ee 
 
 
 

Jan Gerbitz / Andreas Broßette / Merle Petersen 

http://www.zebau.de/

