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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 

LT and Floor heating 

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 



Ülevaade LowTEMP täiendkoolituse kursuse teemadest  
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Sissejuhatus 

Energiavarustussüsteemid ja 
madalatemperatuuriline (LTDH) kaugküte 

Energiavarustussüsteemid Balti mere 
piirkonnas 

Energiastrateegiad ja pilootprojektid 

Energeetikastrateegiate väljatöötamise 
metoodika 

Piloot(katse)projektid - eesmärgid ja 
tingimused 

Katseprojektid - näited 

Piloteeritavad katsemeetmed 

CO2 heite arvutused 

Finantsaspektid 

LTDH projektide olelusringi kulud 

Majanduslik tõhusus ja lüngad (puudused) 
rahastamises 

Lepingu sõlmimine ja maksemudelid 

Tehnilised aspektid 

Torustikud 

Soojuse ja elektri koostootmine (CHP) 

Suuremastaabilised päikesekollektorite pargid 

Heitsoojus 

Suuremastaabilised soojuspumbad 

Elekter soojuseks ja elekter gaasiks  

Soojuse, päikeseenergia jääna ja 
faasimuutusega materjali (PCM) salvestamine 

Soojuspumpadega süsteemid 

Madalatemperatuuriline põrandaküte 

Sooja tarbevee tootmine 

Õhuvahetussüsteemid 

Parimad praktikad 

Parimad praktikad I 

Parimad praktikad II 

Ärimudelid ja uuenduslikud 
rahastamisstruktuurid 

Olelusringi arvutused 

Kliimakaitse poliitika ja eesmärgid 



Name Surname, Title, Organistation 
Name of Event etc. 

1. Tehniline sissejuhatus 

Üldine toimimine 

Erinevad soojuse taaskasutuse süsteemid 
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Värske õhu tagamine  siseõhu kvaliteedi tõus  tõstab elanike heaolu 

 

Tsentraalne / detsentraalne (koht-) süsteem käitamine / õhuvahetuse jälgimine 

 

Võimalus soojust taaskasutada märgatav soojuskasutuse vähenemine 

Tehniline sissejuhatus 
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Ventilatsioonisüsteemid akna kaudu õhutamise asemel 



Tehniline sissejuhatus 
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Tavalised loomuliku ja mehaanilise 
ventilatsiooni süsteemid 

 

Joonis  1: Ventilatsioonisüsteemid, allikas: velux..com 



Tehniline sissejuhatus 
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Tsentraalsed ja lokaalsed (koht-) ventilatsioonisüsteemid 

Joonis 2: Tsentraalne ja kohtventilatsioonisüsteem, allikas: velux.com 



Talvel  

Külm välisõhk soojendatakse ette 
väljaimetava sooja siseõhuga ja 
sissepuhke õhk puhastatakse 
(filtreeritakse). 

 

Suve öödel 

Jahe välisõhk suunatakse otse peale 
filtreerimist möödaviigu kaudu ruumi. 

Tehniline sissejuhatus 
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Soojuse taaskasutamise põhimõte 

Joonis 3: Soojuse taaskasutuse hooajaline toimimine, allikas: atlantics.com.au 



Värske õhu sisse- ja väljalaskeava  

     on ekraaniga kaitstud 

Soojusvaheti südamik 
 on erinevaid variante 

Värske õhu väljalaskeava ja ruumiõhu 
sisselaskeava 
ringlusventilaatorid toetavad  

Õhu sisselaskeava filter:  
õietolmu ja mineraalset tolmu saab filtreerida 

Kondensaadi koguja 

Juhtimiskilp 

Tehniline sissejuhatus 
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Ventilatsioonisüsteemi põhikomponendid ja soojuse taaskasutus 

Joonis 4: Soojuse taaskasutusega ventilaatori skeem, source: onehousegreen.com 



Tehniline sissejuhatus 

Soojus kandub ühelt õhuvooluselt teisele 
metalllehe vahendusel 

Kaks õhuvoolust otseselt kokku ei puutu ei 
toimu saastumist 

Õhukeste metall- või plastlehtede pakett 
väikeste õhuvahedega 

Soe ja külm õhuvoolus liiguvad vaheldumisi 
läbi nende vahede (teineteisele vastu või risti) 

Soojus kandub ühelt õhuvooluselt teisel 

Kõrge tõhususe määr (kuni 85-87%) 
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Rekuperatiivne soojusvaheti Plaatsoojusvaheti 

Joonis 5: Plaatsoojusvaheti, allikas: nfan.co.uk 



Soojus kantakse üle tahke või vedela 
vahesoojuskandja  vahendusel 

Vahesoojuskandja edastab soojuse ruumi 
sissetulevale jahedale õhule 

     Soojus salvestatakse ja hiljem vabastatakse 

Tehniline sissejuhatus 

Rootorsoojusvaheti ehk pöörlev tahkest 
materjalist ketas 

Soojustorud 

Ringsüsteemid 
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Regeneratiivne soojusvaheti Näited 



Ketas (ratas) pöörleb 5-20 pööret 
minutis 

Võib sisaldada metalset materjali (on 
urbne) 
 Peab olema soojus salvestav mass 

Esmalt soojus kogutakse 
(salvestatakse pöörleva ketta 
materjalis, mis hiljem antakse üle 
ruumi sisenevale õhule   
 sissepuhkeõhu eelsoojendus 

Tehniline sissejuhatus 
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Rootorsoojusvaheti (pöörleb aeglaselt) 

Joonis  6: Rootorsoojusvaheti, allikas: klingenburg-usa.com 



Soojustorud täidetakse külmutusvedelikuga (agens) 

Soe väljatõmbeõhk (ETA)  toimib soojusallikana  
saadud soojus aurustab jahutusvedeliku 
(aurustumissoojus)  

Külm välisõhk (ODA) möödub sellest soojustoru 
otsast  aur veeldub ja eraldab soojust 
(kondenseerumissoojus) 

Sissepuhkeõhk soojeneb (SUP) ja agensi aurud 
veelduvad ja liiguvad algusesse (toru alumisse 
otsa) tsükkel kordub 

Tehniline sissejuhatus 
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Soojustoru 

Joonis. 7: Soojustoru tööpõhimõte, allikas: researchgate.net 



Õhuvoolud on eraldatud ja neid seadmeid saab eraldi paigaldada 

Soojuskandja ringleb torudesüsteemis 

Soojus saadakse väljatõmmatavast soojast ruumiõhust (ETA) ja antakse üle soojuskandjale, mis 
toimetab selle teise kohta, kus annab soojuse külmale sissepuhkeõhule (ODA) 

 Süsteem toimib sarnaselt kui on vaja jahutada sissepuhkeõhku suveöödel 

 

Tehniline sissejuhatus 
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Ringsüsteem 



Tehniline sissejuhatus 
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Erinevate soojuse taaskasutusega ventilatsioonisüsteemide eelised ja puudused 

Plaatsoojusvahetiga Rootorsoojusvahetiga Soojustoruga Ringsüsteem 

Joonis. 8: Soojuse taaskasutuse süsteemid, allikas: apuso.de 



Tehniline sissejuhatus 

Soojuse taaskasutuse 
süsteem 

Eelised Puudused 

Plaatsoojusvaheti 
 Puudub vastastikune saastumine 
 Fikseeritud osad, kõrge töökindlus 
 Kõrge soojuse ülekande tõhusus 

 Piiratud kahe õhuvoolusega 
 Kondenseerumisvõimalus 

Rootorsoojusvaheti 
 Kompaktne kujundus 
 Kõrge efektiivsus 

 Vajab ketta pööramiseks energiat 
 Õhuvooluste vastastikuse saastumise 

võimalus 

Soojustoru 

 Soojuse ülekanne mõlemapoolne 
 Kompaktne kujundus 
 Fikseeritud osad, kõrge töökindlus 

 Nõuab õhuvoogude tihedat lokaliseerimist 
 Liikuvad osad, vajalik regulaarne hooldus 

Ringsüsteem 
 Eraldatavad õhuvoolused 
 Puudub vastastikune saastumine 

 Vajatakse pumpi vedeliku ringluseks 
 Üsna madal tõhusus 
 Raske integreerida 
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Maast õhku:   
välisõhk suunatakse maapinnas asuvasse 1,5 m-2m sügavusel olevasse torusse 

  õhk eelsoojeneb/jahtub vastavalt maapinna püsivale temperatuurile 

Maast vahesoojuskandjale ja sealt õhule:  
Vahesoojuskandja suunatakse 2m sügavusel olevasse torusse 

  vahesoojuskandja eelsoojeneb/jahtub vastavalt maapinna püsivale 
temperatuurile 

  soojus kantakse vahesoojuskandjalt sissepuhke õhule 

   Sarnaselt toimub töö suveöödel, kui jahutatakse ruume (eeljahutus)
  

Tehniline sissejuhatus 
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Maasoojusvahetiga ventilatsioonisüsteem 



Vesi-vesi soojuspump:   
Soojus saadakse hoonest väljaimetavast (väljatõmbe) õhust 

  Soojendatakse tarbevett 

  Kui võimalik suunatakse soojus hoone soojussalvestisse 

Õhk-õhk soojuspump:  
Soojus saadakse väljatõmbeõhust 

  Soojendatakse sissepuhkeõhku 

  soojuspump võib õhku soojendada, kuni sel määral et lisakütet pole 
  vaja   

Tehniline sissejuhatus 
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Soojuse taaskasutus ja soojuspumbad 



  

Tehniline sissejuhatus 
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Väljatõmbeõhu soojuspump 

A: Soe ruumiõhk juhitakse ventilatsioonisüsteemi 
kogumistorustikku 

B: Soe õhk juhitakse edasi soojuspumpa F 730 

C: Pärast F730 läbimist heidetakse ruumiõhk väljapoole, mis 
alandab ruumiõhu temperatuuri 

D: F730 varustab hoonet soojusega  tarbevee 
soojendamiseks  ja ruumide kütmiseks (põrandaküte) 

E: Välisõhk juhitakse/siseneb hoonesse ja soojendatakse 
vastavalt vajadusele 

F: Õhk juhitakse SPsse väljatõmbeklappidega ruumidest ja 
siseneb sissepuhkeklappidega ruumide kaudu Joonis  9: Väljatõmbeõhu soojuspumba töö põhimõte, allikas: www.nibe.eu  



Tehniline sissejuhatus 
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Ventilatsiooniseadme näide (NIBE 730/NIBE 750) 

 

Joonis  10: NIBE 730/NIBE 750, allikas: www.nibe.eu 

Spetsiaalselt projekteeritud madala soojustarbega 
moodsatele hoonetele 

Põhiseade ühendab endas nii kütte, tarbevee soojendamise 
ning kontrollib majapidamisventilatsiooni ja soojustagastust  

Kasutatakse ühepereelamutes ja suuremates elamutes, mille 
eluruumide pindala jääb  75 ja 200 m2 vahele 

Põhiseade ei vaja rohkem ruumi kui mõni muu 
kodumajapidamisseade (nt külmkapp) 



Name Surname, Title, Organistation 
Name of Event etc. 

2. Rakendamine 

Planeerimine ja projekteerimine/kujundamine 

Näited detsentraliseeritud ventilatsiooni seadmete ja süsteemide kohta 
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Rakendamine 
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Planeerimine projekteerimine ja kujundus – Seadme suurus ja jaotuskilp 

 

Seadme suurus sõltub õhuvoolu voolusest (m3/h) ja konstruktsioonist 

Kavandatud käidu tõhusus on 75% max -> süsteemi takistus 

Jaotuskast metalllehtedest 

Paigaldatakse seintele, lae alla, lakke või põrandale 



Rakendamine 
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Planeerimine ja projekteerimine - toite- ja väljatõmbeõhu torusüsteem 

 

 Paigaldamine betoon(vahe)lakke (1) 

 Paigaldamine šahti (2) 

 Paigaldamine (3) 

 Paigaldamine lae alla (4) 

raamkonstruktsiooniga  

  

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

Joonis 11: Planeerimine ja projekteerimine, allikas:  vallox.de - Planungshandbuch 



Rakendamine 
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Planeerimine ja projekteerimine - Summutid 

 

Ventilatsioonisüsteem tekitab müra mis kandub edasi õhutorude 
kaudu 

Saksa standard DIN 4109-1 nõuab, et puhkeruumides oleks müratase 
<30 dB 

Tihe uuselamuarendus (nt ridaelamud, aatriumi väljaarendamine) võib 
vajada täiendavaid summutajaid 



Rakendamine 
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Planeerimine ja projekteerimine - Difuuserid 

 

Õhu väljalaskeavad tuleb paigaldada ligipääsetaval viisil puhastamiseks, hoolduseks 

Sissepuhkeõhk: 

• Mitte suunata kardinate taha, kappide või muu mööbeli taha, mitte otse elamispinna kohale 
(voodi, diivan) 

Väljatõmbeõhk: 

• Nii kõrgel lae all kui võimalik, kuid mitte radiaatorite kohal 

• Lõhna- ja niiskusallikate (WC, dušš) vahetus läheduses 

• Köögikubudest kogutakse õhk filtrite kaudu, et vältida rasvaheidet 



Tehniline sissejuhatus 
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Kohtventilaatorid koos soojuse taaskasutusega (Inventer tüüpi)  

Töömooduli sees asuvat vasest soojusvahetit läbib 
kaks õhuvoolu 

Kaks õhuvooluse liikumisteed on üksteisest 
eraldatud, nii töömooduli sees kui ka sisendi-
väljundi sees 

Võimalik on filtrite paigaldamine 

Joonis 12: Prana kohtventilatsioonisüsteem koos soojuse taaskasutusega, allikas: ecostream.org.uk  



Tehniline sissejuhatus 
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Kohtventilatsioon koos soojuse taaskasutusega 

Komponendid: 
keraamiline soojuse salvesti, reverseeritav ventilaator, 
topelt deflektorid õhuvooluse sirgendamiseks,  
filtrid hügieeninõuete täitmiseks, 
lukustatav sisepaneel, pulbervärvkate,  
liigutatav vihmakindel ilmastikukaitse 

Sees olev keraamiline südamik salvestab soojust 

Õhuvooluse suuna muutmine peale 70 sekundit 
pöörlemist 

Ventilatsioonisüsteemi juhitakse vastavate 
programmeeritavate kontrolleritega Joonis 13: Prana kohtventilatsioonisüsteem koos soojuse taaskasutusega, allikas: ecostream.org.uk  



Rakendamine 
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Detsentraliseeritud ventilatsioonisüsteemid (kohtsüsteemid) akende jaoks 

Poola firma EWTG on arendanud 
ventilatsioonisüsteemi aknaraamidesse 
paigaldamiseks 

See on detsentraliseeritud ehk kohtsüsteem, mille 
saab lisada olemaolevate hoonete akendele 

Võimaldab sissepuhkeõhul seguneda siseõhuga 
-> eelsoojenenud õhk 

Omab patenteeritud ventiili, mis võimaldab pidevat 
õhuvoolu sõltumata atmosfäärioludest 

Joonis  14: Kohtventilatsioonisüsteem koos soojuse taaskasutusega , allikas: www.effect4buildings.se 



Rakendamine 
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Kohtventilatsioonisüsteemid (kohtsüsteemid) akende jaoks 

 

Fig. 15: Kohtventilatsioonisüsteem akna jaoks, allikas: www.inventer.de 

Sobib eriti hästi isolatsiooniga välisseintele, nt võib 
see olla hoone renoveerimise osa (üks renoveerimise 
töödest) 

Seinas olev ava peaks asuma akna vahetus 
läheduses, kuna õhu sisse- ja väljalaskeava on toodud 
läbi akna lengi 

Lamekanal asetatakse soojustuse sisse akna lengi 
suunas 



Rakendamine 
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Kohtsüsteemid akende jaoks  

 

Joonis 16: Kohtventilatsioonisüsteem akna jaoks, allikas: www.zehnder-systems.de 

Välis- ja väljatõmbe õhukanali esteetiline 
integreerimine maja fassaadiga  

Eeskujulikud mürasimmutus väärtused 

• Vähendab välise müra sissetungi ja laiendab 
planeerimisvõimalusi 

• Sobib suurepäraselt linnasisestele asumitele 



Kokkuvõte 
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Ventilatsioonisüsteemid võimaldavad hoone õhuvahetust juhtida ja jälgida. Nii saab ka õhku 
filtreerida/puhastada. 

Integreeritud soojustagastus kasutab värske sissepuhkeõhu eelsoojendamiseks või 
eeljahutamiseks heitõhu soojust (energiat). 

 Selle tulemuseks võib olla märkimisväärne energiasäästu potentsiaal ja majanduslik kasu. 

Sobiva süsteemi valik sõltub olukorrast ja see tuleb hoolikalt valida, et tagada ideaalne 
kasutamine. 
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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/

