
OPTIMAL JAHUTUSPALK
Laenurka paigaldatav patenteeritud sissepuhke lõppseade

Tehnilised andmed – Optimal

•	 Õhuhulk	.................................Valitav	15-40	l/s
•	 Sissepuhkeõhu	temperatuur	....min.	+	16°	C
•	 Töörõhk	.................................Valitav,	90-150	Pa	
•	 Müratase	.............................. Alla	28	dB(A)
•	 Liitmik	(Ø)	............................ 125	mm

•	Sissepuhkeõhu	lõppseade,	millesse	on	integreeritud		
			soojusvaheti	

•	Kihistuv	õhuvahetus	parandab	siseõhku

•	Stravent	Optimal	võimaldab	kihistuvat	õhujaotusviisi	

•	Kahekordistab	õhuvahetuse	kasutegurit

•	Kasutusel	muuhulgas	Soome	parlamendi	lisaehituses		
			aastast	2004

w w w . s t r a v e n t . f i

•	 Kõrgus	x	sügavus		..........294	x	220	mm	
•	 Laius	(mm)	...................laosuurused	1000/1200,
		 	 1600/2200,	2200/2800
•	 Värv	.............................. Valge	RAL	9010		
•. .......... ....................... .............	...ISO	9001	ja	ISO	14001

KIHISTUV	ÕHUVAHETUS
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Optimal reguleerib ruumi 
sisekliimat efektiivsemalt
Pildil 1. on näha õhu liikumine ruumis, kus traditsiooniline 
jahutuspalk on paigaldatud risti koridoripoolse seinaga.

CFD- arvutus näitab, et käesolevas lõikes on õhu liikumine 
inimeste viibimistsoonis täiesti normikohane. (Sinisega on 
märgitud madalad kiirused, roheline, kollane ja punane värv

iseloomustavad järjest suurenevaid kiirusi).

Pildil 2. on traditsiooniline jahutustala asendatud koridori-
poolse seinale paigaldatud Soft Optimal sissepuhke lõpp-
seadmega. Jahutusvõimsus ja sissepuhkeõhu hulk ning 
välistingimused on endiselt samad.

Arvutipilt 3. samast ruumist näitab, et õhu liikumine on sel-
gelt liiga tugev, kui sama jahutustala on paigutatud töökoha 
suhtes eri nurkade alla. Lisaks näitab õhu ringlemine töölaua 
all õhuvahetuse ebaefektiivsust.

Kõrge kasuteguri - tõhusama soojuseemalduse saavutamine 
eeldab: 

❶ Õhuvahetuse	efektiivsus	üle	50%	ruumis	on	saa-
vutatav	vaid	kihistuva	õhuvahetuse	korral.

➋ Et	kihistumine	toimuks	häireteta,	peab	sissepuh-
keõhk	olema	ruumiõhus	autoriteetne.

➌ Sissepuhkeõhk	tuleb	suunata	ruumi	selliselt,	et	see	
ei	põrkuks	ruumi	soojusallikatest	tulevate	ülespoole	
suunduvate	konvektsioonivooludega	(vastuoolu).	

Süvasuunaliselt paigaldatud traditsioonilised jahutustalad ei 
täida ühtegi eelnimetatud tingimust. Soft Optimali kasutades 
on kõik eeldused täidetud ja:

❶ Kihistumine	 muutub	 stabiilseks,	 sest	 sissepuh-
keõhk	 tuuakse	 ruumi	 paljude	 ühinevate	 sissepuhke	
düüsijugadena	 suurel	 kiirusel	 (13	 –	 14	 m/s),	 mis	
tagab	vajaliku	impulsi.

➋	Suurt	lähteimpulssi	omavat	sissepuhkeõhku	sum-
mutatakse	 ja	 segatakse	 impinging	 -teooria	 alusel	
ja	 liigsoojenenud	 sissepuhkeõhk	 juhitakse	 ruumist		
väljatõmbe	kaudu	ära.

➌ Sissepuhkeõhk	 juhitakse	 soojusallikate	 suunas	
mööda	 seina	 ja	 põrandat,	 mille	 korral	 soojuse	 ja	
õhu	 ülekandumisvõime	 kahekordistub,	 kuna	 sisse-
puhkeõhk	 toimib	 koostöös	 konvektsioonivooludega	
(pärivoolu).	 Siis	 kihistub	 jahedam	 õhk	 töökohale	 ja	
liigsoojus	 laealusele	 pinnale.	 Nii	 jahutatakse	 ainult	
töökohta,	mitte	tervet	ruumi!

Stravent- tehnika on optimaalne, kui väljatõmbeventiil 
paigaldatakse ruumis võimalikult kõrgele. 

Optimal eemaldab liigse soo-
juse ruumist efektiivsemalt
Navier – Stokesi vanade diferentsiaalvõrrandite põhjal on 
meie eriala spetsialistid välja töötanud arvutiprogrammi  
Flovent, mille abil saab ruumi sisekliimat eriti täpselt visuali-
seerida.

Erinevat tüüpi sissepuhke lõppseadmete töö, näiteks nende 
tekitatud õhuvoolude liikumiste ja temperatuuriväljade erine-
vuste uurimiseks, on mainitud programmi täpsus piisav.

CFD arvutused näitavad Soft Optimali ülivõimsat funktsionee-
rimist ja tõestavad, et see on ainuke saadaolev sissepuhke 
lõppseade, mis intensiivistab ruumi siseõhu loomulikku kon-
vektsiooni.
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Pilt	1.	Temperatuurigradient	ja	traditsiooniline	palk.

Pilt	1.	Temperatuurigradient	ja	Optimal	lõppseade.
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Pildil 1.	 on traditsiooniline jahutuspalk paigaldatud ruumis 
risti koridoripoolse seinaga. Arvutipilt näitab temperatuurigra-
diente ruumi pikilõikes, jahutustalaga samas suunas ja meetri 
kaugusel sellest. (Sinisega on märgitud madalad temperatuu-
rid, rohelise eri toonidega kõrgemad ja kollasega kõige kõrge-
mad temperatuurid).

Pildil 2. on traditsiooniline jahutustala asendatud koridori-
poolse seinale paigaldatud Soft Optimal sissepuhke lõpp-
seadmega.

Jahutusvõimsus ja sissepuhkeõhu hulk ning välistingimused 
on endiselt samad. CFD arvutused näitavad, et ruumi õhu-
temperatuur on nüüd 3,5 kraadi jahedam ja ruumi õhu gradi-
ent on umbes 3 kraadi.
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Projekteerimine
• Määratledes täpselt oma nõudmised meie juhiste järgi, saad 
kihistuva õhuvahetuse võimalikult väikeste kulutustega.

• Pikkus on vabalt valitav, laius ja kõrgus määratud.

OPTIMAL
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Arvutipilt 4. samast lõikest kui pilt 3., kuid nüüd on Optimal 
paigutatud töökoha suhtes põigiti ja töökohal puudub täieli-
kult tuuletõmbus. Ideaalne õhu liikumine töökoha soojusalli-
kate ümber ja seisva õhu vööndite puudumine osutavad 
efektiivsele õhuvahetusele.

Pilt	3.	Ruum,	milles	on	traditsiooniline	jahutustala. Pilt	4.	Ruum,	milles	on	Soft	Optimal	lõppseade.

Optimali õhuhulgad

Toode Tehniline osa esipaneeli düüsi (teoreetiline SOOVITATAV
  standardpikkus arv tk. max.õhuvool, max.õhuvool

    90 Pa, dm3/s) dm3/s

OPTIMAL -1000/1200 .......... 1000 ................... 1200 .......................74 ....................... (21) ........................ 14 

OPTIMAL -1600/2200 .......... 1600 ................... 2300 ......................122 ...................... (34) ........................ 25 

OPTIMAL -2200/2800 .......... 2200 ................... 2900 ......................160 ...................... (45) ........................ 35

    qv	 =	√∆p	x	0,030	x	Lkm

     qv =	soovitud	õhuhulk,	dm3/s

 √∆p =	valitud/mõõdetud	rõhutakistus,	Pa
0,030 =	lõppseadme	n.ö.	k-väärtus
 Lkm =	lahti	olevate	düüside	arv



Soovitud tulemuse saavutamine

Pakkumise küsimisel ja projektis peab määratlema rõhutatud 
kirjas olevad tehnilised numbrid.

❶ Arvuta ruumi soojuskoormus

➋ Arvuta ruumile vajalik sissepuhke õhuhulk. 

Soovi korral võid vähendada normaalset hulka 25%, sest 
kihistuv õhuvahetus kahekordistab õhuvahetuse efektiivsuse 
võrreldes tavaliste jahutuspalkidega.

➌ Määra takistus	lõppseadmele. 

Soovitame 90 Pa. Nii saad lõppseadme ruumis autoriteetseks, 
süsteem tuleb vaikne ning tooted seadistatakse juba tehases. 
Nii tuleb ka õhu voolutugevus ruumi õhu püsivaks kihistumi-
seks piisav.

➍ Määra kõigile Optimal lõppseadmetele	õhuhulk (15-40 
l/s).

➎ Määra sissetuleva jahutusvee	temperatuur	ja	inimeste	
viibimispiirkonna	max.	temperatuur.

➏ Arvuta kui palju soojust Optimal sissepuhkeõhuga ruumist 
eemaldab. Soft Optimali kasutades võib sissepuhkeõhu tem-
peratuur olla isegi +16 kraadi.

See on = valitud õhuhulk l/s x ∆t x 1,2 x 1,38

Arv 1,38 näitab lisavõimsust (εt) mida Stravent-tehnika tagab.

➐ Näita ära see soojusvõimsuse osakaal soojuskoormu-
sest, mille Optimal peab eemaldama sooja vee abil. 

•  Vali sobiv Optimal vastavalt oma võimsusvajadusele tabelist!

*Arvutades jahutusvõimsust inimtühjas ruumis ilma soojusgra-
dientideta - teisisõnu mõõtmisviis V-meetodi järgi - korruta-
takse diagrammi jahutusvõimsus läbi koefitsiendiga 0,71.

➑ Paigalda Optimal aknaseina vastasseina otsapinnale. Opti-
mali saab valida sobiva laiusega vastavalt ruumi mõõtudele. 
Optimali sees on ruum vajalikele õhukanalitele ja veetoru-
dele. Määra	ära	Optimali	sobiv	laius. See on vabalt valitav 
vahemikus 1200 - 2900 mm.

Optimal kihistab siseõhu, kui ruumi pikkus võrdub kõige 
rohkem 3,5 korda selle kõrgusest. 

➒	Vali sobivad pooled vee ja õhu liitmikele.

➓	Aseta õhu väljatõmbeventiil ruumis võimalikult kõrgele.

11  Ringvoolupumbad tuleb dimensioneerida minimaalsele 
vooluhulgale 0,05 l/s läbi iga Optimali ja määra soojusvahetile 
tabelijärgne rõhutakistus.

12  Määra vee jahutusseadmed vastavalt Stravent- tehnikale. 
Võid vähendada seguneva õhuvahetuse jahutusvõimsust  
28 % (soojuskoormuse summast), kui hakkad kasutama 
Optimali)! 
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Optimali müratasemed
Tänu oma ainulaadsetele omadustele võib Soft Optimal toi-
mida hoones juhtiva kliimaseadmena. See on mitmekordselt 
kasulik:

❶ Langeb ära vajadus hulga seadeklappide ja mürasummu-
tite järele. Seetõttu vähenevad paigaldus- ja hoolduskulud 
ning suureneb elektrienergia kasutamise efektiivsus.

➋ Sissepuhke õhuhulga seadistamine korvatakse lihtsate 
kontrollmõõtmistega.

➌ Optimal töötab vaikselt isegi töörõhul 200 Pa. Seetõttu võib 
ka puhurkonvektorid ühendada sama õhukanaliga.

➍ Ka jahutustalas tekib alati teatud müra, kui veevool seade-
ventiili läbib. Külmakandja torustiku mürataset tuleb alati 
eraldi kontrollida, kui samas ruumis on mitu jahutustala või 
kui nõutakse, et ruumi müratase oleks alla 30 dB(A).

➎ Õhuhulka ja düüside arvu on lihtne muuta vastavalt eksp-
luateerija soovidele, ilma et see mõjutaks oluliselt hoone 
sisekliima tasakaalu.
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Seadistamine

Tehases valmisseadistatud sissepuhke õhuhulka võib koha-
peal muuta. Täielikud seadistusjuhised saate Straventi edasi-
müüjalt.

Ka konvektsiooniõhu liikumist saab vajadusel muuta, muutes 
profiili kuju. Juhtprofiili kujundust võib teostada arvutil juba 
projekteerimisstaadiumis, kasutades vastavat simulatsi-
ooniprogrammi.

(∆t=9k)
Sissepuhke	õhu	ja	vee		
keskmise	temperatuuri	vahe
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Hooldus 

Optimali soojusvahetit peab olema võimalik puhastada! Ruu-
miõhu väikseimad partiklid on inimese tervisele kõige ohtliku-
mad. Nende üheks omaduseks on see, et nad sadestuvad 
ruumis külmadele pindadele.

Sellel nähtusel on füüsikaline seletus: nimelt omavad õhu 
molekulid kineetilist energiat, mis on suurem kõrgetel tempe-
ratuuridel ja väiksem madalatel. Molekulide liikumine mõjutab 
keskkonnas olevaid väikseimaid partikleid. Kui temperatuur 
langeb, väikseimate partiklite liikumine aeglustub ning kui 
läheduses on külm pind, sadestuvad need just sellele pinnale.

Kuna ruumiõhk läbib jahutustala 10– 15 korda tunnis, moo-
dustavad sellest allpool olevad horisontaalpinnad neile väik-
seimatele partiklitele loomuliku sadestuspaiga. See-eest ei 
jää neid jahutuspatarei sisse, kuna patarei läbimisel on kon-
vektsioonõhu kiirus küllalt suur.

Vanemates jahutustaladega varustatud ehitistes teostatud 
analüüsid näitavad, et suuremad partiklid nagu kiud jne. ei 
jää kinni jahutustala muudesse osadesse. See johtub sellest, 
et õhu konvektsioon, mille jahutustala ruumis põhjustab, on 
nii nõrk, et see ei suuda raskemaid partikleid lae alla tõsta.

Kõikidele osadele peab olema võimalik  
hõlpsasti ligi pääseda!

Kuigi lõppseadme sisepinnad paistavad puhtaina, tuleb neid 
siiski vähemalt kord aastas puhastada. Seetõttu peab lõpp-
seadme kõikidele osadele olema tagatud lihtne juurdepääs. 
See lihtsustab ka üksikute komponentide kontrollimist. Soft 
Optimali kõikidele osadele pääseb hõlpsasti ligi.

Kasutatavad materjalid 

Materjalide valikuga ja tootmistehnoloogiliste meetoditega 
pürgitakse lahendusteni, milles võimalikud negatiivsed 
mõjud keskkonnale on viidud miinimumini ja samaaegselt 
saavutatud võimalikult kõrge kvaliteet.

Paigaldusjuhised

Optimal peab asetsema laest vähemalt 40 mm kaugusel.

IV-kanaliliitmik Ø =125 mm.  Toruliited Cu 12.

Tuleva õhu ja vee keskmise temperatuuri eristus (∆t = 9k).

Optimal 1000/1200 veerõhukadu
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Optimal 1600/2300 veerõhukadu
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Optimal 2200/2900 veerõhukadu
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Jahutustala Soft Optimal – a – b  – c – d – e – f – g

 a. Laius .................................................. Laosuurused 1200, 2200, 2800 mm, muud suurused vastavalt tellija soovile.

 b. Toruliides ........................................... P1 (vasak) või P2 (parem), eestvaates.

 c. Kanaliliitmik ....................................... K1 (vasak) või K2 (parem), eestvaates.

 d. Nähtavate osade pinnavärv ................ Standardtoon ülevärvitutele RAL 9010, läikeaste 30 (põhivalge)

 e. Õhuhulk (tehaseseade) ...................... Avaldatud l/s.

 f. Tõõrõhk (tehaseseade) ...................... Avaldatud Pa.

 g. Automaatiika ...................................... Vt. lk.45

Eristus

Tootekoodi näide:

Sissepuhkeõhutala Optimal – Laius = 2200 mm – Toruliitmik P1 – Kanaliliitmik K1 – Pinnatöötlus RAL9010  
– Õhuhulk = 20 l/s – Rõhukadu = 90 Pa – Automaatika, näiteks STR 11

Optimal – 2200 – P1 – K1 – RAL 9010 – 20 l/s – 90 Pa – STR11

Kõrgus	
282	mm

Laius	valitav	1200–2800	mm

Sügavus223	mm
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Kihistuva	õhuvahetuse	süsteem	võeti	kasutusele	Soome	Parlamendi	

juurdeehituses	2004.	aasta	suvel.
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KIHISTUVA ÕHUVAHETUSE SÜSTEEME OLEME TARNINUD 
MUUHULGAS JÄRGMISTELE OBJEKTIDELE:

OBJEKT PROJEKTEERIJA

Pohjois-Karjalan virastotalo .......................................................... Ins.tsto Jormakka, Joensuu

Lahden Oikeus- ja poliisitalo ......................................................... Ins.tsto Granlund Oy - Lahti

ATRIA, Nurmo ............................................................................ Ins.tsto Granlund Oy

Mirka tehdas, Jepua .................................................................... Ins.tsto Avecon Oy

Kemin Oikeus- ja poliisitalo .......................................................... AIR-IX, Kemi

Tornion Energia .......................................................................... Ins.tsto Petri Pohjola

Vaasan läänin Puhelin .................................................................. Ins.tsto Granlund Oy, Vaasa

OP-Oulu ..................................................................................... Ins.tsto Sasto Oy

Krylatskoe-jäähalli, Moskova ........................................................ Ins.tsto Granlund Oy 

Vantaan oikeus- ja poliisitalo ........................................................ Ins.tsto Granlund Oy

STC, Espoo................................................................................. Ins.tsto Projectusteam Oy

VTT Digitalo, Espoo ..................................................................... JP-Talotekniikka Oy

Porvoon Seurakuntayhtymä ......................................................... Duopoint Oy

Wanha lääni, Jyväskylä ................................................................ Ins.tsto Chydenius Oy

Putaan koulukeskus ..................................................................... Ins.tsto Petri Pohjola

UPM, Valkeakoski ........................................................................ KL-Team Oy, Tampere

Boströmin leipomo ...................................................................... VVS konsultbyrå M.Jungel Ab

Kälviän kunnantalo ...................................................................... Ins.tsto T. Yliheiniemi ky

Tellabs Oy, Espoo ........................................................................ Ins.tsto O. Lindström Oy

Varkauden Oikeus- ja poliisitalo .................................................... Ins.tsto Jormakka 

Autovahinkokeskus, Espoo ........................................................... SANIERA Oy

Tammelan koulu .......................................................................... AX Suunnittelu Oy

Tampereen Yliopisto E-talo ........................................................... Optilan Oy, Tampere

Koy Sturenkatu 12-14, Helsinki ..................................................... SANIERA Oy

Eduskunnan lisärakennus ............................................................. NIEMI & Co

Koy Kallion toimistotalot .............................................................. Optilan Oy, Vantaa

YLE Viihdetalo, Helsinki ................................................................ Ins.tsto Asplan Oy

RAY, Leppävaaran toimistotalo ...................................................... Ins.tsto HEPACON Oy

Automaa, Herttoniemi ................................................................. Ins.tsto Granlund Oy

st 1, pääkonttori, Helsinki ............................................................ Ins.tsto Laajava Oy

Radio Perämeri ........................................................................... JP-Talotekniikka Oy, Oulu

Digipolis Oy ................................................................................ Ins.tsto Petri Pohjola

Raahen pääterveysasema ............................................................ LVI-Inssit Oy

Comptel, Ruoholahdenkatu 4 ........................................................ Ins.tsto Pohjalainen Oy

Aura-talo, Tapiola-Yhtiöt Oy .......................................................... Ins.tsto HEVAC Oy

Tapiola Yhtiöt, Kouvola ................................................................ NIEMI & Co

Koy Satakieli, Tapiola Yhtiöt ......................................................... JP-Talotekniikka Oy

Terveysteknologiakeskus, Seinäjoki............................................... Ins.tsto J.Saastamoinen Oy

Tampereen verotoimisto .............................................................. Ins.tsto SOL-AIR Oy

Patria Finavitech, Kuorrevesi ........................................................ JP-Talotekniikka Oy, Tampere

YLE, Mikkeli ................................................................................ Ins.tsto A.Mustonen Oy

YH-Talo, Vuosaari ........................................................................ Ins.tsto Seppo Huovinen Oy

Koy Sakkaroosi, Tapiola Yhtiöt ...................................................... Ins.tsto HEVAC Oy

Mariankatu 9  ............................................................................. Suomen Talokeskus Oy

WSOY, Bulevardi 12 ..................................................................... NIEMI & Co

Haapajärven Terveyskeskus ......................................................... Ins.tsto E. Jaatinen Oy E. Jaatinen Oy


