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Tees 1

Sissepuhkeõhk. tuleb. suunata. selliselt,. et. see. ei. puutuks.
kunagi.kokku.(häiriks).ruumis.eri.soojusallikatest.pärit.üles-
poole.tõusvate.soojade.õhuvoogudega..Seetõttu.tuleb.vahe-
tusõhk.sisse.tuua.pärivoolu.altpoolt

Ka. sissepuhkeseadmed. ja. aktiivpalgid. tuleb. samal. põhjusel.
paigaldada. ja. seadistada.nii,. et. see.peamine.põhimõte.ellu.
viidud.saaks.

Tees 2

Sissepuhkerõhk.peab.ära.kasutama.loomulikku.õhuliikumist,.
mis.väiksemates.ruumides.soojusallikatest.eraldub..Nii.para-
neb.ventilatsiooni.kasutegur.ja.õhusaaste.partiklite.kontsent-
ratsioon.inimeste.tööpaigas.väheneb..Jahutusvõimsus.paraneb.
vajadusel. jahutuspalkides.kuni.40.%.või.väheneb.vastavalt.
jahutusvõimsuse. vajadus. 30. %,. kui. eesmärgiks. on. sama.
temperatuur,. mis. saavutatakse. õhku. segava. ventilatsiooni.
abil.

Sissepuhkeseadmed. ja. aktiivpalgid. tuleb. seega. paigaldada..
ja. seadistada. selliselt,. et. ka. teine. peamine. põhimõte. ellu..
viidaks.

Tees �

Sissepuhkeõhku. ei. tohi. kunagi. suunata. teise. sissetuleva..
õhuvoolu. poole.. Nii. välistame. tuuletõmbuse. probleemi. ja..
õhusaaste. partiklite. kontsentratsioon. inimeste. tööpaigas.
väheneb.

Sissepuhkeseadmed. ja. aktiivpalgid. tuleb. seega. seadistada.
puhuma.ainult.ühte.suunda,.et.ka.kolmandat.juhtivat.põhi-
mõtet.täita.

Tees 4

Sissepuhkeseadmed.ja.aktiivpalgid.tuleb.paigaldada.ja.seadi-
stada.selliselt,.et.nende.õhujuga.võimalikult.vähe.kihistumist.
häiriks..Sel.moel.väheneb.õhusaaste.partiklite.kontsentratsi-
oon.inimeste.tööpaigas.

Kui.sissepuhkeseade.või.aktiivpalk.tahetakse.paigaldada.ripp-
lakke,.tuleb.see.paigutada.võimalikult.tagaseina.lähedale.ja.
õhujuga.tuleb.suunata.ainult.tagaseina.poole!

Tees 5

Summuta. õhu. poolt. edasi. kantavad. häirivaid. ventilaatorite.
infrahelid.lõppseadme.reaktsioonilise.tehnika.abil..See.asen-
dab.spetsiaalseid.mürasummuteid.

Sel.moel.summutad.üle.30.dB.olevaid.infrahelisid,.mis.on.20.
dB.rohkem.kui.tavaliste.sissepuhke.lõppseadmete.abil..

Tees  �

Seadistage.sissepuhke.lõppseade.selliselt,.et.õhuvoog.saaks.
võimalikult.vähe.häiritud..

Meie.tootearendusprojekt.tagab,.et.suudame.sel.moel.vähen-
dada.sissepuhke.lõppseadme.mürataset.koguni.10.dB.

Tuleta küünalt 

meelde!

Koostöö loomuliku õhulii

kumisega.

Kihistuva õhuvahetuse tehnika pöörab vanad tavad pea 

peale, kuid võitja on see, kes loodab loodusseadustele, 

samuti ka ruumis töötav inimene.

Ära kunagi paiguta aktiivpalke üksteise poole puhuma.

Sissepuhkeõhu düüsid on või

malik seadistada selliselt, et 

tekkiv müra minimaliseeruks 

ja madalate sageduste müra

summutus optimeeritakse.

Lõppseadme süsteemis autori

teedina toimimise korral saab 

vältida seadeklappe ja kanali

summuteid. Õhujugasid on 

võimalik eelseadistada! 
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Õhujoa abil toimuv sissepuhkefunktsioon annab õhuva

hetuse kasuteguriks alati 50 %, mis on õhku segava 

õhuvahetuse puhul kõrgeima võimalik. Õhujoa rohkem 

või vähem lakke suunamise abil saavutatakse inimeste 

töökohas tuuletõmbuse täielik puudumine.

Selles seinale paigaldatavas õhuvahetuse lõppseadmes 

muudetakse õhujuga impinging põhimõtte abil tuule

tõmbusevabaks lõppseadme sees, õhuvahetuse kasu

tegur tõuseb nüüd 30 40 %lt 7080 %ni, kuna 

funktsioon muutub kihistuvaks õhuvahetuseks.  

Õhk ruumis jaguneb teatud määral kaheks vööndiks 

saastunud ja soe õhk on lae all ja puhtam jahe õhk  

inimeste töökohas.

Joonisel on toodud näide uuel õhujaotupõhimõttel tööta

vast laepaigaldusega õhuhajuti konstruktsioonist. Sisse

puhkeõhust moodustub düüsis õhujuga, mis imeb kaasa 

suure hulga ruumiõhku ja  

seejärel põrkub vastu õhuhajuti 

„lage“. Sedasi segunevad  

düüsidest väljuv sissepuhkeõhk 

ja ezhekteeruv ruumiõhk õhu

hajutis. Edasi on lihtne projek

teerida sissepuhkeava selliselt, 

et segatud õhk tuulutab ruumi 

ilma tõmbetuult tekitamata.

Madalam. müratase. võimaldab. omakorda. sissepuhke. lõpp-
seadmes.ja.aktiivpalkides.kõrgema.rõhutakistuse.kasutamist..
Sel. moel. saavad. lõppseadmed. ventilatsioonisüsteemis. suu-
rema. autoriteedi. ning. samas. lihtsustub. paigaldamine. ja.
seadistamine.

Tees �

Õhuvahetuse.efektiivsuse.parandamiseks.seadista.õhuvahe-
tuse. lõppseadmed. selliselt,. et. sissepuhkeõhk. moodustaks.
tugeva.lähteimpulsiga.õhujoa.

Voolutehniliselt.optimeeritud.düüsid.annavad.vaikse.õhujoa..
Õhujoa. tugev. lähteimpulss. „veab“. suure. hulga. ruumiõhku.
endaga.kaasa.(ejektor.-.põhimõte)..Sissepuhkeseade,.milles.
kasutatakse. tugevat. lähteimpulssi. omavat.õhujuga,. liigutab.
ruumis.õhku.tõhusalt.ringi,.mis.parandab.õhuvahetuse.efek-
tiivsust..Teiste.sõnadega.tuulutatakse.ruum.paremini.läbi.

Kui.lasta.sellistel.õhujugadel.vabalt.mööda.lage.ruumi.levida,.
aktiveerub. ruumi. õhk. tänu. oma. eriti. suurele. segunemisele.
optimaalselt..Tulemuseks.on.täielikult.õhku.segav.õhuvahe-
tus..Õhuvahetuse.efektiivsus.kasvab.nüüd.30-40.%-lt,.mis.on.
nüüdisaegsete.lõppseadmetega.tavaline,.teoorias.alati.50.%-
ni,. mis. on. maksimaalne,. milleni. õhku. segava. õhuvahetuse.
abil. jõuda.võib..Õhku.segava.õhuvahetuse.puhul.tuleb.alati.
meeles.pidada,.et.ruumi.õhusaaste.partiklid.segunevad.samuti.
kogu.ruumi.ulatuses.täielikult.

Kihistuva õhuvahetuse tehnika kasu-
tab ära Impinging-teooriat

Juhul.kui.inimese.tööpaika.taotletakse.veelgi.tõhusamat.õhu-
vahetust.ja.puhtamat.siseõhku,.projekteeritakse.sissepuhke.
lõppseade.selliselt,.seda.saaks.kasutada.seina.ääres.või.saaks.
selle.seinale.monteerida..Õhujuga.suunatakse.seinale.või.näi-
teks.lõppseadme.„lakke“.

Viimaste. aastate. uurimuste. järgi. on. võimalik. selle. tugevat.
lähteimpulssi. omava. joa. liikumiskiirust. impinging-. teooria.
põhimõttel.selliselt.aeglustada,.et.ruumis.saavutatakse.ilma.
tuuletõmbuseta.õhuvahetus.

Kihistuva õhuvahetuse tehnika mõju 
ruumi õhu kvaliteedile 

Kogu.õhus.autoriteeti.omav.sissepuhkeõhk.püüab.ruumi.õhu.
selle.paigutusest.sõltuvalt.kahte.ossa.kihistada..Madalam.kiht.
kujuneb. rohkem. puhtast. õhust. ja. kõrgem. õhukiht. sisaldab.
rohkem.saastet..Selline.meetod.on.omal.moel.tõrjuv.

Kui. ülalkirjeldatud. sissepuhke. lõppseade. põrandaserva. pai-
galdada,. läheneb. õhuvahetuse. efektiivsus. sageli. 80. %-le..
Selle.laeserva.paigaldamise.korral.läheneb.õhuvahetuse.efek-
tiivsus.70.%-le.

Ruumiõhu. jagunemine. puhtaks. ja. saastunud. vööndiks. viib.
selleni,.et.õhusaaste.partiklite.kontsentratsioon.langeb.selles.
ruumiõhu. osas,. kus. me. hingame,. dramaatiliselt. -. peaaegu.
poole.peale.

.
Sissepuhke.lõppseadme..autoriteetsus.võimaldab.efektiivse-
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Sissepuhkeõhu õhujoana inimeste töökohta toomise abil 

saavutatakse parim võimalik õhuvahetuse kasutegur. 

See pakub parima võimaluse ruumi õhu saastunuks ja 

puhtaks kihistumisele. Tuuletõmbuse vältimine saavuta

takse kasutades ära impinging  põhimõtet, mis kõige 

lihtsamalt väljendudes tähendab õhujoa õigelt kauguselt 

ja nurga alt vastu seina juhtimist. 

mat.ruumiõhu.kihistumist.kui.traditsiooniline.madalal.kiirusel.
töötav.lõppseade.

Selliselt.projekteeritud.sissepuhke.lõppseadmes.on.alati.või-
malik. õhujoa. suunda.muuta,. kui.mõnes. ruumis. peaks. ilm-
nema. näiteks. mööbli. paigutusest. johtuvat. tuuletõmbust,.
seega.on.võimalik.kergesti.täielikku.tuuletõmbuse.puudumist.
saavutada..Sel.moel.ei.häiri.sissepuhkeõhk.ruumi.soojusalli-
katest.tulenevat.loomulikku.õhuringlust.

Tänu.õhujoa.suurele.ülalkirjeldatud.viisil. segunemisele.võib.
sissepuhkeõhk.olla.lausa.kümme.(10).kraadi.madalam,.kuigi.
funktsioon.on.õhku.kihistav..Samal.põhimõttel.on.nüüd.või-
malik.ruumi.kas.õhku.segava.või.kihistava.õhuvahetuse.abil.
ka.kütta.

Kihistuva õhuvahetuse energiakasutus

Sissepuhkeõhu.kõrgem.temperatuur.võimaldab.ka.vabajahu-
tuse. (välisõhu). kasutamist,. uusimate. uurimuste. järgi. lausa.
55. ööpäeva. aastas. samal. moel. nagu. tõrjuva. õhuvahetuse.
puhul.. See. vähendab.märgatavalt.mehhaanilise. jahutamise.
vajadust. Samas paraneb külmakoefitsient, mis vähendab 
energiakulu. samal. moel. nagu. kihistunud. väljatõmbeõhu.
kõrgem. temperatuur. parandab. soojuse. talletamise. efektiiv-
sust.

CDF-.kalkulatsioonid.näitavad,.et.kihistuva.õhuvahetuse.teh-
nika.jahutab.ruumi.üle.kolme.(3).kraadi.külmemaks.kui.on.
võimalik. sama.energiahulga.abil. õhku.segava.ventilatsiooni.
puhul.

Jahutuspalke.kasutades.võime.täheldada,.et.inimeste.tööko-
has. vastava. ruumitemperatuuri. saavutamiseks. vähendab.
kihistuva.õhuvahetuse.tehnika.jahutusenergia.vajadust.30.%.
õhku.segava.õhuvahetuse.põhimõttel.toimivate.jahutuspalki-
dega.võrreldes..

�����������������������������������������☎�������������������������������
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Kokkuvõte

Kihistuva. õhuvahetuse. tootearendusprojektis. saavutatud.
tulemused.tugevdavad.arusaama,.et.õhku,.mida.me.praegu.
oma.töökohtadel.aktsepteerime,.saab.ruumis.tekkivaid.õhu-
voole.ära.kasutades.parandada..Teiste.sõnadega.saame.õhu-
voole.praegusega.võrreldes.25.%.vähendada,.kui.rahuldume.
ainult.natuke.parema.siseõhuga.

Samuti. teame,. et. lõppseadmed. tuleb. projekteerida. füüsika.
seadustele.vastavalt-.see.tähendab.liikuva.õhu.polt.ette.antud.
tingimusi.täites..Oodatud.tulemuste.saavutamiseks.tuleb.meil.
arvestada.loodusseadustega.

Käesoleva. tootearendusprojekti. käigus. oleme. elluviidud.
lahenduste.puhul.tõdenud,.et.kihistuva.õhuvahetuse.tehnika.
korral.on.võimalik.seadmete.paigaldust.lihtsustada..Kinnisva-
raomanikel.on.sellega.palju.võita-.isegi.kui.nad.ei.taha.õhu-
voole.25.%.võrra.vähendada.
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Inimese tööjõudlus on halvem, kui õhuvahetus on 
aladimensioonitud. Seda kinnitavad mitmed uuri
mused. Vastavad uurimused kinnitavad ka, et puhtam 
õhk suurendab keskendumisvõimet ja tööjõudlust. 
Mõned nendest uurimustest on välja toodud ka artikli 
lõpus olevas loetelus. 

Õhu.saastumise.aste.sõltub.mitmetest.teguritest..Näiteks.on.
oluline.inimeste.arv.ja.nende.toimingud.ruumis..Samuti.õhu.
saastatus.väljas.(2)..Seda.näitavad.ka.Gusteni.ja.Strindehagi.
uurimused.(6).

Koolides.kvaliteetse.õhuvahetuse.saavutamine.on.suur.välja-
kutse..Kõne.all.on.puhta.õhu.võimaldamine.kõikidele.inimes-
tele,.kuigi.ruumi.mahtu.on.vaid.5.kuupmeetrit.inimese.kohta,.
vastav.arv.büroodes.on.üle.25.kuupmeetri.

Kuidas.peaks.siis.õhuvahetus.kooliruumides.toimuma,.et.õhu.
kvaliteet.rahuldav.oleks?.Seda.situatsiooni.erinevates.maades.
vaadates.leiame.mitmeid.erinevaid.soovitusi.

Näiteks. The. Chartered. Institution. of. Building. Services..
Engineers. (3). määrab. värske. õhu. minimaalseks. hulgaks. 8..
liitrit.sekundis.täiskasvanutele,.mittesuitsetavatele.inimestele.
büroos.ja.8,3.liitrit.sekundis.inimestele.koolides..

UK.Department.for.Education.and.Employment.(4).näeb.ette,.
et.“küttesüsteem.peab.suutma.hoida.soovitud.ruumitempera-
tuuri. minimaalse. õhuvahetusmääraga-. 3. l/s. inimese. kohta.
kooli.kõikides.ruumides.”.Sama.viide.soovitab.”kõikides.klas-
siruumides. minimaalselt. 8. l/s. värsket. õhku. inimese. kohta.
tavalisele.inimeste.hulgale.kõnealustes.ruumides,.kui.seal.on.
inimesed.sees”..USA-s.The.American.Society.of.Heating,.Ref-
rigeration.and.Air.conditioning.Engineers–.ASHRAE–.(5).soo-
vitab.“värske.õhu.määraks.10.l/s.inimese.kohta.üldruumides.
ja.8.l/s.klassiruumides””.

Kõikjal. maailmas. arvatakse,. et. hea. õhuvahetus. tagatakse.
selle.arvestusega,.et. kui.palju.värsket.õhku. tuuakse. ruumi.
ehk. teiste. sõnadega. -. . kui. palju. värsket. õhku. kasutatakse.
saastunud.õhu.vähendamiseks.ruumis,.et.inimene.end.muga-
valt.tunneks..Seejärel.loobutakse..Juhised,.kuidas.saastunud.
õhk..ruumist.efektiivselt.eemaldada,.puuduvad..Arvatakse,.et.
kogu.õhuvahetus.toimub.üldiselt.levinud.seguneva.õhuvahe-
tuse.süsteemi.järgselt,.mis.on.eriti.ebaefektiivne.õhuvahetus-
meetod.ja.laseb.kogu.ebapuhtusel.mööda.kogu.ruumi.sambat.
tantsida.

Seguneval sissepuhkeõhul põhinev 
mehhaaniline õhuvahetus koolides 
= tervisekatastroof

Nii saame koolidesse tervisliku õhuvahetuse 

Ükskõik,.kui.palju.õhku.ruumi.tuuakse,.ei.ole.võimalik.vältida.
tõelist.tervise-probleemi:.kuidas.hoida.ära.inimeste.poolt.väl-
jahingatava.õhu.partiklite.levimist.teistele.inimestele..Üldiselt.
kasutatav.segunev.õhuvahetus.just.võimendab.seda.

Ühe.tunni.jooksul.hingab.inimene.välja.üle.poole.miljoni.par-
tikli..Suurem.osa.neist.on.ohutud,.kuid.osa.neist.võivad.olla.
rohkem.või.vähem.kahjulikud.teistele.inimestele.

Kui.need.partiklid.saaksid.häirimatult. liikuda.koos.ülespoole.
suunduvate. konvektsiooni-õhuvooludega,. eemalduksid. nad.
ruumist.väljatõmbe.kaudu..Kuid.seda.ei.saa.seguneva.õhuva-
hetuse.kasutamise.korral.teha..Selle.asemel.kohtuvad.need.
allapoole.suunduva.sissepuhkeõhuga,.mis.surub.neid.kontrol-
limatult. uuesti. alla. inimeste. poole.. Nüüd. toimuv. partiklite.
vahetus.kõikide.ruumis.viibijate.ninade.ja.suude.vahel.põh-
justab. need. vaevused,. mida. me. kõik. väga. hästi. tunneme..
Süüdlane. ei. olegi. seega. pidevalt. kritiseeritav. mehhaaniline.
õhuvahetus,.mis.meid.tööl.ja.koolides.häirib.vaid.ebatervislik.
õhujaotusmeetod.

Ebaõnnestunud katsetused tervisliku 
õhuvahetuse saamiseks koolides

Kunagi.kümneid.aastaid.tagasi.üritati.kasutusele.võtta.õhuva-
hetuse. süsteem,. millest. pidi. tulema. alternatiiv. segunevale.
õhuvahetusele..Kui.suunati.värske.õhk.alt.poolt.mööda.põran-
dat,.pidi.saastunud,.inimestest.tulnud.õhk.väljuma.ülaltpoolt.
ruumist.ilma,.et.see.tervisele.ohtlikuna.tagasi.inimeste.suunas.
allapoole.liiguks..Sellist.õhuvahetust.nimetati.ja.nimetatakse.
praegugi. valesti–. tõrjuvaks. õhuvahetuseks.. See. termin. on.
siiski.nii.paljudesse.maadesse.levinud,.et.käesolevale.artiklile..
alla.kirjutanud.annavad.endale.loa.seda.ka.käesolevas.artiklis.
kasutada.

Tõrjuv. õhuvahetus. ei. täitnud. kahjuks. temale. pandud. suuri.
ootusi;.tuli.välja,.et.see.ei.toiminud.oodatud.viisil.näiteks.koo-
liklassides,. kus. ruumides. on. palju. inimesi..Nüüd. teame,. et.
tuuletõmbuse.vältimiseks.tuli.sissepuhkeõhk.ruumi.tuua.eriti.
madalal. kiirusel.(Kasutatavaid. sissepuhkeseadmeid. kutsu-
takse. seetõttu. madalkiiruslõppseadmeteks. või. madalrõ-
hulõppseadmeteks)..Kuid.õhu.väike.kiirus.õhuvahetuses.viib.
selleni,.et.ka.sissepuhkeõhu.voolutugevus.jääb.väikeseks.

Ruumides,.kus.on.palju.inimesi,.jääb.seetõttu.ruumiõhu.ter-
viklik. liikumiskiirus. sageli. suuremaks. kui. sissepuhkeõhu.
voolutugevus..Näiteks.kooliklassides.muutub.eeldatav.tõrje-
funktsioon. kergestikontrollimatuks,. segunevaks. õhuvahetu-
seks..See.füüsikaline.põhioletus.ning.negatiivsed.kogemused.
selle.meetodi.osas.tema.sageli.ebarahuldava.termilise.muga-
vuse. tõttu.on.viinud.selleni,. et.paigalduse. seisukohast. liht-
sam,.kuid.ebatervislik.segunev.õhuvahetus.on.koolides.taas.
esikohale.tõusnud..

Miljoneid haiguspäevi vähem, miljoneid haige lapse hooldamise päevi vähem.

Tarvitseb vaid vanade asemele modernsed Softflo lõppseadmed paigaldada

WALL CONFLUENT JETS
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Wall Confluent Jets – uus võimalus 
tervislikuks õhuvahetuseks – Kihistuv 
õhuvahetus

Viimase.15.aasta.jooksul.on.välja.arendatud.uus.õhuvahetuse.
süsteem- Wall Confluent Jets- ja seda on büroohoonetes ula-
tuslikult.uuritud..Viimased.kaks.aastat.on.seda.õhujagamise.
süsteemi. uuritud. nii. testidega. kui. ka. visuaalselt. CFD. abil..
Tulemused. on. osutunud. pehmelt. öeldes. sensatsiooniliseks..
Osade. testide. tulemusi. esitlesid. seetõttu. septembris. 2004.
Inglise.ülikooli.Readingini.uurijad.konverentsil.Air.Distribution.
in.Rooms.Coimbras,.Portugalis..

Wall Confluent Jets– süsteemis antakse sissepuhkeõhule 
suurem.impulss,.mis.on.5.kuni.50.korda.suurem.kui.tavalistel.
õhuvahetuse.lõppseadmetel..Sellega.saadakse.õhuvoolu

võimsus. nii. suureks,. et. see. ületab. termilisi. õhuliikumisi.
ruumis.. Õhuvahetuse. toimumist. ja. efektiivsust. saab. nüüd.
nähtavaks.ning.optimaalseks.muuta.CFD-d.kasutades.

Optimeerimine. tähendab.üldiselt,.et.sissepuhkeõhk. tuuakse.
mööda. seinu. ja. põrandat. inimeste. juurde,. kus. ta. . inimese.
ümber.vertikaalse.õhkkardina.moodustab..Sellega.saadakse.
partiklite. liikumine. inimeselt. inimesele. minimaalseks,. kuna.
inimeste.hingamisest.saastunud.õhk.saab.nüüd.liikuda.üles-
poole.lae.alla.nii,.et.see.kontrollimatult.tagasi.teiste.inimeste.
juurde.ei. tuleks.. Tulemuseks.on,. et. ruumi. õhk.kihistatakse.
kaheks.vööndiks.-.puhtamaks,.kus.viibivad.inimesed.ja.saas-
tunumaks.vööndiks.lae.all.

Kontoriruumides. läbi. viidud. uurimusi. on. viimastel. aastatel.
täiendatud.katseliste.analüüsidega.uue.meetodi.funktsionee-
rimise.kohta.kooliklassides..Mõned.neist.mõõtmistest.ja.uuri-
mustest.on.viimastel.aegadel.läbi.viidud.Rootsis.BMG–s.Gävle.
ülikoolis..

Aktuaalsete.mõõtmiste.eesmärk.oli.uuritava.klassiruumi.eri.
kohtades. ruumiõhu. keskmist. ”eluiga”. mõõta.. Seetõttu. sai.
määratleda. samades. punktides. ka. õhuvahetusindeksi. suu-
ruse. Kõik Wall Confluent Jets- õhuvahetussüsteemiga tehtud 
katsed.näitasid,.et. saastunud.õhk. ruumis,.kus.asus.25. ini-
mest,.oli.liikunud.häirimatult.üles.lae.alla.ja.sealt.kaudu.ära.
väljatõmbesse.

Kõige. hämmastavam. oli. see,. et. õhuvahetus. osutus. efek-
tiivseks. ja. saastunud. partiklite. liikumine. inimeste. vahel..
minimaalseks.ka.siis,.kui.sissepuhkeõhku.vähendati.200.–.st.
120.l/s,.ehk.8–.st.4,8.l/s.inimese.kohta!

Kuna.samasuguseid.tulemusi.saadi.ka.Readingi.ülikooli.mõõt-
mistel,.näitasid.nüüd.saadud.tulemused,.et. igal.pool.maail-
mas.praegu.kasutatavad.koolide.hea.õhuvahetuse.põhimõtted.
hakkavad.lähitulevikus.dramaatiliselt.muutuma..Kui.nii.juhtub,.
hakkavad.ruumis.viibivad.inimesed.saama.hingamiseks.ainult.
murdosa.nii.väljast.kui.seest.tuleva.saastet.võrreldes.sellega,.
milleks.nad.praegu.on.sunnitud.-.ise.seda.teadmata.ja.tund-
mata..Praktikas.tähendab.see.ainult.lihtsat.õhuvahetuse.lõpp-
seadmete.väljavahetamist.

Mõõtmised viidi läbi järgmistes tingimustes:

Ruumi mõõdud = 7.2 x 8.4 m.   Lae kõrgus = 2.9 m. 

Ruumi soojuskoormus:  
25 inimsimulaatorit à 95 w.

Fassaadi välistemperatuur: – 16° C

Sissepuhkeõhu hulk:  
200 ja 120 l/s = vastavalt 8 ja 4.8 l/s inimese kohta

Sissepuhkeõhu temperatuur: 16° 200  l/s, 13° 120 l/s

Sissepuhke lõppseade:  
S 11 püsti nurgas 

Sooritaja ja vastutaja:  

Tehnika doktori kanditaat Claes Blomqvist

Mõõtmiste analüüs:  Tehnika doktor Taghi Karimipanah

Tagasiside ja nõustamine: Professor Mats Sandberg 

Kokkuvõte mõõtmistest Wall Confluent 
Jets – süsteemiga klassiruumis

•.Esialgu.asetsesid.klassi.neljas.nurgas.madalarõhulised.sis-
sepuhke.lõppseadmed,.mille.õhuhulk.oli.4.x.50.=.200.l/s.ning.
mõõdeti. nende. töötamist.. See. toimus. nii,. et. mõõdeti. ruu-
miõhu. ”eluiga”. ja. seejärel. õhuvahetuse. indeks. määratud.
punktides.. Mõõtmistest. selgus,. et. ruumiõhk. oli. kõikjal. ini-
meste.nina.ja.suu.piirkonnas.segunenud.

Pilt 1.
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• Seejärel vahetati neli madalarõhulist lõppseadet Softflo S 11 
vastu, mis vastab Wall Confluent Jets süsteemi parameetri-
tele..S.11.paigaldati.samal.viisil.nurkadesse.veidi.põrandast.
kõrgemale.ning.sooritati.mõõtmised.samades.50-s.määratud.
punktis.kümnes.erinevas.mõõtmisolukorras..Kasutati.nii.nelja.
lõppseadet.kui.ka.kahte.seadet.nurkades,.õhuhulkadega.200.
ja.120.l/s..

•.Kõigis.punktides.kuni.1,2.m.istumiskõrguseni.näitasid.mõõt-
mised.ruumiõhu.keskmise.vanuse.kohta,.et. inimestelt.pärit.
saastunud. õhk. pääses. häirimatult. ülespoole. tõusma. ja. ini-
meste. asukohast. lahkuma.. Kahes. punktis. viiekümnest. oli.
näha.pürgimusi.seguneva.õhuvahetuse.poole.1,8.m.kõrgusel,.
mis. on. loomulikult. 0,6. m. istuvatest. inimestest. ülevalpool..
(Erinevates. inimestest. pärit. õhuvoolud. põrkuvad. kihistuva.
õhuvahetuse. korral. kõrgemal. ruumis,. kus. need. omavahel.
segunevad,.mis.on.sellel.tasemel.hügieeni.seisukohast.eba-
oluline).

•.Olenemata.sellest,.kas.õhuhulk.oli.200.või.120. l/s. ja.kas.
nurkades.oli.neli.või.kaks.lõppseadet,.mitte.kunagi.ei.muutu-
nud.õhuvahetus.inimeste.asukohas.segunevaks.

Võrreldes.seguneva.õhuvahetusega.või.madalarõhuliste.lõpp-
seadmetega.tunneb.ja.hingab.inimene.sisse.palju.kvaliteetse-
mat.õhku.ja.seda.isegi.siis,.kui.õhuhulki.on.vähendatud.40%.
võrra!

•. Õhuvahetuse. tõhusust. mõõdeti. ka. väljatõmbeõhust. 10..
eri. mõõtmisega.. Professor. Mats. Sandberg. –. mõiste. õhu-
vahetuse. kasutegur. “isa”. –. väitis. siiski. nende. mõõtmiste.

Pilt 2. Graafiline kokkuvõte mõõtmisest: Võrdlus õhku tõrjuva süsteemi ja Confluent Jets  

süsteemi vahel klassiruumis, kus asub 4 lõppseadet (igas nurgas üks, 50 l/s)

kohta,. et. saadud. väärtusi. suurematest. ruumidest,. kus. on.
rohkem.soojusallikaid,. ,.ei. tule.pidada.absoluutseteks,.vaid.
pigem.tendentsideks..Seevastu.tuleb.ruumimõhu.mõõtmisel.
eri.punktidest.inimeste.asukohavööndis.tõdeda,.et.seal.õhk.ei.
segune..Sellest.aksioomist.hoolimata.mõõdeti.siiski.ka.õhuva-
hetuse.kasutegurit.kõigis.kõrgrõhulõppseadmetes..See.osutus.
35%.paremaks.kui.on.võimalik.seguneva.või.tõrjuva.õhuva-
hetuse.abil.koolides.saavutada.

•.Mõõtmistulemuste.kinnituseks.kasutati.ka.suitsuteste,.kus.
on. selgelt. näha. ülespoole. liikuvaid. õhuvoole.. Toimingud. on.
salvestatud.ja.neid.saab.näha.DVD-ga.

• Kasutatud Softflo S11 õhuvahetuse lõppseadmed ei teki-
tanud. mingeid. lähivööndeid. või. heitepikkusi. ruumis.. . Piki.
seina.moodustus.30.mm.paks.suurel.kiirusel.liikuv.“.õhupadi”..
Väljaspool.seda.patja.märgati.ainult.selle.vastas.olevaid.segu-
nenud.ruumiõhu.liikumisi,.millel.oli.tähtsusetult.madal.kiirus.

Kommentaarid pildi 2 kohta

•.Kui.õhuvahetuse. indeks.on.kõrgem.kui.1,0. siis. tähendab.
see,.et.õhu.”eluiga”.on.lühike..Õhk.liigub.üles.vastavalt.ini-
meste.kehadele,.kihistudes.segunevaks.muutumata..

Rohelised tulbad näitavad, et Confluent Jets süsteemi korral 
on.olukord.koguaeg.selline..See.peab.paika.ka.punktides.2.ja.
4.kihistuva.süsteemi.korral..(Võrdlust.õhku.segava.õhuvahe-
tusega.läbi.ei.viidud,.kuna.väärtused.üle.1,0.on.selle.puhul.
füüsikaliselt.võimatud).
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•.Punktid.2.ja.4.on.mõõdetud.kolmes.erinevas.ruumi.kohas.
0,1.m.kõrgusel.põrandast..Nendes.punktides.jääb.õhu.”eluiga”.
küllalt. lühikeseks. ja. kohalik. õhuvahetusindeks. on. seetõttu..
üle.1,0..

Kumbki. võrreldud. õhuvahetussüsteemidest. toob. sissepuh-
keõhku.mööda.põrandat.ja.transpordib.seetõttu.mõõdetava-
tesse.punktidesse.pidevalt.uut.õhku..Meetodite.omavahelises.
võrdluses.peaks.seetõttu.võib-olla.punktid.2.ja.4.arvestamata.
jätma.

•.Punktid.3.ja.5.on.mõõdetud.kolmes.erinevas.ruumi.kohas.
1,2.m.kõrgusel.põrandast,.seega.kõrgemal.kui.soojusallika-
test. inimeste.nina.ja.suu.kõrgus..Kui.kohalik.õhuvahetusin-
deks on siin üle 1,00 - nagu on olukord Confluent Jets 
-süsteemiga,.on.õhul.selleski.punktis.endiselt.ülespoole.liikuv.
suund.ning.asi.ei.ole.seega.veel.õhku.segavaks.õhuvahetu-
seks.muutunud..

•.Punkt.6.on.mõõdetud.ruumi.keskel.1,8.m.kõrgusel,.seega.
antud.juhul.0,6.m.soojusallikatest.ülalpool.ja.siingi.ei.ole.õhk.
veel Confluent Jets süsteemiga segunevaks õhuvahetuseks 
muutunud.

•. Keskmine. kohalik. õhuvahetusindeks. võrdluse. seisukohast.
huvitavates punktides 3,5 ja 6 on Confluent Jets süsteemil 1,2 
ja.tõrjuval.õhuvahetusel.0,63..Need.arvud.näitavad,.et.ruumis.
viibivad.inimesed.peaksid.kogema.märgatavalt.paremat.õhu.
kvaliteeti Confluent Jets süsteemi kasutamise korral.

Mis on kohalik õhuvahetuse indeks?

Õhuvahetuse indeks on õhu keskmine ”eluiga” mõõ
detuna erinevates punktides kus viibib inimene. Mõõ
detakse märkegaasi abil.

Kohalik õhuvahetusindeks = nominaalajakonstant / 
ajakonstant mõõdetud punktis.

Kui kohalik õhuvahetuse indeks on üle 1,0

Õhu.keskmine.”eluiga”.inimeste.ümber.on.lühike..Õhk.liigub.
ühes.suunas..Antud.juhul.ülespoole.

Inimene.tunneb.õhu.värske.olevat..Inimestest.ja.muudest.
soojusallikatest.eralduvad.õhusaaste.partiklid.liiguvad.üles-
poole.ja.eemalduvad.ruumist,.suundumata.kõrvale.teiste.
inimeste.hingamisteedesse..

Kui õhuvahetuse indeks võrdub 1,0

Õhu.keskmine.”eluiga”.inimeste.ümber.on.seguneva.õhu-
vahetuse.puhul.kõige.madalam..Inimene.kogeb.ruumiõhu.
rahuldava.olevat.

Inimestelt.pärit.olevad.partiklid.käivad.enne.ruumist.
eemaldumist.läbi.nii.paljude.inimeste.hingamisteedest..
kui.võimalik..(Õhuvahetus.on.täiesti.segunev,.kui.selle..
efektiivsus.=.50.%.)

Kui õhuvahetuse indeks on alla 1,0

Õhu.”eluiga”.inimeste.ümber.on.pikk..Õhk.on.seega.rohkem.
või.vähem.passiivne...

Inimene.tunneb.ruumi.õhu.olevat.vähem.värskest.kuni.
umbseni..Inimestelt.pärit.olevad.partiklid.käivad.enne.ruu-
mist.eemaldumist.läbi.nii.paljude.inimeste.hingamisteedest.
kui.võimalik.

Kokkuvõte mõõtetulemustest  
Wall Confluent Jets süsteemiga  
(seisuga 2�. 0�. 2004)

•. Võrreldes. seguneva. õhuvahetusega. võib. õhuhulki. vähen-
dada.40.%,.ning.seda.ka.koolides..Ruumis.olevad.inimesed.
tunnevad.sellegipoolest.paremat.õhuvahetust..Seda.näitavad.
mõõtmised.nii.Readingini.ülikoolis.kui.ka.MG.Gävles.

•.Saastunud.partiklite. levimine.inimeselt. inimesele.väheneb.
olematuks. kõikides. ruumi. osades. -. ka. koolide. puhul.. Selle.
vähenemise. täpsustamiseks. vajatakse. lisauurimusi.. Kuna.
tagajärjed.inimeste.tervisele.kujunevad.nii.märkimisväärseks,.
tuleb.see.uurimus.esiplaanile.tõsta.

• Mõõtmistulemustest selgus, et kasutades Wall Confluent Jet 
süsteemi,.paraneb.soojusvahetus.ruumis.oluliselt..See.tähen-
dab,.et.ruumi.jahutamiseks.vaja.minevat.energiat.võib.mär-
gatavalt. vähendada.. Veel. suurem. säästupotentsiaal. on.
tööstuses,.kus.suuri.ruume.soojendatakse.seguneva.õhuva-
hetuse.abil.

Suur erinevus toodete jahutusvõim-
suse ja soojusvahetuse efektiivsuse 
vahel

Kui.jahutame.ruume.üldiselt.kasutatava.seguneva.õhuvahe-
tuse.meetodil,.siis.ei.ületa.soojusvahetus.ruumis.kunagi.50%.
võimalikust. 100%-st.. Selle. ebaefektiivsuse. põhjusest. on.
kerge.aru.saada,.kui.analüüsida,.mis.toimub.füüsikaliselt,.kui.
jahutame.ruumi.laes.olevate.sisepuhkeseadmete.või.praegu.
nii.tavaliste.jahutuspalkidega:

•. Allapoole. suunatud. jahutatud. sissepuhkeõhk. segab. üles-
poole.liikuva.soojema.konvektsiooniõhu.pääsemist.lae.alla.ja.
soojuse.eraldumist.ruumist.

•. Seevastu. sissepuhkeõhk. püüab. sooja. konvektsiooniõhku.
tagasi.alla.soojusallika.juurde.suruda..Nii.tuuakse.soojus.soo-
jusallika. juurde. tagasi.. See. pidevalt. jätkuv. uuesti. soojene-
mine. viib. . selleni,. et. ruumi. tuleb. pidevalt. jahutusenergiat.
juurde.tuua..

•.Kogu.ruum.jahutatakse.–.isegi.need.kohad,.kus.ei.viibi.ini-
mene.või.puuduvad.soojusallikad.

Need. komponendid. mõjutavad. jahutust. sedavõrd,. et. selle.
efektiivsus.segunevas.õhuvahetuses.kujuneb.väga.madalaks,.
sageli.vaid.40.%.

Seguneva.õhuvahetuse.abil.toimuva.ruumiõhu.jahutamise.eba-
efektiivsus.tuli.esile.alles.siis,.kui.alustati.kihistuva.õhuvahetuse.
lähemalt.uurimist.ja.võrdlemine.võimalikuks.sai..
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Kuna katseliste uurimuste läbiviimine on  väga spetsiifiline ja 
kallis,.on.alles.CFD.arenemise. tagajärjel.olnud.võimalik. soo-
jusülekandumise. efektiivsust. teadvustada.. See. võimalus. on.
siiski.praegugi.nii.vähetuntud,.et.ka.väljend.“soojusülekandu-
mise efektiivsus” (عt) on tundmatu mõiste isegi spetsialistide 
hulgas,.vähemalt.Rootsis..

Bengt Sellö

bengt@fresh.se

Taghi Karimipanah

taghi.k@comhem.se
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Ühendades.CFD.abil. läbi. viidud.katselisi.mõõtmisi,. on.Rea-
dingi.ülikool.suutnud.tõestada,.et.kontoriruumides.tõhustati.
soojusvahetust üle 70 %, kui Confluent Jets - meetodi abil 
vähendada. pidevalt. esinevat. ja. ebavajalikku. soojusallikate.
uuesti.soojendamist,.mis.on.tulemuseks.õhku.segava.õhuva-
hetuse.korral.
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Kokkuvõte

Käesolev artikkel käsitleb sissepuhkeseadmete õhu 
lähtekiiruse mõju mehhaanilise õhuvahetusüsteemi 
energiakasutusele. Energiakasutust hinnati, kasuta
des sissepuhkeõhu juga, millega saavutati võrrelda
vate katsete puhul samad tingimused. Uurimises 
võrreldi nelja erinevat õhujaotussüsteemi: seina 
poole puhuv tõrjuv õhujaotus, kihistuv õhujaotus 
(Wall Confluent Jets), impinging jet õhujaotus ning 
õhku segav õhujaotus. Süsteeme vaadeldakse, aseta
des õhuvahetusindeksi Air Distribution Index (ADI) 
erinevatele süsteemidele ühesuguseks.

Laialdaselt.kasutuses.olevad.suuremal.õhu.lähtekiirusel.põhi-
nevad.õhujaotussüsteemid.vajavad.suuremat.sissepuhkeõhu.
voolu. ja. kulutavad. seega. rohkem. ventilaatori. energiat. kui.
vähesel.õhu.lähtekiirusel.põhinevad,.kuid.süsteemi.abil.pürgi-
takse.ühesuguse.ADI-.indeksi.poole..Lisaks.sellele.viivad.süs-
teemide. vahelised. õhujoa. kiiruse. erinevused. erineva.
dünaamilise. rõhuni. ja. süsteemi. rõhutaseme. kaudu. vajaliku.
ventilaatorienergiani..Need.kaks.eelpool.nimetatud.asja.sele-
tavad.süsteemide.vahelisi.energiakasutuse.erinevusi.

Käesolevas.artiklis.vaadeldakse.neid. tegureid,.püüdes.välja.
selgitada. eri. õhujaotussüsteemide. vahelisi. energiakasutuse.
erinevusi..Ruumi.õhujaotusviise.käsitlevas.kirjanduses.ei.ole.
käesoleva. artikli. kirjutajate. andmetel. seda. kasulikku. infor-
matsiooni.näiteks.projekteerijate.jaoks.piisavalt.

1. Sissejuhatus

Suurim osa energiakulust nii tööstus kui eluhoonetes 
kasutatakse LVI süsteemides. Käesolev artikkel käsit
leb erinevate õhus sissepuhkeseadmete lähtekiiruse 
mõju õhuvahetussüsteemi energiakulule. Energiaka
sutuse efektiivsuse võrdlus viiakse läbi  energiakulu 
põhjal, kui samad tingimused püütakse saavutada eri
nevate süsteemide abil. Võrdlemises keskendutakse 
neljale erinevale õhujaotussüsteemile: tõrjuv õhuva
hetussüsteem, kihistuv (WCJ) õhuvahetus, impinging 
jet õhuvahetus ning õhku segav õhuvahetussüsteem. 
Nende eri süsteemide õhuvahetuse efektiivsust on 
käsitletud allikmaterjalides [18].

Vuolle. [9]. on. uurinud. aritmeetiliselt. temperatuurigradiendi.
mõju.õhku.segava,.tõrjuva.ja.kihistava.(WCJ).õhujaotussüs-
teemi. energiakasutusele.. Ta. kasutas. oma. kalkulatsioonides.
programmi.IDA-.Indoor.Climate.and.Energy.hoonetes.soojus-
tingimuste,.siseõhu.kvaliteedi. ja.energiakasutuse.simuleeri-
miseks.. Ta. tõi. esile. umbes. 10-15. %-se. energiasäästu. või-
maluse.õhku.kihistava.ja.tõrjuva.süsteemiga.traditsioonilise.

Sissepuhkeseadmete õhu lähtekiiruse mõju õhu-
vahetussüsteemi energiakasutusele
T.Karimipanah 1, H.B. Awmbi 2 and B. Mosfegh 1  ( 1 University of Gävle, Sweden   2 University of Reading, UK ) 

Email : taghi.k@comhem.se , h.b.awbi@rdg.ac.uk , bmh@hig.se

õhku.segava.õhuvahetusega.võrreldes..Erinevalt.käesolevast.
artiklist.ei.käsitle.Vuolle.[9].soojusgradiendi.ja.soojustingimis-
te.vahelist.seost.

2. Teoreetiline taust

Numbrilised. arvutused. on. läbi. viidud. Readingi. ülikoolis..
(2,78.m.x.2,78.m.x.2,3.m).–.suuruses.testruumis,.kasutades.
VORTEX. CFD. programmi. ja. RNG. turbulentsimudelit. [11]..
Nelja.käsiteldava.õhujaotussüsteemi.kohta.on.läbi.viidud.ka.
põhjalikud.mõõtmised,.mille.kohta. leiab. teavet.allikast. [3]..
Mõõtmiste. põhjal. on. olnud. võimalik. määratleda. planeeri-
misparameetrid Confluent Jets -õhuvahetusüsteemi kavan-
damiseks.

CFD-simulatsioonides.kõikus.sissepuhkeõhu.hulk.25.l/s.(viite-
väärtus).ja..50.l/s.vahel.kõigi.süsteemidega.sama.ADI-.indeksi.
(määratud.skeemil.6).saavutamiseks..Sissepuhkeõhu.tempe-
ratuuriks.määrati.180.C.ja.maksimaalseks.jahutusvõimsuseks.
60.W/m2.

Õhu.keskmine.vanus.ruumi.erinevates.punktides.on.määrat-
letav.vastavalt.allpool.toodud.valemitele:

. . . . .

Ventilatsiooni. kasuteguri. hindamiseks. kasutatakse. sooju-
sülekande. efektiivsust. (et). koos. temperatuuritingimustega.
rahulolematute. inimeste.osakaalu.(PPD).ja.õhu.kvaliteediga.
rahulolematute. osakaaluga. (PD):. Efektiivsused. (et). ja. (ec).
määratakse.allikas.[12]:

Valemis.(2).on.T.temperatuur.(ic),.C.saastekontsentratsioon.
(ppm),.allindeks.0.märgib.äratõmmet,.i.sissepuhet.ja.m.ruu-
mi.inimeste.poolt.kasutatava.vööndi.keskmist.väärtust.1,8.m.
kõrgusel..Indeks.et.on.sama.mis.soojusülekandjate.tempera-
tuurisuhe.ja.kirjeldab.soojuskoormuse.eemaldumise.efektiiv-
sust..Indeks.ec.näitab.saaste.eemaldamise.tõhusust..Indeksi-
te. et. ja. ec. väärtused. kujunevad. muuhulgas. soojus-. ja.
saasteallikate,.õhujaotuse.ja.ruumi.mõõtmete.põhjal..Indek-
site.head.väärtused.ei.taga.siiski.alati.häid.soojustingimusi.ja.
õhu.kvaliteeti.ruumis.inimeste.asukohavööndis..

Fauger.[13].on.välja.töötanud.siseõhu.kvaliteediga.rahulole-
matute. (PD).ning.soojustingimustega. rahulolematute. (PPD).
osakaalude.arvestamise.valemid.(3).ja.(4),.
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milles. õhuvahetuse.maht. on. (Is-1). ja. PMW. (Predicted.Men.
Vote).on.soojuse.tunnetamine.määratletuna.ISO.7730-i.järgi.
[14]..Soovitatav.PPD.väärtus.on.10.%,.see.vastab.PMW.0,5-
le..Seega.kirjeldab.kummagi.indeksi.madalaim.väärtus.head.
siseõhu.kvaliteeti.ja.häid.soojustingimusi..

Õhuvahetussüsteemi.kvaliteedi.kirjeldamiseks.saab.tempera-
tuurisuhte.väärtuse.Nt.ja.õhu.kvaliteedi.väärtuse.Nc.määrat-
leda,.ühendades.valemid.(2).PPD.ja.PD.indeksitega.järgnevalt.
[12,.15]:

Neist.kahest.väärtusest.on.võimalik.nende.ühendamisel.saa-
da.üks.indeks,.Air.Distribution.Index.(ADI),.mis.näitab.õhuva-
hetusüsteemi. efektiivsust. nii. õhu. kvaliteedi. kui. soojustingi-
muste. osas.. Valemi. vormis. on. see. võimalik. määratleda.
järgnevalt.[12]:.

Käesolevas. uurimuses. väljapakutavat. skeemi. kasutatakse.
õhuvahetusüsteemide.efektiivsuse.võrdlemiseks.

�. Tulemused ja väited

On.teada,.et.üldiselt.kasutuses.olevad.suurt.õhu.lähtekiirust.
kasutavad.õhuvahetussüsteemid.vajavad.palju.rohkem.venti-
laatorienergiat.kui.väikest.õhu.lähtekiirust.kasutavad..Aktsep-
teeritava.CO2.kontsentratsiooni.saavutamiseks.(näiteks.1000.
ppm).soovitavad.traditsioonilised.õhuvahetusjuhised.8.l/s.ini-
mese.kohta.väikest.lähtekiirust.kasutavates.ja.10.l/s.inimese.
kohta. suurt. lähtekiirust. kasutavates. õhuvahetusüsteemides.
ehk süsteemide vaheline koefitsient on 1,25.

On.olemas.järgmised.proportsionaalsused.õhuvahetuse.hulga.
(q), rõhuerinevuse (Δp) ja ventilaatorienergia (E) vahel:

Seega. on. suuremad. lähtekiirust. kasutava. õhuvahetussüs-
teemi rõhuerinevus (Δp) 1,252 = 1,56 (ehk 56 %) võrra 
suurem. ja. ventilaatori. energiakulu. (E). 1,253. =. 1,95. võrra.
suurem,. mis. vastab. 95. %-sele. erinevusele. energiakulus..
Lisaks. sellele. on. võrdlussüsteemi. lähtekiirus. palju. suurem.
seega.sissepuhkeseadmestiku.dünaamiline.rõhk.kõrgem.kui.
väikest.puhumiskiirust.kasutavatel. süsteemidel..Ka.see.viib.
lisaks.ülalkirjeldatud.sissepuhkeõhu.suuremale.hulgale.väiks-
ema.energiakuluni.

Nelja. erineva. õhuvahetussüs-
teemi. (tabel. 1). ja. õhujaotusin-
deksi. (ADI). võrdlemisel. võib.
märgata,.et.efektiivse.õhujaotus-
viisi.korral.ei.vajata.suurt.sisse-

puhkeõhu.kiirust..Tabeli.1.järgi.annab.seina.poole.puhuv.Wall 
Confluent Jet.parima.ADI-.indeksi.(ehk.13,5).sissepuhkeõhu.
miinimumhulga.0,0025.m3..S-1.korral..Sama.indeksi.saavu-
tamiseks. vajatakse. õhku. segava. süsteemi. korral. 1,8. korda.
suuremat. sissepuhkeõhu. hulka.. Kui. kasutame. valemis. (7).
esitatud.proportsionaalsusi,.saame.tulemuseks.1,83.=.5,83.
suurema.energiakulu..Tõrjuva.ventilatsiooni.korral.saadakse.
vastavaks. tulemuseks.1.. 103.=.1.33..Hoolimata. sellest,. et.
energiakulu.on.õhku.segava.õhuvahetusega.võrreldes.väik-
sem,.on.see.endiselt.suurem.kui.kihistuva.õhuvahetuse.(WCJ).
põhimõttel. toimival. süsteemil.. Kihistuva. õhujaotuse. puhul.
saadud.tulemus.on.1,43.=.2,74,.mis.on.peaaegu.kahekordne.
väärtus. tõrjuva. õhuvahetusega. võrreldes,. kuid. pool. õhku.
segava.õhujaotuse.puhul.saadud.väärtusest..Kihistuva.õhuja-
otuse. korral. saadakse. häid. tulemusi. suuremate. sissepuh-
keõhu. hulkadega. ja. selle. ADI-. indeksid. on. vägagi. lähedal.
tõrjuva.ja.Confluent Jet.süsteemi.väärtustele.

Kihistuva.süsteemi.(WCJ).temperatuur.ja.õhuvoolu.kiirusväl-
jad. on. näidatud. joonisel. 1. ja. 2.. Kõrgeimad. temperatuurid.
mõõdetakse.laetasandil.ja.kiirused.püsivad.standardväärtuste.
piires.. Seega. suudab. Confluent Jet-. õhujaotus. ühendada.
endas.tõrjuva.õhujaotuse.kihistumise.ja.õhku.segava.õhuva-
hetuse.õhu.segunemise.häid.külgi..Teine.kihistuva.süsteemi.
(WCJ).eelis.on.see,.et.seda.saab.kasutada.nii.kütmiseks.kui.
jahutamiseks.

4. Lõppjäreldused

• Õhuvahetusüsteemi valik mõjutab otsustavalt  
energiakulu.

• Kihistuva (WCJ) õhuvahetussüsteem on efektiivsem 
kui tõrjuv, Impinging Jet või õhku segav õhuvahetus. 

• Sama ADI- indeksi saavutamiseks õhku segava süs-
teemi abil vajame 1,� korda suuremat sissepuhkeõhu 
hulka ja 5,�� korda rohkem energiat.

• Tõrjuv õhuvahetus kulutab 1, �� korda ja Impinging 
Jet- õhuvahetus 2,74 korda rohkem energiat kui kihis-
tuva õhuvahetus (WCJ), kuid nad on siiski efektiivse-
mad kui traditsiooniline õhku segav õhuvahetus.

• Käesoleva artikli autorid usuvad, et energia säästmi-
seks vajatakse enam väikest kiirust kasutavate süstee-
mide arenenud versioone ja üha vähem traditsioonilisi 
õhku segavaid süsteeme, kuna nende efektiivsus on 
märgatavalt madalam kui õhku kihistavatel õhujaotus-
süsteemidel.
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Õhuvahetussüsteem Sissepuhkeõhu koguhulk [m3 /s] Õhujaotusindeks (ADI)

Õhku.segav.......................................0.025.(võrdlusväärtus+).................................................... 10.9

Õhku.segav.......................................0.040.(1.6x0.025)............................................................. 12.2

Õhku.segav.......................................0.045.(1.8x0.025)............................................................. 13.5

Õhku.segav.......................................0.0475.(1.9x0.025)........................................................... 14.2

Õhku.segav.......................................0.050.(2x0.025)............................................................... 15.4

Tõrjuv...............................................0.025.(võrdlusväärtus+).................................................... 12.0

Tõrjuv...............................................0.0277.(1.11x0.05)........................................................... 13.9

Tõrjuv...............................................0.0275.(1.10x0.05)........................................................... 13.6

Tõrjuv...............................................0.050.(2x0.025)............................................................... 22.9

Kihistuv õhuvahetus ...................... 0.025 (võrdlusväärtus+) ...................................................13.5

Kihistuv õhuvahetus ...................... 0.050 (2x0.025) .............................................................23.9

Impinging.Jet....................................0.025.(võrdlusväärtus).(võrdlusväärtus+)............................ 11.3

Impinging.Jet....................................0.030.(1.2x0.025)............................................................. 12.4

Impinging.Jet....................................0.035.(1.4x0.025)............................................................. 13.6

Impinging.Jet....................................0.0375.(1.5x0.025)........................................................... 14.4

Impinging.Jet....................................0.050.(2x0.025)............................................................... 20.8

. +.võrdlusväärtus.=.0.25.m3.s-1

Joonis 1. Confluent Jets Ventilation ruumitemperatuuri 

graafika

Tabel 1. CFDsimulatsioonide tulemusi.

Joonis 2. Confluent Jets Ventilation õhuliikumise kiiruse 

graafika.
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DÜÜSTORU S11
Seinale paigaldatav sissepuhkeõhuseade eelseadistatud teatud 

õhuhulga jaoks
Tehnilised andmed – S11

• Õhuhulk ......................Valitav kuni 157 l/ s
• Töörõhk ......................Valitav kuni 150 Pa
• Müratase .....................Alati alla 26 dB (A)
• Liides (Ø) ...................125, 160, 200 ja 250 mm

• S 11 sobib koolide, bürooruumide, hallide ja spordisaalide ning  
  äripindade õhuvahetuseks.

• Kihistuv õhuvahetus parandab siseõhku.

• S11 võimaldab kihistuvat õhujaotusviisi

• S 11125 toimib suitsutõkkena (vastab  E 7 punkti 6.1. nõuetele)

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

• Pikkus  .......................600 – 2500 mm
• Pinnatöötlus ................Roostevaba teras, 
   galvaniseeritud plekk, üle värvitud 
• KvaliteedisertifikaadidKvaliteedisertifikaadid ..ISO 9001 ja ISO 14001

KIHISTUV ÕHUVAHETUS
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Uus tehnika avab tee tuule-
tõmbe puudumisele ja pare-
male siseõhule
Voolutehniliselt.optimeeritud.düüsid.tekitavad.vaikse.õhujoa..
Õhujoa. tugev. lähteimpulss. „veab“. suure. hulga. ruumiõhku.
endaga.kaasa.(ejektor.–.põhimõte).

Sissepuhkeseade,. milles. kasutatakse. tugevat. lähteimpulssi.
omavat.õhujuga,.liigutab.ruumi.õhku.tõhusalt,.mis.parandab.
õhuvahetuse.efektiivsust..Teiste.sõnadega.tuulutatakse.ruum.
paremini.läbi.

Kui.võrrelda.nüüdisaegseid.õhujaotustehnikaid,.saavutatakse.
parim.õhuvahetuse..kasutegur.ja.kõige.puhtam.ruumiõhk.ini-
meste. asukohavööndis. kihistuva. õhujaotusviisi. abil.. Nii.
toimub,.kui.juhtida.S.11.hajutusseadme.abil.suurt.lähtekiirust.
omav.õhujuga.vastu.seina.(horisontaalne.paigaldus).või.ruumi.
nurka.(püstiasend)..Sellisel.juhul.levib.sissepuhkeõhk.mööda.
seina. madala. ja. eelnevalt. planeeritud. kiirusega. ühtlaselt.
terves.ruumis.

Laboratooriumitestid.on.näidanud,.et.uus.kihistuva.õhuvahe-
tuse.tehnika.tagab.inimeste.asukohas.täieliku.tuuletõmbuse.
puudumise..Õhu.kiirused.on. inimeste.asukohavööndis.kogu.
aeg.alla.0,2.m/s,.hoolimata.sellest,.et.sissepuhkeõhk.jahuta-
takse.väärtuseni.+.10.i.C.või.soojendatakse.väärtuseni.+35.i.
C.(kui.õhu.hulk.on.maksimaalselt.146.l/s.per.lõppseade).

See on S 11

S.11.koosneb.kolmest.eri.osast:.silindertorust,.lõppkorgist.ja.
kahest.seinatoendist.(FA-toend).

Materjalid:.roostevaba.teras.või.ülevärvitud.RAL.9010

Läbimõõt.=.lõppseadme.suurus

Ø.125.=..600.mm.pikk
Ø.160.=..900.mm.pikk
Ø.200.=.1250.mm.pikk
Ø.250.=.2500.mm.pikk

Silindrisse. on. tehtud. düüsid.
ainult. ühet. suunda.. Silindrit.
saab. seega. vabalt. pöörata.
ja. puhumissuunda. 360. i.
muuta..

Projekteerimine

Kihistuva õhuvahetuse õhujuga opti-
meerib õhuvahetuse

Voolutehniliselt. optimeeritud. düüsid. loovad. tasase. õhujoa..
Iga. düüs. „veab“. 7-kordse. hulga. ruumiõhku. endaga. kaasa.
(ejektor-. põhimõte).. Sisepuhkeseade,. milles. kasutatakse.
tugevat. lähteimpulssi. omavat. õhujuga,. liigutab. ruumi. õhku.
tõhusalt.ringi..See.parandab.õhuvahetuse.kasutegurit..Teiste.
sõnadega. tuuldub. ruum. paremini. õhuvahetuse. efektiivsust..

kuni. kahekordseks.muutes.. Tugevalt. õhku. segav. düüsijuga.
tõhustab.ka.soojuse.ülekandumist.sekundaarsest.õhust.jahu-
tatud.sissepuhkeõhku.ja.nii.soojeneb.sissepuhkeõhk.kiiresti.

Seega.aktiveerib.õhujuga.ruumiõhku.ja.muutub.ruumis.auto-
riteediks..Sellest. tulenevalt. võimaldab.sissepuhkeõhu.segu-
nemine.ruumi.õhu.selget.kihistumist.

Kihistuva õhuvahetuse õhujuga 
muudab õhuvahetuse tõhususe ja 
siseõhu kvaliteedi optimaalseks

Kui.lasta.kihistuva.õhuvahetuse.õhuvool,.mis.on.kogu.ruumi.
õhus.autoriteet,. levida. ruumi.mööda.seina,.püüab.õhuvoog.
ruumi. õhu. kaheks. osaks. kihistada.. Madalam. kiht. koosneb.
puhtast,.jahedast.õhust.ja.kõrgem,.soojem.õhukiht.sisaldab.
rohkem. saastet.. Paigaldades. S. 11. püsti. ruumi. nurka. või.
horisontaalselt.laenurka,.kihistub.ruumi.õhk.eelpool.mainitud.
viisil..Selle.tagajärjel.väheneb.õhusaaste.partiklite.kontsent-
ratsioon.inimeste.asukohavööndis.poole.võrra.traditsioonilise.
õhku.segava.õhuvahetusega.võrreldes..

S.11.autoriteetsus.võimaldab.efektiivsemat.ruumi.õhu.kihis-
tumist.kui.tavaline.madalal.kiirusel.toimiv.lõppseade..Õhuva-
hetuse.kasutegur.tõuseb.seega.tavalisest.kõrgemale,.sageli.
lausa.70-80.%-ni..Traditsioonilise.õhku.segava.õhuvahetuse.
kasutegur.on.ainult.30-40.%..

Kihistuva õhuvahetuse õhujuga tagab 
alati tuuletõmbuse puudumise

Paigutades.S.11.püsti.inimeste.asukohavööndisse.ruumi.nurka.
vähemalt. 200. mm. kõrgusele. põrandast. ja. juhtides. õhuvoo.
vastu.nurka,.on.ruumi.õhu.kiirus.inimeste.asukohas.kogu.aeg.
alla.0,17.m./.s..Sissepuhkeõhk.võib.olla.jahutatud.lausa.väär-
tuseni.+10°.C.

Paigutades.S.11.horisontaalselt.ruumi.laenurka.(minimaalselt.
110.mm.seinast.eemale).ja.juhtides.õhujoa.vastu.seina,.jääb.
ruumiõhu.kiirus.inimese.asukohavööndis.alla.0,.2.m/.s..

S.11-.lõppseadmetes.saab.õhujoa.suunda.360.i.muuta,.kui.
mõnes.ruumi.osas.ilmneb.näiteks.mööbli.paigutusest.tulene-
vat.tuuletõmbust..Seega.on.täielik.tuuletõmbuse.puudumine.
kergesti. saavutatav.. Sel.moel. ei. häiri. sissepuhkeõhk. ruumi.
soojusallikatest.tulenevat.loomulikku.õhuringlust.
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S 11 ja õhu soojendamine 

Tänu. õhujoa. suurele. segunemisele. saab. sissepuhkeõhku.
jahutada.kuni.väärtuseni.+.10.i.C.või.soojendada.samal.põhi-
mõttel.väärtuseni.+.35.i.C.ilma.termilise.ebamugavuseta.

Vali sobiv suurus

Ülalolevas. tabelis. näitavad. sisemised. jooned. maksimaalset.
õhu.hulka.neljale.erinevale.suurusele..Õhuhulk.ja.töörõhk.on.
vabalt.valitavad.150.Pa-ni..Tabelis.näidatakse.ära.ka.mürta-
semed.

Graafiku müratasemed eeldavad, et lõppseade on ühen

datud vähemalt (36)* läbimõõdu pikkuse sirge kanali

osaga.

S. 11. toimetatakse. kohale. eelseadistatud. teatud. õhuhulga.
jaoks.kui.õhu.hulk.ja.töörõhk.tellimise.käigus.avaldatakse..Kui.
avaldatakse.ainult.õhu.hulk,.tuuakse.lõppseade.60.Pa.töörõ-
huga.. Õhu. hulki. on. ka. lihtne. kohapeal. tagantjärele. muuta.
järgmise.kalkulatsiooniskeemi.abil:

....qv = √∆p x 0,030 x Lkm

.....qv. = soovitud õhuhulk, dm3/s

 √Δp = valitud/mõõdetud töörõhk, Pa
0,030.= lõppseadme n. ö. K- väärtus
.Lkm. = lahti olevate düüside arv

Mürasummutus

Tabelist.on.näha,.et.S.11.on.8-.15.dB.(A).võrra.vaiksem.kui.
turul. olevad. liidesekapsliga. varustatud. sissepuhke. lõppse-

admed..

Mürataseme korrigeerimine heli võim-
sustasemeks

Kui graafikust saadud mürataset korrigeerida allpool oleva 
tabeli.väärtusega,.saadakse.heli.võimsustasemed.eri.oktaavi-
ribades.

Sissehitatud mürasummutus

Kuni. 250. Hz. sageduseni. on. S. 11. sisemine. mürasummutus.
kuni18.dB.suurem.kui.traditsioonilistel.liidesekapsliga.varus-
tatud.sissepuhke.lõppseadmetel.
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Eelseadistatud sissepuhkeõhuseade S 11 – a – b – c – d

a. Suurus ............................. Diameetri nimisuurus 125, 160, 200 tai 250 (315, 400, 500)

b. Õhuhulk .......................... Avaldatud l/s

c. Rõhk ................................ Avaldatud Pa

d. Pinnatöötlus .................... R = roostevaba teras, G =galvaniseeritud või RAL 9010

Tootekoodi näide: S 11 – 160  60 l/s – 100 Pa  R

Eristus



SISSEPUHKESEADE S44
Ripplae taha paigaldatav tuuletõmbevaba sissepuhkeseade

Tehnilised andmed – S44

• Õhuhulk ......................Valitav, eelseatud
  max 63 l/s (90 Pa)
• Töörõhk ......................Valitav, kuni 150 Pa
• Müratase .....................Alati alla 25 dB(A)

• S 44 – alati tuuletõmbevaba ja peaaegu hääletu,  
  eelseadistatud teatud õhuhulga jaoks 

• Kihistuv õhuvahetus parandab siseõhku

• S44 Võimaldab kihistuvat õhujaotusviisi 

• Õhuvahetuse kasutegur kuni 6070 %

• S 44 toimib suitsutõkkena (vastab E 7 punkti 6.1. nõuetele)

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

• Liides (Ø) ...................160 mm
• Mõõdud (K x P x L) ....... 205 x 600 x 600 mm
• Pinnatöötlus ................... Alumiinium, valge RAL 9010  
• Kvaliteedi sertifikaadidKvaliteedi sertifikaadid .. ISO 9001 ja ISO 14001

KIHISTUV ÕHUVAHETUS
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3.

1.

2.

 300–600
→ →

Uus tehnika avab tee tuu-
letõmbevabadele lõppsead-
metele ilma heitepikkusteta !
Kihistuva.õhuvahetuse.düüsid.vormivad.sissepuhkeõhu.õhu-
joaks.. Suurest. kiirusest. tulenevalt. kasvab. õhu. segunemine.
märgatavalt-. seda. nii. ruumiõhu. kui. lõppseadet. ümbritseva.
õhu.osas..

Segunenud. sissepuhkeõhk. pürgib. samal. ajal. lõppseadmest.
välja. vastupidisesse. suunda.. Vastassuunalised. õhuvoolud.
põrkavad.sel.juhul.omavahel.kokku,.mille.tagajärjel.sissepuh-
keõhu.impulss.väheneb.

Õhuvoolude.kokkupõrkamisest.ja.lõppseadme.ehitusest.tule-
nevalt.moodustub.õhujoast.esipaneelis.õhkpadi,.mis.levib.läbi.
esipaneeli.ruumi.optimaalselt.madalal.kiirusel.allapoole.kaldu.
suunas,. ilma. et. see. kinnituks. lakke. (coanda)-. nii. ei. sünni.
tavalisi.heitepikkusi.

Projekteerimine
Õhu jagunemine ruumis

S.44.erineb.täielikult.tavalistest.laehajutitest..Esipaneel.juhib.
õhujoa.ruumis.soovitud.suunda.lae.suhtes.20.¼.nurga.all.

Õhu.voolusuunda.on.lihtne.muuta,.kuna.esipaneeli.on.võima-
lik.pöörata.90,.180.või.270.kraadi.

Bürooruumides. paigutatakse. S. 44. vastavalt. allpool. olevale.
joonisele.tagaseina.lähedale..Õhujuga.suunatakse.tagaseina.
poole..Optimaalne.kaugus.tagaseinast.on.300-.600.mm,.mak-
simaalne.1200.mm..Sel.moel.saame.tagada.ruumis.õhuring-
luse.tõhustumise..Kui.S.44.on.paigaldatud.lähemale.kui.600.
mm.tagaseinast,.hakkab.ruumi.õhk.kaheks.kihiks.kujunema..
Inimeste.asukohavööndis.on.õhk.puhtam.ning.jahedam..Soe.
ja.saastunud.õhk.kihistub.ruumi.ülaossa,.inimeste.asukoha-
vööndist.eemale.

Kui. paigaldame. S. 44. lõppseadme. eelpoolkirjeldatud. viisil,.
jääb.õhu.kiirus.inimeste.asukohavööndis.alla.0,2.m/s.

1200 mm

600 mm

Laboratooriumitestid.on.näidanud,.et.uus.kihistuva.õhuvahe-
tuse. tehnika. kindlustab. inimeste. asukohavööndis. täieliku..
tuuletõmbe.puudumise..Õhukiirused.jäävad.inimeste.asuko-
havööndis.alati.alla.0.2.m/s.

See on S 44

❶. Segamiskamber,.mõõtmed.522.x.522.x.280.mm..

➋. Kambris.on.ümar.kanal.S11

➌. Ripplae.pinnale.nähtavale.jääv.esipaneel,
. mõõtmed.600.x.600.x.5.mm

 (Δt(max) = 10° C,  qvmax = 60 dm3/s).

Ruumides,.kus.asub.mitmeid.lõppseadmeid,.suunatakse.õhk.
alati.samasse.suunda.(vaata.allpool.olevat. joonist)..Kaugus.
teiste.S.44.lõppseadmete.suhtes.on.1200.mm.(nii.laius-.kui.
pikkussuunas).

Kui.paigutame.S.44.eelpool.kirjeldatud.viisil,.jääb.õhu.kiirus.
inimeste.asukohavööndis.alla.0,2.m/s.

(Δt(max) = 6° C,  qvmax = 60 dm3/s).
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Lõppseadme.funktsioneerimine.on.optimaalne,.kui.sissepuh-
keõhk.on.isotermiline.ja.allajahtunud..Soojendatud.õhu.korral.
kasutatakse.lõppseadet.S.11.

Õhu hulk

Õhu.hulk.ja.töörõhk.on.lõppseadme.ettenähtud.tööpiirkonnas.
valitavad..Kui.töörõhk.on.80.Pa.või.rohkem,.saab.S.44.hoones.
autoriteedina.toimida.ja.paljusid.asju.lihtsustada..

S. 44. toimetatakse. kohale. eelseadistatuna. teatud. õhuhulga.
jaoks.kui.õhu.hulk.ja.töörõhk.tellimise.käigus.avaldatakse..Kui.
avaldatakse.ainult.õhu.hulk,.tarnitakse.lõppseade,.mis.toimib..
60.Pa.töörõhuga..Õhu.hulki.on.ka.lihtne.kohapeal.tagantjärele.
muuta.järgmise.kalkulatsiooniskeemi.abil:

....qv = √∆p x 0,030 x Lkm

.....qv. = soovitud õhuhulk, dm3/s

 √Δp = valitud/ mõõdetud rõhutakistus, Pa
0,030.= lõppseadme nn. K- väärtus
.Lkm. = lahti olevate düüside arv

Tabelist.1.on.näha,.et.S.44.on.kuni.10.dB.(A).vaiksem.kui.
turustatavad.traditsioonilised.lõppseadmed.

Nii.madala.mürataseme.saavutamiseks.tuleb.lõppseade.ühen-
dada.kanalivõrguga.vähemalt.600.mm.pika.sirge.kanali.abil..
Kui.kaar.või.T-detail.on.lähemal.kui.600.mm,.võib.see.põhjus-
tada.kuni.4.dB.(A).mürataseme.tõusu.

Mürataseme korrigeerimine heli  
võimsustasemeks

Kui graafikust saadud mürataset korrigeerida allpool oleva 
tabeli.väärtusega,.saadakse.heli.võimsustasemed.eri.oktaavi-
ribades.

Sisseehitatud mürasummutus

Kui.250.Hz.sageduseni.on.S.44.oma.mürasummutus.kuni.18.
dB. suurem. kui. traditsioonilistel,. liideskapslitega. varustatud.
sissepuhke.lõppseadmetel.

Tabel 1. S 44 müratase

Mürasummutus

Liides kanalisse 1�0 ja liides 200 mm

Standardliides.kanalisse.=.Ø.160.mm.
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Eelseadistatud sissepuhkeseade S 44 – a – b – c – d

a. Õhuhulk ............................................ Avaldatud l/s

b. Rõhk .................................................. Avaldatud Pa

c. Muu liitmiku suurus kui ..................... Ø 160 mm

d. Pinnatöötlus ...................................... Muu värv kui RAL 9010

Tootekoodi näide: S 44 – 50 l/s – 100 Pa

Eristus

Mõõdud ja liides kanalisse Ø 1�0 mm

1..Segamiskamber

2..Rest

3..Kinnituskruvi



SISSEPUHKESEADE S55
Seinale paigaldatav sissepuhkeseade  
eelseadistatud teatud õhuhulga jaoks

Tehnilised andmed – S55

• Õhuhulk ......................Valitud, eelseatud,
   max 60 l/s( 90 Pa)
• Töörõhk ......................Valitav, kuni 150 Pa
• Müratase .....................Alati alla 28 dB(A)
• Liitmik (Ø) ..................100, 125, 160 mm

• S 55 – alati tuuletõmbusevaba ja peaaegu hääletu,  
  eelseadis tatud teatud õhuhulga jaoks 

• Kihistuv õhuvahetus parandab siseõhku

• S55 võimaldab kihistuvat õhujaotusviisi 

• Õhuvahetuse kasutegur kuni 6070 %

• S 55 toimib suitsutõkkena (vastab E 7 punkti 6.1. nõuetele)

• Mõõtmed (P x L)  ..........400 x 110 mm, 500 x 135 mm,
   600 x 170 mm
• Pinnatöötlus ...................Alumiinium, RAL 9010  
• Kvaliteedi sertifikaadidKvaliteedi sertifikaadid ..ISO 9001 ja ISO 14001

KIHISTUV ÕHUVAHETUS
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Segunenud. sissepuhkeõhk. pürgib. samal. ajal. lõppseadmest.
välja. vastupidisesse. suunda.. Vastassuunalised. õhuvoolud.
põrkavad.sel.juhul.omavahel.kokku,.mille.tagajärjel.sissepuh-
keõhu.impulss.väheneb.

Õhuvoolude.kokkupõrkamisest.ja.lõppseadme.ehitusest.tule-
nevalt.moodustub.õhujoast.õhkpadi,.mis.valgub.ruumi.mööda.
seina.optimaalselt.madalal.kiirusel.kumera.visiiri.külgedelt.ja.
otse.sellest.läbi.allapoole.kaldu.suunaga.

Laboratooriumitestid.on.näidanud,.et.uus.kihistuva.õhuvahe-
tuse.tehnika.kindlustab.inimeste.asukohavööndis.täieliku.tuu-
letõmbuse. puudumise.. Õhukiirused. jäävad. inimeste.
asukohavööndis.alati.alla.0.2.m/s.

See on S 55

S.55.koosneb.kahest.erinevast.osast;.liidesekarbist.ja.visiiri-
raamist.

Ruumist.vaadatuna.koosneb.liidesekarp.alumiiniumist.valmis-
tatud.täisnurksest.kinnitusraamist..Raam.peidab.augu.seinas.
ja.moodustab.ka.visiiri.kinnituspinna..Kanal.ühendatakse.kar-
biga.küljelt.või.siis.alternatiivina.tagant.

Uus tehnika avab tee tuule-
tõmbevabadusele

Kihistuva.õhuvahetuse.düüsid.vormivad.sissepuhkeõhu.õhu-
joaks.. Suurest. kiirusest. tulenevalt. kasvab. õhu. segunemine.
märgatavalt-. seda. nii. ruumiõhu. kui. lõppseadet. ümbritseva.
õhu.osas..

Alumiiniumist. kinnitusraam. on. värvilt. anodiseeritud. alumii-
nium,.samas.kui.visiir.ise.on.kaetud.värvitu.lakiga..

Projekteerimine

Õhu levimine ruumis

Eelpool.nimetatud.sissepuhkeõhu.padi. levib.ruumi.vastavalt.
allolevale.joonisele.madalal.kiirusel.

Visiir

Liidesekarp

Kui.allpool.on.statsionaarne.töökoht,.pööratakse.visiir.puhuma.
ülespoole..Sel.moel.pöördub.õhuvool.mingil.määral.ruumi.sis-
sepoole,.vältides.töökohtadest.tõusvat.soojemat.õhuvoolu..

Tänu. sellele. uuele. tehnikale. annab. Vasatherm. üldgarantii.
selle.kohta,.et.õhu.kiirus.jääb.inimeste.asukohavööndis.alati.
alla.0,2.m/s,.kui.sissepuhkeõhk.on.kõige.rohkem.kümme.(10).
kraadi.alla.jahtunud.

Sellel.uuel.tehnikal.ei.ole.seega.traditsioonilises.mõttes.heite-
pikkust..S.55.seinale.paigutamisel.tuleb.siiski.arvestada.järg-
miste.piirangutega:

– reas paiknevate hajutite kaugus üksteisest  
   on külgsuunas 1200 mm

– miinimumkaugus vaheseinast on 300 mm

– miinimumkaugus laest on 100 mm

100 mm

1200 mm

miinimumkaugus 
1900 mm
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Õhuvahetuse efektiivsus

Kui.S.11.seadistatakse.selliselt,.et.see.toimib.koos.loomuliku.
õhuringlusega,. tõuseb.õhuvahetuse.kasutegur.sageli.üle.70.
%..See.on. traditsiooniliste. lõppseadmete.poolt. saavutatava.
kasuteguriga.võrreldes.kahekordne.väärtus..

Kindlusta heli puudumine – vali õige 
suurus

Tabelis.1.näitavad.sinised.jooned.maksimaalset.õhuhulka.kol-
mele.eri.suurusele..Hajuti.õhuhulka.ja.töörõhku.on.võimalik.
vabalt.valida.kuni.suurima.õhuhulgani..Tabelis.näidatakse.ära.
ka.müratasemed..

S. 44. toimetatakse. kohale. eelseadistatult. teatava. õhuhulga.
jaoks,.kui.õhu.hulk.ja.töörõhk.tellimise.käigus.avaldatakse..
Kui.avaldatakse.ainult.õhu.hulk,.tuuakse.lõppseade.seadista-
tuna.60.Pa. töörõhu. jaoks..Õhu.hulki.on.ka. lihtne.kohapeal.
tagantjärele.muuta.järgmise.kalkulatsiooniskeemi.abil:

....qv = √∆p x 0,030 x Lkm

.....qv. = soovitud õhuhulk, dm3/s

 √Δp = valitud/ mõõdetud töörõhk, Pa
0,030.= lõppseadme nn. K- väärtus
.Lkm. = lahti olevate düüside arv

Mürataseme korrigeerimine heli võim-
sustasemeks

Kui graafikust saadud mürataset korrigeerida allpool oleva 
tabeli.väärtusega,.saadakse.heli.võimsustasemed.eri.oktaavi-
ribades.

Sisseehitatud mürasummutus

250.Hz.sageduseni.on.S.55.oma.mürasummutus.kuni.18.dB.
suurem.kui.traditsioonilistel,.liideskapslitega.varustatud.sisse-
puhke.lõppseadmetel.

Mõõtmed- Liitmik

Nimisuurus Liitmik

400.x.110.mm................................................ Ø.100
500.x.135.mm................................................ Ø.125
600.x.170.mm................................................ Ø.160

Seina.läbistades.tehakse.liidesekarbi.auk.vastavalt.nimisuuru-
sele..Liideskarbis.on.nii.taga-.kui.külgliides.

Tabel 1.



SISSEPUHKESEADE S55

w w w . s t r a v e n t . f i�0

Eelseadistatud sissepuhkeseade S 55 – a – b – c – d

a. Suurus laius x kõrgus ............................................400 x 110, 500 x 135, 600 x 170 mm

b. Õhuhulk ..................................................................Avaldatud l/s

c. Rõhk ........................................................................Avaldatud Pa

d. Pinnatöötlus ............................................................Muu värv kui RAL 9010

Tootekoodi näide: S 55 – 400 x 110 mm  20 l/s  – 100 Pa

Eristus

Suurus H B D C F G ød
   

400.x.110.mm..........115.................400................. 260..................40.................. 146................. 430................. 100

500.x.135.mm..........140.................500................. 285..................40.................. 170................. 530................. 125

600.x.170.mm..........175.................600................. 320..................40.................. 200................. 630................. 160

G

D

B

Ød
H

F

C

1..Liidesekarp

2..Visiir.ja.raam

3..Kinnitus.vedru

4..Alternatiivne.liides.(saab.vahetada.tööpaigas)



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  
• Kvaliteedi sertifikaadidKvaliteedi sertifikaadid ...ISO 9001 ja ISO 14001

KIHISTUV ÕHUVAHETUS



OPTIMAL

w w w . s t r a v e n t . f i�2

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

    �0 Pa, dm�/s) dm�/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

 √Δp = 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,�1.

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)!.

OPTIMAL
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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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OPTIMAL.1000/1200

OPTIMAL.1600/2200

OPTIMAL.2200/2800

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 (Δt = 9k).

Optimal.1000/1200.veerõhukadu
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0,02 0,04 0,06 0,08

16

14

12

10

8

6

4

2

0

R
õ
h
u
ka

d
u
.[

.k
Pa

]

1

4

9

15

Optimal.1600/2300.veerõhukadu
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Optimal.2200/2900.veerõhukadu
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OPTIMAL
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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



OPTIMAL
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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



STRAVENT KASSETT 412
Kihistuva õhuvahetuse lakke paigaldatav jahutuspalk

• Ripplae taha paigaldatav jahutuspalk eelseadistatud teatud 
   õhuhulga jaoks 

• Sobib kontorihoonete, koosoleku ja nõupidamisruumide  
   ning avatud kontorite õhuvahetuseks

• Võimaldab kihistuvat õhujaotusviisi

• Tõhus sissepuhkeõhu segunemine ja energiasäästlik  
   töötamine

• Parandab siseõhu kvaliteeti ja vähendab haiguspäevade hulka 

• Kaasatud MagiCad ja CAD projekteerimisprogrammidesse 
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KIHISTUV ÕHUVAHETUS

Tehnilised andmed- Stravent Kassett 412

• Õhuhulk ................................. Valitav 15–30 l/s
• Sissepuhkeõhu temperatuur .... + 16° C
• Töörõhk ................................. Valitav, 90-150 Pa
• Müratase ................................ Alla 28 dB(A)
• Liitmik ................................... Ø 125 mm

• Kõrgus .................................................... 226 mm 
• Pikkus x laius ..................................1197 x 595 mm  
• Mõõtmed (P x L) .................... 400 x 110, 500 x 135, 
  600 x 170 mm  
 • VärvVärv ........................................... Valge, RAL 9010  
• Kvaliteedi sertifikaadidKvaliteedi sertifikaadid ....... ISO 9001 ja ISO 14001



STRAVENT KASSETT 412
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Kasseti tööpõhimõte
Kihistuva.õhuvahetuse.düüsid.vormivad.sissepuhkeõhu.õhu-
joaks.. Suurest. kiirusest. tulenevalt. kasvab. õhu. segunemine.
märgatavalt-. seda. nii. ruumiõhu. kui. lõppseadet. ümbritseva.
õhu.osas..

Segunenud.sissepuhkeõhk.pürgib.samal.ajal.moodulist.välja.
vastupidisesse.suunda..Vastassuunalised.õhuvoolud.põrkavad.
sel. juhul. omavahel. kokku,. mille. tagajärjel. sissepuhkeõhu.
impulss.väheneb.

Õhuvoolude.kokkupõrkamisest.tulenevalt.moodustub.õhujo-
ast.esipaneelis.õhupadi,.mis.levib.läbi.esipaneeli.ruumi.opti-
maalselt.madalal.kiirusel.allapoole.kaldu.suunas,.ilma.et.see.
kinnituks.lakke.(coanda)-.nii.ei.sünni.tavalisi.heitepikkusi.

Õhu puhumine toimub ruumis alati 
ühte suunda 

Selle.põhimõtte.kasutamise.korral.ei.saa.õhujoad.kunagi.häi-
ritud..Oluline.on.veel.tähelepanu.pöörata.turvalisele.kaugu-
sele.kõrvalasuvatest.seadmetest.

Minimaalne 
kaugus
seinast
0,6 m 

Kihistuva õhuvahetuse düüstoru  
lihtsustab

Kuna.kassett.412.on.hääletu,.võid.valida.kassetile.soovitud.
rõhu.sissepuhkeseadmest.

Üle.80.Pa.rõhu.korral.muu-
tuvad. kassetid. ruumis.
autoriteetideks.ja.see.liht-
sustab:

•. Kassetid. toimetatakse.
kohale.eelseadistatud.õhu-
hulgaga.

•. Seadeklappe. ja. müra-
summuteid.ei.vajata.haru-
del.ega.liideskanalis.

•. Ilma. seadeklappide. ja.
mürasummutiteta. on.
elektri. kasutuse. efektiiv-
susnumber.parem.

Stravent kassetti kuulub

1..Sissepuhkeseade,.kihistuva.õhuvahetuse.düüstoru.

2..Jahutuspatarei.vasktoru.ning.alumiiniumlamellid,.mille.töö-
võtja.varustab.patareiliidese.õhu.väljatõmbega.(PU).

3..Terasplekist.väliskest.

4..Puhumispind,.ärakäiv.võreplaat.(nähtav.osa.ruumis),.mis.
kindlustab.tuuletõmbuse.puudumise

→

→Min. 3 m

→

→Min. 1,8 m

Kasseti optimaalne kaugus uksesei-
nast on �00 mm. Nii paigaldatuna: 

•. Õhujuga. levib. mööda. seina. põrandale. laia. õhupadjana.
madalal.kiirusel.

•.Ruumi.õhk.kihistub.kaheks.vööndiks.-.puhtam.õhk.on.ini-
meste.viibimistsoonis.ja.saastunu.asub.üleval.lae.all.

•.Kihistumine.tõhustab.temperatuurigradienti..Nii.ei.ole.vaja.
tervet. ruumi. jahutada.. CFD-. visualiseeringute. abil. saame.
tõdeda.jahutuse.ja.õhuvahetuse.energiakulu.vähenemist.20-
40.%.

•.Kihistumine.parandab.õhuvahetuse.kasutegurit..Bürooruu-
mides.kasutegur.lausa.kahekordistub..

Kui.moodul.paigaldatakse.seinast.kaugemale.kui.600.mm,.siis.
kihistumine.väheneb.ja.funktsioon.hakkab.muutuma.segune-
vaks. õhuvahetuseks. ning. kauguse. olles. 2.m. on. funktsioon.
juba.täiesti.segunev.
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Projekteerimine

Jahutusvõimsus

Alloleval.skeemil.on.kasseti.väikseim.jahutusvõimsus.inimtüh-
jas.ruumis,.kus.soojuskoormused.on.üle.40.w/m2.järgmistel.
eeldustel,.V-.meetod.0,71:.

•.Lõppseadme.rõhk.80.–.150.Pa

•. ∆t. olles. 5-. 10.K. (=. ruumi. temperatuuri. ja. vee. keskmise.
temperatuuri.erinevus)

•.Õhuhulga.korral.20.l/s

•. Tabelis. on. näidatud. ainult. kassetti. jahutusvõimsus.. Siia.
tuleb.lisada.sissepuhkeõhu.jahutusvõimsus.

Järgnev.skeem.näitab.jahutuspatarei.võimsust.muude.kui.20.
l/s.sissepuhkeõhu.hulkadega

Stravent Kasseti müratasemed

Mürasummutus (dBA) kassetis.

Mürataseme korrigeerimine heli võim-
sustasemeks

Kui graafikust saadud mürataset korrigeerida allpool oleva 
tabeli.väärtusega,.saadakse.heli.võimsustasemed.eri.oktaavi-
ribades.

Müratase eri õhuhulkade ja rõhutakistusega 
normaaltingimustes.

....qv = √∆p x 0,030 x Lkm

.....qv. = soovitud õhuhulk, dm3/s

 √Δp = valitud/mõõdetud töörõhk, Pa

0,030.= lõppseadme n.ö. K- väärtus

.Lkm. = lahti olevate düüside arv

Mürasummutus

Tabelist.on.näha,.et.mooduli.mürasummutus.on.väga.tugev-.
eriti.madalatel.sagedustel.

Veevoolu- rõhutakistus

Sissepuhkeõhk

Kasseti.sissepuhkeseade.ühendatakse.-125.mm.kanalisse.

Õhu.hulk.on.valitav.10.–.30.l/s.

Kui.soovitud.õhuhulk.ja.kasutusrõhk.on.eelnevalt.avaldatud,.
toimetatakse.kassett.kohale.eelseadistatud.väärtustega.

Ainult.õhu.hulga.avaldamise.korral.tuuakse.lõppseade.seadis-
tatuna. 60. Pa. rõhutakistuse. jaoks.. Õhu. hulka. on. ka. lihtne.
kohapeal. tagantjärele. muuta. järgmise. kalkulatsiooni-süs-
teemi.abil:



STRAVENT KASSETT 412
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Stravent Kassett 412 – a – b – c 

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

b. Rõhutakistus (tehaseseade) ....................................... Avaldatud Pa

c. Automaatika ................................................................ STR11

Tootekoodi.näide:...
Stravent.Kassett.412.–.18.l/s.–.90.Pa.–.STR.11

Eristus

Temperatuuri juhtimine

Kassett.tarnitakse.kas.sisemiste.juhtimisseadmetega.või.ilma.
Kõige.rohkem.6.tööseadet.(STM).ühes.jahutus-/.soojendus-
piirkonnas,.STD.toitekarbiga..Kui.soovitakse.rohkem.töösead-
meid,.maksimaalselt.15.tk,.tuleb.toitekarbiks.valida.STD.6..
STM.1-.tööseade.on.ilma.elektrita.sulguv..Patareisoojenduse.
juhtimine.on.lihtne.ja.soovitatav.ühendada.Vasatherm.STR.11.
regulatsioonisüsteemiga.

Mõõdud

Standardina.tarnitakse.Kasseti.sissepuhkerest.vastavalt.moo-
dulile.1200.x.600.mm..On.võimalik.tellida.ka.spetsiaalpikkusi.
muude.moodulite.jaoks..Puhumisresti.alumine.pind.jääb.26.
mm.laepinnast.allapoole.
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