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1 Sissejuhatus 

Käesolev juhend on koostatud ventilatsioonisüsteemide kavandamiseks Zehnder 

ComfoSystems lahenduste põhjal. Vaatluse all on hooned, milles on konstantse 

õhuhulgaga mehaaniline sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioon. Tuginetud on nii Zehnderi 

toodete infomaterjalidele kui ka asjakohastele Eesti standarditele (EVS) ja muudele üldistele 

ventilatsiooni ala ja energiakasutuse juhistele. 

Energiatõhusa, mugava ning tervisliku sisekliimaga hoonelahenduse saavutamiseks tuleb 

arvesse võtta järgmisi tegureid: 

 Majakarp peab olema kompaktne, õhutihe ning korralikult soojustatud. Vajadusel tuleb 

paigaldada ka välised päikesevarjud, kaitseks ülekuumenemise eest. 

 

 Ventilatsiooniseadmes kasutatakse väljatõmbeõhu soojustagastust, elamutes 

soovitatavalt  ka niiskustagastust. 

 

 Eluruume varustatakse värske õhuga ja väljatõmme toimub köögi, vannitubade ning 

majapidamisruumide kaudu. 

 

 Ventilatsioon on korraldatud viisil, et selle toimimine on müravaba ja ei tekita 

tuuletõmbust. 

 

 ComfoFond-L maasoojusvahetiga kasutatakse pinnase soojust talvel 

ventilatsiooniseadme külmakaitseks ning suvel ventilatsiooniõhu eeljahutuseks. 

 

Kogu süsteemi lõikes tuleb tähelepanu pöörata nii energiavajadusele kui ka elanike 

mugavusele, samuti hoone kui kinnisvara turuväärtuse säilitamisele.  
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2 Ventilatsioon 

Hoone kõigis ruumides peab olema tagatud õhuvahetus määral, mis tagab ruumide siseõhu 

kvaliteedi säilimise nende sihipärase koormusega kasutamisel. Ventilatsiooni eesmärgiks on 

ruumides ettenähtud õhu parameetrite saavutamine optimaalse energiakuluga. Need nõuded 

on normeeritud standardite ja määrustega ning peavad tagama, et ruumis viibivad inimesed 

tunnevad end mugavalt ning on võimelised sooritama planeeritud tegevusi. 

Ruumides nõutav õhuvahetus kindlustatakse nii väljatõmbe kui sissepuhke osas 

lõppelementide (rest, plafoon jne) kaudu, kusjuures kogu hoone ulatuses peab 

ventilatsiooni õhubilanss olema tasakaalus. 

Ventilatsioon võib olla kas mehaaniline või loomulik, kuid õhu liikumise suunad peavad 

jääma juhitavateks. Siirdõhu kasutamisel tuleb hoones ette näha avad läbi piirete. 

Siseõhu temperatuuri liigset tõusu tuleb vältida ka nn passiivsete abinõudega, nagu näiteks 

aknapindade varjestamine otsese päikesekiirguse eest, ruumide jahutamine öise jaheda õhu 

abil jms. 

2.1 Õhujaotuse põhimõtted 

Elamu ventilatsiooni lahendamisel on soovitav jälgida õhuvoolude liikumise põhimõttelist 
skeemi: 
 
 
 
 
 
 
Värske õhk juhitakse sisse eluruumidesse (magamistuba, elutuba, kabinet jms.), 

väljatõmme toimub niiskete ruumide (vannituba, köök, WC) kaudu. Sellist õhu liikumist 

tekitavad rõhu- ja temperatuurierinevused sissepuhke ja väljatõmbe vahel. Samuti soodustab 

õhuvoolude liikumist elamu planeering, mis arvestab õhuliikumise vajadustega. 

Õhujaotus peab olema võimalikult efektiivne, tagades värske õhu jõudmise inimeste viibimise 

tsooni, kuid tuleb jälgida, et sissepuhutav õhk ei tekitaks tuuletõmbust. Väljatõmme peab 

olema paigutatud nii, et ohtlikud ained või ebameeldivad lõhnad eemaldatakse võimalikult 

nende tekkekoha lähedalt. 

Oluline on arvestada ka ruumide kasutusega erinevatel aegadel, näiteks öösel viibivad 

inimesed magamistoas ning otse elutuppa juhitud värske õhk jääb kasutamata. Seepärast on 

oluline, et õhujaotuse kavandamisel arvestatakse võimalikult täpselt elanike tegelikke 

vajadusi ruumides viibimisel. 
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2.2 Soovituslikud õhuhulgad EVS ja Passiivmaja metoodika järgi 

Ventilatsioonisüsteemi dimensioneerimisel tuleb valida sobivad õhuhulgad, tuginedes 

riiklikes ehitusnormides määratletud parameetritele ning projekti lähteandmetele. Levinum on 

määrata sissepuhke ja väljatõmbe vooluhulgad ühiku (inimeste arv, m²) või etteantud 

väljatõmbe järgi. 

Eluruumide sisekeskkonna ja ventilatsiooni normatiivarvud 

Ruum Siseõhu 

temperatuur 

Välisõhu hulk  

(s) = siirdõhk 

Väljatõmbeõhu 

hulk 

Müratase 

ºC l/(s × m²) l/(s × ühik) dB(A) 

Eluruumid 

1.1 Elutuba 21 0,5  30 

1.2 Magamistuba 21 0,7  30 

1.3 Esik 19 (s)  35 

1.4 Köök 21 (s) 20 35 

1.5 Söögituba 21 0,5  30 

1.6 Garderoob 19 (s) 3 35 

1.7 Vannituba, pesuruum 22 (s) 15 40 

1.8 WC 21 (s) 10 35 

1.9 Majandusruum 21 (s) 15 35 

1.10 Saun korteris 21 2 2/m²  35 

1.11 Töötuba 21 0,7 0,7/m² 35 

Üldkasutatavad ruumid 

1.12 Trepikoda 17 0,5 1/h 0,5 1/h 40 

1.13 Hoiuruumid (ka korteris) 17 0,35 0,35/m² 45 

1.14 Külmkelder (ka korteris 

olev külm ruum üle 4 m²) 

5 0,2 0,2/m² 45 

1.15 Riietusruum 21 2 2/m² 40 

1.16 Pesuruum 22 3 3/m² 35 

1.17 Sauna leiliruum  2 2/m² 35 

1.18 Pesupesemise ruum 21 1 1/m² 45 

1.19 Kuivatuskamber 21 2 2/m² 45 

1.20 Töötuba, koosviibimiste 

ruum 

20 1 1/m² 35 

Allikas: EVS 845-2:2004 

Lisaks standarditele on ka muid allikaid soovituslike õhukoguste määramiseks. 

Näiteks Passiivmaja metoodika nõuded õhuvahetusele on järgmised: 

 Sissepuhe 20-30 m³/h inimese kohta (kogu hoone ulatuses) 

 Väljatõmme:  

 köök 60 m³/h 

 vannituba 40 m³/h 

 WC 20 m³/h 

 Minimaalne õhuvahetuskordsus 0,3 (ruumi kõrgus 2,5 m) 
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2.3 Müra ventilatsioonisüsteemis 

Müra tekib ventilatsioonisüsteemis eelkõige ventilaatorites ning levib mööda torustikku 

eluruumidesse. Hinnates müra, mis ruumidesse jõuab, tuleb teada ventilaatorite poolt 

tekitatud mürataset ning kõigi süsteemi komponentide müra summutavat (või tekitavat) 

toimet.  

 
Selleks, et anda hinnangut arvutatud müratasemele, tuleb teada müra piirarve: 
- Pole kuuldav 10  dB(A) 
- Vaikne magamistuba 25  dB(A) 
- Müra piirnorm elamutes (Šveits ja Saksamaa) 25-30  dB(A) 
- Müra piirnorm EVS järgi eluruumides 30 dB(A) 
- Väga vaikne aed 30  dB(A) 
- Liikluseta elupiirkond 40  dB(A) 
- Vaikne restoran 50  dB(A) 
- Vestlus 60  dB(A) 
- Vali hääl, vali kontor 70  dB(A) 
- Vali raadio, tihe liiklus 80  dB(A) 
 

Kui ruumis on 2 müraallikat (näiteks kahe plafooni müra) või ühe müraallika kaks eri 
sagedusel müra, siis nende müra liitub järgnevalt: 
 

2 allika erinevus Valjemale mürale liitub 

0-1 dB 3 dB 

2-3 dB 2 dB 

4-9 dB 1 dB 

>9 dB 0 dB 

 
Ventilatsioonisüsteemid peavad olema lahendatud viisil, et nende poolt tekitatav müra ei 
ületaks piirnorme, samuti oleks välditud helide kandumine mööda ventilatsioonikanaleid 
ühest ruumist naaberruumi. 
Nende põhimõtete täitmiseks peavad ventilatsioonisüsteemi komponendid olema valitud 
optimaalse suurusega (lubamatu on komponente üle koormata) ja süsteem peab olema 
varustatud asjakohaste mürasummutuslahendustega. 
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2.4 Lisavõimalused 

2.4.1 Õhkküte 

Võimalik on paigaldada sissepuhke poolele kütteelement ning varustada tubasid juba 

soojendatud värske õhuga. Sellised juhul kaob vajadus eraldi küttesüsteemiks, kuid selline 

lahendus eeldab hoonet, mille soojuskaod on väikesed.  

 

Õhkkütte puhul tuleb arvestada hoonele esitatud nõuetega: 

 Elupinna suurus < 25m2 ühe inimese kohta 

 Maksimaalne erisoojuskadu < 10 W/m2  

 Hoone õhutihedus n50 < 0,5 h-1 

 Sissepuhkeõhu temperatuur ei tohi tõusta üle 50°C 

 

Tuleb kaaluda ka õhkkütte puuduseid energiatõhususe ja mugavuse seisukohalt: 

 Soojendatud õhk tuleb sisse puhuda kõikidesse ruumidesse – ka elutuppa, kööki ja 

vajadusel isegi vannitubadesse. See nõuab suuremat ventilatsioonisüsteemi ning 

suurendab kasutuskulusid. Intensiivsema õhuvahetuse korral on õhu liikumiskiirus 

ruumides suurem ning õhuniiskus väheneb. 

 Soojusallika kõrge temperatuurivajaduse (~50 °C) tõttu langeb küttesüsteemi efektiivsus 

(näiteks soojuspumba COP vesipõrandaküttega ~4,5 ja õhkküttega  ~3). 

 Süsteem pole paindlik ega võimalda mitmekülgset reguleerimist. Kui soojuskoormused 

on arvutatutest suuremad, on keeruline seda kompenseerida õhu hulga või temperatuuri 

suurendamise teel. Vastasel juhul tekib lubamatu müra või ebamugavustunne.  

 Palju soojust neeldub ventilatsioonikanalites, seega peab eraldi jälgima, et vajalik kogus 

soojust ikka jõuaks koos värske õhuga ka seadmest kõige kaugemasse ruumi. 

Õhkkütte puhul kulub soojuskandja (õhk) jaotamiseks rohkem elektrienergiat kui 

vesiküttesüsteemi puhul. Kuna õhkkütte kasutamisel on õhukogused üledimensioneeritud, 

siis niiskuse säilitamiseks hoones saab kasutada ka väljatõmmatava õhu retsirkulatsiooni, 

kuid sellisel juhul tuleb arvestada, et ebameeldivad lõhnad võivad sattuda uuesti sissepuhke 

kaudu hoonesse tagasi. 

 

2.4.2 Õhu jahutamine/kuivatamine 

Sarnaselt õhkküttega on ventilatsiooni kasutamine ruumide jahutamiseks piiratud 

võimekusega, ehk kasutatav vaid väga madalate jahutuskoormuste (< 5 W/m2) puhul. Samuti 

tuleb torustiku välispind kondensaadi vältimiseks isoleerida. Suuremate jahutuskoormuste 

puhul (kuni 60 W/m2) on võimalik kombineerida õhu kuivatamist kiirgusliku jahutusega. 

Sellisel juhul varustatakse ruume kuiva õhuga, mis kokkupuutes külma pinnaga jahtub. Kuiv 

õhk on vajalik, et vältida niiskuse kondenseerumist külmal kiirguspinnal. 
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3 Zehnderi ventilatsioonisüsteem 

Ventilatsioonisüsteemi saab tinglikult jagada järgmisteks põhiosadeks: 

ventilatsiooniagregaat, õhuhaare ja heitõhk, värske õhu jaotus- ja väljatõmbesüsteem ning 

lõppelemendid. Zehnderil on spetsiaalsed tooted, mida ühildades on võimalik saada 

kompaktne ja energiatõhus ventilatsioonisüsteem. 

Tootevalikus on ComfoAir ventilatsiooniagregaadid tootlikkuse vahemikus 100 – 7000 

m³/h. Seadmetes on kõrge efektiivsusega soojusvahetid ning neil on Passive House Institute 

poolt omistatud sertifikaadid. Õhujaotussüsteem ComfoFresh pakub kompaktseid 

kanalisüsteeme. Võimalik on nii põrandasisene (InFloor) kui ka põrandapealne (OnFloor) 

paigaldus. Tähistus on tinglik, seega võib kanalisüsteeme paigaldada lisaks põrandale ka 

seina- ja laekonstruktsioonidesse. Ventilatsiooni lõppelementideks võib valida 

traditsioonilised plafoonid või roostevabast terasest disainrestid koos kokkuehitatud 

rõhutasanduskastidega. Kanalisüsteem toimib kollektorite põhimõttel ning jaotuskastid 

töötavad ühtlasi mürasummutitena (ComfoWell). Spetsiaalne polüpropüleenist toru 

ComfoPipe tagab heit- ja välisõhu torustike lihtsa paigalduse ning on ühtlasi kaitseks 

kondensaadi tekke eest.  

Zehnderi toodetega on tagatud nende kokkusobivus ning paigaldamise lihtsus. Eesmärgiks 

on seatud kõrge mugavusaste ja võimalikult madalad jooksvad kulud seadmete 

ekspluateerimisel 

 

Heitõhk 

Õhuhaare 

Mürasummuti Kanal CK 300 

Tsentraalne 

ventilatsiooniseade 

Zehnder ComfoAir 550 

Jaotuskast 

Jaotuskast 

ComfoTube flat 

CLF 

CLFR 

Zehnder OnFloor süsteemi näide: 
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3.1 Ventilatsiooniagregaat ComfoAir 

Ventilatsiooniseade ComfoAir (CA) on mõeldud kasutamiseks nii elumajades (100 – 550 

m³/h) kui avalikes hoonetes (800 – 7000 m³/h). Agregaadid on lihtsasti kasutatavad ning 

ühendavad mugava sisekliima ja energiatõhususe tänu kõrge efektiivsusega soojusvahetile, 

kõrge tihedusastmega korpuse koostekvaliteedile ja tõhusatele ventilaatoritele. 

Agregaadis on vastuvoolne plaatsoojusvaheti, mis võimaldab kuni 95 % energiatagastust 

väljatõmbeõhult. Suvel saab soojustagastust piirata aktiivklapiga möödaviigu abil. 

Agregaadi külmakaitse funktsioon piirab vajadusel ka sissepuhke õhu hulka, et vältida 

kondensaadi jäätumist soojusvahetis. Seadmes asuvad sissepuhke ja väljatõmbe 

ventilaatorid on reguleeritavad 1 % täpsusega ning tänu alalisvoolu mootoritele tarbivad 

vähe elektrienergiat. ComfoAir sisaldab G4 filtreid, kuid vajadusel saab paigaldada ka F7 

peenfiltri. 

Põhilised seadmed elumajadele on ka kompaktsed – kõik õhuühendused asuvad agregaadi 

peal ning kondensaadi äravool toimub seadme alumisest osast.  

Kortermajades eelistatakse tavaliselt korteripõhiseid seadmeid tsentraalsetele seadmetele. 

See võimaldab õhu hulkade individuaalset reguleerimist. 

 Soovitatav on dimensioneerida agregaat 60-70% täisvõimsusest (tavatingimustel), et 

vähendada tekkivat müra ning omada puhvrit hetkeliselt suurenenud õhuvajaduse jaoks. 

 Seadmel peab olema ühendus kanalisatsiooniga, et vabaneda tekkinud kondensaadist. 

Soovitatav on kasutada Zehnderi kuivšifooni, mis väldib püsivalt 

kanalisatsioonisüsteemist ebameeldivate lõhnade levikut.  

 Seade peab olema eraldatud hoone konstruktsioonidest, et vältida müra kandumist 

magamis- ja elutubadesse.  

 Seadme paigaldamisel puitpõrandale või –seinale tuleb kasutada spetsiaalseid Zehnderi 

paigaldustarvikuid. 

 Kõik vajalikud elektriseadmed (kaablid, andurid, juhtimisseadmed) tuleb paigaldada enne 

seadet. 

 Vajab eraldi pistikut: 230 V (60Hz), 15 A  

 Kõik õhuühendused (välisõhk, heitõhk) ja ühendused torustikuga peavad olema nii 

lühikesed kui võimalikud.  

 Mürasummutite ja filtrite paigaldamiseks tuleb jätta piisavalt ruumi. 

 Peab olema kerge ligipääs hoolduseks (filtrite vahetus, puhastamine). 

 

 

 

 

 

  

0
,6

 m
 

1,20 m 

Tühi ruum seadme hooldamiseks 

ComfoAir seade 

Ruumi sein 
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3.1.1 ComfoAir kompaktsete põhimudelite töö-karakteristikud 

ComfoAir 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ComfoAir 350  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soovituslik nominaalne 
 õhuhulk: 143 m³/h 

Soovituslik nominaalne 
 õhuhulk: 204m³/h 
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ComfoAir 550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkuvõte 

Agregaat Soovituslik nominaalne 

õhuhulk 

Arvestuslik rõhk 

 [m³ /h] [l/s] [Pa] 

CA 200 143 40 150 

CA 350 204 57 150 

CA 550 380 153 150 

Soovituslik nominaalne 
 õhuhulk: 380m³/h 
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3.1.2 ComfoAir lisaseadmed 

3.1.2.1 Niiskustagastusega soojusvaheti 
Niiskustagastusega soojusvaheti ehk entalpia soojusvaheti abil on võimalik tagastada 

väljatõmmatava õhu niiskusest osa sissepuhutavale õhule. Sealjuures ei lase spetsiaalne 

plastist membraan läbi ei lõhna ega saasteaineid. Niiskus liigub läbi soojusvaheti pinna auru 

erirõhkude toimel ning membraan on kujundatud selliselt, et vaid veeauru molekul saab selle 

läbida. Tegemist on Zehnder grupi patenteeritud tehnoloogiaga. 

Entalpia soojusvaheti tagastab niiskust selle gaasilises faasis. Seetõttu pole vaja eraldi õhku 

niisutada ja selleks täiendavalt energiat kulutada. Kokku tagab lahendus mugavama 

sisekliima ja energiasäästu vähendades samal ajal, läbi heitõhu kuivatamise, probleeme 

soojusvaheti jäätumisega. 

   

 

3.1.2.2 Maasoojusvaheti ComfoFond-L  
ComfoFond-L on ComfoAir 350 ja 550 ventilatsiooniseadmetele mõeldud lisaseade, mis 

kasutab maapinnast saadavat soojust ventilatsiooniõhu eelkütteks (talvel) või 

passiivjahutuseks (suvel). Seade on ühtlasi ka soojusvaheti külmakaitseks.  

Maasoojuse kasutamiseks on vaja paigaldada pinnasesse maakollektor, mis täidetakse 

vesi-glükooli (külmaine) lahusega. ComfoFond-L lisamisel tuleb arvestada pinnase 

omadustega, sest nendest sõltub maakollektori pikkus (toru läbimõõt 40, 20 või 16 mm). Pika 

torustiku puhul tuleb see jagada paralleelselt mitme kontuuri vahel. Kui hoones on kasutusel 

maasoojuspump ja selle pinnasekollektor on piisava pikkusega (omab mõningast reservi) ei 

vaja ComfoFond-L eraldi kollektorit, vaid selle võib ühendada samale kollektorile 

maasoojuspumbaga. Sellisel juhul aitab suvine ventilatsiooniõhu jahutamine pinnase 

maakollektori ümber märksa kiiremini üle soojendada, mis omakorda tõstab 

maasoojuspumba efektiivsust. 

Soe ja niiske 

väljatõmbeõhk 

Veeauru kondenseerumine 

Membraan 

Veeauru aurustumine 

Külm ja kuiv  

välisõhk 

Külm välisõhk 

Soe väljatõmbeõhk ruumidest 

Väljatõmbeõhk niisketest 

ruumidest 

Värske välisõhk 

Külm välisõhk 

Soe väljatõmbeõhk ruumidest 

Heitõhk Sissepuhkeõhk ruumidesse 
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Seadet ComfoFond-L on võimalik kasutada erinevates kliimades. Eriti oluline on see külmas 

ning väga külmas kliimas, kus ventilatsiooniagregaadi külmakaitse on vajalik ning soovitatav 

on see kombineerida niiskustagastusega soojusvahetiga. 

Külm kliima – aastane keskmine välisõhu temperatuur 10°C ja madalaim temperatuur talvel 
-12°C, kollektori pikkused eri pinnasetüüpide järgi: 

Seade Nominaalne 
vooluhulk 

Vajalik maakollektori pikkus meetrites 

Veeküllastunud 
liiv või kruus 

Niiske tihe 
pinnas 

Kuiv liiv või 
kruus l/s m3/h 

CA 350 57 204 35* 50* 120** 

CA 550 106 380 50** 80** 190** 

 
Väga külm kliima – aastane keskmine välisõhu temperatuur 5°C ja madalaim temperatuur 
talvel -25°C, kollektori pikkused eri pinnasetüüpide järgi: 

Seade Nominaalne 
vooluhulk 

Vajalik maakollektori pikkus meetrites 

Niiske tihe pinnas Kuiv liiv või kruus 

l/s m3/h 

CA 350 57 204 70** 175** 

CA 550 106 380 110*** 275*** 

* 1 kontuur, ** 2 paralleelset kontuuri, *** 3 paralleelset kontuuri nõutud 
 
Eesti kliima jääb küll „külma“ ja „väga külma“ kliima piirile, kuid dimensioneerimisel on soovitav 
kasutada pigem „väga külma“ kliima andmeid.  
 

3.1.2.3 Elektrilised kalorifeerid soojusvaheti kaitsmiseks jäätumise eest 

Seade Nominaalne vooluhulk Maksimaalne temperatuuri tõus 

l/s m3 /h °C 

CA 200 40 143 40 

CA 350 57 204 28 

CA 550 106   380 15 
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3.1.3 Passive House Institute omistatud sertifikaadid 

Ventilatsiooniseadme ComfoAir komponentidel on Passive House Institute poolt väljastatud 

sertifikaadid. 

Passive House Institute omistatud sertifikaatide koondandmed seadmetele võimsusega <600 m³/h 

Seade Õhuvooluhulk 

  

Soojusvaheti 
efektiivsus 

Ventilaatori erivõimsus 

    

Müratase 

  m³/h l/s % W/(l/s) Wh/m³ dB(A) 

ComfoAir 160 HRV 73-109 21-31 89 1,3 0,36 52,9 

ComfoAir flat 150 86-137 24-39 82 1,5 0,41 47,8 

ComfoAir 160 ERV 73-115 21-32 85 1,2 0,33 53,8 

ComfoAir 200, 
ComfoD250, 

WHR920 
60-150 17-42 92 1,5 0,42 49,0 

ComfoAir 350, 
ComfoD350, 

WHR930 
71-293 20-82 84 1,0 0,29 54,1 

ComfoAir 550, 
ComfoD550, 

WHR960 
110-308 31-86 84 1,1 0,31 48,1 

Allikas: http://www.passiv.de/komponentendatenbank/kleine_lueftung/ 

Passive House Institute omistatud sertifikaatide koondandmed seadmetele võimsusega >600 m³/h 

Seade Õhuvooluhulk 

 

Soojusvaheti 
efektiivsus 

Ventilaatori erivõimsus 

 

Müratase 

  m³/h l/s % W/(l/s) Wh/m³ dB(A) 

ComfoAir XL 
800 

300-535 84-149 80 1,6 0,45 53,9 

ComfoAir XL 
1500 

500-1000 139-278 80 1,5 0,41 58,9 

ComfoAir XL 
2200 

750-1500 209-417 80 1,3 0,37 66,9 

ComfoAir XL 
3300 

1100-2200 306-612 85 1,5 0,41 62,3 

ComfoAir XL 
4400 

1500-3200 417-889 84 1,5 0,42 67,9 

ComfoAir XL 
6600 

2000-4000 556-1112 85 1,5 0,42 70,1 

Allikas: http://www.passiv.de/komponentendatenbank/grosse_lueftung/ 
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3.1.4 Seadme asukoht hoones 

3.1.4.1 Pööningul 
 

 Eelised: 

 

 

 Puudused: 

 

 

 

 

3.1.4.2 Eluruumides 
 

 Eelised: 

 

 

 Puudused: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3 Keldris 
 

 Eelised: 

 

 

 Puudused: 

 

 

 

 

 Lühikesed õhuühendused 

 Välis- ja heitõhurestide lihtne paigaldus 

 Kogu ventilatsioonisüsteemi lihtne ühendus seadmega 
 
 
  Soojustus peab asuma vahetult katuse all 

 Seadme paigaldamisel on vaja kasutada Zehnderi 
vibratsioonisummuteid 

 Keeruline ühendada maasoojusvahetiga ComfoFond-L 

 Seadme ja õhurestide hooldus katusel võib olla keeruline 

 Lihtne ja lühike sissepuhke ja väljatõmbe torustik 

 Hoolduseks sobiv asukoht 

 Vaja on eraldi ruumi seadme jaoks (majapidamisruum, 
tehniline ruum) 

 Keerukam välis- ja heitõhu ühendus, kui ruum ei piirdu 
välisseinaga  

 Seadme paigaldamisel on vaja kasutada Zehnderi 
vibratsioonisummuteid 

 Hoolduseks sobiv asukoht  

 Parim asukoht ühendamaks maasoojusvahetiga 
ComfoFond-L 

 Õhuvõtt on keerulisem 

 Õhujaotussüsteemi ühendamine on keerulisem  

Zehnderi 
Ventilatsioonis

eade 

Pööning 

I korrus 

Kelder 

Zehnder 
ComfoAir 

Zehnderi 
Ventilatsioonis

eade 

Pööning 

I korrus 

korrusk

orrus 
Kelder 

Zehnder 
ComfoAir 

Zehnderi 
Ventilatsioonis

eade 

Pööning 

I korrus 

Kelder 

Zehnder 
ComfoAir 
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3.2 Jaotuskast-mürasummuti ComfoWell 

ComfoWell kuulub ventilatsioonisüsteemi jaotuspoolele ning koosneb erinevatest 

komponentidest, mida saab vastavalt vajadusele komplekteerida. Kõiki ComfoWelli 

seadmeid võib kasutada temperatuurivahemikus -25 °C kuni +60 °C. 

ComfoWell komponendid: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mürasummuti Jaotuskast Lisafiltri kast Jaotusplaadid 

 

Võimalik on lisada ComfoWell korpusesse ka järelkütte või –jahutuse moodul. 

 

Ventilatsioonisüsteem tuleb kavandada nii, et mürasummutid ja 

filtrid oleksid hoolduseks ligipääsetavad. Samuti tuleb jälgida, et 

sissepuhke poolel asuks filter enne mürasummutit.  

 

3.2.1 Mürasummutid 

 Mürasummutid tuleb paigaldada pärast ventilatsiooniseadet 

ComfoAir, et takistada ventilaatorite müra levikut mööda 

ventilatsioonikanaleid eluruumidesse. 

 Kui välis- või heitõhu restid asuvad eluruumide või 

naaberhoonete lähedal, tuleb ka seadme ja välisrestide vahele 

näha ette täiendavad mürasummutid. 

 Summuti diameeter peab olema vähemalt sama suur kui 

seadme ühendus. 

 Mürasummutile jaotusplaadi ühendamisel on see ühtlasi ka 

jaotuskastiks. 

 

Summutite rõhukaod: 

Summuti Maksimaalne vooluhulk Ühenduse 
läbimõõt, mm 

Rõhukadu, Pa 

l/s m3/h 1 summuti 2 summutit 

CW-S 220 40 143 125 13 17 

CW-S 320 57 204 150 20 29 

CW-S 320 57 204 160 18 25 

CW-S 320 57 204 180 12 19 

CW-S 520 106 380 160 18 22 

CW-S 520 106 380 180 13 18 

CW-S 520 106 380 200 12 18 
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Summutusvõimsus 125/250 Hz juures: 

Summuti Ühenduse 
läbimõõt  

 

mm 

1 summuti 2 summutit 

2 ühendusplaati  
 

dB(A) 

1 ühendusplaat  
1 jaotusplaat 

 dB(A) 

2 ühendusplaati  
 

dB(A) 

1 ühendusplaat  
1 jaotusplaat 

 dB(A) 

  125Hz 250Hz 125Hz 250Hz 125Hz 250Hz 125Hz 250Hz 

CW-S 220 125 17.6 12.8 14.4 19.8 23.9 23.1 19.6 29.3 

CW-S 320 150 11.9 14.5 15.4 13.0 19.4 24.7 22.7 22.4 

CW-S 320 160 13.1 12.6 15.4 13.0 19.4 23.7 22.7 22.4 

CW-S 320 180 12.4 12.9 15.4 13.0 18.9 24.1 22.7 22.4 

CW-S 520 160 12.7 16.4 14.6 14.0 19.5 26.1 16.9 25.8 

CW-S 520 180 11.0 13.1 14.6 14.0 19.6 22.7 16.9 25.8 

CW-S 520 200 11.0 13.4 14.6 14.0 20.5 22.4 16.9 25.8 
 

 

3.2.2 Lisafiltrid 

Filtrid ComfoAir seadmes võivad olla nii tolmufiltrid (G4) kui ka peene tolmu filtrid (F7). 

Vajadusel saab paigaldada ka lisafiltreid sissepuhke poolele pärast ComfoAir seadet. 

Võimalik on lisada ka aktiivsöe filter köögi väljatõmbele, et rasv ei satuks 

ventilatsioonisüsteemi. Selliste lisafiltrite tööiga on pikem kui seadme filtritel ning need 

töötavad ka täiendava mürasummutina. 

 

3.2.3 Jaotuskastid ja –plaadid 

Vastavalt ventilatsioonisüsteemi õhuhulkadele tuleb valida vajaliku suurusega jaotuskast 

ning vastavalt kanalite arvule ja läbimõõdule sobiv jaotusplaat. Vajadusel saab 

jaotusplaadile lisada täiendavaid mooduleid, et saavutada optimaalne suurus. 

 

 

 

 
         Jaotusplaat 10 x 75       Aktiivsöe filter                    Lisafilter                Jaotusplaat 4 x 90 
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3.3 ComfoFresh 

Õhujaotussüsteem ComfoFresh koosneb lõppelementidest (disainvõred, plafoonid), 

kanalitest, jaotuskastidest ja mürasummutitest. Comfosystems on esimene süsteem, mis 

koosneb sileda sisepinnaga painduvatest torudest. Tegemist on plastkanalitega 

ComfoTube, mis on mõeldud nii konstruktsiooni siseseks (InFloor) kui konstruktsiooni 

pealseks (OnFloor) paigaldamiseks.   

Kanali sisepind „Clinside“ on sertifitseeritud Saksamaal, Ruhri Hügieeniinstituudi poolt ning 

oma sileda sisepinna tõttu aitab vältida tolmu ladestumist torudesse ning võimaldab torusid 

lihtsalt puhastada. Samuti puuduvad toru painduvuse tõttu põlved ja käänakud, mis 

vähendab mustuse kogunemist ning lihtsustab paigaldamist. 

 

 

Zehnder OnFloor                  Zehnder InFloor 

 

Rohkem kasutatava ümara ristlõikega ComfoTube 75 ja 90 võib valada nt betoonist vahelae 

või põranda sisse ning torud ei jää nähtavale (InFloor). ComfoTube flat 51 on lametoru, mida 

saab kasutada piiratud ruumiga olukordades (OnFloor).  

Zehnderi ventilatsioonisüsteem põhineb kollektoritel ning igasse ruumi läheb eraldi kanal. 

Süsteemi dimensioneerimise aluseks on vajalikud õhukogused, tuginedes kanalite 

andmetele*: 

 ComfoTube 75 mm õhu läbilaskevõime on   ~9 l/s (30 m³/h); 

 ComfoTube 90 mm õhu läbilaskevõime on   ~13 l/s (50 m³/h); 

 ComfoTube flat 51 mm õhu läbilaskevõime on ~12 l/s (45 m³/h). 

*Õhu liikumise kiirus kanalis ~3 m/s. 

Üks ComfoTube 75 kanal suudab ruumi tuua ligilähedaselt ühe inimese jaoks vajaliku hulga 

värsket õhku. Inimeste arvu järgi määratakse ruumis vajalik värske õhu kogus/kanalite arv. 

Kanalite arvu ja paiknemise põhjal valitakse kollektorid ning nende asukoht. 
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Ruumi jõudvat õhu hulka saab vajadusel muuta plafoonide seadistamise või ComfoSet 

õhuvooluhulga piirajate kasutamise abil. 

 

 

                                                     

       

 

   Plafoon          Ümmargune disainrest         Disainrest                                                  

 

Ventilatsioonisüsteemi lõppelementideks võib valida traditsioonilised plafoonid või 

roostevabast terasest disainrestid. 

 

3.4 ComfoPipe 

ComfoPipe on polüpropüleenist toru, millega ühendatakse ComfoAir seade välis- ja heitõhu 

restidega. Tegemist on materjaliga, mis ei vaja eraldi isoleerimist ning veeauru 

kondenseerumine toru pinnal nii suvel kui talvel on välistatud. Lisaks on toru oma kerguse 

tõttu hõlpsasti paigaldatav.  

 

  
 

                      ComfoPipe                       ComfoPipe põlved 

 

ComfoPipe vooluhulgad ja rõhukaod: 

Läbimõõt, mm Maksimaalne 

vooluhulk 

Toru rõhukadu, 

Pa/m 

90° põlve rõhukadu, 

Pa 

Välimine Sisemine l/s m³/h 

155 125 45 160 1.5 3 

180 150 87 310 2.5 3 

210 180 128 460 2.5 3 

 

Toru võib kasutada temperatuurivahemikus -25°C kuni +80°C. ComfoPipe paigaldusel tuleb 

ette näha umbes 2% kalle ComfoAir seadme suunas. Põlved ja muhvid tuleb ühendada 

torustikuga õhutihedalt.  

ComfoSet paigaldamine õhu 

hulga vähendamiseks 



   

EST juhised  20 

3.5 Välis- ja heitõhu restid 

Võimalikud asukohad: - Välissein 

 - Katus (lame või kald-) 

 - Hoonest eemale viiduna (läbi pinnase) 

Nõuded paigaldusele: 

 Vähemalt 0,6 m maapinnast kõrgemal; tiheda lumesajuga piirkondades on soovitatav 

paigaldada rest välisseina, mitte katusele 

 Võimalusel rohkem kui 3 m kaugusel üksteisest, vastasel juhul hoone erinevatel külgedel 

 Ei tohi kokku puutuda taimedega, et vältida mikroorganismide levikut kanalitesse 

 Hoolduseks ligipääsetav 

 Piisavalt kaugel erinevatest saasteallikatest (parkla, korsten, prügikast jms) 

 Kaitstud traadivõrguga (2 mm) putukate eest 

 Vihmavee eest kaitstud 

 Ühendus agregaadiga ComfoAir peab olema võimalikult lühike ning isoleeritud, kui ei 

kasutata ComfoPipe torusid 

 Resti ja agregaadi vahel peab olema täiendav mürasummuti, kui rest asub lähedal 

naaberhoonetele või eluruumidele 

 Heitõhurest vähemalt 0,3 m kaugusel hoonest, et vältida veeauru kondenseerumist seinal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                        Välisseina rest                               Katuseotsik 

 

Välisseina ja katuse restide rõhukaod ja müratase: 

Mõõt, 

mm 

 

Maksimaalne 

vooluhulk 

Rõhukadu, Pa Müratase sagedusel 250 Hz, 

dB(A) 

l/s m³/h 

Välisseina rest 

125 57 204 21 28 

150 85 306 25 34 

160 85 306 25 32 

180 140 501 33 36 

Katuse rest 

125 57 204 5 - 

160 85 306 5 - 
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4 Näited  

4.1 Eramu ventilatsioonisüsteem Zehnderi seadmetega 

4.1.1 Värske õhk elutuppa siirdeõhuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öösel: 

- Värske õhu hulk magamistubadesse on üle minimaalse 10 l/s inimese kohta, ehk õhukvaliteet on keskmisest parem  

- Magamistubades kasutatud õhk, mille CO2 ja niiskuse hulk on suurenenud liigub siirdeõhuna elutuppa. Kuna öisel ajal pole õhu värskus elutoas oluline, siis 

ei tekita see probleeme. 

Päeval: 

- Magamistubasid läbib sama õhuhulk ning selle CO2 ja niiskuse hulk ei muutu. 

- Päevasel ajal jõuab elutuppa ja ka teistesse ruumidesse värske õhk siirdeõhuna magamistubadest. Päevase suurema koormuse ajal saab vajadusel kogu 

süsteemi tööd intensiivistada (müranõuded leebemad) 

Õhuhulgad 
   

    Tuba Kanalite arv l/s m³/h 

Sissepuhe   

Magamistuba 1 1 12 43 

Magamistuba 2 1 12 43 

Suur magamistuba 2 22 72 

Kabinet 1 10 36 

Kokku 5 56 202 

Väljatõmme   

Köök 2 20 72 

Pesuruum 2 20 72 

WC 2 16 58 

Kokku 6 56 202 

    Sobiv seade: ComfoAir 350 
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4.1.2 Värske õhk otse elutuppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öösel: 

- Värske õhu hulk magamistubadesse on määratud inimeste arvuga ruumis – 10 l/s inimese kohta 

- Lisaks magamistubade siirdeõhule saab elutuba lisaks värsket õhku, mis jääb seal öösel kasutamata. 
 

Päeval: 

- Magamistubasid läbib sama õhuhulk ning selle CO2 ja niiskuse hulk ei muutu. 

- Elutuba saab magamistubadest siirdeõhuna lisaks värsket õhku, kuigi tegelikult vajadus selleks puudub. 

 

Öisel ajal elutuppa sissepuhutav värske õhk ei mõjuta magamistubade õhu kvaliteeti, küll aga langeb elutoa õhuniiskuse tase. 

Õhuhulgad 
   

    Tuba Kanalite arv l/s m³/h 

Sissepuhe   

Magamistuba 1 1 10 36 

Magamistuba 2 1 10 36 

Suur magamistuba 2 20 72 

Elutuba 1 14 50 

Kabinet 1 10 36 

Kokku 6 64 230 

Väljatõmme   

Köök 2 24 86 

Pesuruum 2 20 72 

WC 2 20 72 

Kokku 6 64 230 

    Sobiv seade: ComfoAir 550 
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4.1.3 Kokkuvõtlikult 

Lahendus 1 Lahendus 2 

Värske õhk elutuppa siirdeõhuna Värske õhk otse elutuppa 

- Õhu kogused väiksemad, madalamad kasutuskulud 

-  Madalam alginvesteering (väiksem süsteem) 

-  Vähem müra ventilatsioonisüsteemist 

-  Õhu kvaliteet on sama nii magamistubades kui eluruumides 

- Ruumide niiskustase säilib ühtlasemal (mugavamal) tasemel 

- Vajadusel võimalik suurendada väljatõmmatava õhu hulka kogu süsteemist 

üldiselt 

-  Värske õhu kogus eluruumides on suurem 

- Lõhnad eemaldatakse köögi ja vannitoa kaudu kiiremini, sest väljatõmmatava 

õhu hulk on suurem 

 

 

 

Lahendus nr 1 tagab ventilatsioonisüsteemi optimaalsuse, sest kasutusel on väiksemad õhuhulgad. Elutoa ja teiste ruumide varustamine värske õhuga 

toimub magamistubade siirdeõhuna, kuid segunemise tõttu jaguneb puhas õhk tervel elupinnal ning olulist CO2 taseme muutust ei täheldata. Antud lahendus 

on analoogne kontorihoonetele (sissepuhe kontoritesse, väljatõmme tualettidest) ning tagab õhu kvaliteedi väiksemate kogustega. Nii väheneb süsteemi 

kulu, müra ning ventilaatorite elektritarve, samuti säilib talvel siseõhu niiskus. Selline lahendus on eriti soovitatav, kui elamu on avatud planeeringuga ning 

õhuvoolude liikumist soodustav. 
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4.2 Tüüpkorteri ventilatsioonisüsteemi renoveerimine Zehnderi seadmetega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värske õhk antakse sisse magamis- ja elutoast. Väljatõmme köögi, vannitoa ja WC kaudu. 

Eeldatud on, et niiskete ruumide vahel seinas säilib originaalne siirdõhuava. 

Ventilatsiooniagregaat on paigutatud vannitoa lae alla. Sissepuhke mürasummuti/jaotuskast on 

WC lae all, väljatõmbe mürasummuti/jaotuskast vannitoa lae all. Heitõhk suunatakse 

ventilatsioonišahti, värske õhk võetakse köögi kaudu välisseinast. Korteris asuvad seadmed ja 

kanalid varjestatakse ripplaega. 

Õhuhulgad 
   

    Tuba Kanalite arv l/s m³/h 

Sissepuhe   

Magamistuba 1 2 18 65 

Elutuba 2 18 65 

Kokku 4 36 130 

Väljatõmme   

Köök 2 16 58 

Pesuruum 1 10 36 

WC 1 10 36 

Kokku 4 36 130 

    Sobiv seade: ComfoAir 200 
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4.3 Zehnderi komponentide müraarvutus  

Kui õhu kiirus torudes on alla 3 m/s, siis tavaliselt on ainukeseks müraallikaks ventilaatorid. 

Seega müra vähendamiseks paigaldatakse tavaliselt mürasummuti(d) pärast soojusvahetit. 

Järgnevas tabelis on arvutatud ComfoWell komponentide ja ComfoFresh jaotussüsteemi 

müra summutav toime: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventilatsioonisüsteemis tekkiv müra sõltub seadme ComfoAir tekitatud ning jaotussüsteemis 

neeldunud mürast. Kui vaadata seadme kõigil kiirusastmetel tekitatud müra sageduste 

kaupa, on näha erinevus >16 dB. Kuid kahe sageduse mürad liituvad juhul, kui need 

erinevad 9 dB võrra. Seega süsteemi müra sõltub enamusel juhul vaid sagedusest 125 Hz, 

sagedused 250 Hz ja kõrgemad sumbuvad süsteemi komponentides ning ei oma 

märkimisväärset mõju. 

Tabelist on näha, et seadme kõigil kiirusastmetel tekkiv müra (nt 19.4 dB(A)) on märksa 

madalam kui müra piirnorm eluruumides EVS järgi (30 dB(A)).  

 

 

Sagedus: 125 Hz 250 Hz 500 Hz

Komponendid:

Zehnder CA350 (30%), dB 55 49 40

Zehnder CA350 (50%), dB 66 64 56

Zehnder CA350 (90%), dB 78 76 72

Neeldumine, dB

Spiro kanal d >150mm 0 0 0

Peentolmu filter, eeldatav väärtus 10 3 3

Spiro kanal, d<150mm 0 0 0

Mürasummuti, MSD 16-16 16 29 43

Jaotuskast AP 3.7 5.2 21.3

CT 75 jooksva meetri kohta 0.2 0.6 0.4

CT, lühikese torustikuga ruum, 8 m 1.6 4.8 3.2

CLD ventilatsiooniavad 8.3 12.4 8

Kogu müra 30%, dB 15.4 -5.4 -38.5

Kogu müra 50%, dB 26.4 9.6 -22.5

Kogu müra 90%, dB 38.4 21.6 -6.5

A-filtri parandustegur -16 -8.6 -3.2

Ventilatsiooniavade parandustegur -3 -3 -3

Kokku parandus -19 -11.6 -6.2

Kogu müra 30%, dBA -3.6 -17.0 -44.7

Kogu müra 50%, dBA 7.4 -2.0 -28.7

Kogu müra 90%, dBA 19.4 10.0 -12.7



   

EST juhised  26   

5 Ventilatsiooniseadmete hooldamine 

Ventilatsioonisüsteemi 
komponent 

Vajalik hooldus Hoolduse 
soovituslik 
teostamine 

Märkused 

Ventilatsiooniseadme 
korpus 

Kontrollida 
puhtust, 
kahjustusi ja 
korrosiooni 

Kord aastas Puhastada ainult pehme 
niiske lapiga  
 

Ventilaator/ventilaatori 
mootor 

Kontrollida 
puhtust 

Kord aastas Enne kontrolli lülitada 
seade vooluvõrgust välja! 
Puhastada ainult pehme 
niiske lapiga  

Soojusvaheti  Kontrollida 
puhtust ja 
kahjustusi 

Kord aastas Puhastada sooja 
seebiveega 
Kontrollida võimalikke 
kahjustusi komponendi 
südamikus  
Soojusvaheti tagasi-
asetamisel kontrollida 
kõiki kinnitusi 

Õhu filter/peenfilter Kontrollida 
puhtust ja 
kahjustusi 

Kord 6 kuu 
jooksul 

Vahetada filtreid vähemalt 
kord aastas 

Sissepuhke ja 
väljatõmbe avad 

Kontrollida 
puhtust, 
kahjustusi ja 
korrosiooni 

Kord aastas Puhastada ainult pehme 
niiske lapiga 
Pärast puhastamist 
kontrollida komponentide 
(eel)seadistust 

Välised õhurestid Kontrollida 
puhtust, 
kahjustusi ja 
korrosiooni 

Kord 6 kuu 
jooksul 

Eemaldada lehed ja muu 
praht, puhastada veega 
 

ComfoWell: 
Mürasummuti, 
jaotuskast, filtri ümbris, 
klapid 

Kontrollida 
puhtust, 
kahjustusi ja 
korrosiooni 

Kord 5 aasta 
jooksul 

Puhastada tolmuimejaga 
ning pehme niiske lapiga 

ComfoTube õhukanalid Kontrollida 
puhtust ja 
kahjustusi 

Kord 5 aasta 
jooksul 

Puhastada tööstusliku 
tolmuimejaga ja painduva 
vardaga harjaga 
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6 Ventilatsioonisüsteemi seadistamine 

Süsteem tuleb enne kasutuselevõttu korrektselt seadistada. Toimingu lihtsustamiseks on  

koostatud protokoll ning õhu vooluhulkade mõõdistamise tabel. 

6.1 Seadistamise protokoll* 

  

Nr Nimetus Korras Pole korras Märkused 

1 Süsteemi ettevalmistus    

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Kontrollida ventilatsioonisüsteemi valmidust: 
- Ruumid on tolmust puhtad  
- Ventilatsiooniseade ühendatud elektrivõrguga 
- Õhurestid ja plafoonid paigaldatud korrektselt 
- Välis- ja heitõhu kanalid ühendatud seadmega ning restid on paigas 
- Süsteemi hilisem puhastamine ja hooldus on organiseeritud 

   

2 Välis- ja heitõhurestid    

 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Kontrollida restide nõuetekohast paigaldust: 
Välditud on heitõhu ja saaste sattumine hoonesse 

-   Vähemalt 0,6 m maapinnast ning tagatud on nende puutumatus 
Välisõhu rest on hoolduseks ligipääsetav  

-   Välisõhu rest on kaitstud sademete ja putukate eest 

   

3 Ventilatsiooniseade ComfoAir    

 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
 
3.5 

   Kontrollida ventilatsiooniagregaadi paigaldust: 
-  Seade on ühendatud vooluvõrku 
-  Seade on hoolduseks ligipääsetav 
-  Šifoontoru on ühendatud kanalisatsiooni ja seadmega 
-  Seadme korpuses pole soovimatuid esemeid ega prahti, möödaviik on 

õiges asendis ning ventilaatorid pöörlevad vabalt  
- Filtrid on paigaldatud 

   

4 Komponent ComfoWell     

 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

    Kontrollida seadme paigaldust: 
- Jaotuskastide hooldusluugid on ligipääsetavad 
- Mürasummuti asub ComfoAir seadme ja jaotuskasti vahel 
- Mürasummutid on hoolduseks ligipääsetavad  
- Painduvad torud ja ühendused on lühemad kui 0,6 m 

   

5 Õhujaotussüsteem ComfoFresh    

 
5.1 
5.2 
5.3 

    Kontrollida süsteemi paigaldust: 
- Ventilatsiooniavad varustatud filtrite ja õhurestidega  
- ComfoTube kanalid on puhtad 
- Eemaldatud on ComfoTube kanali otsakorgid 

   

6 Maasoojusvaheti ComfoFond-L     

 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 

    Kontrollida seadme paigaldust: 
- Filter on paigaldatud 
- Maakontuur on paigaldatud õhuvaba ja ühendatud 
- Šifoontoru on ühendatud kanalisatsiooni ja seadmega 
-   Pump on töökorras 
-   Seadme rõhk vähemalt 1,5 bar 
-   Termostaadi elektriühendus vastab elektriskeemile 

 Termostaadi alumine väärtus on seadistatud (3-5°C) 

   

7 Õhuvooluhulkade mõõdistamine    

 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

Mõõta õhuvooluhulgad: 
 Kõigis ventilatsiooniavades 
 Summaarsed õhuvooluhulgad 
Täita vastav protokoll  

    Kõik õhuvooluhulgad on seadistatud vastavalt projektile  

   

*Eeldusel, et kõik komponendid on Zehnderi tooted 
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6.2 Õhu vooluhulkade mõõdistamise tabel 

Objekt:  Mõõdistaja:  

Töö nr:  Kuupäev:  

Aadress:  Alustamise kellaaeg:  

Linn:  Lõpetamise kellaaeg:  

Märkused:  
 

Ventilatsiooni mõõdistamised 

Väljatõmme  

 Projekteeritud Mõõdetud  

 II I II III 
Ventiili tüüp 

Plafooni asend või  
ComfoSet ketas 0-4  l/s l/s l/s dB(A) l/s 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Kokku:        

Sissepuhe  

 Projekteeritud Mõõdetud  

 II I II III 
Ventiili tüüp 

Plafooni asend või  
ComfoSet ketas 0-4  l/s l/s l/s dB(A) l/s 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Kokku:        

 


