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Küllap korteriühistute liik-
med teavad, et heaolu ta-
gamiseks on tähtsad kõik 
hoone automaatjuhtimise 
süsteemid. Alljärgnevalt on 
välja toodud mõnede hoo-
neautomaatika-süsteemi-
de üldkirjeldused, mida on 
kasulik teada, sama infor-
matsiooni alusel saab vas-
tavalt ühistu vajadustele ka 
hinnapäringuid ja tellimusi 
ette valmistada.

Aasta lõpuks on ilmumas uus standard 
„Kinnisvara korrashoiu tagamise te-
gevused“ EVS-807:2009. Sealt saab 
täpsemalt teada tegevuste arenguid. 

Automaatika on teaduse ja teh-
nika haru, mis tegeleb automaatseadme-
te ja automatiseeritavate protsesside 
kontrollimise ja juhtimise meetodite 
ning vahenditega. 

Hooneautomaatika all mõiste-
takse eelkõige korterelamu kasutuse, 
juhtimise, ülalpidamise ja energiatarbi-
mise jälgimise tehnilisi vahendeid. 

Toimingud hoonete automatisee-
rimisel on:
  seadmete töö juhtimine ja kaugjälgi-
mine,
  vee, elektri, soojusenergia jms kulu 
mõõtmine,
  häire- ja avariisignaalide edastamine.

Just tänu tsentraalsele juhtimise-
le saab tänapäevaste hooneautomaatika 
süsteemide abil oma kulutusi paremini 
kontrolli all hoida, lisaks öeldule annab 
taoline süsteem võimaluse ühendada 
omavahel mitu süsteemi – näiteks val-
vesignalisatsioon ja valgustus ning küt-
te juhtimine.

Hooneautomaatika toimivuse ta-
gamine algab projekteerimisjärgus. Soo-
vitatav on, et ühe elamu või korteri sead-
med oleksid omavahel ühendatavad, et 
neid oleks võimalik kas või hiljem täna-
päevase hooneautomaatikaga liita. Sel-
lest tingitult tasub kindlasti ühendust 
võtta mõne antud alal tegutseva ettevõt-
tega, kes on pädev soovitusi jagama. Pai-

galdusjärgselt tuleb uut süsteemi kind-
lasti korraliselt jälgida ja hooldada, et 
oleks tagatud just selline tulem, nagu 
soovisite. Et enamik tänapäevaseid hoo-
neautomaatika kontrollereid (eeskätt ta-
vatarbijale mõeldud korteri- ja eramu-
põhised lahendused) on tehtud väga ka-
sutajasõbralikuks ja maksimaalselt hool-
dusvabaks, siis tuleb nende jälgimise ja 
seadistamisega toime igaüks, kes omab 
natuke tehnilist taipu. Oluline on, et pai-
galdaja süsteemide valmimise järel ka-
sutajale korraliku koolituse teeks ja va-
rustaks ta kõigi hooldusjuhendite, joo-
niste ja programmi töö kirjelduste ning 
programmide varukoopiatega. Siis on ka 
teistel ettevõtetel hiljem võimalik teie 
hooneautomaatika süsteemile sead-
meid-programme lisada ning vajadusel 
vigu leida.

Hooldustöödest on kõige olulise-
maks süsteemi töö edaspidine jälgimine 
ja vajadusel ka seadistuste muutmine, 
kuid uuemal ajal on saadaval ka mitme-
suguseid nn iseõppivaid kontrollereid, 
mis muudavad oma seadistusi ise vasta-
valt tagasisidega saadud infole. Nende 
parimaks näiteks on iseõppivad ruumi-
temperatuuri kontrollerid. Juhul, kui ka-
sutaja on sisestanud seadmesse info, et 
hommikul tahetakse tuppa 20 ºC, siis 
pärast mõningast tööd on süsteem juba 
ruumiolusid sedavõrd hästi tundma õp-
pinud, et suudab ise otsustada, mis kell 
tuleks küte sisse lülitada, et toatempera-
tuur tõuseks õigeaegselt soovitud 20 
kraadini. Sealjuures korrigeerib süsteem 
soojendamiseks vajalikku aega auto-
maatselt vastavalt välisõhu temperatuu-
rile. Niisugustele kontrolleritele on või-
malik juurde lisada ka näiteks akna-an-
durid, mis informeerivad süsteemi aken-
de avamisest. Ruumide tuulutamise 
ajaks katkeb aktiivne kütmine.

Tavaliselt on taoliste süsteemide 
nõrgimateks lülideks erinevad mehha-
troonika elemendid (releeplokid, andu-
rid, pisikesed mootorid), nii seisnebki 
nende hooldus selles, et kontrollitakse 
sõlmede töökorras olekut. Enne kütte-
perioodi algust kontrollitakse näiteks, 
kas radiaatori ventiil ikka avaneb, kas 
radiaator hakkab tööle ja kas ka süstee-
mi ülejäänud komponendid reageeri-
vad-toimivad vastavalt programmi töö 
kirjeldusele, s.t teevad seda, mida pea-
vad.

Korrashoiu korraldamiseks tuleb 

läbi viia hoolduspersonali koolitus (iga 
hoone lõikes eraldi). Osa hooldustöö-
dest (nt li% i automaatika) nõuab hool-
duspersonalilt eriettevalmistust. 

Hoone korrashoiu seisukohalt on 
oluline, et selle vastuvõtmisel antaks 
hooldajale üle kõigi seadmete teostus-
joonised, programmide töö kirjeldused, 
programmide varukoopiad ning kõigi 
seadmete hooldusjuhendid.

Hooneautomaatika kasutusele-
võtt ja töös hoidmine seisneb eelkõige 
nende seadmete häälestamises (prog-
rammeerimises) vastavalt etteantud tin-
gimustele. 

Tehnoseadmete ja -süsteemide 
jälgimise automaatika 
tehnohooldus

Kaugjälgimise üheks oluliseks osaks on 
veateadete operatiivne edastamine. Näi-
teks anduri poolt registreeritud nor-
maalsest erineva või kasutajatele võima-
likku ohtu sisaldava situatsiooni korral 
süttib vastav märgutuli (li% i ülekoor-
mus), lülitatakse sisse helisignaal (avas-
tatud suitsu olemasolu) või kutsutakse 
välja valvepersonal (valve all olevas ruu-
mis avastati liikumine).

Energeetiliste ressursside (küte, 
vesi, elekter, gaas) säästmise eelduseks 
on aktuaalse info omamine energia-
kandjate tegelikust energiakulust. Liht-
samaks võimaluseks on paigaldada me-
haanilised mõõturid. Nende eeliseks on 
lihtsus ja odavus, puudusteks aga näitu-
de & kseerimise töömahukus, s.t näitude 
saamiseks on vaja minna kohale, ning 
sageli ka ebapiisav mõõtetäpsus. Mehaa-
niliste mõõturite kõrval on kasutusele 
võetud elektroonilised mõõturid. Näi-
teks elektrooniline elektrimõõtja või-
maldab & kseerida 2-tariifsed näidud, 
kogu tarbitud võimsuse ning hetkevõim-
suse ja -tarbimise. Elektroonilisse mällu 
salvestuvaid näitusid on vastava and-
meedastuskanali olemasolul võimalik 
lugeda igal ajal, ka kaugelt. Kauglugemi-
ne oleks otstarbekas näiteks suure maja 
korterite veemõõtjate näitude üheaeg-
seks & kseerimiseks, ja kui süsteem või-
maldab juba tarbimisandmeid lugeda, 
siis on ta üldjuhul võimeline ka tulemu-
si ette ennustama ning seda on võima-
lik seadistada säästurežiimile. Säästmi-
sel on oluliseks kindlasti ka inimfaktor, 
s.t kui reaalajas on võimalik jälgida, kui-
das ja mille arvel suureneb küttearve, siis 
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tekib ka stiimul kokkuhoiumeetmete 
leidmiseks.

Automaatjuhtimise seadmed 
koosnevad üldjuhul andurist, kontrolle-
rist (ümberseadistatav loogikaseade, mis 
töötab etteantud programmi alusel) ja 
automaatregulaatorist. Tagasiside võib 
olla nii positiivne (tarbimist/ energiaku-
lu suurendav) kui ka negatiivne (vähen-
dav). Positiivne tagasiside on kasutusel 
näiteks veepumpade juhtimisel – nivoo 
alanemisel suurendatakse pumpade 
jõudlust. Negatiivne tagasiside on kasu-
tusel näiteks küttesüsteemi juhtimisel – 
temperatuuri tõusu korral vähendatak-
se küttevõimsust. Seadmete reguleerimi-
seks tuleb eelnevalt teada süsteemi au-
tomaatjuhtimise üldist struktuuri.

Süsteemi olulisemaks kompo-
nendiks on kindlasti regulaator, mis 
peab võtma tagasiside ja siseneva info 
mõjul vastu otsuseid, mida teha edasi. 
Kui ruumi temperatuur tõuseb, siis tu-
leb küte järelikult soovitud temperatuu-
ri saavutamise järel sulgeda. Juhul, kui 
temperatuur tõusis liiga kõrgele, peab ta 
tegema ühtlasi otsuse, kas oleks vaja ka 
jahutus sisse lülitada. Situatsioon, kus 
süsteem jääb n-ö pendeldama, ongi kõi-
ge ohtlikum – nt küte ja jahutus tööta-
vad järjest kordamööda. Tugevalt pen-
deldav süsteem ei leia iseseisvalt tasa-
kaalupunkti, põhjustades lõppkokkuvõt-
tes hoopis suurt kulude tõusu. Seetõttu 
on enamik kontrollereid häälestatud nii, 
et kõigepealt avatakse näiteks natuke 
kütte ventiili ning oodatakse tagasisidet, 
et võtta vastu otsus edasise tegevuse koh-
ta. Kahjuks ei saa inimesed, kes tahavad, 
et nende soovitud temperatuur oleks ko-
he pärast nupu keeramist saavutatud, 
süsteemi tööloogikast ning sellest, miks 
radiaator ikka kohe täiesti soojaks ei lä-
he, tihtilugu aru. Nii keerataksegi regu-
laator kiiresti asendisse „maksimum“, 
kuni lõpuks palav hakkab ja siis tuleb 
kogu tegevus vastupidises suunas uues-

ti läbi teha ja takkapihta kurdetakse veel, 
et automaatika ei toimi.

Jälgimissüsteem võimaldab saa-
da (graa& kute näol) ülevaate antud ruu-
mis toimunust: kuidas on käitunud täi-
turid ja mis mõju sellel ruumile on. 
Ideaalgraa& kud väljenduvad ühtlaste 
horisontaalsete, teatud väikeste kallete-
ga joontena. Jälgimissüsteemi hooldaja 
peamiseks ülesandeks ongi selliste punk-
tide üles leidmine, kus ilmnevad liiga 
järsud muutused või erinevused ettean-
tud seadesuurustest. Kõrvalekallete põh-
juste väljaselgitamiseks tuleb niisugused 
punktid täpsema jälgimise alla võtta, 
kuivõrd lisaks inimfaktorile võib põhju-
seks olla ka mõni riknenud mehhatroo-
nikakomponent (nt jahutusventiil ei ole 

sulgunud ning seoses sellega on kütte-
ventiili juhtsignaal tunduvalt kõrgem 
kui teistel analoogsetel ruumidel vms).

Fonosüsteemide tehnohooldus

Enamlevinud süsteemiks on nn fonolu-
kud ehk kõnekanaliga kaugjuhitavad lu-
kusüsteemid. Keerulisemad neist on va-
rustatud kas sõrmistikuga koodi sisesta-
miseks või koodilugejaga. Sissepääsu lu-
bav kood võib olla salvestatud kas mag-
netkaardile või -tabletile (elektronvõti). 
Süsteemis salvestatakse üksnes nende 
elektronvõtmete koodid, millele on lu-
batud juurdepääs objektile, koode endid 
ei muudeta. Seetõttu võib üks elektron-
võti sobida paljudele ustele (analoogili-
ne tavaliste võtmetega lukkude „sarja-
misele“). Keerulisemad süsteemid või-
vad sisaldada ka nt näpujälje lugejat või 
siseneja tuvastamist foto järgi. Koodlu-
ku juhtseade võimaldab õige koodi kor-
ral avada ukse, värava, tõkkepuu vms lii-
kumist piirava vahendi. Samal ajal on 
võimalik registreerida, kes ja kuhu sise-
nes, piirata juurdepääsu tehnilistesse vm 
ruumidesse jne. Sissepääsusüsteemide 
elektroonikaseadmete töökindlus on ta-
valiselt väga suur, hooldamist vajavad 

nende mehaanilised osad, nt ukselukud 
regulaarset õlitamist, väljakutse-ploki 
nupud puhastamist jms.

Li" i hooldus

Hooneautomaatika seisukohalt on li% i 
hooldustegevusteks juhtimisseadmete 
seadistamine (nt li% i peatamine täpselt 
etteantud korruse kõrgusel), teate edas-
tamine avariiolukorra tekkimisel (nt ka-
biiniuste mittesulgumine) ja vajadusel 
ka li% i töö peatamine. 

Seadmete hooldus koosneb vi-
suaalsest ülevaatusest, katsetamisest ja va-
jalikest hooldustegevustest. Esmase üle-
vaatuse kohustus lasub seadme omanikul, 
kes peab määrama seadmete ohutu töö 
eest vastutava isiku. Li% i hooldust, mida 
tuleb teha enne li% i kasutuselevõtmist, pe-
rioodiliselt li% i ekspluatatsiooni käigus ja 
pärast oluliste sõlmede remonditöid, võib 
teostada ainult pädev ettevõtja. 

Eristatakse kolme ennetuslike 
hooldustööde taset – 1x kuus, 1x kvar-
talis ja 1x aastas. Perioodiliste hooldus-
te juhendi annab ette li% i tootja. Iga-aas-
tane hooldus on eelkõige li% i testimine 
mehhaaniliste koormuste taluvuse osas. 
Juhtimisautomaatika perioodiline hool-
dus sisaldab liikumisandurite ja mooto-
rite juhtseadmete töö õigsuse kontrolli 
ning reguleerimist. Reguleerimine peab 
tagama, et li%  peatub täpselt korruse 
kõrgusel ja uksed avanevad pärast li% i 
peatumist. Kõik hooldustööd ja li% i tes-
timise tulemused kantakse li% i passi. 
Kehtivate ohutusnõuete täitmist kont-
rollib riigile kuuluv Tehnokontrollikes-
kus OÜ. Informatsiooni nende ülesan-
nete ja volituste kohta leiate Interneti-le-
heküljelt: www.tkk.ee  

Automaatikaelementide 
hooldus ja 
ümberprogrammeerimine

Automaatika tehnohooldus seisneb eel-
kõige seadmete häälestamises, millega 
tagatakse, et seadme töörežiim vastaks 
etteantud tingimustele.

Lihtsamaks näiteks ümberprog-
rammeerimisest on programmkellade 
seadistamine – nt valgustuse sisse- ja 
väljalülitamise aja määramine. Soojus-
sõlme seadistamine, millega määratak-
se kütterežiimi sõltuvus sise- ja välistem-
peratuurist, soojuskandaja parameetri-
test ja sageli ka kellaajast, on keerulisem, 
samuti ventilatsioonisüsteemide tööre-

oneautomaatika

REGULAATOR SÜSTEEM ANDUR

TAGASISIDE

MÕJU TULEMUS

Automaatjuhtimise üldmudel.



42 Elamu | Ohutus

žiimi seadistamine. Sageli on võimalik 
programm tundide, päevade ja nädala-
te kaupa ette anda. Erinevate lukusüs-
teemide seadistamine (nt kortermaja 
trepikoja fonolukk) seisneb eelkõige süs-
teemi paroolide seadistamises selliselt, 
et süsteem reageerib ainult etteantud 
tingimustele vastava avamissignaali 
(klahvistikust/ koodikaardilt/ võtmelt si-
sestatav kood) olemasolule. Keerulise-
mate automaatikaseadmete puhul juhib 
programmeeritav loogikakontroller 
mingit terviklikku protsessi (näiteks au-
tomaattööpinkide tööd või paljukorru-
selise hoone kõigi ruumide keskkonna-
parameetreid). Etteantud tingimuste (nt 
veetorni puhul kindel veetase) tagami-
seks peab eelnevalt teadma, kuidas muu-
detakse anduritelt (nt ujukiga ühenda-
tud elektriline kontakt) saadav info juh-
timissignaaliks (nt kontakt avaneb vee-
taseme tõusu korral). Edasi peab tead-
ma, kuidas juhtseade reageerib sisend-
signaalide muutusele (nt pinge muutu-
mine nulliks). Nii võib pumpade juhti-
miseks kasutatav automaatika pumba 
kas sisse või välja lülitada või muuta sel-
le töökiirust. Küttesüsteemi juhtimise 
korral aga on siseruumide temperatuu-
ri tõusmisel tõenäoliselt vaja vähendada 
küttevee tsirkulatsiooni kiirust, s.t kütta 
vähem, veetorni mahuti täitumisel pea-
tada koheselt pumpade töö jne. Kui si-
sendsignaaliks on tulekahjuhäire, siis 
võib etteantud tegevuseks olla veepum-
pade töö reguleerimine ja surve kontrol-
limine, et tagada sprinklersüsteemi va-
rustamine kustutusveega. 

Keeruliste süsteemide juhtimine 
toimub kontrollerite kaudu, mis omavad 
sageli ka mäluseadmeid, et tagada süs-
teemi toimimise salvestamine (sh ava-
riiolukorrad) pikema aja jooksul.

Kontroller on spetsiaalne elekt-
roonikaseade (arvuti), mille toimimine 
sõltub etteantud parameetritest (prog-
rammist). Esimesed automaatjuhtimist 
tagavad skeemid koostati releelülituste-
na (teatud signaal või signaalide kombi-
natsioon tagas süsteemi automaatse üm-
berlülitumise). Pooljuhtide areng tõi kaa-
sa transistoridel põhinevate elektronlü-

litite kasutuselevõtu, mis on oma mõõt-
metelt on oluliselt väiksemad kui mehaa-
nilised releed. See omakorda tegi võima-
likuks keeruliste ümberprogrammeeri-
tavate juhtimissüsteemide loomise. 

Et osata määrata taolise süsteemi 
optimaalseid töörežiime ja avastada või-
malikke vigu automaatikaseadmete töös, 
peaks kontrolleritega varustatud kesk-
konnatehnika süsteemide hoolduse kor-
raldaja (hooldusjuht) tundma elektroo-
nika ja arvutite programmeerimise alu-
seid.

Andurite ja täiturseadmete 
seadistamine

Lihtsaimaks näiteks on infrapuna-andu-
ritel põhinev valgustuse juhtimine. An-
durid reageerivad keskkonnast erineva 
temperatuuriga objektide ilmumisele 
vaatlusalasse, kuid seadistatav on ka an-
duri tundlikkus üldisele valgustatusele 
(päeval ei reageeri), liikumisaktiivsuse-
le (reageerib suurte kehade kiirele liiku-
misele) ja reageerimisaeg (kui pikalt an-
dur „mäletab“ eelmist situatsiooni). 

Sageli on seadmete sisse- ja välja-
lülitamise ajad erinevad, mis on vajalik 
kas või selleks, et töötaja jõuaks valve-
seadmete sisselülitamisel valvesse antud 
objektilt lahkuda, valve väljalülitamisel 
aga on tal piisav ajavaru, ilma et süsteem 
koheselt häiret annaks.

Elamutes on täiturseadmeteks 
erinevad mootorid ja nendega ühenda-
tud pumbad või muud seadmed, nt au-
tomatiseeritud termosõlmes suurenda-
takse tsirkulatsioonipumba kiirust, kui 
temperatuuriandur näitab temperatuu-
ri alanemist jms. Tavaliselt on täitur-
seadmed varustatud rikkekaitsega, kui 
näiteks veesurve survepaagis ületab lu-
batud näitaja, lülitatakse veepumbad 
välja. Elektriohtlikes ruumides on 
„Elektriohutuseseadusega“ ette nähtud 
ka rikkevoolukaitsme paigaldamine. Vii-
mane lülitab ruumi elektrivarustuse väl-
ja niipea, kui andur avastab minimaal-
segi erinevuse siseneva ja väljuva voolu 
parameetrites. Vastavalt ohutusnõuete-
le tuleb seadmeid kontrollida (testida) 
vähemalt 1x kuus või 1x aastas.

Soojussõlme automaatika

Üks kõige levinumaid automatiseeritud 
süsteeme elamutes on vastava automaa-
tikaga varustatud soojussõlm, mis hoiab 
tarbevee temperatuuri etteantud seade 
juures ja reguleerib hoonesse mineva 
küttevee temperatuuri. Praktikas toimub 
reguleerimine enamasti vastavalt välis-
õhu temperatuurile, kuigi enamik süs-
teeme on mõeldud töötama ruumitem-
peratuuri järgi. Juhul, kui on lisatud nii 
ruumi kui ka välisõhu temperatuuri an-
durid, siis on võimalik automaatika veel-
gi täpsemaks häälestada: kui kontroller 
& kseerib, et välisõhu temperatuur hak-
kab langema, kuigi toatemperatuur veel 
ei lange, saab süsteem aru, et on tarvis 
teha ettevalmistusi kütmiseks. Selliste 
soojussõlmede puhul ongi olulisimaks 
õigete temperatuurigraa& kute leidmine 
ja sobivate säästumeetmete rakendami-
ne. 

Neil ajavahemikel, mil elamu ka-
sutamine ei ole kõige aktiivsem, võib 
temperatuuri mõne kraadi võrra alan-
dada, kuid suurimat kokkuhoidu annab 
kütte ajutine täielik sulgemine eeldusel, 
et soovitud ajaks saavutatakse taas soo-
vitud temperatuur. Muidugi eeldab see 
väga täpset seadistust ja kontroller peab 
olema „võimeline õppima“, kui kiiresti 
ta (välistemperatuurist sõltuvalt) uuesti 
kütma peaks hakkama, et vältida hoone 
täielikku mahajahtumist. Seetõttu tu-
lekski keerukamad häälestused kindlas-
ti spetsialistide hooleks jätta. 

Teiseks enamlevinud seadistami-
se teel rakendatavaks säästumeetmeks 
on toatemperatuuri mõnekraadine alan-
damine öiseks ajaks.

Hoolduse poolelt on kindlasti 
olulisim testida ja kontrollida enne küt-
teperioodi algust üle kõik soojussõlme 
komponendid, veenduda pumpade, ven-
tiilide ja mootorite töökorras olekus 
ning teostada teised soojussõlmes vaja-
likud hooldustööd. Ühtlasi tuleks uues-
ti üle kontrollida automaatika küttegraa-
& kud ja ajad, eriti hea, kui neid on või-
malik võrrelda eelnenud kütteperioodi 
vastavate andmetega. Korralikult seadis-
tatud automaatne soojussõlm ei vaja 
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kütteperioodi vältel erilist kasutajapool-
set sekkumist, ta on võimeline iseseis-
valt töötama ja oma tegevust laekuva ta-
gasiside alusel reguleerima. 

Kasutajate kaebused on tihti tin-
gitud hoopis küttesüsteemi teistest viga-
dest (nt hüdrauliline tasakaal on paigast 
ära), paraku üritatakse neid sageli kom-
penseerida just automaatika pideva üm-
berhäälestamisega. Ometi tasub isegi siis, 
kui eksisteerib reaalne vajadus ümber-
häälestuste tegemiseks kütteperioodi ajal, 
olla nendega üsna ettevaatlik ja konser-
vatiivne. Mida väiksemate sammudega 
temperatuure muudate, seda kindlam 
on, et leiate kiiresti õige tasakaalupunk-
ti. Unustada ei tohi sedagi, et kontroller 
vajab ümberõppimiseks aega, ka ei jõua 
ükski muudatus, olgu või paarikraadine, 
kasutajateni otsekohe, vaid on tajutav 
(sõltuvalt küttesüsteemi suurusest ja 
inertsist) alles mõne aja möödumisel. 

Ventilatsioonisüsteemid

Praeguse ajani on paljudes Eestimaa kor-
termajades ilma sundventilatsioonita lä-
bi aetud, kuigi uuematele ja ka mõnele re-
noveeritud korruselamule on paigalda-
tud sundväljatõmme. Levinuimale sund-
väljatõmbe süsteemile on iseloomulik 
igasuguse juhtimise puudumine või on 
paigaldatud üksnes käsitsi manipuleeri-
tavad kiiruseregulaatorid. Et kompensat-
siooniõhk saadakse sellisel juhul otse väl-

jast, tuleb see toas üles soendada, milleks 
kulub üsna palju kütteenergiat. Seega on 
tegu väga kulukate süsteemidega.  

Sundventilatsiooni paigaldamise 
eel tuleks kindlasti välja selgitada, kas pa-
kutavat väljatõmbesüsteemi on võimalik 
automaatselt tööle panna ja häälestada. 
Üheks lahenduseks võivad olla ka prog-
rammkellad, mis võimaldavad väljatõm-
beventilaatorid öiseks ajaks aeglasema 
kiiruse peale lülitada, kuid esineb ka teist-
suguseid süsteeme, mille juhtimine käib 
õhu niiskuse- või rõhunäitude järgi. Igal 
juhul tuleks sundventilatsioonisüsteemi 
töökorras olekut perioodiliselt kontrolli-
da, eriti enne kütteperioodi algust.

Meil leidub selliseidki elamuid, 
kuhu on paigaldatud kas üks tsentraal-
ne ventilatsioonisüsteem või on igal pin-
nal väike eraldi seade, ja muidugi on 
taolised süsteemid varustatud soojusta-
gastitega, tänu millele on nende efektiiv-
suski tunduvalt suurem. Ometi tasuks 
siingi kaaluda võimalust ühendada ven-
tilatsioonisüsteem üldise (nt hoone või 
konkreetse ruumi) automaatikaga. Ni-
melt on vaja jälgida, et ventilatsiooni sis-
sepuhkeõhu temperatuuri seadistus 
oleks vastavuses soovitud ruumitempe-
ratuuriga, vastasel juhul võib automaa-
tikast hoolimata tekkida olukord, kus ra-
diaatorid küll kütavad, aga ventilatsioon, 
mis on jäänud suvisele režiimile, samal 
ajal hoopis jahutab ruume.

Soojusenergia säästliku kasuta-
mise seisukohalt muutubki ruumide 

õhuvahetus üha aktuaalsemaks. Loomu-
lik ventilatsioon ei võimalda reguleeri-
da õhuringluse kiirust, mis on suvel sa-
geli ebapiisav, ega akumuleerida välja-
tõmmatavas õhus leiduvat soojust. 

Piisava õhuvahetuse tagab sund-
ventilatsioon – masinate abil toimiv sis-
sepuhe ja väljatõmme. Paljud tänapäe-
vased ventilatsioonisüsteemid on varus-
tatud automaatikaga, mis annab kasuta-
jale üsna palju seadistusvõimalusi, suu-
rendades olmemugavust ning pakkudes 
tõhusamaid säästuvõimalusi. 

Hooneautomaatika paigaldami-
se, seadistamise ja hooldamise teenust 
pakub terve rida erinevaid ettevõtjaid. 
Teenuse sisu ja isegi kvaliteet on küll 
enamasti sama, kuid selle maksumus 
võib erineda kordades. Tellija ehk kin-
nisvara omaniku jaoks komplitseerib si-
tuatsiooni seegi, et sageli ei tea ta, mida 
täpselt tahta ning siis ei tea ka tellimuse 
täitja, s.o töövõtja, milliseid lahendusi 
pakkuda!
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Ventilatsioonisüsteemi kaugjuhtimine arvuti kaudu: hooldaja töökoht.

Nüüdisaegne kompaktne soojussõlm 
koos tema töö juhtimiseks kasutatavate 
automaatikaelementidega (muudetava 
kiirusega pumbad, temperatuuriandurid, 
juhtplokk, toitelülitid).


