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Mis on soojussõlm?
• Soojussõlm on hoone või hoonerühma seadmestik, mille abil soojusenergia tarbijad on 

ühenduses soojusvõrguga.
• Katlamaja ja hoonetevaheline soojusvõrk ühendatakse hoone küttesüsteemiga

soojussõlme vahendusel. Soojussõlmes muudetakse välise soojusvõrgu soojuskandja
temperatuur ja rõhk sobivaks hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemile ning
põrandküttele. Soojussõlme abil soojendatakse vajalikule temperatuurile sooja vee
süsteemis tarbitavat vett. Igaüks soojussõlme kontuur vajab sekundaarpoolel erineva
temperatuuriga soojuskandjat.

• Soojussõlmede põhikomponendid: soojusvahetid, pumbad, automaatika ja
toruarmatuur- fittingud (sulgventiilid, mudafiltrid, tagasilöögiklapid, torustik).

• Soojussõlme on hoone süda…
• Juhendmaterjal projekteerimiseks ja valmistamiseks EJKÜ „Soojussõlmed“ juhised ja

eeskirjad 2019.
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Soojussõlme arvutamise, projekteerimise ja valmistamise alusdokumendid ja -andmed

• SOOJAMÜÜJA TEHNILISED TINGIMUSED
• HOONE KÜTTE, VENTILATSIOONI JA VEE-KANALISATSIOONI PROJEKT
• SOOJUSSÕLMEDE JUHENDMATERJAL EJKÜ 2019

• Projektis arvutatakse kütte, ventilatsiooni ja tarbeveekontuuride koormused (kW), määratletakse
nende süsteemide temperatuurigraafikud. Projekti koostamisel on mõttekas õigete
sekundaargraafikute valimiseks esitada soojusemüüjale taotlus tehniliste tingimuste
väljastamiseks.

Näide: kütte sekundaarkontuuri temperatuurigraafik on kütteprojektis 50-70 ˚C, tehnilistes
tingimustes on primaarkontuuri graafik 75-40 ˚C – tuleb asuda läbirääkimistesse projekti koostaja ja
soojamüüjaga, sest selliste graafikute korral on soojusvaheti arvutus võimatu…
• Tehnilistes tingimustes annab soojamüüja teada katlamajast väljastatava küttevee

temperatuurigraafikutest, rõhkudest, minimaalsetest ja maksimaalsetest rõhkude vahedest peale-
ja tagasivoolul, eritingimustest, mida tuleb arvestada soojussõlmede arvutamisel ja valmistamisel

Näide: Utilitas Tallinn erinevates küttepiirkondades on dif.-rõhuregulaatori paigaldamise nõue kord
vajalik, teises aga mitte…



Kaasaegsed soojussõlmed 28.04.2021

• Tehnilised tingimused on soojussõlme projekteerijale ja valmistajale kohustuslikud
alusdokumendid

Näide: Adven Eesti tehnilistes tingimustes (tavaolukorras 9-10 lk.) on täpselt kirjas nõuded sõlme
algandmete esitamiseks, soojussõlme projektile, abonentpassile, soojusmõõtesüsteemi projektile,
valmis sõlme kontrollprotseduuridele ja vastuvõtmisele…
• Aastal 2019 uuendati soojussõlmede baasdokumendi, EJKÜ „Soojussõlmed“ juhised ja eeskirjad,

sisu. See tumekollaste kaantega raamat on ainulaadne eestikeelne Eestile mugandatud
juhendmaterjal kogu soojussõlmedega seonduvas. Pea kõik soojamüüjad on oma tehnilistes
tingimustes määratlenud selle juhendmaterjali kohustuslikuks soojussõlmede projekteerimisel
valmistamisel ja hilisemal kontrollil.

Soojussõlme seadmestiku valik algab soojusvahetite valikuga-arvutamisega, spetsiaalsete
soojusvahetite arvutusprogrammide abil.
Arvutatud kulude, rõhulangude ja temperatuuri järgi saab valida primaarpoole reguleerventiilid,
sekundaaarpoole pumbad ja kogu sõlme toruarmatuuri, sulgventiilid ja lisaseadmed. Suunised
seadmete ja armatuuri valikuks annab soojussõlmede juhendmaterjal EJKÜ „Soojussõlmed“ juhised
ja eeskirjad 2019.
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Soojussõlme arvutus algab soojamüüja tehniliste tingimuste väljastamisest ….
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Soojussõlme arvutus algab soojamüüja tehniliste tingimuste väljastamisest ….
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Pumbad

• Pumbad valitakse köetava hoone tehniliste andmete alusel, arvestades arvutatud soojuskandja
vooluhulka ning soojussõlme ja küttesüsteemi takistust, mida pump peab ületama.

• Pumba tööpunkt ( tootlikkus ( l/s või m3/h ) ja tõstekõrgus ( kPa või mVS ) esitatakse soojussõlme
arvutustes ja lisatakse graafiliselt soojussõlme tehnilisele dokumentatsioonile.

• Pump soovitatakse paigaldada sõltumatu küttesüsteemi korral tagasivoolutorule ja
segamissõlmes pealevoolutorule / 2-tee ventiiliga ja tagasilöögiklapiga möödaviigu korral on
isiklik soovitus paigaldada pump tagasivoolule enne tagasilöögiklappi. Pumba paigaldusel
lähtuda valmistajatehase nõuetest.

• Tasakaalustusventiilist võib loobuda, kui ringluspump on rõhuvahet reguleeriv ja pumba tööpunkti
seadistus on tagatud pumba juhtimissüsteemi abil ning vastava ringluskontuuri üldvooluhulk on
mõõdetav (näit. Magna3 pumba puhul).

• Võimaluse korral peab juhtimissüsteem kütte- või ventilatsiooni ringluspumba seiskumisel
sulgema vastava primaarpoole reguleerventiili.

• 1. jaanuarist 2013 kehtima hakkanud direktiivi nõuetele (ELi määrus nr 641/2009) on kasutatavate
ringluspumpade tõhusus EEI ≤0,20.

• Tarbevee ringluspumbad direktiivi alla ei kuulu, ringluspump töötab pidevalt.
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Sooja tarbevee ringluse torustiku arvutamine, reguleerimine ja soojustamine

• Sooja tarbevee ringluse torustiku arvutamine põhineb jaotusvõrgus toimuval jahtumisel 
(soojuskaod torudes ja küttekehades – käteräti kuivatid, radiaatorid). Selle põhjal määratakse vee 
vooluhulgad jaotusvõrgu osades ja valitakse ringluspump, mille jõudluse graafik on võimalikult 
järsult langev vooluhulga kasvades.

• Sooja tarbevee võrk arvutatakse ( valitakse torude mõõdud ) vee voolamise kiiruse järgi. 
Voolamise kiirus ei või jaotus- ja ringlustorustiku üheski osas ületada 1,0 m/s. Vasest torudes on 
vee voolamiskiiruse piirmäär 0,5 m/s.

• Sooja tarbevee ringluse torustik arvutatakse ja seadistatakse uusehitistes selliselt, et 
soojusvahetist väljuva vee temperatuur oleks 55 oC ja soojusvaheti juurde tagastuva vee 
temperatuur oleks soovitatavalt 50 oC.

• Ringlustorustik soojustatakse selliselt, et isolatsioonikihi soojustakistus R on vähemalt 1 m2K/W.

• Olemasoleva hoone ühendamisel kaugküttega või uuendades soojussõlme, võidakse tagastuva 
vee temperatuuriks lubada ka 45 oC, kui hoone tarbevee süsteemi ei uuendata ja seadistamise 
tulemusena ei ole võimalik saavutada kõrgemat tagastuva vee temperatuuri.
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Torustikud, armatuur ja muud seadmed (paisupaagid)

• Soojussõlme tarnepiiris sisalduvate torustike ja armatuuri rõhukaod primaar- ja
sekundaarpoolel ei tohi ületada 5 kPa ( ei sisalda soojussõlme primaarpoolele
paigaldatud reguleerventiili, võimaliku rõhuvaheregulaatori ja seadeventiili ( või
analoogiliste seadmete ) ning soojusarvesti rõhukadu ). Soojussõlme valmistaja näitab
torustiku ja armatuuri rõhukaod ära tehnilises dimensioneeringus.

• Soojussõlme parameetrite (temperatuur, rõhk) mõõtepunktid peavad paiknema nii, et
mõõtmistulemused annaksid usaldatava pildi soojussõlme primaar- ja sekundaarkontuuri
tööparameetritest.

• Ringluspumpade ja reguleerimisseadmete juhtimiskeskus sisaldab põhitarnena sõlme
valmistajalt, valmis ühendatuna nii, et soojussõlm oleks lihtsalt ühendatav elektritoitega.
Juhtimiskeskuse lisafunktsioonid peavad projektis olema selgelt eristatavad.

• Paisupaagi arvutamisel tuleb arvestada kütte- ja ventilatsioonisüsteemi töövedeliku
mahuga ja selle muutusega sõltuvalt arvutuslikest temperatuuridest, samuti paisupaagi
eelseade- ja töörõhuga (kaitseklapi rakendumise rõhk).
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Kütte- ja sooja tarbevee põhimõtteline skeem
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Soome Dragsvik soojussõlm 2018 
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Küttesõlme põhimõtteline skeem
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Sooja tarbevee põhimõtteline skeem
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Kahe kütte ja sooja tarbevee põhimõtteline skeem
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Eesti Läänemaa esmatasandi tervisekeskuse, Haapsalus Vaba tn.6, soojussõlm 2019
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Soojussõlmed Valgevenesse Minsk 2019
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Austraalia  2013 Sidney
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Norra Statkraft ja Kvitebjörn tüüpsoojussõlmed 2019
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Mobiilsed küttesõlmed Rootsi 2019 (uusehituste esmaseks kütteks)
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Bosch Rootsi jahutusmoodul 2019                                          Göteborgi jahutussõlm 2018
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Islandi soojussõlm (ei ole Eestis tehtud….)
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Tänan Teid, et vastu pidasite!

Hain Dengo
hain.dengo@termotehnika.ee


