
Ristvoolsed / Vastuvoolsed
Plaatsoojusvahetid

• ...on rekuperatiivsed soojusvahetid, mis kannavad üle soojust 

omavahel õhuvoolusid eraldavate plaatide abil

• Eelised: Minimaalne õhuleke väljatõmbe ja sissepuhke vahel

• Kasutegur 73-85% (EN308 – kuiva õhu temp. Effektiivsus)

• Puudused: Suured mõõtmed ja väljatõmbeõhu niiskuse 

kondenseerumine ja jäätumine.



Tüübid

Tootlikkus:

Effektiivsus ja takistus sõltub:

• Kuubiku suurusest

• Plaatide vahest

• Pinnastruktuurist

Näide:

- Kuubik: 1x1x1 m

- Plaatide vahe: 2 mm

- Plaatide arv: 500 - Soojusvahetuse pind: 500m2

Kuubiku mõõtmed on samad, enamasti  on laiused 

erinevad

Tootjad pakuvad erinevate plaatide vahega 

soojusvaheteid



Jäätumise risk

• Väljatõmbe õhu niiskus kondenseerub ja tekib 
jää. 

• Mida tihedam on soojusvaheti, seda lihtsamini 
tekib jäätumine

• Külmnurk – on koht soojusvahetitel, kus algab 
jäätumine. 

• Õhu suund soojusvahetil peaks olema valitud nii, 
et väljatõmbe õhk liigub allapoole, kui plaatide 
vahe on ≤3mm 



Ventilatsiooniseadme 
plaatsoojusvahetite sulatamine

Võimalused sulatamiseks: 

• Eelkütmine

• Sissepuhke õhuhulga vähendamine

• Temp anduriga baipassi abil külma õhu mööda 
juhtimine

• Väljatõmbe niiskuse mõõtmine ja temp anduriga 
baipassi abil külma õhu mööda juhtimine 

• Sektsiooniline jäätumise vältimine baipassiga, 
temperatuuriandurite abil

• Tark sulatusautomaatika – ODS



Envistar Home Concept
– vastuvoolse plaatsoojusvahetiga

• Toodetakse alates 2012

• Õhuhulgad 0,2-4,5m3/s

• Puudub õhu segunemise risk

• Kõrge kasutegur

– kuni 85% temperatuuri effektiivsus

• Patenteeritud sulatusautomaatika– ODS

Envistar Home Concept



Suvi Sügis, kevad

100 % baipass Temp. Reguleerimine 

baipassiga

ODS funktsioon



Talv

Max. ülekanne Sulatus 1 Sulatus 2

100 % soojusvaheti

kasutus

Rõhulangu kasvades soojusvahetis, kui välistemperatuur on alla -2C, sulatatakse 

ühte sektsiooni korraga kindla aja jooksul. Baipass on osaliselt lahti, et mitte 

kasvatada õhukiirust soojusvahetis. Sektsioonide sulatamine peatatakse takistuse 

langemisel arvutuslikule suurusele.

ODS funktsioon



Sulatamine 
baipasstehnoloogiaga
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• Väljaviske temperatuuri erinevus on kuni 20kraadi

• Jäätumine on väga ebaühtlane, lihtsam vältida jää 
tekkimist



Baipassiga sulatustehnoloogia

• Baipassiga sulatussüsteem ei ole töökindel kõrge 
effektiivsusega soojusvahetite puhul, kui plaatide vahe 
on >3mm

• Väljatõmbeõhu niiskusandur annab loa baipassi 
kasutamiseks

• Jäätumist takistatakse külma nurga temp. anduriga.

• Jäätumisriski puhul osaliselt suunatakse välisõhku 
plaadist mööda.

• Väljatõmbe temp. andur paigaldatakse 1/3-le 
soojusvaheti külmnurgast ja seadistatakse +3C 
hoidmiseks

Temp. andur

väljaviskel 1/3

osas külmast 

nurgast
Külm nurk

Baipassi 

Klapp





Erinevad temperatuurid muudavad palju!

Kuiv temperatuuri effektiivsus: 8 2 %

Energia effektiivsus: 82 %

Kuiv temperatuuri effektiivsus 82 %

Energia effektiivsus: : 96 %

Energiakulu arvestamine



4-12 %

Arvuta realistlike väärtustega !

• Aasta keskmine temperatuuri 

effektiivsus

• Sulatusenergia (min 4 %)

• Hea ja väga hea sulatus-

tehnoloogia energiatarve on erinev!

Energiakulu arvestamine



→ 𝟗 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉

𝜂 78%

𝜂 78%

𝜂 82% Temperatuuri efektiivsus, kuiv (EN 308)

Aasta keskmine temperatuuri effektiivsus

Aasta keskmine temperatuuri effektiivsus 
, +20 väljatõmbe õhu temp., mitte +22

𝜂 90% Soojustagastus niiskusega, 
arvestades mootori soojust

→ 𝟏𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉

→ 𝟐𝟕 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉

→ 𝟏 𝟔𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉

Energiakulu arvestamine

+ sulatusenergia

Reaalne olukord

+22°C

+20°C



Näide 3200h/a:

Envistar Home Concept, SFP1,69; 83,8% (EN308)

Ventilaatorite energiatarve 10 784 kWh

Lisaküte 11 023 kWh

Rahaline kulu: 1956 €/a

Seadme hind:                          18 000 €

Hinnaerinevus: 4500 €

Õhuhulk: 2 m3/s, suurus 300

3200 töötundi aastas

Aasta keskmine temp.: 6,4 °C 

© IV Produkt AB

Energiatarbe võrdlus 70% ja 80% aastase temp.kasuteguriga seadmele

Envistar Flex, SFP1,61; 72,5% (EN308)

Ventilaatorite energiatarve 10 336 kWh

Lisaküte 21 765 kWh

Rahaline kulu: 2547 €/a

Seadme hind: 13 500 €



Näide 8760h/a:

Envistar Home Concept, SFP1,69; 83,8% (EN308)

Ventilaatorite energiatarve 29 521 kWh

Lisaküte 30 176 kWh

Rahaline kulu: 5354 €/a

Seadme hind:                          18 000 €

Hinnaerinevus: 4500 €

Õhuhulk: 2 m3/s, suurus 300

8760 töötundi aastas

Aasta keskmine temp.: 6,4 °C 

© IV Produkt AB

Energiatarbe võrdlus 70% ja 80% aastase temp.kasuteguriga seadmele

Envistar Flex, SFP1,61; 72,5% (EN308)

Ventilaatorite energiatarve 28 295 kWh

Lisaküte 59 582 kWh

Rahaline kulu: 6971 €/a

Seadme hind: 13 500 €



Täname


