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1. Miksi säätää?
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Monet kiinteistönhoitajat sijoittavat suuria summia rahaa hoitaessaan sisäilmastosta tehtyjä
valituksia. Tämä ei koske vain vanhempia kiinteistöjä, vaan myös uusia kiinteistöjä jotka on
varustettu nykyaikaisella säätötekniikalla. Seuraavat ongelmat ovat tavallisimpia:
• Tietyt huoneet eivät saavuta koskaan haluttua lämpötilaa, erityisesti kuormituksen vaihdellessa.
• Huoneessa, joka saavuttaa halutun lämpötilan, lämpötila vaihtelee erityisesti pienellä ja
keskisuurella kuormituksella, ja tämä tapahtuu vaikka lämmönlähteet on varustettu pitkälle
kehittyneillä säätimillä.
• Vaikka tuotantoyksiköiden asennettu teho on riittävä, se ei riitä erityisesti aamulämmitys
vaiheessa.
Nämä ongelmat johtuvat usein siitä, että veden virtaama on väärä ja säätimet eivät siksi voi
toimia. Säädin voi toimia tehokkaasti vain jos siinä säätöventtiilissä, jota säädin ohjaa on mitoitusvirtaama mitoitusolosuhteissa.
Ainoa tapa saavuttaa mitoitusvirtaama on järjestelmän säätäminen. Säätö käsittää
oikean virtaaman asetuksen säätöventtiileillä. Se tulee suorittaa kolmessa vaiheessa:
1. Tuotantoyksiköt tulee säätää määrätylle virtaukselle jokaisessa laitteessa ja jäähdytyskoneessa. Lisäksi useimmissa tapauksissa virtaama tulee jokaisessa yksikössä pitää tasaisena. Muutokset pienentävät hyötysuhdetta, lyhentävät käyttöikää ja tekevät tehokkaan
säädön vaikeaksi.
2. Jakelujärjestelmät tulee säätää siten, että kaikki laitteet voivat saavuttaa vähintään mitoitusvirtaaman riippumatta kiinteistön kokonaiskuormituksesta.
3. Säätöpiirit tulee säätää siten, että säätöventtiileille tulee hyvä työskentelyalue ja jotta ensiö- ja toisiovirtaamat ovat yhtä suuria.
Tämä kirja käsittelee säätöpiirien säätämistä. Kirjassa esitetään kuinka on mahdollista
säätää 23 tavallisinta säätöpiiriä, joissa käytetään kaksitiesäätöventtiilejä ja
kolmitiesäätöventtiilejä.
Jakelujärjestelmien säätöä käsitellään kirjassa nro 2
Patteriverkoston säätöä käsitellään kirjassa nro 3
Paine-erosäätimien käyttöä käsitellään kirjassa nro 4
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1. Miksi säätää?
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Energiakustannusten prosentuaalinen nousu astetta kohden rakennuksen liian korkealla tai
matalalla keskilämpötilalla.

Miksi keskilämpötila on suurempi säätämättömässä rakennuksessa?
Kylmänä aikana tulee alemmissa kerroksissa lähellä pannuhuonetta liian kuuma ja yläkerroksissa kylmä. Kiinteistönhoitaja kohottaa menolämpötilaa. Väki yläkerroksissa lopettaa valittamisen ja lämmityskattilan lähellä alakerrassa asuvat avaavat ikkunoita.
Lämpimänä aikana tapahtuu päinvastoin: Alakerroksissa kylmäkoneen lähellä tulee liian kylmä
ja yläkerroksissa liian kuuma.
Aste sinne tänne jossain yksittäisessä huoneessa ei juuri merkitse mitään mukavuudessa tai
energiakustannuksissa. Mutta, kun koko rakennuksen keskilämpötila on väärä niin se alkaa
maksaa. Aste yli 20 asteen lisää energiakustannuksia vähintäänkin 5%. Yksi aste alle 23 asteen
lisää jäähdytyskustannuksia 15-20 %.
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2. Tarvittavat työkalut
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Välttämättömiä asioita on kolme: kertasäätöventtiilit, mittausväline ja säätötapa.
Säätöventtiilit. Eri merkkisillä säätöventtiileillä on huomattavia eroja. Eroilla on suuri merkitys siihen kuinka paljon aikaa, kustannuksia ja työtä hyvän säädön suorittamiseen tarvitaan.
Joitain TA venttiileiden merkittäviä ominaisuuksia ovat:
• Virtaamatarkkuus parempi kuin +/-5% venttiilin toiminta-alueella.
• Asetetun arvon suora luettavuus (0.0 -4.0) kahden ja puolen prosentin tarkkuudella.
• 50 mm:n venttiileihin on asti neljä kierrosta auki asennosta suljettuun. Suuremmissa venttiileissä on kahdeksasta kuuteentoista kierrosta.
• Saatavissa varustettuna sisäkierteellä, laipalla ja hitsaus- sekä juotosliitännällä ja puristusliitännällä.
• 15 kokoa 10 -300 mm asti.
• Koot 50 mm asti valmistetaan Ametal®:stä, ainoasta painevalettavasta seoksesta, joka selviää maailman kovimmista sinkkikatokokeista.

STAD

STAF

STAP

STAD säätöventtiilit 15 -50 mm

STAF säätöventtiilit 20-300 mm

STAP paine-erosäädin 15 -50 mm
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2. Tarvittavat työkalut
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Paine-erosäätimiä käytetään:
• Säätöventtiileiden tai säätöpirien yli vallitsevan paine-eron tasapainottamiseksi
• Virtauksen rajoittamiseksi haluttuun arvoon
Paine-erosäätimien asetusarvo on aseteltavissa välille 5 - 60 kPa.
Mittalaite. Jotta verkostot voidaan säätää ja löytää niissä mahdolliset esiintyvät viat tehokkaasti täytyy useita eri parametrejä pystyä mittaamaan. TA Hydronicsin perussäätötyökalu
TA-SCOPE” sisältää kaikki tarvittavat toiminnot.
Esimerkkejä toiminnoista:
• TA-SCOPE” mittaa ja tekee pöytäkirjan STAD, STAF,
STAP/STAM ja muiden TA Hydronicsin venttiileiden
paine-erosta, virtauksesta ja lämpötilasta.
• Siihen on ohjelmuitu venttiileiden esisäätö-arvojen
laskenta ja säätö sekä säätömenetelmät TA Menetelmä ja TA Balance.
• Laskee oikean virtaaman myös käytettäessä jäätymisenestoaineita.
• Laajentunut tallennuskapasiteetti pystyy varastoimaan 1 000 venttiiliä ja 24 000 logattua arvoa.
• Graafinen näyttö mahdollistaa järjestelmien ja venttiilien nimien syöttämisen selväkielisinä.

Joitain BPV kevennysventtiilien ominaisuuksia:
•
•
•
•

Avauspaine 10-60 kPa
Koot 15 - 32 mm (1/2” - 1 1/4”)
Sulkutoiminto
Pitää säätöventtiilin tai säätöpiirin yli vallitsevan painehäviön asetellussa arvossa.
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

3.1 Muuttuva ensiö- ja toisiovirtaama

Kuva1. Järjestelmän virtaamasäätö.

Säätöpiirissä Kuvassa 1 säädetään tehoa säätämällä virtaamaa.
Säätöventtiilin auktoriteetti β’ =ΔpVc/ΔH.
Käsite auktoriteetti selvitetään liitteissä A ja B.
Säätöventtiili V on valittu siten, että sillä on mitoitusvirtaamalla painehäviö
ΔpV=ΔH-ΔpC (kPa).
Tämän lisäksi painehäviön ΔpV venttiilin yli olla suurempi kuin 0,25 x ΔHmax

Säätötapa kuvassa 1
1. Avaa täysin kaikki kertasäätöventtiilit.
2. Säädä jakelujärjestelmä STAD:tä käyttäen. Se tulee tehdä osana koko ensiöpuolen säätöä
(katso TA:n käsikirjaa nro 2).
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Kuva 2. Suhteellinen kevennysventtiili pienentää paine-eroa vakioarvolla
virtaamasta riippumatta.

Kun kertasäätöventtiili on ylimitoitettu, esimerkiksi liian pieneksi määrätyn Kv-arvon
takia, voidaan ensiöpuolen paine-eroa pienentää epäsuorasti BPV
kevennysventtiilillä. Se pienentää paine-eroa vakioarvolla paineesta riippumatta.
Säätöventtiilin auktoriteetti β’ =ΔpcV/(ΔH - ΔpBPV).

Säätötapa kuvassa 2
1. Avaa täysin kaikki kertasäätöventtiilit. Jätä kaikki BPV venttiilit auki (pienin avautumisarvo).
2. Säädä mitoitusvirtaamaan STAD:tä käyttäen. Se tulee tehdä osana koko ensiöpuolen säätöä
(katso TA:n käsikirjaa nro 2) ennen kuin menet eteenpäin vaiheeseen 3.
3. Ota selvää mikä säätöasento STAD:ssä saa aikaan paineen 3 kPa laskun mitoitusvirtaamalla.
Käytä TA-SCOPEII:a tai TA:n nomogrammia oikean asetusarvon löytämiseen.
4. Säädä STAD siihen asentoon kuten kohdassa 3. Virtaama STAD:ssä tulee nyt olla suurempi
kuin mitoitusvirtaama.
5. Säädä BPV avausarvoa kunnes pääset mitoitusvirtaamaan STAD:ssä. Mittaa STAD:n kautta
tapahtuvaa virtaamaa säätäessäsi BPV:tä.
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Kuva 3. Paine-erosäädin pitää säätöventtiilin yli vallitsevan painehäviön vakiona.

Riippuen järjestelmän rakenteesta voi kuorman aiheuttama paine-ero vaihdella erittäin
huomattavasti. Jotta säätöventtileillä olisi mahdollisimman hyvät toimintaolosuhteet voidaan
niiden kanssa käyttää sarjaan kytkettyä paine-erosäädintä, joka pitää niiden yli vallitsevan
paine-eron lähes vakiona.
Säätöventtiilin V yli vallitseva paine-ero tunnistetaan liittämällä kapillaariputki mittaventtiiliin STAM paluu puolelle. Toisen puolen paine-ero tunnistetaan suoraan STAP säätimen paineerokalvolta sisäisen liitoksen avulla.
Kun paine-ero säätöventtiilin V yli alkaa nousta kompensoi STAP tämän sulkeutumalla paineeron muutosta vastaavan määrän.
Säätöventtiili V ei ole koskaan ylimitoitettu koska sen yli valitsee täysin auki asennossa aina
mitoitettu paine-ero ja mitoitusvirtaama. Sen auktoriteetti siis on ja pysyy arvossa lähes 1.
STAP tunnistaa kaikki piirin tulevat paine-ero muutokset. Paine-eron säätö on sangen yksinkertaista verrattuna lämpötilan säätöön.
Koska jokaisen piirin virtaama asettuu oikeaksi ei muita säätötoimenpiteitä tarvita. Mikäli
kaikki säätöventtiilit varustetaan STAP/STAM yhdistelmällä ei muita kertasäätöventtiileitä tarvita, lukuun ottamatta mahdollisia virtausten tarkastusventtiileitä.

Säätötapa kuvassa 3
1. Avaa säätöventtiili täysin auki.
2. Selvitä millä STAM ( STAD ) venttiilin asennolla haluttu virtaus saavutetaan kun paine-ero on
3 kPA. Käytä TA-SCOPE mittaria tai TA venttiilien käyrästöjä asennon löytämiseksi.
3. Muuta STAP:n asetus arvoa ΔpL kunnes haluttu virtaus on saavutettu.
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Kuva 4 . Yksi paine-erosäädin säätä useiden laitteiden paine-eron vakioksi.

Mikäli useita pienehköjä laitteita on kytketty lähelle toisiaan saattaa kuvan 4 mukainen yhden paine-erosäätimen käyttäminen riittää paine-eron pitämiseksi vakiona koko ryhmän yli.
STAP tunnistaa tulopaineen ensimmäisen piirin STAD kertasäätöventtiilin liitetyn impulssiputken avulla.
Kun LiH nousee kompensoi STAP tämän nousun sulkeutumalla. Kaikki säätöventtiilit on mitoitettu siten, että niillä on täysin auki asennossa mitoitusvirtaaman vallitessa jotakuinkin sama
paine-häviö kuin patterilla.

Säätötapa kuvassa 4
1. Anna venttiilin olla tehdasasetteluarvossaan. Säätöventtiilien V tulee olla täysin auki.
2. Säädä laitteiden virtaamat TA:n tasapainotusmenetelmän TA Balance mukaisesti. (katso
käsikirja nro 2)
3. Muuta STAP asetusarvoa kunnes mitoitusvirtaama saavutetaan ensimmäisessä piirissä. Muiden piirien virtaamat muuttuvat tämän seurauksena automaattisesti oikeiksi.
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Kuva 5. Erillinen pumppu aikaansaa riittävän paine-eron toisiopuolelle. Ensiö- ja toisiopuolen veden lämpötilojen tulee erota toisistaan.

Jos paine-ero ΔH on liian pieni taatakseen venttiilille hyväksyttävän auktoriteetin voi toisiopumppu saada aikaan tarpeellisen paine-eron. Kuvan 5 ratkaisua voi käyttää myös, kun ensiöpuolen paine-ero on liian suuri.
Toisiolämpötila ts voi olla vakio tai vaihteleva, mutta sen on oltava eri kuin ensiölämpötilan
tp. Lämmitysjärjestelmissä ts<tp ja jäähdytettäessä ts > tp.
Auktoriteetti V:llä on: β’ =ΔpcV/ΔH.
Pienillä kuormilla paine-ero toisiopuolella pyrkii kasvamaan. Paineen noustessa yli määrätyn
arvon aukeaa BPV ja sallii minimivirtaaman pumpun suojaamiseksi. Tämä virtaama rajoittaa
myös lämpötilan laskua putkimetriä kohden niin, että välttämätön lämpötila ylläpidetään koko
toisioverkossa.

Säätötapa kuvassa 5
Toisiopuoli:
1. Avaa täysin kaikki kertasäätöventtiilit. Sulje BPV.
2. Säädä laitteet toisiojakelujärjestelmässä (katso TA:n käsikirja nr.2).
3. Säädä BPV avausarvoa sallittuun maksimi Δp arvoon järjestelmän säätöventtiileille.
4. Sulje järjestelmän säätöventtiilit.
5. Säädä avautumisarvoa BPV:llä kunnes saavutat minimiarvon jota tarvitaan pumpun suojaamiseksi (katso Liite C).
Ensiöpuoli:
1. Avaa säätöventtiili V.
2. Jos haluttu virtaama ensiöpuolella on tuntematon laske se alla olevan kaavan avulla.
3. Aseta ensiöpuolen virtaama STAD-1:n avulla. Tämä tulee tehdä osana koko ensiöjakelujärjestelmän säätöä (katso TA:n käsikirjaa nro 2)
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Kuva 6. Paine-erosäädin ylläpitää minimivirtaamaa qb sekoitusjohdossa niin, että ts = Ip.

Jos toisiolämpötilan täytyy olla sama kuin ensiölämpötilan voidaan piiriä kuvassa 6 (vain lämpö) tai piiriä kuvassa 7 (lämpö ja jäähdytys) käyttää.
Jotta saavutettaisiin ts=tp tulee virtaaman gb olla suurempi kuin nolla. ΔT säädin vaikuttaa
säätöventtiiliin V ja varmistaa minimivirtaaman gb oikeaan suuntaan. ΔT säädin pitää t2 vähän
suurempana kuin t1. Tavallisesti säätimen avausarvon ΔT tulee olla yhden ja kahden asteen
välillä.

Säätötapa kuvassa 6
Toisiopuoli:
1. Avaa täysin kaikki kertasäätöventtiilit. Sulje BPV.
2. Säädä laitteet toisiojakelujärjestelmässä (katso TA:n käsikirja nr.2).
3. Säädä BPV avausarvoa sallittuun maksimi Δp arvoon järjestelmän säätöventtiileille.
4. Sulje järjestelmän säätöventtiilit.
5. Säädä avautumisarvoa BPV:llä kunnes saavutat minimiarvon jota tarvitaan pumpun suojaamiseksi (katso Liite C).
Ensiöpuoli:
1. Avaa säätöventtiili V.
2. Jos haluttu virtaama ensiöpuolella on tuntematon laske se alla olevan kaavan avulla.
3. Aseta ensiöpuolen virtaama STAD-1:n avulla. Tämä tulee tehdä osana koko ensiöjakelujärjestelmän säätöä (katso TA:n käsikirjaa nro 2).
qp =1.05 qs
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Kuva 7. Paine-erosilädin pitää sekoitusjohdol1 virlaaman ja toisiopiirin painehäviön vakiona.

Kuvan 7 mukaista kytkentää voidaan käyttää jäähdytysverkoissa joissa ΔH on liian pieni toisiopiirinsäätöventtiilin riittävän auktoriteetin aikaansaamiseksi ja joissa DH vaihtelee laajalla
alueella.
Paine-erosäädin STAP pitää sekoitusjohdossa pientä vakiovirtaamaa riippumatta ΔH vaihteluista. Virtaus mitataan venttiilistä STAD-2. Kun , ΔH kasvaa kompensoi STAP nousun sulkeutumalla vastaavasti ja täten paine-ero STAD-2 yli pysy vakiona.

Säätötapa kuvassa 7
1. Avaa kaikki säätöventtiilit täysin auki
2. Säädä STAD-2 siten, että sen painehäviö 5% virtaamalla toisiopuolen mitoitusvirtaamasta on
sama kuin paine-erosäätimelle valittu asetusarvo. STAD-2 oikean asetusarvon saa joko TASCOPE mittarin tai venttiilin nomogrammin avulla.
3. Säädä toisiopiri käyttämällä STAD-1 partneriventtiilinä ( katso käsikirja nro 2 )
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

3.2 Muuttuva ensiövirtaama ja vakio toisiovirtaama

Kuva 8. Vakiovirtaama järjestelmän säätö.

Tätä järjestelmää käytetään sekä lämmityksessä, että jäähdytyksessä.
Toisiopuolen vedenlämpötila ts sovitetaan tehontarpeeseen säätämällä ensiövirtaamaa.
Jos ts tulee olla yhtä kuin tp nimellisillä mitoitus olosuhteilla pitää maksimivirtaaman qp ensiöpuolella olla yhtä suuri tai suurempi kuin toisiovirtaama qs. Muuten asetettua tehoa ei voida
siirtää toisiopuolelle, koska mitoitettua lämpötilaa tse ei voida saavuttaa.
Ensiö- ja toisiovirtauksien tulee olla yhtäläisiä. Tämä virtaama säädetään säätöventtiileillä
STAD-2 ja STAD-1.
Lattialämmitysesimerkki: Oletetaan, että tse=50°C, joka on paljon pienempi kuin tp=80°C.
Säätöventtiili tulee silloin valita suhteellisen pienelle virtaukselle. Paluulämpötilalle trc= 45°C,
osoittaa alla oleva kaava ensiövirtaukseksi tulevan vain 14% toisiovirtauksesta. Jos säätöventtiili valitaan tälle virtaukselle niin se voi säätää koko työskentelyalueellaan. Rajaa 50°C piirin tulopuolella ei tulla ylittämään venttiilin maksimiaukeamalla. Jos toisiopumppu pysähtyy kulkee
virtaama sekoitusjohdon kautta estäen piirin liian kuumenemisen.

Säätötapa kuvassa 8
1.
2.
3.
4.
5.

Avaa täysin kaikki säätöventtiilit.
Säädä mitoitettu toisiovirtaama STAD-2:llä.
Jos ensiöpuolelle mitoitusvirtaama on tuntematon niin laske se käyttäen alla olevaa kaavaa.
Säädä ensiövirtaama STAD-1:n avulla. Se tulee tehdä osana koko
ensiöjakopuolen säätöä (katso TA:n käsikirjaa nro 2).
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Kuva 9. Takaiskuventtiili sunttiputkessa takaa tietyn virtaaman C:n kautta jopa toisiopumpun pysähtyessä.

Tämä on itse asiassa sama piiri kuin kuvassa 8, mutta tähän on asennettu takaiskuventtiili,
jotta estetään virtaama suunnassa BA sunttiputkessa.
Jos piiriä käytetään kaukolämpöjärjestelmässä ja ensiöpuolen venttiili on ylimitoitettu niin
takaiskuventtiili estää paluuveden lämpenemisen.
Jos piiriä käytetään lämpöakkuna, joka on yhteydessä ulkoilmaan eliminoi takaiskuventtiili
jäätymisriskin siinä tapauksessa, että toisiopumppu pysähtyisi.
Huomaa, että on mahdotonta saavuttaa suurempi ensiövirtaama kuin toisiovirtaama.

Säätötapa kuvassa 9
tsc yhtäsuuri kuin tp:
1. Sulje säätöventtiili V.
2. Säädä mitoitettu toisiovirtaama qsc STAD-2:n avulla.
3. Avaa säätöventtiili V.
4. Säädä ensiövirtaama samaan virtauksekseen qsc. Tämä tulee tehdä osana koko ensiöjakopuolen säätöä (katso TA:n käsikirjaa nro 2).
tsc erisuuri kuin tp:
1. Sulje säätöventtiili V.
2. Säädä mitoitettu toisiovirtaama STAD-2:11ä.
3. Jos ensiöpuolen virtaama on tuntematon, niin laske se alla olevaa kaavaa käyttäen.
4. Avaa säätöventtiili.
5. Säädä ensiövirtaama STAD-1:n avulla. Se tulee tehdä osana koko ensiöpuolen säätöä (katso
TA:n käsikirjaa nro 2).
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3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Kuva 10. Vaihtelevavirtaamamainen jakojärjestelmä, joka on muunnettu vakiovirtaamajärjestelmästä.

On tavallista, että suuria vakiovirtaukselle rakennettuja järjestelmiä muunnetaan vaihtelevavirtaamalla varustetuiksi. Siihen on kaksi syytä: 1) Syöttölämpötila voidaan täten pitää vakiona
ilman, että koko tuotantojärjestelmää tarvitsee käyttää kaikilla kuormilla. 2) Vaihtelevavirtaamajärjestelmässä on pienemmät pumppauksen energiakustannukset. 3) Järjestelmä voidaan
mitoittaa korjauskertoimen avulla.
Tavallisesti järjestelmään kytkettyjen rakennusten annetaan toimia vakiovirtaamalla. Muutoksen jälkeen ei voida toimia periaatteella ts=tp., kun säätöventtiili V on täysin auki voi syntyä
tilanne ts=tp virtaaman sekoitusjohdossa ollessa väärän suuntainen. Koska tarve on silloin hyväksyttävä ei kaksitieventtiilille tule mitään sulkeutumissignaalia. Se pysyy avoinna ja olemme
takaisin vakiovirtaamajärjestelmässä.
Jotta tämä vältettäisiin tulee ts säätää siten, että ts<tp lämpöjärjestelmissä ja ts>tp jäähdytysjärjestelmissä. Ensiövirtaama tulee vaihtelemaan kuormituksen mukaan:

P on kuormitus prosentteina määritetystä arvosta. Oletetaan, että tp = 6°C, tsc = 8°C ja
trc=12°C. Jotta P=50% saamme qp= 75%. Ennen muunnosta virtaamatarve oli 100% tehontarpeen
ollessa 50%. Tämä muutos ei tee ensiöpuolesta täysin vaihtelevavirtaamaista, koska virtaaman
prosentuaalinen muutos on suurempi kuin tehon prosentuaalinen muutos.

Säätötapa kuvassa 10.
1.
2.
3.
4.

Säädä piirit kolmitieventtiileillä (katso TA:n käsikirjaa nro 2). STAD-2 on pariventtiili.
Jos ensiövirtaama qp on tuntematon laske se alla olevan kaavan avulla.
Avaa säätöventtiili V.
Säädä ensiövirtaama qp STAD-1:tä käyttäen. Se tulee tehdä osana koko jakojärjestelmän
säätöä (katso TA:n käsikirjaa nro 2).
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Kuva 11 Toisiopumput saavat aikaan virtaaman jakelujärjestelmässä.

Jos jakelujärjestelmä on passiivinen matalapainepiiri (ei jakelupumppua) voi toisiopumppu
hoitaa kierrätyksen.
Säätöventtiili STAD-3 saa aikaan tietyn paine-eron välille F ja E. Paine aikaansaa ensiövirtaaman qp säätöventtiilissä V, FCB :ltä ja AE:lta. Paine-ero ΔpcEF saavutetaan, jotta qb=qsc-qpc .
Tämä tarkoittaa, että qsc tulee olla suurempi kuin qpc., kun säätöventtiili V on suljettu on virtaama sekoitusjohdossa qb=qsc maksimissaan. samoin ΔpEFja paine-ero suljetun säätöventtiilin V
yli.
Jotta V:lle saataisiin mahdollisimman hyvä auktoriteetti on tärkeää välttää suuria muutoksia
ΔpEF:ssä. Se tarkoittaa, että qpc tulee olla niin pieni kuin mahdollista verrattuna qsc:hen. Tästä
johtuen voi tätä piiriä pitää ajankohtaisena vain jos ts:n ja tp:n välillä on suuret eroavaisuudet,
kuten esimerkiksi lattialämmityksessä.
Virtaama sekoitusjohdossa voidaan laskea kaavan avulla.

Jos oletamme, että toisiovirtaama qs on vakio tulee säätöventtiilin auktoriteetiksi b’ = ΔpcV/
ΔPEFmax.
Esimerkiksi: Lattialämmitys jossa tp=80°C, tr=45°C ja qs=100. Maksimikuormituksella on qp=qs
(80-50)/(80-45)=85.7. Sillä virtaamalla tulee säätöventtiilin STAD-3 sekoitusjohdossa aikaansaada
paine-ero, joka kompensoi painehäviön kaksitieventtiilissä (esim. 8 kPa) ja painehäviön ensiöpiirissä (5 kPa), yhteensä 13 kPa. Kaksitieventtiilin ollessa suljettuna nollakuormituksella lisääntyy
virtaama qb arvoon 100 (jos oletamme, että kasvu painehäviössä EF ei vaikuta virtaukseen qs).
Painehäviöksi STAD-3:ssä tulee ΔpEFmax=13x(l00/ 85.7)2=18kPa. Säätöventtiilin auktoriteetti on
siksi β’ = 8/18 = 0,44.
STAD-3 voidaan korvata suhteellisella kevennysventtiilillä BPV (kuva 11b), joka ylläpitää vakion
paine-eron EF. Lattialämmitysesimerkissä tämä parantaa säätöventtiilin auktoriteettia 0.44:stä
arvoon 0.61.
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Säätötapa kuvassa 11
STAD-3 sekoitusjohdossa (lla)
1. Avaa täysin kaikki säätöventtiilit.
2. Säädä STAD-3 siten, että se aikaansaa painehäviön ΔpEF = ΔpcV + paineenlasku ensiöpiirissä,
(8+5=13 kPa esimerkissä tästä lähtien) virtaamalla qp = qs -qpc sekoitusjohdossa. Käytä TASCOPE:a tai TA nomogrammia STAD-3 :n oikeaan säätöön.
3. Aseta STAD-1 siten, että se saa aikaiseksi 3 kPa painehäviön mitoitetulla ensiövirtaamalla.
Käytä TA-SCOPE:a tai TA nomogrammia STAD-1 :n oikeaan säätöön.
4. Sulje säätöventtiili V. Säädä mitoitusvirtaama STAD-1:ssä käyttäen.
5. Jos virtaama qpc on tuntematon laske se alla olevan kaavan avulla.
6. Avaa säätöventtiili V. Säädä STAD-3 uudelleen, jotta pääset qp = qpc mitattuna STAD-1 :ltä.

BPV sekoitusjohdossa (llb)
1. Avaa täysin kaikki säätöventtiilit.
2. Säädä STAD-1 saadaksesi 3 kPa painehäviön, kun qp =qpc. Käytä TA-SCOPEII:a tai TA nomogrammia löytääksesi STAD-1:lle oikean asetusarvon.
3. Avaa sekä STAD-2, että säätöventtiili V. Asettele BPV:n avulla, jotta saavutat mitoitusvirtaaman STAD-1:lle.
4. Säädä STAD-2, jotta saavutat qs =qsc toisiopiirissä.
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3.3 Vakio ensiövirtaama ja vaihteleva toisiovirtaama

Kuva 12. Suhteellinen kevennysventtiili BPV tasapainottaa toisiopuolen paine-eron muutokset.

Jos paine-ero ensiöpuolella on liian korkea säätöventtiileille ja toisiopuolen laitteistolle
voidaan asentaa kevennysventtiili BPV:n kuvan 12 mukaisesti. Avautumisarvo voidaan valita
alueella 8 -60 kPa. Täten on mahdollista saada hyvät toimintaolosuhteet (hyvä auktoriteetti)
säätöventtiileille, riippumatta paine-erosta ΔH.
Huom: BPV takaa vakiovirtaaman ensiöpuolella ja vakiopaine-eron A:n ja B:n välillä. STAD
aikaansaa paine-eron, joka vastaa (ΔH -ΔpBPV).

Säätötapa kuvassa 12
1. Avaa täysin kaikki säätöventtiilit. Sulje kaikki BPV:t.
2. Säädä laitteet toisiaan vasten haara haaraa ja runko (katso TA:n käsikirjaa nr.2). Tee tämä
ennen kuin siirryt kohtaan kolme.
3. Pienennä BPV avausarvoa hitaasti kunnes saat mitoitusvirtaaman STAD-I säätöventtiilille.
(Katso käsikirja nro 4. liite 5.5 lisätiedot)

20

3. Piirit, joissa on kaksitiesäätöventtiilit
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Kuva 13. Piirien yli vaikuttavan paineen kasvattaminen tai pienentäminen toisiopumpun avulla.

Jos paine-ero ensiöpuolella on liian korkea tai liian matala toisiopuolella voi kuvan 13 mukainen kytkentä olla ratkaisu. Kevennysventtiili BPV takaa minimivirtaaman pienillä virtauksilla
suojellen pumppua. STAD-1 on tärkeä, jotta vältytään ensiöpuolen oikosululta.

Säätötapa kuvassa 13
1. Avaa täysin kaikki säätöventtiilit. Sulje kaikki BPV:t.
2. Säädä laitteet toisiaan vasten STAD-2 n ollessa pariventtiilinä (katso TA:n käsikirjaa nro 2).
3. Aseta BPV:n avautumisarvo toisiopuolen säätöventtiilien suurimpaan sallittuun paine-eroon.
4. Sulje toisiopuolen säätöventtiilit.
5. Jos on tarpeen niin vähennä BPV:n avautumisarvoa kunnes saavutat pienimmän sallitun
pumpun virtaaman.
6. Säädä ensiövirtaama STAD-1:n avulla. Se tulee tehdä osana koko jakelujärjestelmän säätöä
(katso TA:n käsikirjaa nro 2).
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3.4 Vakio ensiö- ja toisiovirtaama

Kuva 14. Vakio ensiö- ja toisiovirtaama.

Tässä kytkennässä kaksitieventtiili V säätää tulolämpötilaa. Sitä pitää säätää siten, että ts<tp
lämmityslaitteistoissa ja ts>tp jäähdytyslaitteistoissa.
BPV pitää paine-eron CD vakiona. Se on sama kuin mitoitettu painehäviö säätöventtiilille V,
joka työskentelee auktoriteetilla, joka on lähellä arvoa 1 säädön jälkeen.

Säätötapa kuvassa 14
1. Avaa säätöventtiili V. Sulje BPV:t.
2. Jos ensiövirtaama on tuntematon laske se alla olevan kaavan avulla.
3. Säädä mitoitettua ensiövirtaamaa STAD-1:n avulla. Se tulee tehdä osana koko enisöjakelujärjestelmän säätöä (katso TA:n käsikirjaa nro 2) ja ennen kuin siirryt kohtaan neljä.
4. Sulje säätöventtiili V.
5. Mittaa virtaama STAD-1:llä. Pienennä BPV:n avaus arvoa kunnes saavutat STAD-1 :lle mitoitusvirtaaman.
6. Säädä mitoitettu toisiovirtaama STAD-2:n avulla.

( Katso käsikirja nr. 4. liite 5.5 lisätiedot )
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4.1 Muuttuva virtaama ensiö- ja vakiovirtaama toisiopuolella
Passiivinen ensiöpiiri
Passiivinen ensiöpuoli on jakelujärjestelmä ilman pumppua. Toisiopuolen pumppu hoitaa myös
ensiöpuolen kierron.

Kuva 15. Kolmitieventtiili sekoitustoiminnassa.

Kuva 15 esittää kytkentää, jossa on kolmitieventtiili sekoitustoiminnassa. Ensiöpuoli koostuu
lämmönvaihtimesta tai nollavirtaamaa kestävästä lämmityskattilasta (tai lämmityskattila on
varustettu sisäisellä pumpulla, joka varmistaa minimivirtaaman). Kolmitieventtiili tulee valita
siten, että siinä tapahtuva painehäviö on vähintäänkin painehäviön G kokoinen, eikä ole pienempi kuin 3 kPa.

Säätötapa kuvassa 15
1. Avaa kolmitieventtiili V.
2. Säädä mitoitusvirtaamaan STAD:n avulla.
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Kuva 16. Sekoituspiiri joka on varustettu välisekoitusjohdolla.

Kun piirin virtaus qs on suurempi kuin tuotantoyksikön mitoitusvirtaus on niiden yhteensopivuuden vuoksi käytettävä ohitusjohtoa AB.
Se painehäviö jonka STAD 3 aiheuttaa virtaamalla qbl=qsc -qgc, on vaadittava painehäviö joka
tarvitaan kompensoimaan yhdistelmän STAD 1 + G + kolmitieventtiili painehäviö.
Kolmitieventtiilin painehäviön mitoitusvirtaamalla täytyy olla yhtä suuri tai suurempi kuin
G:n ja sen varusteiden painehäviö, kuitenkin vähintään 3 kPa.

Säätötapa kuvassa 16
1. Avaa kolmitieventtiiliä V, joka on mitoitettu virtaamalle qgc.
2. Laske STAD 3:n virtaama ja virtaama qgc venttiilissä STAD 1 alla olevan yhtälön avulla.
3. Säädä STAD 3:n ja STAD l:n virtaamat TA säätömenetelmän avulla (katso käsikirja nro 2).
4. Säädä STAD 2. Avulla virtaama qs.
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Aktiivinen ensiöpiiri
Aktiivinen ensiöpuoli on jakelujärjestelmä, jossa on oma pumppu. Se aikaan saa paine-eron,
joka pakottaa veden liikkeelle toisiopiireissä.

Kuva 17. Sekoitusventtiili ensiöpuolella. Paine-ero kompensoidaan säätöventtiilillä.

Kolmitieventtiili kuvassa 17 joutuu paine-eron ΔH kohteeksi. Tämä paine häiritsee kolmitieventtiilin toimintaa. Virtaama qb sekoitusjohdossa voi kääntyä vastakkaissuuntaiseksi ja muuttaa kolmitieventtiilin jakoventtiiliksi.
Jotta tämä ehkäistäisiin on asennettu säätöventtiili STAD-1. Painehäviö STAD-1 :ssä tulee olla
ΔH mitoitusvirtaamalla qpc. Kolmitieventtiili tulee olla valittu siten, että sen painehäviö mitoitusvirtaamalla on vähintään ΔH suuruinen jotta sen auktoriteetiksi tulisi 0,5. Kolmitieventtiilissä tapahtuva painehäviö tulee kattaa toisiopumpulla.

Säätötapa kuvassa 17
1. Sulje kolmitieventtiili.
2. Säädä mitoitusvirtaama STAD-2:n avulla.
3. Avaa kolmitieventtiili.
4. Jatka virtaamamittausta STAD-2:llä. Säädä STAD-1 virtaamaa kunnes se tulee määritetyksi
virtaukseksi STAD-2 uudelleen. Se tulee tehdä osana koko jakojärjestelmän säätöä (katso TA:n
käsikirjaa nro 2).
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Kuva 18. Ensiö paine-eron eliminoiminen paine-erosäätimen avulla.

Tietyissä järjestelmissä kolmitieventtiili ei toimi halutusti, koska lähtevässä virtauksessa on
liian suuria paine-eroja. Toisinaan asennetaan paine-erosäädin, jolla eliminoidaan tai vähennetään virtauksessa esiintyvää painetta hyväksyttävälle tasolle. kuva 18.
Tämä on kallis ratkaisu tapa. Tätä voisi ehkä puolustaa jos paine-erosäädintä käytetään tasaamaan paine-eroa koko kolmitieventtiilin yli. Mikäli vakiovirtaama voidaan hyväksyä on kuvassa
20 esitetty kytkentä parempi vaihtoehto.

Säätötapa kuvassa 18
1. Sulje kolmitieventtiili.
2. Säädä mitoitusvirtaama STAD:n avulla.
3. Aseta avautumisarvo paine-erosäätimessä niin lähelle nollaa kuin mahdollista.
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4.2 Muuttuva virtaama ensiö- ja toisiopuolella, passiivinen ensiöpuoli
Passiivinen ensiöpiiri

Kuva 19. Kolmitieventtiili säätää veden lämpötilaa jakelujärjestelmässä.

Kolmitieventtiili säätää veden lämpötilaa. Kaksitieventtiili hienosäätää sitä sovittamalla
virtaaman tarpeen mukaan.
Kuvassa 19 on kolmitieventtiilin auktoriteetti lähellä arvoa 1. Pienillä kuormilla takaa kevennysventtiili BPV, että pumpun minimivirta pysyy yllä. BPV vähentää jopa lämpötilanlaskua
putkimetriä kohden.
Huom: Tietyllä virtaamalla kolmitieventtiili tulee toimimaan laminaarivirtauksella turbulenssivertauksen sijasta. Silloin se hetkellisesti menettää ominaisuuksiaan ja säätöpiiristä tulee vaikeasti stabiloitava. Tämän vuoksi tulee minimivirtaaman, joka määräytyy BPV:llä, olla riittävän
suuri, jotta se loisi vähintäänkin 1 kPa painehäviön kolmitieventtiilillä.

Säätötapa kuvassa 19
1. Avaa täysin kaikki säätöventtiilit. Sulje BPV.
2. Säädä toisiopuoli (katso TA:n käsikirjaa nro 2) STAD:n ollessa pariventtiilinä.
3. Sulje kaikki kaksitiesäätöventtiilit.
4. Säädä BPV:tä kunnes saavutat pienimmän sallitun pumpun virtaama arvon (Katso Liite C).
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4.3 Vakio virtaama ensiö- ja toisiopuolella, aktiivinen
ensiöpuoli
Aktiivinen ensiöpiiri

Kuva 20. Säätöventtiili STAD-1 ja sekoitusjohto AB eliminoivat ensiöpaine-eron kolmitieventtiilin yli.

Jos ensiövirtaama on vakio, on helppoa välttää paine-eroa kolmitieventtiilin ensiöpuolella. Ei
tarvitse kuin asentaa sekoitusjohto AB ja kompensoida ΔH säätöventtiilillä STAD-1. Auktoriteetti
kolmitieventtiilissä tulee silloin lähelle arvoa 1.

Säätötapa kuvassa 20
1. Avaa kolmitieventtiili.
2. Säädä mitoitettu toisiovirtaama STAD-2:n avulla.
3. Jos ensiövirtaama qp on tuntematon laske se alla olevan kaavan avulla.
4. Säädä ensiövirtaama STAD-1:tä käyttäen. Tee se osana koko ensiöpuolen säätöä (katso TA:n
käsikirjaa nro 2).
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Kuva 21. Kun tse on erisuuri kuin tp on parempi asentaa sekoitusjohto toisiopuolelle.

Kun mitoitusvirtaama tsc ei ole sama kuin tp niin useimmiten kuvan 21 piiri on käytetympi
kuin piiri kuvassa 20.
Kuvan 21 piirissä virtaama venttiilissä on pienempi kuin kuvassa 20 (qp eikä qs), joka mahdollistaa pienemmän kolmitieventtiilin. Auktoriteetti kolmitieventtiilissä on lähellä arvoa 1.

Säätötapa kuvassa 21
1. Avaa kolmitieventtiili.
2. Säädä mitoitettu toisiovirtaama qsc STAD-2:n avulla.
3. Jos mitoitettu ensiövirtaama on tuntematon laske se oheisen kaavan avulla.
4. Säädä mitoitettu ensiövirtaama STAD-1:n avulla. Säätä tulee tehdä osana säätää koko jakelujärjestelmälle (katso TA:n käsikirjaa nro 2).
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4.4 Vakio ensiövirtaama ja vaihteleva toisiovirtaama

Kuva 22. Kolmitiesekoitusventtiili jakelujärjestelmässä.

Kolmitieventtiili, joka on kytketty sekoitusventtiiliksi jakelujärjestelmään voi antaa laitteistolle vaihtelevan virtaaman ja vakio tulolämpötilan, pitäen samanaikaisesti ensiövirtaaman
käytännöllisesti katsoen vakiona. Täten kolmitieventtiili eliminoi vaihtelu toiminnan piirien
välillä ensiöpuolella.
Kolmitieventtiilin tulee aikaansaada painehäviö. joka on yhtä suuri tai suurempi kuin painehäviö C:n yli mitoitusvirtaamalla. jotta auktoriteetiksi saataisiin vähintään 0.5.
Tärkein säätöventtiili on STAD-1. STAD-3 voidaan jättää pois jos ΔpC< 0.25 ΔH.

Säätötapa kuvassa 22
1. Avaa kolmitieventtiili.
2. Säädä mitoitettu toisiovirtaama STAD-1:n avulla. Säätö tulee tehdä osana säätöä koko jakelujärjestelmälle (katso TA:n käsikirjaa nr.2) ennen kuin jatkat kohtaan kolme.
3. Sulje kolmitieventtiili.
4. Jatka virtaaman mittausta STAD-1:llä. Säädä mitoitettuun arvoon STAD-3:n avulla.
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Kuva 23. Jakelujärjestelmä, jossa on passiivinen jakojärjestelmä.

Jos jakelujärjestelmä on passiivinen (ei paine-eroa) tarvitaan tähän piiriin erillinen ensiöpumppu. Pumppu voi olla yhteinen useille piireille. Tärkein säätöventtiili on STAD-1. STAD-3
voidaan jättää pois jos ΔpC < 0,25 H.

Säätötapa kuvassa 23
1. Avaa kolmitieventtiili.
2. Säädä mitoitusvirtaama STAD-1:n avulla. Säätö tulee tehdä osana säätöä koko
3. jakelujärjestelmälle (katso TA:n käsikirjaa nro 2) ennen kuin jatkat kohtaan kolme.
4. Sulje kolmitieventtiili.
5. Jatka virtaaman STAD-1 mittausta. Säädä virtaama mitoitettuun arvoon STAD-3:n avulla.
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Vaihteleva virtaama ensiöpuolella
Vaihteleva toisiovirtaama

Vakio toisiovirtaama

2-tie

5

2-tie

8-9-10

3-tie

19

3-tie

17 -18

Vakio ensiövirtaama
Vaihteleva toisiovirtaama

Vakio toisiovirtaama

2-tie

12 -13

2-tie

14

3-tie

22

3-tie

20 -21

Toiminnot, jotka saavutetaan kaksitieventtiileillä
ja kolmitieventtiileillä.
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5.1 Aktiivinen ensiöpiiri

Vaihteleva virtaama ensiö- ja toisiopuolella.
Kaikki arvot ovat mitoitettuja arvoja. *= suositus.
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Vaihteleva virtaama ensiöpuolella ja vakiovirtaama toisiopuolella.
Kaikki arvot ovat mitoitettuja arvoja. *=suositus.
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Vaihteleva virtaama ensiöpuolella ja vakiovirtaama toisiopuolella.
Kaikki arvot ovat mitoitettuja arvoja. *=suositus.

35

5. Erilaisten säätöpiirien vertaaminen
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Vakiovirtaama ensiö- ja toisiopuolella.
Kaikki arvot ovat mitoitettuja arvoja. *=suositus.
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Vaihteleva virtaama ensiöpuolella ja vakiovirtaama toisiopuolella.
Kaikki arvot ovat mitoitettuja arvoja. *=suositus.
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LISÄOSA A – Auktoriteetti kaksitiesäätöventtiileissä
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

A.1 Venttiiliauktoriteetin tavallinen määritystapa
Säätöventtiilin ominaiskäyrä määritetään vakio paine-erolla venttiilin yli. Todellisessa järjestelmässä paine-ero on harvoin vakio. Siksi säätöventtiilin käytännön ominaiskäyrä poikkeaa
teoreettisesta.
Säätöventtiilin ollessa täysin auki on sen paine-ero Δpmin sama kuin käytettävissä oleva paineero miinus painehäviö lämmönlähteessä, putkissa ja putkistovarusteissa.
Säätöventtiilin ollessa täysin suljettuna häviävät paine-erot muissa komponenteissa. Säätöventtiilille tulee silloin koko käytettävissä olevan paine-ero ΔHmax = Δpmax. Säätöventtiili kuitenkin mitoitetaan Δpmin mukaan koska Δpmin on se arvo jolla mitoitettu virtaama tulee saavuttaa (venttiili täysin auki).
Venttiilin ollessa lähes kiinni asennossa on käytännön virtaama suurempi kuin teoreettinen
virtaama, koska paine-ero on lähellä arvoa ΔHmax. Venttiilin teoreettinen ominaiskäyrä vääristyy.
Vääristymän aste riippuu suhteesta Δpmin/ Δpmax. Suhdetta kutsutaan säätöventtiilin auktoriteetiksi.
Mitä matalampi auktoriteetti on sitä enemmän venttiilin teoreettinen ominaiskäyrä vääristyy.
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Lineaarisen ominaiskäyrän vääristyminen
auktoriteetin b eri arvoilla.

EQM ventliilin ominaiskäyrän vääristyminen
auktoriteetin b eri arvoilla.

Tarkastelkaamme lineaarisella ominaiskäyrällä varustettua venttiiliä, joka on mitoitettu antamaan mitoitusvirtaaman täysin auki asennossa, mutta jossa on melko matala auktoriteetti 0.1.
Piirin virtaama 10% avautumalla on tällöin noin 30%.
Oletetaan, että kyseessä on lämmitin, jossa mitoitettu lämpötilaero on 1 OK. Silloin 30% virtaama antaa 80% maksimitehosta. Lopputuloksena on, että lämmittimen teho on 80% maksimitehosta venttiilin avautumisen ollessa vain 10%. Tällaisilla työskentelyehdoilla ei ole suuriakaan toiveita vakaasta säädöstä. Tilanne käy vielä huonommaksi, jos samalla auktoriteetilla
venttiili on ylimitoitettu! Minimiauktoriteetti 0.5 on vielä hyväksyttävä, koska silloin venttiilin
ominaiskäyrä ei vääristy liiaksi. Toisin sanoen tulee paine-eron mitoitusvirtaamalla täysin avoimessa venttiilissä olla vähintäänkin puolet käytettävissä olevasta paine-erosta. Koska toinen
puoli käytettävissä olevasta paine-erosta tulee muiden järjestelmässä olevien laitteiden osalle,
saavutetaan auktoriteetti 0.5, jos painehäviö täysin avoimessa venttiilissä on yhtä suuri kuin
painehäviö järjestelmän muissa osissa (laite, putki ja varusteet).
Huomaa, että mitoitusvirtaama ei esiinny venttiiliauktoriteetin määrityksessä.
Käyrät yllä olevissa kuvissa perustuvat oletukseen, että virtaama täysin aukinaisessa venttiilissä on sama kuin mitoitusvirtaama. Tämä ei tosin ole kovin yleistä käytännössä, koska on hyvin vaikeaa välttää ylimitoitusta. Se johtaa väistämättä liian suureen virtaukseen ja siihen, että
käytännön auktoriteetti tulee pienemmäksi kuin jos virtaama olisi mitoitusarvossaan venttiilin
ollessa täysin auki.
Säätöventtiilin ollessa ylimitoitettu vähenee Δpmin, jos oletuksena on vakio Δpmax. Siksi
säätöventtiilin auktoriteetti jää pieneksi. Venttiilin ominaiskäyrän vääristymä kasvaa ja säätö
tulee hyvin vaikeaksi pienillä kuormituksilla. Käänteinen väittämäkään ei ole välttämättä totta.
Ylimitoitetulla venttiilillä voi olla hyvä auktoriteetti. Jos kokonaispaine-ero kaksinkertaistuu,
kasvaa sekä Δpmin, että myös Δpmax samassa suhteessa. Venttiiliauktoriteetiksi tulee siksi sama
kuin mitoitusvirtaamalla, vaikka virtaama piirissä on suurempi.
Mitä sitten tapahtuu venttiilin auktoriteetille piirissä, jossa on muuttuva paine-ero. Δpmin ja
Δpmax vaihtelevat silloin samanaikaisesti ja samassa suhteessa. Venttiilin auktoriteetti pysyy siis
vakiona. Taaskin venttiilin ominaiskäyrä vääristyy, vaikka auktoriteetti näyttää pysyvän ennallaan.
Tämän vuoksi venttiilin auktoriteetti ei edellä olevan määrityksensä mukaisesti anna riittävästi tietoa ominaiskäyrän todellisesta vääristymästä.
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A.2 Käyttökelpoisempi venttiiliauktoriteetin β’ määritelmä
Loogisemman ja käyttökelpoisemman venttiiliauktoriteetin määritelmän saamme laskemalla säätöventtiilin paine-erojen Δpmin mitoitusvirtaamalla ja Δpmax suljetulla venttiilillä välisen
suhteen.

Venttiilin virtaama avautumasta riippuvana,
kun käytettävissä oleva paine-ero vaihtelee vakio auktoriteetilla β.

Kuva osoittaa, että auktoriteetti β’ antaa ominaiskäyrän käytännön vääristymän suuruuden.
Tätä ei tavallinen venttiilin auktoriteetin määritelmä β tee. Näiden kahden auktoriteetin välinen
riippuvuus (Sq on todellisen virtaaman ja mitoitusvirtaaman suhde) on:
β = (Sq)2 . β’
Sq ≥ 1 venttiilin ollessa auki: Maksimivirtaaman ollessa oikea, eli mitoitusvirtaaman suuruinen
pätee β = β’.
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Kertasäätöventtiilin avulla rajoitetun mitoitusvirtaaman vaikutus
säätöventtiilin ominaiskäyrään

Voidaanko säätöventtiilin kanssa asentaa sarjaan kertasäätöventtiili ?
Säätöventtiiliä, jolla on tarkalleen mitoitus Kv-arvo, on markkinoilta vaikea löytää. Siksi ovat
järjestelmiin asennetut säätöventtiilit usein enemmän tai vähemmän ylimitoitettuja.
Toiminnan käynnistyessä, kuten esimerkiksi yön tai viikonlopun lämpötilan laskun jälkeen,
ovat useimmat säätöventtiilit avoinna. Silloin ilmenee ylivirtaamaa vähävastuksisissa piireissä
ja alivirtaamaa muissa piireissä. Siksi on tärkeää, että säätöventtiilien virtaukset rajoitetaan
sopiviksi kertasäätöventtiileillä.
Kuva näyttää kuinka tämä virtaaman rajoitus vaikuttaa venttiilin ominaiskäyrään.
Ilman kertasäätöventtiiliä tulee ylivirtaama täysin avoimessa säätöventtiilissä olemaan 22%
ja sen auktoriteetti β =0.5 tavallisen määritelmän mukaan. Se on kuitenkin harhaanjohtava auktoriteetin arvo, koska virtaama on väärä.
Auktoriteetti β’ =0.34 antaa sitä vastoin oikean arvon venttiilin ominaiskäyrän todellisesta
vääristymästä.
Asentamalla kertasäätöventtiilin saamme mitoitusvirtaaman todellisissa käyttöolosuhteissa.
Pienillä kuormituksilla ei kertasäätöventtiili vaikuta, koska suurin osa käytettävissä olevasta
paine-erosta jää säätöventtiilin osalle. Mutta suuremmilla kuormituksilla lähestyy säätöventtiilin todellinen ominaiskäyrä teoreettista. Koska kertasäätöventtiilin asennuksen jälkeen ominaiskäyrä on lähempänä teoreettista, voidaan sanoa, että kertasäätöventtiili parantaa säätöventtiilin ominaiskäyrää.
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A.3 Säätöventtiilien mitoittaminen
Kv-arvo.
Säätöventtiili rajoittaa veden virtaaman piirissä haluttuun arvoon aikaansaamalla riittävästi
paine-eroa. Virtaama riippuu venttiilin yli vallitsevasta paine-erosta eli:

Kv =venttiilikerroin
ρ on tiheys. Vedelle: ρ =1000 kg/m3 lämpötilassa 4°C ja p =970 kg/m3 lämpötilassa 80°C.
q on nesteen virtaama m3/h.
Δp on paine-ero ilmaistuna bareissa.
Venttiilin Kv-arvo riippuu etupäässä virtaama aukon pinta-alasta. Se ilmaistaan pinta-alan yksikköinä, kuten loogista onkin, mutta koska kaava käyttää hybridiyksiköitä ei tätä pinta-alaa ole
mitoitettu. Venttiilin toimintaa kuvataan Kv-lukuna kuutiometrinä tunnissa. Venttiilin suurin
Kv-arvo merkitään tunnuksella Kvs ja se saavutetaan venttiilin ollessa täysin auki. Kvs vastaa
sitä veden virtaamaa m3/h, joka saavutetaan yhden barin paine-erolla.
Säätöventtiilin Kvs arvo valitaan siten, että venttiili antaa mitoitusvirtaaman sillä paine-erolla, joka vaikuttaa venttiiliin sen toimiessa todellisissa käyttöolosuhteissa.
Ei ole helppoa valita oikeaa Kvs arvoa säätöventtiilille, koska venttiilin osalle tuleva paine-ero
riippuu niin monesta tekijästä:
• Todellinen pumpun paine.
• Painehäviö putkissa ja lisätarvikkeissa .
• Painehäviö laitteissa.
Tämä paine ja painehäviö riippuu siitä kuinka tarkasti vesivirtauksien säätö on suoritettu.
Suunniteltaessa lasketaan teoreettisesti oikeat arvot painehäviöille ja virtauksille piirin eri
osissa. Mutta laitteita, joilla olisi juuri laskelmien mukaiset arvot, ei aina ole saatavissa. Urakoitsija valitsee käytännössä riittävän kokoiset pumput, säätöventtiilit ja muut laitteet valmistajien
kokovalikoimasta.
Säätöventtiilejä on saatavissa Kvs arvoilla. jotka kasvavat geometrisenä sarjana. Sarjaa kutsutaan Reynard-sarjaksi:
Kvs: 1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16 .....
Jokainen arvo on noin 60% suurempi kuin sitä edeltävä arvo.
Harvoin löytyy säätöventtiili, joka saa aikaiseksi juuri halutun paine-eron mitoitusvirtaamalla.
Esimerkiksi voit haluta venttiiliä, joka aikaansaa 10 kPa paine-eron mitoitusvirtaamalla. Tällöin
on valittava Kv-arvoltaan pienempi tai suurempi venttiili, joilla mitoitusvirtaamalla tulee paineeroksi vastaavasti 14.3 kPa tai 5.6 kPa.
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Taulukko: Kv-arvon ja Δp-arvon riippuvuus eri yksiköissä (ρ = 1000 kg/m3).

Sen lisäksi myös pumput ja laitteet ylimitoitetaan samasta syystä. Tämä tarkoittaa sitä, että
säätöventtiilit joutuvat usein toimimaan lähellä suljettua tilaa, joka johtaa epävakaaseen säätöön. Toinen seuraus on, että säätöventtiilit ovat hetkittäin täysin auki, joka tilanne on väistämättä yön ja viikonlopun lämmönlaskun jälkeen. Säätöventtiileistä pääsee silloin ylivirtaamaa
vähävastuksisille piireille ja tämä aiheuttaa alivirtaamaa muissa piireissä. Siksi meidän onkin
asetettava kysymys:

Mitä tehdä, kun säätöventtiili on ylimitoitettu?
Olemme jo huomanneet, että normaalisti on vaikeaa löytää juuri tarvittavan kokoinen säätöventtiili.
Tarkistelkaamme vaikka esimerkiksi 2000 W lämpöpatteria jossa nimellinen lämpötilaero on
20K. Sen painehäviö on 6 kPa mitoitusvirtaamalla 2000 x 0.86120 =86 l/h. Jos käytettävissä oleva
paine-ero on 32 kPa ja paine-ero putkissa ja laitteissa on 4 kPa, niin eroksi tulee 32 - 6 - 4 = 22 kPa,
joka on saatavissa säätöventtiilille.
Haettu Kv-arvo on silloin 0.183. Jos pienin käytettävissä oleva Kvs-arvo on esimerkiksi 0.25 niin
säätöventtiilin paine-eroksi mitoitusvirtaamalla tulee vain 12 kPa. 10 kPa kompensoimaton ero
tulee johtamaan maksimivirtaaman kasvuun 86 litrasta tunnissa arvoon 104 l/h, kasvu on 21 %.
Järjestelmissä, joissa on vaihteleva virtaama, muuttuu painehäviö putkissa ja laitteissa virtaamasta riippuen, mutta säätöventtiilit valitaan mitoitusvirtaaman mukaan. Pienillä kuormilla
kaikki säätöventtiilit kuristavat voimakkaasti jolloin on myös pieni vaara, että joihinkin piireihin
tulisi liian pieni virtaama. Maksimikuormituksella sen sijaan on tärkeää välttää ylivirtaamaa
mitoitusolosuhteissa.
a. Virtaaman rajoittaminen sarjaan kytketyllä kertasäätöventtiilillä.
Jos virtaama täysin avoimessa säätöventtiilissä on suurempi kuin mitoitusvirtaama voi
kertasäätöventtiili rajoittaa virtaamaa. Se ei huononna säätöventtiilin todellista auktoriteettia,
pikemminkin päinvastoin (katso Kuva s.41). Kertasäätöventtiili on myös käytännöllinen työkalu
vianhakuun, sulkemiseen ja tyhjentämiseen.
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Kertasäätöventtiili rajoittaa virtaamaa säätöventtiilissä vaikuttamatta auktoriteettiin β'.

b. Venttiiliavautuman maksimiarvon rajoittaminen.
Säätöventtiilin ylimitoituksen kompensoimiseksi voidaan sen avautumista rajoittaa. Tätä ratkaisua voi käyttää venttiileissä, joissa on EQM ominaisuus. Sellaisissa venttiileissä voi maksimi
K v-arvoa pienentää riittävästi suhteellisen pienellä venttiilin maksimiaukeaman rajoituksella.
Jos avautumisastetta pienennetään 20%, vähenee Kvs-arvo 50%.
Käytännössä suoritetaan rajoitus täysin avoimen säätöventtiilin kanssa sarjaan kytketyllä
kertasäätöventtiillä. Kertasäätöventtiili asetetaan siihen asentoon, jolla se antaa 3 kPa paineeron mitoitusvirtaamalla. Kertasäätöventtiilin asetuksen jälkeen suljetaan avoinna ollutta
säätöventtiiliä, kunnes kertasäätöventtiilin paine-ero on 3 kPa. Tämä avautuma asetetaan
säätöventtiilin maksimirajoitukseksi. Näin säädetyn piirin virtaama ei ylitä missään kuormitustilanteessa mitoitusvirtaamaa.
c-virtaaman alentaminen sarjakytketyn paine-erosäätimen avulla.
Mitoitusvirtaaman ja täysin auki olevan venttiilin vaatima paine-ero pidetään vakiona alla
olevan kuvan 3 mukaisella kytkennällä.

Paine-erosäädin pitää säätöventtiilin yli vallitsevan paine-eron vakiona.

Paine-erosäätimen asetusarvo valitaan sellaiseksi, että täysin auki olevalla venttiilillä saavutetaan mitoitusvirtaama. Tässä tapauksessa säätöventtiili ei ole koskaan ylimitoitettu ja sen
auktoriteetti on lähes 1. Säätötapa kuvataan sivulla 10.
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Joitain peukalosääntöjä säätöventtiilien mitoitukseen.
Kun järjestelmä on varustettu kaksitiesäätöventtiileillä, tulevat useimmat venttiilit olemaan
suljettuina tai melkein suljettuina pienillä kuormilla. Koska virtaukset ovat pieniä, ovat painehäviöt putkissa ja muissa laitteistoissa merkityksettömiä. Säätöventtiili joutuu ottamaan
vastaan koko pumpun paineen. Käytettävissä olevan paine-eron kasvu säätöventtiilin sulkeutuessa, kun virtaama pienenee, tekee säätämisen hyvin vaikeaksi, koska venttiilin todellinen
auktoriteetti β' huomattavasti pienenee.
Oletetaan, että säätöventtiilin paine-ero on 4% pumpun paine-erosta mitoitusolosuhteissa.
Jos järjestelmä toimii pienellä kuormalla ja siis pienellä virtaamalla kasvaa säätöventtiilin
paine-ero neljästä prosentista lähemmäs sataa prosenttia. Säätöventtiilin paine-ero siis kertautuu 25 kertaiseksi. Virtaama kasvaa viisi kertaa suuremmaksi kuin jos paine-ero olisi ollut vakio
(√25 = 5).
Venttiili pakotetaan siis toimimaan lähes suljetussa tilassa. Se voi johtaa hälyääniin ja venttiilin jatkuvaan auki/kiinni liikkeeseen. Näillä uusilla ehdoilla on venttiili viisinkertaisesti ylimitoitettu!
Tämän vuoksi monet kirjoittajat suosittavat järjestelmät rakennettaviksi siten, että paine-ero
säätöventtiileissä mitoitusvirtaamalla olisi ainakin 25% pumpun paineesta. Pienillä kuormituksilla tulisi silloin säätöventtiilien ylimitoitus rajoittumaan arvoon 2.
Aina ei ole mahdollista löytää säätöventtiilejä jotka sietävät suuria muutoksia paine-erossa
synnyttämättä häly ääniä. On myös vaikea löytää säätöventtiilejä, jotka ovat riittävän pieniä
täyttääkseen edellä olevat kriteerit säädettäessä pienitehoisia laitteita. Tällaisissa tapauksissa
tulee järjestelmän paine-eroja rajoittaa, esimerkiksi toisiopumpun avulla.
Jos otamme huomioon myös tämän ajatuksen, tulee seuraavien ehtojen täyttyä mitoitettaessa kaksitiesäätöventtiiliä.
1.Kun järjestelmä toimii mitoitusolosuhteessa, tulee virtaaman täysin avoimessa säätöventtiilissä olla tarkalleen mitoitusvirtaaman kokoinen. Jos virtaama on suurempi, niin sitä voidaan
rajoittaa kertasäätöventtiilillä. Auktoriteetin arvo 0.5 on hyväksyttävä. Jos auktoriteetti on
pienempi, tulee säätöventtiili vaihtaa pienemmäksi.
2.Pumpun paineen tulee olla sellainen, että painehäviöksi järjestelmän kaksitiesäätöventtiilissä tulee vähintäänkin 25% pumpun paineesta mitoitusvirtaamalla.
On-Off säädössä on auktoriteetti-käsitys tarkoitukseton, koska venttiili on joko auki tai kiinni.
Jopa tässä tapauksessa voidaan tosin virtaamaa rajoittaa säätöventtiilin kanssa sarjaan asennetulla kertasäätöventtiilillä.
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B.1 Sekoitustoiminnoissa
Kolmitieventtiili sekoitustoiminnoissa voi säätää piiriä, jossa on vakiovirtaama ja vaihteleva
menolämpötila. Vettä, jonka ensiölämpötila on tp sekoitetaan sopivassa suhteessa veteen,
jonka lämpötila on tr, jotta saavutetaan oikea sekoituslämpötila ts.

Kolmitieventtiili sekoitustoiminnassa.

Kun haara E avautuu, sulkeutuu haara L vastaavassa suhteessa. Kolmas yhteinen haara pysyy
aina auki. Haaran E ollessa suljettuna on kolmitieventtiili suljettu. Ensiöpuolelta ei saada energiaa. Lämpötila ts on sama kuin lämpötila tr, joka saavuttaa vähitellen huoneen keskilämpötilan.
Kertasäätöventtiilin STAD-2 rajoittaa virtaaman mitoitettuun arvoon. Kertasäätöventtiili
STAD-3:n täytyy aikaansaada yhtä suuri hydraulinen vastus sekoitusjohtoon G:n vastavoimaksi,
jotta saisimme saman vedenvirtaaman qs kolmitieventtiilin ollessa suljettuna kuin sen ollessa
avoinna. Jos näin on, niin sanotaan kolmitieventtiilin olevan säädetyn.

Kolmitieventtiilin auktoriteetti.
Korvatkaamme kolmitieventtiili kahdella kaksitieventtiilillä, jotka työskentelevät vastakkain.
Toisen sulkeutuessa toinen avautuu. Silloin meillä on sama toiminta kuin kolmitieventtiilissä.

Kolmitieventtiili voidaan esittää kahtena kaksitieventtiilinä, Jotka toimivat vastakkaisiin suuntiin.
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Venttiili VE esittää kolmitieventtiilin säätöhaaraa. Sen paine-ero mitoitusvirtaamalla on Δpv.
Jos toisiopiirin virtaama qs on vakio, on pumppupaine vakio, samoin painehäviöt. Paine-ero
ΔpDC on siten vakio. Tämä paine-ero vaikuttaa venttiilin VE yli sen ollessa suljettuna. Määritelmän mukaan venttiilin auktoriteetti on Δp (avoin venttiili) ja Δp (suljettu venttiili) suhde:

Auktoriteetti on yhtä kuin 0.5 tai enemmän, jos ΔpV >= ΔpG. Se tarkoittaa sitä, että painehäviön
kolmitieventtiilissä tulee olla vähintäänkin yhtä suuri kuin painehäviön piirissä G, jonka virtaamaa säädetään. Alla olevassa kuvassa annetaan tuotantoyksikölle G vakiovirtaama. Kolmitieventtiilin auktoriteetti on lähellä arvoa 1. Sunttiputki AB muodostaa näennäisen tuotantoyksikön ilman painehäviötä.
Tällaisessa tapauksessa on kolmitieventtiilin auktoriteetti:

Sekoitusjohto AB ja ensiöpumppu voivat antaa vakiovirtaaman tuotantoyksikköön ja samalla kolmitieventtiilille auktoriteetin, joka on lähellä arvoa 1.

Tässä tapauksessa on kolmitieventtiilin auktoriteetti:

Koska ΔpDBAE on pieni, on kolmitieventtiilin auktoriteetti lähellä yhtä.
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B.2 Jakotoiminnoissa
Kolmitieventtiili jakotoiminnassa voi säätää piiriä, jossa on vaihteleva virtaama ja vakio tulolämpötila, kun ensiövirtaama pidetään käytännöllisesti katsoen vakiona. Ensiövirtaama kulkee
haaran E kautta tai ohittaa haaran L kautta. Kertasäätöventtiili STAD-1, asennettuna piirin
vakiovirtaama-osalle, rajoittaa virtaamaa aikaansaamalla vakiopainehäviön .

Jakoventtiili asennettuna jakopiiriin.

Koska kolmitieventtiili valitaan, jotta ensiövirtaama olisi vakio ja siksi eliminoimaan vuorovaikutuksen järjestelmän eri piirien kanssa, tulee pitää huolta, että tähän päämäärään todella
päästään. Tähän pääsemme asentamalla kertasäätöventtiilin STAD-3 sekoitusjohtoon ja antamalla sen aikaansaada painehäviön, joka on yhtä suuri kuin painehäviö piirissä C (putket, varusteet ja laitteet) kaikilla virtauksilla. Silloin ensiövirtaama pysyy muuttumattomana riippumatta
siitä onko haara E vai haara L täysin auki, koska hydraulinen vastus molempien haarojen kautta
on yhtä suuri.
STAD-1 on tärkein kertasäätöventtii Ii. STAD-3 voidaan jättää pois, jos painehäviö lämmönlähteessä ΔpC on pienempi kuin 25% käytettävissä olevasta paine-erosta ΔH.
Huomattavaa:
Kolmitieventtiili on tavallisesti suunniteltu kytkettäväksi sekoitustoimintaan: kaksi menohaaraa ja yksi ulostulohaara. Jos se kytketään jakotoimintaan yhdellä menohaaralla ja kahdella
ulostulohaaralla, niin virtaama kulkee venttiilissä väärään suuntaan. Tietyissä venttiileissä
johtaa virtaamasuuntien vaihtuminen hälyääniin ja venttiilinkolinaan.
Sen vuoksi säätöventtiili tulee kytkeä alla olevan kuvan mukaan jos halutaan saavuttaa jakotoiminta sekoitusventtiilillä
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LISÄOSA B – Auktoriteetti kolmitiesäätöventtiileissä
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Jakopiiri, jossa käytetään kolmitiesekoitusventtiiliä.

Se antaa aiotun toiminnan ja täyttää sitä paitsi vaatimuksen, että virtaaman tulee kulkea
oikeaan suuntaan venttiilissä. Molemmissa tapauksissa auktoriteetti on:

Jotta saavutettaisiin ainakin 0.5 auktoriteetti, tulee painehäviön kolmitieventtiilissä olla vähintäänkin yhtä suuri kuin painehäviön C:ssä.
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LISÄOSA C – BPV:n asentaminen pienimmän sallitun
pumpun virtaaman varmistamiseksi
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Suhteellista kevennysventtiiliä BPV voidaan käyttää varmistamaan pumpun tarvitsema pienin virtaus.
Jos tämä virtaama on esimerkiksi 10% mitoitusvirtauksesta tulee kertasäätöventtiilin STAD
painehäviöksi vain 1 % mitoituspaine-erosta. Se on tavallisesti aivan liian pieni arvo, jotta saataisiin tarkkoja virtaamamittaustuloksia. Kuinka sitten mitata niin pieniä virtaamia kuin qsmin ?
Seuraavaa tapaa voidaan käyttää:
a.

b.
c.
d.

Ota selvää mikä käsipyörän asento STAD-2:llä antaa 3 kPa painehäviön pienimmällä
sallitulla pumpun virtaamalla qsmin. Käytä TA-SCOPE:a tai nomogrammia oikean asennon
löytämiseksi.
Säädä STAD-2 tilapäisesti tähän arvoon. Sulje kaksitieventtiilit.
Avaa BPV:tä hitaasti kunnes saavutat STAD-2:llä pienimmän sallitun pumpunvirtaaman
qsmin.
Avaa STAD-2 uudestaan alkuperäiseen käsipyörän asentoon.

Kun laitteiden säätöventtiilit sulkeutuvat ja virtaama qs pienenee alle pumpun pienimmän
mitoitusvirtaaman, aukeaa BPV ja päästää vettä läpi niin kauan kun virtaama qs säätöventtiileissä on pienempi kuin qsmin.

Tämä toimintatapa on oikea vain jos virtaaman mittaukseen käytetään muuttuva-aukkoista
kuristuslaippaa, kuten esimerkiksi STAD kertasäätöventtiiliä.
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LISÄOSA D – Määritelmät
SÄÄTÖPIIRIEN SÄÄTÄMINEN

Asetusarvo: Haluttu arvo sille muuttujalle, jota säädin säätää. Säädin toimii koettaen minimoida asetusarvon ja säädettävän muuttujan todellisen arvon välisen eron.
Automaattinen: Itsetoimiva. Jokin, joka toimii itsestään, ilman ihmisen asiaan puuttumista.
Auktoriteetti: Teoreettisen venttiilin ominaiskäyrän vääristymän arvo venttiilin toimiessa
niissä mitoitusolosuhteissa, jotka ovat voimassa todellisessa järjestelmässä. Katso liitteestä A
kaksitieventtiilien auktoriteetista ja liitteestä B kolmitieventtiilien auktoriteetista.
Epävakavuus: Säätöpiiri on epävakaa, jos säädettävä suure jatkuvasti muuttuu edestakaisin
löytämättä tasapainoasemaa. On-Off säädin on aina epävakaa, paitsi äärikuormilla (nolla tai
maksimi).
EQM: Tulee englannin kielen sanoista "EQual percentage Modified". Säätöventtiili jonka logaritmista ominaiskäyrää on muokattu, jotta vältetään virtaamahäiriöt lähellä suljettua tilaa.
Interaktiivinen: Kaksi piiriä ovat interaktiivisia eli vuorovaikutteisia, kun toisessa tapahtuvat
muutokset vedenvirtauksessa vaikuttavat toisen piirin veden virtauksiin.
Kokonaispaine: Staattisen ja dynaamisen paineen summa.
Kevennysventtiili: Automaattinen venttiili, joka aukeaa suhteellisesti paine-eron kasvaessa yli
venttiilin avautumisasetuksen. Tämä voi suorittaa kaksi tai kolme seuraavista toiminnoista: (1)
stabiloida säätöventtiilin paine-eroa, (2) taata piirin minimivirtaamama (3) rajoittaa lämpötilanlaskua tai -nousua putkistossa.
Kokonaisvaltainen säätäminen: Työtapa, joka sisältää viisi vaihetta ja jonka tavoitteena on
moitteeton ja vakaa sisäilmaston säätö:
1. Tarkista, että säätötoiminnan periaate on yhteensopiva putkistojärjestelmän toimintaperiaatteen kanssa.
2. Valitse oikeat säätimet ja säätöventtiilit, joilla on oikea ominaiskäyrä.
3. Varmista, että säätöventtiilit voivat toimia kaikilla kuormilla hyväksyttävissä toimintaolosuhteissa.
4. Suorita virtaamien säätäminen niin, että kaikki laitteet saavat mitoitusvirtaaman nimelliskuormituksella.
5. Suorita säätäminen niin, että virtaamat ovat yhteensopivat kaikissa ensiö- ja toisiopuolen
liitännöissä.
Lämpötilanlasku: Nesteellä tulo-ja paluulämpötilan ero lämmöntuottajassa tai lämmönluovuttajassa.
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LISÄOSA D – Määritelmät
Mitoitusarvo: Järjestelmä suunnitellaan ottaen huomioon tiettyjä ehtoja ja määrättyjä
ilman ja nesteen lämpötila-arvoja sekä muita säädettyjä tekijöitä kuten tulo- ja paluulämpötiloja ja virtauksia. Niitä arvoja, joita käytetään järjestelmän osien mitoitukseen, kutsutaan mitoitusarvoiksi. Ne tunnistaa tässä kirjassa viitteestä "c" (englannista "value used for CaIculations eli
laskennassa käytetyt arvot).
Paine-ero: Paineen ero mitattuna kahden pisteen välillä.
Painehäviö: Se paine-ero, joka veden virratessa aiheutuu putkissa ja sen osissa olevasta kitkasta.
Perussäätö: Virtaaman ja paine-eron mittaaminen ja sovittaminen jotta: 1) saadaan haluttu
virtaama tuotantoyksiköissä, 2) saadaan kaikkiin lämmönluovuttajiin riittävä virtaama
nimelliskuormituksella, 3) luodaan hyvät toimintaedellytykset säätöventtiileille ja 4)
saavutetaan virtauksien yhteensopivuus kaikissa rajapinnoissa.
Piiri: Joukko siten yhteen liitettyjä putkisto-osia ja laitteita, että ne muodostavat jatkuvan suljetun ketjun, jossa normaalisti energiaa siirtävä vesi kiertää.
Pumpun paine: Pumpulla tuotettu paine-ero, joka saa veden kiertämään yhdessä tai useammassa piirissä.
Rajapinta: Raja, jossa kaksi eri piiriä kohtaa ja jossa tavallisesti tapahtuu energiansiirtoa.
Kaksi eri piiriä eroaa toisistaan siten, että toista kutsutaan ensiö- ja toista toisiopiiriksi.
Energiaa siirretään ensiöpiiristä toisiopiiriin normaalien toimintaolosuhteiden mukaisesti.
Sisäilmasto: Sisäilmasto määritetään joukolla fyysisiä muuttujia (ilman lämpötila, säteily lämpö ympäröivistä pinnoista, ilmavirran nopeus, suhteellinen ilmankosteus), jotka yhdistyneenä
antavat tunteen hyvästä tai huonosta viihtyvyydestä.
Säätöpiiri: Yhteen kytketty ketju, joka sisältää anturin, säätimen, toimimoottorin ja säätöventtiilin, lämmönsiirtimen ja sisätilan (tai ilmakanavan) ja jonka tarkoituksena on pitää säädettävää fyysistä muuttujaa tietyssä arvossa. Kutsutaan myös säätösilmukaksi.
Venttiilin auktoriteetti: Se arvo, jonka verran säätöventtiilin ominaiskäyrä vääristyy venttiilin
toimiessa niissä käyttöolosuhteissa, jotka vallitsevat todellisessa järjestelmässä.
Katso Lisäosaa A. Auktoriteetti kaksitiesäätöventtiilissä ja Lisäosaa B. Auktoriteetti
kolmitiesäätöventtiilissä.
VenttiiIin ominaiskäyrä: Venttiilin virtaama aukioloasteesta riippuvana paine-eron ollessa
vakio.Yhteensopivuus: Kaksi piiriä on hydraulisesti yhteensopivia, jos vesivirtaamat
kummassakin piirissä ovat sellaisia että se energia jonka ensiöpiiri tuottaa voidaan siirtää toisiopiiriin kaikilla kuormituksilla. Yhteensopivuuteen kuuluu myös, että ensiövirtaama
kertaa ensiöpiirin lämpötilan lasku on yhtä kuin toisiovirtaama kertaa toisiopiirin
lämpötilan lasku eli qpΔTp = qsΔTs kaikilla kuormilla.

