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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 vaihdel-
lessa.

•	 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 mitoi-

tusvirtaama 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 jäähdytys-
koneessa. Lisäksi useimmissa tapauksissa virtaama tulee jokaisessa yksikössä pitää tasai-
sena. Muutokset pienentävät hyötysuhdetta, lyhentävät käyttöikää ja tekevät tehokkaan 
säädön vaikeaksi.

2. Jakelujärjestelmät tulee säätää siten, että kaikki laitteet voivat saavuttaa vähintään mitoi-
tusvirtaaman riippumatta kiinteistön kokonaiskuormituksesta.

3. Säätöpiirit tulee säätää siten, että säätöventtiileille tulee hyvä työskentelyalue ja jotta en-
siö- ja toisiovirtaamat ovat yhtä suuria.

Tämä kirja käsittelee jakelujärjestelmien perussäätöä.

Säätöpiirien säätöä käsitellään kirjassa nro 1

Patteriverkoston säätöä käsitellään kirjassa nro 3 

Paine-erosäätimien käyttöä käsitellään kirjassa nro 4

1. Miksi säätää?
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1. Miksi säätää?

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 y läkerrok-

sissa kylmä. Kiinteistönhoitaja kohottaa menolämpötilaa. Väki yläkerroksissa lopettaa valitta-

misen 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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Välttämättömiä asioita on kolme: kertasäätöventtiilit, mittausväline ja säätömenetelmä.

Säätöventtiilit. Erimerkkisillä säätöventtiileillä on huomattavia eroja. Eroilla on suuri merki-

tys 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 venttii-
leissä on kahdeksasta kuuteentoista kierrosta. 

•	 Saatavissa varustettuna sisäkierteellä, laipalla ja hitsaus- sekä juotosliitännällä ja puristuslii-
tännällä. 

•	 15 kokoa 10 -300 mm asti. 

•	 Koot 50 mm asti valmistetaan Ametal®:stä, ainoasta painevalettavasta seoksesta, joka selvi-
ää maailman kovimmista sinkkikatokokeista. 

Mittausväline. TA:n TA-SCOPE (Computerized Balancing Instrument) mittaa säätöventtiilin pai-

nehäviötä ja muuntaa sen virtaukseksi. TA-SCOPE:lla voit:

1. Mitata virtaamata: Anna venttiilin mitat ja säätöasento. Lue virtaama näy töitä.

2. Mitata painehäviön: Muuta säätöasentoa, kunnes näet TA-SCOPE:n näytöllä halutun painehä-

viön.

STAF

kertasäätöventtiili

2. Tarvittavat työkalut
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3. Asettaa halutun virtaaman: Anna venttiilin mitat. Säädä venttiiliä siten, että painehäviö on 

vähintään 3 kPa. Valitse "LASKIN". Anna säätöasento ja suorita mittaus. Sulje venttiiliä puoli kier-

rosta ja anna uusi asetusasento. Syötä haluttu virtaama ja TA-SCOPE ilmoittaa venttiilin oikean 

säätöasennon.

Joitain TA-SCOPE virtausmittarin ominaisuuksia:

•	 Näyttää mittatuloksen haluamassasi mittayksikössä: bar, mvp, kPa, 1/s, m³/h ...

•	 Voidaan käyttää 50 tuntia yhdellä akkujen varauksella.

•	 Mittaa virtaamia paineenalennuksesta 200 kPa aina 0.5 kPa:in asti.

•	 Painaa vain 2 kg .

•	 Mittaa lämpötilaa 0 -100°C 0,1°C tarkkuudella (lisävaruste).

•	 Säätömenetelmä. Tämä käsikirja esittelee jakelujärjestelmien tehokkaimmat perussäätöme-
netelmät.

•	  Tallettaa mittaustuloksen ja tulostaa sen mikrotietokoneen kautta (lisätoiminta).

Muuttuvan virtauksen piirissä voi suhteellisesti säätävä kevennysventtiili suorittaa jonkin tai 

useamman seuraavista tehtävistä: (1) Stabiloida paine-eroja säätöventtiileissä, (2) Taata minimi-

virtaus pumpun suojaamiseksi ja (3) rajoittaa lämpötilanlaskua tai -nousua putkistossa.

Joitain BPV kevennysventtiilien ominaisuuksia:

•	 Avautumispaine 5-15 kPa tai 8-60 kPa

•	 Koot 20 mm ja 25 mm (3/4" ja 1")

•	 Sulkutoiminta

2. Tarvittavat työkalut

TA-SCOPE Mittalaite
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3. Valmistelut

Virtaamien perussäätö tulee suorittaa ennen kuin säätölaitteiden 

viritys aloitetaan. Valmistele säätötyö huolellisesti. Silloin tulokset 

ovat paremmat ja aikaa kuluu vähemmän. Hanki piirustukset ja 

tutki niitä, jotta ymmärtäisit järjestelmän periaatteellisen toimin-

nan. Tarkista piirustusten oikeellisuus paikan päällä. Tällöin aikaa 

ei tuhlaannu sellaisiin käytännön ongelmiin, kuin lukittujen ovien 

avainten etsintään, tai olemattomien säätöventtiilien turhaan hake-

miseen. Tarkempia ohjeita voit katsoa lisäosasta E.
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3.1 Suunnittele perussäätö kirjoituspöydän ääressä

Tutki piirustukset tarkkaan
Suorita piirustusten alustava tarkastus siten, että tajuat kuinka järjestelmä on rakennettu. Pai-

kallista säätöpiirit, jakelujärjestelmän toiminta ja kertasäätöventtiilit. Jaa järjestelmä moduulei-

hin kuten kohdassa 3.2 neuvotaan.

Tarvittaessa sinun tulee hankkia sekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmän piirustukset. Toisi-

naan on hyvä ajatus piirtää periaatepiirustus, josta on jätetty pois kaikki ne osat, jotka eivät liity 

perussäätöön.

Valitse sopiva säätömenetelmä
Muuttaessasi virtaamaa säätöventtiilillä muuttuu myös paine-ero venttiilissä ja siihen liitetyis-

sä johdoissa ja siksi myös muissa saman haaran säätöventtiileissä. Kaikki virtaamien muutokset 

vaikuttavat siten myös niiden venttiilien virtaamiin, jotka on jo säädetty. Saman haaran piirit 

ovat vuorovaikutteisia eli ne vaikuttavat toisiinsa suuremmassa tai pienemmässä määrin.

Eri tapojen periaatteellinen ero on siinä, kuinka tämä vaikutustoiminta piirien välillä kompen-

soidaan.

Joissain menetelmissä ei kompensoida lainkaan. Niissä työn suorittaja joutuu säätämään 

samoja venttiilejä useasti, kunnes lopulta saavuttaa halutun virtaaman.

Toiset menetelmät kompensoivat täysin. Tällaisia ovat Suhteellinen menetelmä ja Kompen-

sointimenetelmä, jotka kuvataan tässä kirjassa.

Suhteellinen menetelmä on vanhempi ja on laajassa käytössä erityisesti Englannissa. Kom-

pensointimenetelmä on edellisen pidemmälle kehitetty sovellutus. Suosittelemme kompen-

sointimenetelmää, koska se antaa paremman tuloksen vähemmällä ajan käytöllä.

Kumpikaan menetelmä ei ole käyttökelpoinen jakelujärjestelmissä, jotka on suunniteltu kol-

miputki periaatteen mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa joudut käyttämään kertaavaa menetel-

mää, eli käymään järjestelmän läpi muutaman kerran ja säätämään sormituntumalla, kunnes 

virtaamat jokseenkin vastaavat mitoitusarvoja. Vaihtoehtoisesti voit myös laskea esiasetusar-

vot käsin tai tietokonetta apuna käyttäen.

TA:n käsikirja numero. 1 "Säätävien piirien perussäätö antaa tehokkaita toimintatapoja 23 läm-

pö- ja jäähdytysjärjestelmän säätämiseen.

3. Valmistelut
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3.2 Jaa järjestelmä moduuleihin

Teoria ja käytäntö
Teoriassa yksi kertasäätöventtiili laitetta kohden riittää oikean virtaamajakauman saavutta-

miseen jakelujärjestelmässä. Mutta tämä edellyttää että kyseisille säätöventtiileille lasketaan 

esiasetusarvot, että laskut ovat oikein ja että järjestelmä rakennetaan piirustusten mukaisesti.

Jos yhtä tai useampaa virtaamaa muutetaan, vaikutetaan samalla kaikkiin muihin virtaamiin 

enemmän tai vähemmän, kuten aikaisemmin mainittiin. Voi olla aikaa ja työtä vaativaa saavut-

taa muutoksen jälkeen taas oikeat virtaamat.

Käytännössä on järkevää jakaa suurempi järjestelmä moduuleihin ja asentaa näille kertasää-

töventtiilit jolloin virtaaman muutos missä tahansa järjestelmän osassa voidaan useimmiten 

kompensoida säätämällä yhtä kyseisen piirin yhteistä säätöventtiiliä.

Suhteellisuuden laki
Annettakoon vieressä olevassa kuvassa olevien laitteiden muodostaa moduuli. Moduulin 

ulkopuolisen virtaaman häiriö muuttaa paine-eroa Aja B välillä. Koska virtaama riippuu paine-

erosta, muuttuvat kaikkien laitteiden virtaamat samassa suhteessa.

Virtauksen muutoksia laitteissa voidaan myös valvoa mittaamalla virtaamaa vain yhdessä 

laitteessa. Kaikille laitteille yhteinen kertasäätöventtiili voi kompensoida moduulin ulkoisen 

häiriön vaikutuksen moduulin sisäisiin virtaamiin. Tätä yhteistä venttiiliä me kutsumme pari-

venttiiliksi.

Mutta laitteet kytketäänkin normaalisti seuraavalla sivulla olevan kuvan mukaisesti. Virtaama 

haarajohdossa riippuu paine-erosta välillä A ja L. Tämän paine-eron muutos vaikuttaa virtaa-

maan jokaisessa laitteessa samassa suhteessa.

3. Valmistelut

Moduulin ulkopuolinen häiriö vai-

kuttaa samassa suhteessa kaikkiin 

virtaamiin moduulin sisäpuolen 

laitteissa.
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Mutta mitä tapahtuu, jos häiriö on moduulin sisällä, 

esimerkiksi suljettaessa kertasäätöventtiili laitteella 

3 ?

Tämä vaikuttaa voimakkaasti virtaamiin putki-

osuuksilla CD ja IJ ja siksi painehäviöihin näissä joh-

doissa. Paine-ero välillä E ja H muuttuu huomattavas-

ti, mikä vaikuttaa virtaamiin laitteissa 4 ja 5 samassa 

suhteessa.

Sillä, että venttiili 3 suljetaan ei sen sijaan ole paljo-

akaan vaikutusta kokonaisvirtaamaan putkiosuuksilla 

AB ja KL. Painehäviö näissä johdoissa ei merkittävästi 

muutu. Paine-ero B:n ja K:n välillä muuttuu vain vähän 

ja laite 1 ei reagoi häiriöihin samassa suhteessa kuin 

laitteet 4 ja 5.

Suhteellisten virtaamamuutosten laki ei päde mo-

duulin sisäisiin häiriöihin.

3. Valmistelut

Haara, jossa on useita laitteita muodostaa 

moduulin. Pariventtiilin STAD-P avulla voi-

daan kompensoida moduulin ulkopuoliset 

häiriöt.

Häiriön ollessa moduulin sisällä eivät virtaamat muutu suhteellisesti.
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Moduuli voi olla osa suurempaa moduulia.
Kun laitteiden virtaamat on säädetty keskenään, voidaan haaraa katsoa "mustana laatikkona" 

eli toisin sanoen moduulina. Sen osavirtaamat muuttuvat suhteellisesti virtaamahäiriöihin 

moduulin ulkopuolella. Tällaiset häiriöt kompensoidaan helposti pariventtiilillä.

Seuraavassa vaiheessa säädetään haarajohtomoduulien virtaamat keskenään runkojohdossa 

olevan kertasäätöventtiilin toimiessa pariventtiilinä. Tällöin runkojohtoon liittyvät moduulit 

muodostavat suuremman moduulin, jonka virtaamaa voidaan säätää pääjohdon kertasäätö-

venttiilillä.

Lopuksi säädetään pääjohtoon liittyvien runkojohtojen virtaamat keskenään jolloin jokainen 

runkojohto muodostaa moduulin ja pääjohdon kertasäätöventtiili toimii pariventtiilinä.

3. Valmistelut

Jokainen rungon haara muodostaa itsenäisen moduulin.
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Mitä on optimaalinen säätö?
Kuva esittää kahta moduulia, jotka molemmat on säädetty. Molemmissa tapauksissa on kaikis-

sa laitteissa haluttu painehäviö, joka tarvitaan mitoitusvirtaaman aikaansaamiseksi. Luvut esit-

tävät painehäviöitä laitteissa, säätöventtiileissä, sekä piirien käytettävissä olevia paine-eroja. 

Näissä molemmissa tapauksissa luvut eroavat täysin toisistaan riippuen siitä, kuinka painehä-

viö jakautuu laitteiden kertasäätöventtiilien ja pariventtiilin välillä.

Kumpi näistä säätötavoista on parempi?

Optimaalinen säätö tarkoittaa ennen kaikkea kahta asiaa: (1) säätävän venttiilin auktoriteetti 

maksimoidaan parhaan säädettävyyden saavuttamiseksi (2) pumpun todellinen koko huomioi-

daan siten, että pumpun paine ja pumppauksen energiakustannukset voidaan minimoida.

Optimaaliseen säätöön päästään, kun säätöventtiileihin jää pienin mahdollinen painehäviö 

(vähintäänkin 3 kPa, jotta virtaamaa voidaan mitata riittävän tarkasti). Mahdollinen ylimääräi-

nen paine-ero tulee jäädä pariventtiilin hoidettavaksi.

Kuvan (b) mukaisesti säädetty paine-eron jakauma on siis paras, koska painehäviö on alin 

mahdollinen kaikkien laitteiden kertasäätöventtiileissä.

Huomaa, että optimaalinen säätö edellyttää pariventtiilin asentamista jokaiseen haarajoh-

toon.

3. Valmistelut

On monta menetelmää säätää laiteryhmän virtaamat, 

mutta vain yksi on optimaalinen.
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Missä kertasäätöventtiilejä tarvitaan?
Säätöventtiilit tulee asentaa verkostoon siten, että järjestelmä voidaan jakaa moduuleihin, 

joiden virtaamaa voidaan säätää riippumatta muusta järjestelmästä. Tämä tarkoittaa, että 

jokainen laite, jokainen haarajohto, jokainen runkojohto, jokainen pääjohto ja jokainen tuotan-

toyksikkö tulee varustaa kertasäätöventtiilillä.

Täten on mahdollista kompensoida piirustuksista poikkeavia muutoksia, mahdollisia asen-

nusvirheitä ja ylimitoitusta. Tämä säästää aikaa ja optimoi säätötoiminnan. Sen lisäksi tämä 

mahdollistaa perussäädön ja käyttöönoton osalle verkostoa kerrallaan ilman, että koko verkos-

toa pitää perussäätää uudelleen, kun järjestelmä on valmiiksi asennettu.

Perussäädön lisäksi säätöventtiilejä käytetään vianhaussa sekä huolto- ja korjaustoiminnas-

sa.

3. Valmistelut
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Piiriin yhteisesti vaikuttavan paine-eron muutokset muuttavat 

virtaamia piirissä samassa suhteessa. Tähän perusperiaatteeseen 

perustuu suhteellinen menetelmä.

4. Suhteellinen menetelmä
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4.1 Tarvittavat varusteet

Tarvitaan TA-SCOPE mittari, mieluummin kaksi, jotta voidaan mitata paine-eroa ja virtaamaa. 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää mittaria ja nomogrammia, jossa on virtaama ja Kv-arvo.

Suurissa järjestelmissä suoritetaan perussäätäminen parhaiten kahden henkilön voimin 

radio puhelimien avulla. Toinen heistä pysyy indeksiventtiilin äärellä ja ohjaa toisen toimintaa 

venttiilien säätämisessä.

4. Suhteellinen menetelmä
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4.2 Suurimman virtaamasuhteen omaavan runkojohdon  
tunnistaminen

1. Avaa täysin kaikki kertasäätö- ja säätävät venttiilit.

2. Säädä pääjohdon säätöventtiilillä pumpun virtaama välille 100% -110% pumpun mitoitusvir-
taamasta.

3. Mittaa virtaamat kaikissa runkojohdoissa ja laske virtaamasuhde λ niille kaikille:

λ   =           
Mitattu virtaama

    

Mitoitettu virtaama

Huomaa: Tässä vaiheessa voi esiintyä tiettyjä vaikeuksia. Kaikkien kertasäätöventtiilien olles-

sa avoinna tulee virtaama suuremmaksi vähempivastuksisissa piireissä, joka aikaansaa pienem-

män virtauksen suurempivastuksisissa piireissä. Niissä virtaama voi muuttua niin pieneksi, että 

sitä ei pysty mittaamaan. Tilanne käy entistä pahemmaksi, jos lisäät pumpun kanssa sarjaan 

painehäviötä rajoittaaksesi kokonaisvirtaaman 100 -110% mitoitusvirtaamasta. Se pienentää 

käytettävissä olevaa paine-eroa jakelujärjestelmässä. Laske virtaamasuhde ja säädä mitattavis-

sa olevat runkojohdot. Palaa takaisin niihin runkoihin, joiden virtaama alussa ei ollut mitatta-

vissa, kun kaikki muut rungot on säädetty. Aloita sitten yllä olevasta kohdasta 2.

4. Etsi se runkoputki. jossa on suurin virtaamasuhde. Säätötyö alkaa tästä runkojohdosta, jat-
kuu sitten sillä runkojohdolla, jossa on seuraavaksi suurin virtaamasuhde ja niin edespäin.

4.3 Suurimman virtaamasuhteen omaavan haarajohdon 
tunnistaminen

1. Mittaa virtaamat haarajohdoissa.

2. Tietyissä haarajohdoissa voi virtaama nyt olla yli 150% mitoitusvirtaamasta. Kurista säätö-
venttiilejä näissä haaroissa jotta virtaamaksi tulee noin 110% mitoitusvirtaamasta.

3. Mittaa uudestaan kaikkien haarojen virtaamat ja laske virtaamasuhteet.

4. Aloita säätö niistä haaroista, joiden virtaamasuhde on suurempi tai yhtäsuuri kuin 1. Aloita 
siitä haarasta, jolla on kaikkein suurin virtaamasuhde.

4. Suhteellinen menetelmä
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4.4 Haarajohdossa olevien laitteiden säätäminen

1. Mittaa virtaamat valitun haarajohdon kaikissa laitteissa. Kyseisen haaran kertasäätöventtii-
lin on oltava täysin avoinna.

Haarajohdossa olevien laitteiden säätäminen

2. Laske jokaiselle laitteelle virtaamasuhde λ. Valitse se laite, jossa on pienin virtaamasuhde 
λmin. Sitä kutsutaan "indeksiyksiköksi" ja sen kertasäätöventtiiliä indeksiventtiiliksi. Jos lait-
teissa on sama painehäviö, niin normaalisti laitteessa 5 on pienin virtaamasuhde, koska se 
saa pienimmän paine-eron. Jos laitteissa ei ole sama painehäviö, voi missä tahansa laitteessa 
olla pienin virtaamasuhde, jolloin tämän laitteen venttiili on indeksiventtiili.

3. Käytä haaran viimeistä yksikköä vertailuyksikkönä, eli kuvassa laitetta 5.

4. Ellei vertailuventtiili STAD-1.2.5 ole indeksiventtiili, niin säädä sitä siten, että λ5=λmin. Lukit-
se venttiili tähän säätöön kiertämällä sisempi kara kiinni. Liitä TA-SCOPE virtaaman jatkuvaa 
mittausta varten.

5. 1/ Aseta STAD-1.2.4 siten, että λ4=λ5. Se muuttaa virtaamavasuhdetta λ5 jonkin verran. Koska 
STAD-1.2.4 muuttaa hieman virtaamia vertailuventtiilissä, pitää STAD-1.2.4 säätää uudelleen 
siten, että λ4 on sama kuin uusi arvo AS Lukitse STAD-1.2.4 tähän asentoon.

6. Säädä virtaamat kaikissa haaran laitteissa ja työskentele kohti pumppua kuten edellä koh-
dassa 5. Esimerkiksi kun STAD-1.2.2 on säädetty, muuttuu suhde λ5, mutta λ3 ja λ4 pysyvät 
yhtäsuurena kuin A5. Laitteet 3, 4 ja 5 tulevat siten säädetyiksi suhteessa toisiinsa. Tämän 
vuoksi viimeistä laitetta voidaan käyttää vertailukohteena. 
 
Kun kaikki yksiköt on säädetty suhteessa toisiinsa, voidaan STAD-1.2.0 säätää niin että λ5=1. 
Kaikki muutkin suhteet λ4, λ3, λ2 ja λ1 saavat silloin arvon 1. Älä kuitenkaan tee tätä vielä 
tässä vaiheessa, sillä suhteet säätyvät automattisesti oikeiksi säätötyön viimeisessä vaihees-
sa.

7. Toista sama työvaihe kaikissa saman rungon haaroissa.

4. Suhteellinen menetelmä
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4.5 Runkojohdossa olevien haarajohtojen säätäminen

Kun laitteet kaikissa haaroissa on säädetty, voi haarat säätää samalla tavalla. 

Runkojohdossa olevien haarajohtojen säätäminen.

1. Varmista että STAD-1.0 on avoinna. Mittaa virtaama jokaisen haaran säätöventtiilissä. 

2. Laske virtaamasuhteet ja etsi pienin suhde λmin.

3. Säädä STAD-1.3.0, joka on kauimpana pumpusta tässä runkojohdossa siten että λ3=λmin. Lu-

kitse venttiili tähän asentoon. Tämä venttiili tulee vertailuventtiiliksi, johon liität TA-SCOPE:n 

jatkuvaa virtaaman mittausta varten.

4. Säädä STAD-1.2.0 niin että λ2=λ3. Se muuttaa λ3 jonkin verran ja siksi pitää STAD-1.2.0 sää-

tää uudelleen siten, että λ2 on todella sama kuin uusi virtaamasuhde λ3. Lukitse STAD-1.2.0 

tähän asentoon. 

5. Säädä virtaama STAD-1.1.0 kuten STAD-1.0 kohdassa 4.

6. Säädä muiden runkojohtojen haarat samaa menetelmää käyttäen.

4. Suhteellinen menetelmä
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4.6 Pääjohdossa olevien runkojohtojen säätäminen

Runkojohtojen säätäminen.

1. Kolmannessa vaiheessa tulee runkojohdot säätää suhteessa toisiinsa. Kaikki runkojohtojen 
venttiilit tulee olla täysin avoinna (STAD-1.0, STAD2.0, STAD-3.0 kuvassa). Mittaa virtaamat 
näissä venttiileissä.

2. Laske virtaamasuhteet ja tunnista venttiili jossa on pienin virtaamasuhde λmin.

3. Säädä STAD-3.0, joka on kauimpana pumpusta siten. että λ3=λmin. Lukitse venttiili siihen 
asetukseen. Venttiilistä STAD-3.0 tulee vertailuventtiili, johon kytket TA-SCOPE:n jatkuvaa 
virtaaman mittausta varten.

4. Säädä STAD-2.0 niin että λ2=λ3. Se muuttaa λ3 jonkin verran ja siksi pitää STAD-2.0 säätää 
uudelleen siten, että λ2 on todella sama kuin uusi virtaamasuhde λ3. Lukitse STAD-2.0 tähän 
asentoon.

5. Säädä virtaama STAD-1.0 kuten kohdassa 4.

6. Säädä pääventtiiliä STAD-0 kunnes virtaamasuhde λ3 on sama kuin 1.

4. Suhteellinen menetelmä
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Tällä samalla asetuksella korjaat samanaikaisesti virtaamasuhteet kaikissa runkojohdoissa. 

haarajohdoissa ja laitteissa arvoon 1. Siten koko verkoston virtaamat ovat oikeat.

Suhteellinen menetelmä edellyttää työlästä valmistelevaa toimintaa, jossa määritetään mikä 

runko ja mikä haara on se, jota tullaan käyttämään lähtökohtana.

Olisi yksinkertaisempaa, jos pystyttäisiin säätämään tarvitsematta mitata kaikkia virtaamia 

ja laskea kaikkia virtaamasuhteita joka kerta. Tällainen menetelmä vaatisi virtaamasuhteen 

pitämisen arvossa 1 koko säädön ajan. Silloin säätäjän tarvitsee vain säätää virtaamat suoraan 

mitoitettuun arvoon.

Suhteellisen menetelmän kehittyneempi versio, jossa on muun muassa tämä etu, esitetään 

seuraavassa kappaleessa.

4. Suhteellinen menetelmä



22

 JAKELUJÄRJESTELMIEN SÄÄTÄMINEN

Kompensointimenetelmä on kehitetty suhteellisesta  

menetelmästä pidemmälle ja siinä on kolme suurta etua:

Ensiksikin voit säätää ja ottaa järjestelmän käyttöön osittain ilman, 

että koko järjestelmää tarvitsee säätää uudelleen sen valmistuttua.

Toiseksi säätöön käytettävä aika vähenee huomattavasti, muun 

muassa sen vuoksi, että kompensointimenetelmä vaatii vain yhden 

virtaama-asetuksen venttiiliä kohden.

Kolmanneksi on mahdollista minimoida pumpun energiankäyttö, 

joka voi säästää paljon rahaa, erityisesti jäähdytysjärjestelmissä.

5. Kompensointimenetelmä
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5.1 Suhteellisen menetelmän kehittyneempi sovellus

Kompensointimenetelmä perustuu suhteelliseen menetelmään, mutta on siitä edelleen kehi-

tetty eräässä tärkeässä suhteessa: kompensointimenetelmä pitää automaattisesti virtaamasuh-

teet arvossa 1 koko säätötyön ajan.

Siitä on seuraavia etuja:

a) Osittainen käyttöönotto:

•	 Verkosto voidaan jakaa moduuleihin. Verkosto voidaan säätää ja ottaa käyttöön valmistu-
mistahdissa ilman että koko järjestelmää tarvitsee säätää uudelleen laitoksen valmistuttua.

b) Nopeampi säätö:

•	 Sinun ei tarvitse mitata kaikkia haara- ja runkojohtojen virtaamia ja laskea virtaamasuhteita, 

jotta löytäisit säätötoiminnan aloituspisteen.

•	 Voit aloittaa säädön mistä tahansa runkojohdossa (sinun pitää kylläkin sulkea ne rungot, 

joita et säädä).

•	 Sinun ei tarvitse huolestua siitä, että asettaisit pääpumpun alttiiksi liian suurelle virtaamal-

le. Voit olla varma, että käytettävissä oleva paine-ero on sama kuin mitoituspaine-ero, jolloin 

kaikki virtaamat ovat mitattavissa.

•	 Toimintatapa vaatii vain yhden virtaamansäädön kullekin venttiilille.

c) Pumpun sähkönkulutus voidaan minimoida.

•	 Kompensointimenetelmä minimoi automaattisesti ne painehäviöt, jotka jäävät kertasäätö-
venttiileihin. Pumpun ylimitoitusaste kompensoidaan pääsäätöventtiilillä. Pumppu voidaan 
usein vaihtaa pienempään.

5. Kompensointimenetelmä
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5.2 Vertailu-ja pariventtiili

Säädettäessä virtaamaa yhdellä säätöventtiilillä muuttuu painehäviö tässä piirissä ja siksi 

paine-ero muuttuu myös muissa säätöventtiileissä. Virtaaman säätö yhdessä venttiilissä muut-

taa siis virtaamaa kaikissa jo aikaisemmin säädetyissä venttiileissä. Ilman hyvää menetelmää 

on usein välttämätöntä säätää samaa venttiiliä useita kertoja.

Kompensointimenetelmä välttää tämän ongelman. Virtaama jokaisessa venttiilissä tarvitsee 

säätää vain kerran. Menetelmässä on mahdollista mitata kertasäätöventtiilin asettelun häiriö-

vaikutus paine-eroihin ja tämän jälkeen voidaan kyseinen vaikutus kompensoida.

Häiriövaikutus huomataan mittaamalla painehäviön vaihtelu kauimpana pumpusta sijait-

sevassa kertasäätöventtiilissä, niin kutsutussa vertailuventtiilissä. Vaikutus kompensoidaan 

haaran virtaamaan vaikuttavalla venttiilillä, niin sanotulla pariventtiilillä. Sillä säädetään paine-

häviö vertailuventtiilissä alkuperäiseen arvoon.

Virtaama säädetään ensin vertailuventtiilissä mitoitettuun arvoon, alla olevan erikoismene-

telmän	mukaan.	Lopputuloksena	on	tietty	paine-ero	ΔpR,	jota	mitataan	jatkuvasti.	Vertailuvent-

tiili lukitaan lopullisesti tähän asetukseen, eli sisempi kara kierretään pohjaan asti.

Vertailuventtiili on aina kauimpana sijaitsevassa piirissä.

Pariventtiili määrää haaran kokonaisvirtaaman.

5. Kompensointimenetelmä
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Koska virtaama on nyt oikea, on meillä oikea painehäviö laitteessa 5 sen koko piirissä. Paine-ero 

EH:n yli on siksi oikea ja voimme jatkaa säätämällä virtaama laitteessa 4.

Kun	virtaamaa	laitteessa	4	säädetään,	muuttuu	ΔpR	jonkin	verran	vertailuventtiilissä,	jonka	

säätö on lukittu. Tämä on se häiriövaikutus, joka ilmenee 4:ssä suoritetun virtaaman säädön 

seurauksena.

Pariventtiilin	avulla	säädät	nyt	ΔpR	alkuarvoonsa	(toisin	sanoen,	säädä	uudelleen	mitoitettu	

virtaama vertailuventtiiliin).

Koska laitteissa 4 ja 5 on nyt mitoitetut virtaamat, on paine-ero Dl laitteelle 3 sama kuin mitoi-

tettu arvo. Siksi sen piirin kautta kulkeva virtaama voidaan säätää.

Virtaaman säätö laitteessa 3 aiheuttaa häiriön, joka mitataan ja huomataan vertailuventtiilil-

lä	ja	kompensoidaan	pariventtiilillä.	ΔpR	uudelleensäätö	palauttaa	automaattisesti	paine-eron	

EH oikeaan arvoon ja virtaaman laitteiden 4 ja 5 kautta alkuperäisiin arvoihin.

Tämä menetelmä toimii, vaikka piiriin olisi kytketty kuinka paljon laitteita tahansa. Säädöt 

tulee tehdä siten että työskennellään kohti pumppua. aloittaen vertailuventtiilistä. Samaa 

menetelmää käytetään sitten haarajohtojen säätämiseen. Kauimpana sijaitsevaa haarajohtoa 

käytetään runkojohdon haarojen vertailukohteena ja kyseisen runkojohdon säätöventtiili tulee 

pariventtiiliksi.

5. Kompensointimenetelmä
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5.3 Vertailuventtiilin esiasetus

Valitse	ΔpR	niin	pieneksi	kuin	mahdollista,	mutta	riittävän	suureksi,	että	se	täyttää	kaksi	ehtoa:

•	 Vähintäänkin 3 kPa, jotta saavutetaan riittävä mittatarkkuus

TA-SCOPE mittari näyttää virtaamaa vielä paine-erolle 0.5 kPa asti. Mutta ottaen huomioon 

verkostossa	pienillä	paineilla	mahdollisesti	esiintyvät	painevaihtelut	suosittelemme	että	ΔpR=3	

kPa.

Jos TA-SCOPE mittaa paine-eron liian pieneksi mittauksen tekemiseen, se ilmoittaa näytöllä, 

että vertailuventtiiliä tulee sulkea lisää paine-eron kasvattamiseksi.

Kv-arvo 3 kPa paine-erolle voidaan laskea seuraavasta kaavasta:

Kv	=	5,8	•	q	(m³/h)	

tai 

Kv=21	•	q(l/s)

Oikea vertailuventtiilin esisäätöarvo voidaan jopa laskea TA-SCOPE:n tai nomogrammin avulla.

•	 Vähintäänkin yhtä suuri paine-ero kuin täysin avoimessa kertasäätöventtiilissä.

Jos paine-ero on suurempi kuin 3 kPa mitoitetulla virtaamalla venttiilin ollessa täysin auki, ei 

venttiiliä ilmeisestikään voida asettaa arvoon 3 kPa.

Tästä	seuraa	toinen	vaatimus	ΔpR:n	suhteen:	sen	on	oltava	yhtä	suuri	kuin	painehäviö	täysin	

avoimessa venttiilissä mitoitetulla virtaamalla.

Määritettyäsi	sopivan	ΔpR	arvon	lasket	TA-SCOPE:n	avulla	vertailuventtiilin	käsipyörän	

asennon,	joka	antaa	mitoitetun	virtaaman	valitulla	ΔpR	arvolla.	Aseta	venttiilille	oikea	asetus	ja	

lukitse sitten käsipyörä siihen asentoon.

Valittuun	ΔpR	arvoon	ja	mitoitettuun	virtaamaan	päästään	sitten	säätämällä	pariventtiiliä.	Se	

on aina mahdollista, koska muut rungot on suljettu ja painehäviö pääjohdossa on pieni. Käytet-

tävissä oleva paine-ero on siis myös suurempi kuin tavallisesti. Ylijäämä hoidetaan pariventtii-

lin avulla.

Jos laitteiden painehäviöt poikkeavat huomattavasti toisistaan, katso kappaletta 5.9.

5. Kompensointimenetelmä
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5.4 Tarvittavat varusteet

Tarvitset kaksi TA-SCOPE mittaria, joilla mitataan paine-eroa ja virtaamaa säätöventtiileissä. 

5. Kompensointimenetelmä
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5.5 Haarajohdossa olevien laitevirtaamien säätäminen

Valitse mikä tahansa runkojohto, esimerkiksi kauimpana pumpusta oleva. Sulje kaikki muut 

runkojohdot. Se takaa riittävän paine-eron valitulle runkojohdolle ja poistaa riskin siitä, että 

pumppu joutuisi toimimaan liian suurella virtaamalla. Valitse sitten mikä haara tahansa tästä 

runkojohdosta. Normaalisti sinun ei tarvitse sulkea mitään muita tämän rungon haaroja. 

1. Ota selvää mikä vertailuventtiilin käsipyörän asento antaa mitoitetun virtaaman valitulla 

painehäviöllä	ΔpR,	joka	on	normaalisti	3	kPa.	Käytä	TA-SCOPE:ta	tai	nomogrammia	oikean	

käsipyörän asennon löytämiseen. 

2. Aseta ja lukitse vertailuventtiilin käsipyörä tähän asentoon. 

3. Kytke TA-SCOPE:n anturiosa (CBI-M) vertailuventtiiliin. Aseta näyttöosa (CBI-E) lähelle pari-

venttiiliä STAD1.2.0, jonne mittaaja  on sijoittunut.

Haarajohdossa olevien laitevirtaamien säätäminen.

5. Kompensointimenetelmä
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4. Mittaaja  säätää pariventtiiliä siten, että valittu painehäviö i1pR vaikuttaa vertailuventtii-
liin. Silloin saadaan mitoitettu virtaama laitteeseen 5. 
Huomaa:	Jos	valittua	ΔpR	arvoa	ei	voida	saavuttaa.	niin	se	voi	johtua	siitä,	että	tämän	haaran	
säätämättömissä piireissä on liian suuri virtaama. Sulje niin monta piiriä, että voit saavuttaa 
valitun	ΔpR	arvon.

5. Mittaaja  säätää nyt mitoitetun virtaaman laitteeseen 4, käyttämällä TA-SCOPE:n LASKIN 
asentoa. Se laskee, mikä käsipyörän asento antaa mitoitetun virtaaman. 
Huomaa: Jokaisen käsipyörän asennon muutoksen jälkeen tulee mittaajan  odottaa 20 
sekuntia, ennen kuin hän näppäilee uuden käsipyörän asennon TA-SCOPE:lle. Se antaa 
mittaajalle  pariventtiilin luona aikaa huomioida häiriö ja tarvittaessa kompensoida se 
paineventtiilin avulla.

6. Mittaaja  säätää jatkuvasti laitteiden virtaamia työskentelemällä kohti laitetta , yllä 
olevan kohdan 5 mukaisesti. Kaikki tämän haaran piirien virtaamat tulevat näin kerralla 
oikeiksi.

5. Kompensointimenetelmä
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5.6 Runkojohdossa olevien haarajohtojen säätäminen

Runkojohdossa olevien haarajohtojen säätäminen.

5. Kompensointimenetelmä
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1. Ota selvää mikä vertailuventtiilin STAD-1.9.0 käsipyörän asento antaa mitoitetun virtaaman 

valitulla	painehäviöllä	ΔpR,	joka	on	normaalisti	3	kPa.	Käytä	TA-SCOPE:a	tai	nomogrammia	

oikean käsipyörän asennon löytämiseen.

2. Aseta ja lukitse vertailuventtiilin käsipyörä tähän asentoon.

3. Kytke TA-SCOPE:n anturiosa vertailu venttiiliin. Aseta näyttöosa lähelle pariventtiiliä STAD-

1.0, jonne mittaaja  on sijoittunut.

4. Mittaaja	CD	säätää	pariventtiiliä	siten,	että	valittu	painehäviö	ΔpR	vaikuttaa	vertailuventtii-

liin. Silloin saadaan mitoitettu virtaama vertailuhaaraan. 

Huomaa:	Jos	valittua	ΔpR	arvoa	ei	voida	saavuttaa,	niin	se	voi	johtua	siitä,	että	tämän	rungon	

säätämättömissä haaroissa on liian suuri virtaama. Sulje niin monta haaraa. että voit saavut-

taa	valitun	ΔpR	arvon.

5. 5 Mittaaja  säätää nyt mitoitetun virtaaman haaraan 1.8.0 käyttämällä TA-SCOPE:n LASKIN 

asentoa. Se laskee, mikä käsipyörän asento antaa mitoitetun virtaaman. 

Huomaa: Jokaisen käsipyörän asennon muutoksen jälkeen tulee mittaajan  odottaa 20 

sekuntia, ennen kuin hän näppäilee uuden käsipyörän asennon TA-SCOPE:lle. Se antaa mit-

taajalle  pariventtiilin luona aikaa huomioida häiriövaikutus ja tarvittaessa kompensoida 

se pariventtiilin avulla.

6. 8 Mittaaja  säätää jatkuvasti virtaamia seuraavissa haaroissa työskentelemällä kohti haa-

raa 1.1.0 , yllä olevan kohdan 5 mukaisesti. Kaikki tämän rungon haarojen virtaamat tulevat 

näin säädetyiksi kerralla oikeiksi.

5. Kompensointimenetelmä
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5.7 Pääjohdossa olevien runkojohtojen säätäminen

Runkojohtojen säätäminen.

Työskentelymenetelmä on täsmälleen sama, kuin runkojohdossa olevien haarajohtojen säätä-

misessä

Vertailuventtiilinä on nyt STAD-7.0 ja pariventtiilinä on STAD-0. Kun säädöt rungoissa 7.0, 6.0, 

5.0 jne aina 1.0 asti on suoritettu, ovat virtaamat koko järjestelmässä oikeat.

Kun rungot on säädetty mitoitetulle virtaamalle, jää pumpun ylimääräinen paine venttiiliin 

STAD-0. Se näyttää, kuinka paljon pumppu on ylimitoitettu. Jos ylijäämäpaine on suuri, voi olla 

kannattavaa vaihtaa pumppu pienempään. 

5. Kompensointimenetelmä
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5.8 Säätö radiopuhelinta apuna käyttäen

Järjestelmissä. joissa on suuret etäisyydet vertailuventtiilien ja pariventtiilien välillä voi olla 

kannattavaa työskennellä kolmen henkilön työryhmällä.

Vertailuventtiililtä luettu arvo ilmoitetaan mittaajalle, joka tekee korjauksen pariventtiilillä.

Jokainen poikkeama, jonka mittaaja  huomaa vertailuventtiilillä, ilmoitetaan radiopuhelimel-

la pariventtiilin luona olevalle mittaajalle  pariventtiilillä, joka kompensoi häiriön. Säätäjä  

säätää virtaamia edellä kuvatulla menetelmällä.

5. Kompensointimenetelmä
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5.9 Vertailuventtiilin esiasetus, kun laitteilla on erilaiset  
painehäviöt

Jos	laitteiden	mitoituspainehäviöt	eroavat	voimakkaasti	toisistaan,	saattaa	painehäviö	ΔpR	=	3	

kPa vertailuventtiilissä olla riittämätön antamaan tarvittavaa paine-eron muille laitteille. Tämä 

ongelma ratkaistaan suhteellisessa menetelmässä käyttämällä samaa virtaamasuhdetta vertai-

luventtiilille kuin on indeksipiirin venttiilillä. Valitettavasti suhteellinen menetelmä usein yliar-

vioi	arvon	ΔpR	ja	siksi	säätöä	ei	optimoida	(eli	säätöventtiileihin	jää	liian	suuret	painehäviöt).

Yksi	tapa	saada	sopiva	ΔpR	arvo	on	kuvattu	alla.	Kuvassa	olevassa	haarassa	olevilla	laitteilla	

on erilainen painehäviö.

Valitse	ΔpR	kuten	aikaisemminkin,	suositeltu	arvo	on	3	kPa.	Jatka	säätämistä	kompensointi-

menetelmän mukaisesti.

Kun tulet indeksipiiriin huomaat, että on mahdotonta saavuttaa mitoitettu virtaama, koska 

paine-ero on vain 29 kPa ja mitoitusvirtaama vaatisi enemmän kuin 40 kPa. Tee seuraavasti:

1. Esiaseta indeksi piirin kertasäätöventtiili siihen asentoon, jolla sen painehäviöksi tulisi mi-
toitusvirtaamalla 3 kPa. Tämä asento tulee olemaan indeksiventtiiliin lopullinen asento.

2. Mittaa	tällä	asetuksella	indeksiventtiilin	paine-ero	Δp	(mit).

Jos vertailuventtiilille valitaan 3 kPa, voi indeksipiirin, tässä no.2, paine-ero jäädä liian pieneksi. 

5. Kompensointimenetelmä
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3. Laske tarvittavan Ja vallitsevan paine-eron suhde. 

3 kPa 

Δp	(mit)

4. Sulje	indeksiventtiili	ja	mittaa	sen	paine-ero	Δp	(kiinni).

5. Laske	indeksipiirin	tarvitsema	paine-ero	Δp2:

    3 kPa 

	 Δp2	=	   x	Δp	(kiinni)
					Δp	(mit)

6. Vähennä	tästä	indeksipiirin	tarvitsemasta	paine-erosta	Δp2	käytettävissä	oleva	 
paine-ero	Δp	(mit).

7. Lisää näin saatu erotus vertailuventtiilin paine-eroon 3 kPa.

Esimerkiksi:

•	 ΔpR=3	kPa.

•	 Tehdessäsi kohdan 2 mukaista mittausta saat indeksi piirin paine-eroksi 2 kPa.

•	 Suljet	indeksipiirin	säätöventtiilin	ja	mittaus	antaa	paine-eroksi	Δp	(kiinni)	=	29	kPa.

•	 Valitse vertailuventtiilin asetus niin, että se aikaansaa mitoitusvirtaamalla painehäviön: 

                     3 kPa 

 ΔpR=3	kPa	+  (29 x    -29 kPa = 17 kPa
                    2kPa

•	 Anna vertailuventtiilille uusi asetus, joka aikaansaa 17 kPa:n painehäviön mitoitetulla virtaa-
malla ja säädä uudelleen koko runkojohto. (lisää saatu erotus jo säädettyihin venttiileihin).

Säädetyn haaran eri piireihin vaikuttavat paine-erot sekä laitteiden ja kertasäätöventtiilien painehäviöt.

5. Kompensointimenetelmä
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Esisäätömenetelmä

Käytettäessä esisäätömenetelmää suunnittelija laskee esiasetusarvot kaikille kertasäätövent-

tiileille ja ilmoittaa ne piirustuksissa. Tämän etuna on se, että urakoitsija voi esisäätää kaikki 

venttiilit jo asennuksen yhteydessä.

Kaikkien laitteiden ja putkisto-osien painehäviöt mitoitetulla virtaamalla lasketaan etukäteen 

(kertasäätöventtiilit, johdot, mutkat, sulkuventtiilit yms.). Painehäviöt pumpun ja epäedullisim-

min sijaitsevan laitteen välillä summataan ja näin saadaan tarvittava pumpun paine.

Sen jälkeen valitaan lähinnä sopivin pumppu, joka riittää tyydyttämään virtaaman tarpeen 

epäedullisimmin sijaitsevassa piirissä. Valitun pumpun paineen ja teoreettisen tarvittavan 

pumpun paineen välinen ero on ylijäämäpainetta, joka vaikuttaa verkostoon. Jos ylipaine on 

suuri, on se jollain tavoin eliminoitava.

Järjestelmässä, jossa on vaihteleva virtaama jakelupuolella, voidaan ylijäämäpaine poistaa 

mitoittamalla säätävät venttiilit uudelleen niin, että ne poistavat ylijäämäpainetta niin paljon 

kuin mahdollista. Jäljelle jäänyt ylimääräinen paine-ero poistetaan kertasäätöventtiileillä.

Esiasetusarvot ja virtaamat merkitään piirustuksiin, mikä huomattavasti yksinkertaistaa 

järjestelmän perussäätöä.

Koska esisäätömenetelmää sovelletaan jo piirustuspöydältä alkaen, ei valmistunut järjes-

telmä aina ole aivan suunnitelman mukainen. Järjestelmiä ei aina rakenneta tarkalleen piirus-

tusten mukaisesti. Muutokset vaikuttavat virtaamiin. Todelliset virtaamat ja tehdyt muutokset 

tulee ottaa huomioon lopullisessa säätöpöytäkirjassa.

LISÄOSA A
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Virtaaman uudelleen mitoittaminen ylimitoitustapauksessa

Kun tehontarve tunnetaan, on myös virtaamat eri laitteissa määritetty edellyttäen, että järjes-

telmän	ΔT	on	määrätty.	Seuraavia	kaavoja	voi	käyttää	virtaamien	laskentaan.

    0.86 P 

 q =   (I/h Watt)
					ΔTC 

    P 

 q =   (I/S Watt)
				4186	ΔTC 

Mutta laitteet eivät toimi aina lämpövälttämättä ennalta määrätyllä tilaerolla. Ei ole myöskään 

varmaa, että jo asennetut laitteet antavat ennalta määritetyn tehon. Yleensä ei valita liian pie-

nitehoista laitetta, vaan valitaan seuraava mitoitettua arvoa suurempi vakioarvo.

Laitteen valmistaja määrittää laitteen tehon nimellisissä käyttöolosuhteissa (alaviite "n") 

Oletetaan laitteen toimivan muissa, kuin nimellisissä olosuhteissa, esimerkiksi eri tuloveden 

lämpötilalla ja että se on tietyn määrän ylimitoitettu. Jos tällöin tiedämme, mikä on todellinen 

tuloveden lämpötila ja mikä todellinen ylimitoitusaste, voimme laskea tarvittavan virtaaman 

uudelleen.

LISÄOSA B
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LÄMMITYS-JA JÄÄHDYTYSPATTERIT

Nimellisteho on 1250 W ja todellinen tehon tarve on 1000 W. Mikä tulee virtaamaksi tuloveden lämpötilan 

ollessa 6°C tai vastaavasti 7°C? 

Esimerkki	1:	Laitteen	mitoitettu	teho	on	1000	W,	kun	ΔT	=	6	K	ja	mitoitettu	virtaama	on	

0.86x1000/6=143 l/h. Todellisuudessa asennetaan laite, joka on 25% ylimitoitettu, eli sen nimel-

listeho on 1250 W. Jotta tämä kompensoitaisiin on veden virtaama pienennettävä arVOOn 83 l/h.

Esimerkki 2: Sama kuin esimerkissä 1, mutta todellinen tulovedenlämpötila on 7°C  mitoitetun 

6°C sijaan. Tällöin pitää virtaamaa kasvattaa arvosta 83 l/h arvoon 102 l/h, jotta saadaan 1000 W 

teho.

LISÄOSA B
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LÄMPÖPATTERIT
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Jos kaavan kohdassa (2/n) olevaa n ei tiedetä, niin käytetään arvoa n = 1.3.

Esimerkki: Lämpöpatterin tulisi antaa P
c
 = 1000 W huone 1 ämpö tilalla t

i 
= 22°C. Tuloveden läm-

pötila t
s
 = 75°C. Asennetun patterin teho on P

n
 = 1500 W, määritettynä tuloveden lämpötilalla

t
sn

 = 80°C, paluuveden lämpötila t
rn

 = 60°C ja huone lämpötila t
in 

= 20°C. 
Mikä on patterin virtaama? 
Asettamalla arvot kaavaan tulee t

r 
=	46°C.	Siis	saadaan	ΔT	=	75	-	46,	eli	29	K	ja	q	=	0.86	x	1000/29,	

eli 30 l/h.

LISÄOSA B
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Kertasäätöventtiilien mitoittaminen

Säätöventtiili, joka on tarpeettoman suuri, ei ole pelkästään kalliimpi. Se tulee tällöin myös 

asettaa lähes kiinniasentoon, joka aiheuttaa huonomman mittaustarkkuuden.

Kertasäätöventtiilin paras työskentelyalue on 50 -100 % välillä venttiilin maksimiaukeamasta. 

Valitse siksi venttiili siten, että vaadittava painehäviö mitoitetulla virtaamalla saavutetaan tällä 

alueella.

Painehäviön ollessa alle 3 kPa tulee mittaustulos vielä epävarmemmaksi riippuen ennen vent-

tiiliä olevista häiriölähteistä kuten pumppu, säätöventtiilit, putkikulmat jne.

Venttiilin koko voidaan laskea seuraavalla kaavalla.

LISÄOSA C
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Kertasäätöventtiilien asentaminen

Tarkkojen mittauksien saamiseksi riittää useimmiten, että ennen kertasäätöventtiiliä on suoraa 

johdonosuutta viiden johdonhalkaisijan ja venttiilin jälkeen kahden johdonhalkaisijan verran.

Suoraa johdonosuutta ennen ja jälkeen kertasäätöventtiiliä.

Jos kertasäätöventtiili asennetaan jonkun voimakkaita häiriötä aiheuttavan pumpun tms. 

jälkeen suosittelemme vähintään 10 johdonläpimitan verran suoraa putkea ennen kertasäätö-

venttiiliä. Älä asenna mitään sellaista laitetta tälle johdonosalle, joka voisi aiheuttaa häiriöitä 

(esimerkiksi lämpötila -antureita).

Tulo- vai paluupuolelle ?

Painehäviön kannalta ei ole mitään väliä asennetaanko säätöventtiili tulo- tai paluujohtoon. 

Virtaama on sama sekä tulo- että paluujohdossa.

On kuitenkin käytäntönä asentaa säätöventtiili paluujohtoon, erityisesti kun venttiilissä on 

sulkumahdollisuus.

On aina parempi asentaa venttiili siten, että virtaaman suunta on säätökaraa vasten. Silloin 

mittaustarkkuus tulee parhaimmaksi.

LISÄOSA D
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Tarkempia neuvoja valmistelutyöhön

Aina silloin tällöin mittaaja joutuu tuhlaamaan aikaa etsiskellessään niinkin yksinkertaista 

asiaa, kuin vaikkapa avainta huoneeseen, jossa tärkeä säätöventtiili sijaitsee, tai löytääkseen 

alakattoon II piiloitetun II venttiilin, tai yltääkseen käytännöllisesti katsoen mahdottomassa 

paikassa olevaan paineyhteeseen.

Esitarkastus voi säästää paljon ylimääräistä työaikaa, varsinkin suurissa järjestelmissä. Se 

voisi sisältää seuraavaa:

•	 Tarkista, että virtaamat kaikille säätöventtiileille on selvästi merkitty piirustuksiin. Tarkista 

myös, että kokonaisvirtaama joka paikassa täsmää osavirtaamien kanssa. Esimerkiksi haa-

rautuman osavirtojen summan tulee olla yhtä suuri kuin haarauman kokonaisvirtaama.

•	 Tarkista, että piirustukset vastaavat verkostoa niin kuin se on rakennettu. Jos tarpeen, korjaa 

piirustuksia ja virtaamia.

•	 Etsi kaikki kertasäätöventtiilit ja tarkista, että niihin pääsee käsiksi. Tarkista niiden koko ja 

merkitse ne.

•	 Tarkista, että verkosto on huuhdeltu, että suodattimet ovat puhdistetut ja että järjestelmä 

on ilmattu.

•	 Tarkista, että takaisku venttiilit on asennettu oikein päin ja että ne eivät ole juuttuneet kiin-

ni.

Kertasäätöventtiilin merkintäkilpi.

LISÄOSA E
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•	 Jos asennetut laitteet on ylimitoitettu, tarkista että virtaamat on laskettu oikein. Katso Lisä-
osaa B. "Uuden virtaaman lasku ylimitoitustapauksessa" .

•	 Painehäviöt putkistossa muuttuvat 20% lämpötilan muuttuessa 20°C ja 80°C välillä. Siksi on 
tärkeää, että säädöt tehdään samoissa lämpötilaolosuhteissa.

•	 Lataa mittareiden akut ja tarkista, että sinulla on saatavilla kaikki tarpeelliset työkalut hy-
vässä käyttökunnossa.

Ennen kuin alat säätää.

•	 Esivalmistele mittauspöytäkirja ja tarpeelliset varusteet.

•	 Tarkista, että staattinen paine on riittävä.

•	 Varmista, että sulkuventtiilit ovat oikeassa asennossa.

•	 Lämmityspatterien termostaattiventtiilien termostaattiosat tulee irrottaa, jotta venttiilit 
aukeavat.

•	 Tarkista, että kaikki pumput pyörivät oikeaan suuntaan. Jos pumppu on kierroslukuohjattu, 
tarkista että se toimii täysillä kierroksilla.

LISÄOSA E
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Symboolit
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Käytetyt tunnukset
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