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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.

•	 Halutun lämpötilan saavuttavan huoneen lämpötila vaihtelee erityisesti pienellä ja keski-
suurella kuormituksella, vaikka lämmönlähteet on varustettu pitkälle kehitetyillä säätimillä.

•	 Vaikka lämmitysyksiköiden teho on riittävä, se ei riitä käynnistysvaiheessa esim. viikonlop-
pu-tai yöpudotuksen jälkeen.

Nämä ongelmat johtuvat usein siitä, että veden virtaama on väärä ja säätimet eivät siksi voi 

toimia halutulla tavalla. Säädin voi toimia tehokkaasti vain silloin, jos sen ohjaamassa säätö-

venttiilissä on mitoitusolosuhteita vastaava mitoitusvirtaama.

Ainoa tapa mitoitusvirtaaman saavuttamiseksi on järjestelmän säätäminen. Säädettäessä jär-

jestelmää asetellaan linjasäätöventtiileille oikeat virtaamat. Se tulee suorittaa kolmesta syystä:

1. Tuotantoyksiköt tulee säätää mitoitusvirtaamalle. Lisäksi useimmissa tapauksissa virtaama 
tulee jokaisessa yksikössä pitää tasaisena. Virtaaman muutokset pienentävät hyötysuhdet-
ta, lyhentävät käyttöikää ja vaikeuttavat tehokasta säätöä.

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

3. Säätöpiirit tulee säätää siten, että säätöventtiileille tulee oikea työskentelyalue ja että ensiö- 
ja toisiovirtaamat ovat toisiaan vastaavia.

Tässä käsikirjassa käsitellään patteri verkoston perussäätöä. Käsikirja nro 1 käsittelee säätöpii-

rien perussäätöä ja käsikirja nro 2 jakelujärjestelmien perussäätöä.

Miksi säätää?
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Miksi säätää?

Energiakustannusten prosentuaalinen nousu astetta kohden rakennuksen liian korkealla tai 

matalalla keskilämpötilalla.

Miksi keskilämpötila on korkeampi säätämättömässä rakennuksessa?

Kylmänä aikana tulee alemmissa kerroksissa lähellä pannuhuonetta liian kuuma ja ylemmis-

sä kerroksissa kylmä. Kiinteistönhoitaja kohottaa menovedenlämpötilaa. Väki yläkerroksissa 

lopettaa valittamisen ja lämmityskattilan lähellä alakerrassa asuvat avaavat ikkunoita.

Lämpimänä aikana tapahtuu päinvastoin: alakerroksissa jäähdytyskojeen lähellä tulee liian 

kylmä ja yläkerroksissa on liian kuuma.

Aste sinne tai tänne yksittäisessä huoneessa ei vaikuta asumisviihtyvyyteen tai energiakus-

tannuksiin juuri lainkaan, mutta kun koko rakennuksen keskilämpötila on väärä, nousevat 

kustannukset.

Yksi aste yli 20 °C asteen lisää energiakustannuksia vähintään 5-8%. Yksi aste alle 23°C asteen 

lisää jäähdytyskustannuksia 15-20%.
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Tärkeimmät työkalut ovat linjasäätöventtiilit, esisäädettävät termostaattiset patteriventtiilit 

ja mahdollisesti myös jonkin tyyppinen paine-eron rajoittaja. Erimerkkisillä säätämiseen liitty-

villä venttiileillä on suuria eroja. Eroilla on suuri vaikutus siihen, kuinka paljon aikaa, kustan-

nuksia ja työtä hyvän säädön suorittamiseen tarvitaan.

Linjasäätöventtiilit

STAD-ja STAF-linjasäätöventtiileiden avulla saadaan oikea virtaama jakeluverkkoon. Venttii-

leissä on mittayhteet paine-eron, virtaaman ja lämpötilan mittausta varten.

TA:n linjasäätöventtiilien ominaisuuksia:

•	 Virtaustarkkuus parempi kuin ±5%.

•	 Käsikahvassa esisäätöarvon "digitaalinen" näyttö.

•	 Kokoon 50 mm asti käsikahvan kierroksia on neljä auki-asennosta 
kiinni-asentoon. Suuremmissa venttiileissä on kahdeksasta kuu-
teentoista kierrosta.

•	 Valikoima kattaa sisä- ja ulkokierteiset puserrus-, hitsaus-tai juo-
tosliittimin varustettavat sekä laipalliset ja uralliset venttiilit.

Mittalaite

TA-SCOPE-mittarilla mitataan paine-eroa, virtaamaa ja lämpötilaa STAD- ja STAF- linjasäätö-

venttiilien mittayhteiden kautta. TA-SCOPE:a voi käyttää virtausten säätämiseen ja dokumen-

tointiin käyttöönotossa, tarkistusmittauksiin sekä vianetsintään.

Eräitä TA-SCOPE -mittarin ominaisuuksia:

•	 Mittaa virtaamia ±1 %:n epätarkkuudella paine-eron ollessa 
jopa 200 kPa.

•	 Laskee oikean venttiiliasennon halutulle virtaamalle ja 
paineelle.

•	 Mittaustulosten tallennus myöhemmin tietokoneella 
tulostettaviksi.

•	 Suorittaa ainutlaatuisen säädön TA-BALANCE.

•	 Tekee järjestelmäanalyysin -TA-Ioki.

Tarvittavat työkalut
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Paine-eron rajoittajat

Mikäli paine-ero termostaattisten patteriventtiilien yli on enemmän kuin 30 kPa, kasvaa ääni-

ongelmien riski. Tällaisessa tapauksessa tulee paine-eroa rajoittaa joko suhteellisella BPV-ohi-

virtausventtiilillä tai STAP-paine-erosäätimellä.

Eräitä BPV-ohivirtausventtiilin ominaisuuksia:

Asetusarvoa voidaan säätää välillä 8-60 kPa. Suora- tai kulmamalli.

Eräitä STAP-paine-erosäätimen ominaisuuksia: 

Asetusarvoa voidaan muuttaa/lisätä 5-25, 10-40, 10-60 ja 20-80 kPa välein. 

Dynaamisesti tasapainotettu säätöistukka. 

Termostaattiset patteriventtiilit

TRV2 mahdollistaa todella tarkan esisäätöarvon asettelun

sekä pienillä että suurilla virtaamilla. Termorettin nestetäyttöinen

anturiosa reagoi herkästi huoneen lämpötilamuutoksiin.

Eräitä termostaattisen Termorett patteriventtiilin ominaisuuksia

Hiljainen: TRV2 on useita desibelejä hiljaisempi kuin muut markkinoillamme olevat termostaat-

tiset patteriventtiilit. Nestetäytteisen termostaatin ansiosta se säätyy tarkasti ja vahva palau-

tusjousi tekee siitä juuttumattoman.

Yksinkertainen esisäädön asettelu: Ennen esisäätöä ei tarvita nollausta tai lukitusten avaa-

mista. Poistat vain mahdollisen venttiilin suojahatun tai termostaatin, laitat esisäätöavaimen 

paikoilleen ja suoritat säädön.

Tarvittavat työkalut
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1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman

Suunnitellun virtaaman täytyy kulkea jokaisen patterin läpi tietyissä olosuhteissa, mikä vaatii 

jokaisen patterin yksilöllistä säätöä.

Täytyykö näin ollen termostaattisilla patteriventtiileillä varustettua patteriverkostoa perus-
säätää? Niiden tehtävähän on virtaaman säätäminen oikeaan arvoon ja sillä tavoin saisimme 
automaattisesti säädetyn järjestelmän.

Normaalissa käytössä tämä olisi enemmän tai vähemmän totta edellyttäen, että säätöpiirit 
ovat vakaita. Kuitenkin suuria häiriöitä aiheutuu pattereista, joissa ei ole säätömahdollisuutta. 
Tarkastellaan kahta patteria, jotka on kytketty samaan putkeen. Ensimmäisen patterin nimellis-
teho on 500 W ja toisen 2500 W. Yleensä samankokoiset termostaattiset patteriventtiilit asenne-
taan kaikkiin pattereihin. Patterin paine-ero voidaan useimmiten jättää huomiotta ja virtaamaa 
rajoitetaan termostaattisella patteriventtiilillä, joten virtaamat molemmissa pattereissa ovat 
samat. Jos 2500 W:n patterissa on oikea virtaama, niin silloin 500 W:n patterissa on viisi kertaa 
liian suuri virtaama.

Ikään kuin edellä esitetystä ei jo aiheutuisi riittävästi ongelmia, esiintyy usein muita häiriöitä. 
Esimerkiksi maksimiasetusarvoon säädetyt termostaattiset patteriventtiilit pysyvät jatkuvasti 
avoinna. Jos emme rajoita maksimivirtaamaa, se aiheuttaa liian pienen virtaaman järjestelmän 
muissa osissa, ja siellä ei saavuteta haluttua huonelämpötilaa.

Aamuisin yöpudotuksen jälkeen useimmat termostaattiset patteriventtiilit ovat täysin auki. 
Se aiheuttaa liian suuren virtaaman helpoimmissa kiertopiireissä ja liian pienen virtaaman 
vaikeimmissa kiertopiireissä. Vaikeimpien kiertopiirien patterit eivät saa riittävää virtaamaa 
ennen kuin helpoimpien kiertopiirien termostaattiset patteriventtiilit ovat alkaneet kuristaa 
virtaamaa. Helpoimpien kiertopiirien termostaatit eivät ala kuristaa virtausta ennen kuin oikea 
huonelämpötila on saavutettu. Tästä syystä eri kiertopiirien toiminta käynnistyy epätasaisesti, 
minkä vuoksi yhdellä keskitetyllä säätimellä toteutettu säätö on ongelmallista. Käytännössä on 
myös mahdotonta saavuttaa optimaalista käyntiinlähtöä.

Kuvassa 1.1 on haarajohto, jossa on neljä patteria. Painehäviö putkessa jokaisen patterin jäl-
keen on 1 kPa annetulla virtaamalla. Käytettävissä oleva paine-ero ensimmäiselle patterille on 9 
kPa ja viimeiselle 6 kPa. 

Kuva 1.1. Haarajohto, jossa on neljä säädettyä patteria.

Esisäätöarvot termostaattisille patteriventtiileille on valittu siksi, että saataisiin suunnitellut 
virtaamat jokaiselle patterille. Runkojohdot ja nousut on perussäädetty.

1. Patteriverkoston säätäminen
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Tulokset on esitetty taulukossa 1.1.

Taulukko 1.1 . Lopputulos, kun koko järjestelmä on säädetty.

Tarkastellaan seuraavaksi järjestelmää, jonka runko- ja haarajohdot on säädetty, mutta patteri-

venttiileitä ei. Runko- ja haarajohtojen kokonaisvirtaamat ovat oikeat, mutta patterit eivät saa 

suunniteltua virtaamaa. Tulokset ilmenevät taulukosta 1.2.

Taulukko 1.2. Lopputulos, kun runko- ja haarajohdot on säädetty, mutta ei termostaattiventtiileitä.

Ensimmäisen patterin virtaama on kuusi kertaa suunnitellun virtaaman suuruinen. Se lisää 

patterin lämmönluovutuskykyä kuitenkin vain 14%. Siis halutun huonelämpötilan saavuttami-

seen kuluva aika yöpudotuksen jälkeen lyhenee vain hieman. Jos termostaatti on oikein säädet-

ty, ensimmäisen patterin virtaama vähenee jonkun ajan kuluttua ja vasta sitten kaksi viimeistä 

patteria saa suunnitellun virtaaman. Toiminnan käynnistyminen vie siten paljon odotettua 

pidemmän ajan.

Niin kauan kuin ensimmäisen patterin termostaattiventtiili pidetään täysin auki, patterit 3 ja 

4 eivät koskaan saavuta laskettua virtaamaa. Näin saadut huonelämpötilat annetuissa olosuh-

teissa on esitetty taulukossa 1.2 (12,4°C huoneessa 4).

Toisena mahdollisuutena on kaikkien termostaattisten patteriventtiilien esisäätö ja runko- ja 

haarajohtojen jättäminen ilman linjasäätöventtiileitä. Tässä tapauksessa säätö on hyvin vaike-

aa, sillä kaikki kiertopiirit vaikuttavat toisiinsa. Ylimääräinen paine-ero kuristetaan pois patteri-

venttiileillä, mikä voi aiheuttaa kohinaa venttiileissä. Sitä paitsi venttiilien Kv-maksimi on niin 

pieni, että vaarana on venttiilikarojen kiinni tarttuminen.

1. Patteriverkoston säätäminen
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1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa

Liian suuri virtaama jakeluverkossa voi aiheuttaa sekoittumispisteitä, joiden johdosta meno 

veden lämpötila muodostuu odotettua alhaisemmaksi.

Liian suuri virtaama jakeluverkossa tekee varsinkin käyntiinlähdön aikana tuotanto- ja jakelu 

virtaamista yhteen sopimattomia. Seuraavassa kaksi esimerkkiä.

1. Patteriverkoston säätäminen 

1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa 

Liian suuri virtaama jakelu verkossa voi aiheuttaa sekoittumispisteitä, joiden johdosta 

meno veden lämpötila muodostuu odotettua alhaisemmaksi. 

Liian suuri virtaama jakelu verkossa tekee varsinkin käyntiinlähdön aikana 

tuotanto-ja jakelu virtaamista yhteen sopimattomia. Seuraavassa kaksi esimerkkiä. 

ts 

A 
tgs 

qg 

qs 

M 
qd td 

t, t, 

qb 

t, 

B 

Kuva 1.2. Useita kiertopiirejä on liitetty lämmityslaitoksen ohitusjohdon välityksellä. 

Jos jakeluverkon virtaama qd (kuva 1.2) on suurempi kuin tuotantopuolen 

virtaama q , virtaa erotusvirtaama ohitusjohdon kautta B:stä M:ään. Tämän vuoksi 
g 

kohdassa M syntyy sekoituspiste, jonka, vuoksi menoveden lämpötila laskee. 

Korkein menoveden lämpötilajakeluverkostossa muodostuu näin ollen 

matalammaksi kuin korkein lämpötila lämmityskattiloissa. Saavutettua tehoa ei siis 

pystytä siirtämään jakeluverkostoon. Tästä johtuen myös laitoksen käynnistäminen 

vaikeutuu. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on lisäkattiloiden asentaminen, jotta 

tuotantopuolen virtaama q saataisiin sopimaan jakeluverkoston virtaamaan qd' g 
Tällöin huononee kuitenkin kattiloiden hyötysuhde. Tämän vuoksi ratkaisu on sekä 

pääoma- että käyttökustannuksiltaan hyvin kallis. 

Kuva 1.2. Useita kiertopiirejä on liitetty lämmityslaitoksen ohitusjohdon välityksellä.

Jos jakeluverkon virtaama q
d
 (kuva 1.2) on suurempi kuin tuotantopuolen virtaama q

g
 , virtaa 

erotusvirtaama ohitusjohdon kautta B:stä M:ään. Tämän vuoksi kohdassa M syntyy sekoituspis-

te, jonka, vuoksi menoveden lämpötila laskee. Korkein menoveden lämpötilajakeluverkostossa 

muodostuu näin ollen matalammaksi kuin korkein lämpötila lämmityskattiloissa. Saavutettua 

tehoa ei siis pystytä siirtämään jakeluverkostoon. Tästä johtuen myös laitoksen käynnistämi-

nen vaikeutuu. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on lisäkattiloiden asentaminen, jotta tuotan-

topuolen virtaama q
g
 saataisiin sopimaan jakeluverkoston virtaamaan q

d
. Tällöin huononee 

kuitenkin kattiloiden hyötysuhde. Tämän vuoksi ratkaisu on sekä pääoma- että käyttökustan-

nuksiltaan hyvin kallis.

1. Patteriverkoston säätäminen
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1. Patteriverkoston säätäminen 

Kuva 1.3. Jakelu hoidettu suljetun kicrtojohdon kautta. 

lakeluverkoston liian suuri virtaama aiheuttaa kuvassa 1.3 kierron E:stä F:ään. 

Se aiheuttaa sekoittumispisteen kohtaan D. Kattiloista kauimmaisena sijaitseva 

jakelupiiri saa menovetensä omasta paluustaan. Kyseisestä piiristä tulee koko 

järjestelmän painajainen. 

Yksisuuntaventtiili E:n ja F:n välissä näyttäisi voivan ratkaista ongelman. Mutta 

ikävä kyllä yksisuuntaventtiili aiheuttaa toisen ongelman. Suljettu kiertojohto 

"katkeaa" yksisuuntaventtiilin vuoksi ja kattiloiden pumput toimivat nyt sarjassa 

jakeluverkon pumppujen kanssa. Tämä aiheuttaa epävakautta järjestelmään. 

Yksinkertaisin ja tehokkain ratkaisu on tietenkin säätää tuotantopuolen ja jake

luverkon kokonaisvirtaamat siten, että ne ovat yhteensopivat eli yhtä suuret. 

ts 

qs F 

D 

t, t, 

Kuva 1.3. Jakelu hoidettu suljetun kiertojohdon kautta.

Jakeluverkoston liian suuri virtaama aiheuttaa kuvassa 1.3 kierron E:stä F:ään. Se aiheuttaa 

sekoittumispisteen kohtaan D. Kattiloista kauimmaisena sijaitseva jakelupiiri saa menovetensä 

omasta paluustaan. Kyseisestä piiristä tulee koko järjestelmän painajainen.

Yksisuuntaventtiili E:n ja F:n välissä näyttäisi voivan ratkaista ongelman. Mutta ikävä kyllä 

yksisuuntaventtiili aiheuttaa toisen ongelman. Suljettu kiertojohto "katkeaa" yksisuuntavent-

tiilin vuoksi ja kattiloiden pumput toimivat nyt sarjassa jakeluverkon pumppujen kanssa. Tämä 

aiheuttaa epävakautta järjestelmään.

Yksinkertaisin ja tehokkain ratkaisu on tietenkin säätää tuotantopuolen ja jakeluverkon koko-

naisvirtaamat siten, että ne ovat yhteensopivat eli yhtä suuret.

1. Patteriverkoston säätäminen
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2.1 Yleistä

2. Patteriventtiilit 

2.1 Yleistä 

Kuva 2.1. Patteriventtiilit meno- ja paluupuolella. 

Patteriventtiileillä on monta tehtävää. Yksi niistä on toimia sulkuventtiilinä 

meno- ja paluupuolella. Toinen on virtauksen säätäminen haluttuun arvoon. 

Säätäminen voidaan tehdä joko meno- tai paluupuolen venttiilistä. 

2.1.1 Menopuolen patteriventtiili vain sulkuna 

Kun käsikäyttöistä patteriventtiiliä käytetään vain sulkuna, ei ole mitään 

merkitystä, jos se on mitoitettu liian suureksi. Tällöin virtaama rajoitetaan haluttuun 

nimellisarvoon paluu puolen säätötulpalla, joka tällöin hävittää suurimman osan 

käytettävissä olevasta paine-erosta. Säätötulpassa tulee olla muotoiltu istukka ja 

hyvä auktoriteetti, jotta se voi vaikuttaa virtaamaan koko säätöalueellaan. Esisäätö 

tapahtuu odotettavissa olevan paine-eron ja suunnitellun virtaaman perusteella. 

Virtaama perustuu todelliseen paine-eroon ja venttiilin K v-arvoon seuraavan 

kaavan mukaan: 

q = 100 Kv {i.P q l/h ; L1p kPa 

Kv-arvo riippuu venttiilin avautumisasteesta. Kv-arvoa täysin auki olevalle 

venttiilille nimitetään K vs-arvoksi. 

Oikea arvo voidaan määrätä käyrästöstä (katso esim. käyrästö 4.2). 

2.1.2 Menopuolen patteriventtiili sulku- ja säätöventtiilinä 

Kun käsikäyttöinen patteriventtiili toimii sekä sulku- että säätöventtiilinä, on sen 

istukka yleensä muotoiltu näiden vaatimusten mukaiseksi. Sen virtaama pienenee 

progressiivisesti, kun venttiiliä suljetaan. Edellytyksenä on kuitenkin, että venttiiliä 

ei ole ylimitoitettu ja että sillä on hyvä auktoriteetti. 

Venttiilin Kvs valitaan käytännössä siten, että haluttu virtaama saavutetaan 

venttiilin ollessa auki 75%. Koska käytettävissä oleva Kvs muodostuisi liian 

suureksi, venttiilin avautumista rajoitetaan siten, että se ei aukea enempää kuin 75%. 
Toinen mahdollisuus on valita venttiili, jossa sulku- ja esisäätötoiminnat ovat 

toisistaan riippumattomia. 

Kuva 2.1. Patteriventtiilit meno -ja paluupuolella.

Patteriventtiileillä on monta tehtävää. Yksi niistä on toimia sulkuventtiilinä meno -ja paluu-

puolella. Toinen on virtauksen säätäminen haluttuun arvoon. Säätäminen voidaan tehdä joko 

meno-tai paluupuolen venttiilistä.

2.1.1 Menopuolen patteriventtiili vain sulkuna

Kun käsikäyttöistä patteriventtiiliä käytetään vain sulkuna, ei ole mitään merkitystä, jos 

se on mitoitettu liian suureksi. Tällöin virtaama rajoitetaan haluttuun nimellisarvoon paluu 

puolen säätötulpalla, joka tällöin hävittää suurimman osan käytettävissä olevasta paine-erosta. 

Säätötulpassa tulee olla muotoiltu istukka ja hyvä auktoriteetti, jotta se voi vaikuttaa virtaa-

maan koko säätöalueellaan. Esisäätö tapahtuu odotettavissa olevan paine-eron ja suunnitellun 

virtaaman perusteella.

Virtaama perustuu todelliseen paine-eroon ja venttiilin Kv-arvoon seuraavan kaavan mukaan:

q	=	100	Kv		√	Δp	 q	l/h	;	Δp	kPa

Kv-arvo riippuu venttiilin avautumisasteesta. Kv-arvoa täysin auki olevalle venttiilille nimite-

tään Kvs-arvoksi. Oikea arvo voidaan määrätä käyrästöstä (katso esim. käyrästö 4.2).

2.1.2 Menopuolen patteriventtiili sulku- ja säätöventtiilinä

Kun käsikäyttöinen patteriventtiili toimii sekä sulku- että säätöventtiilinä, on sen istukka 

yleensä muotoiltu näiden vaatimusten mukaiseksi. Sen virtaama pienenee progressiivisesti, 

kun venttiiliä suljetaan. Edellytyksenä on kuitenkin, että venttiiliä ei ole ylimitoitettu ja että 

sillä on hyvä auktoriteetti.

Venttiilin Kvs valitaan käytännössä siten, että haluttu virtaama saavutetaan venttiilin ollessa 

auki 75%. Koska käytettävissä oleva Kvs muodostuisi liian suureksi, venttiilin avautumista rajoi-

tetaan siten, että se ei aukea enempää kuin 75%. Toinen mahdollisuus on valita venttiili, jossa 

sulku-ja esisäätötoiminnat ovat toisistaan riippumattomia.

2. Patteriventtiilit
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2.2 Mikä on termostaattiventtiili? 

Termostaattiventtiili on omavoimainen venttiili, jota ohjataan lämpötilamuutoksiin reagoi-

van väli aineen avulla. Venttiili avautuu ja sulkeutuu asteittain riippuen asetusarvon ja huo-

nelämpötilan välisestä erosta. Kaikissa markkinoilla olevissa termostaattiventtiileissä karan 

kokonaisliike on vai joitakin millimetrejä. Suljettuna oleva venttiili avautuu vain noin 0,5 mm, 

kun huonelämpötila laskee 2K. Sitä osuutta karan kokonaisliikkeestä, jolla venttiili normaalisti 

työskentelee, kutsutaan nimelliseksi nostokorkeudeksi. Kuvassa 2.2 on esitetty kaksi käyrää, jot-

ka kuvaavat virtaa maa huonelämpötilan funktiona. Käyrä a kuvaa termostaattiventtiiliä ilman 

virtaaman rajoitusta ja käyrä b kuvaa termostaattiventtiiliä varustettuna virtaaman rajoituksel-

la. Rajoitus saadaan aikaan venttiilin säätöistukan kanssa sarjassa olevalla vastuksella.

2. PatterivenUiilit 

2.2 Mikä on termostaattiventtiili? 

Termostaattiventtiili on omavoimainen venttiili, jota ohjataan lämpötila

muutoksiin reagoivan väli aineen avulla. Venttiili avautuu ja sulkeutuu asteittain 

riippuen asetusarvon ja huonelämpötilan välisestä erosta. 

Kaikissa markkinoilla olevissa termostaattiventtiileissä karan kokonaisliike on 

vai joitakin millimetrejä. Suljettuna oleva venttiili avautuu vain noin 0,5 mm, kun 

huonelämpötila laskee 2K. Sitä osuutta karan kokonaisliikkeestä, jolla venttiili 

normaalisti työskentelee, kutsutaan nimelliseksi nostokorkeudeksi. 

Kuvassa 2.2 on esitetty kaksi käyrää, jotka kuvaavat virtaa maa huonelämpötilan 

funktiona. Käyrä a kuvaa termostaattiventtiiliä ilman virtaaman rajoitusta ja käyrä b 

kuvaa termostaattiventtiiliä varustettuna virtaaman rajoituksella. Rajoitus saadaan 

aikaan venttiilin säätöistukan kanssa sarjassa vastuksella. 

Virtaama (%), kun ilT = 2K 
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Kuva 2.2. Virtaaman ja huonelämpötilan suhde termostaattiventtiilille, 
jolla on vakio paine-ero. 

a - Venttiili ilman virtaaman rajoitus ta. 
b - Venttiili virtaaman rajoituksella. 

Käytännössä termostaattiventtiili toimii asteittain huonclämpötilan muuttuessa, 

kunhan lämpötila ei muutu vastakkaiseen suuntaan. Tällöin venttiili ei reagoi 

lämpötilan muutokseen ennen kuin se on ylittänyt pienimmän hystereesin (yleensä 

noin 0,5K). Tämän ilmiön johdosta patterin lämmönsiirtokyky vaikuttaa yleensä 

stabiililta. Itse asiassa säätöpiiri voi tulla epästabiiliksi pitkällä aikavälillä. 

Termostaatti venttiileillä voidaan saavuttaa oikea lämpötila jokaisessa 

yksittäisessä huoneessa. Venttiilit kompensoivat mahdolliset patterin ylimitoitukset 

sekä pienentävät patterin lämmönluovutusta silloin, kun muut lämmön lähteet 

(valaisimet, ihmiset, auringon lämpö jne.) nostavat huonelämpötilaa. Asukkaan 

näkökulmasta termostaattiventtiili tuo lisää mukavuutta sekä pienentää 

energiankulutusta. 

Kuva 2.2. Virtaaman ja huonelämpötilan suhde termostaattiventtiilille, jolla on vakio paine-ero. 

a -Venttiili ilman virtaaman rajoitusta. 

b -Venttiili virtaaman rajoituksella. 

Käytännössä termostaattiventtiili toimii asteittain huonelämpötilan muuttuessa, kunhan 

lämpötila ei muutu vastakkaiseen suuntaan. Tällöin venttiili ei reagoi lämpötilan muutokseen 

ennen kuin se on ylittänyt pienimmän hystereesin (yleensä noin 0,5K). Tämän ilmiön johdosta 

patterin lämmönsiirtokyky vaikuttaa yleensä stabiililta. Itse asiassa säätöpiiri voi tulla epästa-

biiliksi pitkällä aikavälillä. Termostaattiventtiileillä voidaan saavuttaa oikea lämpötila jokaises-

sa yksittäisessä huoneessa. Venttiilit kompensoivat mahdolliset patterin ylimitoitukset sekä 

pienentävät patterin lämmönluovutusta silloin, kun muut lämmön lähteet (valaisimet, ihmiset, 

auringon lämpö jne.) nostavat huonelämpötilaa. Asukkaan näkökulmasta termostaattiventtiili 

tuo lisää mukavuutta sekä pienentää energiankulutusta.

2. Patteriventtiilit
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2.3 Termostaattiventtiilit ja menoveden lämpötila 

Lämmönluovutusta patterista on aika vaikea säätää, kun menoveden lämpötila pidetään vakio-

na, Sen vuoksi menoveden lämpötila vaihtelee useimmiten ja sen annetaan johtua esim. ulkona 

olevista olosuhteista. 

Esimerkkinä meillä on patteri, jolle tulevan veden lämpötila on 80°C. Oletetaan, että termos-

taattiventtiili on oikein mitoitettu ja se antaa halutun virtaaman karan nimellisellä nousulla 

(80/60-järjestelmä). Alin mitoitusulkolämpötila on -10°C. 

2. Patteriventtiilit 

2.3 Termostaattiventtiilit ja menoveden lämpötila 

Lämmiinluovutusta patterista on aika vaikea säätää, kun menoveden lämpötila pidetään 

vakiona, Sen vuoksi menoveden lämpötila vaihtelee useimmiten ja sen annetaan johtua 

esim. ulkona olevista olosuhteista. 

Esimerkkinä meillä on patteri, jolle tulevan veden lämpötila on 80°e. Oletetaan, 

että termostaattiventtiili on oikein mitoitettu ja se antaa halutun virtaaman karan 

nimellisellä nousulla (80/60-järjestelmä). Alin mitoitusulkolämpötila on -100e. 
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Kuva 2.3 Virtaama, joka tarvitaan huonelämpötilan pitämiseksi vakiona ulkolämpötilan 

suhteen. Menoveden lämpötilan oletetaan olevan vakio 80°C. 

Kuvasta 2.3 käy ilmi tarvittava virtaama suhteessa ulkoilman lämpötilaan, jotta 

huonelämpötila pysyisi 18, 20 tai 22°C:ssa. 

Lämpötilan ollessa lähellä talven keskilämpötilaa (esim. 5°C), tulee virtaamaan 

noin 4%:n muutos, jolla saadaan sisälämpötilaan 2K:n muutos. Mikäli 

huonelämpötilan muutoksen halutaan pysyvän 0,5K:n sisällä, täytyy virtaamaa 

säätää 1 %:n tarkkuudella. Koska 50%:n lämmönluovutus vastaa 20%:n virtaamaa, 

täytyy karan nostokorkeuden olla 0,1 mm (20% 0,5 mm:n nimellisestä 

nostokorkeudesta) 0,005 mm:n tarkkuudella (1% nimellisestä nostokorkeudesta) ! 
Tämä on tietenkin mahdotonta ja lisäksi termostaattiventtiili toimisi tällöin onloff

ventiilinä, joka taas aiheuttaisi jatkuvaa vaihtelua huonelämpötilassa. Kun 

termostaattiventtiili on auki, on patterin lämmönluovutus tarpeettoman suuri, ja tämä 

taas aiheuttaa merkittävän huonelämpötilan nousun ennen kuin termostaattiventtiili 

ehtii siihen reagoimaan. 

Kuva 2.3 Virtaama, joka tarvitaan huonelämpötilan pitämiseksi vakiona ulkolämpötilan suhteen. Menove-

den lämpötilan oletetaan olevan vakio 80°C. 

Kuvasta 2.3 käy ilmi tarvittava virtaama suhteessa ulkoilman lämpötilaan, jotta huonelämpö-

tila pysyisi 18, 20 tai 22°C:ssa. 

Lämpötilan ollessa lähellä talven keskilämpötilaa (esim. 5°C), tulee virtaamaan noin 4%:n muu-

tos, jolla saadaan sisälämpötilaan 2K:n muutos. Mikäli huonelämpötilan muutoksen halutaan 

pysyvän 0,5K:n sisällä, täytyy virtaamaa säätää 1 %:n tarkkuudella. Koska 50%:n lämmönluovu-

tus vastaa 20%:n virtaamaa, täytyy karan nostokorkeuden olla 0,1 mm (20% 0,5 mm:n nimellises-

tä nostokorkeudesta) 0,005 mm:n tarkkuudella (1% nimellisestä nostokorkeudesta) ! Tämä on 

tietenkin mahdotonta ja lisäksi termostaattiventtiili toimisi tällöin on/off -venttiilinä, joka taas 

aiheuttaisi jatkuvaa vaihtelua huonelämpötilassa. Kun termostaattiventtiili on auki, on patterin 

lämmönluovutus tarpeettoman suuri, ja tämä taas aiheuttaa merkittävän huonelämpötilan 

nousun ennen kuin termostaattiventtiili ehtii siihen reagoimaan.

2. Patteriventtiilit
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Tästä syystä käytetään termostaattiventtiileitä usein yhdessä lämmityssäätimen kanssa, 

joka säätää menoveden lämpötilaa tarpeen mukaan. Lämmityksen tarve määritellään joko 

ulkolämpötila-anturilla tai huoneanturilla, joka on sijoitettu sellaiseen huoneeseen, jossa ei ole 

termostaattiventtiiliä, tai sitten edellä mainittujen yhdistelmällä. Termostaattiventtiili korjaa 

jäljelle jäävän lämpötilaeron jokaisen erillisen huoneen kesken. Yhteenveto: patterin lämmön-

luovutusta ei voida säätää pelkästään sen virtausta säätämällä. Lähtökohtana on, että meno 

veden lämpötila säädetään tarpeen mukaiseksi.

 2.4 Onko termostaattiventtiili suhteellinen säädin? 

Teoriassa termostaattiventtiili toimii kuin P-säädin. Todellisuudessa olosuhteet eivät aina 

ole niin otolliset, ja siksi termostaattiventtiili saa usein toimia lämpötilan rajoittimena. Siinä 

tapauksessa kapea P-alue antaa paremman lopputuloksen. Tämän perusteella voidaan sanoa, 

että kyseessä on suhteellinen säätö, koska termostaattiventtiili voi olla myös väliasennoissa, 

riippuen sen hystereesistä. 

Suhteellinen säädin avaa ja sulkee säätöventtiiliä suhteellisesti, asetusarvon ja todellisen 

arvon välillä. Kuva 2.4 kuvaa pinnantason säädintä. Sen toiminta muistuttaa termostaattivent-

tiiliä, jos oletamme, että vedenpinnan taso vastaa huonelämpötilaa. Virtaama Z vastaa lämpö-

häviöitä ja astiaan tuleva virtaama Y vastaa patterin tuottamaa energiaa. 

2. Patteriventtiilit 

Tästä syystä käytetään termostaatti venttiileitä usein yhdessä lämmityssäätimen 

kanssa, joka säätää menoveden lämpötilaa tarpeen mukaan. Lämmityksen tarve 

määritellään joko ulkolämpötila-anturilla tai huoneanturilla, joka on sijoitettu 

sellaiseen huoneeseen, jossa ei ole termostaattiventtiiliä, tai sitten edellä mainittujen 

yhdistelmällä. Termostaattiventtiili korjaa jäljelle jäävän lämpötilaeron jokaisen 
erillisen huoneen kesken. 

Yhteenveto: patterin lämmönluovutusta ei voida säätää pelkästään sen virtausta 

säätämällä. Lähtökohtana on, että meno veden lämpötila säädetään tarpeen 

mukaiseksi. 

2.4 Onko termostaattiventtiili suhteellinen säädin? 

Teoriassa termostaattiventtiili toimii kuin P-säädin. Todellisuudessa olosuhteet eivät aina 

ole niin otolliset, ja siksi termostaattiventtiili saa usein toimia lämpötilan rajoittimena. Siinä 

tapauksessa kapea P-alue antaa paremman lopputuloksell. T ämän perusteella voidaan 

sanoa, että kyseessä on suhteellinen säätä, koska termostaattivenUiili voi olla myös 

väliasennoissa, riippuen sen hystereesistä. 

Suhteellinen säädin avaa ja sulkee säätöventtiiliä suhteellisesti, asetusarvon ja 

todellisen arvon välillä. 

Kuva 2.4 kuvaa pinnantason säädintä. Sen toiminta muistuttaa termostaatti

venttiiliä, jos oletamme, että vedenpinnan taso vastaa huonelämpötilaa. Virtaama Z 
vastaa lämpöhäviöitä ja astiaan tuleva virtaama Y vastaa patterin tuottamaa energiaa. 

Y = patterin lämmönluovulus 

H 

PB = P-alue 

H m 

Z = lämpöhäviöl 
z 

Kuva 2.4. Termostaattiventtiilin toimintaperiaate. 

Kun pinnantaso H laskee, seuraa uimuri B mukana ja avaa säätöventtiiliä V 
suhteessa H:n pienenemiseen. 

Pinnantaso astiassa pysyy muuttumattomana, kun astiaan tuleva virtaama Y on 
yhtä suuri astiasta poistuvan virtaaman Z kanssa. 

Kuva 2.4. Termostaattiventtiilin toimintaperiaate.

Kun pinnantaso H laskee, seuraa uimuri B mukana ja avaa säätöventtiiliä V suhteessa H:n 

pienenemiseen. Pinnantaso astiassa pysyy muuttumattomana, kun astiaan tuleva virtaama Y 

on yhtä suuri astiasta poistuvan virtaaman Z kanssa.

2. Patteriventtiilit
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Kun astiasta poistuva virtaama suljetaan (Z=O), nousee pinta tasolle H
o
. Uimuri B seuraa 

mukana ja sulkee venttiilin V. Z:n saavuttaessa maksimiarvonsa järjestelmä on vakaa venttiilin 

V ollessa täysin auki ja pinnantaso H vakiona tasolla H
m

. Vedenpinnan taso saa stabiilin arvon 

välillä H
o
 ja H

m
.Mutta missä kohdassa se arvo on, riippuu häiriötekijästä Z. Sitä vaihteluväliä, 

joka vedenpinnan eri tasoilla voi olla (H
o
-H

m
), eli säätöventtiilin auki-ja kiinni-asentojen välillä, 

kutsutaan säätimen suhteellisuusalueeksi (p-alue). 

Säädön tarkkuutta voidaan parantaa pienentämällä P-säätimen suhteellisuusaluetta. Mutta 

jos suhteellisuusaluetta pienennetään tietyn rajan alapuolelle, tulee järjestelmästä epästabiili. 

Se johtuu siitä, että pieni muutos vedenpinnan tasossa H aiheuttaa suuren muutoksen astiaan 

tulevassa virtaamassa Y, kun sillä kompensoidaan häiriötä Z. Muutos virtaamassa Y voi näin 

ollen olla suurempi kuin häiriö Z. Tämän seurauksena vedenpinnan tasoa nostetaan yhtä arvoa 

enemmän kuin kompensointi olisi edellyttänyt. Järjestelmästä tulee siis epävakaa. Se alkaa 

toimimaan kuin kiinni-auki-järjestelmä ja säätö on huojuvaa. 

Palataan kuvaan 2.2. Siitä voimme nähdä, että venttiili on kiinni huonelämpötilassa t
i
 = 22°C ja 

täysin auki, kun t
i
 = 14°C. Se antaa p-alueeksi = 8K. Käytännössä saavutetaan termostaattivent-

tiilin haluttu virtaama, kun huonelämpötila muuttuu 2K:ta, joka (usein mielivaltaisesti) vastaa 

termostaattiventtiilin p-aluetta. Haluamme painottaa, että termostaattiventtiilin p-alue ei ole 

2K. P-alueen täytyy käsittää kaikki muutokset huonelämpötilassa, joka antaa lineaarisen suh-

teen huonelämpötilalle ja virtaamalle. Tämä säätö ilmoitetaan virtaaman (%) ja huonelämpöti-

lan muutoksen (K) suhteena. Tämän vuoksi termostaattiventtiilin p-alueelle on oma erityinen 

määritelmänsä: huonelämpötilan poikkeama tuplaantuu, kun nimellisvirtaama muuttuu O:sta 

50%:iin (virtaaman muutos nousee 100%:iin, kun lämpötila muuttuu 2K). Määritelmä pätee koko 

yhdistelmälle: termostaattiventtiili + patteri + mahdollinen säätötulppa.

Jos ajattelemme nyt, että säätötulppaa tai termostaattiventtiilin esisäätöä käytetään oikean 

virtaaman saavuttamiseksi nimellisnostokorkeudella, saavat käyrät kuvan 2.5 kaltaisen muo-

don. Asetusarvo on valittu siten, että virtaama on pienempi kuin 100%, kun huonelämpötila 

ylittää 20°C. 

2. Patteriventtiilit 

Kun astiasta poistuva virtaama suljetaan (Z=O), nousee pinta tasolle Ho. Uimuri 
B seuraa mukana ja sulkee venttiilin V. Z:n saavuttaessa maksimiarvonsa järjes
telmä on vakaa venttiilin V ollessa täysin auki ja pinnantaso H vakiona tasolla Hm• 

Vedenpinnan taso saa stabiilin arvon välillä Ho ja Hm• Mutta missä kohdassa se 
arvo on, riippuu häiriötekijästä Z. 

Sitä vaihteluväliä, joka vedenpinnan eri tasoilla voi olla (HO-Hm), eli 
säätöventtiilin auki- ja kiinni-asentojen välillä, kutsutaan säätimen suhteellisuus
alueeksi (p-alue). 

Säädön tarkkuutta voidaan parantaa pienentämällä P-säätimen suhteellisuus
aluetta. Mutta jos suhteellisuusaluetta pienennetään tietyn rajan alapuolelle, tulee 
järjestelmästä epästabiili. Se johtuu siitä, että pieni muutos vedenpinnan tasossa H 
aiheuttaa suuren muutoksen astiaan tulevassa virtaamassa Y, kun sillä kompen
soidaan häiriötä Z. Muutos viltaamassa Y voi näin ollen olla suurempi kuin häiriö 
Z. Tämän seurauksena vedenpinnan tasoa nostetaan yhtä arvoa enemmän kuin 
kompensointi olisi edellyttänyt. Jäljestelmästä tulee siis epävakaa. Se alkaa 
toimimaan kuin kiinni-auki-järjestelmä ja säätö on huojuvaa. 

Palataan kuvaan 2.2. Siitä voimme nähdä, että venttiili on kiinni huonelämpö
tilassa ti = 22°C ja täysin auki, kun ti = 14°C. Se antaa p-alueeksi = 8K. 
Käytännössä saavutetaan termostaattiventtiilin haluttu virtaama, kun huonelämpö
tila muuttuu 2K:ta, joka (usein mielivaltaisesti) vastaa termostaattiventtiilin p
aluetta. Haluamme painottaa, että termostaattiventtiilin p-alue ei ole 2K. P-alueen 
täytyy käsittää kaikki muutokset huonelämpötilassa, joka antaa lineaarisen suhteen 
huonelämpötilalle ja virtaamalle. Tämä säätö ilmoitetaan virtaaman (%) ja 
huonelämpötilan muutoksen (K) suhteena. Tämän vuoksi termostaattiventtiilin p

alueelle on oma erityinen määritelmänsä: huonelämpötilan poikkeama tuplaantuu, 

kun nimellisvirtaama muuttuu O:sta 50%:iin (virtaaman muutos nousee 100%:iin, 

kun lämpötila muuttuu 2K). Määritelmä pätee koko yhdistelmälle: 

termostaattiventtiili + patteri + mahdollinen säätötulppa. 

Jos ajattelemme nyt, että säätötulppaa tai termostaattiventtiilin esisäätöä 
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Kuva 2.5. Säätötulppa tai termostaattiventtiilin esisäätö muuttaa lopputuloksen antavaa 
käyrää Kv = .f(t) sekä käytännön p-aluetta. 
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Taulukko 2.1 näyttää p-alueen muutoksen kolmella eri asetusarvolla, kun maksimivirtausta 

kuristetaan jatkuvasti.

2. Patteriventtiilit 

Taulukko 2.1 näyttää p-alueen muutoksen kolmella eri asetusarvolla, kun 

maksimivirtausta kuristetaan jatkuvasti. 
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= Kv täysin auki olevalle venttiilille. 
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= Asetusarvo, joka antaa huonelämpötilan 20°C. 

= Huonelämpötila, jossa venttiili on täysin kiinni. 

Taulukko 2.1. P-alueen muutos termostaattiventtiilissä, kun vastus on sarjassa. 

Todellinen suhde Kv:n ja huonelämpötilan välillä riippuu myös venttiilin 

hystereesistä kuten myös mikroilmastosta termostaatin ympärillä. 

Jos p-alue on pienempi kuin lK, alkaa venttiili todennäköisesti toimimaan on

off tyyppisesti. Niin kauan kuin huoneessa ei tunnu lämpötilan muutoksia, se ei ole 

suurempi ongelma. Tilanne on usein tällainen säädetyissä järjestelmissä, missä 

menoveden lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan suhteen. Hyvin eristetyissä taloissa 

kapea p-alue antaa tarkemman huonelämpötilan, vaikka järjestelmä toimiikin on-off

periaatteella, mikä myös vähentää energiankulutusta. Leveä p-alue antaa vakaam

man säädön. Mutta koska lämpötila muuttuu hitaasti, kun alue on leveä, käytetään 

energiaa tarpeettoman paljon. Tämän vuoksi esim. ympäristön lämpösäteilyä ja 

auringonlämpöä käytetään huonosti hyödyksi. 

Jos termostaattiventtiili toimii sisäpuolisen, ylimääräisen lämpöenergian 

kompensoimiseksi, onko P-alueen silloin oltava pieni vai suuri? 

Otamme esimerkiksi kaksi erilaista termostaattiventtiiliä, joilla on sama Kv-arvo 

ja jotka on molemmat säädetty 20°C:een, mutta toisen p-alue on 2K ja toisen lK. 

P-alueen ollessa 2K, voi huonelämpötila nousta 22°C:een ennen kuin patterin 

toiminta lakkaa. Jos p-alue on vain lK, sulkeutuu patteri jo huonelämpötilassa 21 0e. 
Energiankulutusta on siis mahdollista vähentää pienentämällä p-aluetta. 

Teoriassa termostaattiventtiili toimii kuin P-säädin. Todellisuudessa se toimii 

kuitenkin usein lämpötilan rajoittajana huonojen olosuhteiden vuoksi. Näin ollen 

kapea p-alue antaa paremman lopputuloksen. Tämän perusteella voidaan sanoa, että 

kyseessä on suhteellinen säätö koska termostaattiventtiili voi olla myös 

väliasennoissa, riippuen sen hystereesistä. 
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2.5 Täytyykö järjestelmä säätää termostaattiventtiilit täysin auki?

Vastaus on kyllä. Termostaattiventtiileillä tulee lisäksi olla kyllästetty ominaiskäyrä.

Kun patteri verkostoa säädetään, jokainen patteri saavuttaa oikean virtaaman halutuilla eh-

doilla. Keskisuurilla kuormituksilla virtaama on pienempi ja painehäviö putkistossa pienempi, 

paine-ero suurempi ja jokainen patteri saavuttaa vähintään halutun virtaaman.

Erään näkemyksen mukaan termostaattiventtiileissä tulee olla aseteltuna nimellisnostokor-

keus ennen kuin järjestelmä säädetään. Yleensä virtaamat määritetään nostokorkeutena, joten 

tämän vuoksi edellä mainittu näkemys on looginen. Termostaattiosat korvataan kahvoilla, 

joissa on asteet nimellisnostokorkeuden asettelua varten.

Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään yöpudotuksen jälkeen, termostaattiventtiilit ovat 

kuitenkin auki enemmän kuin nimellisarvon. Näin muodostuu liian suuri virtaama, joka taas ai-

heuttaa liian pienen virtaaman järjestelmän muissa osissa. Näin ollen ei ole saavutettu säädölle 

asetettuja vaatimuksia.

Ennen kaikkea tulee vaikeuksia, jos käytämme termostaattiventtiiliä, jossa ei ole virtaaman-

rajoitusmahdollisuutta, esim. venttiiliä, joka näkyy kuvassa 2.2a. Liian suuret virtaamat ovat 

pysyviä venttiileissä, joissa termostaattiosa on otettu pois.

Kv-arvon muuttamisen sallivilla, vaihdettavilla istukoilla varustetuissa termostaattivent-

tiileissä ei yleensä ole riittävän tasaista käyrää ongelman ratkaisemiseksi.Ongelma johtuu 

virtaamien suuresta erosta täysin avoimen ja nimellisesti avoimen venttiilin välillä (kuva 2.2a). 

Tämä ongelma on kuitenkin melko helposti ratkaistavissa antamalla venttiilin ominaiskäyrän 

kyllästyä. Tällä tarkoitetaan sitä, että virtaama ei lisäänny kovinkaan paljoa, kun venttiilin 

nostokorkeus on suurempi kun nimellisnostokorkeus (kuva 2.2b). Tämä saavutetaan asettamalla 

vastus sarjaan termostaattiventtiilin kanssa (kuva 2.5). Tässä tapauksessa virtaaman/avautu-

misasteen ominaiskäyrä on niin laakea, että järjestelmän säätötyö voidaan tehdä termostaatit 

irrotettuina.

Tällä esimerkillä korostetaan sitä, että järjestelmä säädetään silloin, kun kaikki termostaatit 

on irrotettu, ja että käytetään termostaattiventtiileitä, joissa halutun ja maksimivirtaaman 

välinen ero on pieni, mikä edellyttää kyllästettyä ominaiskäyrää (ks. kuva 2.5).

Kun säädetään rakennusta jossa jo asutaan, voi olla vaikea päästä irrottamaan kaikki termos-

taatit ja säätötyön jälkeen jälleen kiinnittämään ne. Työn antaminen asukkaiden itsensä suori-

tettavaksi ei myöskään ole menetelmänä kovin luotettava. Jos rakennus pitää säätää lämmitys-

kauden aikana, voi yksi vaihtoehto olla se, että lasketaan menoveden lämpötilaa reilusti päivää 

ennen säätötyön aloittamista. Tällöin asukkaat avaavat itse omat termostaattiventtiilinsä.

2. Patteriventtiilit
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2.6 Välttämätön virtaustarkkuus

Useimmissa tapauksissa virtaama on säädettävä ±10%:n tarkkuudella.

1. luvussa käsiteltiin säätämättömän virtaaman aiheuttamia hankaluuksia. Ennen säätömene-

telmiin siirtymistä on määriteltävä, millä tarkkuudella virtaamia säädetään.

Se tarkkuus, joka käytännössä vaaditaan virtaamalta, perustuu huonelämpötilan säätötark-

kuuteen. Tarkkuus riippuu myös muista tekijöistä, kuten meno veden säädöstä ja vaadittavan 

ja asennetun tehon välisestä suhteesta. Ei ole mitään mieltä asettaa suuria vaatimuksia virtaa-

malle, jos menoveden lämpötilaa ei voida säätää vastaavalla tarkkuudella.

Liian pientä virtaamaa, jolla on suora vaikutus huonelämpötilaan korkean kuormituksen 

aikana, ei voida kompensoida säätöjärjestelmällä, vaan liian pientä virtaamaa on sen vuoksi 

rajoitettava. Sen sijaan liian suuri virtaama ei vaikuta suoraan huonelämpötilaan, sillä sää-

töjärjestelmä voi ainakin teoriassa kompensoida sen. Kun säätöventtiili on täysin auki, esim. 

käyntiinlähdössä, liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman laitoksen muissa osissa, 

jolloin jakelu ei vastaa lämmöntuottoa. Siis liian suurta virtaamaa täytyy myös rajoittaa.

Taulukossa 2.2 verrataan virtaaman vaikutusta huonelämpötilaan hyvin määritellyissä suun-

nitteluolosuhteissa.
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Taulukko 2.2. Virtaaman q muutos patterissa aiheuttaa O,5K:n huonelämpötilan 

muutoksen täydellä kuormituksella. 

Taulukko 2.2. Virtaaman q muutos patterissa aiheuttaa 0,5K:n huonelämpötilan muutoksen täydellä kuor-

mituksella.
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Otetaan esimerkiksi lämpölaitos, jolla on seuraavat suunnitellut olosuhteet: 

Menoveden lämpötila t
sc

= 80°C, paluuveden lämpötila t
re

 = 60°C ja huonelämpötila t
ic

 = 20°C. 

Oletettu ulkolämpötila t
ec

 = -10°C. 0,5K:n ulkolämpötilan muutos saadaan, jos virtaamaa pienen-

netään	Δq	=	10%.	

Virtaaman tarkkuuden on oltava parempi, kun laitos toimii suhteellisen korkealla termisellä 

hyötysuhteella Φ. 

Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että virtaamaa on säädettävä ±10-15%:n tarkkuudella ja ve-

den lämpötilaa ± 1 -1,5K:n tarkkuudella. 

Liian suuren virtaaman hyväksymiseen on suuri houkutus, varsinkin kun sillä on pieni vaiku-

tus huonelämpötilaan. Tällöin kuitenkin unohdetaan liian suuren virtaaman seuraukset – se ai-

heuttaa liian pientä virtaamaa, mikä tekee mahdottomaksi halutun huonelämpötilan saavutta-

misen suurilla kuormituksilla, koska lämmöntuoton ja jakelun välillä on ristiriita (ks. kohta 1.2).

2. Patteriventtiilit
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3.1 Nimellisarvot ja lasketut arvot 

Patterin lämmönluovutus määritellään oletetulla huonelämpötilalla (20°C) ja oletetuilla meno 

-ja paluuveden lämpötiloilla, esim. 90°C ja 70°C. Edellä mainittuja lämpötiloja 20°C, 70°C ja 90°C 

kutsutaan huone -ja vedenlämpötilojen nimellisarvoiksi (indeksi n, esim. tin = nimellinen huon-

elämpötila). Nimellisarvot ovat itse asiassa toimittajien ilmoittamia arvoja ja niistä selviävät ne 

ehdot, joilla patterin lämmönluovutus on määritelty. Nimellisarvot eivät ole standardisoituja. 

Esimerkiksi Keski-Euroopassa ilmoitetaan patterin lämmönluovutus arvoilla menoveden lämpö-

tila 90°C ja paluu veden lämpötila 70°C, kun taas muissa maissa käytetään useimmin arvoja 80°C 

ja 60°C. Samaa patteria käytettäessä lämmönluovutuksen ero on 30% kahden edellä mainitun 

tavan välillä. 

Koko järjestelmä lasketaan sitten tietyillä ominaisarvoilla, joiden mukaan ilmoitetaan lämpö-

tilat säädellyille parametreille: ulkolämpötila, meno -ja paluuveden Arvoja kutsutaan "lasketuik-

si", "halutuiksi" tai "mitoitetuiksi" arvoiksi, riippuen siitä missä yhteydessä ne esiintyvät. Tässä 

tekstissä ne taas tunnetaan indeksistä "e" (tulee englanninkielisestä sanasta "ealculated") .

3.2 Patterin valitseminen muihin kuin nimellisolosuhteisiin

Teknisissä	tiedoissa	patterin	lämmönluovutus	ilmoitetaan	nimellisolosuhteissa;	esim.	meno-

veden lämpötila tsn = 90°C, paluuvedenlämpötila tm = 70°C ja huonelämpötila tin = 20°C. Mutta 

miten valitaan patteri, jos sen pitäisi toimia muissa kuin nimellisolosuhteissa? Seuraavassa 

todellisen tehon P yhteys suhteutetaan nimellistehoon Pn:
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p = P n X 
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- t - t· 
III rn ln 

Ei indeksiä "n": todelliset olosuhteet 
t, = menoveden lämpötila 

Indeksi "n": nimellisolosuhtect 

t, = paluuveden lämpötila 
ti = huonelämpötila 
n = patterivakio; normaali oletus n = 1,3 

Kaavasta selviää patterin ja huoneen välisen geometrisen keskilämpötilan 
vaikutus. Edellä mainittu kaava on esitetty nomogrammina liitteen A kuvassa A1 
muutamien laskentaesimerkkien kera. 
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Esimerkki: Mikä nimellisteho patterilla tulee olla, jos sen pitää pystyä luovuttamaan 1000 W:n 

lämpöteho huoneeseen, jonka lämpötila on 22°C, ja todelliset meno -ja paluuveden lämpötilat 

ovat 75°C ja 60°C? Liitteessä A olevan kuvan A 1 nomogrammissa yhdistetään t
s
 -t

i
 = 75 -22 = 53K ja 

t
r
 -t

i
 = 60 -22 = 38 K, jolloin saadaan ylimitoituskerroin Sp = P

n
 /P = 1,45. Nimellistehoksi tulee näin 

ollen 1000 x 1,45 = 1450 W.

Edellä mainittu tehon laskentakaava on teoreettinen, koska siinä oletetaan että virtaama 
jakaantuu tasaisesti patterissa. 

Lämmönluovutusta tapahtuu patterista, vaikka sen päällä on ikkunalauta, mutta patterin 
luovuttama teho voi pienentyä noin 35%. Ikkunan läheisyydessä patteri aiheuttaa ilmankierron, 
joka lisää lämpöhäviöitä ikkunan kautta. Se taas pienentää huoneeseen tuodun energian mää-
rää. Patterin nimellisteho määritellään suotuisissa olosuhteissa, jotka eivät useinkaan vastaa 
todellisia olosuhteita. Tämän vuoksi patterin valinnassa on tärkeää käyttää turvamarginaalia eli 

toisin sanoen valita hieman isompi patteri kuin mitä laskelmat edellyttävät. 

3.3 Lämmönluovutus virtaaman funktiona 

Tarvittava virtaama patterin läpi voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

q : virtaama (l/h) 

P : lämmönluovutus (W) 

ΔT	:	lämpötilaero	(K)	

1000 W:n tehoiselle patterille, lasketulla lämpötilaerolla 20K tarvittava virtaama on tällöin 
0,86 x 1000 I 20 = 43 l/h. 

Virtaaman vaihdellessa muuttuu myös lämpötilaero, jolloin virtaaman ja lämmönluovutuksen 
suhde ei ole lineaarinen. Kuva 3. 1 osoittaa tämän suhteen menoveden lämpötilan ollessa t

sc 
= 

80°C ja kolmella eri lämpötilaeroilla T
c
.

3. Patterit 

Esimerkki: Mikä nimellisteho patterilla tulee olla, jos sen pitää pystyä 
luovuttamaan 1000 W:n lämpöteho huoneeseen, jonka lämpötila on 22°C, 

ja todelliset meno-ja paluuveden lämpötilat ovat 75°C ja 60°C? 
Liitteessä A olevan kuvan A 1 nomogrammissa yhdistetään t, - tj = 75 - 22 = 

53Kja tr - tj = 60 - 22 = 38 K, jolloin saadaan ylimitoituskerroin Sp = P /P = 

1,45. Nimellistehoksi tulee näin ollen 1000 x 1,45 = 1450 W. 

Edellä mainittu tehon laskentakaava on teoreettinen, koska siinä oletetaan että 
virtaama jakaantuu tasaisesti patterissa. 

Lämmönluovutusta tapahtuu patterista, vaikka sen päällä on ikkunalauta, mutta 
patterin luovuttama teho voi pienentyä noin 35%. Ikkunan läheisyydessä patteri 
aiheuttaa ilmankierron, joka lisää lämpöhäviöitä ikkunan kautta. Se taas pienentää 
huoneeseen tuodun energian määrää. Patterin nimellisteho määritellään suotuisissa 
olosuhteissa, jotka eivät useinkaan vastaa todellisia olosuhteita. T ämän vuoksi 
patterin valinnassa on tärkeää käyttää turvamarginaalia eli toisin sanoen valita 
hieman isompi patteri kuin mitä laskelmat edellyttävät. 

3.3 Lämmönluovutus virtaaman funktiona 

Tarvittava virtaama patterin läpi voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

q : virtaama (l/h) 
P : lämmönluovutus (W) 
L1T : lämpötilaero (K) 

0.86 X P 
q = dT 

1000 W:n tehoiselle patterille, lasketulla lämpötilaerolla 20K tarvittava virtaama 
on tällöin 0,86 x 1000 I 20 = 43 lIh. 

Virtaaman vaihdellessa muuttuu myös lämpötilaero, jolloin virtaaman ja 
lämmönluovutuksen suhde ei ole lineaarinen. 

Kuva 3. 1 osoittaa tämän suhteen menoveden lämpötilan ollessa tse = 80°C ja 
kolmella eri lämpötilaeroilla Te. 
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Kuva 3.1. Lämmänluovutus virtaamanfunktiona eri !'J.Tc:n arvoilla. 
Patterin n = 1,3, tie = 20°Cja ts e = 80°e. 

Kuva 3.1. Lämmönluovutus virtaamanfunktiona eri ΔT
c
:n arvoilla. 

Patterin n = 1,3, t
ic

 = 20°C ja t
sc

 = 80°C.

3. Patterit 3. Patterit 

Esimerkki: Mikä nimellisteho patterilla tulee olla, jos sen pitää pystyä 
luovuttamaan 1000 W:n lämpöteho huoneeseen, jonka lämpötila on 22°C, 

ja todelliset meno-ja paluuveden lämpötilat ovat 75°C ja 60°C? 
Liitteessä A olevan kuvan A 1 nomogrammissa yhdistetään t, - tj = 75 - 22 = 

53Kja tr - tj = 60 - 22 = 38 K, jolloin saadaan ylimitoituskerroin Sp = P /P = 

1,45. Nimellistehoksi tulee näin ollen 1000 x 1,45 = 1450 W. 

Edellä mainittu tehon laskentakaava on teoreettinen, koska siinä oletetaan että 
virtaama jakaantuu tasaisesti patterissa. 

Lämmönluovutusta tapahtuu patterista, vaikka sen päällä on ikkunalauta, mutta 
patterin luovuttama teho voi pienentyä noin 35%. Ikkunan läheisyydessä patteri 
aiheuttaa ilmankierron, joka lisää lämpöhäviöitä ikkunan kautta. Se taas pienentää 
huoneeseen tuodun energian määrää. Patterin nimellisteho määritellään suotuisissa 
olosuhteissa, jotka eivät useinkaan vastaa todellisia olosuhteita. T ämän vuoksi 
patterin valinnassa on tärkeää käyttää turvamarginaalia eli toisin sanoen valita 
hieman isompi patteri kuin mitä laskelmat edellyttävät. 

3.3 Lämmönluovutus virtaaman funktiona 

Tarvittava virtaama patterin läpi voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

q : virtaama (l/h) 
P : lämmönluovutus (W) 
L1T : lämpötilaero (K) 

0.86 X P 
q = dT 

1000 W:n tehoiselle patterille, lasketulla lämpötilaerolla 20K tarvittava virtaama 
on tällöin 0,86 x 1000 I 20 = 43 lIh. 

Virtaaman vaihdellessa muuttuu myös lämpötilaero, jolloin virtaaman ja 
lämmönluovutuksen suhde ei ole lineaarinen. 

Kuva 3. 1 osoittaa tämän suhteen menoveden lämpötilan ollessa tse = 80°C ja 
kolmella eri lämpötilaeroilla Te. 
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Kuva 3.1. Lämmänluovutus virtaamanfunktiona eri !'J.Tc:n arvoilla. 
Patterin n = 1,3, tie = 20°Cja ts e = 80°e. 
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Kun virtaama on nolla, on lämmönluovutus- ja virtaamakäyrän kaltevuus sama kuin patterin 

termisen hyötysuhteen käänteisarvo. Terminen hyötysuhde määritellään seuraavasti:

   T
c
 = laskettu lämpötilaero 

   T
o
 = lämpötilaero ilman kuormitusta = t

sc
 -t

ic 

Veden lämpötiloilla 80/60DC terminen hyötysuhde Φ on = 80-60/80-20 = 0,33 ja nollavirtaamas-

ta lähtien tehon kasvu on, kuten aikaisemmin mainittiin, hyötysuhteen käänteisarvo eli 1/0,33 = 

3% tehoa per prosentti virtaaman lisääntymisestä.

 Huomioi, että liian suuri virtaama patterissa ei kasvata lämmönluovutusta merkittävästi. 

Tämä pätee varsinkin silloin, jos terminen hyötysuhde on huono. 

3.4 Lämpötilaeron valinta 

Kun menoveden lämpötilat ovat välillä 70 -90°C, mitoitetaan yleensä siten, että ΔT = 20. Tätä 

maagista lukua on sovellettu jo monia vuosia, ja se 011 muunnettu paikallisille yksiköille (20°C 

manner-Euroopassa ja 20°F = 11 De Isossa-Britanniassa ja USA:ssa). Jotta paluu veden lämpöti-

la saataisiin alemmaksi kaukolämmössä tai käytettäessä kondensaatiokattiloita, on käytettävä 

korkeampaa ΔT-arvoa. Se, mikä lämpötilaero valitaan, riippuu normaalisti kyseisen maan käytän-

nöstä. Mutta on täysin mahdollista optimoida lämpötilaero erikseen jokaiselle järjestelmälle. 

Patterit,	jotka	toimivat	pienellä	lämpötilaerolla	ΔT
c 
omaavat nopeasti lakipisteensä saa-

vuttavan käyrän P% = f(q%), toisin sanoen tehon P (prosentteina) virtaaman q (prosentteina) 

funktiona. Kun teho on lähellä maksimiaan, on virtaaman muutoksilla vähäinen vaikutus 

lämmönluovutukseen. Vähäisellä kuormituksella näitä pattereita on vaikea ohjata, koska niiden 

lämmönluovutus	vaihtelee	voimakkaasti	virtaaman	muutoksista.	Suurella	ΔT
c
:llä on muita hyviä 

ominaisuuksia: pienempi virtaama, pienemmät pumppauskustannukset, pienemmät putkikoot 

ja pienemmät lämpöhäviöt. Patterin lämmönluovutuksen säätäminen myös paranee. Maksi-

maalinen teho tulee kuitenkin herkemmäksi virtaaman muutoksille ja järjestelmä vaatii tar-

kemman	säätämisen.	Suuremmalla	ΔT
c
:llä pienenee lämmönluovutus, ja tämän vuoksi tarvitaan 

myös	suuremmat	patterit.	Jos	esimerkiksi	ΔT
c
 on 20K:n sijasta 30K, pienenee lämmönluovutus 

noin	16%.	Optimaalinen	ΔT	on	siis	erilainen	eri	rakennuksilla.	Suurempi	ΔT	antaa	pienemmän	

virtaaman, pienemmät putkikoot ja pienemmät pumppauskustannukset ja lämpöhäviöt, mutta 

vaatii suuremmat ja kalliimmat patterit.

3. Patterit
3. Patterit 

Kun virtaama on nolla, on lämmönluovutus- ja virtaamakäyrän kaltevuus sama 
kuin patterin termisen hyötysuhteen käänteisarvo . Terminen hyötysuhde 
määritellään seuraavasti: 

<I> 
��� 
��� 

Te = laskettu lämpötilaero 
Ta = lämpötilaero ilman kuormitusta = t,c - tie 

Veden lämpötiloilla 80/60DC terminen hyötysuhde <I> on = 80-60/80-20 = 0,33 ja 
nollavirtaamasta lähtien tehon kasvu on, kuten aikaisemmin mainittiin, hyötysuhteen 
käänteisarvo eli 1/0,33 = 3% tehoa per prosentti virtaaman lisääntymisestä. 

Huomioi, että liian suuri virtaama patterissa ei kasvata lämmönluovutusta 
merkittävästi. Tämä pätee varsinkin silloin, jos terminen hyötysuhde on huono. 

3.4 Lämpötilaeron valinta 

Kun menoveden lämpötilat ovat välillä 70 - 90°C, mitoitetaan 

yleensä siten, että !1T = 20. Tätä maagista lukua on sovellettu jo monia vuosia, ja se 

011 muunnettu paikallisille yksiköille (20°C manner-Euroopassa ja 20°F = 11 De 
Isossa-Britanniassa ja USA:ssa). Jotta paluu veden lämpötila saataisiin alemmaksi 

kaukolämmössä tai käytettäessä kondensaatiokattiloita, on käytettävä korkeampaa 

!1T-arvoa. Se, mikä lämpötilaero valitaan, riippuu normaalisti kyseisen maan 

käytännöstä. Mutta on täysin mahdollista optimoida lämpöti/aero erikseen jokaiselle 

järjestelmälle. 

Patterit, jotka toimivat pienellä lämpötilaerolla L1 Te' omaavat nopeasti 
lakipisteensä saavuttavan käyrän P% = f(q%), toisin sanoen tehon P (prosentteina) 
virtaaman q (prosentteina) funktiona. 

Kun teho on lähellä maksimiaan, on virtaaman muutoksilla vähäinen vaikutus 
lämmönluovutukseen. V ähäisellä kuormituksella näitä pattereita on vaikea ohjata, 
koska niiden lämmönluovutus vaihtelee voimakkaasti virtaaman muutoksista. 

Suurella L1Te:llä on muita hyviä ominaisuuksia: pienempi virtaama, pienemmät 
pumppauskustannukset, pienemmät putkikoot ja pienemmät lämpöhäviöt. Patterin 
lämmönluovutuksen säätäminen myös paranee. Maksimaalinen teho tulee kuitenkin 
herkemmäksi virtaaman muutoksille ja järjestelmä vaatii tarkemman säätämisen. 

Suuremmalla L1Tc:llä pienenee lämmönluovutus, ja tämän vuoksi tarvitaan myös 
suuremmat patterit. Jos esimerkiksi L1Te on 20K:n sijasta 30K, pienenee 
lämmönluovutus noin 16%. 

Optimaalinen L1 T on siis erilainen eri rakennuksilla. Suurempi L1 T antaa 
pienemmän virtaaman, pienemmät putkikoot ja pienemmät pumppauskustannukset 
ja lämpöhäviöt, mutta vaatii suuremmat ja kalliimmat patterit. 
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Kuva 3.2. Suurempi haluttu !J.T tarvitsee pienemmän virtaaman, mutta suuremman 
patteripinta-alan (t, = 80°C). 

3.5 Olemassa olevat laitteistot 

Kuinka korvataan uudelleen lämpöeristetyn talon aivan liian suuriksi 
jääneet patterit? 

Olemassa olevia laitteistoja voi käsitellä aivan samalla tavalla kuin uusiakin. 
Mutta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tehdyt parannukset voivat pienentää 
lämpöhäviöitä merkittävästi. 

Jos rakennuksen lämpöhäviöt pienenevät yhdenmukaisesti koko talossa, 
sovitetaan lämmönluovutus sen hetkisen tilanteen mukaiseksi meno veden 
lämpötilaa pudottamalla. 

Esimerkki: Patterin nimellisteho on 1500 W olosuhteissa 90170°C. Oletetaan, 
että tarvittava todellinen teho on 1071 W kun menoveden lämpötila ts = 75°C 
huonelämpötilalla tj = 20°C. Mikä virtaama patterilla tulee olla? 
Ylimitoituskerroin on Sp = P/P = 150011071 = 1,4. 
Katso liitteen Akuvan Al nomogrammia: t - t = 75 - 20 = 55°C yhdistetään

s 1 

kohtaan P/P = 1,4, jolloin saadaan tr - tj = 38,3°C. Nyt saamme arvot tr = 58,3°C 
ja T = t, - tr = ] 6,7K. 
Lopputuloksena saamme virtaaman q = 0,86 x 1071 I 16,7 = 55 l/h. 
Kuvan A3 käyrästöä voi myös käyttää. Yhdistä ts - tj = 75 - 20 = 55°C ja P/P = 

1,4, jolloin saadaan q = 51 l/h per 1000 W. Koska tehon tarve on 1071 W, 
täytyy virtaaman olla 51 x 1071 I 1000 = 55 (l/h). 

Suurimmassa osassa rakennuksia lämpöhäviöt eivät kuitenkaan pienene 
yhdenmukaisesti. Jokainen patteri tulee tällöin käsitellä erikseen kohdan 3.2 
mukaisesti. 

Kuva 3.2. Suurempi haluttu ΔT tarvitsee pienemmän virtaaman, mutta suuremman patteripinta-alan 

(t
s
 = 80°C). 

3.5 Olemassa olevat laitteistot 

Kuinka korvataan uudelleen lämpöeristetyn talon aivan liian suuriksi jääneet patterit? Ole-

massa olevia laitteistoja voi käsitellä aivan samalla tavalla kuin uusiakin. Mutta tulee kuitenkin 

ottaa huomioon, että tehdyt parannukset voivat pienentää lämpöhäviöitä merkittävästi. Jos 

rakennuksen lämpöhäviöt pienenevät yhdenmukaisesti koko talossa, sovitetaan lämmönluovu-

tus sen hetkisen tilanteen mukaiseksi meno veden lämpötilaa pudottamalla. 

Esimerkki: Patterin nimellisteho on 1500 W olosuhteissa 90/70°C. Oletetaan, että 

tarvittava todellinen teho on 1071 W kun menoveden lämpötila t
s
 = 75°C huoneläm-

pötilalla t
i
 = 20°C. Mikä virtaama patterilla tulee olla? Ylimitoituskerroin on Sp = P

n
/P 

= 1500/1071 = 1,4. 

Katso liitteen A kuvan A1 nomogrammia: t
s
 -t

i
 = 75 -20 = 55°C yhdistetään kohtaan 

P
n
/P = 1,4, jolloin saadaan t

r
 -t

i
 = 38,3°C. Nyt saamme arvot t

r
 = 58,3°C ja T = t

s
 -t

r
 = 16,7K. 

Lopputuloksena saamme virtaaman q = 0,86 x 1071 / 16,7 = 55 l/h. Kuvan A3 käyräs-

töä voi myös käyttää. Yhdistä t
s
 -t

i
 = 75 -20 = 55°C ja P

n
/P = 1,4, jolloin saadaan q = 51 

l/h per 1000 W. Koska tehon tarve on 1071 W, täytyy virtaaman olla 51 x 1071 / 1000 

= 55 (l/h). 

Suurimmassa osassa rakennuksia lämpöhäviöt eivät kuitenkaan pienene yhdenmukaisesti. 

Jokainen patteri tulee tällöin käsitellä erikseen kohdan 3.2 mukaisesti.

3. Patterit
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4.1 Patterien säätäminen samalle paine-erolle 

Termostaattisten patteriventtiilien Kv-arvon säätämiseksi määritellään ensin paine-ero esim. 

ΔH
0
 = 10 kPa. Tämä paine-ero saadaan automaattisesti jakelun säätämisen jälkeen. 

4.1.1 Paine-eron valinta 

Mikäli haaran jokaisen patterin virtaama olisi erikseen mitattavissa, voitaisiin tasapainoitus 

suorittaa TA-menetelmän mukaisesti, jolloin yhteisen paluuputken kertasäätöventtiili toimisi 

pari venttiilinä. Tällä venttiilillä voitaisiin pitää haaran aiemmin säädetyt patterivirtaamat vaki-

oina. Termostaattiventtiilit on kuitenkin yleensä esisäädetty laskettujen arvojen mukaisesti. 

l& 

4. Kaksiputkijärjestelmä 

4.1 Patterien säätäminen samalle paine-erolle 

Termostaattisten patteriventtiilien Kv-arvon säätämiseksi määritellään ensin 
paine-ero esim. ,1Ho = 10 kPa. Tämä paine-ero saadaan automaattisesti 

jakelun säätämisen jälkeen. 

4.1.1 Paine-eron valinta 

Mikäli haaran jokaisen patterin virtaama olisi erikseen mitattavissa, voitaisiin 
tasapainoitus suorittaa TA-menetelmän mukaisesti, jolloin yhteisen paluuputken 
kertasäätöventtiili toimisi pari venttiilinä. Tällä venttiilillä voitaisiin pitää haaran 
aiemmin säädetyt patterivirtaamat vakioina. Termostaattiventtiilit on kuitenkin 
yleensä esisäädetty laskettujen arvojen mukaisesti. 

STAD 

Kuva 4.1. Jokainen patteri esisäädetään samalle paine-erolle t1Hc 

Haaran paine-erosta jää suurin osa esisäädetyille patteri venttiileille, koska itse 
pattereiden painehäviö on yleensä hyvin pieni. Virtaamassa voidaan hyväksyä tietty 
virhemarginaali. Oletetaan, että haaran kaikilla pattereilla on käytettävissä sama 
paine-ero �H�. Vaikuttava paine-ero ei saa olla niin suuri, että venttiilin virtausaukko 
jää liian pieneksi, koska tällöin karan kiinnitarttumisen ja meluongelmien riski 
suurenee. Toisaalta paine-ero ei saa olla liian pienikään, koska tällöin putkiston 
painehäviön vaikutus virtaamiin kasvaa liian suureksi. Em. syistä paine-eroksi ��Ho) 
suositellaan 8-10 kPa. 

Kuva 4.1. Jokainen patteri esisäädetään samalle paine-erolle ΔH
0
 .

Haaran paine-erosta jää suurin osa esisäädetyille patteri venttiileille, koska itse pattereiden 

painehäviö on yleensä hyvin pieni. Virtaamassa voidaan hyväksyä tietty virhemarginaali. Olete-

taan,	että	haaran	kaikilla	pattereilla	on	käytettävissä	sama	paine-ero	ΔH
o
. Vaikuttava paine-ero 

ei saa olla niin suuri, että venttiilin virtausaukko jää liian pieneksi, koska tällöin karan kiinnitart-

tumisen ja meluongelmien riski suurenee. Toisaalta paine-ero ei saa olla liian pienikään, koska 

tällöin putkiston painehäviön vaikutus virtaamiin kasvaa liian suureksi. Em. syistä paine-eroksi 

(ΔH
o
) suositellaan 8-10 kPa.

4. Kaksiputkijärjestelmä
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Jokainen	esisäädettävä	termostaattiventtiili	säädetään	tälle	paine-erolle	ΔH
o
. Kun kaikki vent-

tiilit on esisäädetty, voidaan haaran yhteisvirtaama mitata ja säätää nimellisarvoonsa haaran 

yhteisellä STAD-kertasäätöventtiilillä. Valittu paine-ero .i1Ho vallitsee haaran puolivälissä ja 

tästä johtuen ensimmäisen patterin virtaama tulee olemaan hieman mitoitusarvoa suurempi ja 

viimeisen patterin virtaama vastaavasti mitoitettua pienempi. Poikkeamien suuruudet riippu-

vat haaran putkiston pituudesta ja painehäviöstä. 

Esimerkki: Oletetaan, että ΔH
o
 = 8 kPa, ja jokaisen patterin mitoitusvirtaama on 50 l/h sekä haa-

ran meno -ja paluuputken painehäviö on yhteensä 2 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kaksiputkijärjestelmä 

Jokainen esisäädettävä termostaattiventtiili säädetään tälle paine-erolle .i1Ho. Kun 

kaikki venttiilit on esisäädetty, voidaan haaran yhteisvirtaama mitata ja säätää 

nimellisarvoonsa haaran yhteisellä STAD-kertasäätöventtiilillä. Valittu paine-ero 

.i1Ho vallitsee haaran puolivälissä ja tästä johtuen ensimmäisen patterin virtaama 

tulee olemaan hieman mitoitusarvoa suurempi ja viimeisen patterin virtaama 

vastaavasti mitoitettua pienempi. Poikkeamien suuruudet riippuvat haaran putkiston 

pituudesta ja painehäviöstä. 

Esimerkki: Oletetaan, että .i1Ho = 8 kPa, ja jokaisen patterin mitoitusvirtaama 

on 50 l/h sekä haaran meno- ja paluuputken painehäviö on yhteensä 2 kPa. 

Ensimmäisen patterin virtaama = 50 x = 53 l/h, ja viimeisen = 

50 x 8 = 47 l/h. 

Poikkeama (epätarkkuus) on ±6%. 

Jos saman haaran paine-eroksi .i1Ho valitaan esim. 2 kPa, painehäviön pysyessä 

muuttumattomana. 

Ensimmäisen patterin virtaama = 50 x = 61 l/h, ja viimeisen = 

50 x 2-1 = 35 l/h
2 

. 

Poikkeama on -30 - +22% 

Esimerkki osoittaa, että paine-eroksi .i1Ho on valittava vähintään 8 kPa, jos 

virtaamapoikkeamaksi hyväksytään 6%. 

I 

 

 

Poikkeama on -30 -+22% 

 

Esimerkki osoittaa, että paine-eroksi ΔH
o
 on valittava vähintään 8 kPa, jos virtaamapoikkeamak-

si hyväksytään 6%.

4. Kaksiputkijärjestelmä
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4.1.2 Esisäädettävä termostaattiventtiili 

Taulukosta	4.1	löytyvät	K	v-arvot,	kun	tiedetään	ΔH
o
.

IS 

I 

4. Kaksiputkijärjestelmä 

4.1.2 Esisäädettävä termostaattiventtiili 

Taulukosta 4.1 löytyvät K v-arvot, kun tiedetään i1Ho' 

Kv eri 

Mitoitusarvot esisäätöarvotTA:n TRV 401/403-venttiileille. 

Lämmönluovutus Virtaama 10kPa 

250 

300 

350 

400 

500 

700 

750 

800 

1200 

1250 

1400 

2250 

Esisäätöas. 

0.006 0.076 2.8 

25.8 0.091 3.6 0.082 

30.1 0.008 0.106 4.3 0.095 

34.4 0.122 

38.7 0.011 0.137 5.2 0.122 

0.152 5.5 

51.6 0.182 

60.2 0.213 

0.228 

68.8 0.019 0.243 6.6 0.218 

0.022 0.274 6.9 

0.024 0.304 7.2 0.272 

0.334 7.4 0.299 

0.029 0.365 0.326 

107.5 0.030 0.380 

0.031 0.395 0.354 

2800 120.4 0.033 0.426 8.2 0.381 

129.0 0.036 0.456 8.5 

3500 150.5 0.042 0.532 9.0 

0.048 0.608 9.7 0.544 

193.5 0.054 0.612 

Taulukko 4.1. Termostaattiventtiilin Kv:n valintaja vastaava 

TRV 401l403-venttiilin säätöarvot. 

Esisäätöas. 

3.1 

5.1 
5.6 

6.2 

6.3 

6.6 

6.9 

7.6 

7.9 

9.1 

Esimerkki: Jos patterinteho on 1500 W, lämpötilaero on 20K ja paine-ero on 

10 kPa, täytyy venttiilin Kv-arvo olla 0,2. Kuvan 4.2 nomogrammista voidaan 

graafisesti määrittää Kv-arvo. 

Taulukko 4.1. Termostaattiventtiilin Kv:n valinta ja vastaava TRV 401l403-venttiilin säätöarvot.

Esimerkki: Jos patterinteho on 1500 W, lämpötilaero on 20K ja paine-ero on 10 kPa, täytyy vent-

tiilin Kv-arvo olla 0,2. Kuvan 4.2 nomogrammista voidaan graafisesti määrittää Kv-arvo.
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1500 W:n tehoiselle patterille virtaama on 64,5 I/h 

10 kPa:n paine-erolla Kv-arvo on 0,20 

Kuva 4.2. Termostaattiventtiilin Kv-arvon valinta. 
Kuva 4.2. Termostaattiventtiilin Kv-arvon valinta.
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4.1.3 Ei esisäädettävä termostaattiventtiili

Kun termostaattiventtiilissä ei ole esisäätömahdollisuutta, tehdään virtaaman säätö pa-

luupuolen säätötulpalla. Koska termostaattiventtiilillä on kuitenkin määrätty painehäviö, jää 

säätötulpan paine-eroksi vain jäljelle jäävä osa käytettävissä olevasta paine-erosta.

Esimerkki: Patterin teho on 2000 W, lämpötilaero ΔT on 20K ja paine-ero Δp 10 kPa. Termostaatti-

venttiilin Kv = 0,5. Mikä Kv-arvo asetellaan säätötulpalle? 

 

Kuvasta 4.2 näemme, että patterin virtaama on 86 l/h. Tällä virtaamalla termostaattiventtiilin 

paine-ero on 3 kPa, jos sen K v-arvo on 0,5. Käytettävissä olevan paine-eron jäljelle jäävä osa vai-

kuttaa säätötulppaan ja se on 10 -3 = 7 kPa. Nomogrammista näemme, että Kv-arvon tulee olla 

0,33, jos virtaama on 86 l/h ja paine-ero 7 kPa. Mikäli termostaattiventtiilin paineen alennusta 

ei huomioitaisi, tulisi säätötulpan Kv-arvoksi 0,27. Saatu virtaama olisi 75 l/h aikaisemman 86:n 

sijasta eli ero olisi 13%.

Edellisen esimerkin mukaisella tavalla voidaan tarvittaessa määrittää muidenkin virtaamaan 

vaikuttavien tekijöiden painehäviöt (esim. putki käyrät, suurvastuksiset patterit jne.)

4.1.4 Rajoitukset valittaessa sama paine-ero kaikille pattereille

Pääasiassa virtaamien säädön tarkkuus rajoittaa saman paine-eron oletus ta haaran kaikkien 

patterien	osalta.	Kuvassa	4.3	on	patteriventtiilit	esisäädetty	keskimääräiselle	paine-erolle	ΔH
o
. 

Mitoitusarvoihin verrattuna virtaamat tulevat olemaan haaran alkupäässä liian suuria ja loppu-

päässä	liian	pieniä.	Virtaamien	prosentuaalinen	suurin	sallittu	poikkeama	(Δq)	rajoittaa	haaran	

putkipituuden kuvan 4.3 mukaan:

Lmax  = Suurin sallittu putkipituus (m)

Δq	max	%		 =	Virtaaman	suurin	sallittu	poikkeama

ΔH
0
R  = Patterien yli vaikuttava paine-ero

4. Kaksiputkijärjestelmä
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Kuva 4.3. Jos haaran kaikki patteriventtiilit esisäädetään samalle ,1p:lle (=,1}{o)' ei haaran 

putkipituus saa ylittää tiettyä arvoa (,1}{o kPa:ssa ja R [putkien painehäviö J Pa/m:ssä). 

Otamme esimerkiksi järjestelmän, jossa vaikuttavat seuraavat tekijät: tsc = 80°C 
ja trc = 60°C. Virtaaman poikkeamista johtuen huonelämpötilan poikkeamaksi 
hyväksytään lK. Virtaaman poikkeama �� saa olla ±20%. �H� = 10 kPaja putkiston 
painehäviö on 100 Palm (�H�� = 0,1). Menetelmää voidaan tässä tapauksessa 
käyttää, jos haaran putkipituus ei ylitä 44 metriä, ks. kuva 4.3. 

4.2 Patterien säätäminen jokaiseen patteriin vaikut
tavan lasketun paine-eron perusteella 

Jos putkien painehäviöt ovat suuret, ne rajoittavat myös haaran maksimipituutta. 
Mikäli virtaaman poikkeamat muodostuvat liian suuriksi pitkillä putkivedoilla, 
täytyy jokaisen patterin paine-ero määrittää seuraavan kaavan mukaisesti: 

�� = �� _ 
2RL 

= ��� + 
RLmax - 2RL 

max 
1000 1000 

�H Termostaattiventtiilin käytettävissä oleva paine-ero (kPa). 
R Putkien painehäviö (Palm). 
L Haaran linjasäätöventtiilin ja patterin välimatka (m). 
�Hma� : Haaran linjasäätöventtiilin käytettävissä oleva paine-ero (kPa). 

Laske �H jokaiselle patterille ja määritä sitten Kv-arvo. 

Kuva 4.3. Jos haaran kaikki patteriventtiilit esisäädetään samalle Δp:lle (ΔH
0
), ei haaran putkipituus saa 

ylittää tiettyä arvoa (ΔH
0
 kPa:ssa ja R [putkien painehäviö] Pa/m:ssä). 

Otamme esimerkiksi järjestelmän, jossa vaikuttavat seuraavat tekijät: t
sc

 = 80°C ja t
rc

 = 60°C. 

Virtaaman poikkeamista johtuen huonelämpötilan poikkeamaksi hyväksytään lK. Virtaaman 

poikkeama	Δq	saa	olla	±20%.	ΔH
0
	=	10	kPaja	putkiston	painehäviö	on	100	Palm	(ΔH

0
 = 0,1). Mene-

telmää voidaan tässä tapauksessa käyttää, jos haaran putkipituus ei ylitä 44 metriä, ks. kuva 4.3. 

4.2 Patterien säätäminen jokaiseen patteriin vaikuttavan lasketun 
paine-eron perusteella 

Jos putkien painehäviöt ovat suuret, ne rajoittavat myös haaran maksimipituutta. Mikäli vir-

taaman poikkeamat muodostuvat liian suuriksi pitkillä putkivedoilla, täytyy jokaisen patterin 

paine-ero	määrittää	seuraavan	kaavan	mukaisesti:	
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Kuva 4.3. Jos haaran kaikki patteriventtiilit esisäädetään samalle ,1p:lle (=,1}{o)' ei haaran 

putkipituus saa ylittää tiettyä arvoa (,1}{o kPa:ssa ja R [putkien painehäviö J Pa/m:ssä). 

Otamme esimerkiksi järjestelmän, jossa vaikuttavat seuraavat tekijät: tsc = 80°C 
ja trc = 60°C. Virtaaman poikkeamista johtuen huonelämpötilan poikkeamaksi 
hyväksytään lK. Virtaaman poikkeama �� saa olla ±20%. �H� = 10 kPaja putkiston 
painehäviö on 100 Palm (�H�� = 0,1). Menetelmää voidaan tässä tapauksessa 
käyttää, jos haaran putkipituus ei ylitä 44 metriä, ks. kuva 4.3. 

4.2 Patterien säätäminen jokaiseen patteriin vaikut
tavan lasketun paine-eron perusteella 

Jos putkien painehäviöt ovat suuret, ne rajoittavat myös haaran maksimipituutta. 
Mikäli virtaaman poikkeamat muodostuvat liian suuriksi pitkillä putkivedoilla, 
täytyy jokaisen patterin paine-ero määrittää seuraavan kaavan mukaisesti: 

�� = �� _ 
2RL 

= ��� + 
RLmax - 2RL 

max 
1000 1000 

�H Termostaattiventtiilin käytettävissä oleva paine-ero (kPa). 
R Putkien painehäviö (Palm). 
L Haaran linjasäätöventtiilin ja patterin välimatka (m). 
�Hma� : Haaran linjasäätöventtiilin käytettävissä oleva paine-ero (kPa). 

Laske �H jokaiselle patterille ja määritä sitten Kv-arvo. 

ΔH	 :		Termostaattiventtiilin	käytettävissä	oleva	paine-ero	(kPa).	

R  : Putkien painehäviö (Pa/m). 

L  : Haaran linjasäätöventtiilin ja patterin välimatka (m). 

ΔHmax		 :	Haaran	linjasäätöventtiilin	käytettävissä	oleva	paine-ero	(kPa).	

Laske	ΔH	jokaiselle	patterille	ja	määritä	sitten	Kv-arvo.
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4.3 Vakio tai muuttuva ensiövirtaama 

Ensiöpuolen jakelujärjestelmä voidaan mitoittaa joko vakiovirtaamalle tai muuttuvalle virtaa-

malle. Valinnasta riippuu mitä ratkaisuja toisiopuolen jakelujärjestelmässä tulee käyttää, jotta 

paine-ero saadaan oikeaksi. 

Toisiopuolen (paikallinen) jakelujärjestelmän virtaamat ovat termostaattiventtiilien vuoksi 

aina muuttuvia. Ensiöpuolen (yleinen) jakelujärjestelmä, josta vesi johdetaan toisiopuolelle, voi 

kuitenkin olla suunniteltu joko vakiolle tai muuttuvalle virtaamalle.

Vakion ensiövirtaaman etuihin kuuluu se, että putkiston painehäviöt ovat vakiot. Jokaisen 

haaran paine-erot säädetään laskettuihin arvoihin, eikä niitä muuteta kuormituksen muuttu-

essa. Paluuveden lämpötilaa ei kuitenkaan minimoida, ja tämä on haittapuoli taloissa, jotka on 

kytketty kaukolämpöön tai joihin on asennettu kondensaatiokattilat. 

Muuttuvan ensiövirtaaman etuja ovat pienet pumppauskustannukset ja matala paluu veden 

lämpötila. Haarajohtojen paine-erot kuitenkin kasvavat pienellä kuormituksella ja sitä kautta 

pienillä virtaamilla, koska painehäviö pienenee putkistossa ja sen varusteissa. 

Kaikissa olosuhteissa täytyy järjestelmä kuitenkin säätää, jotta vältettäisiin liian suuret 

virtaamat jotka taas aiheuttavat liian pieniä virtaamia järjestelmän vaikeimmissa piireissä. 

Säätämisen avulla varmistetaan myös järjestelmän eri osien yhteistoiminta. Muuttuva viittaus 

säädetään laskettujen arvojen mukaisesti. Sillä varmistetaan, että kaikki haarat saavat vähin-

tään mitoitusvirtaaman kaikissa käyttöolosuhteissa. 

4.3.1 Melua patteriverkostossa 

Kiertopiirin hydraulinen vastus aiheuttaa painehäviötä. Osa energiasta häviää lämpönä, osa 

meluna. Meluriski lisääntyy paine-eron lisääntyessä. 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määritellään asuinhuoneistojen maksimimeluksi 30 

dB(A). 

Paine-erosta huolehtii osaksi esisäädettävän termostaattiventtiilin esisäätöosa, joka rajoittaa 

virtaaman haluttuun arvoon, ja osaksi säätöistukka, joka säätää virtaamaa halutun huoneläm-

pötilan mukaisesti. 

Yöpudotuksen aikana menoveden lämpötila laskee ja säätöistukka avautuu täysin. Tässä vai-

heessa siis vain esisäätöosa aiheuttaa melua. Venttiilin ja erityisesti sen esisäätöosan rakenne 

vaikuttaa venttiilin hiljaisuuteen. 

Melu lisääntyy virtaamien lisääntyessä, minkä vuoksi patterit on syytä säätää liian suuren 

virtaaman välttämiseksi.
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Yöaikaista meluriskiä voidaan merkittävästi vähentää alentamalla pumppauspainetta, mikä 

samanaikaisesti vähentää sekä paine-eroa että virtaamaa, Tämä saadaan aikaan esim. käyntino-

peusohjatulla pumpulla, jossa on eri asetukset päivä- ja yöajalle.

Kun päiväsaikaan termostaattiventtiilin on kompensoitava sisäisiä lämmönlähteitä, säätöis-

tukka sulkeutuu osittain. Paine-ero säätöistukan yli lisääntyy ja virtaama pienenee. Meluriski on 

suurimmillaan silloin, kun venttiili-istukka on lähes kiinni. Voi syntyä värähtelyjä, jos venttiili on 

asennettu päinvastaiseen asentoon ja virtaama kulkee väärään suuntaan.

Monet syyt voivat aiheuttaa melua järjestelmään, patteri tai konvektori voi vahvistaa pum-

pun synnyttämää melua.

Melu voi lisääntyä huomattavasti, jos ilmaa ei ole kunnolla poistettu järjestelmästä. Järjestel-

mässä olevan veden matala lämpötila vaikeuttaa ilmaamista, minkä vuoksi veden lämpötilaa 

tulee nostaa ilmauksen ajaksi.

Lisäksi on vältettävä, että järjestelmän jossakin osassa olisi liian alhainen staattinen paine, 

sillä ilma erottuu vedestä kuristuskohdan läpi kuljettuaan. Tämä johtuu kohonnutta virtausno-

peutta seuraavasta paineen laskusta.

Termostaattiventtiilin sulkeutuessa putkien ja kuristuskohtien painehäviö pienenee. Paine-

ero termostaattiventtiilin yli lisääntyy, jolloin meluriski kasvaa. Tästä syystä ei ainakaan 

suurissa järjestelmissä ole syytä säätää virtausta yhdellä kuristuselimellä, joka on sarjassa 

termostaattiventtiilin kanssa. Jos termostaattiventtiili sulkeutuu, aiemmin kuristuselimeen vai-

kuttanut painehäviö siirtyy säätöistukkaan. Huomattavasti parempi ratkaisu on antaa runko- ja 

haarajohdoissa olevien linjasäätöventtiilien huolehtia ylimääräisestä paine-erosta, ja termos-

taattiventtiilien

esisäätöosa hoitaa lopun, esim. 1O kPa. Kun termostaattiventtiili sulkeutuu, runko- ja haara-

johtojen virtaamat eivät muutu niin paljoa. Sen seurauksena myöskään paine-ero termostaatti-

venttiilin yli ei lisäänny niin paljoa.

Mutta jos kaikki termostaattiventtiilit sulkeutuvat samanaikaisesti, katoaa painehäviö joh-

doista ja kuristuskohdista, ja termostaattiventtiilit ottavat vastaan koko pumppauspaineen. Jos 

näin käy, menoveden lämpötilan säätöä on muutettava. Sitä voidaan esim. laskea, kun järjestel-

män kokonaisvirtaama pienenee.

Tilanne voi vaikeutua, jos pumppu on ylimitoitettu ja sen ominaiskäyrä on jyrkkä, mikä lisää 

painetta pienellä kuormituksella. Tästä syystä käyntinopeusohjattu pumppu on yleensä parem-

pi. Pumpun paine voi hyvin olla alhaisempi lämpiminä vuodenaikoina ja maksimissaan talvella. 

Pumpun alennettua painetta kompensoidaan lisäämällä meno veden lämpötilaa hieman.

Jos paine-ero äärimmäisissä olosuhteissa ylittää valmistajan raja-arvon, paine-eroa on rajoi-

tettava paikallisesti. Näitä olosuhteita käsitellään seuraavassa jaksossa.
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4.3.2 Vakio ensiövirtaama 

Kuvassa 4.4 on kaksi erilaista asunnoissa käytettävää piiriä. Jakelun meno veden lämpötilaa 

säädellään pääasiassa ulkolämpötilan suhteen. Oikean ensiövirtaaman saa esisäätämällä STAD-

linjasäätöventtilit.
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4. Kaksiputkijärjestelmä 

4.3.2 Vakio ensiövirtaama 

Kuvassa 4.4 on kaksi erilaista asunnoissa käytettävää piiriä. 

lakelun meno veden lämpötilaa säädellään pääasiassa ulkolämpötilan suhteen. 

Oikean ensiövirtaaman saa esisäätämällä STAD-linjasäätöventtilit. 

Kuva 4.4. Kaksi patterikiertopiiriä toteutettuna siten, että ensiövirtaama on vakio. 

4.3.2.1  Ohitusjohdolla ja toisiopumpulla minimoidaan haarajohdon 
paine-ero (kuva 4.4 a-piiri).-

Kiertopiiri a on yleinen tietyissä Euroopan maissa. Ohitusjohto AB tekee 

toisiopiirin hydraulisesti riippumattomaksi ensiöpuolen jakelusta. Pääjakeluverkon 

suuri paine-ero ei siis siirry kiertopiiriin. Kiertopiiri on varustettu kiertopumpulla, 

jota voidaan ohjata referenssihuoneeseen sijoitetulla termostaatilla. Termostaatti

venttiileillä on tämän vuoksi melko pieni paine-ero, koska niihin vaikuttaa 

toisiopuolen (kiertopiirin) pumpun pumppupaine. Tästä johtuen meluriski on 

vähäinen. 

Kuva 4.4. Kaksi patterikiertopiiriä toteutettuna siten, että ensiövirtaama on vakio.

4.3.2.1 Ohitusjohdolla ja toisiopumpulla minimoidaan haarajohdon paine-ero 
(kuva 4.4 – a-piiri).

Kiertopiiri a on yleinen tietyissä Euroopan maissa. Ohitusjohto AB tekee toisiopiirin hydrau-

lisesti riippumattomaksi ensiöpuolen jakelusta. Pääjakeluverkon suuri paine-ero ei siis siirry 

kiertopiiriin. Kiertopiiri on varustettu kiertopumpulla, jota voidaan ohjata referenssihuonee-

seen sijoitetulla termostaatilla. Termostaattiventtiileillä on tämän vuoksi melko pieni paine-ero, 

koska niihin vaikuttaa toisiopuolen (kiertopiirin) pumpun pumppupaine. Tästä johtuen meluris-

ki on vähäinen.
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Tässä tapauksessa on hyvin tärkeää, että maksimaalinen toisiovirtaama on pienempi kuin va-

kio ensiövirtaama. Muussa tapauksessa täydellä kuormituksella virtaamaero kulkee B:stä A:han 

ja muodostaa sekoituspisteen A:han. Tällöin menoveden lämpötila laskee alle mitoituslämpöti-

lan ja asumismukavuus kärsii.

Suhteellisesti toimiva ohivirtausventtiili (BPV) tulee asentaa kiertopiirin loppuun ja säätää 

esim. 20 kPa:iin. Periaatteessa BPV:n tulee olla kiinni ja aueta vasta kun termostaattiventtiilien 

virtaama laskee tietyn rajan alle. Tällä saadaan aikaan seuraavaa:

•	 Rajoitetaan maksimipaine-ero termostaattiventtiilien yli.

•	 Varmistetaan pienin virtaama, jolloin piirin pumppu ei rikkoudu.

•	 Vältetään suuri lämpötilan pudotus johdoissa, minkä vuoksi BPV asennetaankin piirin loppu-
päähän eikä alkupäähän.

4.3.2.2 BPV pitää paine-eron haarajohdossa vakaana (kuva 4.4 b-piiri).

Suhteellinen ohivirtausventtiili BPV asennetaan piirin tulo puolelle ennen pattereita. BPV 

avautuu asteittain, kun paine-ero saavuttaa asetteluarvon. Patteriventtiilit on aseteltu annetul-

le paine-erolle, esim. 10 kPa.

BPV pysyy suljettuna koko säätötyön ajan. Kun järjestelmän säätötyö on tehty, kaikkien ter-

mostaattiventtiilien ollessa auki. pienennetään BPV:n asetusarvoa niin kauan kunnes se alkaa 

avautua. Virtaama kasvaa ja se voidaan todeta mittaamalla STAD-venttiilistä. Tämän jälkeen 

kasvatetaan BPV:n asetusarvoa kunnes se sulkeutuu jälleen. Joissakin järjestelmissä BPV esisää-

detään siten, että se päästää pienen virtaaman lävitseen jatkuvasti käytön aikana. Sillä tavoin 

estetään melun muodostumista merkittävästi, koska pumpun aiheuttamat paineaallot kulkeu-

tuvat nyt sekoitusjohtoon.

Järjestelmän normaalikäytössä, kun osa termostaattiventtiileistä sulkeutuu, pienenee STAD:n 

painehäviö ja BPV:n paine-ero kasvaa. Tällöin BPV avautuu ja pitää paine-eron asetusarvossaan 

ja kokonaisvirtaama pysyy vakiona. Ensiöpuolen kokonaisvirtaama jatkuu miltei vakiona vakio-

na	olevalla	ΔH:n	arvolla.	BPV-ja	STAD-venttiileillä	saadaan	aikaiseksi	edellä	kuvattu	toiminto.

Kumpaakin venttiiliä tarvitaan, jotta kokonaisvirtaama ja paine-ero pysyvät vakiona. BPV sallii 

tietyn suuruisen ylimääräisen virtaaman STAD:n läpi, missä se aiheuttaa suuremman painehävi-

ön,	joka	myös	kompensoi	mahdollisen	primääripuolen	paine-eron	ΔH	kasvun.	BPV	ei	toimi	ilman	

STAD-venttiiliä.

Tällä jakelutavalla on monia etuja verrattuna kuvan 4.4. a-piiriin. Tässä ei tarvita toisiopuolen 

pumppua, ei mitään suojausta liian pieniä virtaamia vastaan eikä toisiopuolen linjasäätövent-

tiiliä. Lisäksi saamme halutun pumppupaineen kaikkiin kiertopiireihin ja pumppupaine pysyy 

vakiona.
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4.3.3 Muuttuva ensiövirtaama 

Haluttaessa mahdollisimman alhainen paluu veden lämpötila kaikissa kuormitustilanteissa, 

tulee jakeluverkostossa olla muuttuva virtaama. Useimmiten tämä on tarpeen, kun laitos on 

kaukolämpöjärjestelmässä. Kuvassa 4.5 on kaksi esimerkkiä muuttuvalla virtaamalla varuste-

tusta jakelupiiristä. 
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Piiri on säädetty TA-menetelmällä siten, että kaikki termostaattiventtiilit ovat auki. 

Ylimääräinen paine-ero poistetaan pääasiassa runkojohtojen venttiileillä. Termostaattivent-

tiilin sulkeutuessa runkojohdon paine-ero lisääntyy vain vähän, sillä suhteellinen vaikutus 

runko- ja haarajohtojen virtaamaan on pieni. Paine-ero saavuttaa pumppupaineen vain silloin, 

jos kaikki termostaattiventtiilit ovat kiinni samanaikaisesti. Tätä tilannetta ei kuitenkaan synny 

niin kauan kuin menoveden lämpötilaa säädetään oikein. 

Jos paine-ero ylittää 30 kPa, termostaattiventtiilit saattavat aiheuttaa ääntä. Ongelma voi-

daan poistaa asentamalla BPV kierto piirin loppuun. BPV alkaa aueta. kun paine-ero nousee yli 

30 kPa. Samanaikaisesti BPV:ssä on minimivirtaama , joka suojelee pääpumppua sekä estää liian 

suuren lämpötilaeron syntymistä meno- ja paluuputken välille. 

4.3.3.2 Paine-erosäädin pitää paine-eron vakiona (kuva 4.5 b-piiri sekä kuva 
4.7). 

a -esisäädetyt patteri venttiilit 

Suurien verkostojen paine-erot ovat usein suuria, erityisesti pumpun läheisyydessä jakelu-

verkoston pääpiirissä. Paine-ero pudotetaan ja vakiinnutetaan oikealle tasolle, esim.l0 kPa:iin, 

omavoimaisen STAP-paine-erosäätimen avulla. 

On tärkeää, että paine-erosäätimen lisäksi kiertopiirissä on STAM-venttiili (tai STAD), josta voi 

mitata kiertopiirin virtaama. Tarvittaessa tulee paine-erosäätimen asetusarvoa muuttamalla 

pystyä säätämään virtaama oikeaksi. Mittaventtiiliä käytetään sekä sulkuna että tarkistusmitta-

uksia tehtäessä. 

Patterikohtainen maksimivirtaama tulee myös säätää mitoitusarvoonsa esisäätämällä 

termostaattiset patteri venttiilit. Mikäli säätöä ei tehdä, suotuisampien kiertopiirien liian suuri 

virtaama	erityisesti	käyntiinlähtövaiheessa	aiheuttaa	muissa	piireissä	liian	pienen	virtaaman;	

tarvittavaa lämmönluovutusta ei synny ja menoveden lämpötilat muuttuvat virheellisiksi. 

Käyttämällä pelkästään paine-erosäätimiä (ilman linjasäätöventtiileitä). ei saada aikaan 

pumppua suojaavaa minimivirtaamaa. Myös kaukana pumpusta sijaitsevissa piireissä täytyy 

olla minimivirtaama. Tällä tavoin estetään liian suuren lämpötilaeron syntyminen meno -ja 

paluuputkien välille. Kuvassa 4.4 on esimerkkejä tällaisista piireistä.

4. Kaksiputkijärjestelmä
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Paine-erosäätimen asetusarvo 
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Paine-erosäätimen asetusarvo 
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Kuva 4.7. Säädin tasaa paine-eroa haarajohdon alkupäässä. 

Tarkastellaan järjestelmää, jossa on neljä samanlaista patteria 10 m:n 

etäisyydellä toisistaan. Putkiston painehäviö on 100 Palm. Kaikkien patteri

venttiilien esisäädöt perustuvat samalle 10 kPa:n paine-erolle. Kuvan 4.8 mukaisesti 

haaran alkupäässä pidetään 10 kPa:n paine-eroa. Kuvassa 4.9 säädetään paine

erosäätimen asetusarvo siten, että haarajohto saavuttaa mitoitusvirtaaman . 

.1.p= 10 kPlI 
q =82.5 % 

Wm Wm Wm 

.6.p=5.2kPa 
q =72% 

Kuva 4.8. Haarajohdon alkupäässä paine-ero nousee 10 kPa:iin. 

Kuvassa 4.8 kaikkien patterien virtaama on liian pieni. Virtaaman poikkeama 

vaihtelee -7:n ja -28 %:0 välillä. Näin suuri poikkeama on useimmissa tapauksissa 

liian suuri. 

STAP-paine-erosäätimessä on säädettävä asetusarvo. STAM-mittaventtiiliä 

käytetään virtaaman mittaamiseen ja dokumentointiin. Se esisäädetään siten. että sen 

yli vaikuttaa 3 kPa:n paine-ero mitoitusvirtaamalla. Tämän jälkeen paine

erosäätimellä säädetään haluttu virtaama, joka mitataan STAM-venttiilistä. 

Paine-erosäätimen asetusarvo on tällöin yhtäpitävä patteriventtiilien alustavien 

esisäätöarvojen kanssa. 
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PaÅp���.7k 
q=100% 
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Ap:: J2.7 kPa ÅP = 10.9 kPa ÅP =9.2 kPa 
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Kuvu 4.9. Puine-erosäätimen asetusarvo valitaan siten, että mitoitusvirtaanlu 

toteutuu haarajohdossa. 

Kuvassa 4.9 patterien virtaamat poikkeavat ±13%, joka normaalisti on 

suuruusluokaltaan hyväksyttävissä oleva arvo. 

b - ei säädettävät patteriventtiilit 
Vanhoissa rakennuksissa patteri venttiilit ei vät ole säädettäviä. Tällaisissa 

tapauksissa voi riittää virtaaman rajoittaminen jokaisesta haarasta. Näin voi tehdä 

sillä edellytyksellä, että patterit eivät ole liian erilaisia ja painehäviöt johdoissa ovat 

pienet. Valitaan kiertopiiri kuvan 4.10 mukaan. 

STAD (11 kPa mitoitusvirtaama) 

STAP (säädetty 14 kPa:iin) 

Kuva 4.10. Linjasäätöventtiilin painehäviö sisältyy kokonaispuine-eroon, 

jota säädetään STAP-venttiilillä. 

STAP-venttiilin asetusarvoksi valitaan 14 kPa. Linjasäätöventtiili STAD 

esisäädetään 11 kPa:n paine-erolle mitoitusvirtaamalla. 
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Kuva 4.10. Linjasäätöventtiilin painehäviö sisältyy kokonaispuine-eroon, 

jota säädetään STAP-venttiilillä. 

STAP-venttiilin asetusarvoksi valitaan 14 kPa. Linjasäätöventtiili STAD 

esisäädetään 11 kPa:n paine-erolle mitoitusvirtaamalla. 

Kuva 4.10. Linjasäätöventtiilin painehäviö sisältyy kokonaispaine-eroon, jota säädetään STAP-venttiilillä. 

STAP-venttiilin asetusarvoksi valitaan 14 kPa. Linjasäätöventtiili STAD esisäädetään 11 kPa:n 

paine-erolle mitoitusvirtaamalla.
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Käynnistyksen aikana, kun kaikki termostaattiventtiilit ovat täysin auki, haarajohdon koko-

naisvirtaama ei voi ylittää mitoitusvirtaamaa enempää kuin 13%. Jos ajatellaan poikkeustilan-

netta haarassa, jossa ei ole hydraulista vastusta, STADventtiili saa osakseen kaiken käytettävis-

sä olevan paine-eron. Tällöin STADventtiilin virtaamaksi tulee: 
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#t4q=100x -=113% 
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Jos kaikki termostaattiventtiilit ovat kiinni, STAD-venttiilin painehäviö = 0, 
mutta STAP-venttiili.rajoittaa käytettävissä olevan paine-eron termostaatti

venttiileissä 14 kPa:iin. 

Tällä yhdistelmällä voidaan varmistaa virtaaman ja paine-eron rajoittaminen 

oikeille tasoille. 

Termostaattiventtiilien toimiessa mitoitusvirtaamalla käytettävissä olevaan 

paine-ero saavuttaa arvon 14 - 11 = 3 kPa. 

Myös muita arvoja voidaan valita STAP:in asetusarvoksi ja STAD:in 

esisäätöarvoksi. Jos 4 kPa:n käytettävissä oleva paine-ero tuntuu paremmalta 

mitoitusvirtaamalla, voidaan asetusarvo asettaa esim. 15 kPa:iin 14 kPa:n sijasta. 

Yllä mainitut arvot kuitenkin sopivat useimpiin järjestelmiin. 
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Kuva 4.11. Jos todellinen paine-em nousee 5 kPa:iin odotetun 3 kPa:n sijasta, 

virtaaman poikkeama on vain 7%. 
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5. Yksiputkijärjestelmä

5.1 Yleistä 

Yksiputkijärjestelmässä patterit on kytketty sarjaan. Jokainen patteriventtiili jakaa osan ve-

destä patterille ja osan ohi. Patterista poistuva vesi menee edelleen seuraavaan patteriin kuvan 

5.1 mukaisesti.

5. Yksiputkijärjestelmä 

5.1 Yleistä 

Yksiputkijärjestelmässä patterit on kytketty sarjaan. Jokainen patteriventtiili 

jakaa osan vedestä patterille ja osan ohi. Patterista poistuva vesi menee edelleen 

seuraavaan patteriin kuvan 5.1 mukaisesti. 

Kuva 5.1. Yksiputkijärjestelmän kytkentäperiaate. 

Mikäli kiertopiirin vesi kulkisi kaikkien patterien läpi (ilman ohitusta), ja 

yhdessä patterissa virtaama suljettaisiin, se pysäyttäisi virtaaman piirin kaikissa 

pattereissa. Tämän vuoksi jokaisen yksiputkipatteriventtiilin jakokappaleessa on 

kuvan 5.2. mukainen sisäänrakennettu ohitusjohto. 

P 

./ 

Kuva 5.2. Ohitusjohto johtaa osan kiertopiirin virtaamasta patterin ohi. 

=p Lämmönluovutus (W) 
= Kiertopiirin virtaama (l/h) qL 
= Patterivirtaama (11h) AqL 
= Menoveden lämpötila (0 C)t1  

t Paluu veden lämpötila (0C) = 

t
r 

Seuraavan patterin menoveden lämpötila (0 C)e = 

Ohitusjohdon vastus aiheuttaa paine-eron, jonka johdosta vesi ohjautuu myös 
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Yksiputkijärjestelmässä patterit on kytketty sarjaan. Jokainen patteriventtiili 

jakaa osan vedestä patterille ja osan ohi. Patterista poistuva vesi menee edelleen 

seuraavaan patteriin kuvan 5.1 mukaisesti. 

Kuva 5.1. Yksiputkijärjestelmän kytkentäperiaate. 

Mikäli kiertopiirin vesi kulkisi kaikkien patterien läpi (ilman ohitusta), ja 

yhdessä patterissa virtaama suljettaisiin, se pysäyttäisi virtaaman piirin kaikissa 

pattereissa. Tämän vuoksi jokaisen yksiputkipatteriventtiilin jakokappaleessa on 

kuvan 5.2. mukainen sisäänrakennettu ohitusjohto. 

P 

./ 

Kuva 5.2. Ohitusjohto johtaa osan kiertopiirin virtaamasta patterin ohi. 

=p Lämmönluovutus (W) 
= Kiertopiirin virtaama (l/h) qL 
= Patterivirtaama (11h) AqL 
= Menoveden lämpötila (0 C)t1  

t Paluu veden lämpötila (0C) = 

t
r 

Seuraavan patterin menoveden lämpötila (0 C)e = 

Ohitusjohdon vastus aiheuttaa paine-eron, jonka johdosta vesi ohjautuu myös 

patterille. Patterille menevää virtausta taas rajoittaa termostaatti venttiili . 

Kuva 5.2. Ohitusjohto johtaa osan kiertopiirin virtaamasta patterin ohi.

P = Lämmönluovutus (W)

q
L
  = Kiertopiirin virtaama (l/h)

Aq
L
 = Patterivirtaama (11h)

t
1
  = Menoveden lämpötila (°C)

t
r 

= Paluu veden lämpötila (°C)

t
2
  = Seuraavan patterin menoveden lämpötila (°C)

Ohitusjohdon vastus aiheuttaa paine-eron, jonka johdosta vesi ohjautuu myös patterille. 

Patterille menevää virtausta taas rajoittaa termostaattiventtiili.
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Jos P kuvaa patterin lämmönluovutusta, voidaan seuraavalle patterille menevän veden läm-

pötila t2 laskea seuraavasti:

5. Yksiputkijärjestelmä 

Jos P kuvaa patterin lämmönluovutusta, voidaan seuraavalle patterille menevän 
veden lämpötila t2 laskea seuraavasti: 

0.86 X P 
12 = 11 -

qL 

Kiertopiirin veden lämpötila pienenee jokaisen patterin jälkeen. Tämä täytyy 
huomioida, kun lasketaan pattereiden nimellistehoja. 

5.1.1 Edut 

- Lyhyemmät putkipituudet. 

Kun pattereita on kiertopiirin koko matkalla eikä ole "käyttämätöntä" putkea. 
esim. viimeisen patterin jälkeen, voi putkiston pituus olla jopa 50% lyhyempi kuin 
kaksiputkijärjestelmässä. Tämä pienentää myös putkiston lämpöhäviöitä, jotka eivät 
ole termostaattiventtiileillä säädeltävissä. 

- Pienemmät asennuskulut. 

Patterien välillä käytetään yleisimmin taipuisaa letkua, jolloin asentaminen on 
hyvin nopeaa. Monet osat, esim. T-liittimet ja putkikäyrät jäävät pois. Työmäärä on 
jopa 40% pienempi verrattuna perinteiseen kaksiputkijärjestelmään. 

- Luotettavampi lopputulos. 

Putkisto on yleensä muovipinnoitettua kuparia. Polyeteeniputkea käytetään 
myös. Nämä putkityypit ovat tavallisesti kieppitavaraa, ja ne voidaan melkein aina 
asentaa patterien välille ilman jatkoksia. Ne kestävät korroosiota hyvin ja tekevät 
ajan mittaan asennuksesta luotettavamman. 

- Kiertopiirin virtaama lähes vakio. 

Koska kiertopiirien virtaamat ovat melkein vakiot, niiden välillä ei tapahdu 
häiriöitä. 

- Putkien lämpövuodot käytetään hyödyksi ja ne voidaan vähentää 

lämpöhäviöistä pattereita mitoitettaessa. 

Tämän etuja käsitellään kohdassa 5.1.3. 

Kiertopiirin veden lämpötila pienenee jokaisen patterin jälkeen. Tämä täytyy huomioida, kun 

lasketaan pattereiden nimellistehoja.

5.1.1 Edut

- Lyhyemmät putkipituudet.

Kun pattereita on kiertopiirin koko matkalla eikä ole "käyttämätöntä" putkea. esim. viimeisen 

patterin jälkeen, voi putkiston pituus olla jopa 50% lyhyempi kuin kaksiputkijärjestelmässä. 

Tämä pienentää myös putkiston lämpöhäviöitä, jotka eivät ole termostaattiventtiileillä säädel-

tävissä.

-Pienemmät asennuskulut.

Patterien välillä käytetään yleisimmin taipuisaa letkua, jolloin asentaminen on hyvin nopeaa. 

Monet osat, esim. T-liittimet ja putkikäyrät jäävät pois. Työmäärä on jopa 40% pienempi verrat-

tuna perinteiseen kaksiputkijärjestelmään.

-Luotettavampi lopputulos.

Putkisto on yleensä muovipinnoitettua kuparia. Polyeteeniputkea käytetään myös. Nämä 

putkityypit ovat tavallisesti kieppitavaraa, ja ne voidaan melkein aina asentaa patterien välille 

ilman jatkoksia. Ne kestävät korroosiota hyvin ja tekevät ajan mittaan asennuksesta luotetta-

vamman.

-Kiertopiirin virtaama lähes vakio.

Koska kiertopiirien virtaamat ovat melkein vakiot, niiden välillä ei tapahdu häiriöitä.

-Putkien lämpövuodot käytetään hyödyksi ja ne voidaan vähentää lämpöhäviöistä patterei-

ta mitoitettaessa.

Tämän etuja käsitellään kohdassa 5.1.3.
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5.1.2 Haitat ja rajoitukset

-Patteripinta-ala kasvaa.

Yksiputkijärjestelmässä patterien koon tulee kasvaa kiertopiirin loppua kohden, jotta voitai-

siin kompensoida alentuneen veden lämpötilan vaikutukset. Tämän vuoksi yksiputkijärjestel-

mässä patterien kokonaispinta-ala on suurempi kuin kaksiputkijärjestelmässä.

-Paluuveden lämpötila voi olla korkeampi kuin kaksiputkijärjestelmässä.

Yksiputkijärjestelmän kiertopiirissä on käytännöllisesti katsoen vakiovirtaama. Tästä johtu-

en, kun kaikki termostaattiventtiilit sulkeutuvat, menoveden lämpötila on melkein sama kuin 

paluuveden. Kaukolämmön tuottajat eivät tämän vuoksi ole kovin ihastuneita yksiputkijär-

jestelmään, koska he haluaisivat paluuveden lämpötilan olevan mahdollisimman alhainen. 

Edellä mainittu tilanne on kuitenkin epätodennäköinen, koska menoveden lämpötilaa ohjataan 

useimmiten ulkolämpötilan mukaan ja tällöin on harvinaista, että kaikki termostaattiventtiilit 

olisivat	kiinni.	Usein	kuitenkin	yksiputkijärjestelmä	mitoitetaan	pienemmällä	ΔT:llä	kuin	kaksi-

putkijärjestelmä. Tällä tavoin pienennetään patterien pinta-alan tarvetta, koska veden lämpöti-

la pysyy korkeampana kiertopiirin loppuosassa. Tämän lisäksi paluuveden lämpötila on korke-

ampi kuin kaksiputkijärjestelmässä huolimatta siitä, ovatko piirin venttiilit kiinni vai ei.

-Kiertopiirin patterien välinen yhteys.

Tarkastellaan kiertopiiriä, jossa on neljä patteria. Mikäli kahden ensimmäisen patterin virtaa-

ma suljetaan, ne eivät luovuta lämpöä ollenkaan ja kahden jälkimmäisen patterin meno veden 

lämpötila nousee. Näiden patteri en lämmönluovutus kasvaa n. 10-15%, joka termostaattivent-

tiilien tulee kompensoida.

Mikäli suljetaankin kahden viimeisen patterin virtaama, kiertopiirissä tapahtuu toisenlainen 

ilmiö. Nyt kiertopiirin virtaama pienenee niin paljon, että kahden ensimmäisen patterin teho 

laskee n. 3 -5%. Virtaama pienenee, koska piirin painehäviöt kasvavat, kun koko virtaama joutuu 

menemään kahden suljettuna olevan patterin ohituskanavan lävitse.

Yksittäisten patterien virtaaman muutoksien vaikutukset muiden patterien virtaamiin eivät 

aiheuta	suurempia	ongelmia.	Kyseisen	vuorovaikutuksen	määrä	riippuu	ΔT:n	suuruudesta	ku-

ten myös siitä, kuinka suuri prosentti virtaamasta johdetaan pattereille.

Ensimmäisten patteri en lämmönluovutustehot voivat nousta suunniteltuja suuremmiksi, 

jos patterien virtaamia ei ole säädetty. Vastaavasti piirin viimeisille pattereille tulevan veden 

lämpötila on aivan liian matala, jolloin ne eivät pystyy luovuttamaan suunniteltua lämpötehoa. 

Tämän vuoksi kiertopiirin patterien virtaamat tulee säätää.
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5.1.3 Putkien lämmönluovutus

Patterit eivät ole ainoat, jotka luovuttavat rakennukseen lämpöä, myös putkistot luovuttavat 

osan siitä. Sitä ei normaalisti oteta huomioon pattereita valittaessa, mutta se on otettava huo-

mioon laskettaessa kiertopiirin lämpöhäviötä.

Putken lämmönluovutukseen vaikuttaa veden lämpötila, putken halkaisija, putken eristys ja 

putken sijainti (näkyvissä, suojassa, valettu betoniin jne.).

Eristämättömän 10 mm muoviputken lämpöhäviöt ovat 30 W 1m, kun veden lämpötila on 80°C 

ja huonelämpötila 20°C. Kun putken halkaisija kasvaa 20 mm:iin, kasvavat lämpöhäviöt arvoon 

60 W 1m. Betoniin upotetun putken lämpöhäviöt eivät paljoa poikkea näistä arvoista.

Eristämättömälle putkelle voidaan lämpöhäviö laskea metriä kohti seuraavalla kaavalla:

5. Yksi putki järjestelmä 

5.1.3 Putkien lämmönluovutus 
, 

Patterit eivät ole ainoat, jotka luovuttavat rakennukseen lämpöä, myös putkistot 

luovuttavat osan siitä. Sitä ei normaalisti oteta huomioon pattereita valittaessa, mutta 

se on otettava huomioon laskettaessa kiertopiirin lämpöhäviötä. 

Putken lämmönluovutukseen vaikuttaa veden lämpötila, putken halkaisija, 

putken eristys ja putken sijainti (näkyvissä, suojassa, valettu betoniin jne.). 

Eristämättömän 10 mm muoviputken lämpöhäviöt ovat 30 W 1m, kun veden 

lämpötila on 80°C ja huonelämpötila 20°C. Kun putken halkaisija kasvaa 20 

mm:iin, kasvavat lämpöhäviöt arvoon 60 W 1m. Betoniin upotetun putken 

lämpöhäviöt eivät paljoa poikkea näistä arvoista. 

Eristämättömälle putkelle voidaan lämpöhäviö laskea metriä kohti seuraavalla 

kaavalla: 
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meno veden lämpötila 

huonelämpötila 
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= putken halkaisija (mm) 

Jos jokainen patteri kytkettäisiin toisiinsa 6 m:n pituisella putkella, jonka 

halkaisija on 15 mm, ja veden lämpötila on 80°C, pienentäisivät putkista johtuvat 

lämpöhäviöt teoreettisesti jokaisen patterin tehoa 270 W. Tämän suuruinen tehon 

pudotus vaikuttaa melko paljon vain pieniin pattereihin, mutta usein se kuitenkin 

jätetään huomiotta laskelmissa. Putkien lämmönluovutuksesta johtuen saattaa hyvin 

eristetyissä rakennuksissa lämpötila olla sopiva kylminäkin vuodenaikoina, vaikka 

kaikki patteri venttiilit olisivat kiinni. Tietyissä maissa vaaditaan myös sisätiloissa 

olevien putkistojen eristämistä. Kun kaikki putket ovat eristettyjä, voidaan lämmi

tystä hallita paremmin. 

Termostaattiventtiilin sulkeutuessa putket jatkavat lämmönluovutusta, jolloin 

huonelämpötila voi nousta liian korkeaksi. Ongelma on kuitenkin rajallinen, koska 

menoveden lämpötilaa ohjataan ulkoilman lämpötilan perusteella. Joissakin hyvin 

eristetyissä asunnoissa on kiertopiirillä oma säätöventtiilinsä. Venttiili sulkee 

virtaaman, kun referenssihuoneen lämpötila ylittää raja-arvon, esim 22°C. 

Putkiston hallitsematon lämmönluovutus ei ole ainoastaan yksiputkijärjestelmän 

ongelma. Kaksiputkijärjestelmässä, kuten kuvassa 5.3, hallitsematon 

lämmönluovutus on vielä suurempaa, koska järjestelmässä on sekä meno- että 

paluuputki. 

P = lämmönluovutus W/m

t
s 

=meno veden lämpötila 

t
i 

=huonelämpötila

d
i 

= putken halkaisija (mm)

Jos jokainen patteri kytkettäisiin toisiinsa 6 m:n pituisella putkella, jonka halkaisija on 15 mm, 

ja veden lämpötila on 80°C, pienentäisivät putkista johtuvat lämpöhäviöt teoreettisesti jokai-

sen patterin tehoa 270 W. Tämän suuruinen tehon pudotus vaikuttaa melko paljon vain pieniin 

pattereihin, mutta usein se kuitenkin jätetään huomiotta laskelmissa. Putkien lämmönluovu-

tuksesta johtuen saattaa hyvin eristetyissä rakennuksissa lämpötila olla sopiva kylminäkin 

vuodenaikoina, vaikka kaikki patteri venttiilit olisivat kiinni. Tietyissä maissa vaaditaan myös 

sisätiloissa olevien putkistojen eristämistä. Kun kaikki putket ovat eristettyjä, voidaan lämmi-

tystä hallita paremmin.

Termostaattiventtiilin sulkeutuessa putket jatkavat lämmönluovutusta, jolloin huonelämpö-

tila voi nousta liian korkeaksi. Ongelma on kuitenkin rajallinen, koska menoveden lämpötilaa 

ohjataan ulkoilman lämpötilan perusteella. Joissakin hyvin eristetyissä asunnoissa on kiertopii-

rillä oma säätöventtiilinsä. Venttiili sulkee virtaaman, kun referenssihuoneen lämpötila ylittää 

raja-arvon, esim 22°C.

Putkiston hallitsematon lämmönluovutus ei ole ainoastaan yksiputkijärjestelmän ongelma. 

Kaksiputkijärjestelmässä, kuten kuvassa 5.3, hallitsematon lämmönluovutus on vielä suurem-

paa, koska järjestelmässä on sekä meno- että paluuputki.
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5. Yksiputkijärjestelmä 

Kuva 5.3. putkiston lämmönluovutus. 

Kun jokainen patteri on erikseen kytketty jakoverkostoon, yhden huoneen 

termostaattiventtiilin sulkeminen lopettaa lämmönluovutuksen tässä huoneessa ja 

viereisissä huoneissa, mikä todellakin aiheuttaa häiriön. 

Kaksiputkijärjestelmässä kuvan 5.4. mukaan putkien lämmönluovutus yhdessä 

huoneessa vaihtelee ja johtuu pääasiassa viereisen huoneen lämpötilasäädöstä. Tästä 

syystä putkien lämmönluovutusta ei voida vähentää lämpöhäviöistä pattereita 

mitoitettaessa. Putkien lämmönluovutus on kuitenkin laskettava, jotta voidaan 

määritellä jokaiselle patterille menevän veden lämpötila. 

Kuva 5.4. Kaksiputkijärjestelmässä yhden huoneen putkien lämmänluovutus riippuu 

pääasiassa muista huoneista. 

Yksiputkijärjestelmä toimii päinvastoin; putkien lämmönluovutus ei käytännössä 

vaikuta pattereiden toimintaan. Siis tämä lämmönluovutus vähennetään 

lämpöhäviöistä pattereita mitoitettaessa. 

Kuva 5.5. Yksiputkijärjestelmässä putkien lämmänluovutus vähennetään lämpöhäviöistä 

pattereita mitoitettaessa. 

Kuva 5.3. Kaksiputkijärjestelmän putkiston lämmönluovutus.

Kun jokainen patteri on erikseen kytketty jakoverkostoon, yhden huoneen termostaattivent-

tiilin sulkeminen lopettaa lämmönluovutuksen tässä huoneessa ja viereisissä huoneissa, mikä 

todellakin aiheuttaa häiriön.

Kaksiputkijärjestelmässä kuvan 5.4. mukaan putkien lämmönluovutus yhdessä huoneessa 

vaihtelee ja johtuu pääasiassa viereisen huoneen lämpötilasäädöstä. Tästä syystä putkien läm-

mönluovutusta ei voida vähentää lämpöhäviöistä pattereita mitoitettaessa. Putkien lämmön-

luovutus on kuitenkin laskettava, jotta voidaan määritellä jokaiselle patterille menevän veden 

lämpötila.

5. Yksiputkijärjestelmä 

Kuva 5.3. putkiston lämmönluovutus. 

Kun jokainen patteri on erikseen kytketty jakoverkostoon, yhden huoneen 

termostaattiventtiilin sulkeminen lopettaa lämmönluovutuksen tässä huoneessa ja 

viereisissä huoneissa, mikä todellakin aiheuttaa häiriön. 

Kaksiputkijärjestelmässä kuvan 5.4. mukaan putkien lämmönluovutus yhdessä 

huoneessa vaihtelee ja johtuu pääasiassa viereisen huoneen lämpötilasäädöstä. Tästä 

syystä putkien lämmönluovutusta ei voida vähentää lämpöhäviöistä pattereita 

mitoitettaessa. Putkien lämmönluovutus on kuitenkin laskettava, jotta voidaan 

määritellä jokaiselle patterille menevän veden lämpötila. 

Kuva 5.4. Kaksiputkijärjestelmässä yhden huoneen putkien lämmänluovutus riippuu 

pääasiassa muista huoneista. 

Yksiputkijärjestelmä toimii päinvastoin; putkien lämmönluovutus ei käytännössä 

vaikuta pattereiden toimintaan. Siis tämä lämmönluovutus vähennetään 

lämpöhäviöistä pattereita mitoitettaessa. 

Kuva 5.5. Yksiputkijärjestelmässä putkien lämmänluovutus vähennetään lämpöhäviöistä 

pattereita mitoitettaessa. 

Kuva 5.4. Kaksiputkijärjestelmässä yhden huoneen putkien lämmönluovutus  riippuu pääasiassa muista 

huoneista.

Yksiputkijärjestelmä	toimii	päinvastoin;	putkien	lämmönluovutus	ei	käytännössä	vaikuta	

pattereiden toimintaan. Siis tämä lämmönluovutus vähennetään lämpöhäviöistä pattereita 

mitoitettaessa.

5. Yksiputkijärjestelmä 

Kuva 5.3. putkiston lämmönluovutus. 

Kun jokainen patteri on erikseen kytketty jakoverkostoon, yhden huoneen 

termostaattiventtiilin sulkeminen lopettaa lämmönluovutuksen tässä huoneessa ja 

viereisissä huoneissa, mikä todellakin aiheuttaa häiriön. 

Kaksiputkijärjestelmässä kuvan 5.4. mukaan putkien lämmönluovutus yhdessä 

huoneessa vaihtelee ja johtuu pääasiassa viereisen huoneen lämpötilasäädöstä. Tästä 

syystä putkien lämmönluovutusta ei voida vähentää lämpöhäviöistä pattereita 

mitoitettaessa. Putkien lämmönluovutus on kuitenkin laskettava, jotta voidaan 

määritellä jokaiselle patterille menevän veden lämpötila. 

Kuva 5.4. Kaksiputkijärjestelmässä yhden huoneen putkien lämmänluovutus riippuu 

pääasiassa muista huoneista. 

Yksiputkijärjestelmä toimii päinvastoin; putkien lämmönluovutus ei käytännössä 

vaikuta pattereiden toimintaan. Siis tämä lämmönluovutus vähennetään 

lämpöhäviöistä pattereita mitoitettaessa. 

Kuva 5.5. Yksiputkijärjestelmässä putkien lämmänluovutus vähennetään lämpöhäviöistä 

pattereita mitoitettaessa. 

Kuva 5.5. Yksiputkijärjestelmässä putkien lämmönluovutus  vähennetään lämpöhäviöistä pattereita mitoi-

tettaessa.



46

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN

5. Yksiputkijärjestelmä

5.1.4 Laskentaohjelma TA-MONOPLUS

Ilman teknistä tietämystä yksiputkijärjestelmän toiminnasta on vaikea rakentaa tällaista 

järjestelmää oikein.

Mikä on oikea menoveden lämpötila? Mikä patterikoko on valittava? Mikä on oikea virtaama 

kullekin patterille, kun ne on ylimitoitettu?

Windowsissa toimiva TA-MONOPLUS-ohjelmisto sisältää kaiken tarvittavan yksiputkijärjestel-

män suunnittelemiseksi. Mitoitusteho ja haluttu huonelämpötila lähtökohtana ohjelma laskee 

veden lämpötilan jokaiselle kiertopiirin patterille ottaen huomioon putkien lämmönluovutuk-

sen. TA-MONOPLUS:in avulla on helppo valita sopivin patteri kuhunkin tilanteeseen. Se laskee 

tarvittavan virtaaman samoin kuin vastaavat säädöt venttiileille.

Valitut patterit lähtökohtana optimoidaan kiertopiirin virtaama pienimmän mahdollisen 

pumppupaineen määrittämiseksi. Kun laskelmat ovat valmiit, voidaan täydelliset tekniset tie-

dot tulostaa kirjoittimelle. Ne sisältävät laskelmien tulokset, kiertopiiriin tarvittavat materiaalit 

ja venttiilien esisäätöarvot. 

5.2 Yksiputkiventtiilit

5.2.1 Kiinteä ohitus - muuttuva Kv-arvo

Useat ratkaisut ovat mahdollisia.

� Vi 

5. Yksi putki järjestelmä 

5.1.4 Laskentaohjelma TA-MONOPLUS 

Ilman teknistä tietämystä yksiputkijärjestelmän toiminnasta on vaikea rakentaa 
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täydelliset tekniset tiedot tulostaa kirjoittimelle. Ne sisältävät laskelmien tulokset, 

kiertopiiriin tarvittavat materiaalit ja venttiilien esisäätöarvot. 

5.2 Yksiputkiventtiilit 

5.2.1 Kiinteä ohitus - muuttuva Kv-arvo 

Useat ratkaisut ovat mahdollisia. 

qL 

-- --

Kuva 5.6. Jakokappale, jossa on kiinteä ohitus. 

Kuvassa 5.6 olevan ohituksen vastus on kiinteä. Virtaaman jako patterille ja sen 

ohi säädetään pienentämällä termostaattiventtiilin Kv-arvoa. Kun kyseessä on pieni 

patteri, melkein koko virtaama menee ohituksen kautta. Tämän vuoksi ohituksen 

painehäviö voi kasvaa tarpeettoman suureksi. Tällaisessa tapauksessa täytyy 

ohituksessa olla säädettävä venttiili, jolla voidaan tarvittaessa kasvattaa Kv-arvoa. 

Kuva 5.6. Jakokappale, jossa on kiinteä ohitus.

Kuvassa 5.6 olevan ohituksen vastus on kiinteä. Virtaaman jako patterille ja sen ohi säädetään 

pienentämällä termostaattiventtiilin Kv-arvoa. Kun kyseessä on pieni patteri, melkein koko 

virtaama menee ohituksen kautta. Tämän vuoksi ohituksen painehäviö voi kasvaa tarpeetto-

man suureksi. Tällaisessa tapauksessa täytyy ohituksessa olla säädettävä venttiili, jolla voidaan 

tarvittaessa kasvattaa Kv-arvoa.
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5.2.2 Vaihteleva ohitus -vakio Kv 

5. Yksi putki järjestelmä 

5.2.2 Vaihteleva ohitus - vakio Kv 

- -

Kuva 5.7. Jakokappale säädettävällä ohituksella. 

Kuvassa 5.7 kolmitieventtiili jakaa virtaaman patterin ja ohituksen kesken 

vakiolla kokonais-Kv-arvolla. Jakokappaleessa tapahtuva painehäviö on 

riippuvainen ainoastaan kiertopiirin virtaamasta. 3-tieventtiilin avulla tehtävä 

patterivirtaaman kasvattaminen tai pienentäminen ei siis vaikuta kiertopiirin 

virtaamaan. 

5.2.3 Suoja kaksoiskiertoa vastaan 

Kun termostaattiventtiili sulkeutuu, jää patterin alaosa suoraan kosketukseen 

lämminvesiputken kanssa. Tämä voi aiheuttaa kaksoiskierron paluupuolella (kuva 

5.8a), jonka seurauksena patterin lämmönluovutus on hallitsematonta. Tämän 

ilmiön estämiseksi patterin sisään asennetaan venttiilin mukana tuleva putki kuvan 

5.8b mukaisesti. Putkea ei kuitenkaan voida asentaa kaikkiin pattereihin. 

-

I \ 
a 

t � 
b 

Kuva 5.8. Kun termostaattiventtiili on kiinni, voi patterin paluuliitännässä muodostua 

kaksoiskiertu. Patterin sisään työnnettävä putki voi poistaa tämän ongelman. 

Kuva 5.7. Jakokappale säädettävällä ohituksella. 

Kuvassa 5.7 kolmitieventtiili jakaa virtaaman patterin ja ohituksen kesken vakiolla kokonais-

Kv-arvolla. Jakokappaleessa tapahtuva painehäviö on riippuvainen ainoastaan kiertopiirin 

virtaamasta. 3-tieventtiilin avulla tehtävä patterivirtaaman kasvattaminen tai pienentäminen ei 

siis vaikuta kiertopiirin virtaamaan. 

5.2.3 Suoja kaksoiskiertoa vastaan 

Kun termostaattiventtiili sulkeutuu, jää patterin alaosa suoraan kosketukseen lämminve-

siputken kanssa. Tämä voi aiheuttaa kaksoiskierron paluupuolella (kuva 5.8a), jonka seurauk-

sena patterin lämmönluovutus on hallitsematonta. Tämän ilmiön estämiseksi patterin sisään 

asennetaan venttiilin mukana tuleva putki kuvan 5.8b mukaisesti. Putkea ei kuitenkaan voida 

asentaa kaikkiin pattereihin. 

5. Yksi putki järjestelmä 

5.2.2 Vaihteleva ohitus - vakio Kv 

- -

Kuva 5.7. Jakokappale säädettävällä ohituksella. 

Kuvassa 5.7 kolmitieventtiili jakaa virtaaman patterin ja ohituksen kesken 

vakiolla kokonais-Kv-arvolla. Jakokappaleessa tapahtuva painehäviö on 

riippuvainen ainoastaan kiertopiirin virtaamasta. 3-tieventtiilin avulla tehtävä 

patterivirtaaman kasvattaminen tai pienentäminen ei siis vaikuta kiertopiirin 

virtaamaan. 

5.2.3 Suoja kaksoiskiertoa vastaan 

Kun termostaattiventtiili sulkeutuu, jää patterin alaosa suoraan kosketukseen 

lämminvesiputken kanssa. Tämä voi aiheuttaa kaksoiskierron paluupuolella (kuva 

5.8a), jonka seurauksena patterin lämmönluovutus on hallitsematonta. Tämän 

ilmiön estämiseksi patterin sisään asennetaan venttiilin mukana tuleva putki kuvan 

5.8b mukaisesti. Putkea ei kuitenkaan voida asentaa kaikkiin pattereihin. 

-
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Kuva 5.8. Kun termostaattiventtiili on kiinni, voi patterin paluuliitännässä muodostua 

kaksoiskiertu. Patterin sisään työnnettävä putki voi poistaa tämän ongelman. 

Kuva 5.8. Kun termostaattiventtiili on kiinni, voi patterin paluuliitännässä muodostua kaksoiskierto. Patte-

rin sisään työnnettävä putki voi poistaa tämän ongelman.
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5.3 Virtaaman jako patterille (λ-kerroin) 

5.3.1 Patterivirtaama 50% (λ= 0,5) 

Yksiputkijärjestelmien aikaisemmat versiot suunniteltiin yleensä niin, että patteri sai 50% 

virtaamasta. Prosenttiluku 50 valittiin siksi, että menoveden lämpötila t
2
 seuraavalle patterille 

on silloin sama kuin edellisen patterin ohituksen ja menon keskilämpötila. Kuvasta 5.2 näemme, 

että lämpötila t
2
 on helppo laskea. Seuraavaksi lasketaan patterin keskilämpötilan avulla, mikä 

nimellistehon tulee olla, jotta saadaan haluttu lämmönluovutus. 

50%:n virtaamajakaantuman katsotaan olevan hyvä asia siksi, että suuren virtaaman usko-

taan parantavan lämmönluovutusta. Ja tätä kautta patteripinnat voivat olla pienempiä. Tämä 

ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, koska aivan liian suuri virtaama aiheuttaa menopuolelle 

imuefektin. Tällöin patterin alaosassa oleva kylmä vesi sekoittuu menopuolen lämpöiseen ve-

teen ja patterin lämmönluovutus pienenee. Kun 250 W:n patterin läpi virtaa 50% kiertopiirin 500 

l/h virtaamasta, on patterin virtaama 23-kertainen sen nimellisvirtaamaan nähden. Kun patterin 

virtaamaa pienennetään siten, että termostaattiventtiilillä on nimellisnostokorkeus, lämmön-

luovutus putoaa 96%:iin (22/23), jolla ei ole käytännössä mitään vaikutusta. Termostaattiventtiili 

joutuu lähes koko ajan toimimaan melkein kiinni. Liikkumatilaa hyvän säädön aikaan saamisek-

si on erittäin vähän. 

Lisäksi tulee vielä huomioida se, että termostaattiventtiilin ollessa kiinni koko virtaaman 

täytyy mennä ohituksen kautta. Tällöin ohitusventtiilin virtaama kaksinkertaistuu ja painehäviö 

nelinkertaistuu. Suuri painehäviö vaikuttaa niin kiertopiirin kokonaisvirtaamaan kuin myös pii-

rin ensimmäisten patterien Jos pattereihin johdetaan pienempi osa virtaamasta, ovat ohitusten 

virtaaman muutokset pienempiä. Kiertopiirin virtaamasta tulee vakaampi. 

5.3.2 Valitaan muu kuin 50%:n patterivirtaama 

TA: n yksiputkipatteriventtiilillä RSD 801:n Kv-arvo on 1,2 ja patterivirtaamaa voi säätää välillä 

0-50%. Venttiili soveltuu kiertopiireihin, joissa virtaama on 200 l/h tai vähemmän. 

Kiertopiirin virtaaman ollessa suurempi kuin 200 l/h tulee käyttää venttiiliä RSD 831. Sen 

kokonais-K v-arvo 2,8 ja patterivirtaamaa voi säätää välillä 0-20%. 

Kummassakin edellä mainitussa tapauksessa RSD-venttiilin Kv-arvo on riippumaton patterin 

virtaamaosuudesta λ. 

Kun arvioidaan, kuinka suuri patterin nimellisteho tulee olla, rajoitetaan patterin suurinta 

mahdollista	virtaamaa	niin,	että	ΔT	on	vähintään	10K.	

Patterin valinta tehdään tämän pohjalta, mutta koska valikoima on rajallinen, valitaan usein 

patterin nimellisteho suuremmaksi kuin mitä sen laskettu teho on. Sitten määritellään tarvitta-

va virtaama, jotta saadaan tietty lämmönluovutus
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Esimerkki: Kiertopiirin virtaama on 400 l/h. Patterille tulevan veden lämpötila t
s
 = 82°C. Patterin 

tulee antaa 850 W:n teho, kun huonelämpötila on 20°C.  

 

Alustavat laskelmat ennen patterin valintaa: Alustava patterivirtaama on 20% 400 l/h:sta, eli 

80 l/h. Jos ΔT = 10K, virtaamaksi tulee 0,86 x 850 / 10 = 73 l/h. Valitaan pienempi kahdesta virtaa-

masta eli 73 l/h. ΔT on silloin 10K. Liitteessä A olevasta kuvan A 1 diagrammista näemme, että 

nimellinen ylimitoituskerroin 90/70-järjestelmän patterille on 1,1. (Yhdistä t
s
 -t

1
 = 82 -20 = 62K ja t

r
 

-t
i
 = 72-20 = 52K). Asennettavan patterin nimellisteho on siis 850 x 1,1 = 935 W.  

 

Lopulliset laskelmat patterin valinnan jälkeen: Todellinen nimellisteho, joka valitaan on 1020 

W. Mikä tulee patterin virtaaman olla? Ylimitoituskerroin Sp on 1020/850 = 1,2. Käytetään jälleen 

liitteen A kuvaa A 1. Yhdistetään t
s
 -t

i
 = 82-20 = 62K ja Sp = 1,2 jotta saadaan t

r
 -t

i
 = 43K eli t

r
 on sil-

loin 63°C. Tarvittava ΔT on siis 82-63 = 19K. Vaadittava patterivirtaama on q = 0,86 x 850/19 = 38,5 

l/h, toisin sanoen 10% kiertopiirin virtaamasta. 

Saneerauskohteissa patteritehot ovat jo annettuja. Tällöin määritellään suoraan patterivir-

taama kuvan A1 nomogrammin ja ylimitoituskertoimen avulla sekä menoveden lämpötilan 

perusteella. Joissakin uusissa rakennuksissa saattavat patterit olla identtisiä ulkonäköseikkojen 

vuoksi. Silloin haluttu teho saadaan säätämällä jokaiselle patterille oikea virtaama. 

5.4 Kiertojohdon virtaama 

Teoreettiselta kannalta suurin mahdollinen kiertojohdon virtaama olisi paras. Silloin kier-

tojohdon lämpötilahäviöt pienenisivät kuten myös piirin viimeisten patterien pinta-ala. Vii-

meisten patterien veden lämpötila ei myöskään nousisi merkittävästi ensimmäisten patterien 

termostaattiventtiilien sulkeutuessa. Käytännössä kiertopiirin virtaamaa rajoittavat kuitenkin 

käytettävissä olevan paine-eron suhde putkikokoon ja -pituuteen, patterien lukumäärään, jne. 

(ks. kuva 5.9). Kiertopiirin kokonaislämmönluovutus ja menoveden lämpötila ovat myös hyvin 

dominoivia tekijöitä määritettäessä sopivaa virtaamaa (ks. kohta 5.4.1). Osassa tapauksia, joissa 

maksimaalinen patterivirtaama λmax on alhainen (esim: λmax = 0,2), voi suurikokoinen patteri 

laskea voimakkaasti kiertopiirin veden lämpötilaa (ks. kohta 5.4.2).
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5.4.1 Annettuun L1T:hen perustuva virtaaman valinta

Kiertopiirin	virtaama	voidaan	laskea	valitun	lämpötilaeron	ΔT	ja	kiertopiiriin	sisältyvien	patte-

ritehojen summan ΣP perusteella seuraavaa kaavaa apuna käyttäen:

q
L
  = kiertopiirin virtaama (l/h)

ΣP = kiertopiirin patteritehojen summa (W) 

ΔT
L
  = kiertopiirin lämpötilaero (K)

Kuten arvata saattaa, pienenee sallittu lämpötilaero menoveden lämpötilan laskiessa. Kier-

topiirin	lämpötilaero	määritellään	normaalisti	seuraavalla	tavalla:	ΔT
L
 < 0,25 x (t

s
-20). Kun tämä 

sijoitetaan edellä esitettyyn kaavaan, saadaan arvio pienimmästä realistisesta kiertopiirin 

virtaamasta:

Esimerkki: Jos ΣP = 4000 W ja t
s
 = 80°C, saadaan q

L
 230 l/h.

5.4.2 Kiertojohdon suurimpaan patteriin perustuva virtaaman 
valinta (kun λ

max
 =0,2)

Kiertopiirin suurin patteri P
M

 joka luovuttaa eniten lämpöä, vaatii pienimmän virtaaman jotta 

sen ei tarvitsisi olla mahdottoman suuri. Jos terminen hyötysuhde on esim. Φ	=	0,43	=	ΔT
R
/(t

s
-t

i
), 

voimme edellä mainitulla arvolla max = 0,2 määrittää q
R
 =0,2 X q

L
 =P

M
	x	0,86/	ΔT

R
 ja tämän vuoksi

5.4.3 Virtaaman lopullinen valinta

Kahdella edellä esitetyllä tavalla lasketuista arvoista valitaan alhaisin.
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5.5 Kiertopiirin painehäviöt 

Liitteen B nomogrammissa B 1 on painehäviöt esitetty putken virtaaman ja halkaisijan funk-

tiona. 

Virtaamalle 300 l/h sisähalkaisijaltaan 14 mm olevassa putkessa painehäviö on esim. 317 Pa/m 

vedenlämpötilan ollessa 20°C ja 27 8 Pa/m vedenlämpötilalla 70°C. Alla olevasta taulukosta 5.1 

nähdään, kuinka montaa putkimetriä vastaavat yksiputkipatteriventtiilit, joiden K v-arvot ovat 

5. Yksiputkijärjestelmä 

5.5 Kiertopiirin painehäviöt 

Liitteen B nomogrammissa B 1 on painehäviöt esitetty putken virtaaman ja 
halkaisijan funktiona. 

Virtaamalle 300 l/h sisähalkaisijaltaan 14 mm olevassa putkessa painehäviö on 
esim. 3 17 Palm vedenlämpötilan ollessa 20°C ja 27 8 Palm vedenlämpötilalla 70°C. 

Alla olevasta taulukosta 5.1 nähdään, kuinka montaa putkimetriä vastaavat 
yksiputkipatteriventtiilit, joiden K v-arvot ovat 1,2 ja 2,8. 

10 12 14 16 18 

Kv=1,2 3.79 6.23 9.80 14.. 87 21.88 

Kv=2,8 0.69 1.80 2.73 4.02 5.76 8.06 11.05 14.88 

1 käyrä 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.45 0.48 

Taulukko 5.1. Putkipituudet, jotka vastaavat venttiileitä, joiden Kv-arvot ovat 1,2 ja 2,8. 

Putkipituudet, jotka vastaavat putkikäyrää. Arvot ovat veden lämpötila lle 70°C. 

Edellisen taulukon mukaan venttiili, jonka Kv = 2,8 ja joka on kytketty kahden 
putkikäyrä avulla, aiheuttaa painehäviön, joka vastaa 4,72 m pituista putkea, jonka 
halkaisija on 14 mm. 

5.6 Yksiputkijärjestelmän kiertojohdon mitoittaminen 

Yksiputkijärjestelmän kiertojohdot mitoitetaan useimmiten tietokoneen avulla. 
Tarvittaessa ne voidaan mitoittaa myös käsin seuraavalla tavalla. 

Yksiputkijärjestelmän kiertojohdossa on viisi patteria. Patteri en tehot ovat 1000, 
1200, 900, 1000 ja 800 W. Huoneiden lämpötilat, joihin patterit on sijoitettu, ovat 

20,22,2 1,20 ja 20°C. Menoveden lämpötila on 8SoC. Patterien nimellistehot on 
määritelty 90/70-010suhteissa. Putken kokonaispituus on 25 111. Jakokappaleen ja 
muiden osien virtausvastus vastaa venttiiliä, jonka Kv-arvo on 2,1. Kiertopiirin 
venttiilin Kv-arvo on 1,9. 

Laske patterien tarvitsema nimellisteho sekä kiertopiirin kokonaispainehäviö. 

5.6.1 Kiertojohdon virtaama 

Pienin suositeltu virtaama on 

3.44 x LP 3.44 x 4 900 
= = 260 l/h 

(t, - 20) 85 - 20 

Virtaama pyöristetään ylöspäin arvoon 300 l/h. 

Taulukko 5.1. Putkipituudet, jotka vastaavat venttiileitä, joiden Kv-arvot ovat 1,2 ja 2,8. Putkipituudet, jotka 

vastaavat putkikäyrää. Arvot ovat veden lämpötilalle 70°C. 

Edellisen taulukon mukaan venttiili, jonka Kv = 2,8 ja joka on kytketty kahden putkikäyrä avul-

la, aiheuttaa painehäviön, joka vastaa 4,72 m pituista putkea, jonka halkaisija on 14 mm. 

5.6 Yksiputkijärjestelmän kiertojohdon mitoittaminen 

Yksiputkijärjestelmän kiertojohdot mitoitetaan useimmiten tietokoneen avulla. Tarvittaessa 

ne voidaan mitoittaa myös käsin seuraavalla tavalla. Yksiputkijärjestelmän kiertojohdossa on 

viisi patteria. Patteri en tehot ovat 1000, 1200, 900, 1000 ja 800 W. Huoneiden lämpötilat, joihin 

patterit on sijoitettu, ovat 20, 22, 21, 20 ja 20°C. Menoveden lämpötila on 85°C. Patterien nimel-

listehot on määritelty 90/70-010suhteissa. Putken kokonaispituus on 25 m. Jakokappaleen ja 

muiden osien virtausvastus vastaa venttiiliä, jonka Kv-arvo on 2,1. Kiertopiirin venttiilin Kv-arvo 

on 1,9. Laske patterien tarvitsema nimellisteho sekä kiertopiirin kokonaispainehäviö. 

5.6.1 Kiertojohdon virtaama 

Pienin suositeltu virtaama on 

5. Yksiputkijärjestelmä 

5.5 Kiertopiirin painehäviöt 

Liitteen B nomogrammissa B 1 on painehäviöt esitetty putken virtaaman ja 
halkaisijan funktiona. 

Virtaamalle 300 l/h sisähalkaisijaltaan 14 mm olevassa putkessa painehäviö on 
esim. 3 17 Palm vedenlämpötilan ollessa 20°C ja 27 8 Palm vedenlämpötilalla 70°C. 

Alla olevasta taulukosta 5.1 nähdään, kuinka montaa putkimetriä vastaavat 
yksiputkipatteriventtiilit, joiden K v-arvot ovat 1,2 ja 2,8. 

10 12 14 16 18 

Kv=1,2 3.79 6.23 9.80 14.. 87 21.88 

Kv=2,8 0.69 1.80 2.73 4.02 5.76 8.06 11.05 14.88 

1 käyrä 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.45 0.48 

Taulukko 5.1. Putkipituudet, jotka vastaavat venttiileitä, joiden Kv-arvot ovat 1,2 ja 2,8. 

Putkipituudet, jotka vastaavat putkikäyrää. Arvot ovat veden lämpötila lle 70°C. 

Edellisen taulukon mukaan venttiili, jonka Kv = 2,8 ja joka on kytketty kahden 
putkikäyrä avulla, aiheuttaa painehäviön, joka vastaa 4,72 m pituista putkea, jonka 
halkaisija on 14 mm. 

5.6 Yksiputkijärjestelmän kiertojohdon mitoittaminen 

Yksiputkijärjestelmän kiertojohdot mitoitetaan useimmiten tietokoneen avulla. 
Tarvittaessa ne voidaan mitoittaa myös käsin seuraavalla tavalla. 

Yksiputkijärjestelmän kiertojohdossa on viisi patteria. Patteri en tehot ovat 1000, 
1200, 900, 1000 ja 800 W. Huoneiden lämpötilat, joihin patterit on sijoitettu, ovat 

20,22,2 1,20 ja 20°C. Menoveden lämpötila on 8SoC. Patterien nimellistehot on 
määritelty 90/70-010suhteissa. Putken kokonaispituus on 25 111. Jakokappaleen ja 
muiden osien virtausvastus vastaa venttiiliä, jonka Kv-arvo on 2,1. Kiertopiirin 
venttiilin Kv-arvo on 1,9. 

Laske patterien tarvitsema nimellisteho sekä kiertopiirin kokonaispainehäviö. 

5.6.1 Kiertojohdon virtaama 

Pienin suositeltu virtaama on 

3.44 x LP 3.44 x 4 900 
= = 260 l/h 

(t, - 20) 85 - 20 

Virtaama pyöristetään ylöspäin arvoon 300 l/h. Virtaama pyöristetään ylöspäin arvoon 300 l/h.
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5.6.2 Putkikoko

Putkikoko valitaan käytettävissä olevan paine-eron Dp ja kiertojohdon virtaaman perusteella 

(katso kuva 5.9). Esimerkiksi voidaan valita putki, jonka sisähalkaisija on 14mm.

5.6.3 Nimellisteho

Patterien nimellisteho lasketaan 90/70-0l0suhteissa, jotta saadaan haluttu lämmönluovutus 

kun jokaisen patterin virtaama q
R
 = 0,2 X q

L
 = 0,2 x 300 = 60 l/h. Esimerkkinä teemme laskelmat 

patterille nro. 2: 

Indeksi "i" esittää kiertojohdosta valittua patteria.

1- Menoveden lämpötila: =  

Kun i = 2: (kaava)

2- Paluu veden lämpötila:

Kun i = 2: (kaava)

3- Laske nimellisteho. Ylimitoituskerroin: Sp = P
n
/P:

Sp saadaan nomogrammista, joka on liitteen A kuvassa A 1. Nomogrammissa yhdistetään t
s
-t

i
 

= 82,1 -22 = 60 K ja t
r
-t

i
 = 64,9 -22 = 42,1 K, jolloin saadaan arvo Sp = 1,23.

Nyt voidaan laskea patterin nro 2 nimellisteho: 1,23 x 1200 = 1476 w. Taulukosta 5.2 nähdään 

muidenkin patterien vastaavat arvot.

5. Yksiputkijärjestelmä 

5.6.2 Putkikoko 

Putkikoko valitaan käytettävissä olevan paine-eron Dp ja kiertojohdon viltaaman 
perusteella (katso kuva 5.9). Esimerkiksi voidaan valita putki, jonka sisähalkaisija on 
14mm. 

5.6.3 Nimellisteho 

Patterien nimellisteho lasketaan 90/70-010suhteissa, jotta saadaan haluttu 
lämmönluovutus kun jokaisen patterin virtaama gR = 0,2 X gL = 0,2 x 300 = 60 l/h. 
Esimerkkinä teemme laskelmat patterille nro. 2: 
Indeksi "i" esittää kiertojohdosta valittua patteria. 

0.86 x P(i-l)1- Menoveden lämpötila: = t'i = 
t'(i_ 1) -

qL 

i = 2: (kaava) 

0.86 �� 
2- Paluu veden lämpötila: tri = t'i-

qR 

Kun i = 2: (kaava) 

3- Laske nimellisteho. Ylimitoituskerroin: Sp = P,/P: 

Sp saadaan nomogrammista, joka on liitteen A kuvassa Nomogrammissa 
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Patt.-nro P Pnc 

70.7 
82.1 64.9 1.23 
78.7 65.8 1.22 
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73.2 61.7 1.35 1080 
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5. Yksiputkijärjestelmä 

5.6.2 Putkikoko 

Putkikoko valitaan käytettävissä olevan paine-eron Dp ja kiertojohdon viltaaman 
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Patterien nimellisteho lasketaan 90/70-010suhteissa, jotta saadaan haluttu 
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5.6.3 Nimellisteho 
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yhdistetään ts-ti = 82,1 - 22 = 60 K ja t,-ti = 64,9 - 22 = 42,1 K, jolloin saadaan arvo 
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Taulukko 5.2. Esimerkin tulosten yhteenveto. 
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5.6.4 Patterivirtaamien korjaaminen

Patteri en ilmoitetut nimellistehot (P
n
) ovat yleensä korkeampia kuin laskelmissa vaadittavat 

nimellistehot (P
nc

) Tämän vuoksi patterivirtaamia nyt korjataan.

Erotuksen (t
s
-t

i
) arvot saadaan taulukosta 5.2. Sp = P

n
/p on myös tunnettu.

Näiden avulla määritetään kuvan A 1 nomogrammista arvot seuraaville: (t
p
 -t

s
)

Sitten määritetään t
r
 sekä pienin virtaama qR = 0,86 P /(t

s
-t

r
). Taulukossa 5.3 on lopputuloksen 

yhteenveto.

-J�----------------- 5. Yksi putki järjestelmä 

5.6.4  Patterivirtaamien korjaaminen 

Patteri en ilmoitetut nimellistehot (P) ovat yleensä korkeampia kuin laskelmissa 
vaadittavat nimellistehot (PIlJ Tämän vuoksi patterivirtaamia nyt korjataan. 

Erotuksen (t -t) arvot saadaan taulukosta 5.2. Sp = P /p on myös tunnettu. 
S I  n 

Näiden avulla määritetään kuvan Al nomogrammista arvot seuraaville: (t -t) 
p s 

Sitten määritetään tr sekä pienin virtaama qR = 0,86 P /(ts-t,). Taulukossa 5.3 on 
lopputuloksen yhteenveto. 

qL = 300 llh di = 14 mm 

Patt. uro ts 

1 1000 II 00 1.10 46.9 15.6 

5 

82.1 

78.7 

76.1 

73.2 

21 

1200 

1000 

1500 

1100 
1300 

1100 

1.25 

1.22 
1.30 

1.37 

56.0 

61.4 
56.5 

18.7 

20.0 
20.0 

18.8 

Taulukko 5.3. Patterivirtaamien uudelleen laskeminen ilmoitettujen 

patteritehojen mukaisesti. 

5.6.5  Painehäviöiden huomioiminen kiertojohdossa (veden 

lämpötilassa 10°C) 

5.6.5.1  Kokonaispainehäviön huomioiminen 

Arvioitaessa karkeasti tarvittavaa kiertojohdon paine-eroa, oletamme 
mielivaltaisesti tiettyjä kiinteitä vastuksia kiertojohdolle. Esim. jokainen venttiili 
vastaa viittä metriä putkea. 

Oletetaan, että kiertojohdossa on viisi patteria, putken sisähalkaisija on 14 mm ja 
kiertojohdon virtaama on 300 l/h. Silloin saamme kuvasta 5.9 painehäviöksi n. 
20 kPa. 

Taulukko 5.3. Patterivirtaamien uudelleen laskeminen ilmoitettujen patteritehojen mukaisesti.

5.6.5 Painehäviöiden huomioiminen kiertojohdossa (veden lämpö-
tilassa 70°C)

5.6.5.1 Kokonaispainehäviön huomioiminen

Arvioitaessa karkeasti tarvittavaa kiertojohdon paine-eroa, oletamme mielivaltaisesti tiettyjä 

kiinteitä vastuksia kiertojohdolle. Esim. jokainen venttiili vastaa viittä metriä putkea.

Oletetaan, että kiertojohdossa on viisi patteria, putken sisähalkaisija on 14 mm ja kiertojoh-

don virtaama on 300 l/h. Silloin saamme kuvasta 5.9 painehäviöksi n. 20 kPa.

5. Yksiputkijärjestelmä
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5. Yksiputkijärjestelmä 

III 

I/s I/hn 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

dj mm 

18 

12 

11 

10 

0.16 
600 

0.14 500 

0.12 -

300 

200 

0.05 -

150 

��
kPa 

60 

50 

40 

30 

20 

Kuva 5.9. Kiertopiirin kokonaispainehäviön arviointi yksiputkipatteriventtiileillä. 

Kv = 2,8. 
n = patterien lukumäärä kiertojohdossa 

di = putken sisähalkaisija (mm) 

q = kiertojohdon virtaama (lämpötilassa 70°C). 

Tällä menetelmällä saamme nopeasti käsityksen kiertopiiristä. Voimme myös 
kokeilla, kuinka eri putken halkaisija tai eri virtaama sopisi olemassa olevalle paine
erolle. 

Kuva 5.9. Kiertopiirin kokonaispainehäviön arviointi yksiputkipatteriventtiileillä. 

Kv = 2,8. 

n = patterien lukumäärä kiertojohdossa. 

di = putken sisähalkaisija (mm). 

q = kiertojohdon virtaama (lämpötilassa 70°C). 

Tällä menetelmällä saamme nopeasti käsityksen kiertopiiristä. Voimme myös kokeilla, kuinka 

eri putken halkaisija tai eri virtaama sopisi olemassa olevalle paine-erolle

5. Yksiputkijärjestelmä
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5. Yksiputkijärjestelmä 

n �� 
kPa 

10 60 

50 

q 40 

IIs IIh 

di 
250 

18 30 

0.060
14 

13 
200 

0.050 

11 

20 

10 150 

0.040 

0.030 

100 

10 

Kuva 5.10. Kiertopiirin kokonaispainehäviön arviointi yksiputkipatteriventtiileillä. 

Kv 1,2.= 

n patterien lukumäärä kierto johdossa. = 

di putken sisähalkaisija (mm). = 

q = kierto johdon virtaama (lämpötilassa 70°C). 

5.6.5.2 Kokonaispainehäviön laskeminen 

Painehäviöitä määritellään kahdella eri tavalla. Venttiilien painehäviöitä 

kuvataan K v-arvon avulla ja putkien ja putken osien painehäviöitä vastaavilla 

putkipituuksilla. Taulukossa 5.4 on esimerkki, jossa patteriventtiilien Kv-arvo on 2,8 
(kokonaisputkipituus on 25 metriä ja putken halkaisija di = 14 mm). Jakokappaleen 

ja muiden varusteiden vastukset vastaavat venttiilin Kv-arvoa 2,1, kiertojohto

venttiilin Kv = 1,9. Kaikki viisi patteria on asennettu siten, että jokaisen kytkentään 

on käytetty kaksi putkikäyrää. Kiertojohdossa on lisäksi kuusi putkikäyrää. 

Kiertojohdon virtaama on 300 l/h. 

Kuva 5.10. Kiertopiirin kokonaispainehäviön arviointi yksiputkipatteriventtiileillä.

Kv = 1,2.

n = patterien lukumäärä kierto johdossa.

di = putken sisähalkaisija (mm).

q = kierto johdon virtaama (lämpötilassa 70°C).

5.6.5.2 Kokonaispainehäviön laskeminen

Painehäviöitä määritellään kahdella eri tavalla. Venttiilien painehäviöitä kuvataan K v-arvon 

avulla ja putkien ja putken osien painehäviöitä vastaavilla putkipituuksilla. Taulukossa 5.4 on 

esimerkki, jossa patteriventtiilien Kv-arvo on 2,8 (kokonaisputkipituus on 25 metriä ja putken 

halkaisija di = 14 mm). Jakokappaleen

ja muiden varusteiden vastukset vastaavat venttiilin Kv-arvoa 2,1, kiertojohtoventtiilin Kv = 

1,9. Kaikki viisi patteria on asennettu siten, että jokaisen kytkentään on käytetty kaksi putkikäy-

rää. Kiertojohdossa on lisäksi kuusi putkikäyrää. Kiertojohdon virtaama on 300 l/h.

5. Yksiputkijärjestelmä
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qL r 5.74 

2.04 

5. Yksiputkijärjestelmä 

Kaava Lukumäärä Kokonais .1p 
(kPa) (kPa) 

Patteriventtiili 1.15 

Jakokappale 2.04 

2.12 

Kieltopiirin 2.49 2.49 
venttiili 

Putkea 

Putkikäyriä 

Ks. kuva Bl 

Ks. 5.1 

1.92 

0.280 kPa/m 

0.280xO.35 0.098 

25 

Yhteensä 

1.6 

Taulukko 5.4. Kiertopiirin painehäviöiden laskeminen. 
Taulukko 5.4. Kiertopiirin painehäviöiden laskeminen.

5. Yksiputkijärjestelmä
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Kuvaa 5.11 voidaan käyttää ohitusvirtaaman oikean säädön löytämiseen sekä venttiilien ja 

putkien painehäviöiden arvioimiseen.

5. Yksiputkijärjestelmä 

Kuvaa 5.11 voidaan käyttää ohitusvirtaaman oikean säädön löytämiseen sekä 

venttiilien ja putkien painehäviöiden arvioimiseen. 

Kv � 1.2 

100 
55 

90 

80 

70 

60 

50 
� = 40a: 
rr 

30 

20 

10 
0'0 )'00 

)'0'0 
..-. 'co 
C1l Ul 

CL .!!! 
..Y:=
��n.C 
<l � 

)' 

11 

13 

E 14 
g 

"' 0'0 

Kv � 2.8 

55 

1 

"' 00 , 

)' : 

"' 0'0 
"' 00 

"' 0'0 

'" '" 

L'lp (Palm) 
putkessa 

0'00 qL (I/h) 

Kv = 2,8 

Kv = 1.2 

Kuva 5.11. Ylempi: Patterivirtaama 4R suhteessa kiertopiirin virtaamaan qL RDS-venttiilin 

eri ohitusasetuksilla (kierroksia). 

Alempi: Venttiilin painehäviö suhteessa kiertopiirin virtaamaan. Annetulla putken 

sisämitalla saadaan painehäviö putkimetriä kohti. Pinnankarkeus 0,0045 mm. Veden 

lämpötila 70°e. 

Esimerkki: Kun kiertopiirin virtaama on 300 1fh ja RDS-venttii1in K v-arvo on 

2,8, tulee ohitusventtiilin säätöarvoksi kaksi kierrosta, jotta saataisiin 

patterivirtaama 341fh. Venttiilin painehäviö on 1,15 kPaja 14 mm:n putken 

painehäviö on 280 Palm. 

Kuva 5.11. Ylempi: Patterivirtaama q
R
 suhteessa kiertopiirin virtaamaan q

L
 RDS-venttiilin eri ohitusasetuk-

silla (kierroksia). 

Alempi: Venttiilin painehäviö suhteessa kiertopiirin virtaamaan. Annetulla putken sisämitalla saadaan 

painehäviö putkimetriä kohti. Pinnankarkeus 0,0045 mm. Veden lämpötila 70°C. 

Esimerkki: Kun kiertopiirin virtaama on 300 l/h ja RDS-venttiilin K v-arvo on 2,8, tulee ohitusvent-

tiilin säätöarvoksi kaksi kierrosta, jotta saataisiin patterivirtaama 34 l/h. Venttiilin painehäviö 

on 1,15 kPa ja 14 mm:n putken painehäviö on 280 Pa/m.

Liitteet
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A. Patterien mitoittaminen eri käyttöolosuhteiden mukaan
B. Painehäviöt putkessa
C. Käytetyt merkinnät ja symbolit

Liitteet
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A. Patterien mitoittaminen eri käyttöolosuhteiden mukaan

1.5 

Liitteet 

A. Patterien mitoittaminen eri käyttöolosuhteiden mukaan 

1 Menoveden lämpötila 
t Paluuveden lämpötila e 

Haluttu huonelämpötila 

P Tarvittava lämmönluovutus todellisissa olosuhteissa 
P" Patterin nimellinen lämmönluovutus 

Nimellislämpötilat  
t 900e  

t", 800e 

0.5 

70 70 

60 601.0 

50 1.0 50 

40 40 

1.5 

30 30 
2.0 

3.0 

20 20 

Kuva A1. Patterin teho, kun se toimii muissa kuin nimellisolosuhteissa (n 1,3J.= 

Kuva A1. Patterin teho, kun se toimii muissa kuin nimellisolosuhteissa (n = 1,3).

Liitteet
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t" 

45 

40 

2()OC 

35 

30 

25 

Uitteet 

t, Menoveden lämpötila 
te Paluuveden lämpötila 
t; Haluttu huonelämpötila 

P Tarvittava lämmönluovutus todellisissa olosuhteissa 
P, Patterin nimellinen lämmönluovutus 

Nimellislämpötilat 
2()OCoO°C 1 40°C tm ,'1 

55°C 45°C ttsn trn m 

0.5 
0.5 

15 

35 
. -.-.

•
••....•. 

30 .... 
' .. 

1.5
. 

25 1.5 
2.0 

2.0 
2.5 

20 2.5 
3.0 

3.0 
4.0 

4.0 
5.0 

5.015 

10 
60/40 55/45 

10 

t - t . S I Pn Ip t r - t i 

Kuva A2. Patterin teho, kun se toimii muissa kuin nimellisDlosuhteissa (/1 = Kuva A 2. Patterin teho, kun se toimii muissa kuin nimellisolosuhteissa (n = 1,3).

Liitteet
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? 50 
"'-
CT 45
'" 
�� 40 
'" 
�� 35 

30 

25 

35 

Liitteet 

Sp = 2 Sp = 1.8 Sp = 1.6 Sp = 1.4 

40 45 50 

AT 

10 

11 

1 2  

1 3  

14 

15 

55 60 65 70 

Kuva A3. Virtaama (llh) JOOO W:a kohti ylimitoituskertoimen Sp = Pn/P ja meno veden 
lämpötilan t,funktiona. Nimellislämpötilat ovat t",=90°C, t",=70°C. 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Kuva A4. Virtaama (l/s) JOOO W'a kohti ylimitoituskertoimen Sp = Pn/P ja menoveden 
lämpötilan tJunktivna. Nimellislämpötilat ovat t,,, =8:2 °C, t,." = 71°C. 

Kuva A 3. Virtaama (l/h) 1OOO W:a kohti ylimitoituskertoimen Sp = Pn/P ja meno veden  

lämpötilan t
s
 funktiona. Nimellislämpötilat ovat t

sn
=90°C, t

rn
=70°C.
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CT 45
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'" 
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35 

Liitteet 

Sp = 2 Sp = 1.8 Sp = 1.6 Sp = 1.4 
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1 3  
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Kuva A3. Virtaama (llh) JOOO W:a kohti ylimitoituskertoimen Sp = Pn/P ja meno veden 
lämpötilan t,funktiona. Nimellislämpötilat ovat t",=90°C, t",=70°C. 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Kuva A4. Virtaama (l/s) JOOO W'a kohti ylimitoituskertoimen Sp = Pn/P ja menoveden 
lämpötilan tJunktivna. Nimellislämpötilat ovat t,,, =8:2 °C, t,." = 71°C. 

Kuva A 4. Virtaama (l/s) 1OOO W:a kohti ylimitoituskertoimen Sp = Pn/P ja menoveden  

lämpötilan t
s
 funktiona. Nimellislämpötilat ovat t

sn
 =82°C, t

rn
 = 71°C.

Liitteet
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Esimerkki: (katso kuva A 1, veden nimellislämpötilat 90/70°C). 

1.  Huoneen lämpöhäviöt ovat 1000 W. t
s
 = 60°C ja t

r
 = 50°C. Kuinka suuri tulee patterin nimel-

listehon olla, jos haluttu huonelämpötila on 20°C? Patterikapasiteetti on määritelty veden 

lämpötiloille 90/70°C.  

 

Yhdistetään t
s
-t

i
= 60-20= 40K ja t

r
-t

i
= 50-20= 30K, saadaan P

n
/P= 2,04. Toisin sanoen veden läm-

pötilan ollessa 90/70°C asennettavan patterin tehon tulee olla 1000 x 2,04 W = 2040 W, jotta 

veden lämpötiloilla 60/50°C saataisiin 1000 W:n teho.  

 

Tarvittava	virtaama	on	P	x	0,86	/ΔT
c
 = 1000 x 0,86 /10 = 86 l/h.  

 

Myös seuraavaa kaavaa voidaan käyttää: 

 

Liitteet 

Esimerkki: (katso kuva A 1, veden nimellislämpötilat 90/70°C). 

1. Huoneen lämpöhäviöt ovat 1000 W. ts = 60°C ja tr = 50°C. Kuinka suuri tulee 
patterin nimellistehon olla, jos haluttu huonelämpötila on 20°C? 
Patterikapasiteetti on määritelty veden lämpötiloille 90/70°C. 

Yhdistetään ts-ti= 60-20= 40K ja tr-t,= 50-20= 30K, saadaan P /P= 2,04. 
Toisin sanoen veden lämpötilan ollessa 90/70°C asennettavan patterin tehon tulee 
olla 1000 x 2,04 W = 2040 W, jotta veden lämpötiloilla 60/50°C saataisiin 

1000 W:n teho. 

Tarvittava virtaama on P x 0,86 / �T = 1000 x 0,86 /10 = 861/h. 
c 

Myös seuraavaa kaavaa voidaan käyttää: 

( 3500 ]n/2 ( 3500 )1.33/2
S =  = =2 04 P 

(ts - tj )(tr - tj) (60 - 20)(50 - 20) 
, 

2. Tehontarve on 750 W, menoveden lämpötila 70°C ja virtaama 43 llh. Mikä pitää 
olla patterin nimellisteho, jotta sisälämpötila olisi 22°C? 

�T = 0,86 x 750/43 = 15K, joten t, = ts - �T = 70 - 15 = 55°C. 
Vedä viiva asteikolta ts - ti = 70 - 22 = 48 asteikolle tr-ti = 55 - 22 = 33, 
asteikolta P /P voidaan lukea tehosuhde 1,70. Valittavan patterin nimellisteho on 

oltava 750 x1,70 W = W. 

3. Patterin nimellisteho on W, vaikka huoneen lämpöhäviöt ovat vain 1000 W. 
Menoveden lämpötila on 80°C ja huonelämpötila 20°C. Mikä patterin virtaaman 
tulee olla, jotta sillä kompensoitaisiin tämä ylimitoitus? 

Vedä viiva asteikolta ts - ti = 80 -20 = 60K asteikolle P/P = 1250/1000 = 

jolloin asteikolta tr-ti saadaan arvo 42. Tällöin t, = 42 + 20 = 62 °C. 

Lämpötilaeron täytyy olla tr - ts = 80 - 62 = 18K. Todellinen virtaama on 
0,86 x 1000 / 18 = 48 llh. Nimellisvirtaama 1250 W:n patterille on 
0,86 x 1250 / 20 = 54 llh. 

2.  Tehontarve on 750 W, menoveden lämpötila 70°C ja virtaama 43 l/h. Mikä pitää olla patterin 

nimellisteho, jotta sisälämpötila olisi 22°C?  

 

ΔT	=	0,86	x	750/43	=	15K,	joten	t
r
= t

s
-ΔT	=	70	-15	=	55°C.	Vedä	viiva	asteikolta	t

s
-t

i
 = 70-22 = 48 

asteikolle t
r
-t

i
 = 55 -22 = 33, asteikolta P

n
 /P voidaan lukea tehosuhde 1,70. Valittavan patterin 

nimellisteho on oltava 750 x1,70 W = 1275 W. 

3.  Patterin nimellisteho on 1250 W, vaikka huoneen lämpöhäviöt ovat vain 1000 W. Menoveden 

lämpötila on 80°C ja huonelämpötila 20°C. Mikä patterin virtaaman tulee olla, jotta sillä 

kompensoitaisiin tämä ylimitoitus? Vedä viiva asteikolta t
s
 -t

i
 = 80 -20 = 60K asteikolle P

n
/P = 

1250/1000 =1,25, jolloin asteikolta t
r
-t

i
 saadaan arvo 42. Tällöin t

r
 = 42 + 20 = 62 °C. 

 Lämpötilaeron täytyy olla t
r
-t

s
 = 80 -62 = 18K. Todellinen virtaama on 0,86 x 1000 / 18 = 48 l/h. 

Nimellisvirtaama 1250 W:n patterille on 0,86 x 1250 /20 = 54 l/h.
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Sama asia voidaan laskea myös seuraavan kaavan avulla:Liitteet 

Sama asia voidaan laskea myös tietokoneella seuraavan kaavan avulla: 

0.86xP 
q = 

( ) S -2/nt - t· - X P 
s 1 (ts-ti) n 

O.86xlOOO 
= 48 1 / h  

(80 - 20) -
3500 

xL 25-2/1.33 

(80 - 20) 

Sama kaava on esitetty diagrammina kuvassa A3. 

4. Patterille, jonka nimellisteho on 1000 W (90170°C), mitataan meno veden 
lämpötilaksi (t) 55°Cja paluuveden lämpötilaksi (t) 50°C. Huonelämpötila 
(t) on 22,5°C, kun ulkolämpötila (te) on 3°C. 

4.1 Kuinka suuri on patterin todellinen lämmönluovutusteho? 

Vedä viiva asteikolta ts - tj = 55 - 22,5 = 32,5K asteikolle t 
r 

- tj = 50 - 22,5 = 

27,5°C. Nyt saamme tehosuhteen P/P = 2,5. Sen avulla saamme laskettua 
tehon P = 1000/2,5 = 400 W. 

4.2 Kuinka suuri on todellinen virtaama verrattuna nimellisvirtaamaan? 

Nimellisvirtaama on 0,86 P / ilT = 0,86 x 1000 / 20 = 43 llh. 
Todellinen virtaama on 0,86 x 400 / (55-50) = 69 (llh). 

4.3 Kuinka suuret ovat lämpöhäviöt, kun te = 3°Cja huonelämpötila on 20°C? 

Todelliset lämpöhäviöt ovat: 400 = k (tj - te) = k (22,5 - 3), josta saadaan 
k = 20,5. 

Lämpöhäviöt huonelämpötilalIe tj = 20°C ovat: k (20 - 3) = 20,5 (20 - 3) = 

348W. 

4.4 Millä paluuveden lämpötilalla trja virtaamalla q saavutetaan huonelämpötila 
20°C? 

Huonelämpötilan t ollessa 20°C on tehosuhde P IP = 1000/348= 2,9. Vedä 
viiva asteikolta (t -t) = (55 - 20) = 35 asteikolle P IP = 2,9,jolloin saadaan s 1 n 
asteikolta (t -t ) = (t - 20) = 1rc. 
Nyt voidaa� l�skea 

r 
menoveden lämpötila t, = 20 + 17 = 37°C sekä ilT = 

55 - 37 = 18K. 
Jotta edellä lasketut arvot toteutuisivat, täytyy virtaaman olla 0,86 P/ilT = 

0,86 x 348/ 18 = 17 l/h. 

4.5 Mikä patterin nimellisteho tarvitaan, että saavutetaan nimellisolosuhteet 
mitoitusulkolämpötilan ollessa tee = -10°C? 

Lämpöhäviöt ulkolämpötilalla tee = -} O°C ovat k (20 - (-10)) = 20,5 x 30 = 

615 W. 

Patterin nimellisteho täytyy olla 615 W virtaamalla 0,86 x 615 / 20 = 2 6,4 l/h. 

Sama kaava on esitetty diagrammina kuvassa A3. 

4.  Patterille, jonka nimellisteho on 1000 W (90/70°C), mitataan meno veden lämpötilaksi (t
s
) 

55°C ja paluuveden lämpötilaksi (t
s
) 50°C. Huonelämpötila (t

r
) on 22,5°C, kun ulkolämpötila (t

e
) 

on 3°C. 

4.1  Kuinka suuri on patterin todellinen lämmönluovutusteho? Vedä viiva asteikolta t
s
-t

i
 = 55-

22,5 = 32,5K asteikolle t
r
 -t

i
 = 50 -22,5 = 27,5°C. Nyt saamme tehosuhteen P

n
/P = 2,5. Sen avulla 

saamme laskettua tehon P = 1000/2,5 = 400 W. 

4.2  Kuinka suuri on todellinen virtaama verrattuna nimellisvirtaamaan? 

	 Nimellisvirtaama	on	0,86	P	/	ΔT	=	0,86	x	1000	/20	=	43	l/h.	Todellinen	virtaama	on	0,86	x	400	/	

(55-50) = 69 (l/h). 

4.3  Kuinka suuret ovat lämpöhäviöt, kun t
e
 = 3°C ja huonelämpötila on 20°C? 

 Todelliset lämpöhäviöt ovat: 400 = k (t
i
 -t

e
) = k (22,5-3), josta saadaan k = 20,5. Lämpöhäviöt 

huonelämpötilalle t
i
 = 20°C ovat: k (20-3) = 20,5 (20-3) = 348 W. 

4.4  Millä paluuveden lämpötilalla t
r
 ja virtaamalla q saavutetaan huonelämpötila 20°C? Huone-

lämpötilan t ollessa 20°C on tehosuhde P
n
/P = 1000/348= 2,9. Vedä viiva asteikolta (t

s
 -t

i
) = (55 

-20) = 35 asteikolle P
n
/P = 2,9, jolloin saadaan asteikolta (t

r
-t

i
) = (t

r
-20) = 17°C. 

 Nyt voidaan laskea menoveden lämpötila t
r
	=	20	+	17	=	37°C	sekä	ΔT	=	55	-37	=	18K.	Jotta	edellä	

lasketut	arvot	toteutuisivat,	täytyy	virtaaman	olla	0,86	P/ΔT	=	0,86	x	348/	18	=	17	l/h.	

4.5  Mikä patterin nimellisteho tarvitaan, että saavutetaan nimellisolosuhteet mitoitusulkoläm-

pötilan ollessa t
ec

 = -10°C? 

 Lämpöhäviöt ulkolämpötilalla  t
ec

 = -10°C ovat k (20 -(-10)) = 20,5 x 30 = 615 W. 

 Patterin nimellisteho täytyy olla 615 W virtaamalla 0,86 x 615 / 20 = 26,4 l/h.
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B. Painehäviöt putkessa

 

� � 
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B. Painehäviöt putkessa 

��  v q di 

0 0 
"- Palm L{) m/s I/s I/h mm500 600  800 18  
450  550 700 17  

500 
400 0.70  500 

450  15 400 350  400  
300 

350 300  13  
200  12 0.050 

250 0.40  

200 100 10  

Kuva Bl a. Painehäviii putkessa, jonka pinnan karkeus on < 0,0045 mm (ohutseinämäinen 

teräs, kupari, polyeteeni jne.). di putken sisähalkaisija (mm). = 

Kuva B1 a. Painehäviö putkessa, jonka pinnan karkeus on < 0,0045 mm (ohutseinämäinen teräs, kupari, 

polyeteeni jne.). di = putken sisähalkaisija (mm).

Liitteet
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300 

11 
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L1p v q dj 

0 0 
I"-

Palm 
m 

m/s I/s I/h mm 

200  18  

450  
200 0.120.50 

400  
17  

0.10 
350  

150  16  
0.08 

0.40 
150  

250  

0.06 

200  

0.30 
150 100  

0.04 

100  

100  

0.02 
0.20 

15  

14  

13  

12  

50  

50  10  

Kuva 81 b. Painehäviä putkessa, jonka pinnan karkeus on < 0,0045 mm (ohutseinämäinen 

teräs, kupari, polyeteeni jne.). di putken sisähalkaisija (mm). = 

Kuva 81 b. Painehäviö putkessa, jonka pinnan karkeus on < 0,0045 mm (ohutseinämäinen teräs, kupari, 

polyeteeni jne.). di = putken sisähalkaisija (mm).
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LiiUeet 

�� v q dj 

Palm m/5 1/5 m3/h mm 

0

0 
N DN300500 

750 
750 DN2501000

5.0
600 DN200500600 4.0 

100 
450 500 DN150

3.0 
400 450 50 140 DN1252.5 
350 400 100 120 

DN100 

300 350 2.0 10050 
300 10 90 

1.5 DN80 

DN65250 
200 1.0 10 60 

DN50
200 505

150 DN40 
40

150 DN32 

0.5
0.5 30 

100 DN25 

0.4 
0.5 DN20 

DN150 
lO 
C') 0

0.2 DN10 
v 

u Q) 

:r, a: 

50 10 
å 

U N 

å 
"-

Kuva B2. Painehäviä ja virtaama veden lämpätiloilla 20°C ja 70°C. 
(Putken oletettu pinnan karkeus on 0,05 mm.) 

Esimerkki 1: Kun koko on DN 80 (halkaisija 82,5 mm) ja virtaama 
20 m3/h, on virtaaman nopeus 1 mls ja painehäviö Palm 
20°C). 

Esimerkki 2: Kun putken koko on DN 10 (halkaisija (di) mm) ja virtaama 
on 0,1 m3/h, saadaan luku, joka on alle 3500. Tällöin yllä oleva 
nomogrammi ei ole sovellettavissa, koska se on tehty turbulenttiselle 
virtaamalle. 

Kuva B2. Painehäviö ja virtaama veden lämpätiloilla 20°C ja 70°C.  

(Putken oletettu pinnan karkeus on 0,05 mm.) 

Esimerkki 1: Kun putken koko on DN 80 (halkaisija 82,5 mm) ja virtaama 20 m³/h, on virtaaman 

nopeus 1 m/s ja painehäviö 140 Pa/m (lämpötilassa 20°C). 

Esimerkki 2: Kun putken koko on DN 10 (halkaisija (di) 12,5 mm) ja virtaama on 0,1 m³/h, saadaan 

luku, joka on alle 3500. Tällöin yllä oleva nomogrammi ei ole sovellettavissa, koska se on tehty 

turbulenttiselle virtaamalle.
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c. Käytetyt merkinnät ja symbolit

Menoveden lämpötila   t
s

Paluuveden lämpötila   t
r

Huonelämpötila   t
i

Ulkolämpötila    t
e

Huonelämpötilaan vaikuttava  

sisäinen lisäys asteina  a
l

Uitteet  

c. Käytetyt merkinnät ja symbolit 

Menoveden lämpötila  t 
s 

Paluuveden lämpötila  t 
r 

Huonelämpötila  t 
1 

Ulkolämpötila  t e 
Huonelämpötilaan vaikuttava 

sisäinen lisäys asteina a 

Lyhenne Yksikkö 

BPV 

C 

di mm  

de mm  

DN mm  

Llp  Pa, m vp, bae 

Pa, m vp, bae 

LlT K  

LlTc K  

LlT K  

LlT 

kPa, m vp, bae 

Kvs 

P W,kW 

p kPa, m vp, bar 

q I!s, Vb, m3Jh 

S 

STAD 

STAP 

t 

V 

m/s 

1 

Selitys 

Suhteellinen ohivirtausventtiili 

Lopullinen yksikkö: patteri, konvektori jne. 

Putken sisähalkaisija 

Putken ulkohalkaisija, ilman eristystä 

Putken nimellishalkaisija 

Paine-ero tai painehäviö 

Käytettävissä oleva paine-ero jossakin pisteessä 

Lämpötilaero kelvin-asteina (1 K = 1°C) 

Laskettu lämpötilaero 

Lämpötilaero kun virtaama ja kuormitus on 

Lämpötilaeron logaeitminen keskiarvo 

Haluttu virtaama/todell inen virtaama, TAl patterille menevä osuus kiertopiirin 

virtaamasta 

Laitteen tenninen hyötysuhde = flTc /= LlTo 

Nostokorkeus 

rVenttiilin virtaamakerroin. Vastaa virtaamaa m3Jh venttiiIin läpi paine-eolla 

1 bar. 

Täysin auki olevan venttiiiin Kv-arvo 

Teho, lämmönluovutus 

Staattinen pai ne 

Virtaama - 1 118 = 3600 IJh = 3,6 m 'Jh 

Tehon y lirnitoitus 

Virtaaman ylimitoitus 

Linjasäätöventtiili 

Omavoirnainen paine-erosäädin 

Lämpötila Celcius-asteina 

Absoluuttinen lämpötila kelvin-asteina 

Säätöventtiili (VI, V2, jne.) 

Nesteen nopeus. v = 0,354 q/di 2 jos q on I/h, di mm, v = 1273 q/qi2 jos q on IIs 

Kuva C J. Käytetyl tunnukset Ja yksiköl. 
Kuva C1. Käytetyt tunnukset Ja yksiköt.
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Symboli Merkitys Muut samaa tarkoittavat symbolit 

� Pumppu 

@ Kierroslukuohjattu pumppu 

Kuristusventtiili

r::fJ 
Kertasäätöventtiili, 

Li n jasäätöventti i Ii, 

jossa säätyvä aukko ja mittayhteet 

Takaiskuventtiili 

� Suhteellisesti säätävä 
ohitusventtiili 

� Paine-erosäädin  

 
Automaattinen  

kaksitiesäätöventtiili 

Automaattinen 

kaksitiesäätöventtiili On/Off-

toiminnolla 

Automaattinen 
kolmitiesäätöventtiili 

Säätöhaara (E,A tai1, 
� "B"USA:ssa) 

Sekoitushaara (L,B tai 2, "A"
A USA:ssa) 

Vakiovirtaushaara (C,AB <l tai 3) 

Avoin 

-*-

-e- 0 

[Xl 

-ft-

[:><II1II � � � 

� 1;.. � 

<l <l <l 

Kuva e2. Symbolit Kuva C2. Symbolit.
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