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Harjoitusten vetäjä

Solea varastoon
Omakotitaloon ollaan hankkimassa aurinkolämpöjärjestelmää. Aurinkolämmöllä lämmitetään käyttövettä ja ylimääräinen lämpö 
siirretään lattialämmitykseen. Keräinpinta-alaksi on suunniteltu 6 m2. Keräimet on suunnattu etelään, ja niiden kallistuskulma on 
30° vaakatasosta. Mitoituspäivänä keräimiin kohdistuu auringon säteilyenergiaa 9,5 kWh/m2. Keräimien hyötysuhteena voidaan 
käyttää arvoa 0,7. Jos halutaan, että varaajaan mahtuisi yhden päivän koko aurinkolämmön tuotanto, miten suuri varaajan pitäisi olla? 
Varaajan veden maksimilämpötila on 90 °C ja minimilämpötila 40 °C. Oletetaan, että päivän aikana käyttövettä ei kuluteta ja päivän 
alussa varaaja on minimilämpötilassaan. Varaajahäviöitä ei oteta huomioon, ja järjestelmähäviöt sisältyvät keräimen hyötysuhtee-
seen. 

Ratkaisu TALOTEKNIIKKA-LEHTI NRO 6/2019
Edelliskerran tehtävässä piti selvittää, mikä vaikutus rakennuksen kiinteistösähkönkulutukseen olisi, jos Vantaalle rakennettavan 
asuinkerrostalon huoneistokohtaisiksi ilmanvaihtokoneiksi valittaisiinkin hankintahinnaltaan 200 € kalliimpi kone, jonka LTO:n 
poistoilman vuosihyötysuhde on 75 %. Alkuperäisen ilmanvaihtokoneen LTO:n poistoilman vuosihyötysuhde on 55 %. Huoneis-
tojen ilmavirrat on suunniteltu tasapainoon, ja huoneistojen keskimääräinen tuloilmavirta on 40 l/s. Tuloilman lämpötila on 18 °C 
ja sisäilman lämpötila 21 °C. Jotta ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve saataisiin laskettua, pitää ensin laskea miten paljon 
lämmöntalteenotolla saadaan tuloilmaa lämmitettyä. Sitä varten lasketaan ensin lämmöntalteenotolla talteenotettu keskimääräinen 
teho kuukausittain. Koska kohde sijaitsee Vantaalla, kuukauden keskimääräisinä ulkolämpötiloina voidaan käyttää säävyöhykkeen 1 
energialaskennan ulkoilman kuukausittaisia keskilämpötiloja.  Tammikuun lämmöntalteenotolla talteenotettu yhden IV-koneen teho 
lasketaan kaavalla 
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Tuloilman keskimääräinen lämpötila LTO:n jälkeen tammikuussa lasketaan kaavalla
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𝑠𝑠𝑠𝑠

= 9,8 °𝐶𝐶𝐶𝐶 

Asuinkerrostalossa on 50 huoneistoa. Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve tammikuussa saadaan laskettua kaavalla
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× 50 × �(18 °𝐶𝐶𝐶𝐶 − 0 °𝐶𝐶𝐶𝐶)− 9,8 °𝐶𝐶𝐶𝐶�× 31 × 24ℎ = 14707 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ 

Nettotarpeet lasketaan vastaavasti kaikille kuukausille kummallekin koneelle. Koko vuoden nettotarpeessa otetaan huomioon vain 
ne kuukaudet, jolloin nettotarve on positiivinen. LTO:n poistoilman vuosihyötysuhteella 55 % ilmanvaihdon lämmitysenergian net-
totarpeeksi saadaan 86090 kWh ja vuosihyötysuhteella 75% 
28263 kWh. Jos koneeksi valitaan LTO:n poistoilman vuosi-
hyötysuhteella 75% varustettu kone, energiaa säästyy vuo-
dessa 57827 kWh. Ilmanvaihdon jälkilämmitys hoidetaan 
sähköllä. Kun lisäkustannus yhdestä koneesta on 200€ ja 
sähkön hintana käytetään 0,13 €/kWh, saadaan investoinnin 
korottomaksi takaisinmaksuajaksi 1,3 vuotta. 

www.stravent.fi

TULOILMALAITE S 55
Aina vedoton ja lähes äänetön, esisäädetty 
ilmamäärä. Ilmanvaihdon hyötysuhde jopa 
60–70 %. Ilmamäärä valittavissa aina 60 l/s 
asti 100 Pa paineella.


