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Kaugjahutus Tartus, hetkeseis
• Kesklinna prk (al. 2016)
– Jahutusjaama proj.võimsus 13MW
– Installeeritud võimsus hetkel 8,4MW
– Jahutusvõrgu pikkus 3,9km
– 7 hoonet ühendatud (kokku 6,8MW millest 2,1MW ehitusjärgus)

• Lõunakeskuse prk (al. 2017)
– Jah.jaama proj võimsus 9,8MW
– Installeeritud võimsus hetkel 5,4MW
– Jahutusvõrgu pikkus 2,1km
– 5 hoonet ühendatud (5,8MW millest 1,4MW ehitusjärgus)

• Maarjamõisa prk (al. 2019)
– Projekteerimine käib
– Ühendatakse Kesklinna piirkonnaga

– Alustab sügis 2019
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Kaugjahutuse lahendus
• Kaugjahutuse projekteeritud parameetrid
– Jahutusvõrgu parameetrid 6/16 (talvel temp vahe
väiksem)
– Jahutsvõrgu rõhuklass PN10
– Võrgupumpade tõstekõrgus 1-7 bar
– Tsirkuleerib pehmendatud vesi (sama kui kaugküte)
– Talvine koormus 5..10% tipukoormusest

• Jahutusmasinad
– Tsentrifugaal kompressoriga chillerid, R134A
– Soojuspump Aardlas kuni 700C kondensaatoril, HFO
R1234ze, GWP=7
– Talvine koormus Aardlas soojuspumbaga, Turus
vabajahutus jõe baasil
– kondensaatori poolel Turu JJ jõe vesi, Aardlas cooler
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Kaugjahutus vs. lokaalne lahendus
• Kaugjahutuse effektiivsus
– Jahutusjaamas kasutatakse tööstuslikke chillereid, mille
kasutegur on oluliselt kõrgem.

– Jõevee ja vabajahutuse kasutamine tagab võimaluse kasutada
vabajahutus ja tagab energia kokkuhoiu
– Soojuspumba EERcooling sõltub palju tööreziimist ja koormusest.
Kui kompressorid töötavad võimalikult nominaali lähedal, on
EER oluliselt parem.
– Tsirkulatsiooni pumpade mõju kogu jaama kasutegurile on suur

• Keskkonna mõju
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• Planeeritav kaalumistegur kaugjahutuse korral 0,4
– Näiteks kui lokaallahenduse EER on 3 (koos väliosaga) ja elektri
kaalumistegur on 2, siis kaalumistegur oleks ca 1/3x2=0,67
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– Primaarenergia , CO2 kokkuhoid kuni 70%
– F-gaasid summaarne kasutus väiksem (Rootslaste hinnangul
50%)

Savings

* 85% of electricity was produdeced from oil chale 2012.a.

Tehnilised tingimused projekteerimiseks (olulisemad nõuded)
• Projekteerijal täpsustada jahutuskoormus
• Võrgu temperatuurid 6/ ≥16 ºC
• Talvel pealevool kõrgem T1=8...9oC,
– (kuna +6ºC ei vajata. Vajaduse tekkimisel taastame +6ºC)

• Rõhuklass PN 10 bar (primaarpoolel);
• Rõhkude vahe jahutusvõrgus on piirides 0,7.. 5 bar
• Mõõtmine arvestiga, mõõtja kaugus <2 m sisendist
• Külmumise vältimiseks ette näha by-passliin
sulgeseadme ja liiniseadeventiilga Kvs=2,7

• Reguleerimiseks kasutada 2-tee ventiile
• primaarpoole paigaldada diferentsiaalrõhu regulaator
• Jahutussõlm varustada 230V pistikuga
• Süsteemi täide lahendada tarbeveelt

• Projekteeritud temperatuuride vahe soojusvaheti
primaar- ja sekundaarpoole vahel < 2 ºC.
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Kaugjahutus eelis kliendile
• Väiksem alginvesteering
• Jahutusvõimsuse riski vähenemine (võimsus on
lepinguline)
• Lihtsam saavutada vajalikku energiamärgist
• Väiksem ruumi vajadus
• Väliosade puudumine
• Väiksem hoone elektrivõimsus
• Hooldus- ja opereerimis kulude vähenemine, vähem
ootamatusi
• Keskkonna teemad
– Puudub müra

– Puudub vibratsioon
– Väiksem F-gaaside kasutus
– väiksem ökoloogiline jalajälg
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Klientide jahutussüsteem
• Süsteem peab tagama võimalikult kõrge tagastuva
temperatuuri

8˚C
Ventilatsiooniseadmed,
13-18˚C

• Kõrge tagastuv on oluline, kuna
– Jah.võrgu läbilaske võime on piiratud (vee kogused
suured)
– Kõrgem tagastuv tõstab süsteemi effektiivsust

14˚C
jahutuslaed,
Jahutatuskonvektorid

– Võimaldab võrku suurendada

• Soovime eri seadmete jadaühendust (nt. ventil
tagastuv siseneb fancoilide ringi)
• Soovime lahendust 2T ventiilidega. Praktikas on 3T
ventiilid „lühise“ allikas, kui süsteemi häälestus
puudulik

18˚C

16˚C
Spetsiaaljahutid
kondensaatorid,
Külmkambrid

24-30˚C

8˚C

6˚C

Jahutusvõrk
16˚C

18˚C

´Võrk
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Kliendi külmasõlm

HELEN tüüpskeem „ventilatsioon-fancoilid-palgid“
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HELEN tüüpskeem „ventilatsioon-fancoilid-palgid“

Joonis pärineb Helen kodulehelt, www.helen.fi
9

HELEN tüüpskeem serveriruumid
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