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Milline on püsivalt energiasäästu tagav ja 
teadvustav kontseptsioon hooneautomaatikas?

Total Room Automation (TRA)

Eco Monitoring

Automaatika koostöös 
kasutajaga, teadlikkus ja 
võimalused 
energiasäästuks

Siemensi ”TRA” näitel Aivar 
Kukk

volitatud insener, Siemens OY
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EN15232:2007

Miks on  energiatõhusust nii “raske müüa”?

Kuna  me pakume  seda kui kindlustust või vitamiine: 
"You should do it." "It's good for you.“ ja see vajab 
muutmist... Ja kui meetmed  energiasäästuks  ellu 
viiakse siis oleme sageli vastamisi kliendi 
rahulolematusega sest vägagi raske on tõestada et 
tehtu tegelikku efektiivsust,  just  selle, selle 
investeeringu tuleusena.  On säästetud energiat ja 
kulusid kuid on pea võimatu juriidiliselt korrektselt 
põhjendada seda, mis oli säästu aluseks.

BACS Energiatõhususe klassid 

Nn. LIHTSUSTATUD ARVUTUSMEETODIT KASUTADES SOOJUESENERGIA
Thermal Energy

ELEKTRIENERGIA
Electrical Energy

BACS EFFEKTIIVSUSE KLASSID D C B A D C B A

KONTORID 1,51 1 0,80 0,70 1,10 1 0,93 0,87

KONVERENTSIKESKUSED 1,24 1 0,75 0,50 1,06 1 0,94 0,89

HARIDUS, KOOLID 1,20 1 0,88 0,80 1,07 1 0,93 0,86

TERVISHOID, HAIGLAD 1,31 1 0,91 0,86 1,05 1 0,98 0,96

Kes on nõus olema huvitatud komplektsest lahendusest ja investeerima oma 
tuleviku säästude ja/või suurema tööviljakuse saavutamisse?



© Siemens OY 2013

Suurendada hóone juhtimissüsteemi 
enregiatõhusust ja koostöös hoone 
operaatori, haldajaga

Õhuhulgad tsentraalselt …, 
sagedusmuundurid puudu v 100% 
VSD

Ajakavad valed või pole neid üldse 
rakendatud (“don´t care) 

Küte ja jahutus koos, samaaegselt

Õhukanalite ja torude lekked

Pumpade, ventilaatorite täiturite vead ja 
osaline mittetoimimine

Õhuhulgad tarbimiskohtade juures pole 
seadistatud

Tööreziimid hoones ja tehn. seadmetel ei 
haaku ei ajas ega ruumis 
hetkevajadustega

Software ja programmeerimisvead

Vead seadmete paigaldamisel, defektid, 
saastumine, vananemine jne.

HVAC valesti projekteeritud elik lausa 
alla v üle- dimensioneeritud 

1) Lawrence Berkeley National Lab; Monitoring Based Commissioning: 
Benchmarking Analysis of 24 UC/CSU/IOU Projects; June 2009

2) Minister Parts nädala avaüritusel   …me ei tea mis saab Poola kildagaasi 
tegeliku hinna tõttu…

Top 10 põhjust 
effeltiivuse langusele

2)
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Suurendamaks hoone energiakasutuse  efektiivsust 
on vaja operaatori ja tehnika tõhusamat koostööd

1) Energy Management System

Kuidas ikkagi  saab operaator hoida optimaalseks timmitud 
tehnosüsteemi  efektiivsena energiasäästu  ja hoolduse 
kuludes kogu elukaare vältel?
Kuidas ikkagi  saab operator hoida kokku kulusid kui tal ole  
ei negatiivset  ega positiivset tagasisidet tegelikelt 
kasutajatelt, nende mugavustelt (loe tööviljakuselt)?

Increasing Building Efficiency 

Nüüdsed ja tulevased international standardid
energiatõhususe kohta, BACS ja ENMS 1) (e.g. EN 15232, 
ISO 50001) nõuavad süstemaatilist teavitamist, on-line 
monitooringut  ja supervisiooni hoones toimuvate  
tehnoprotsesside üle tagamaks  parima võimaliku hoone  
majandamise…

Interaction with Building Operator
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C klassist (BACS) edasi?
Recording energy consumption and 
operational data provides the 
foundation:

to evaluate the building, plants as 
well as their operation,

for issuing an energy pass,
to recognize potential improvements 
and plan measures

http://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/general/dlc/data/assets/hq/Building-Automation---Impact-oni-energy-efficiency_A6V10258635_hq-en.pdf

7.2 Aruanded ja info energiakasutusest, 
sisekliimast ja  võimalustest  selle 
parandamise võimalustest.
… Parandusmeetmed  Keskkonna 
parandamisvõimaluste analüüs  Pidev 
täiustamine  parendused  
kapitaalremont…

Uue EN15232 olulisim muudatus
BACS klassi  määramisel
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C klassist (BACS) edasi?
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Efektiivsus ei ole erutav, põnev ja 
perfektselt mõõdetav.

Aga muu, “kaasnev  kasu”, ärile 
ja elutingimustele  saab olla 

ootamatult suur ja väärtuselt üle 
säästetud kilovatt-tundidest!
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Energiasäästust 

Hotellid

25%

Education

34%

Hospitals

18%
Restaurants

31%

Shopping

49%

Offices

39%
Residential

27%

EN 15232:2012
valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/strateegia/jatkusuu
tlik-areng/Energiasaruanne.17.10.pdf
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TRA / IP

TX-IOPXC3

PL-Link

VAV Fan coil 
I/O box

QMX3

3rd KNX

DALI

Presence detectors 
GAMMA switches
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Klass B: Advanced BACS / Room 
Automation 
vastab laiendatud BACSi ja 
mõnedele kindlatele TBM funktsioonidele

EN15232:2012

Class A: High Energy Performance BACS Room 
Automation
Vastab BACS ja TBM kõrgele energiatõhususele
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Tarbija poolel
Mõned põhjused:

- Pole lihtsalt huvi…

- Ei saa lihtsalt aru, mis põhjustab…

- Elu peremeeste energiasäästu 
suvaotsused  on diskrediteerinud…

- Projekti ja tehnika vead, mis ei annagi 
saavutada tavaoludeski  soovitavat  
tulemust

- Ekstreemsete  ilmastikuolude ja 
päikesepaiste võimaluse ignoreerimine 
seadearvude taastamisel

- Halb psühhokliima töökohal, 
ärapanemine…



© Siemens OY 2013

Tarbija poolel

valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/strateegia/jatkusuutlik
-areng/Energiasaruanne.17.10.pdf
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Time

Operating time

Air
volume Time control

Time

Air
volume

Operating time

Control using motion sensor

Time
Operating time

AirOptiControl w ith
innovative control concept

Air
volume

Time
Operating time

Load regulation using
temperature and air quality sensor

Air
volume

Kes on nõus olema huvitatud 
komplektsest lahendusest ja 
investeerima oma tuleviku 
säästude ja/või suurema 
tööviljakuse saavutamisse?

Energiasäästu potentsiaal
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Küte, ventilatsioon, konditsioneerimine, 
valgustuse ja kardinate juhtimine viib 
energiatarbe optimaalseks
Selge ja lihtne programmeerimiseks ja 
seadistuseks.
Paendlikkus muutuste ́ teostamisel, 
ruumid ja tsoonid saavad muutuda 
programmiliselt.)

Total Room Automation (TRA) Eco Monitoring

Vastab parimale juhtimispraktikale  ja 
kindlustab kõrgeima enrgiaeffektiivsuse 
klassi (vastavalt EVS:EN 15232)
Annab selge pildi  energiasäästu 
võimalusest reaalajas ja üldarusaadavalt 
Teavitab seadeparameetrite ja 
ajakavade mittevastavusest 
optimaalsele.

Detaised analüüsid  kasutades 
Desigo Insight Eco Viewer

Integratsioon operaatori ja kasutajate vahel
via Green / Red Leaf  

Seade töötab optimaalselt
Optimeerimiseks on  potensiaali! 
Let  be positiv!l

*

A
B
C
D

EN 15232
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Fan setpoint shiftLight on with 
enough daylight

Light setpoint shift

TRA
Energiakasutus tõhusaks

The light rules The HVAC rules

The room coordination rulesThe blind rules

Summer: Blinds up 
and cooling

Winter: Blinds down, 
sunny day and 
heating

Temp setpoint 
shift

Change room 
operating mode

Ajakava X või 

pikendati

Desigo TRA - overview

Ruumi kasutaja vajutab punase lehe nuppu

>    ruumi seaded taastatakse optimaalseteks 
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KNX veebiserverist, näiteks
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Aivar Kukk
Ehitusautomaatika müügijuht

CPS  BT 

Infrastructure and Cities 

Siemens OY Eesti filiaal

Väike-Paala 1
11415 Tallinn

Tel.: 6305727

Mobiil: 517 9898

aivar.kukk@siemens.com

www.siemens.ee

Lahendused hooneautomaatikale

Tänan tähelepanu eest

TRA / IP

IO

PL-Link

VAV Fan coil 
I/O box

QMX3

3rd KNX

DALI
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DESIGO – openness based on standard protocols

BACnet – efficient protocol on management 
and automation level

Certified automation stations with BACnet standards 
(rev 1.5) and B-BC profile
Products tested by manufacturer-
independent laboratory
List entry on the Internet
Declaration of the products with BTL logo

LONWORKS and KNX – optimized protocols 
for maximum flexibility in room automation

Simply, safe integration possibilities and data exchange 
with third-party systems

Standard LON as well as KNX/EIB components can be 
used

DESIGO OPEN

Management level
BACnet

LonTalk    Ethernet/IP

Automation level
BACnet

LonTalk   Ethernet/IP

Room automation
LONWORKS KNX

Long-term investment protection – thanks to standard communication protocols and 
integration platforms, optimized cost-benefit ratio in operation and maintenance as 
well as possibility to expand and easily exchange components any timePikaajaline investeeringute  kaitse – Tänu  standardsete 

kommunikatsiooni protokollide ja integratsiooni võimaldamisele, on alati 
võimalik optimaalne hinna-funktsionaalsuse  suhe kasutajale ning 
paigaldajale, süsteemid on laiendatavad  ja rekonstrueeritavad. 


