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Erinevused võrreldes korterelamute analüüsiga

• Lahendused mõjutavad oluliselt jahutussüsteemi maksumust ja seega
ka ehitushinda

• Energiaarvutuse metoodika lubab valgustuse võimsust ja juhtimist
arvesse võtta vastavalt projektile

• Mitteelamute puhul ei ole päikesekollektorite paigaldamisel erilist
mõtet

• Võtsime julguse kokku ja muutsime akende suurust

• Ettekanne põhineb Jakov Ivanovi 2016. aastal kaitstud magistritööl
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Hoone kirjeldus
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Hoone kirjeldus
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Hoone kirjeldus
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Hoone kirjeldus
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Hoone simulatsioonimudel
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Tehniliste lahenduse variandid
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Fassaadi analüüs – Statsionaarsed ribakardinad

• Osade akende ette olid paigaldatud statsionaarsed ribakardinad, mis vaate, 
päevavalguse ja energiatõhususe seisukohast on üks halvimaid lahendusi üldse.
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Fassaadi analüüs – akende suurused
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Fassaadilahendused
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Jahutuskoormused ja süsteemi maksumus
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Elektrivalgustuse analüüs
• Valgustuse analüüs tarkvaraga DiaLUX
• Projektijärgsed T5 luminofoorvalgustid

vs. valgustite tarnija soovitatud LED 
valgustid

• Nõudluspõhine juhtimine
suurendes maksumust 1,4x
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Ehitushinnad
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Lisainvesteeringu ja säästetud energia suhe
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Järjestatud energiatõhususe meetmed
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Prognoositud vs simuleeritud energiatarve
• Meetod töötas suhteliselt hästi välja arvatud dünaamilise

välisvarjestusega
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Kulutõhusus 20 aasta perspektiivis
• Selle uuringu on järgi on liginullenergia büroohoone kulutõhus
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Numbrid, mis peaks tellijale meeldima
• Dünaamilise simulatsiooniga korrektselt arvutatud jahutuskoormused

– ehitusmaksumus -12,7 €/m2 (üle 50000 €)
• Projekteeritud lahendus – ETA 147 kWh/m2

• Odavaim lahendus – ETA 135 (-12), ehitusmaksumus
-9,4 €/m2 (ca 40000 €)

• Odavaim B klassi hoone – ETA 112, ehitusmaksumus
+1,4 €/m2 (ca 6000 €)

• Odavaim A klassi hoone – ETA 91, ehitusmaksumus
+19,1 €/m2 (ca 80000 €)
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Kokkuvõte
• Büroohoone analüüs on mõnevõrra keerulisem kui korterelamute

analüüs

• Tutvustatud metoodika töötas suhteliselt hästi välja arvatud
dünaamiliste väliste ribikardinate puhul

• Enne analüüsi tuleks fassaadilahendus enam-vähem paika saada

• Uuring on tehtud aastal 2016 ja toodud numbrid ei pea enam ilmselt
paika
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