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Projekti
lühitutvustus

• 5 objekti BMSga

• 3 erinevat tüüpi BMSi

• Siemens Desigo

• Niagara AX

• Metasys



Projekti
eesmärgid

• Kasutada olemasolevaid arvesteid energiaseireks

• Selgitada, kas EMS (energy management software) 
ja energiakasutuse seiramine on otstarbekas

• Kuidas mõõta projektide tulemuslikkust

• Kuidas seire lihtsustab halduri tööd



Projekti ajakava

• 3 kuud EMS ja BMSide
liidestamiseks

• 12 kuud energiaseiret

• 3 kuud raporteerimiseks



Mis läks teisiti?
• Energia kokkuhoid ei olnud

kõikide osapoolte peamine
fookus/prioriteet

• Tellija eeldas suuremat
rolli tarkvaralt, kui hankes
nõutud. Tühimiku täitis
energiaseiraja

• Ühe objekti liidestamine 
võttis oodatust kauem

• Osapoolte rohkus tegi
asjaajamise keerukaks



Mida seire 
käigus avastati

• Ventilatsioonisüsteemide ebaoptimaalne töö

• Erinevused dokumentatsiooni ja reaalsuse vahel

• Hoonetespetsiiflised seadistused/erandid

• Välistemperatuuri blokeeringud

• Temperatuurisensorite asukoht

• Nüansid projekteerimises

• Pumpade töö 24/7





Mida seire käigus
avastati?

• Üldalade 
ventilatsioonisüsteemid

• Raskused BMS 
kasutamisel

• Öine
temperatuurialandus

• Tubade seadeväärtused

• Alltöövõtjate kontroll

• Rollide hägusus





Projekti tulemused
• Kokku hoitud rahaliselt 27 400 €

• Hinnanguline lisapotentsiaal
kokkuhoiuks 18 200 €

• Tasuvusaeg pilootprojektil 2,2 a

• Tasuvusaeg teoreetiliselt 1,3 a

• Kokku hoitud soojusenergia 346 MWh

• Kokku hoitud elektrienergia 145 MWh

• Kokku hoitud 162 tCO2ekv

• Kokku hoitud 11% energiat



Üldistusi

• Hooneosade ja
tehnosüsteemide mõõtmine

• BMS liidestamise valmidus

• Peaarvestite dubleerimine

• Andmekogumise intervall

• Osapoolte motivatsioon

• Energiahinna roll



Üldistusi

• Süsteemide
juhtimisloogikad

• Energiakulukad
seadistused

• Hoolduspäevikute täitmine

• Hooldajate kontrollimine



Kokkuvõte
• Projekt oli edukas ja ülimalt õpetlik

• Avastati hulgaliselt tüüpseid murekohti

• Projekt oli rahaliselt tasuv ning tõestas
energiaseiraja teenuse vajalikkust

• Pilootprojekti tasuvusaeg oli 2-3 a, 
potentsiaalselt veelgi kiirem





Sõnumid kuulajatele

• Hoone haldur ei ole kõikide valdkondade spetsialist

• Kõiki hooneid ja nende süsteemide tööd tuleb seirata

• Seireks on vajalik sisendinfo, mille üheks osaks on alamarvestid

• Seiret peaks teostama kolmas osapool, kes on sõltumatu tööde
tellijast ja täideviijast (kontrollfunktsioon)

• Energiaseire on otstarbekas ja rahaliselt tasuv viis panustada
jalajälje vähendamisse
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