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2020 Heatcatcher 
V A R P O  G R U P P  O Ü  

Tööpõhimõte 

Heatcatcher seadmed paigaldatakse ventilatsioonisahtide otsa ja ühenda-

takse maja soojussõlmega. Seade töötab, kui väljapuhkeagregaat, venti-

leerides maja ning soojendades väljapuhkeõhuga läbi sisseehitatud soo-

jusvaheti ühildatud soojuskandvat trassi. Soojustkandev trass liigub läbi 

kõikide Heatcatcherite ning annab majale tagasi ventileeritud õhust saa-

dud soojuse ning vähendab seeläbi maja energiatarbimist.  

Ühildatud Heatcatcherite süsteem tähendab, et majas toimub sahtipõhine 

väljatõmme, kuid toodetud soojust tarbib kogu maja vastavalt vajadusele. 

See annab võimaluse rohkem tootvatel šahtidel jagada energiat vähem 

tootvate šahtidega. Seadmete maht, ventilaatorite võimsus ja dimensioo-

nid annavad võimaluse tarbida ja toota kõige efektiivsemal määral ener-

giat. 

Tutvustus 

Heatcatcher ehk soojapüüdja on pildil kujutatud 

seade, mis püüab majast ventilatsiooni kaudu 

eralduvat soojust ja kannab seda tagasi maja 

küttesse. Tulemusena alanevad märkimisväär-

selt nii kütmiseks vajaliku energia kogus, kui ka 

selle hind. 



VG-süsteem 

Varpo Grupp OÜ ühendab Heatcatcherid maja kütte– ja ventilatsioonisüsteemiga, tekita-

des nõnda ühildatud VG-süsteemi. 

Küte: Vastavalt objektile valitakse meelepärane soojustagastust kasutav süsteem 

(Soojustpump, otsene ülekanne, sissepuhkesüsteem vms.) ning ühendatakse kogu sead-

mestik omavahel ühilduvaks ning komplektseks VG-süsteemiks. VG-süsteem omakorda 

ühendatakse majas olemasoleva küttesüsteemiga,  mis lubab vajadusel või kõrge nõudluse 

tekkimisel lisakütet majale saada läbi olemasoleva kütteseadmestiku. Kogu küttesüsteem 

seadistatakse läbi täisautomaatse ja komplektse soojussõlme koos kaugmonitooringuga. 

Ventilatsioon: Vastavalt projektile ehitatakse majale kas sissepuhkesüsteem või kasuta-

takse ära loomulikku ventilatsiooni läbi radiaatoritaguste moodulite, mis soojendavad ot-

sest välisõhku läbi küttekehade. Moodulid annavad vabaduse ehitada vähem torustikku 

ning kindlustavad, et korteritevaheline õhk ei satuks omavahel ventilatsioonisüsteemis 

kokku. Tubadesse saabuva õhk liigub läbi sahtipõhise Heatcatcheri välja. See tekitab korte-

ripõhise sissepuhke ning sahtipõhise väljatõmbe. Iga šaht seadistatakse vastavalt  vajaliku-

le õhuvoolule ning valmistatakse vastava võimsusega Heatcatcher. 

Alloleval pilt-joonisel on kujutatud põhimõttelist VG-süsteemi tööskeemi. 

VG-süsteemi eelised 

• Vähendab kaugkütte tarbimist 50-

70% 

• Ventilaatorite eeldatav takistus lubab 

kuni 70% väiksemat elektrikulu venti-

laatoritele, kui majapõhine ventilat-

siooniagregaat. 

• Ehitatav soojussõlm kindlustab kaug-

küttevõrgu kooskõla projektiga 

• Täisautomaatne süsteem ja tasakaa-

lustatud küte lubab kütta maja täp-

selt vastavalt vajadusele. 



Heatcatcher sahtipõhiste seadmete eelised 

• Sahtiotsad 

Heatcatcher seade võimaldab sahtiotsad õhutihedalt kinni ehitada ja seadmel 

olev hooldusluuk võimaldab šahtidele puhastuseks ligi pääseda. 

• Seadmete seadistus 

Sahtipõhised seadmed võimaldavad projekteerimise või ehituse käigus tekki-

nud ebakõlad seadistada vaid kindlates seadmetes, vähendades oluliselt 

energiakulu muutust kogu maja ventilatsioonisüsteemis. 

• Töötõrked 

Mistahes vea/tõrke tekkimisel (korteri remont, ummistumine vms) on tõkes-

tatud vaid ühe šahti väljapuhkeagregaat. Küttesüsteem ja ülejäänud šahtid 

jäävad korralikult töösse. 

• Köögiventilatsioon 

Köögikubudega ühendatud Heatcatcherid on mõõdaviigusüsteemiga. Kubu-

de rakendamisel säilib šahtis alarõhk, mis lubab teistel tubadel ja korteritel, 

mis on sama šahtiga ühendatud, säilitada normikohase ventilatsiooni. 

• Väikesed seadmed, aga suur pindala 

Heatcatcherite ühildatud soojusvahetite kogupindala võimaldab tagastada 

soojust ka energiatarbimise tipphetkedel (sooja vee tarbimine, pliitide kasu-

tamine). 

• Müratase 

Seadmete müratase katusel ei ületa 35dB, mis tähendab et katusealustes 

korterites ei ole uni segatud. 

„Heatcatcher 10.5“ hooldusluugi skeem. Täp-

ne disain võib varieeruda.  

Hooldus ja filtrid 

Seadmeid hooldatakse vasta-

valt kütte– ja ventilatsioonisüs-

teemide hooldusgraafikule. VG

-süsteemi puhul pakub Varpo 

Grupp hoolduspaketti, mis hõl-

mab endas kogu süsteemi regulaarset kontrolli ja graafikujärgset hooldamist 

ning hoolduse hind on ligikaudu 10€ korteri kohta. 

Seadmetel kasutatakse puhastatavat kangasfiltrit (Pilt vasakul). Filtri puhasta-

mine toimub iga 4 kuu järel ning regulaarset vahetamist tarvis ei ole.  Filtrite 

puhastust korraldatakse regulaarselt koos ülejäänud VG-süsteemi hooldusega 

vastavalt hooldusgraafikule ja on hooldusteenuse maksega kaetud.  

Heatcatcher Filtrid paigaldatakse koos heatcatcheriga ning on seadme hinnas 

sees. Filtri purunemise või muu garantiivälise kahjustuse korral lisandub hool-

dusarvele filtrivahetuskulu (ligikaudu 25€, sõltub seadme ja filtri suurusest). 

Ventilatsioonisahtide regulaarne hooldus toimub läbi Heatcatcheri hooldusluu-

gi (Põhimõtteline skeem üleval). 

 



Tutvustus ja üldinfo 

2020 HeatWay 
V A R P O  G R U P P  O Ü  

Tutvustus ja funktsioon 

Lühitutvustus 

Varpo Grupp OÜ poolt välja töötatud sissepuhkeõhu eelsoojendusseade , edaspidi HeatWay,  on eelsoojendusseade värskeõhuklapile. 

Tegemist on passiivse seadmega, st. korterisisesed lisaseadmed, automaatika ja elektritarve puudub. Heatway vähendab koormust 

kütteringile ja aitab kaasa õhu soojendamisele tubades. HeatWay paigaldatakse Värskeõhuklapi ja radiaatori vahele, kus ta kannab üle 

„Heatcatcheris“ toodetud soojust värskeõhuklapist tulevale õhule enne õhu liikumist tuppa ja radiaatorisse. HeatWay Soojuse ülekand-

misvõime on ligikaudu 25% maja soojusenergia tarbest. 

Funktsioon 

Heatway ülesandeks on otsesele kasutusele viia Varpo Grupp OÜ põhitoote „Heatcatcher“ soojustagastusega toodetud soojusenergia 

ilma lisaseadmeteta nagu soojuspump, kaugküte vms. HeatWay toimeks ja säästu saavutamiseks on vajalik paigaldada vaid 

„Heatcatcher“. Soojuspump suurendab energiasäästu, aga paigaldus on valikuline. 

 



Tutvustus ja üldinfo 

2020 HeatWay  
V A R P O  G R U P P  O Ü  

Ilma soojuspumbata 

Kui paigaldada „Heatcatcher“ ja „HeatWay“ ilma soojuspumpsüs-

teemita, toimib ventilatsiooni soojustagastus otse läbi HeatWay 

süsteemi. Heatcatcheris toodetud soojusenergia liigub läbi magist-

raali värskeõhuklappide juurde ja eelsoojendab välist õhku enne, 

kui see jõuab toa põhiradiaatorini, vähendades sellega küttekoor-

must ja kulu. Allpool on välja toodud põhimõtteline skeem : 

Heatcatcher soojendab läbi tubadest tuleva õhu Heatway magist-

raalis liikuvat vett, seejärel liigub küttevedelik läbi punki O1, O2

(möödajooks) ja anduri ning jõuab seejärel värskeõhuklapi eelsoo-

jenditeni. Eelsoojendites kannab Heatway soojuse üle sissepuh-

keõhule ning liigub seejärel uuesti Heatcatcherisse läbi punktide 

O4 ja O3. 

Soojuspumbaga 

Lisaseadmete olemasolul on Heatway ülesandeks vähendada 

lisaseadmete kütteringi soojendamisvajadust vähendades seda-

si otseselt kaugkütte küttekulu ja soojuspumba elektrikulu. Soo-

juspumbaga variandi puhul lisatakse Heatway teele ka soojus-

pump, mis kasutab ära Heatway magistraali jäänud tempera-

tuuri, soojendades sellega kütteringis olevat küttevedelikku. 

Heatway olemasolu vähendab soojuspumba vajadust kasutata 

ära Heatcatcheris toodetut energiat, kuna ligikaudu pool sellest 

energiast on juba toasooja õhu saavutamiseks ära kasutatud. 

Seetõttu vähendab süsteem Soojuspumba elektritarvet ligikau-

du 50% ilma soojusenergia kadudeta. 
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Jahutusmoodul 

Kui paigaldada „Heatcatcher“ ja „Heatway radiaator“, on võimalik süsteemile lisada jahutus-

moodul.  Moodul koosneb elektrooniliselt juhitavast PVM-ventilaatorist. Juhtimine toimib tem-

peratuuri põhjal. Jahutuse tagab tsentraalne „Heatcatcheriga“ ühildatud soojuspump. Jahutu-

sest tekkiv soojusenergia salvestatakse ja juhitakse hoone küttesüsteemi või jahutatakse maha 

lläbi „Heatcatcheri“. 

 



Toast seadmesse tagasi liikuv õhk 

Automaatsest 

värskeõhuklapist sisenev 

filtreeritud välisõhk 

Ventilatsiooni 

soojustagastus 

Kütteradiaator 

Tuppa sisenev soojendatud õhk 

Heatway 

Vahesoojuskandjaga venti-

latsiooni soojustagastusseade 

automaatsele värskeõhuklapile. 
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Varpo Grupp OÜ poolt välja töötatud Heatway süsteemis sisalduvad lisaks pildil 

kujutatud radiaatorile ka värskeõhuklapid, tormikindlad plafoonid, filtride ja au-

tomatiseeritud dünaamilised termostaadid.  
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2020 Värskeõhuhajuti 
VARPO GRUPP OÜ  

A utomaatne värskeõhuhajuti on pildil kujutatud 

seade, mis reguleerib läbi klapi liikuva õhu 

hulka läbi modbus automaatika. See lubab tekitada 

automaatse ruumipõhise ventilatsiooni loomuliku 

ventilatsiooniga majas. 

Tööpõhimõte 

V ärskeõhuhajuti seadmes olev motoorika ja automaatikasüsteem lubab 

seadmel saavutada tipptasemel täpse õhuvooluhulga kontrolli. Seda saa-

vutatakse läbi pingeimpulssidega käitatava sünkroonmootori, mis suudab kont-

rollida täpselt klapi asendit ja seadistusi, ning vastavalt automaatikale muuta 

klapi asendit vajalikule avatusastmele. Antud automaatika ja seadistus lubab 

sulgeda klapid õhutihedalt ja automaatselt, kui ruumis inimesi/loomi ei ole—

see omakorda suudab tõsta maja üldist energiasäästu.   



Hooldus 

Kuna Hajuti koonus ise on seadme liikuv osa, siis kerge visuaalse kontrolliga on võimalik leida defekte ja vigasi ning vajadusel osa paran-

dada, välja vahetada või puhastada. Seadme lahtiühendamisel seadistused või autmaatika ei muutu. Seadme töö jätkamiseks on vaja 

vaid hajuti koonus tagasi ühendada. 

Parim õhuvoolukontroll 

VAV-hajuti takistab müra tekkimust, mis tavalise vav-klapi puhul kõrgema õhu liikumise puhul tekib. Lisaks suudab õhuhajuti dünaamili-

selt muuta õhu hulka, kui tavaline vav-klapp on üldjuhul ainult kinni/lahti asendites (Vt joonised allpool) 



Mudel A B C D E F 

RMD 100 Ø 200 10-20 0-33 90 Ø 99 Ø 175 

RMD 150 Ø 280 10-20 0-33 111 Ø 148 Ø 230 

RMD 200 Ø 300 10-20 0-33 148 Ø 198 Ø 336 
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2020 Tehnilised andmed 
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Standardmõõdud 

Mudel RMD 100 RMD 150 RMD 200 

VDC DC 24V DC 24V DC 24V 

Max. vool 0.35A 0.65A 0.65A 

Elektrispets  1.55Q  

Kommunicatsioonis-

pets 

 UTP (#24, 1Wire)  

Kommunikatsiooni-

meetod 

 RS-485 Modbus, 2Wire  

Adresseerimine  Dip Switch 5-pins, 32 

address 

 

Spetsifikatsioon 

Mudel Õhuhulk 

(CMH) 

Õhukiirus (m/s) Rõhukadu (Pa) Heli (dBa) Õhuvoolukadu 

(m, 0.5 m/s) 

RMD 100 60 3,2 4 - - 

(AK : 52cm2) 80 4,2 6 - 1,2 

 100 5,4 9 24 1,1 

RMD 150 200 4,3 6 - 1 

(AK : 130cm2) 250 5,3 9 - 1,1 

 300 6,4 14 20 2,4 

RMD 200 400 4,3 7 - 1,3 

(AK: 257 cm2) 500 5,4 12 - 1,7 

 600 6,5 18 24 2,2 

Parameetrid 


