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● MILLISE LAHENDUSEGA PÄIKESEELEKTRIJAAM MUUTUB PALJU TÕHUSAMAKS?
● KUIDAS KÕIGE LIHTSAMALT TAGADA KLASSIRUUMIS VÄRSKE JA VIIRUSEVABA ÕHK?
● KINDEL TREND: KAUPLUSE KÜTMINE KÜLMASEADME JÄÄKSOOJUSEGA

  CLEVERON VEAB 
E-KAUBANDUSE EESLIINI

Robotid võtavad 
logistika üle 

Kõige kindlam ja ajasäästlikum viis  
elektri-, kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, 
tööstuse-, veevarustuse- ja sanitaartoodete 
ostuks on Onnineni e-pood
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A ega on meile antud kõigile ööpäevas ühepalju. Ja 
ometigi igatseb meist enamik, et seda oleks roh-
kem iseendale, perele või mõne meeldiva tegevu-
se jaoks –  olgu selleks hea raamat või põnev reis. 
Samas võime tihtipeale tunda, nagu kulutaks me 

liiga palju aega töö või mõnede vähem meeldivate, kuid siiski 
vältimatute argitoimetuste peale. Ilmselgelt sooviksime kõik 
kulutada viimasele võimalikult vähe aega, olles tõhusamad, ja 
sellevõrra võita rohkem aega mõnusamate tegevuste jaoks.

Kui varem võisid sellist ajavõitu endale lubada vaid väga 
rikkad inimesed, kes palkasid enda eest ajakulukaid toimetusi 
tegema abitööjõudu, siis tänu tehnoloogia ja teenuste arengule 
on see kättesaadav järjest rohkematele inimestele paljudes 
valdkondades.

Ütleb ju pakiautomaatide ja robotkullerite tootmisega te-
geleva Cleveroni juht Arno Kütt, et nende peamiseks missioo-
niks on pakkuda ajavõitu. Automaatlaonduse areng säästab 
samuti väga palju inimtunde. Kui Jaapani tööstusrevolutsiooni 
elluviijad Kaizeni kvaliteedijuhtimist 20. sajandil juurutasid, 
peeti tööprotsessi täiustamisel piisavaks ajavõiduks juba üht 
sajandikku minutist ehk 0,6 sekundit.

Onninen on pühendunud sellele, et meie ehitajad ja 
tellijad säästaksid samuti võimalikult palju aega isiklikuks 
arenguks. Meie oluline põhimõte on mitte jooksutada ehita-
jaid mööda erinevaid ladusid. Alati, kui võtame mõne toote 
lattu, peab see olema saadaval terviklahendusena. Nii ei pea 
minema kuskile mujale lisa hankima. Nõuandlik müük, väga 
lai tootevalik, koos kõrgel tasemel ladustamise ja logistikaga 
võimaldab jõuda parima lahenduseni tunduvalt kiiremini, kui 
komplekteerides sama lahendust eri pakkujatelt.

Meie e-poes on kliendil laialdased võimalused kauba 
komplekteerimisel kõike ise teha – nii ei pea kellelegi enam 
helistama või kellegi järel ootama. Lubadus toimetada kohale 
enne kella 16 vormistatud tellimused objektile järgmisel päe-
val on samuti üks ajasääst.

Nautigem rohkem kvaliteetaega nii, et midagi ei jää tege-
mata.

Toomas Veskus
Baltikumi logistikajuht

ANNAME AEGA 
JUURDE

UUDISED

AS ONNINEN KLIENDIAJAKIRI 
Ilmub: 4 korda aastas 

Tiraaž: 16 000 
Teostus: Admazing OÜ
Sisutekstid: Adverbum 

Trükk: Printall AS
Kaanefoto: Onninen

Info ja reklaam: infoestonia@onninen.com
Loe digiajakirja internetis: www.onninen.ee
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  SISUKORD

EESTI ETTEVÕTE CLEVERON 
JUHIB GLOBAALSET 
KAUBANDUSREVOLUTSIOONI

IGA UUENDUS LOGISTIKAS 
VÄHENDAB INIMSEKKUMIST

HÜBRIIDLAHENDUS 
PÄIKESEELEKTRIJAAMA 
OMANIKELE

HEA VANNITUBA ALGAB 
LÄBIMÕELDUD PROJEKTIST

UUDNE KÜLMASÜSTEEM 
WATERLOOP

JAHUTUSTORUD, MIS 
KESTAVAD

KUIDAS HOIDA KLASSIRUUMI 
ÕHK VÄRSKE JA VIIRUSEVABA

ONNINENIST 
Onninen AS pakub lahendusi kütte-, veevarustuse ja kanalisatsioo-
ni, elektri-, jahutuse-, ventilatsiooni- ja külmatehnikaala professio-
naalidele – ehitajatele, paigaldajatele ja tööstusettevõtetele, samuti 
omavalitsus- ja riigiasutustele ning jaemüügiette võtetele.  

Onninen AS on järgmiste liitude ja ühenduste liige:

AS Onninen omab ISO 9001:2015 ja  
ISO 14000:2015 sertifitseeritud standardit.   
Onninen kuulub Kesko Gruppi.

on kütte-, jahutus- ja veevarustussüsteemides ette 
nähtud hüdrauliliseks reguleerimiseks. Ainulaadne 
konstruktsioon võimaldab kiiret paigaldamist, tagades 
samal ajal kvaliteedi ja töökindluse. Pronks tagab ventiili 
pika eluea. Paigaldamine on vooluhulka mõjutamata 
võimalik toru telje suhtes suvalises asendis, 0° kuni 360°. 
Täpne ja arusaadav seadistamine garanteerib optimaalse 
reguleerimise. Lähtestamisvastane topeltkaitse.

Nüüd saavad kõik kliendid, kes ostavad tasakaalustus-
ventiilid Comap, kasutada tasakaalustusseadet BC3 
tasuta.  Küsige sellekohast teavet oma haldurilt. Seade 
väljastatakse arve alusel. Kui projekt puudub, tuleb 
vooluhulk välja arvutada enne tasakaalustamist. Selles 
on abiks rakendus MyComap, mille saate alla laadida 
poodidest Google Play ja App Store.

Kasutamine: 
kütte-, jahutus- ja 
veevarustussüsteemid 
Funktsioonid: 
tasakaalustamine, 
eelseadistamine,  
mõõtmine, sulgemine 
Suurused: DN 15-50 
Rõhuklass: PN 16 

Max. töötemperatuur: 110°C 
Min. töötemperatuur: -25°C 
Ventiili korpus: pronks 
Tihendi materjal: EPDM 
Pöördkuul: messing 
Käsiratas:  
Polüamiid, tugevdatud  
30% klaaskiuga

PRONKSIST 
TASAKAALUSTUSVENTIILID 
COMAP 751 

mailto:infoestonia@onninen.com
http://www.onninen.ee
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risse ning seista ära korralik järjekord. 
Isegi rohkem arenenud e-kaubandusega 
USA-s andis pakiautomaatide juuruta-
mine iga tellimuse pealt keskmiselt  
17 minutit täienda-
vat võitu. Luge-
des kokku kõik 
poeskäigud ning 
järjekorrad, võib 
kokku arvutada, 
kui palju aega saab 
iga inimene juurde, 
et tegeleda mõne 
meeldiva tegevuse-
ga – lihtsalt logele-
da, nokitseda aias, jalutada looduses või 
vaadata lemmiksarja.

“Just ajavõit on see, mida inimesed 
meilt enim saavad,” on öelnud Cleveroni 
asutaja ning üks omanikest Arno Kütt 
kunagi ettevõtte peamist väärtust selgita-
des. Kui varem võisid sellist ajavõitu en-
dale lubada vaid väga rikkad inimesed, 

kes palkasid enda eest ajakulukaid asja-
toimetusi tegema abitööjõudu, siis tänu 
tehnoloogiale on see järjest rohkemates 
valdkondades laiemalt kättesaadav.

“Kui me küsime 
inimestelt, kust nad soo-
vivad oma pakke kätte 
saada, siis suurem osa 
vastab, et kodust või või-
malikult kodu lähedalt,” 
selgitab Cleveroni tegev-
juht Mihkel Ilp. “Lisaks 
eelistavad inimesed ka 
erinevate pakikappide 
vahel jooksmise asemel 

kõik kaubad ühest kohast kätte saada. 
Siin tulevadki appi meie kodupaki-
automaadid ja nende juures rakendatav 
avatud võrgu strateegia. Cleveron paneb 
kõik pakid sind ootama ja mitte sind kul-
lerit ootama. Nii säästame kõigi aega.”

Cleveroni kodupakiautomaadid 
on sellest kevadest kõigile soovijatele 
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S elline autonoomsete või 
poolautonoomsete robotkul-
lerite jutt võib tunduda kui 
ulme, kuid kes oleks arvanud, 
et ka arvutid ja nutiseadmed 

maailma sellise tempoga üle võtavad 
ning meie elu tunduvalt mugavamaks 
muudavad. Cleveron on täna arendamas 
nii isejuhitavuse tehnoloogiat kui ka 
robotkulleri platvorme selleks, et jätku-
valt meie enda nutikate inimeste toel 
tulevikku luua.

Peamine väärtus, mida pakiautomaa-
tide ja -robotite kasutuselevõtt on inim-
konnale juba andnud, seisneb tohutus 
ajavõidus. E-kaubandus ilma pakiroboti 
läbimurdeta ei erinenud palju posti-
kataloogide müügist aastakümneid taga-
si – kes mäletab veel neid Hobby Halli 
ja Anttila värvilisi ajakirju Soomest? 
Nende tellimuste kätte saamiseks pidi 
päeva jooksul eraldi käigu planeerima, 
et jõuda kindlatel aegadel postkonto-

KUIDAS EESTI ETTEVÕTE 
JUHIB GLOBAALSET 
KAUBANDUS-
REVOLUTSIOONI
Kui olete viimase kaheksa kuu jooksul Viljandit väisanud, siis on suur tõenäosus, et 
nägite linna peal täiesti isenäolist väikest liikluses ringi vuravat robotkullerit. Jah, 
mobiilsed lahendused on pakiveo tulevik. See pakub efektiivseid ja loodussäästlikke 
lahendusi pakimahtude liigutamiseks kaupmehe ja kliendi vahel.

“JUST AJAVÕIT 
ON SEE, MIDA 
INIMESED MEILT 
ENIM SAAVAD.”

Aprillis esitles Cleveron 
esimest robotkullerit, mis 

sai õiguse liikuda 
tavaliste sõiduautodega 

samal rajal.

Cleveroni juht 
ja omanik  
Arno Kütt.

Hoiab aega 
kokku. 
Eramute 
nuti postkastid 
kaotavad 
vajaduse käia 
paki
automaadist 
kaupa toomas.
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ka tulevikus,” ütleb Cleveroni tegevjuht 
Mihkel Ilp.

Koroonakriis mõjutab meid kõiki. 
E-kaubanduses on see põhjustanud 
suure mahtude kasvu ning klassikalistele 
logistikasektori klientidele on lisandu-
nud uusi ja huvitavaid sektoreid, mis 
näevad pakiautomaatides lahendust oma 
äri jätkusuutlikkuse tagamiseks ka kõige 
keerulisemal ajal.

Cleveroni tegevjuht Mihkel Ilp toob 
välja rea organisatsioone, mida vara-
semalt ei käsitletud tõenäoliste klienti-
dena: “Raamatukogud, autokauplused, 
ehituspoed ja varuosamüüjad, mis kõik 
moel või teisel meie toodetest on abi 
saanud. Aitame nendel ettevõtetel oma 
teenust (raamatukogu) või kaupu üle 
anda ja vastu võtta kontaktivabalt ning 
ööpäevaringselt. Olgu siis pakk tibatillu-
ke või hiigelsuur. Automaatkappide kasu-
tus on avanud neile kaupmeestele uued 
äritegemise võimalused ning selline 
paindlikkus annab neile kindla konku-
rentsieelise.”

Viiruskriis ongi muutnud kogu 
maailma ja ühiskonda vastuvõtlikumaks 
uutele ärimudelitele. Kõige suurem 
erinevus on ilmselt varem e-kaubandu-
sest hoidunud inimeste sukeldumine 
internetiavarustesse. Võib arvata, et ka 
piirangute lõppemisel jääb see olukord 
samaks ning mugava ja ajasäästliku 
poodlemisviisi avastanud ostjad jäävad 
nende juurde.

“Praegu katsetame oma robootilisi 
lahendusi paljude suurte rahvusvahelis-
te klientidega ning teenindame klientide 
jätkutellimusi. On vaid aja küsimus, mil-
lal teatud kaubandussektorite pakima-

hud kasvavad selliste mahtudeni, mida 
aitab mugavalt hallata vaid Cleveroni 
robot. Meie oleme oma tooteportfelliga 
selleks igatahes valmis ja näeme robooti-
kat kui ühte peamist Cleveroni ärisuun-
da, millega toetada tava- ja toidukaup-
mehi ning teiste sektorite kliente oma 
e-kaubanduse ambitsioonide elluviimi-
sel,” selgitab Ilp.

Mopeedautot meenutav Viljandis 
juba pikemat aega vuranud neljarat-
taline Cleveroni sõiduk ongi näide 
järgmisest kohe plahvatavast logisti-
karevolutsioonist. Alles loetud päevad 
tagasi teatas Cleveron, et tuleb välja 
oma robotkulleriga, mis võiks juba mõne 
aasta pärast minna masstootmisse. 
Ettevõtte juhi Arno Küti sõnul erineb 
Cleveroni robotkuller oma väiksematest 
eellastest selle poolest, et liigub koos 
autodega sõiduteel ja suudab arendada 
kiirust kuni 50 kilomeetrit tunnis. Küti 
sõnul võimaldavad robotkullerid klien-
tidel, näiteks jaekaubandusettevõtetel, 
kokku hoida märkimisväärselt raha ning 
tulevikus sobituvad Cleveroni robotkul-
lerid ettevõtete teiste seadmetega. Kui 
praegu juhitakse prototüüpi veel 50% 
ulatuses juhtimiskeskusest, siis tulevikus 
võib nende autonoomsus kasvada kuni 
90%-ni. Mis tähendab, et üks operaator 
suudab hallata kümmekond sõidukit ega 
pea asuma sellega isegi samas riigis.

“Oleme vaieldamatud turuliidrid 
pakirobotite vallas, mis on ennekõike 
mõeldud lõpptarbijate teenindamiseks. 
Oluline on siinkohas just kasutajamuga-
vus, turvalisus, kiirus ning pakkide ma-
hutavus iga masina alla jääva ruutmeetri 
kohta. Viimane aitab meil teenindada 

suuri mahte, mille opereerimiseks on 
kapp-tüüpi pakiautomaadid liiga eba-
efektiivsed. Kasutajamugavus, turvalisus 
ja kiirus võimaldab meil aga robootika ja 
tavatarbija kokku viia ning lasta robotil 
rumala töö meie eest ära teha,” võtab 
Mihkel Ilp Cleveroni praeguse olukorra 
kokku.

Hetkel on nii lähiturgudel kui ka üle-
maailmselt konkurents pakiautomaatide 
tootjate osas märgatavalt suurenenud. 

Pakutakse nii siseruumidesse kui õue 
mõeldud tooteid ning nende eri lahendu-
si. Olgu nendeks siis kas suured või väi-
kesed kapid, ekraaniga ja ekraanita pa-
kiautomaadid või siis päiksepatareidel 
töötavad lahendused. Suurest konkurent-
sist hoolimata on hoogsalt kasvaval turul 
potentsiaali veel kõvasti ning Cleveroni 
arendustiimid tegutsevad usinasti selle 
kallal, et tootevalikus leiduks pakiauto-
maatide näol lahendusi nii suurtele kui 
ka väikestele ettevõtetele.  

  CLEVERON VIIS EESTI 
  MAAILMA TIPPU
Cleveron AS on Eesti kapitalil põhinev tehnoloogiaarendusettevõte, mille 
põhieesmärgiks on edendada e-kaubanduse viimase miili tehnoloogiaid ja seeläbi 
säästa meie tooteid kasutavate inimeste aega.

Cleveron on tänaseks tegutsenud üle tosina aasta ning selle aja jooksul 
kasvanud paarikümne inimese  ettevõttest üle 200 inimesega organisatsiooniks. 
Cleveroni arendatud kapp-tüüpi pakiautomaadid olid maailmas ühed esimesed ning 
andsid tugeva tõuke Soome ja Eesti turu pakiautomaatide võrgustiku arengule. 
Tänapäeval on Skandinaavia ja Baltikumi inimeste kindel eelistus oma e-kaubad just 
pakiautomaatidest kätte saada ning see eelistus baseerub hästi toimival 
logistikaprotsessil, kvaliteetsel riistvaralisel tootel ning suurepärasel 
kasutajamugavusel. Selles osas on Eesti kindlalt maailma tipus.

saadaval ning eesmärk on esmalt 
kõigile eestlastele selline mugav 
lahendus kättesaadavaks teha ja 
siis vabavõrgu lahendust maail-
mas edasi levitada. Ka siit tuleb 
täiendav ajavõit, kuna erapakiau-
tomaadi kasutaja ei pea enam 
isegi paari kilomeetri kaugusele 
minema. Üle-eestilise võrgustiku 
mõte on hoida seda avatuna 
kõigile e-poodidele ja kullerfir-
madele.

Esialgu on erapakiauto-
maadi teenus kättesaadav vaid 
eramu- ja ridaelamuelanikele, 
kuna suuremate kortermajade 
puhul võib takistuseks saada 
ruumipuudus. Erapakiauto-
maat on sobilik nii tavalise 
kui ka temperatuuritundliku 
kauba jaoks, milleks on eraldi 

termotsoon. Sellesse saab paigutada 
nii sügavkülmutatud tooteid kui kuuma 
toitu, mis püsib kauem soe. Lisaks on 
eraldi ruum kirjade ja paberväljaan-
nete jaoks. Kokku 160 liitri ehk nelja 
poekoti jagu kaupa.

Cleveroni erapakiautomaatide 
avatud võrgu partnerite nimekirja kuu-
luvad juba praegu Eestis enimkülas-
tatud poeketid ning rohkelt kasutatud 
kullerteenused. Mõnes paigas näiteks 
isegi sisustuspood. Kõik see muudab 
oluliselt, kuidas inimesed saavad oma 
aega edaspidi planeerida ning millised 
väljakutsed ootavad ettevõtjaid.

“Postikappide, pakirobotite ja ka 
erapakiautomaatide arendus on meie 
jaoks pidev tegevus. Samasugune pidev 
tegevus on uute teedrajavate roboo-
tiliste lahenduste arendus. Seda on 
Cleveron alati teinud ja seda teeme 

VIIRUSKRIIS 
ONGI MUUTNUD 
KOGU MAAILMA 
JA ÜHISKONDA 
VASTUVÕTLIKUMAKS 
UUTELE 
ÄRIMUDELITELE. 

Cleveroni 
tegevjuht 

Mihkel Ilp.

Pakiautomaadi 
tehnoloogia võimaldab 
kohandada 
tehnoloogilisi lahendusi 
eripärastele äridele  
müüa nii külmutatud 
toodangut kui ka riideid.
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PÄIKESEPANEELIDEST SAADAVA TAASTUV
ENERGIA kasutamine on muutunud aasta-aastalt 
aina populaarsemaks nii tööstuste, kontorite kui ka 
elumajade puhul. Kui päikesepaneele ja -süsteeme 
valitakse tähelepanelikult, siis abivahendite kvalitee-
di jälgimisel ollakse vähem järjekindel – näiteks ei 
pöörata tihtipeale piisavalt tähelepanu õigete oma-
dustega kaablite valimisele. Väliselt tunduvad kaablid 
sarnased, aga nende sisu on väga erinev.

Õigete kaablite ostmine säästab ressursse. 
Ehitajatel ja arendajatel on sageli kiire ega ole aega 
detailidesse süveneda. Kauakestvad spetsiaalse 
otstarbe ja karmide ilmastikuolude jaoks arendatud 
tooted on tihtipeale kallimad, kuid odavama, mada-
lakvaliteetse või lausa valede kaablite kasutamine 
võib kaasa tuua palju muresid – need hakkavad 
kiiremini lagunema, väliskesta kahjustused toovad 
kaasa elektrikadusid ja pargi tootlikkus langeb. 
Kõige hullemal juhul vajab kaabellahendus välja-
vahetamist.

TULEB JÄLGIDA, et välitingimustesse või osaliselt 
ka maa sisse paigaldatud kaablid oleksid vastupi-
davad erinevatele teguritele nagu UV-kiirgus, osoon, 
vesi, happed ja alused, ammoniaak, õli, kuum ja 
külm ning hõõrdumine. Nagu rehve, ei tehta ka 
õigeid päikeseelektrisüsteemi kaableid plastist, vaid 
elastomeerist, mis suudab taluda 20 000 tundi tööd 
soonetemperatuuril 120 kraadi. Üldiseks päikesepa-
neelide tootlikkuse elueaks hinnatakse 25-30 aastat. 

Kvaliteetse ja vigastamata kaabli eluiga peaks olema 
sama või isegi pikem.

ÕIGETE KAABLITE VALIKUL aitavad edasimüüjad 
ja tootjad. Prysmian Group on loonud spetsiaalselt 
päikeseelektrisüsteemidele kaabli TECSUN(PV). 
Seda valmistatakse kõrgeimate nõuete alusel, kaabel 
peab vastu vähemalt 30 aastat ning praegusel hetkel 
on seda paigaldatud üle maailma erinevatesse 
kliimatingimustesse enam kui miljon kilomeetrit. 
TECSUN on ainuke päikesepaneeli kaabel turul, mis 
omab standardi EN50618 alusel nii TÜV-i kui ka VDE 
kvaliteedi sertifikaate. Kaabel sobib nii otse vette 
kui ka pinnasesse paigalduseks. Kaabli kvaliteeti 
kinnitab fakt, et alates turuletulekust aastast 2003 
pole tuvastatud ühtegi kaabliisolatsiooni kvaliteedist 
tulenevat riket. 

Päikeseenergia kasutamisega mõeldakse 
tulevikule ja keskkonnahoiule, kuid ebakvaliteetsete 
ja vähekestvate toodete kasutamine ei ole loodus-
sõbralik. Õigetele ja kvaliteetsematele materjalidele 
kulutatud lisaeurod hoiavad ära hilisemad kallid 
riketest põhjustatud seisakud. Professionaalne ja ar-
gumenteeritud nõu vajab väikest ajakulu ning õigesti 
valitud materjalid tasuvad end alati ära.

PÄIKESEPARGI TASUVUST 
MÕJUTAB KA 

KAABELDUSLAHENDUS

TASUB 
TEADA!
PÄIKESE- 
ELEKTRISÜSTEEMI 
KAABLID PEAVAD 
OLEMA:

• ilmastikukindlad
• taluma 20 000 tundi 

tööd temperatuuril 
120 kraadi

• vastama standardile 
EN50618

• elueaga üle 30 aasta
• elastomeerist, mitte 

plastist kattega

HUAWEI FUSIONSOLAR UUE PÕLVKONNA 
INVERTERID JA AKUPANGAD
Huawei päikeseelektri inverterite valik areneb täiskiirusel. Mitmed 
inverterite perekonnad on uuenenud ja saanud uued seerianumbrid 
ning valikusse on tulnud ka täiesti uued tooted ja lahendused.

AKUPANGAD 5–15 KWH
Uue põlvkonna LiFePO4-
tehnoloogia tagab akupanga 
100% tühjakslaadimise (DoD). 
Modulaarne disain võimaldab 
mugavalt suurendada 
mahtuvust 5 kW-lt kuni 15 
kWh-ni. Paralleelselt saab 
ühendada 2 akupanka 15 
kWh, mis annab 
kogumahtuvuseks 30 kWh.
LUNA2000-5/10/15-S0

PV-OPTIMEERIJA
Uued nutikad optimeerijad 
SUN2000-450W-P 
võimaldavad päikesejaama 
võimsust suurendada kuni 
30%. Tänu optimeerijatele 
saab kasutusele võtta pikki 
stringe ja paigaldada paneele 
hoone erinevatele katustele 
ning kasutada ka varjulistes 
kohtades.
SUN2000-450W-P

1- JA 3-FAASILISED 
HÜBRIIDINVERTERID
Tehisintellektil põhineva DC 
kaarleegi tuvastusega inverterid 
3–10 kW, millele saab lisada 
akupanga LUNA2000-5/10/15-S0. 
Inverteritega saab kasutada 
optimeerijaid SUN2000-450W-P 
koos lülitusmooduliga Backup 
Box. Akupank tagab varutoite 
võimaliku pingekatkestuse korral.
SUN2000-3/4/5KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

3-FAASILISED 
INVERTERID
Tehisintellektil põhineva DC 
kaarleegi tuvastusega 
inverterid 12–20 kW. 
Optimeerijad SUN2000-
450W-P võimaldavad 
kasutusele võtta hoonete 
erinevaid katuseid ja 
suurendada nii päikesejaama 
võimsust kuni 30%.
SUN2000-
12/15/17/20KTL-M2

3-FAASILISED 
INVERTERID
Uued võimsad inverterid 
30–40 kW, millel on 
intelligentne DC kaarleegi 
tuvastus. Koos 
optimeerijatega SUN2000-
450W-P on võimalik 
päikesepaneele paigaldada 
ka osaliselt varjulistesse 
kohtadesse.
SUN2000-
30/36/40KTL-M3

3-FAASILISED INVERTERID
Tööstuslikud inverterid 50–100 kW suurtele 
päikeseparkidele. Maksimaalne DC sisendpinge 1100 V ja 
suur MPPT kontrollerite arv laseb invertereid kasutada nii 
suurematel katusejaamadel kui ka suurtes maaparkides.
SUN2000-50/60KTL-M0
SUN2000-100KTL-M1
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K ujutate juba ette seda vaate-
pilti, kuidas isejuhtiv veoauto 
tagurdab logistikakeskuse 
luugist sisse ning luukide 
avanedes sõidavad kaubaalu-

sed iseseisvalt lattu õigetele riiulitele?! 
Seejärel veerevad uued alused sama 
teed kaubaautosse vajalikus järjekorras 
ning mõne minuti pärast liigub veok 
minema nii, et protsessi pole vähemalt 
nägemisulatuses segatud ühtki inimest. 
Selles pildis pole enam kübetki ulma. 
Küsimus pole enam kas, vaid millal sel-
line vaatepilt täiel määral realiseerub.

Praeguseks tõi automatiseerimine 
endaga juba kaasa suuremad muutused, 
kui pelgalt kastide liigutamisele suuna-
tud tööjõu vähenemine. Tehnoloogiline 
läbimurre on põhjustanud kaasnevaid 
kasusid, millega algusest peale ehk 
ei arvestatudki. Tänu neile muutub 
kaubakäitlus ja logistika mitte lihtsalt 
kiiremaks ja täpsemaks, aga ka energia- 
ja keskkonnasäästlikumaks. Kuidas see 
täpsemalt juhtus ja milliseid arenguid 
on lähitulevikus oodata klassikalise lao-
teenuse, tootmislogistika ja pakikäitluse 
valdkonnas, vaatleme ettevõtete Logisti-
kaPluss, HKScan ja Omniva näitel.

Neist esimene kvalifitseerub klas-
sikalise laoteenuse pakkujaks, mille 
juures käib kaupa toomas-võtmas palju 
erinevad partnereid, kes tegelevad 
kõigega – alates toidust ja keemiast 
kuni elektroonika ja päikesepanee-
lideni. “Muidugi on meie peamiseks 
huviks riiulid võimalikult kokku lükata, 
et kasutada hästi tõhusalt hoone igat 
ruutmeetrit. Laoteenus on ju eelkõige 
pinna optimaalne kasutamine. Laod on 
fikseeritud hooned, mida rohkem kaupa 
sisse paned ja käitled, seda tõhusam 
ettevõte ja rohkem tulu,” räägib Logisti-
kaPlussi müügidirektor ja juhatuse liige 
Andri Piik. “Üks lahendus, mis meid 
selles osas aitab, on erilised kaubaliftid, 
millega saab kaupadega kastid lükata 
kuue meetri kõrgusele ilma, et peaks 
tõstukijuhti selleks paluma.”

Tegu on peenkauba automaatlaoga, 
mille funktsioon on väikesemõõdulise 
kauba hoiustamine. Tavariiulilt saab ini-
mene kauba lihtsalt kätte 1,6–1,8 meetri 
pealt ning suuremalt kõrguselt kätte-
saamiseks peavad olema kas tõstukijuhi 
paberid või tuleb tõstukijuhti eraldi 
paluda – ja need on tavaliselt kõrgema 
palgatasemega töötajad. Samas pole 
tõstukijuhi palkamisel sel juhul mõtet, 
kui on olemas tehnoloogia, mis lubab 
igaühel kaupa kõrgelt suurema vaevata 
kätte saada.

Automaatlaos on mitusada ruut-
meetrit pinda laotud sellisesse kõrguses-
se, kuhu inimene omal jõul ligi ei pääse.

Sellise liftiga suure kapi sees on lin-

tidega liikuvad riiulid, millele määratud 
laoaadressid ja mida kasutatakse väi-
keste ja väärtuslikumate komponentide 
hoiustamiseks nagu näiteks trükiplaadid 
või kiibid. Tegemist oleks justkui suure 
kartoteegiga. “Kui ta lükkab sahtli ette, 
siis paneb laseriga sinna täpikese peale. 
Nii kui tõstad riiuli tühjaks, siis kapp 
lükkab tühjad riiulid omavahel kokku. 
Selle tehnoloogilise lahenduse piirang 
on võimalus panna ühte sahtlisse kuni 
40 cm kõrguseid karpe,” kirjeldab Andri 
Piik.

Esimene automaatlao kasutegur on 
muidugi kokkuhoitud aeg, teine lisa-
turvalisus. Tavariiulil oleva peenkauba 
võtmisest ei jää mingit jälge. Automaat-
laost kauba võtmiseks peab aadressi 
tellima ning sellest jääb elektrooniline 
jälg. Kui midagi on kusagil puudu, siis 
saab ajaloost järele vaadata, kas keegi 
on varem valesti komplekteerinud.

Just komplekteerimine on see, mida 
uut Baltikumi keskladu augustis avav 
Rakvere ja Talleggi tooteid tootev toidu-
ettevõte HKScan on täielikult automa-
tiseerinud. Komplekteerimine toimib 
elektrooniliselt läbi skannerite – kogu 
protsess on paberivaba. Kõik klienditel-
limused juhitakse, komplekteeritakse ja 
laotakse veokitele ilma paberita.

IGA UUENDUS 
LOGISTIKAS 
VÄHENDAB 

INIMSEKKUMIST
See muutus hüüdis tulles. 

Kaubatranspordi ja logistika valdkond 
pole juba tükk aega turskete tunkedes 

tõstja-poiste äri. Suure osa tööst 
teevad ära infosüsteemid, mis 

juhivad skannereid, sorteerimisliine ja 
kaubalifte. Kui kaugel oleme täielikust 

robotiseerimisest?

“Meil on automatiseeritud komplek-
teerija tööprotsess. Nad saavad töökäsud 
skannerisse, mille abil toimetavad. Mil-
lele oleme veel rõhunud – need laadu-
rid, mida uues laos hakkame kasutama, 
on samuti rohkem automatiseeritud. 
Näiteks tõstavad aluseid teatud kõrguse-
le ise ilma, et tõstukijuht peaks seda kä-
sitsi tegema,” räägib HKScani Baltikumi 
logistikadirektor Tarmo Rei.

Teine protsess, mida uues laos 
automatiseeritakse, on taarapesu 
funktsioon. Kogu taara, mis kliendilt 
tagasi tuleb, pestakse uues keskuses 
ja saadetakse tootmisüksustesse laiali: 
Rakvere, Tabasalu ja Jelgava tehastesse. 
Pesemise maht on 30 000 kasti ööpäevas 
ja see käib täiesti automaatselt. “Kastid 
laetakse autolt maha, pannakse liinile, 

liin juhib pesumasinasse, pestakse ja 
seejärel juhitakse ladustamiskohta auto-
dele panekuks,” kirjeldab Rei.

Ka HKScan on taotlenud muutuse-
ga lisaks inimtundide vähendamisele 
täiendavat kasu protsessi optimeerimi-
sel. “Oleme töötanud selle nimel, et kogu 
tegevus oleks võimalikult energiatõhus. 
Tegemist on jahelaoga. Paigaldasime 
keskkonnasäästliku CO2 jahutussüstee-
mi ning päikesepaneelid katusele ja 
lõunaküljele, mille tootmine katab ära 
ligi 20% elektritarbimisest. Lisaks oleme 
ümber kujundanud veetarbimist – kuna 
kastipesu nõuab väga palju vett, siis 
hoiame seda pidevas ringluses ja puhas-

LogistikaPlussi 
müügidirektor ja 

juhatuse liige  
Andri Piik.

HKScani Baltikumi 
logistikadirektor 
Tarmo Rei.

AUTOMAATLAOS 
ON MITUSADA 
RUUTMEETRIT PINDA 
LAOTUD SELLISESSE 
KÕRGUSESSE, KUHU 
INIMENE OMAL JÕUL 
LIGI EI PÄÄSE.

Uued logistikakompleksid on 
keskkonnasõbralikumad, kuna 

kasutavad üha suuremas osas 
päikeseelektrit ning vajavad 

opereerimiseks vähem energiat.

Mida automatiseeritum, seda 
vähem ruumi vaja.
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Kuidas valida elektriauto jaoks 
sobivat kodulaadijat

UUS ENSTO ONE HOME 
kodulaadijate pere katab kõik 
kodulaadimise vajadused. Olemas 
on kõik 4 põhitüüpi: 1-faasilised ja 
3-faasilised, 16A ja 32A laadijad. 
Vajadusel saab maksimaalset 
laadimisvoolu piirata kas laadijaga 
kaasas oleva mobiilirakenduse abil 
või mehaaniliselt. 
Ensto One Home kodulaadijad 
tarnitakse komplektis Mode3 Type2 
laadimiskaabliga.

Ensto One Home uued, Eestis 
toodetud kodulaadijad on Onnineni 
veebipoes saadaval!

Särtsuautod muutuvad Eestimaa teedel üha populaarsemaks. Iga kuuga 
lisandub mitukümmend täiselektriautot. Praeguseks on neid arvel juba 
ligi 2000; lisaks veel suur hulk pistikhübriide. Pidevalt suureneb ka 
mudelite valik, juba käesoleva aasta alguseski on müügile jõudnud 
mitmed uued elektriautod. 

Iga sellist autot on vaja laadida. Erinevalt bensiini- ja diiselsõidukitest 
saab elektriautosid edukalt „toita“ kodus. Põhjamaades läbiviidud uuringud 
näitavad, et 75% laetavate autode kasutajatest laeb neid regulaarselt 
kodus. Niisiis on just kodulaadijad üheks olulisemaks tooterühmaks.

ESITEKS – vali auto välja. Nende 
tarneaeg on üldjuhul kordades pikem 
kui laadijatel. Kui auto on valitud, uuri 
täpselt järele, mis tüüpi laadijat see 
vajab (kõige olulisem: kas 1-faasilist või 
3-faasilist). Kui autol on ette nähtud 
1-faasiline laadimine, siis tuleks ka 
selline kodulaadija soetada. 3-faasilise 
laadija soetamine sel juhul mingit eelist 
ei anna; kiiremini sellest laadida ei saa.
TEISEKS – tee selgeks, kui palju on sul 
kodus VABA elektrivõimsust, s.t. seda, 
mis jääb kodu muudest elektritarbija-
test üle. Tihti räägitakse laadija 
otsingutel, kui suur on maja peakaitse, 
aga see ei ole üldse kõige olulisem. Kui 
99% sellest on juba ära kasutatud teiste 
elektriseadmete poolt, siis laadimiseks 
ei jäägi midagi. Keegi ei ole ju nõus 
kaotama oma argielu mugavusi 
elektriauto saabumisega pereliikmeks.

KOLMANDAKS – mõtle järele, kuhu 
kodulaadija paigaldada: õue, garaaži 
või kuuri alla. Välitingimustesse 
paigaldatavad laadijad peavad olema 
ilmastikukindlad,  IP54 IK10 kaitseast-
mega. 
Kindlasti tuleks laadija paigaldamiseks 
pöörduda pädeva elektriku poole, kes 
kontrollib üle olemasoleva elektrikilbi 
ja toob laadija juurde nõuetekohase 
toitekaabli.
JA VEEL ÜKS VÄGA OLULINE ASI: 
olemasolev harilik pistikupesa EI OLE 
nõuetekohane laadimiskoht; seda võib 
kasutada üksnes erandjuhul. Miks küll 
nii? Kaks põhjust: tavalised pistikupe-
sad ei ole loodud sellise pideva 
koormuse jaoks. Tavapesast laadimine 
on ka kõige aeglasem laadimismeetod 
ja suurema elektriauto akut ei jõua öö 
jooksul kindlasti täis laadida.

MIDA TULEKS SILMAS PIDADA KODULAADIJA VALIKUL?

Omniva 
logistika

keskuse juht 
Artur Parv.

HEA TEADA

tame, et saaksime seda uuesti kasutada,” 
selgitab Tarmo Rei.

Kuna Omniva erineb kahest eelne-
vast ettevõttest nii tegevusvaldkonna kui 
vajaliku opereerimisvõimekuse poolest, 
siis on ka nende automatiseerimise 
lahendus mõnevõrra teise suunitluse-
ga. Omniva logistikakeskuse juhi Artur 
Parve sõnul oli varasem põhiline kit-
saskoht sorteerimisliini läbilaskevõime, 
mida on võrreldes endisega kolm korda 
tõstetud. Uus liin suudab käidelda 6500 
pakki tunnis. Varem oli Omnival tegu 
U-kujulise sorteerimisliiniga, millel oli 
algus ja lõpp. Kui liini lõppedes sorteeri-
misotsust ei sündinud, läks pakk praaki 
ning tuli seejärel uuesti liinile lasta, mis 
oli puhas käsitöö. Nüüd opereeritakse 
ringliini põhimõttel, kus pakid ringlevad 
seni, kuni sorteerimisotsus sünnib või 
lükatakse need ajalimiidi täitumise tõttu 
peatrassilt välja. “Seal sõltub palju mitte 
ainult sorteerimisautomaatikast, vaid ka 
IT-süsteemist, kust tulevad õiged käsud. 
Selles liidestuses võivad vahel olla 
mingid takistused, näiteks sidekanali 
või serveri ülekoormus. Tänu ringliinile 

saab protsessi paremini optimeerida. 
See on vundament, mis lisab protsessile 
paindlikkust ja vähendab riske,” selgitab 
Artur Parv, kes on olnud uue logistika-
keskuse arendusega seotud idee tekkimi-
sest peale juba viis aastat.

Kui vanasti jõudsid kõik pakid liinile 
inimese muskli jõul, siis praeguse ringlii-
niga kasutatakse ka niinimetatud kallu-
taja lahendust. “See võimaldab käidelda 
pakke mitte ühekaupa, vaid konteineri-
tes ja kastides. Sellevõrra on inimkäsi 
vähem tarvis. Samamoodi käib paki 
liinilt väljaminek, kus on olemas kaks 
tüüpi kogujaid – väikeste ja suurte pakki-
de jaoks. Väikesed kukuvad automaatselt 
kasti ning suured liiguvad konteinerisse. 
Operaator käitleb neid mitte ühekaupa, 
vaid suurte pakkidega konteinereid või 
väikeste pakkidega kaste,” räägib Artur 
Parv.

Kui eelmist sorteerimistehnikat 
sobitas Omniva olemasolevasse hoones-
se, siis uue lahenduse planeerimine käis 
võrreldes toonasega vastupidises järje-
korras. “Uue logistikakeskuse kavanda-
misel projekteerisime kõigepealt toot-

misprotsesse ja majasisest väärtusahelat. 
Seejärel modelleerisime nende külge sor-
teerimistehnoloogiat. Alles sellega seotud 
funktsionaalsuse paikasaamisel hakkas 
hoone kuju välja joonistuma. Avastasime, 
et uue maja ruutmeetrid polnud suure-
mad, kui vana maja omad, kuigi vanas 
majas oli väga kitsas,” jutustas Artur Parv. 
Peamine võit tuli sellest, et vanas majas 
tuli opereerida mitme korruse peal, mis 
suurendas oluliselt iga pakiga seotud 
inimkontaktide arvu. Pärast protsessi ja 
ruumide optimeerimist vähenes tundu-
valt nii inimkontaktide hulk kui ka ühe 
paki käitlemiseks vajalik ruutmeetrite 
arv. Seega kahanes ka iga käideldud paki 
ökoloogiline jälg.

Omniva logistikakeskuse juhi sõnul 
on järgnevatel tehnoloogilistel arengu-
tel laias laastus kaks olulist väljakutset: 
tarkvaraline ja füüsiline. Tarkvaraline tä-
hendab paremat liidestust ning asjakoha-
se info liikumist tarneahelas prognooside 
koostamiseks, et oleks vähem seisakuid ja 
ületootlikkust. Füüsiline seisneb selles, 
et praegusest suuremat automatiseeritust 
aitaks saavutada üksnes pakendamise 
kindel reglementeerimine. “Kui paken-
damise kvaliteet ja tase on väga erinevad, 
siis on raske niisugust voogu ehitada, kus 
robotid saaksid kõike ühtmoodi käidelda. 
Kui mõnes konteineris on pakid paken-
datud kilekotti mitte karpi, siis mittestan-
dardsed ühikud tekitavad ebastabiilsust 
ja võivad ka seadmeid rikkuda. Kõige liht-
samini saab täielikku automatiseerimist 
saavutada, kui tegu on kuubikujuliste ob-
jektidega. Paraku on meil liinil nii padjad 
kui torud – ja täisautomatiseerimist on 
kas tehnoloogiliselt raske teha või peavad 
sellised pakid olema kuidagi eraldatud, ja 
see on ka täiendav kulu,” sõnab Parv.

Sama meelt on nii Andri Piik Logis-
tikaPlussist kui Tarmo Rei HKScanist. 
Hetkel seisab nende ladude edasine auto-
matiseerimine veel tehnoloogia tasuvuse 
ning suurema standardiseerimise taga.

Ka Andri Piik toob välja, et järgmine 
kasulik samm võiks olla andmeanalüütika 
ja parem liidestus klientide infosüstee-
midega. “Kui asjad on automaatlao riiulis 
ja kõik andmed olemas – mis kaubad ja 
kuidas liiguvad ning millise kiirusega – 
siis ideaalis «teaks» see kaubalift ka seda, 
mis on laovarude optimaalsed tasemed 
ja klientidel oleks täpne info, kui palju 
kapitali mingi toote alla panna. Tavariiuli 
pealt seda täpset teadmist ei saa,” ütleb 
Piik.

Siiski on kõik ühtmoodi optimistlikud, 
et järgmine läbimurre ei jää lähiaastatel 
tulemata. HKScan on igal juhul alles 
avatava lao kõrvale juba piisava varuga 
maad planeerinud, et kunagi saaks sinna 
järgmise ja täisautomatiseeritud lao juur-
de ehitada.  

Omniva uus sorteerimisliin tõstis logistikakeskuse läbilaskevõime 
mitmekordseks. Samas vähenes vajadus inimtööjõu järele.



KODUAKU TAGAB ELEKTRIENERGIA 
VARUSTUSKINDLUSE JA TÄIELIKULT 

JÄTKUSUUTLIKU ELU

Elektrienergia ülekandel 
on oluline roll energia 
salvestamisel. Paljud ettevõtted 
tegelevad aktiivselt süsteemide 
väljatöötamisega. Huawei 
lahenduste juht Bouke  
van der Weerdt tutvustab 
nutika stringisüsteemiga 
(Smart String) energia-
salvestussüsteemi 
(ESS) LUNA2000.

H
uawei alustas internetiruu-
terite tootmisega ja saavutas 
seejärel oma nutitelefoni-
dega laialdase tuntuse. La-
henduste juht Bouke van der 

Weerdt: „Meie uurimis- ja arendusosa-
kond töötas välja süsteemi LUNA2000 
Smart String ESS. See koduaku töötab 
ühefaasilise inverteriga või väikeste 
kuni 10 kW võimsusega kolmefaasiliste 
inverteritega, optimeerijatega ja raken-
dusega energiavoogude jälgimiseks.”

AKUT SAAB ÜHENDADA KUNI 
KOLME AKUMOODULIGA
See koduaku on modulaarset tüüpi, 
mille ülaosas olev toitemoodul on 
alalisvooluühendusega ühendatud 
ühe, kahe või maksimaalselt kolme 
sisseehitatud energiaoptimeerijaga 
akumooduliga. „Seadme nimi on Smart 
String ESS,” selgitab Van der Weerdt, 
„sest te saate akusid ühendada stringi 
nagu päikesepaneele, maksimaalselt 
kolme akumooduliga. Igas akumoodulis 
on energiaoptimeerija, mis reguleerib 

mooduli sees toimivat laadimis- ja 
tühjendusprotsessi. See hoiab ära 
soovimatute tasakaalustusvoolude 
tekkimise ning aitab vältida ka 
ülelaadimise, liigse tühjenemise 
või ülekuumenemise ohu tekkimist. 
Süsteem on skaleeritav ühest 
toitemoodulist koos ühe akumooduliga 
(5 kWh) kuni kahe toitemoodulini, 
koos kuni kuue akumooduliga ja 
koguvõimsusega 30 kWh.”

INVERTERI VÕIMSUS
Aku võimaldab tõhusalt kasutada päike-
sepaneelide poolt genereeritud energiat. 
Alati on esikohal omatarbimine ning üle-
jääv elekter salvestatakse ajutiselt. Alles 
siis, kui aku on täielikult laetud, suuna-
takse see tagasi võrku. „Aku kasutamisel 
on suurepärane see, et inverteri võimsus 
ei ole enam teie paigaldise maksimaalne 
võimsus,” ütleb Van der Weerdt.

TIPPKOORMUS ON MINEVIK
„Oletame, et teil on üks 5 kW inverter, 
mis võimaldab paigaldada PV-paneele 
sellises koguses, mille tippvõimsus on 10 
kW. Seetõttu on süsteem suurel määral 
üledimensioneeritud nii, et teil tekib 
tavaliselt suur kadu. Me nimetame seda 
lõikekaoks. Aku ühendamisel inverte-
riga suudab inverter samaaegselt toita 
5 kW võrku ja salvestada akusse 5 kW. 
Muunduri kogu väljundvõimsus on seega 
kaks korda suurem kui vahelduvvoolu 
nimivõimsus. Võrgu tippkoormus on 
seega minevik ja ülejääk salvestatak-
se. Seega on tabatud kaks kärbest ühe 
hoobiga.”

LIITIUMRAUDFOSFAAT ON SELLE 
RAKENDUSE JAOKS IDEAALNE
Kuna tegemist on liitiumakuga, saab 
akuenergiat reaalselt kasutada ja 

selle kasutamist optimeerida. Van der 
Weerdt: „Liitiumakud on saanud mine-
vikus mõningate juhtumite tõttu halva 
maine, kuid toodetakse palju erinevat 
tüüpi liitiumakusid ning me oleme 
oma aku koostist põhjalikult uurinud. 
Liitium-raudfosfaadi-tüüpi tüüpi aku 
on selle konkreetse rakenduse jaoks 
ideaalne. See tehnoloogia on keemiliselt 
kõige stabiilsem ja välistab isesüttimise. 
Seega ei saa tegelikult midagi juhtu-
da. Kuid aku on sellist tüüpi katood-
konstruktsiooni tõttu üsna raske. See 
on elektriautodes kasutamiseks suur 
puudus, kuid staatilistes rakendustes, 
näiteks koduakus kasutamisel pole see 
oluline. Siiski on mõistlik akut kaitsta 
liigsete temperatuurikõikumiste eest, 
sest need mõjutavad negatiivselt selle 
jõudlust. Sobiv paigalduskoht on garaaž 
või abiruum.”

INVERTER VÕIB TÖÖTADA KA 
VASTUPIDISES REŽIIMIS

Inverter võib töötada ka vastupidi-
ses režiimis, laadides seda öösel odava 
tariifi ajal ja kasutades selle energiat 
päevase tipptunni tariifi ajal. Seetõttu 
saab süsteem toimida ka PV-paneelideta 
ja seda saab kasutada lihtsalt aku täis-
laadimiseks öösel ja tühjakslaadimiseks 
päeval. Efektiivsus on loomulikult suu-
rem päikeseenergiaga, mis on lõppude 
lõpuks täiesti tasuta.

SÜSTEEM ON SEOTUD VARUTOITE 
LÜLITUSMOODULIGA
ESS-süsteemi saab ühendada varutoite 
lülitusmooduliga, mis varustab elektri-
katkestuse korral automaatselt teatud 
tarbijagruppe. Varutoite lülitusmoodul ei 
ole sama, mis UPS. Seetõttu pole see kat-
kematu energiavarustaja, ja majas läheb 

mõneks sekundiks pimedaks, enne kui 
varutoite lülitusmoodul toimima hakkab. 
Varutoite lülitusmoodulit saab käivitada 
ka käsitsi, kui pingekatkestus toimub 
öisel ajal ja inverter on väljalülitatud.

ÜLEVAADE SÜSTEEMI TOIMIMISEST
Van der Weerdt: „Inverter on süsteemi 
süda, mille ühel küljel on PV-paneelid ja 
teisel pool toitemoodul koos akumoodu-
liga. Rakendus tuvastab ja konfigureerib 
süsteemi komponendid automaatselt. 
Selleks kulub poolteist kuni kolm minutit 
ning paigaldaja seisukohast on see väga 
kasulik ja tõhus. Lühikese aja jooksul 
saate täieliku ülevaate kogu süsteemi toi-
mimisest ja tuvastate seetõttu võimalike 
probleemide olemasolu.”

ÜKS TÜÜP SEADME KOHTA
Igal seadmel on ainult üks tüüp. See 

kehtib inverteri, optimeerija, rakenduse, 
ESSi jne kohta. Kasutajal/paigaldajal 
pole vaja seda valida – saate lihtsalt 
seadmed ühendada. Süsteem ühildub 
peaaegu kõikide turul saadaolevate polü- 
ja monokristalliliste PV-paneelidega.

VÕIMALIK ON TÄIESTI 
VÕRGUÜHENDUSETA KASUTAMINE
Ühefaasilise ühenduse korral, näiteks 
väikese maja jaoks, võimaldab koduaku 
Luna2000 kasutamist täielikult võrgu-
ühenduseta. „Peate jälgima tippkoor-
musi,” hoiatab Bouke van der Weerdt. 
„Näiteks vajavad konditsioneerid 
kompressori käivitamisel suurt tipp-
koormust ja seda võivad põhjustada ka 
soojuspumbad. Kuid kõik, kes on sellest 
teadlikud ja seda arvestavad, saavad 
ilma võrguühenduseta hakkama. See on 
hea väljavaade elektrienergia ülekande 
kontekstis.”
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K ui mõne aasta eest oli päike-
sepaneelide paigaldamisel 
kaks valikut – ehitada võrku 
ühendatud On-Grid-süsteem 
või kasutada autonoomset 

lahendust, siis nüüd saab kombineerida 
mõlema variandi eeliseid.

Võrguühenduse varustuskindlus on 
vajalik pikkadel päikesevaestel perioo-
didel, näiteks talvel. Samas võimaldavad 
uut tüüpi inverterid täiendada ka võrku 
ühendatud päikesejaama akupankadega, 
mis tagavad võimaluse tarbida päevast 
energia ülejääki siis, kui päikest enam 
säramas pole.

Vanasti kehtisid päikeseelektri toot-
jatele väga helded riigipoolsed lisatoe-
tused, millega soodustati elektri ülejäägi 
müümist. Enam sellist lisatuge pole ning 
kui tegu pole just põllupealse suur-
lahendusega, on kõige soodsam toodetud 
päikeseelekter kohapeal ära tarbida.

Seetõttu ongi mõistlik kaaluda 
akupangaga ühendatavat päikeseelektri-
jaama, kui seda kavandatakse objektile, 
kus on tarbimist ka pimedamal ajal. Nii 
on teatud perioodidel võimalik ära elada 
ainult oma elektrist. Muidugi sobib selli-
ne lahendus ka seal, kus elektrivõrguga 
ühendumine pole võimalik.

Esimese hooga tuleme välja Huawei 
hübriidinverterite ja akupankadega, mis 
sellist kombineeritud varianti võimalda-
vad. Peagi jõuavadki esimesed seadmed 
meie lattu. Sealt edasi kavandame koos-
tööd BYD-ga, mille akusid müüb meie 
Soome emaettevõte. Erinevalt Huawei 
omadest, mis pole teiste tootjatega ühil-
datavad, töötavad viimased väga paljude 
inverteritega.

Hübriidlahenduse lisahüve on võima-
lus tagada elektri olemasolu ka võrgu-
katkestuste korral. Põhimõtteliselt on 
tegu suuremahulise UPS-iga, mis tagab 
toite, kuniks akupangas energiat jagub. 
Huawei akupangad on laiendatavad 5 
kilovatt-tunni kaupa kuni 15 kilovatt-tun-
nini, paralleelselt on võimalik ühendada 
kaks sellist akupanka ja saavutada mahu-
tavus 30 kWh. Huawei hübriidinverteri ja 
akupangaga saab täiendada ka olemas-
olevat päikesejaama, millel on mõne 
teise tootja inverter.

Akulahenduse korral on võimalik 
valida erinevaid stsenaariume alates 
sellest, et akut laetakse ainult omatar-
bimisest ülejääva elektrienergiaga ja 
lõpetades sellega, et energiat salvestatak-
se öise väga odava tariifi ajal.

Päikeseelektrijaamade kavandamine 
on saanud viimasel ajal hoo sisse seoses 
Euroopa Liidus rakendatava rohepöör-
dega. Päikeseelektrijaama abil on võima-
lik parandada hoone energiabilanssi, et 
saavutada näiteks paremat energiaklassi.

Lisaks võib päikeseelekter olla ka 
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HÜBRIIDLAHENDUS TAGAB 
PÄIKESEELEKTRIJAAMA 
OMANIKELE VARUSTUSKINDLUSE 
JA NUTIKAMAD VALIKUD
Akupankade rakendamine päikeseelektrijaamades võimaldab kasutada 
ära rohkem päeval toodetud energiat kohapeal ka siis, kui seda tarbitakse 
hoopis õhtusel ajal. See suurendab oluliselt omatarbimise määra ning 
aitab hajutada koormust elektrivõrkudele.

teadliku inimese valik, kes soovib muuta 
oma energiatarbimist keskkonnasäästli-
kumaks.

Üks järjest rohkem levinud vajadus 
on elektriautode laadmine. Mõnikord ei 
pruugi kodune elektrivõrk anda piisavalt 
võimsust ning sellisel juhul on võima-
lik seda suurendada päikes ejaamaga. 
Oleme mõned elektriautolaadijad juba 
müünud ja nüüd tunnevad paigaldajad 
huvi, kas saaks neid päikeseelektri-
jaamadega ühendada. Näiteks kui 
olemasolev võrguühendus on ainult  16 
A, on koos Solar autolaadijaga võimalik 
teine 16 A saada päikesepaneelidest ja 
nii auto kiiremini täis laadida. Ka mujal 
maailmas on üsna levinud, et näiteks 
autode varikatusel on päikesepaneelid ja 
sealsamas ka elektri auto laadimisjaam.

Sellistest spetsiifilistest soovidest 
peab lähtuma ka päikeseelektrijaama 
kavandamine. Iseenesest on see alati 
rätsepatöö. Kõigepealt on tarvis selgeks 
teha, millist probleemi on päikeseelekt-
rijaamaga kavas lahendada –  kas tegu 
oleks võrku müümiseks paigaldatava 
lahendusega või hoopis sellise täisau-
tonoomse jaamaga, millel võrgu tugi 
puudub. Kui päikeseelektrijaam on täi-
sautonoomne, siis on vaja täpselt teada, 
kui palju elektripaigaldis tarbib. Selle 
läbiarvutamine ongi tõenäoliselt kõige 
keerulisem. Tööstushoone puhul võib 
olla üsna spetsiifiline siht – näiteks mingi 
konkreetne seade, mis tarbib energiat 
ainult hommikupoole ja sellest lähtuvalt 
saab ka päikesepaneelide orientatsioo-
ni paika panna. Kui vaatame eramaja 
tarbimist, siis klassikalise töölkäimise 
graafikuga vajaks see rohkem energiat 
hommikul ja õhtul. Sellisel juhul oleks 
väga hea, kui paneelid oleks paigaldatud 
nii hommiku kui ka õhtu poole, mitte 
ainult lõunasse.

Tänapäeval saab päikesejaama selli-

selt planeerida, et paneelid on suunatud 
erinevatesse ilmakaartesse. Nutikamad 
inverterid võimaldavad kasutada opti-
meerijaid, mis lubavad paigaldada ühe 
grupi päikesepaneele erineva kaldenur-
ga ja orientatsiooniga.

Kui vajadused ja plaan paigas, läheb 
vajaliku komplekti kokkuseadmine juba 
nobedalt. Onninen pakub paigaldajatele 
täislahendust. Kõiki komponente, mida 
läheb vaja, et ehitada valmis päikese-
jaam – alates väikestest autonoomsetest 
kuni suurte põllujaamadeni – on meie 
valikus ja laos alati olemas.

Päikesepaneele on hetkel kolme 
erinevat tüüpi: suuremad maaraamidele 
paigaldamiseks, tavamõõdus katusepa-
neelid ning täismustad disainpaneelid 
visuaalselt nõudlikule projektile. Ka 
kinnitusvahendeid on väga erinevaid –  
maaraamidele lisaks on mitut tüüpi 
katusekinnitusi nii lamekatustele kui 
viilkatustele paigaldamiseks, seejuures 
erinevatele kattematerjalidele. Sealt 
edasi on tarvis alalispingekaableid ja 
invertereid, mis on samuti väga erinevad.

Püüame pakkuda mitte ühe tootja 
lahendusi. Eelkõige on need suured ja 
tunnustatud tegijad. Võtame oma valikus-
se sellised, mis on kõige pikaealisemad. 
Meie eesmärk on pakkuda kõiki või-
malikke ning samas kõrge kvaliteediga 
variante. Me ei keskendu ühele tootjale, 
vaid saame pakkuda laia tootjate spekt-
rit, mis on samal ajal teatud kvaliteedi-
tasemega.

Kinnitusvahendite osas on meil läbi-
rääkimised uute tarnijatega, et laiendada 
tootevalikut. Uue arengusuunana otsime 
selliseid tootjaid, millel oleks veebipõhi-
sed arvutusprogrammid, mis suudavad 
Google'i kaardirakendusest analüüsida 
hoonet ja teha kõik arvutused, milliseid 
tarvikuid ja kui palju on antud juhul 
optimaalne kasutada.

Järjest rohkem on päikeseelektri-
jaamade valdkonna klientideks ka 
tavaelektrifirmad, mis siiani pole sellega 
tegelenud. Kuna päikeseelekter tagab iga 
uue hoone lahutamatu osana energia-
efektiivsuse, on Onninen valmis paigal-

HÜBRIIDLAHENDUSE 
LISAHÜVE ON 
VÕIMALUS 
TAGADA ELEKTRI 
OLEMASOLU KA 
VÕRGUKATKESTUSTE 
KORRAL.

KALEV KOPPEL, PÄIKESEELEKTRI TOOTELAHENDUSE JUHT

Hübriidlahendus võimaldab 
kombineerida võrguühenduse ja 
energiasalvestuse hüvesid.
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E estis on vaid üksikuid ettevõtteid, mis 
suudavad kogu päikeseelektrijaama 
rajamisega kaasneva töö algusest lõ-
puni ära teha nii, et klient ei märkagi 
kogu sellega seonduvat keerukust. 

Tellija ei pea tegelema vajalike kooskõlas-
tuste, lubade hankimise ja võrguühenduse 
korraldamisega. Lisaks täislahendusele paku-
me E-Service AS-s ka personaalset ja hõlpsat 
lähenemist kliendi vajadustele. Meie puhul 
ei lisandu ka täiendavaid pikaajalisi kohus-
tusi elektri lepingu sõlmimiseks konkreetse 
pakkujaga.

Meie veebilehelt leiab enamlevinud stan-
dardlahendused koos hindadega päikeseelekt-
rijaama tasuvuse arvutusteks. Samas on meil 
ka piisavalt paindlikkust kohanemaks tellija 
erisoovidega. Kliendil pole tarvis muud, kui 
teavitada meid enda soovidest ning sealt edasi 
paneme juba meie asjad liikuma.

Esimesena selgitame välja, kui suure 
võimsusega päikeseelektrijaama on soovitud 
asukohas võimalik elektrivõrguga ühenda-
da ning milliseks kujunevad võrguteenuse 
pakkuja liitumistingimused. Muidugi pakume 
ka autonoomseid lahendusi paikadesse, kus 
elektrivõrguga liitumine pole võimalik või 
otstarbekas. Seejärel leiame koostöös tellijaga 
ratsionaalseima lahenduse investeeringu 
tasuvuse seisukohast. Kõige mõistlikum on 
dimensioneerida päikeseelektrijaam selliselt, 
et võimalikult suur osa selle toodangust tarbi-
taks kohapeal. Katusepaigalduse seisukohalt 
on oluline välja selgitada, kui suurt lisakoor-
must konstruktsioon talub ja kui palju on vaba 
pinda päikesepaneelide paigaldamiseks.

Elektrijaama rajamisel kasutame kõrgei-
ma klassi päikesepaneele ning end tõestanud 
kvaliteetseid Huawei invertereid. Kõrgel tase-
mel järelteenindus on siinjuures väga oluline. 
Tegu on ju pikaajalise investeeringuga. Oleme 
elektritööde turul tegutsenud ligi 30 aastat 
ning oleme kliendi jaoks ka aastaid pärast 
tööde lõpetamist olemas.

Peale rahalise tasuvuse on iga päikesee-
lektrijaam ka keskkonnasõbralik tegu. Sääst-
likum majandamine ja puhas energia jätavad 
meie lastele puhtama planeedi. Roheline 
mõtteviis algab konkreetsetest sammudest 
ning päikeseelektrijaama paigaldus on üks 
neist.  

THE GLOBAL SPECIALIST 
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

ASTU SAMM EDASI

ROHKEM 
MOODSAT DISAINI

Täiesti uus kaasaegne väli-
mus ruudukujuliste 
servadega. Iga lüliti profiili-
le on antud õhem ja ele-
gantsem välimus. 

VÄRVID JA 
VIIMISTLUSED

Stiililt lihtne, silmale 
meeldiv. Kohandage 
lüliteid oma maitse järgi. 
Iga viimistlus sobib teie 
interjööriga sujuvalt.

MURETU 
PAIGALDUS

Lihtne paigaldamine, kiire 
fikseerimine. Uus mehha-
nism on muutnud paigal-
damise vaevatuks prot-
sessiks. Vaid 2 tootekoodi 
terviktoote loomiseks.

KUIDAS PAIGALDADA 
PÄIKESEELEKTRIJAAM 
LIHTSALT JA MURETULT?

Päikeseelektrijaama rajamine, kooskõlastuste 
hankimine ja võrku ühendamine võib muutuda 
tehniliselt keerukaks protsessiks, kuid valides 
kogenud ja asjatundliku paigaldaja nagu 
E-Service AS, on see tellija jaoks mugav.

Krister 
Peetmaa, 
EService AS 
tegevjuht.
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R uutmeetri kulu võtmes on 
tegu tihtipeale hoone ehituse 
või renoveerimise kalleima 
lõiguga. Kui ehitaja sellele 
kohe tähelepanu ei pööra, 

siis keeratakse viimases hädas midagi 
kokku, kuid tulemus ei pruugi olla muu 
keskkonna vääriline.

Üks oluline trend on, et võrreldes 
10–15 aasta taguse ajaga on suurene-
nud nii inimeste sissetulekud kui ka 
teadlikkus materjalide ja tehnoloogia 
osas. Lisandunud on energia- ja kesk-
konnasäästu teemad. Piltlikult öeldes 
on tänapäeval tähtis iga säästetud liiter 
vett ja kokkuhoitud energia kilovatt. See 
tendents süveneb iga aastaga.

Kui oleme kliendiga vannitoalahen-
duse planeerimisel koos juba projekti 
alguses, siis suudame leida kohe parima 
lahenduse. Sellega hoiame kokku 
ressurssi, kuna hilisemaid probleeme 
on tunduvalt vähem. Koostöös ehitajatega 
oskame ka lõppkliendile anda ideid 
oma soovide ja vajaduste täitmiseks. 
Kindlasti on tähtis osa selles, et infor-
meerida tellijat kõigist võimalustest, 
mille kasutamata jätmisel tekiks hiljem 
ootamatu raha- või muu ressursi liigne 
kulu. Oleme orienteeritud pikaajaliselt 
säästlikele lahendustele.

Ka lihtsa küsimuse „Kas dušš või 
vann?” puhul saab välja tuua mõlema 
variandi head ja vead. Meiega pole kar-
tust, et laost on võimalik saada kas ainult 
ühte või teist. Suudame teenindada väga 
erinevaid projekte ja kliente, kellel 
kõigil on oma nägemus ja soovid. See-
tõttu pole ka ühtset vannitoa lahenduse 
paketti, vaid see sünnib igakord koostöös 
tellijaga. Kui on tarvis hinnata erinevaid 
variante, siis meie juures on võimalik 
seda teha nii toodete kui mitmekesiste 
lähenemiste lõikes, ja ka hinnatase on 
erinev. Teatud lahendus võib olla ener-
giasäästlikum, teisel väiksem niiskus-
kahjude oht – või tundub mingi variant 
alguses odavam paigaldada, kuid hiljem 
kallim pidada.

Põhimõtteliselt saab Onnineni vanni-
toalahendusega kõik vajaliku vannitoa, 
duši- ja pesuruumi komplekteerimiseks. 
Alates seinatagusest torustikust, äravoo-
ludest ja trappidest, lõpetades kasutata-
va sanitaartehnika ja aksessuaaridega. 
Kõikidele meie klientidele on kogu 
komplekt mugavalt ühest kohast saada-
val. Kui tegu on tühja ruumiga, millesse 
on planeeritud vannituba või pesuruum, 
siis pakume kõike alates tehnilisest 
poolest kuni kappide ja peegliteni välja. 
Meie eelis ongi lahenduste sünergias.

Selline lähenemine säästab nii 
ehitaja kui tellija aega. Kui kõik katted, 
liitmikud, segistid ja sanitaartehnika on 
võimalik saada ühest kohast, pole tarvis 

ühe sõlme pärast kulutada aega mujal 
„seiklemiseks”. Asjatundlik müük, väga 
lai tootevalik koos kõrgel tasemel ladus-
tamise ja logistikaga võimaldab jõuda 
parima lahenduseni tunduvalt kiiremini 
kui eri kohtadest komplekteerides.

See võimaldab lisaks ajalise ressursi 
kokkuhoiule lahendada kohapeal ka või-
malikud probleemid. Enamasti tuleb pai-
galdaja juba kindla projekti või lõpliku 
nimekirjaga, kuid teinekord muutuvad 
kliendi soovid pärast eelnevalt planeeri-
tud vannitoalahendust ja tekib küsimus, 
mida võiks teisiti teha.

Kui varem oli Onninenil vannitoala-
hendusel mõned põhitarnijad, siis nüüd 
pakume suures plaanis kolme hinnakate-
gooriaga erinevaid 
tootjaid – soodsam, 
keskmine ja eks-
klusiivne. Sood-
samad variandid 
on paigaldamisel 
odavamad, kuid pi-
kas plaanis võivad 
nõuda varuosasid 
ning olla suurema 
ressursikuluga. 
Need võivad sobida 
kohtadesse, kus on väiksem kasutus ja 
tellijal väga kindel eelarvepiir. Sellisel 
juhul niisugune variant õigustab end.

Keskmine tase sobib hästi kõigile 
suurematele eramu ja ka avalikele 
objektidele – see on vastupidav ning 
oma valdkonna tehnoloogia tipptase. 
Üldiselt katsumegi nii projektimüügi 
objektid kui ka eraehituse päringud 
suunata just sellesse kategooriasse. 
Kõige soodsamaga võrreldes mõnevõrra 
suurem soetusmaksumus tasub end ära 
seetõttu, et kulumise mõttes pole teda 20 
aasta jooksul tarvis remontida. Lisaks on 
nende toodete ekspluatatsiooni-, näiteks 
veekulu, tunduvalt väiksem.

Eksklusiivsed asjad on enamasti 
mõnes näitusruumis või veebi vahendu-
sel välja valitud. Need on suuremahuli-
sed ja pikaajalisemad objektid, millega 
kaasnevad erilisuse tõttu pisut suure-
mad tarneajad. Eksklusiivsem objekt 
võtab mõnevõrra kauem aega võrreldes 
sellega, kui töökotta on vaja paigaldada 
neli dušši. Reeglina saame keskmised 
ja lihtsamad lahendused kliendile kohe 
korvi panna.

Oleme suutnud edukalt hallata 
objekte, mis on kõik millegi poolest 
iseloomulikud.

Näiteks D-terminali ehitusel oli 
tähtis avalik ruum, kus on erinev kasutus 
ja koormus ning suur tähtsus ener-
giasäästul. Anne Gümnaasium seevastu 
eeldas väga aktiivset kasutust ja teatud 
standardit, mida rakendame kõikide 
koolimajade puhul – oluline on vastupi-

davus. Hector Container Hotel tõi mängu 
hotellitaseme eripärad – tähtis on nii 
energiasääst, töökindlus kui ka visuaalne 
pool, millele lisandus ruumi väiksusest 
tingitud toodete mõõtude nõue.

Kõik need objektid on saanud Onni-
nenilt terviklahenduse, kus tootegrupp 
on nii ühes kui teises hinnaklassis. Meil 
on nii lao-, tellitavad kui ka partnerite 
käest võetavad tooted. Neid saab üksi-
kult leida ka mujalt, kuid samaväärset 
tervikut koos valikuvõimaluse ja nõuan-
netega ei saa kusagilt.

Just see ongi tähtis osa meie laiapõh-
jalisest tooteportfellist. Parima lahen-
duse saab klient siis, kui tal on võimalik 
koos spetsialistiga iga valiku plussid läbi 

kaaluda.
Muidugi algavad 

parimad lahendused hästi 
läbimõeldud projektist, 
kus on eesmärgid ja mahu 
kalkulatsioon hästi paigas 
– siis saame üsna kergelt 
teha ka erinevate paket-
tide võrdluse ja täpse 
ajagraafiku paika panna.

Tähtis on see, et pai-
galdaja huvi ühtiks võima-

likult tellija omaga. Kas oluline on ainult 
see, kui palju objekt maksab või kliendi 
võimalus saada rohkem, kui ta algselt 
soovida oskas? Suurklientide ehitajatel 
neid dilemmasid enamasti pole, kuna 
projektid on algusest peale detailideni 
läbi mõeldud.

Uusi paigaldajaid tekib meie vald-
konnas pidevalt ning valdkonna taseme 
hoidmiseks teeme samasuguseid koo-
litusi nagu teisedki Onnineni valdkon-
nad. Koolitame nii oma töötajaid kui 
ka kõiki kliente, kes soovivad veebi-
seminaride kaudu areneva tehnoloo-
gia rakendamiseks rohkem vajalikke 
teadmisi omandada.  

TASUB TEADATASUB TEADA

Eramu vannituba või avaliku objekti pesuruumid mõjuvad kui visiitkaart. 
Kui jätta see osa objektist viimasele kohale, võib lõpuks olla lõhkise 
küna ees – investeering osutub arvatust suuremaks ja korralikuks 
lahenduseks raha ei jätku. Seega annabki vannitoa sisustus kõige 
paremini aimu objekti kui terviku kvaliteedist.

SOOVITE HINNATA 
EHITUSKVALITEETI? 
PIILUGE VANNITUPPA!

IVAR PILV, VANNITOA LAHENDUSE VALDKONNA JUHT

PARIMAD 
LAHENDUSED 
ALGAVAD HÄSTI 
LÄBIMÕELDUD 
PROJEKTIST. 

Pesuruumid on suurima 
keskmise ehituskuluga 
ruutmeetri kohta. Seetõttu 
ei tohiks neid plaanides 
viimaseks jätta.



Flush
Twist

FANECO on Poola ettevõte, mis on spetsialiseerunud avalike tualettide jaoks terviklahendust pakkuvate 
sanitaarseadmete tootmisele. Faneco tooted aitavad tagada hügieenilisuse ning muudavad avalikud tualetid 
mugavamaks ja praktilisemaks. Ettevõte annab endast parima lõpptarbija rahulolu tagamiseks ja pakub suurepärase 
kvaliteediga tooteid soodsa hinnaga. Mitmekesine disainivalik võimaldab FANECO tooteid kasutada haiglates, 
haridusasutustes, meditsiinikeskustes, majutusasutustes, restoranides, büroodes, galeriides ja spordirajatistes.

MUST on tipus! 
Heitke pilk Faneco mustale tooteseeriale: dosaatorid, kätekuivatid, föönid, prügikastid, nagid, WC-poti harjad. Neis on 
ühendatud laitmatu kvaliteet ja nüüdisaegne disainikeel. Musta värvi mudelid muutuvad üha populaarsemaks ja 
nõutumaks. Sisekujunduse eksperdid nõustuvad, et 2021. aasta kujuneb mustade sisekujunduselementide aastaks! 
FANECO MUSTA tooteseeria lai valik järgib disainitrendi.

COVIDi-vastased tooted 
Teine tooterühm, millele tuleks praegusel ajal tõsiselt tähelepanu pöörata, on lai valik dosaatoreid, mis kaitsevad 
COVID-19 viirusega nakatumise eest. FANECO-l on hea meel pakkuda erinevaid plastist ja roostevabast terasest 
automaatseid seebi- ja desovahendidosaatoreid. 

Küünarnukiga rakendatavad peenpiiskdüüsiga 
seebi- ja desovahendidosaatorid on ohutud, sest 
neid ei ole vaja käega puutuda ja seetõttu eriti 
populaarsed just meditsiiniasutustes.

Pakume dosaatorite jaoks ka spetsiaalseid 
tugijalgu, mis sobivad kasutamiseks ostukeskustes, 
hotellide fuajeedes, ootesaalides jne.

Veel üks relv nakkusohu vähendamiseks – 
automaatne valamusegisti. FANECO valikus on 
paar kroomitud messingist mudelit.

SA350PWW SA700PWWT SA1000PUWG SA1000ATS/G

S1000ASPB SA1003SJB SA1100PDW
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OÜ projektijuhi Reno Hannese kinni-
tusel on juba esimese kütte perioodiga 
näha, kuidas investeering on end õigus-
tanud: “Kauplusehoone, mida varem 
köeti õliküttega, püsis sel talvel soojana 
külmasüsteemi jääksoojuse ja Water-
loop-lahenduse toel,” ütleb ta. “Water-
loopiga ühendatud soojuspump suutis 
ära toita ventilatsioonikütte, radiaatorid 
ning tarbeveeboileri. Varem oli õliküte 
ventilatsiooni ja radiaatorite soojenda-
miseks ning tarbevett soojendati elektrib-
oileriga.”

Waterloop, mis oleks otsetõlkes 
“veeaas”, toimib suletud ringina kaup-
luse müügisaali külmaseadmete ja 
tehnoruumides sahiseva soojuspumba 
vahel. Ülesandeks on koguda külmatoot-
misel tekkivat soojusenergiat, et juhtida 
see hoone küttesüsteemi ja tarbevee 
soojendamiseks. Kuna Pärnu Ülejõe Ri-
mis on on kütteallikana kasutusel Saksa 
kvaliteediga Dimplexi soojuspump ja 
Rivacoldi Waterloopi seadmed, tähendab 
integreeritud lahendus muljetavaldavat 
kasutegurit soojatootmisel.

Süsteemi paigaldamisega tegeleva 
Sisustaja OÜ projektijuhi Reno Hannese 
sõnul saab maja teha ka täiesti süsiniku-
neutraalseks, kui lisada veel päikesepa-
neelid või muu taastuvenergia tootmine. 
On ju täiesti loogiline külmaprotsessis 
tekkivat soojust mitte ilma kütmiseks õue 
suunata, vaid kasutada see hoones ära 
fossiilsete soojusallikate asemel.

Taolisi kauplusi, kus külmasüsteem 
on Waterloop-lahendusega, võib Eestis 
alles ühe käe sõrmedel kokku lugeda. 
Jääksoojuse tagastamiseks integreeri-
tud küttega ainult kaks.  Tegu on meie 
riigis teedrajava innovatsiooniga, mis 
toetab nii energia- kui keskkonnasäästu. 
Soomes on see juba hästi omaks võetud 
ning Saksamaal aastaid kasutusel olnud 
tehnoloogia. Eestis pole energiahind 
olnud varem piisavalt motiveeriv, et 
kaupmehed oleksid integreeritud külma- 
ja küttelahenduste peale mõelnud, arvab 
Reno Hannes. Kulude kerkides saab 
sellest kasvav trend.

“Kui vaadata kliimaeesmärke, mis 
on Eestis seatud 2035. ja 2050. aastaks – 
muutuda  energiasäästlikumaks ja viia 
CO2-heitmed nulli, siis täidab see neid 
kõiki,” lisab Erki Sirel.

Lisaks energiasäästule on oluline 
argument ka keskkonnakaitse. Ja see 
väljendub Waterloop-süsteemi olemuses 
ning külmaaine valikus. Osoonikihti 
kahandavate F-gaaside asemel on selles 
kasutusel R290 ehk propaan, mis on 
ideaalne just väiksemates külmasüstee-
mides ohutuks kasutamiseks.

Muidugi pole vähetähtis ka kogu süs-
teemi praktilisus ning sobivus kaupluste 
vajadustega. “Külmasüsteem on igas 

“T ahtsime ühe poe näitel 
vaadata, mida see 
süsteem endast ette 
kujutab ja milliseks 
kujuneb energia 

kokkuhoid,” selgitas Rimi Eesti Food 
AS kinnisvara arendusjuht Peter Ranne 
ettevõtte otsust investeeringu tegemiseks. 
“Kasutame nüüd kogu külmasüsteemist 
äraviidava soojusenergia ruumide kütmi-
seks ja tarbevee soojendamiseks. Kuna 
meil pole selle käivitamisest veel üht 
aastat täis, siis on andmed veel üsna esi-
algsed, aga laias laastus on energiakulud 
kolmandiku võrra vähenenud. Muidugi on 
meie jaoks oluline ka keskkonnaaspekt, 
kuna tulenevalt emaettevõtte poliitikast 
tarbime ainult rohelist energiat. Pärnu 
Ülejõe pood on alles pilootprojekt.”

“Hetkel on see uusim energia- ja 
keskkonnasäästu tehnoloogia, mida Onni-
nen on aidanud Eesti turule tuua. Kõige 
suurem erinevus tavapärase külmasüstee-
miga on see, et hoitakse energiat kokku. 
Tegu on sedavõrd toreda lahendusega, 
et see lööb korraga lausa kahte kärbest – 
aitab kaupmehel säästa nii küttekuludelt 
kui ka hoida keskkonda,” ütleb Onnineni 
jahutuse tootelahenduse juht Erki Sirel.

Waterloop-süsteemi Pärnu Ülejõe 
Rimi kauplusesse paigaldanud Sisustaja 

UUDNE KÜLMASÜSTEEM 
AITAB SÄÄSTA NII 
ENERGIAT KUI LOODUST
Pärnu Ülejõe Mini-Rimi kauplusel on üks omapära, 
mida ostjad ei märkagi, kuid mis ometigi teeb 
selle poe tehnoloogilises plaanis Eestis väga 
eriliseks. Nimelt on kaupluse külmikud ühendatud 
küttesüsteemiga, nii et kogu külmatootmisel tekkiv 
jääksoojus kasutatakse tõhusalt ära.

  TALITLUSSKEEM 

toidukaupluses A ja O – ilma selleta ei 
saa,” ütleb mitme kaupluseketi partner 
Sisustaja OÜ projektijuht Reno Hannes. 
”Külmasüsteem on üldiselt rätsepatöö, 
igale kauplusehoonele ja kaupmehele 
tuleb teha omamoodi. Kõik sõltub ju 
sellest, kui palju on planeeritud külm-
mööblit, kui suur on kogu jahutussüs-
teem, kui suures mahus saame kasutada 
eraldatud soojusenergiat. Kui algandmed 
teada, siis sobitame sellega Waterloopi ja 
integreerime soojuspumba.”

Kõige optimaalsem on see lahendus 
väikese ja keskmise suurusega kauplus-
tes. Maksimaalse võimsuse piir võiks olla 
umbes 25 meetrit külmikuid. Waterloop 
sobib väikesele ja keskmisele kauplusele 
paindlikkuse ja ökonoomsuse poolest.

“Kaubanduses on alati ruumipuudus 
ja tehniliste ruumide suurus murekoht. 
Külmatehnika puhul kipuvad ruumid 
olema väikesevõitu ja küttesõlmedel 
veelgi väiksemad. Õnneks on Waterloop 
ruumikasutuses kokkuhoidlik. Sisuliselt 

JAHUTUS

on tal üks pumbagrupp, mida võib panna 
ükskõik kuhu –  põrandale, seinale või 
isegi ilmastikukindlana katusele,” kirjel-
dab Reno Hannes.

Isegi väikese pinnaga maapood 
võidab sellisest lähenemisest. Kuna Wa-
terloop-lahendusega sobivate külmikute 
valik on piisavalt lai, saab komplekteeri-
da ka väga väikese põrandapinna jaoks 
sobiva süsteemi. Teine oluline mugavus 
on põhimõtteline erinevus keskkülma-
süsteemist riskide maandamisel – iga 
kapp ja kamber on oma kompressoriga ja 
kui ühel peaks juhtuma mingi tehniline 
rike, siis saab kaubad riknemise vältimi-
seks ajutiselt tõsta teise külmikusse.

Kuigi soojustehniliselt pole tegu 
eriti keeruka lahendusega, peavad selle 
toimima saamiseks külmatehnika ja soo-
juspumba süsteem väga head koostööd 
tegema.  Oluline on ka hooneautomaatika 
seadistus, et küte juhitaks täpselt sinna, 
kuhu vaja, ning täpsed analüütilised 
andmed soojusenergia mõõtmiseks.

Erinevate komponentide ühendami-
sel tulebki mängu Onnineni kompetent-
sus. “Kuna kuulume Kesko kontserni 
ja sellel on ka suured poeketid, siis on 
need külma- ja küttelahendused prakti-
lisest vajadusest välja töötatud. Soomes 
on ju neid poode tuhandeid. Väga palju 
aitaski meid tehnoloogia osas Soome 
pool, sealt tuleb üsna palju oskusteavet, 
mida oleme valmis ka projekteerijatega 
jagama, et nad saaksid rohelise jalajälje 
mõttes uudset tehnoloogiat kavandada,” 
ütleb Onnineni jahutuse tootelahenduste 
juht Erki Sirel.  “Kindlasti soovime olla 
kõiges innovatiivne ja kliendisõbralik.

Meie hea koostööpartner Sisustaja 
OÜ on aidanud kauplustele erinevaid 
lahendusi paigaldada ja tunneb väga 
hästi nende hingeelu – seetõttu õnnestus 
ka esimeste uudsete süsteemide raken-
damine kohe tõhusalt.»  

Külmasüsteem on iga kaupluse süda. Meie kliimas on üsna oluline võimalus 
kasutada selle jääksoojust võimalikult tõhusalt ka ruumide kütteks. 

Waterloop tähendab veeringlust, mis 
juhib eri külmaseadmete jääksoojust 
tsentraalselt soojuspumbani. Jääksoojus 
leiab kasutust ka suvel tarbevee boileris.
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Õhupuhastis VIREX AIR on kasutusel kaks parimat pu-
hastustehnoloogiat – desinfitseeriv UVC-kiirgus ja väga 
tõhus filtreerimine filtriga HEPA14. Tänu sellele tagab 
VIREX AIR siseõhu suurepärase puhastamise rohkem 
kui 99,995% tõhususega.

Viirusevastast õhupuhastit sobib kasutada 
kõikvõimalikes siseruumides, näiteks klassiruumides, 
auditooriumides, avatud kontorites, vastuvõturuu-
mides, ooteruumides, operatsioonisaalides, baarides, 
kohvikutes, võimlates, väikestes kauplustes jne.

HEPA-FILTRI TÖÖPÕHIMÕTE
Filter HEPA14 peab kinni 99,995% mikroosakestest 
(viirused, bakterid, hallitus, seened ja muu väike saaste). 
Erineva suurusega mikroosakestel (0,1–0,3 mikronit) 
on erinevad liikumistrajektoorid ja seetõttu kasutatak-
se HEPA-filtris nende kinnipüüdmiseks ka erinevaid 
meetodeid.

Difusiooni ja kleepumise põhimõte rakendub 
väikseimatele ja keskmise suurusega mikroosakestele. 
Filtermaterjali elektrostaatilised ja kleepumisjõud tööta-
vad püsimagnetina (elektreedid) ja filtri kiududele lähe-
nevad või neid puudutavad mikroosakesed kleepuvad 
filtri külge. Suuremad mikroosakesed püütakse seejärel 
kinni kiudude juhtservadega või kiudude vahele.

SUUR ÕHUVAHETUSJÕUDLUS
VIREX AIR suudab kogu ruumi õhu filtreerida kuni kuus 
korda tunnis*.

Õhupuhasti sisse- ja väljavool on konstrueeritud nii, 
et õhujaotus toimub samal põhimõttel kui puhas-
ruumides – filtreeritud ja puhastatud õhk suunatakse 
vertikaalselt üles lae suunas. See tagab puhta õhu üht-
lase jaotumise ja toetab samas õhuvoolu liikumist laest 
põranda suunas. Selline lahendus soodustab aerosoo-
lide ja piiskade loomulikku sadestumist ja suunab 
saastunud õhu alla õhupuhasti sissevooluava poole.

Kui torustiku poolelt on korrosioo-
nioht lahendatud, siis järgmiseks tuleb 
vaadata liitmike poolt. Jahutusele ei 
ole eraldi liitmikke vaja. Saab kasutada 
samu liitmikke nagu Steelpresi puhul. 
Süsteem on sama.

Samaoodi nagu torud, tuleb ka 
liitmikud isoleerida. Selleks on võimalik 
kasutada nii värvi kui ka butanoolteipi. 
Onninen soovitab kasutada teipi, kuna 
värvimine võib olla liiga keeruline. See 

Viirusevastane õhupuhasti VIREX AIR vähendab oluliselt õhu 
kaudu levivate nakkushaiguste edasikandumise riski tüüpilistes 

sisetingimustes. See filtreerib ja desinfitseerib siseõhku ning 
eemaldab sellest viirused, bakterid, hallituse- ja seeneosakesed 

ning muud õhus levivad saasteained.

HINGA OHUTULT

*Ruumi maht 160 m3.

Torustiku pinnal roostetamist põhjustav vesi on 
varem valmistanud jahutussüteemide paigaldajatele 
peavalu, kuid lihtsasti paigaldatavad Raccorderie 
Metalliche torud jätavad selle mure igaveseks 
minevikku.

JAHUTUSTORUD, MIS 
PEAVAD VASTU 50 AASTAT

V iimased neli aastat on Onninen turustanud teraspress-torustikku 
jahutusele. Onninen tõi torustiku turule, kuna tekkis vajadus kasuta-
da kiirelt paigadatavat süsteemi kondenseeruvale jahutussüsteemile. 
Tavalist teraspressi ei saa kasutada tulenevalt kondenseeruvast vede-
likust toru pinnale. Oli vaja midagi, mis suudaks taluda kondenseeru-

vat vedelikku ja välistaks nii korrosiooni tekke.
Raccorderie Metalliche testis erinevaid võimalusi, kuni jõuti PP-kattega toru-

ni. Kuna teraspressi tsingikiht toru välisseinal on liiga õhuke jahutussüsteemide-
le (ca 0,01 mm), siis isegi kui toru on kaetud kummist isolatsiooniga, korrodeerub 
toru ikkagi.

Pildid testitud tavalisest teraspres-
sist kondenseeruvatel süsteemidel, 
mis olid kaetud keskkonda isoleeriva 
kummisolatsiooniga:

Tähele tuleb panna, et need testid 
on tehtud laboritingimustes, kus iso-
leerimise kvaliteet on ühtlane. Siiski 
on 3 aastat pärast testi näha roostet nii 
torustikul kui liitmikel.

Viimaks tõi Raccorderie Metalliche 
turule teraspresstorud, mis on kaetud 
PP-kattega, et niiskus kondenseerub  
PP-katte peale ja torustik on kaitstud 
korrosiooni eest. Tähtis on ära mainida, 
et ka PP-kattega toru paigaldamisel 
tuleb kasutada kummist isolatsiooni:

Selliselt liitmikke isoleerides ja 
korrektset torustikku kasutades säilib 
torustik vähemalt 50 aastat . Paigaldus 
on seejures mugav ning kiire. Kuna 
liitmikud on samad, saab kasutada samu 
tööriistu nagu Steelpresiga, kuid peab 
meeles pidama, et kasutada võib ainult 
Raccorderie torusid ja liitmikke, kuna 
nii säilib garantii ja kehtivad sertifikaa-
did.

Lisainformatsiooni torustiku kohta: 
kytevesi@onninen.com.

tuleneb sellest, et värvida või teibiga 
katta tohib alles peale survetesti, mis 
omakorda tähedab, et torustik on juba 
paigaldatud ja värvida tuleks toru ja 
seina vahelt.

Kasutada võib ükskõik millist buta-
noolteipi. Onninenis on saada erinevaid 
butanoolteipe. Parim oleks siiski kasuta-
da Raccorderie teipi, kuna selle venivus 
on ca 700%. All on pilt korrektselt isolee-
ritud liitmikust teibiga ja protsess:

KARRO AZOJAN, KÜTE-VESI ÄRISUUNA MÜÜGIJUHT 

mailto:kytevesi@onninen.com
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T artu Kutsehariduskeskuse traditsioonilisel võistlusel 
tuli noortel lukkseppadel paigaldada etteantud joonise 
järgi radiaator ja torusüsteem ning teostada surve-
proov. Onninen toetas võistluse läbiviimist materjali 
ja auhindadega. Võistlus oli tasavägine ja pinge püsis 

kuni lõpuni. Surveproovi tiheduse ootamine oli nagu tõehetk - 
kas lekib või mitte. Tasavägises heitluses pälvis esikoha ja Aasta 
Tegija 2021 tiitli Aleksei Vavilov. Teise koha teenis Timmo Luik 
ning kolmanda koha Helari Kährik.  

SELGUSID 
AASTA 
TEGIJAD

VENTILATSIOONIKANALITE 
TULEKAITSE 

PAROC HVAC FIRE BLACKCOAT LT

PAROC.EE

PAROC HVAC FIRE BLACKCOAT LT on uus sertifitseeritud 
ventilatsioonisüsteemide tuleisolatsiooni tooterühm  
kanalite tuleisolatsiooniks..

TULETUNDLIKKUSE KLASS TOODE TIHEDUS, KG/M³ PAKSUS, MM
PAROC HVAC FIRE SLAB BLACKCOAT LT PLAADID RISTKÜLIKUKUJULISTE KANALITE JAOKS
Kanali maksimaalne ristlõike laius – 1250 mm, kõrgus – 1000 mm
EI30 (ve ho i ↔ o) S PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT 80  60
EI60 (ve ho i ↔ o) S PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT 120  60
EI120 (ve ho i ↔ o) S PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT 180 60
PAROC HVAC FIRE MAT BLACKCOAT LT MATID ÜMARATE KANALITE JAOKS
Kanali maksimaalne läbimõõt – 1000 mm
EI30 (ve ho i ↔ o) S PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT 80  50
EI60 (ve ho i ↔ o) S PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT 80  80
EI120 (ve ho i ↔ o) S PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT 80 100
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tasemele. Selliselt on seadmel võim-
susvaru ruumi hoogsamaks tuulutami-
seks vahetundide ajal.

Kui terve koolimaja varustamine 
keskventilatsiooniga võib tunduda 
üpris keeruline ja kulukas ettevõtmine, 
siis Whisper-Airiga saab õhuvahetuse 
probleemi lahendada üksikute ruumide 
kaupa. Alustades neist, kus häda kõige 
suurem. Nii ei pea aastaid ootama, mil-
lal tekib võimekus kogu hoone renovee-
rimiseks.

Euroopa kütte-, ventilatsiooni- ja 
õhukonditsioneerimise assotsiatsioonide 
föderatsioon REHVA kasutab õhuvahe-
tuse arvutuste kalkuleerimisel tõhusa 
nakkusohu vähendamiseks Wells-Riley 
mudelit, mille kohaselt väheneb viiruse-
ga nakatumise tõenäosus isegi neli liitrit 
tunnis toimuva õhuvahetuse puhul sajalt 

protsendilt 20 protsendile. Normidele 
vastavate õhuhulkade puhul jääb see 
tõenäosus ühe nakatunuga klassiruumis 
kõigest kolmele protsendile.  

Muidugi ei tohiks unustada ka seda, 
et ainuüksi seadme paigaldusest ei 
piisa – seda tuleb ka nõuetekohaselt 
käidelda ning hooldada. Käitlemisel on 
oluline pidada kinni kahe tunni reeglist, 
et ventilatsioon töötaks piisava aja enne 
inimeste ruumi saabumist ja pärast 
lahkumist. Hooldusel tuleb tähelepanu 
pöörata, et seadmesse paigaldataks 
õigeaegselt kvaliteetsed originaalfilt-
rid. Paraku oleme viimasel ajal kokku 
puutunud olukordadega, kus madala 
hinnaklassi filtrid on tekitanud venti-
latsioonisüsteemis häireid ning tootjad 
nõuavad garantii kehtimiseks originaal-
filtrite kasutamist.  

K oroonaviiruse ja muude nak-
kustekitajate leviku oluline 
piiramine eeldaks tõhusat 
õhuvahetust – soovituslikult 
vähemalt 10 liitrit sekundis 

iga õpilase kohta. Millisel moel saavu-
tada see neis koolimajades, kus sund-
ventilatsiooni pole ning keskjuhtimisega 
lahenduse rajamine on mingil põhjusel 
võimatu?

Oleme klassiruumide ventileerimi-
se probleemi kallal seoses koroonakrii-
siga palju juurelnud ning esimene 
tõdemus on, et pelgalt CO2-andurite 
soetamisest kõikidesse kooliruumides-
se õhukvaliteedi tõstmiseks ei piisa. 
Kui andur annab häiret poole tunni 
pealt ja väljas on külm talveilm, ei 
hakka keegi aknaid pärani avama. Ka 
intensiivne tuulutamine vahetunni 
ajal ei päästa, kuna pideval hingamisel  
tõuseb CO2-tase õhuvahetuseta ruumis 
üsna kiiresti.

Seega peab õhk ikkagi pidevalt 
liikuma ja uuenema. Hea õhukvaliteedi 
ja turvalisema keskkonna saavutamiseks 
võiks värske õhu kogus olla 10 liitrit õpi-
lase kohta tunnis – 25 õpilasega ruumis 
seega 250 liitrit tunnis. Kui koolis puu-
dub majaülene sundventilatsioon, võib 
see olla paras väljakutse, kuigi sugugi 
mitte võimatu.

Analüüsisime võimalusi just sellise 
olukorra puhuks ja jõudsime järelduse-
le, et seal, kus klassikaline kompaktven-
tilatsiooniseade ei sobiks oma müra-
taseme või paigalduskeerukuse tõttu, on 
kõige taskukohasem ja kiirelt rakendata-
vam variant ruumisisene ventilatsiooni-
seade. Selline lahendus suudab teenin-
dada ühte klassiruumi või auditooriumi. 
Paigaldamiseks ei pea tegema torutöid, 
rajama täiendavaid šahte ega võtma ette 
suurt projektimuutust täiendava tehno-
võrgu rajamiseks.

Põhimõtteliselt on tegu kõiki tõhusa 
ventilatsiooni elemente sisaldava sead-
mega, kus on nii soojusvaheti, kalorifeer 
kui ka filtrid. Eeliseks on äärmiselt 
väike müratase, nagu selle ingliskeelne 
nimigi ütleb – Whisper-Air.

Seadmes on juba sisseehitatud  
CO2 andur, mis tähendab, et see 
mõõdab automaatselt õhukvaliteeti 
ja juhib kiirust. Lisaks on ka nädala-
kell, millega programmeerida käivitus 
vähemalt 2 tundi enne koolipäeva 
algust ning väljalülitus 2 tundi pärast 
tundide lõppu.

Whisper-Airi mudel HRWA2-100 
suudab vahetada ruumis nii palju 
õhku, et saavutab nõuetele vasta-
vad parameetrid isegi väiksema kui 
55-protsendilise nominaalkiirusega. 
Sellise õhuhulga juures on müratase 
alla 30 dB, mis jääbki inimese sosina 

KUIDAS HOIDA 
KLASSIRUUMI 
ÕHK VÄRSKE JA 
VIIRUSEVABA?
Spetsialist: õhukvaliteedi mõõtmine pole 
piisav, tarvis on tõhusat õhuvahetust.
REINO ALTROV, VENTILATSIOONI VALDKONNA ÄRISUUNA MÜÜGIJUHT

WHISPER-AIRIGA SAAB 
ÕHUVAHETUSE PROBLEEMI 
LAHENDADA ÜKSIKUTE 
RUUMIDE KAUPA. 

Ülivõimas agregaat 
suudab täita ruumi 

värske õhuga 
vastavalt normidele 

ning ei tee seejuures 
häirivat müra.

Whisperairi masinad leiavad kasutuse 
just neis hoonetes, kus keskventilatsioon 
puudub ning selle väljaehitamine on 
mingil põhjusel ebaotstarbekas.



Halton Sentinel™ kuulub viiruste ja 
bakterite levikut ja edasikandumist 
tõkestavate Haltoni seadmete 
tooteseeriasse Safeguard Risk. Need 
suurendavad kõikide ruumisviibijate 

ohutust, olgu need siis kliendid, külalised või 
ettevõtte töötajad.

Bakterivastase UV-kiirguse (UVGI) tehnoloogiaga 
Halton Sentinel™-i õhupuhastid on spetsiaalselt 
välja töötatud haiguste hingamisteede kaudu 
levimise ohu vältimiseks ja teevad seda õhus 
sisalduvaid patogeene väga tõhusalt hävitades.

Halton Sentinel™-i suure töötlemisjõudlusega 

õhupuhasti lisab ventilatsiooni kaudu 
sissepuhutavale värskele välisõhule märkimisväärse 
koguse puhastatud ruumiõhku. Tulemusena väheneb 
oluliselt tervete ruumisviibijate risk saada nakkus 
samas ruumis viibivatelt võimalikelt haigetelt.

Halton Sentinel™-i õhupuhastid tugevdavad 
ruumisviibijate kaitset, toetades kriitilisel ajal 
rakendatavaid rangemaid ennetusmeetmeid, nagu 
maski kandmine, distantsi hoidmine, käte ja pindade 
desinfitseerimine jne.

Sõltumatu labori katsetatud Halton Sentinel™-i 
õhupuhastid on kulutõhus lahendus ruumide 
muutmisel ohutuks kõigile neis viibijaile.

ÕHUPUHASTID,  
MIS PUHASTAVAD  
RUUMI VIIRUSTEST
Halton Oy on lisaks tavaventilatsiooni toodetele töötanud välja ka 
hulgaliselt just haiglanõuetele vastavaid lahendusi ja seadmeid. 
Üks oluline osa Haltoni toodete juures on kvaliteet ja ohutus ning 
seda on ka silmas peetud Halton Sentinel õhupuhastajate loomisel.

NÄIDE: 30 istekohaga restoran, kus ventilatsiooni 
õhuvahetusmäär on 22 m3/h/inimene. Restoran on 
varustatud Halton Sentinel™-i õhupuhastiga, mis 
töötleb ja suunab ruumi tagasi 1700 m3 puhast 
desinfitseeritud õhku tunnis. Õhu kaudu nakatumise 
tõenäosus väheneb 3,0 korda*.

NÄIDE: 18 õpilaskohaga klassiruum, kus ventilatsiooni 
õhuvahetusmäär on 15 m3/h/inimene. Klassiruum on 
varustatud Halton Sentinel™-i õhupuhastiga, mis 
töötleb ja suunab ruumi tagasi 850 m3 puhast 
desinfitseeritud õhku tunnis. Õhu kaudu nakatumise 
tõenäosus väheneb 3,2 korda*.

Bakterivastase UVkiirguse võime viiruseid ja baktereid hävitada on 
laialt tuntud. Spetsiifiline kiiritustipp lainepikkusel 254 nm muudab 
DNA-sse neeldudes selle geneetilist infot.
Tekitatud kahjustused häirivad raku paljunemisvõimet. Viirus või 
bakterid, mis ei suuda paljuneda, loetakse surnuks, sest nende hulk ei 
suurene nakkusohtliku määrani.
Bakterivastase UVkiirguse võime viiruseid ja baktereid hävitada on 
laialt tuntud. Spetsiifiline kiiritustipp lainepikkusel 254 nm muudab 
DNA-sse neeldudes selle geneetilist infot.
Tekitatud kahjustused häirivad raku paljunemisvõimet. Viirus või 
bakterid, mis ei suuda paljuneda, loetakse surnuks, sest nende hulk ei 
suurene nakkusohtliku määrani.

KIRJELDUS
• Katsetatud sõltumatus laboris.
• Hävitab õhus levivaid patogeene väga 

tõhusalt.
• Suur jõudlus: töödeldud õhu ringlus kuni 

2040 m3/h.
• Suurepärane puhta õhu ekvivalent pärast 

töötlemist  
(CADR – õhu puhastamisjõudlus).

• Vähendab oluliselt õhu kaudu nakatumise 
tõenäosust siseruumides.

• Pidevalt UV-C-kiirguse mõjupiirkonnas 
olevad filtrid tagavad ohutu kasutamise 
ega saastu.

• Väga väikesed kasutus- ja korrashoiukulud
• Juhtimine puutetundliku LCD-ekraani abil.
• Kaugjuhtimise võimalus (sisse- ja 

väljalülitamine, töökiiruse reguleerimine) 
Bluetooth-ühenduse kaudu rakenduse 
myPersonify abil (iOS ja Android).

• Vastupidavad lukustatavad rattad (UVGI-
SA).

• Kohe kasutusvalmis, pistikuga toitejuhe 
kuulub tarnekomplekti, 230 V, 60 Hz, 374 
W.

• Valikus on must ja valge mudel.
•< Õhupuhastid on varustatud UVGI-tüüpi 

UV-C-lampidega (bakterivastane UV-
kiirgus), mille kiirgustipp on 254 nm. 
UV-C-lambid väljaspool 254 nm vahemikku 
või osooni tekitavad lambid on 
selgesõnaliselt keelatud. Lampide         
efektiivne kasutusiga on kuni 13 000 tundi 
(4,5 aastat, kui kasutatakse 8 tundi 
päevas).

• UV-C-lampide mõju toetavad ühekordselt 
kasutatavad klaaskiust peenfiltrid MERV 
13 (EN ISO 16890, ePM1 50–70%, ePM2,5> 
65%), mille ülesanne on aerosoolide ja 
bioaerosoolide tõhus kinnipüüdmine.

• Kõikide filtrite pinda tuleb kiiritada 
UV-C-kiirgusega, et tõhusalt hävitada 
aerosoolidesse kleepunud bakterid ja 
viirused, mis moodustavad bioaerosooli.

• Filtrite vahetamise intervall on 6 kuud või 
1200 töötundi.

Laadige alla sõltumatu labori LMS 
Technologies tehtud Halton Sentinel™-i 
seadmete katsearuanne.

© Halton Halton Sentinel/UVGI-SA/2103/UK 
© Halton Halton Sentinel/UVGI-SA/2103/UK
Põhineb Wells-Riley riskimudelil hingamisteede haiguste leviku kohta õhus ja 
sõltumatu labori tehtud Halton Sentinel™-i õhupuhastite tõhususkatsetel. 
Teatatud deaktiveerumismäära tõenäosus koroonaviiruse korral on k = 0,00377 
cm²/µJ ja 20 mn kokkupuute korral nakatunud inimesega rühmas.

HALTON SENTINEL™-I 
ÕHUPUHASTID VÄHENDAVAD 
ÕHU KAUDU NAKATUMISE 
TÕENÄOSUST OLULISELT.

UVGI-SA
UVGI-SA-W

Halton Sentinel™ -  
UVGI-tehnoloogiaga 
(bakterivastase 
ultraviolettkiirgusega) 
õhupuhastid, 
teisaldatavad 
 (UVGI-SA) või seinale 
paigaldatavad  
(UVGI-SA-W)



Kergbetooni tüübel Ytox

 Suur kandevõime 

 Sobib erineva mõõduga kruvidele

 Kolmnurkne disain väldib paigaldusel 
pöörlemist materjali sees 

 Sobib nii Fibo-sse kui Aeroc-isse

 Ytox on kergesti paigaldatav  
kergbetooni

 3-osaline tüübel tagab tugeva  
kinnituse

 Ideaalne tasapinnaline paigaldus 
tänu peitpeale

MAALETOOJA: 
Hammerjack OÜ, Vae 4, Laagri, Saue vald, 76401 Harjumaa, EESTI

 Minimaalne kruvi pikkus = 
tüübli pikkus + kinnitatava 
materjali paksus + 5mm

 Puuri ilma löögita

 Kerge paigaldus

1

2

3

3a
 

 

Sportlik turvajalats.  
Jalats on 100% vegan ja  
sobib ka allergikutele

Ülikerge turvajalats, mugav ja 
vastupidav. Jalatsitald on valmistatud 

vastupidavast Phylon materjali ja 
kummisegust. Jalanõu turvanina on 
valmistatud nano-süsinik-komposiit 

materjalist. Nii jalanõu pealispind kui 
sisemus on valmistatud hingavast 

materjalist.

Sportlik, ülikerge 
ja metalli vaba 
turvajalats.

Mugav ja hingav S1 turvajalats. 
Velcro-kinnitus ja libisemis-
vastane kaitse. Mitme kihiline 
komposiit materjalist turvanina ja 
torkekindel tald.
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TASUB TEADA TASUB TEADA

“T õepoolest võib korra 
peale sattudes jääda 
mulje, et hommikul 
stardib siit erakorra-
line kolonn, aga tege-

likult on see üks asi, milles me endale 
allahindlust ei tee – kui tellimus on enne 
kella 16 meile laekunud, peab kaup 
olema järgmisel päeval objektil kohal,” 
ütleb vesi-kanalisatsiooni infrastruktuu-
ri valdkonna müügijuht Vallo Aljasmäe.

Ja pole vahet, kas tegu on väiksema 
eramaja objektiga Haapsalus või suure 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni renovee-
rimisega Võrus. Kõigi tellimuste logisti-
ka käib samadel aluspõhimõtetel.

„See on meie üks eripärasid – kuna 
vee-kanalisatsiooni infrastruktuuri 
objektidel võib olla nii 12-meetriseid 
torusid kui 3-meetrise läbimõõduga 
kaevuosi, siis neid tavalise kulleriga ära 
ei vii ega pakiautomaadiga ei saada,“ 
lisab vesi-kanalisatsiooni infrastruktuuri 
valdkonna kliendihaldur Harry Kartau.

Järgmiseks päevaks kohaletoi-
metamise lubadust on võimalik täita 
tänu sellele, et väga lai valik erineva-
te tehaste toodangut on laokaubana 
olemas. „Väikese ja keskmise projekti 
kõik vajalikud osad ja kogused on meil 
alati kohe laost võtta,” ütleb Harry Kar-
tau. „Spetsiifilisemad on mõne päeva 
kaugusel. Saame selliste erandite puhul 
toetuda ka Soome laole, mis on 2 töö-
päeva kaugusel ja seal on meie valikust 
veel suurusjärgu võrra rohkem tooteid 
saadaval.“

Vallo Aljasmäe sõnul on Eestis vee- 
ja kanalisatsiooni taristu valdkonnas 
mitmeid tehaseid ja tehaste esindajaid 
ning Onninen teeb koostööd kõigiga. 
„Osa neist on pidevalt laovalikus, 
osadega teeme koostööd projektiäris. 
Tootesortiment on meil igal juhu palju 
laiem, kui ühel tootjal olla saab.  Meie 
laosaldod on sellised, et saame kesk-
mise suurusega projekte teenindada 
kohe. Oleme varunud enamiku asju, 
et projektitööd ei takerduks – taga-
me stabiilsuse ja tarnekindluse, mis 
on tänapäeval järjest aktuaalsemaks 
saanud.“

Nii pole vahet, kas renoveerimisel 
on väikelinna veepuhastusjaam või era-
majapidamise kanalisatsioon – mõlema 
puhul saab kõik vajalikud asjad nii-öel-
da uksest sisse astudes.

„Hetkel tähendab see muidugi 
eelkõige läbi kodulehe e-poes telli-
mist ja soovin ikkagi julgustada end 
seal registreerima. E-poes on kliendil 
laialdased võimalused kauba komplek-
teerimisel kõike ise teha – seda kasuta-
des ei pea kellelegi enam helistama või 
kellegi järele ootama. Kui tellimus on 
enne kella 16 ära saadetud, siis on kaup 

MIKS ON TÄHTIS, ET 
TÄNA KELL 16 TELLITUD 
KAUP OLEKS HOMME 
OBJEKTIL?
Rõske hommik. Kell on 7. Kraanidest hakkab lahinal voolama dušivesi, 
kohvimasinad surisevad üksteise järel tasse täites. Sel ajal kui suur osa 
inimesi kodudes alles ärkab, avanevad Onnineni kesklao väravad ning 
neist veereb kümmekond kaubaautot Eestimaa erinevatesse paikadesse. 
Kas tegu on tõesti mõne erioperatsiooniga?

järgmisel päeval objektil kohal,“ ütleb 
Harry Kartau.

Kogu toodang, mida Onninen 
partneritele pakub, on professionaal-
seks kasutamiseks. See tähendab, et 
tootesarjade kvaliteedis pole vahet, kas 
need on mõeldud vee-ettevõttele või 
kodumaja pidamisele. „Meil pole A-klassi 
ja B-klassi tooteid. Kogu sortimendi kva-
liteet on kõrgel tasemel ja sobib igal pool 
kasutada. Kui toode on meil laos, siis on 
tal kogu dokumentatsioon, paigaldus-
juhendid ja sertifikaadid, mis võivad olla 
kõige nõudlikumas projektis vajalikud.“

Vallo Aljasmäe sõnul on teine oluline 
põhimõte mitte jooksutada ehitajaid 
mööda erinevaid ladusid. „Alati kui 
võtame mingi toote lattu, peab see olema 
saadaval terviklahendusena. Näiteks 
kui on maaküttetorud, siis saab nende-
ga koos tellida spetsiaalsed liitmikud, 
isolatsioonid, piiritused, tugihülsid. Nii 
ei pea minema kuskile mujale lisatoo-

teid hankima. Kui asi vähegi haakub 
valdkonnaga, siis oleme selle pannud 
valikusse abitooteks. Olgem ausad, sellist 
olukorda ei saa meil tekkida, et pakuk-
sime liitmikke ja sulgarmatuuri ilma, et 
meil vastavat toru poleks juurde anda.“

Nii on valikus kogu sadeveekana-
lisatsiooniks, gaasimagistraalide ja 
veevarustuse ning reovee ärajuhtimise 
ehituseks vajalik. „Kuni geotekstiilide 
ja truupideni, mida saab kasutada ka 
teedeehituses,“ lisab Aljasmäe.

Kõige olulisemaks lisandväärtuseks 
peetakse Onnineni puhul kompetentsi. 
Koostöös tootjatega tehakse regulaarselt 
koolitusi. Kasvõi elektrikeevisliitmike 
puhul saab ehitaja täieliku kindluse, et 
ta on kõik õigesti teinud ega pea muret-
sema, et see äkki lekkima hakkab.

Vajadusel on võimalik rentida ka 
spetsiaalne tööriist, kuna paljusid 
müügil olevaid seadmeid saab ka ren-
tida.  

VÄIKESE JA KESKMISE PROJEKTI 
KÕIK VAJALIKUD OSAD JA 
KOGUSED ON MEIL ALATI KOHE 
LAOST VÕTTA. SPETSIIFILISEMAD ON 
MÕNE PÄEVA KAUGUSEL.

Suurus ei loe, Onninen käsitleb kõiki laekunud tellimusi ühetaoliselt  nii väikest eramu ehitust kui suurt taristuprojekti.

Kaup kohal  enne 
kella 16 sisestatud 

tellimused tuuakse 
platsile järgmisel 

tööpäeval.



Palloventtiili 2009
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•  2-os. palloventtiili PN40
•  Kierreliitäntä, BSP suora
•  PTFE/15% lasikuitutiiviste

•  Täysaukkoinen, pienempi painehäviö
•  Uloslentämätön kara
•  T max 200°C

Kulventil 2009
• 2-del. kulventil PN40
• Gänganslutning, BSP rak
• PTFE/15% kolfibertätning
• Fullt genomlopp, mindre tryckförlust
• Utblåsningssäkrad spinde
• T max 200°C

Ball valve  2009
• 2-piece ball valve PN40
• Thread ends, BSP straight
• PTFE seat, 15% glassfiber reinforce
• Full bore, smaller pressure loss
• Blow out proof stem
• T max 200°C

Ehitustegevuses muutuste ja 
koroonapandeemia saabumise tõttu on 
nõudlus kiiret montaaži võimaldavate 
lahenduste järele kasvanud mitu korda. Kui 
ehitamiseks vajalik aeg lüheneb, töökäsi ei 
jätku, kuid objekt on vaja kiiresti käiku anda 
ja see peab olema vastavuses kõikide 
tänapäevaste nõuetega, tulevad appi Flamco 
Meibesi pumbagrupid. Neid pumbagruppe 
iseloomustab töökindlus, pikk kasutusiga ja 
lai kasutusvaldkond. 

Käies ajaga kaasas ning nähes üha 
suurenevat nõudlust tänapäevaste 
lahenduste järele, alustasid Onninen ja 
Flamco Meibes koostööd, mille tulemusena 
valmisid pumbagrupid Onnline. Kontsern 
Flamco on olnud Onnineni partner palju 
aastaid ning see on tuntud oma kvaliteetsete 
toodete poolest, milleks on õhueraldid, 
kaitseklapid, paisupaagid ja paljud muud. 
Seetõttu oli aastatepikkuse partnerluse 
loogiliseks järjeks alustamine töödega 
ühistoodete vallas. Me võime sellise 
toodangu usaldusväärsuses ja kvaliteedis 
kindlad olla. 

Onnline’i pumbagrupid valmistatakse 
Saksamaal Flamco Meibesi tehases. Nende 
väljatöötamisel on lähtutud katlamajade ja 
küttesüsteemide tänapäevastest 
kontseptsioonidest. Kasutatud on 
energiatõhusaid komponente ja materjale. 
Grupid tarnitakse paigaldatud 
soojusisolatsiooniga, mis vähendab 
soojuskadusid süsteemis. Ühe kontuuri 
ühendamiseks süsteemiga kulub umbes 5 
minutit. See tagab kiire ja esteetiliselt 
nauditava montaaži. Valmis moodulid – need 

on mõnes mõttes LEGO konstruktor 
täiskasvanutele. Erinevate klotside 
ühendamisel saame nõutava tulemuse.

Eelkõige pakume kaht põhilist Onnline’i 
toodet pumpadele pikkusega 180 mm. 
Pumbagrupp otsestele kontuuridele, mida 
saab kasutada soojusallika temperatuuriga 
soojuskandja edastamiseks. Seda 
kasutatakse kõige sagedamini radiaatorkütte 
kontuurides või veeboileri küttekontuuris. 
Teiseks on grupp kolmekäigulise ventiiliga, 
mida kasutatakse juhul, kui küttegraafikust 
kinnipidamiseks on vaja toiteliini lisada 
jahtunud soojuskandjat tagasivoolust. Seda 
võib kasutada põrandaküttesüsteemides, 
temperatuuri kohtreguleerimisega 
radiaatorküttesüsteemides jne. 
Segamisprotsessi juhtimiseks on vajalik 
ajami kasutamine, mis on ühendatud 
juhtautomaatikaga. 

Kiirete lahenduste valikus on 
jaotuskollektorid 2 kuni 7 kontuuri jaoks ja 
hüdraulilised eraldid, mille lisafunktsiooniks 
on õhu, muda ja magnetiidi eemaldamine. 
Samuti on valikus soojusvahetiga grupid 
ühendamiseks kontuuriga, milles ringleb 
antifriis või vesi (muruplatsi või basseinivee 
soojendamine). Selline lahendus sobib 
kasutamiseks soojuskandja jaotussõlmedes 
katlamajades, mille küttevõimsus on kuni 
70 kW ja töösurve kuni 6 baari. Olemas on 
ka projektvariandid katlamajadele 
võimsusega 2300 kW.

Onnline’i grupid – kiire ja kvaliteetse 
montaaži, usaldusväärse ja pikaajalise töö 
garantii.

ETTEVÕTE FLAMCO MEIBES
uuenduste algataja küttesüsteemide kiire montaaži vallas. Pumbagrupid või -moodulid on 
turul tuntud juba üle 50 aasta. Just vennad Meibes olid need, kes tulid selle peale, et hakata 
kasutama valmis mooduleid. Pumbagrupid sisaldasid kogu vajalikku armatuuri ja moodulite 
omavahelise kombineerimisega oli võimalik koostada ükskõik kui keeruline sõlm katlamajas. 
See lühendas ja lihtsustas märgatavalt montaažiprotsessi, võimaldas saada kompaktse ja 
esteetilise välimusega süsteemi ning hõlbustas ka hilisemat hooldust ja korrashoidu. 

Kuulventiil 2009
• 2-osaline kuulventiil PN40
• BSP keermed
• PTFE/15% klaaskiudtihend

• Täisava, väiksem rõhukadu
• Mitteväljuv spindel
• Maksimaalne temperatuur 200°C

Palloventtiili 2009
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•  2-os. palloventtiili PN40
•  Kierreliitäntä, BSP suora
•  PTFE/15% lasikuitutiiviste

•  Täysaukkoinen, pienempi painehäviö
•  Uloslentämätön kara
•  T max 200°C

Kulventil 2009
• 2-del. kulventil PN40
• Gänganslutning, BSP rak
• PTFE/15% kolfibertätning
• Fullt genomlopp, mindre tryckförlust
• Utblåsningssäkrad spinde
• T max 200°C

Ball valve  2009
• 2-piece ball valve PN40
• Thread ends, BSP straight
• PTFE seat, 15% glassfiber reinforce
• Full bore, smaller pressure loss
• Blow out proof stem
• T max 200°C

Palloventtiili 2009
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NO. Osa | Del | Part Materiaali | Material | Material

1 Runko | Ventilhus | Body ASTM A351-CF8M HST

2 Pääty | Ändstycken | Cap ASTM A351-CF8M HST

3 Pallo | Kula | Ball ASTM A351-CF8M HST

4 Pallon tiiviste | Sätestätning | Ball seat 15% lasik. | glasfiber | glassf. PTFE

5 Runkotiiviste | Hustätning | Body seal PTFE

6 Tiivisterengas | Tätningsring | Thrust washer PTFE

7 Kara | Spindel | Stem AISI 316 HST

9 Kiristysholkki | Spännholk | Gland nut AISI 304

8 Karatiiviste | Spindelpackning | Packing PTFE

10 Aluslevy | Bricka | Spring washer AISI 304 RST

11 Karamutteri | Spindelmutter | Stem nut AISI 304 RST

12 Käsikahva | Handtag | Handle AISI 304 RST

8 10 15 20 25 32 40 50 65 80
¼ 3/8 ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 2½ 3

ØA 11,6 12,5 15 20 25 32 40 50 65 76
C 49 55 57 72 77 90 105 125 153 172
D 54 54 56 64 71 75 93 99 123 140
E 105 105 105 118 150 150 182 182 254 254
Kg 0,23 0,23 0,24 0,45 0,65 1,05 1,7 2,61 5,01 7,61
Koodi | Kod | Code 3798101 3798102 3798103 3798104 3798105 3798106 3798107 3798108 3798109 3798110
SAP AAM675 AAM676 AAM677 AAM678 AAM679 AAM680 AAM681 AAM682 AAM683 AAM684

Mõõdud (mm)

http://www.onninen.fi
http://www.onninen.fi
http://www.onninen.fi


PP PRO KANALISATSIOONI
KEEVISKAEVUD
400/315 läbivool De 160/200
400/315 hargmikpõhi De 110/160/200

630/500 läbivool De 160/200/250/315
630/500 hargmikpõhi De 160/200
630/500 ristmikpõhi De 160/200/250/315

Teleskoop umbluugiga (40t) EN 124-1

Keevitatud PP mansett või kummimansett

Kummimansetiga kaevu kõrgust on võimalik 
lühendada

Topeltseinaline SN4 tõusutoru, valge sileda
sisekihiga EN ISO 9969
Korrugeeritud tõusutoru aitab kaevu paremini 
ankurdada
Ühendusi saab teha polüfusioon keevitusega või 
järelühendusi läbiviigutihendiga

Kaevudel on survevalu põhjad renniga
EN 13598-2
Lisaks keevitusele on kaevu põhja ja tõusutoru vahel 
tihend, mis tagab veetiheduse kui keevitus peaks 
purunema löögi või kukkumise tagajärjel
630 kaev on standardselt sileda topeltpõhjaga

VALIK LAOKAEVUSID
KOKKU MONTEERITUD KEEVISKAEV TAGAB 
KIIRE PAIGALDUSE OBJEKTIL

SN2 teleskoobi toru

Nüüd Onninenis saadaval!



PAKETTSEADMED 
KÜLMKAMBRITE JAOKS 

• LIHTNE PAIGLDADA
• EC-MOOTORITEGA  
   VENTILAATORID

Küsi pakkumist: klienditugi@onninen.com või telefonil 610 5550

Rivacoldi külmutusseadmed sobivad kasutamiseks erinevates kohtades, 
nagu näiteks uluki-,kala-, kaubandus- ja restoranide külmkambrites. 

Külmkambri maht (+5 ˚C) 5–50 m3. Sügavkülmkambri ruumimaht (-20 C) 2–20 m3. 
Põhimudelid on ette nähtud paigaldamiseks lihtsalt läbi külma- või sügavkülmkambri seina.

Uue põlvkonna elektrooniline juhtimissüsteem annab rohkem mugavust. 
Külmaagensina keskkonnasõbralik R290 (propaan) gaas, mis ei kahjusta osooni keskkonda.

www.rivacold.ee

Maaletooja: Onninen AS

mailto:klienditugi@onninen.com
http://www.rivacold.ee
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TASUB TEADATOOTEUUDISED

Divio poolitatav toru on klambritega varustatud, mis 
on parim lahendus olemasoleva kaablitrassi 
kaitsmiseks või kaablikaitse torude – 110 ja 160 
parandamiseks. Saadaval on nii 450N kui ka 750N 
jäikusklassiga torud, mida omavahel ühendades on 
võimalik moodustada kuni 15° nurki.  

A-klassi 16 kN/m² ~ 1250N torud on väga kõrge 
koormus taluvusega, kvaliteetsed ja vastavad 
Soome standardile SFS 5608. Toru tähistuseks on 
kaks punast triipu ning varustatud 2 tihendi ja 
muhviga.

Antud torud sobivad paigaldamiseks väga suurte 
nõudmistega objektidel, nagu nt sadamad, 
lennujaamad, sõjaväelinnakud ja suured laoplatsid.

Viljandi ettevõte 
VMT Betoon toodetud 
mastijalandid tänava-
valgustuspostidele 
nüüd Onnineni laos!  

VMT BETOON 
MASTIJALANDID

MAIS JA JUUNIS:
 

TEEMA PÄEVAD

Päikeseelektri 
teemapäevad 

  3 – 16.05

Jälgi infot meie kodulehelt www.onninen.ee

Sanitaartehnika 
teemapäevad 

  24.05 – 6.06

Kalamaja Express
 

on nüüd avatud 
kuuel päeval nädalas

ER 7:30  17:00
L 9:00  14:00

Tööpäevadel (EN) tellitud kaupa on 
võimalik kätte saada nüüd ka laupäeviti.

Meil on avatud väliladu 
laia tootevalikuga.  

 
Kohtumiseni 

Onnineni Kalamaja Expressis, 
Erika 14, Arsenali keskuses.

Kontakt: 
+372 5384 1600; kalamaja@onninen.com

MIKROTORUD -  
OLE INTERNETI 
PÜSIÜHENDUSEKS 
VALMIS
Ilma veeta suudab inimene vastu pidada  
3–4 päeva, aga ilma internetita ei suuda 
tänapäeva inimene üldse elada! Onnineni laos 
nüüdsest valguskaabli paigaldamiseks 
ettenähtud mikro- ja multitorud (kimpu köidetud 
mikrotorud). Kõiki tooteid on lubatud 
paigaldada pinnasesse, tootja garanteerib  
50 aastase eluea.

Maa-aluste 
kommunikatsiooni-
trasside märketraat 
TRACE WIRE  
1x2,5 mm2 

DIVIO TORUD

 A-KLASSI TORU

 DIVIO 750N

mailto:kalamaja@onninen.com
http://www.onninen.ee


RISTSÕNA

Eelmise numbri ristsõna õige lahendus oli: RENOVEERIMISLAINE. Auhinna võitsid Asta Tamm, 
Eero Tammera, Mihkel Maasik ja Evald Saaron. Käesoleva numbri õige lahenduse saatjate vahel 
loosime välja Onnineni UV steriliseerija. Ristsõna vastuseid ootame aadressile infoestonia@
onninen.com hiljemalt 20. augustiks.
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LAHENDUS: SAATES KASVAB SISU

MAGUSAHIMULINE OSUUS-
PANKKI

I-TA 
NIRE

ANDA 
ABI

PAKI-
AUTO-
MAADI 
TOOTJA

VÜRSTI-
RIIK

NELJAS 
KUU

JOOD

VIIBIDES

SÜÜDVEST

VUTI-
LEGEND 
DIEGO ...

MESS

NÄITLEJA 
SALME ...

ELUKUTSE

TUHA-
JUHAN

NAATRIUM

STAN-  
DARD

AINE-
PUNKT

UKU 
UUSBERG

PAKENDID

LIIKLUS-
EESKIRI

ORUMETS 
VÕI LÄÄN

LAULJA
...

VEZIKO

SMUULI 
NÄIDEND

VAHELDI

AAFRIKA 
RIIK

TANTSIJAAJUTINE
LINNAST 

VÄLJA
VÜRSTI-

RIIK

... ALA-
VAINU

RÕUK

... 
ONNINEN 
EXPRESS

EAKAS

TORKIVALE 
TAIMELE 

TOETUDES

KALA

HÕIVATA

CLICK & ... 
KIIRTARNE

LIIT-
VABARIIK

MI-
BEMOLL

PEALE 
SELLE

KÕHU-
TUUL

ENERGIA-
ALLIKAS

JURIIDI-
LINE 

DOKU-
MENT

HALAS-
TUST

AJALOO-
MUU-
SEUM

...-KAART

THORPE 
VÕI 

FLEMING

VEEB...

TUGEV 
TUULEHOOG

... NESSI 
KOLETIS

KÄIDAV 
JOOK

JÄÄL 
SÕITEV

AB-
SURDNE

NATURAAL-
LOGARITM 

EHITUSE 
TEADUSLIKU 

UURIMISE 
INSTITUUT

EM...EL

OBJEKT

NAGU 
NAASKEL

INGLISE 
MINA

PIDURI-
TÜÜP

ROOMA 2

JOOKSJA

MUUTUME 
ÕHEDA-
MAKS

VÕIPIIM

PROTEIIN

ARVUTI

PA...ET

PALLI-
KUJULINE 

ESE

ENDALE 
VÕTJA

NÄITEKS

ULTRA-
VIOLETT

KAUN-
VILJAS

KOHVIK 
SUUR-

BRITTAN-
NIA OSAS

AMPER

 SOOJUSPUMPADE 
KAUBAMÄRK

KÜLMASÜSTEEM

LADINA 
JA NII 
EDASI

MULJU-
NUL

LIITIUM

HAPNIK

ALEVIK 
TÜRI 

VALLAS

UI

VAHUR 
VÕI 
JÜRI

...



Ostu 
vormistamisel 
vali makseviis 

“tasumine arve 
alusel”.

Click & Collect
Expressi kiirtellimus e-poest*

Tarneviisiks vali
 “Click &  

Collect Expressi 
kiirtarne”.

Skaneeri kood  
ja loe lisa

Vormista tellimus e-poes ja saad kauba 
Expressist kätte kahe tunni jooksul!

* Kiirtellimus Onnineni krediidikliendile:  telli e-poest 24/7,  tööpäeviti saad kauba kätte 2h jooksul.


