
★★★★★ Wise buildings

CO2 mērītāji, to rādījumi un iespējas 
turpmākai izmantošanai



- Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza vispārīgo vienošanos ar SIA “Moduls

Engineering” par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi un uzstādīšanu izglītības iestādēs un 

sociālās aprūpes centros. 

- Pamatojoties uz šo vienošanos, pašvaldības noslēdza līgumus par mērītāju iegādi un 

uzstādīšanu pašvaldības iestādēs

- Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu iekārtu piegādi un uzstādīšanu, SIA “Moduls

Engineering” noslēdza līgumu ar apakšuzņēmēju SIA “Mesh Energopārvaldība”.

★★★★★ Wise buildings



Uzstādīti tika SIA «Mesh Robotics» ražotie CO2 gaisa kvalitātes 

mērītāji, kuri nodrošina sekojošu gaisa parametru mērījumus:

- Ogļskābās gāzes (CO2) koncentrāciju

- Telpas temperatūru

- Gaisa mitrumu

Dati ir pieejami interneta portālā co2.mesh.lv



Co2.mesh.lv portālā ir pieejama informācija par katru ēku un katru telpu, kurā ir 

uzstādīts CO2 mērītājs





Meklētājā ievadot iestādes nosaukumu, izvēlamies interesējošo 
iestādi



Izvēloties konkrēto iestādi, tiek parādītas visas telpas, kurās ir 
uzstādīti CO2 mērītāji



Izvēloties konkrēto telpu, tiek attēloti mērījumi



Izvēloties konkrētu laika periodu, var precīzi redzēt rādījumu izmaiņas



Sadaļā «Kā lasīt mērījumus?» ir pamatinformācija par iekārtu un 
datu izmantošanu



Sadaļā «Ieteikumi gaisa kvalitātes uzlabošanai» ir aprakstītas 
rīcības pie dažādiem CO2 līmeņiem.



Ieteicamās rīcības telpās, atkarībā no CO2 satura gaisā:

• 420 ppm, svaiga gaisa CO2 līmenis, zemāku līmeni ar 
vēdināšanas palīdzību nav iespējams sasniegt.

• Līdz 1000 ppm, gaisa kvalitāte ir laba, 

• No 1000 ppm – 2000 ppm, gaisa kvalitāte pasliktinās, 
pievērst papildu uzmanību un sekot līdzi rādījumu 
izmaiņām,

• 2000 - 3000 ppm, gaisa kvalitāte ir pasliktinājusies, kā 
rezultātā var samazināties kognitīvās spējas. Ieteicams 
izvēdināt telpu, lai samazinātu CO2 līmeni

• virs 3000 ppm, telpā ir būtiski palielināts CO2 līmenis, kas 
var izraisīt pastiprinātu nogurumu, miegainību, darbaspēju 
samazināšanos, uztveres zudumu. Ieteicams pēc iespējas 
ātrāk izvēdināt telpu, lai samazinātu CO2 līmeni. Ilgstoša 
uzturēšanās šādā telpā var radīt draudus veselībai.

• virs 5000 ppm, bīstama CO2 koncentrācija. Uzturēšanās 
šādā telpā var radīt draudus veselībai. Nekavējoties 
izvēdināt telpas.



Mūsu darbinieki regulāri seko līdzi visu sensoru un iekārtu 
darbībai. 

Situācijas, ar kurām saskaramies:

- CO2.mesh.lv portālā kāds no sensoriem ir pelēkā krāsā –
sensoram nav savienojuma ar datu savākšanas iekārtu (īsu brīdi 
tas ir pieļaujams, ja savienojums neatjaunojas dažu stundu laikā, 
jāsazinās ar mūsu pārstāvi)



- CO2.mesh.lv portālā visi devēji ir pelēkā krāsā – datu savākšanas 

iekārtai nav savienojuma ar interneta tīklu. 

Šādās situācijās problēma pamatā ir iestādē – izslēgts  interneta 

rūteris, nestabils internets. 



- Sensoru pārvietošana obligāti ir jāsaskaņo ar mūsu pārstāvi (lai 

saglabātu garantiju, lai nodrošinātu sensoru darbību un informācijas 

nosūtīšanu uz portālu CO2.mesh.lv).Maksas pakalpojums

- Sensori ir pašvaldību īpašums. Nozaudēšanas vai bojājumu 

gadījumā pašvaldība lemj par turpmāko – atjaunot vai neatjaunot 

sensorus.

- Papildus sensoru uzstādīšana tiek veikta par atsevišķu samaksu. 



Sensoru dati

Saskaņā ar līguma nosacījumiem, sensoru dati ir pieejami portālā co2.mesh.lv

Portālā ir redzami online dati (sensori signālu sūta 1 x 2 minūtēs) un vēsturiskie dati.

Atsevišķas pašvaldības interesējas par iespēju šos datus importēt savās energoresursu 

uzskaites sistēmās. 

Pēc konkursa nolikuma prasībām un mūsu tehniskā piedāvājuma datu publicēšanas sistēma 

co2.mesh.lv datus saņem no visām pieslēgtajām ēkām un nodrošina atbilstoši visu datu 

eksportu, atsevišķas vienas pašvaldības datu atlase ir neparedzēta sistēmas slodze un optimālai 

darbībai jāparedz datu iegūšana pastarpināti lietojot atvērto datu datubāzi.

Lai risinātu datu aizkaves trūkumus šādai realizācijai, piedāvājam:

- datu analītiku Mesh portāla pusē, sagatavojot atskaites par komforta līmeņiem

- papildu produktu ISM-1, kas no esošajiem LRC-S21 sensoriem nodrošina datu analīzi reālā laikā 

un ēkas siltummezgla vadību atbilstoši vēlamajām telpu temperatūrām.



MESH PIEDĀVĀTĀ ALTERNATĪVA APKURES LOKA 
VADĪBĀ: ISM-1
- Klasiskā siltummezgla vadība ir hipotētiska

- Lietojot uztādītos LRC-S21 paneļus, siltummezglu 

iespējams vadīt pēc pieprasītās temperatūras 

telpās

- Iekārta reālā laikā analizē katras telpas 

temperatūras un pēc uzdotiem parametriem 

koriģē siltumnesēja temperatūru

- Vadība iespējama centralizēti izmantojot Mesh 

vadības sistēmu e.mesh.lv

- Iekārtas izmaksas atpelnīsies pāris apkures 

mēnešu laikā

- Papildus opcijas – skaitītāju nolasīšana, cirkulācijas 

sūkņa un sistēmas spiediena monitorings



Balstoties sensoru rādījumiem, ēku īpašniekiem ir iespēja pamatoti 
analizēt esošo situāciju un lemt par nepieciešamajām izmaiņām un 
uzlabojumiem:

- Attiecībā uz telpu ventilāciju – vai ir nepieciešams ierīkot ventilāciju; 
vai esošā ventilācija darbojas korekti un spēj nodrošināt nepieciešamo 
gaisa kvalitāti?

- Attiecībā uz apkuri – vai telpās tiek nodrošināts optimāls siltuma 
režīms, vai ir nepieciešams ierīkot papildus regulēšanas sistēmas?

Ņemot vērā energoresursu cenas, jebkuri 
uzlabojumi vai risinājumi, kuri nodrošina 
ekonomisku energoresursu izmantošanu, 
nodrošina ievērojamu finanšu līdzekļu 
ietaupījumu.



SIA «Mesh Energopārvaldība» no 2014.gada izstrādā un ievieš 
risinājumus, kuri nodrošina apkures un ventilācijas sistēmu darbības 
regulēšanas iespējas. AVK sistēmu darbība atbilstoši nepieciešamībai 
(telpu temperatūra un gaisa kvalitāte mainās atkarībā no telpu 
noslodzes grafika) sniedz ievērojamu energoresursu ietaupījumu, 
tādējādi panākot ātru iekārtu atpelnīšanos un komfortablus apstākļus 
aprīkotajās ēkās un telpās.



Radiatoru regulatori

Uzstādot radiatoru regulatorus, to vadībai tiks izmantoti uzstādītie 
CO2 sensori un sensoru dati. Sistēma (radiatora regulators, CO2 
sensors, e-Mesh portāls) nodrošinās ēkas īpašnieka uzstādītā 
siltuma režīma uzturēšanu. Sistēma ļauj noteikt un vadīt katras 
telpas (vai telpu grupas) siltuma režīmu, tādējādi nodrošinot precīzu 
uzstādītā siltuma līmeņa uzturēšanu katrā telpā. 



Siltummezgla vadība

Siltummezgla vadībai tiek izmantoti apkopoti visu uzstādīto CO2 
sensoru dati, nosakot nepieciešamo temperatūras līmeni visā ēkā 
(vidējo, augstāko, zemāko). Noteiktais temperatūras līmenis tiek 
nodrošināts kopumā pa visu ēku, tāpēc atsevišķās telpās var 
rasties neatbilstība noteiktajam (diskomforts).



Ventilācijas sistēmu vadība

Izmantojot uzstādīto CO2 sensoru datus, ir iespējams nodrošināt 
ventilācijas sistēmas darbību atbilstoši reālajam CO2 līmenim 
telpās vai ēkā (atkarībā no uzstādītās ventilācijas sistēmas 
izpildījuma).



Iekārtu iegādei ērti un operatīvi ir iespējams izmantot Dinamisko 
iepirkumu sistēmu. 

Minētajā sistēmā iekārtas var iegādāties 10 dienu laikā.



Mūsdienās esam pieraduši, ka daudzas lietas varam uzraudzīt un 
vadīt attālināti (ielu apgaismojums, apsardzes sistēmas u.c.)

Arī apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas var 
uzraudzīt un vadīt attālināti. Tas dod iespēju noteikt konkrētus 
līmeņus (temperatūrai, CO2 koncentrācijai) un periodus (diena, 
nakts, darba laiks, brīvdienas), atbilstoši ēkas īpašnieka 
uzstādījumiem. 

Šādi vadot AVK sistēmas, tiek nodrošināts saimniecisks un reālai 
situācijai atbilstošs enerģijas patēriņš. 



Lai šādu sistēmu ieviestu, jau projektēšanas stadijā jānosaka prasības, 
kādas ir jānodrošina sistēmai. Piemēram:

- Radiatoru regulatoru attālināta vadība, bez iespējas ar pogām mainīt 
uzstādīto režīmu

- Vadības panelis, kurš nodrošina iekārtu vadību, vēsturisko datu 
uzkrāšanu

- Informatīvs ekrāns, ar iespēju manuāli veikt režīmu pārslēgšanu

- Centrālā iekārta, kura nodrošina visu iekārtu saskaņotu darbību un 
informācijas nosūtīšanu uz portālu

- Interneta portāls, kurā pārvaldnieks var veikt iekārtu darbības 
uzstādījumus, sekot līdzi iekārtu darbībai, analizēt vēsturiskos datus, 
saņemt informāciju par kļūdām



Ēku energoefektivitāti izsaka kilovatstundās uz kvadrātmetru gadā 
(kWh/m2 gadā)

Vidējais īpatnējais patēriņš 2020.gadā:

- Daudzdzīvokļu mājas – 125.59 kWh/m2 gadā

- Biroju ēkās – 114.57 kWh/m2 gadā

- Izglītības iestādēs – 148.05 kWh/m2 gadā 

Nevienai ar Mesh sistēmu aprīkotai skolai patēriņš nepārsniedz 90 
kWh/m2 gadā



Iespējas ietaupīt:

- Ar mikroregulāciju nepieļaut telpu pārkurināšanu (sabiedriskās ēkās vidējā gaisa 
temperatūra ir par 2 ºC augstāka nekā nepieciešams) – 7% siltumenerģijas

- Ar mikroregulāciju ieviest neapdzīvotus periodus katrai atdalītajai telpai -
5% siltumenerģijas

- Nosakot max telpas temperatūru 22ºC, kā arī balstoties uz CO2 mērījumiem, tiek 
novērsta logu turēšana pasīvā ventilācijas režīmā. Efektīvākā vēdināšana – 5-15 
min. pilnībā atvērti logi - 10% siltumenerģijas

- Ventilācijas iekārtu darbības regulēšana balstoties uz reāliem CO2 mērījumiem -
20% siltumenerģijas

- Savienojot un saskaņojot apkures un ventilācijas sistēmu darbību, atbrīvojamies 
no viltus rekuperācijas režīma - 15% siltumenerģijas

- Veicot dzesēšanu saprātīgā diapazonā – 30% dzesēšanas (elektro) enerģijas



Mesh Group SIA

Tīraines iela 15, Rīga

T: 26517859, 67766777

www.mesh.lv

arnis@mesh.lv

aigars@mesh.lv
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Vai esi gatavs vadīt pēc pieprasījuma?
Arnis Glāznieks, Mesh grupas uzņēmumu vadītājs

Aigars Lukss, Mesh Energopārvaldība SIA

http://www.mesh.lv/
mailto:arnis@mesh.lv

