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  PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.

Nr.
Dokumento žymuo Projekto dalies pavadinimas

1 2019-CPO132511-2-TDP-BD Bendroji dalis

2 2019- CPO132511-2-TDP-SO
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis

3 2019- CPO132511-2-TDP-SA,SK
Sklypo plano, statinio architektūros ir statinio 

konstrukcijų dalis

4 2019- CPO132511-2-TDP-ŠV Šildymo ir vėdinimo dalis

5 2019- CPO132511-2-TDP-ŠT Šilumos tiekimo dalis

6 2019- CPO132511-2-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų dalis

7 2019- CPO132511-2-TDP-D Dujotiekio dalis

8 2019- CPO132511-2-TDP-EŽ Elektrotechnikos dalis

9 2019- CPO132511-2-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2019-05-21 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kvalif.
dok.
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Techninio projekto specialiųjų projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas

2020-04-02
Kaunas

UŽSAKOVAS: UAB „VARĖNOS KOMUNALINIS ŪKIS“
OBJEKTAS: GYVENAMASIS NAMAS
ADRESAS: VASARIO 16-OSIOS G. 15, VARĖNA

Mes žemiau pasirašę (žr. 1 lentelė) projekto dalių vadovai patvirtiname, kad susipažinome su 
kitomis techninio projekto dalimis ir sprendinius tarpusavyje suderinome.

1 lentelė. Projekto dalių vadovų sprendinių suderinimo patvirtinimo lentelė
Projekto dalis PDV V. Pavardė Atestato Nr. Parašas Pastabos

Statinio architektūra
Giedrė 
Dabravolskienė

A1937

Statinio konstrukcijos
Mindaugas 
Kuklierius

22565

Elektrotechnika Darius 
Liutkevičius

15348

Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimas

Andrius 
Kazlauskas

17350

Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas

Aušra 
Petrauskienė

13421

Šilumos tiekimas
Aušra 
Petrauskienė

13421

Vandentiekis ir nuotekų 
šalinimas

Toma Railienė 33910

Dujotiekio Aldona Šukienė 6054

                            Projekto vadovas ..................



TURINYS

TEKSTINĖ DALIS

1. Aiškinamasis raštas 2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-AR

2. Techninė specifikacija 2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-TS

3. Medžiagų  žiniaraštis 2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-MŽ

BRĖŽINIAI

1.
Rūsio   planas  su  šildymo  sistemos  magistraliniais
vamzdynais  M1:100

2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-01

2. 1-o aukšto planas su šildymo, vėdinimo sistemomis M1:100 2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-02

3. 2-o aukšto planas su šildymo, vėdinimo sistemomis M1:100 2019-CPO132511-2-DP-ŠV-03

.4 Šildymo sistemos aksonometrinė schema 2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-04

.5 Principinė radiatorių pajungimo schema 2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-05

6 Daliklio indikatoriaus montavimas 2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-06

.7.
Principinė vamzdyno kirtimosi su konstrukcijomis įrengimo
schema

2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-07

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Vasario 16-osios g.15  , Varėnoje šildymo sistemos
atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas pagal techninę užduotį bei vadovaujantis Lietuvos
statybos ir higienos normų reikalavimais ir projektavimo sąlygų sąvadu.

 Pagrindinių projektavimo ir darbų vykdymo normų sąrašas:
1. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; ( aktuali redakcija 2015 03 27)
2. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas (galiojanti 

suvestinė redakcija 2019 05 01);
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (galiojanti suvestinė redakcija 

2019 01 01);
4. RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas (galiojanti suvestinė redakcija 2018 01 01)
6. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai; (galiojanti suvestinė redakcija 2019 01 09)
7. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. (
galiojanti suvestinė redakcija 2019 12 04)

8. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. ( galiojanti suvestinė redakcija 2018 06 21)
9. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. (

 
0 2020 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

 Laida  Išleidimo data 
Išleidimo data

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv.
dok. Nr

UAB INŽINERINGAS Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų –
daugiabučiai pastatai) pastato Vasario 16-osios
g.15, Varėnos m., Varėnos r. sav., atnaujinimo

(modernizavimo)  projektas
 Pareig.  Pavardė  Parašas

3135  PV  Andrius Kazlauskas

13421  PDV  Aušra Petrauskienė
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

LT UAB „ Varėnos komunalinis ūkis“ 2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-AR
Lapas Lapų

1 9



galiojanti suvestinė redakcija 2019 10 11)
10. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. ( galiojanti suvestinė redakcija 

2019 12 04)
11. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas. (2005 

09 28)
12. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. ( galiojanti suvestinė redakcija

2002 10 05)
13. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga. (2008 01 04)
14. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas . ( galiojanti suvestinė redakcija 

2020 01 01 iki 2022 12 31)

15. - Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų direktoriaus 2010m. gruodžio 7d. 
įsakymas Nr.1-338;

16. Darbo su asbestu nuostatai; 2004m. liepos 16d. SAD ir SA ministrų įsakymas
Nr.A 1-184/V-546 (galiojanti suvestinė redakcija 2017 09 20);

17. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės;Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (galiojantisuvestinė redakcija 
2018 07 01);

18. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji 
reikalavimai. (2019 01 01) 

19. Gyvenamųjų  pastatų  gaisrinės  saugos  taisyklės.  (  galiojanti  suvestinė
redakcija 2018 11 01)

20. Europos Parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011. (2011 03 09)
21. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas (2009 12 29);
22. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje; (galiojanti suvestinė redakcija 2018 02 14);
23. LST  EN  12828:2012

+A1:2014

Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas

24. LST EN 14336:2004 Pastatų  šildymo  sistemos.  vandeninių  šildymo  sistemų  įrengimas  ir

priėmimas eksploatuoti.
25. LST 1678:2001 Pastatų  vėdinimas.  Patalpos  vidaus  aplinkos  projektiniai  kriterijai  (CR

1752:1998)
26. LSTEN 16798-1:2019 Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų 

energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties 
parametrai, susiję su patalpų oro kokybe, šilumine aplinka, apšvietimu ir 
akustika. M1-6 modulis

27. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
28. Naudotasi  programa -AutoCad LT 2010
29. Naudotasi programa - Open Office 4.1.3

Visi  projektiniai  sprendiniai  atitinka  projekto  rengimo  dokumentams  ir  esminiams  statinio
reikalavimams.Šildymo sistemos projektavimo sprendiniai priimti pagal techninę užduotį, apsilankius
vietoje ir buvo derinami su užsakovu ir namo gyventojais .

Prieš renovaciją pastato naudingumo klasė F, po renovacijos planauojama pasiekti C klasę.
Pastato energrtinio naudingumo sertifikatas pateiktas projekto Bendroje dalyje (2019-CPO132511-2-
TDP-BD)

Oro parametrai:
Šilumos poreikių nustatymui įvertinti klimato duomenys (STR 2. 09. 02:2005, RSN 156-94, 4.6 lent.) :

• Lauko oro temperatūra šaltuoju periodu  -23°C (parametras B);

• Lauko oro temperatūra šiltuoju periodu +24,2°C (parametras B);

• Lauko oro temperatūra šiltuoju periodu +21,2°C (parametras A);

• Vidutinė šildymo sezono temoeratūra +0,7°C;

• Šildymo sezono trukmė 219 paros.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų –
daugiabučiai pastatai) pastato Vasario 16-osios
g.15, Varėnos m., Varėnos r. sav., atnaujinimo
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Šildomų patalpų oro temperatūros :

• Kambarys, koridorius, virtuvė +21°C;

• Tualetas +21°C;

• Vonios kambarys +23°C;

• Laiptinė, holas, koridorius +16°C;

• Rūsys +6°C;

• šilumnešio (T1), tiekiamo į šildymo sistemą, temperatūra: +70ºC;

• šilumnešio (T2), grąžinamo iš šildymo sistemos, temperatūra:       +48ºC.
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:

• Sienų: 0,20 W/m2*K;

• Langų: 1,30 W/m2*K;

• Durų: 1,60 W/m2*K;

• Denginio: 0,16 W/m2*K;

• 1a perdangos virš rūsio: 0,71W/m2*K.
Pagrindiniai šildymo rodikliai:
Bendras šilumos poreikis įvertinus visus pastato šilumos nuostolius:

• šildymui  prieš pastato modernizavimą Q=44 kW

• šildymui  po pastato modernizavimo Q=24 kW
Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje:

• šildymui dp=30 kPa
Šildymo sistemos didžiausias eksploatacinis slėgis:

• 4,0bar
Šildymo sistemos darbinis slėgis:

• 1,8bar

• Šildymo sistemos didžiausia eksploatacinė temperatūra: 80°C
² Šildymo sistemos temperatūrinis grafikas:

• tiekiama 70°C

• grįžtama 48°C
Cirkuliacinis šildymo sistemos debitas: 1,03 m3/h;
Šildymo sistemos tūris:324 ltr;
Pastato naudingas (šildomas) plotas –380,05 m²
Metinis šilumos šildymui poreikis prieš modernizavimą

 106,132MWh/metus
 279,26kWh/m²/metus

Metinis šilumos šildymui poreikis po modernizavimo
 57,967MWh/metus
 152kWh/m²/metus
Projektiniai vidaus oro parametrai pagal STR2.09.02:2005 11priedą;

Eil.Nr. Patalpos pavadinimas Minimalus oro kiekis vėdinimui

Tiekiamas Šalinamas

1 Gyvenamos patalpos 0,22l/s/m2

2 Virtuvė 7l/s/pat

3 Vonia,tualetas 6l/s/pat

4 Rūsio patalpos 0,5h-1 0,5h-1

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų –
daugiabučiai pastatai) pastato Vasario 16-osios
g.15, Varėnos m., Varėnos r. sav., atnaujinimo
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ŠILDYMO SISTEMA
Pastato  esamos  vienvamzdės  šildymo  sistemos  vamzdynai  susidėvėję,  surūdiję,  viduje

užkalkėję.  Rūsyje  esančių  magistralinių  vamzdynų  šiluminė  izoliacija  susidėvėjusi,  dideli  šilumos
nuostoliai nuo vamzdynų į aplinką. Remiantis Statinio vizualinės apžiūros akto Nr.181005-2, 2018 10
05 duomenimis esama šildymo sistema neatitinka šiuo metu galiojančių norminių reglamentų, todėl ją
nuspręsta keisti nauja. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, to 
pasekoje dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos normų.

SPRENDINIAI
Projektuojamas  objektas  yra  2  aukštų  8  butų  daugiabučio  tipo  pastatas.  Naujos  šildymo

sistemos  prijungimo vieta –  automatizuotas šilumos punktas, prijungtas prie miesto centralizuotų
šilumos tiekimo tinklų. 

Šiam  pastatui  vietoj  esamos  vienvamzdės  sistemos  projektuojama  dvivamzdė  šildymo
sistemą.  Šiuo  tikslu  bus  demontuojami  esami  stovai  butuose,  atšakos  ir  šildymo  prietaisai,
magistraliniai  vamzdynai  rūsyje.  Visi  esami  plieniniai  vamzdynai  ir  prietaisai  demontuojami  jų
neišsaugant.   Rūsio  patalpas,  kuriose demontuojami  vamzdynai  su  izoliacija,  kurios  sudėtyje  yra
asbesto,  būtina  išvalyti  nuo asbesto likučių.  Pabaigus darbą su asbesto turinčiomis medžiagomis
būtina  darbų  zoną  ir  joje  esančius  daiktus  išvalyti  naudojant  drėgnus  skudurėlius  ir  siurblį  su
absoliučia filtravimo sistema.Valymui draudžiama naudoti šluotą ar šepečius. Darbai turi būti atliekami
naudojant visas saugos priemones skirtas darbui su asbestu. Asbestas nuo vamzdynų neturi  būti
šalinamas pastate ar jo aplinkoje.

Šildymo  sistemos  magistraliniai  vamzdynai  keičiami  naujais  ir  įrengiama  šilumos
izoliacija.  Rūsyje  šildymo sistemos magistraliniams vamzdynams ir  atšakoms iki  rūsio  perdangos
naudojami  plieniniai  juodi  dujų-vandens  vamzdžiai  ir  fasoninės  dalys,  jungiami  virinimo  būdu.
Magistralinių  vamzdynų  skersmenys  –  nuo  15  mm  iki  25  mm.  Stovams  ir  tinklams  patalpose
naudojami presuojami iš išorės cinkuoto plieno vamzdžiai. Rūsyje magistralinis vamzdynas ir atšakos
iki stovų projektuojamos1-1,2m virš grindų ir palubėje. Šie vamzdynai ds15-ds20 izoliuojami 30mm,
ds25  –  40mm  storio  akmens  vatos  kevalais  su  aliuminio  folijos  danga.  Magistralinių  vamzdynų
ištuštinimui  numatomos  atšakos  su  drenažiniais  ventiliais  DN15  rūsyje.  Auščiausiose  vamzdyno
vietose įrengiami nuorinimo vožtuvai su ventiliais, o žemiausiose drenažiniai ventiliai su aklėmis.

Stovai projektuojami kiek įmanoma esamų stovų vietose. Dėl senos sistemos įrangos, pastate
šiluma paskirstoma netolygiai, to pasekoje dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos
normų. 

Siekiant  užtikrinti  reikiamą  šilumos  paskirstymą  pastate,  numatoma  subalansuoti  šildymo
sistemą, prie  šildymo prietaisų  įrengiant termostatinius dinaminius ventilius su automatiniu srauto
ribojimu.  Visi   ventiliai  yra  su  termostatinėmis  galvomis,  patalpoje  reguliuojanti  temperatūrą
+16..+28°C  ribose .  Laiptinėje  projektuojamos  antivandalinės  termostatinės  galvos.  Rūsyje  ant
kiekvieno stovo montuojami uždarymo ventiliai ir ištuštinimo ventiliai.

Hidraulinis bandymas atliekamas remiantis LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos.
Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“. Hidrauliniu slėgiu bandoma šildymo
sistema slėgiu, kuris lygus 1,3 didžiausio eksploatacinio slėgio.   Šildymo sistemos bandoma slėgiu
7,8bar.  

Medžiagų žiniaraštyje pateikti orientaciniai radiatorių išmatavimai. Matmenis bus galima keisti
pagal  konkretaus gamintojo  radiatorių  šilumines charakteristikas.  TDP nurodytas  „HM“  radiatorius
galima keisti tik suderinus su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju.

Sumontavus sistemą butuose ir  laiptinėse ties perdangų abiem pusėmis turi  būti  atstatomi
išgriovimai  ir  atliekama  apdaila  .Butuose  lubų  tinkas  atstatomas,  gruntuojama  ir  dažoma  baltos
spalvos  vandeniui  atspariais  dažais.  Grindyse  taip  pat  minimalūs  išgriovimai,  esamos  dangos
pažeidimai, visos skylės užsandarinamos .

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų –
daugiabučiai pastatai) pastato Vasario 16-osios
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Pastate įrengiama individuali daliklinė šilumos apskaita. Butuose prie kiekvieno radiatoriaus
projektuojamas  skaitmeninis  šilumos  daliklis,  ant  laiptinės  radiatorių  jokie  dalikliai  nemontuojami.
Laiptinėje 1-ame aukšte ir šilumos punkte projektuojamos duomenų rinkimo antenos, skirtos belaidžiu
būdu rinkti duomenis iš šilumos daliklių.
Atsiskaitymo metodika už suvartotą šilumos kiekį:

Namo bendrija turės galimybę pasirinkti atsiskaitymo metodą už suvartotą šilumos kiekį:

•  pagal  pastato  įvadinio  šilumos  apskaitos  prietaiso  parodymus  ir  suvartotos  šilumos
paskirstymą butui proporcingai šildomam plotui;

•  pagal pastato įvadinio apskaitos prietaiso parodymus ir šilumos paskirstymo sistemą atskirai
kiekvienam butui su radiatorių šilumos dalikliais ir duomenų kaupikliu.
Pasirenkant antrąjį atsiskaitymo už suvartotą šilumą variantą, projektuojama šilumos

paskirstymo sistema su radiatorių šilumos dalikliais ir duomenų kaupikliu. Daugiabučio namo
sunaudotas šiluminės energijos kiekis išmatuotas įvadinio skaitiklio, priklausomai nuo pastato
konstrukcijos paskirstomas į:

•  Šilumos kiekį sunaudotą karšto vandens ruošimui. Šis šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal
LR kainų ir energetikos komisijos, miesto savivaldybių priimtą tvarką.

•  Šilumos kiekį sunaudotą šildymui.
Šilumos  kiekis  sunaudotas  šildymui  skirstomas  į  radiatorinę  butuose  išskirtą  šilumos  kiekį,  kuris
sudaro  nuo  65  iki  80%  bendro  šilumos  kiekio,  sunaudoto  pastatui  šildyti.  Likusi  dalis  (20-35%)
atitenka bendroms patalpoms bei laiptinėms šildyti nuostoliams radiatorių vamzdynuose įvertinti. Todėl
kiekvieno  namo  šildymo  sąnaudos  susideda  iš  nepriklausomų  nuo  vartotojų  ir  priklausomų  nuo
vartotojų sąnaudų.

Nepriklausomų šilumos sąnaudų skaičiavimas:
Namo šildymui sunaudotas šilumos kiekis padauginamas iš 20proc. Gautas sąlyginis šilumos kiekis
išdalinamas proporcingai butų plotams.

Priklausomų šilumos sąnaudų skaičiavimas:
Namo šildymui  sunaudotas šilumos kiekis  padaugintas iš  80proc.  Gautas sąlyginis  šilumos kiekis
išdalinamas proporcingai radiatorių  sunaudotam santykiniam šilumos kiekiui. Prie kiekvieno šildymo
prietaiso  montuojamas  šilumos  daliklis  (išskyrus  laiptines),  iš  kurios  sukaupta  informacija  radijo
bangomis perduodama duomenų kaupikliams –antenoms, įrengiamiems pastato laiptinėse kas antrą
aukštą  (kaupiklio  veikimo  spindulys  apie  20m  tolimiausiai  esančio  šilumos  daliklio).  Kaupiklio
energijos  šaltinis  –  baterijos.  Antenų  pastatymo vietas  ir  kiekį  tikslintis  montavimo metu  atliekant
daliklių  nuskaitymo  bandymą.  Duomenys  iš  kaupiklių  koncentruojami  antenoje  šilumos  punkto
patalpoje. Jos energijos energijos šaltinis 220V elektros tinklas. Šalia antenos turi būti sumontuotas
duomenų  perdavimo  skydas,  kurio  pagalba  per  GPRS  tinklą  šilumos  vartotojai  internete  (su
individualiu vartotojo vardu ir slaptažodžiu) gali peržiūrėti, analizuoti surinktus duomenis. Dalikliai –
indikatoriai  matuoja  radiatoriaus  ir  patalpos  oro  temperatūrų  skirtumą  bėgant  laikui  ir  įvertina
sąlyginiais  vienetais.  Indikatoriaus  temperatūros  jutiklio  plotas  yra  mažas palyginti  su  radiatoriaus
plotu, todėl jis  įvertina temperatūrą  viename taške. Skirtingų  dydžių  radiatoriams, esant vienodoms
radiatoriaus paviršiaus bei patalpos oro temperatūroms, daliklis priskaičiuoja tą patį sąlyginių vienetų
skaičių.  Nevienodo dydžio radiatoriai,  atiduoda skirtingą  šilumos kiekį,  todėl  daliklis  –  indikatorius
rodmenys dauginami iš koeficiento G,  įvertinančio radiatoriaus dydį  (tipą, galią).  Priklausomai nuo
radiatoriaus konstrukcijos bei medžiagos iš kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tą pačią
temperatūrą  reikalingas  skirtingas  šilumos  kiekis.  Tai  įvertina  koeficientas  Kc.  Daugiabučiuose
pastatuose  dalis  patalpų  išorės  aplinkos  atžvilgiu  yra  nepalankiose  sąlygose  dėl  didelių  šilumos
nuostolių  per išorines sienas ar perdengimus,  pvz kampiniai  kambariai,  kambariai  viršutiniuose ar
apatiniuose  aukštuose  ir  t.t.  Norint  patalpose  palaikyti  tas  pačias  mikroklimato  sąlygas,  reikia
sunaudoti  kur  kas  didesnį  šilumos kiekį.  Tačiau tokiose pablogintose sąlygose  esančios  patalpos
apsaugo  gretimas  patalpas  nuo  aušinančio  aplinkos  poveikio.  Siekiant  kompensuoti  nuostolius
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butams  esantiems  blogesnėse  sąlygose  įvedamas  korekcijos  koeficientas  Klaf.  Sunaudotas
radiatoriaus sunaudotas šilumos kiekis Qrad apskaičiuojamas:

Qrad=rodmenys x G x Kc x Klaf
Kur: G -radiatoriaus galingumas, Sužinomas iš radiatoriaus techninio paso.
Kc  –  koeficientas,  suvienodintas  indikatoriaus  rodmenų  reikšmes  skirstingų  konstrukcijų

radiatoriams,  atiduodant  tą  patį  šilumos  kiekį.  Šiame  projekte  radiatorių  konstrukcijos  vienodos
(keičiami visi radiatoriai naujais), todėl Kc nevertinamos.

Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalinimo būdas, turi
būti  įrengtas radiatorių  termostatinių  daviklių  užblokavimo  įtaisas, neleidžiantis termostatą  nustatyti
žemesnei nei +16°C patalpos temperatūrai ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose turi
būti  įvertintas buto padėties pataisos koeficientas Klaf.  Priešingu atveju,  patalpoms palaikančioms
žemesnę nei +16°C patalpų temperatūrą, identiškų plotų butams (vienam butui esant pastato viduje,
kitam viršutiniame aukšte, patalpoms virš rūsio ar kampinėms patalpoms) išlaidoms šildymui ženkliai
skirsis, nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos dėl to, jog išoriniai butai kompensuoja jų šilumos
nuostolius,  sulaiko  šilumos  sklidimą  į  išorę,  užstoja  šalto  oro  infiltraciją.  Koeficientas  Klaf
apskaičiuojamas:

Klaf=Qmin / Qpat
Kur:  Qmin  –  mažiausia  pastato  patalpos  šilumos  suvartojimo  vienam  kvadratiniam  metrui

reikšmė, W/m ²;
Qpat  –  pastato  kiekvienos  šildomos  patalpos  šilumos  suvartojimo  vienam  patalpos

kvadratiniam metrui reikšmė, W/m².
Duomenų stebėjimas ir perdavimas:
Nuo  patalpos  temperatūros  ir  langų  užsandarinimo,  nuo  vartotojo  poreikio  ir  finansinių

galimybių priklausys mokėjimo už šilumą suma. Šiam tikslui pasiekti ant kiekvieno šildymo prietaiso
(išskyrus  laiptines),  yra  įrengiamas  elektroninis  šilumos  indikatorius  –  daliklis,  kurio  parodymų
pagrindu apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už šilumos energiją. 

Dalikliai indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumą bėgant laikui ir
įvertina  sąlyginiais  vienetais.  Indikatoriaus  temperatūros  jutiklio  plotas  yra  mažas  palyginti  su
radiatoriaus plotu, todėl jis  įvertina temperatūrą viename taške. Skirtingų dydžių radiatoriams, esant
vienodoms radiatoriaus paviršiaus bei patalpos oro temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių
vienetų skaičių, todėl daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami  koeficiento, įvertinančio radiatoriaus
dydį  t.y.  tipą,  galią.  Daliklių  energijos  šaltinis  –  baterijos.  Vonios  patalpose  ant  rankšluosčių
džiovintuvų  „gyvatukų“  daliklis  indikatorius  nededamas.  Šiame  sprendime  pilnai  automatizuota
apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami  į  duomenų
koncentratorius  (antenas),  o  iš  ten  į  duomenų  kaupiklį.  Kaupiklis  turi  būti  sumontuotas  duomenų
perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklą daliklinės sistemos duomenys turi būti perduodami į
pastatą  administruojančios  įmonės   esamą  enrgetinių  resursų  apskaitos  ir  valdymo  informacinę
sistemą.  Šios  informacinės  sistemos  pagalba  šilumos  apskaitos  duomenys  apdorojami,  kaupiami
sistemos duomenų bazėje, atliekama sistemos įvykių analizė, bei jų vizualizacija. Apdoroti duomenys
perduodami šilumos tiekėjui.

Namo  per  ataskaitinį  laikotarpį  suvartotos  šilumos  nustatymas  ir  atsiskaitymas  sušilumos
tiekėju bus atliekamas pagal  įvadinį  namo šilumos skaitiklį,  o namo suvartotas šilumos kiekis bus
paskirstomas individualiems vartotojams pagal Valstybinės kainų  ir energetikos kontrolės komisijos
patvirtintą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr.6.

Turi būti įdiegta priemonė skirta autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios pagalba
(pvz. standartinės interneto naršyklės lange) būtų atliekamos sekančios funkcijos:

•  asmeninių  vykdomų  energijos  taupymo  priemonių  efektyvumo  vertinimas,  analizuojant
skirtingų periodų apskaitos duomenis.

•  pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas
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paskaičiavimas (šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).

• apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per
dieną ir vykdomas automatiškai duomenis perduodant į namą administruojančios įmonės serverį.

VĖDINIMO SISTEMA
Pagal  techninę  užduotį  atliekant  pastato  atnaujinimą  (modernizavimą),  esami  ventiliacijos

kanalai  išvalomi,dezinfekuojami.  Esamų  natūralios  ventiliacijos  kanalų  aukštis  nuo  naujos  stogo
dangos  turi  būti  nemažesnis  nei  400mm.  Ventiliacijos  šachtas  numatoma  pamūryti  iki  reikiamo
aukščio.  Oro  ištraukimas  vyksta  per  vonios,  virtuvės  patalpas. Prieš  montavimo  darbus  tikslinti
vėdinimo grotelių vietą.  Naujos papildomos angos grotelėms nebus įrengiamos. Bus tik keičiamos
grotelės  esamų  angų  vietoje.  Jeigu  šios  angos  paslėptos,  jos  atidengiamos  ir  sumontuojamos
grotelės.   Pravalius vėdinimo kanalus patikrinami oro srautai per kanalus.

Rūsio vėdinamas natūralus per rūsyje esančius atsidarančius langus, duris, vėdinimo angas
su žaliuzi grotelėmis.

Techninėje  užduotyje  oerlaidės  nenumatytos.  Oro  pritekėjimui  į  patalpas  rekomenduojame
orlaides sumontuoti kiekviename lange.

TDP nurodytas medžiagas galima keisti lygiavertėmis arba aukštesnės kokybės suderinus su
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju.

Visos  išmontuotos  medžiagos  ir  įranga  yra  statybinės  atliekos  ir  jas  utilizavimui  ir/ar
perdirbimui  išveža  rangovas  ir  pateikia  užsakovui  atitinkamas  pažymas  apie  statybinių  atliekų
pridavimą ir utilizavimą.
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Duomenų, radiatorių lentelė:
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Pat nr. Radiatorius
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BUTAS1
1 1-1 Koridorius 94 0
1 1-2 WC/vonia 77 0
1 3 1-3 Virtuvė 561 595 26 2 22-500-700
1 3 1-4 Kambarys 1000 1081 46 5 22-500-1400
1 4 1-5 Kambarys 1095 1152 50 5 22-500-1400

BUTAS 2
1 2-1 Koridorius 96 0
1 2-2 WC/vonia 55 0
1 7 2-3 Virtuvė 509 535 23 1 22-500-700
1 7 2-4 Kambarys 972 1034 44 4 22-500-1400
1 5 2-5 Kambarys 518 545 23 1 22-500-700
1 6 2-6 Kambarys 908 944 41 4 22-500-1200

BUTAS3
1 3-1 Koridorius 113 0
1 3-2 WC/vonia 71 0
1 3-3 Virtuvė 545 576 25 2 22-500-700
1 8 3-4 Kambarys 1031 1105 48 5 22-500-1400
1 8 3-5 Kambarys 565 601 26 2 22-500-700
1 9 3-6 Kambarys 903 946 41 4 22-500-1200

BUTAS4
1 4-1 Koridorius 106 0
1 4-2 WC/vonia 89 0
1 2 4-3 Virtuvė 585 623 27 2 22-500-700
1 2 4-4 Kambarys 1062 1153 50 5 22-500-1400
1 1 4-5 Kambarys 1141 1206 52 5 22-500-1400

BUTAS 5
2 5-1 Koridorius 72 0
2 5-2 WC/vonia 61 0
2 3 5-3 Virtuvė 484 510 22 1 22-500-600
2 3 5-4 Kambarys 903 966 42 4 22-500-1200
2 4 5-5 Kambarys 945 990 43 4 22-500-1200

BUTAS 6
2 6-1 Koridorius 75 0
2 6-2 WC/vonia 61 0
2 7 6-3 Virtuvė 471 494 21 1 22-500-600
2 7 6-4 Kambarys 871 927 40 4 22-500-1200
2 5 6-5 Kambarys 476 501 22 1 22-500-600
2 6 6-6 Kambarys 824 857 37 4 22-500-1000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
BUTAS 7

2 7-1 Koridorius 78 0
2 7-2 WC/vonia 61 0
2 8 7-3 Virtuvė 480 503 22 1 22-500-600
2 8 7-4 Kambarys 862 915 39 4 22-500-1200
2 10 7-5 Kambarys 473 504 22 1 22-500-600
2 9 7-6 Kambarys 813 845 36 4 22-500-1000

BUTAS 8
2 8-1 Koridorius 75 0
2 8-2 WC/vonia 66 0
2 2 8-3 Virtuvė 496 524 23 1 22-500-600
2 2 8-4 Kambarys 905 971 42 4 22-500-1200
2 1 8-5 Kambarys 919 966 42 4 22-500-1200

laiptinė 1275 1275 55 5 22-500-1200



TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS 
ŠILDYMO SISTEMA

Bendroji dalis

 Šiame  ir  kituose  susijusiuose  su  techninėmis  specifikacijomis  projekto  dokumentuose,
tiekimo,  montavimo bei  kitų  darbų paskirtis  -  įdiegti,  sumontuoti,  išbandyti,  perduoti  eksploatacijai
tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti. Visus darbus, kurie
gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai
nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

Prieš panaudojant  visas statybines medžiagas ir/ar  įrangą bei jų atitikties dokumentus turi
patikrinti  Statybos techninis  prižiūrėtojas.  Jei  patikrintos statybinės medžiagos ar įranga neatitinka
kokybinių,  projektinių  ar  kitokių   reikalavimų,  neatitinka  atitikties  deklaracijoms  ar  kitiems
dokumentams - Statybos techninis prižiūrėtojas daro įrašą statybos darbų žurnale ir neleidžia naudoti
statybai netinkamų statybos medžiagų ar įrangos.

Visas statybines  medžiagas ir įrangą privaloma sandėliuoti statybvietėje taip, kad jos ar jų
pakuotės nebūtų pažeistos, neprarastų savo kokybinių savybių, funkcionalumo, patvarumo.

Montavimo, paleidimo - derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams
keliamais  reikalavimais  ir  pilnai  atsako  už  pagal  TDP projekto  brėžinius   atliktų  darbų  kokybišką
išpildymą.

1. Vamzdynai

1.1 Plieniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys

Šildymo  sistemoms  naudoti  plieninius  juodus  dujų-vandens  vamzdžius,  vandentiekio
sistemoms plieninius dujų-vandens cinkuotus vamzdžius. Vamzdynai turi būti pagaminti pagal LST EN
10255+A1:2007 „Nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui. Techninės tiekimo
salygos“ arba analogišką standartą.
Vamzdynų dydžiai ir mechaninės savybės:

Išorinis diametras Sienelės
storis,
mm

Masė
kg/m

Plieno rūšis
arba

standartas

Takumo
riba

N/mm2

Tempimo
įtempimas

N/mm2

pailgėjimo
koef. %

Medžiagos
sertifikatas

Plieno
markė

DN D
mm

S195 EN 10255

15 21,3 2,65 1,22 bendros
paskirties

anglis

185 290 18 Pagal
susitarimą

su
gamintojais

20 26,9 2,65 1,58

25 33,7 3,25 2,44

32 42,4 3,25 3,14

40 48,3 3,25 3,61

50 60,3 3,65 5,1

65 76,1 3,65 6,51

80 88,9 4,05 8,47

100 114,3 4,5 12,1

• Terpė vanduo
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• Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90oC
• Didžiausias eksploatacinis slėgis 4bar

Vamzdžių  paviršiai  turi  būti  gruntuoti  gamykloje.  Jų  galai  turi  būti nupjauti  statmenai,  nuvalyti  nuo
atplaišų ir uždengti aklėmis. Vamzdynai tiekiami su kokybę liudijančiais dokumentais, be to, turi būti
pateikti  medžiagos  sertifikatai.  Vamzdynų  siuntas  priima  rangovas  ir  atsako  už  kokybę.  Plieninių
vamzdžių  alkūnės  ir  praėjimai  turi  būti  pagaminti  iš  tos  pačios  plieno  markės  kaip  pagrindiniai
vamzdynai, padengti gruntuote ir atitikti LST EN standartus.

Vamzdynai  tvirtinami  pakabinimo  mazgų  ir  atramų  pagalba.  Vamzdžių  sujungimui  ardymo
taškuose bei ten, kur vamzdis prijungtas prie armatūros ar prietaiso, vamzdžiams skersmens iki 50
mm turi būti naudojamos movos, o vamzdžiams virš 50 mm - flanšai. Flanšai turėtų būti tik ten, kur
reikalinga aptarnavimui ir prisijungimui prie įrangos ar vožtuvų. Visi flanšai turi turėti karščiui atsparias
tarpines. Asbocementines tarpines naudoti draudžiama. 

Srieginių  sujungimų  sandarumui  turi  būti  naudojama  speciali  aukštai  temperatūrai  Tmax
=+130°C; PN=16 bar atspari mastika. Visi flanšai turi turėti karščiui atsparias tarpines Tmax =130°C;
PN=16 bar. Draudžiama naudoti gumines tarpines flanšiniuose sujungimuose. Aukščiausiose vietose
turi būti oro išleidimas, žemiausiose – vandens išleidimas. 

Fasoninės dalys, numatomos naudoti šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punkto montavimui, turi
būti pagamintos pramoniniu būdu iš tos pačios plieno markės, kaip pagrindiniai vamzdžiai. 

1.2. Plieniniai presuojami vamzdžiai ir fasoninės dalys

Šildymo  sistemos  vamzdynams  naudojami  plonasieniai  siūliniai,  plieniniai  išorėje  cinkuoti
vamzdžiai, jungiami presavimo būdu. Vamzdžiai pagaminti pagal EN 10305-3 iš nelegiruoto plieno
markės E195. Cinkuoti galvaniniu būdu (Fe/ZN 88), cinko sluoksnis 8-15 μm ir papildomai pasyvuoti
apsauginiu chromo sluoksniu. Cinkavimas vyksta karštuoju būdu, kas užtikrina tobulą cinko ir plieno
sukibimą.
Jungtys yra su presuojamais galais su O-Ring žiedais, pagamintais iš kaučiuko, atitinkančio LST EN
681-1 reikalavimus, arba presuojamais ir srieginiais galais su vidiniais arba išoriniais sriegiais pagal
LST EN10226-1.
  Sistemoje privalo būti naudojami tik to paties gamintojo vamzdžiai ir vamzdžių jungtys.Presuojamų
jungčių ir vamzdžių skersmenys – nuo 12 mm iki 108 mm.

Skersmuo, DN Vamzdžio skersmuo, 
d x s [mm]

Vidinis skersmuo, [mm] Vamzdžio svoris,
[kg/m]

Maksimalus atstumas
tarp atramų, [m]

12 15 x 1,2 12,6 0,408 1,25

15 18 x 1,2 15,6 0,497 1,50

20 22 x 1,5 19 0,758 2,00

25 28 x 1,5 25 0,980 2,25

32 35 x 1,5 32 1,241 2,75

40 42 x 1,5 39 1,500 3,00

50 54 x 1,5 51 1,945 3,75

66,7 x 1,5 63,7 2,412 4,00

Presuojamos jungtys  sudarytos  iš  metalinės  jungties,  sandarinimo tarpinės  (gaminama su
funkcija,  kad  praleistų  vandenį  jei  jungtis  neužpresuota),  presavimo  indikatoriaus  bei  apsauginių
dangtelių.  Apsauginis  dangtelis saugo tiek tarpinę,  tiek pačią jungtį,  kad statybos metu nepatektų
šiukšlių ar tarpinė nebūtų pažeista.

Presuojamos jungtys pagamintos iš nelegiruoto plieno markės E195.  Cinkuotos galvaniniu
būdu  (Fe/Zn  88),  cinko  sluoksnis  -  8-15  ir  papildomai  pasyvuotos  apsauginiu  chromo  sluoksniu.
Cinkavimas  atliekamas  karštu  būdu.  Jungtys  pagamintos  taip,  kad  neužpresavus  tarpinė  būtų
nesandari ir esant minimaliam slėgiui praleistų vandenį.

Presavimo  indikatoriaus  spalva  nurodo  medžiagą.  Taip  pat  ant  presavimo  indikatoriaus
nurodomas jungties diametras ir  gamintojas. Užpresavus jungtį,  presavimo indikatorius nukrenta –

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų –
daugiabučiai pastatai) pastato Vasario 16-osios
g.15, Varėnos m., Varėnos r. sav., atnaujinimo

(modernizavimo)  projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Laida

0

LT 2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-TS
Lapas Lapų

2 13



taip galima įsitikinti, ar visos jungtys sistemoje yra užpresuotos. Apsauginio dangtelio spalva nurodo
jungties panaudojimo sritį.

Vamzdynas ir fasoninės presuojamos jungtys turi būti  atsparios nuosėdų kaupimuisi viduje,
korozijai, smūgiams, temperatūrų svyravimui, nelaidžios deguoniui.

Vamzdyno charakteristikos:
• Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90oC
• Didžiausias eksploatacinis slėgis 4bar

• Šiluminio plėtimosi koeficientas 0,0108 mm/(mK);(4m pailgėjimas 
prie 60oC 2,59mm)

• Vamzdžio paviršiaus šiurkštumas 0,01 mm
• Šiluminis laidumas 58W/m2K.

2. Šildymo prietaisai

Plieniniai  vandeniu  šildomi  šoninio  pajungimo  radiatoriai  pagaminti  iš  šaltai  valcuoto  plieno.
Atitinkantys standarto LST EN422-1:2015“Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos
ir reikalavimai.“ ir LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios
nustatymas.“ reikalavimus. Konvekcinis paviršius iš tokio pat plieno, kurio storis 0,5mm. Radiatorių
paviršius turi būti lygus, lengvai plaunamas ir dezinfekuojamas. Jie padengti  poliesterine epoksidine
baltos  spalvos  danga.  Radiatoriai  pasižymi  dideliu  šilumos  atidavimu  ir  lengvai  reguliuojami.
Komplektuojami su vienu rankiniu nuorinimo ventiliu, akle ir kabinimo prie sienos detalėmis.

• Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90oC
• Didžiausias eksploatacinis slėgis 4bar
• Vamzdyno prijungimo sriegiai 4xG1/2" vidiniai

Gamykloje  šildymo  prietaisai  turi  būti  supakuoti  į  polietileninę  plėvelę;  šildymo  plokštumų
briaunos turi būti užaklintos plastmasinėmis technologinėmis aklėmis, kurios po sumontavimo turi būti
pakeistos  plieninėmis  aklėmis  ir  oro  išleidėjais.  Supakuoti  plieniniai  šildymo  prietaisai  turi  būti
transportuojami  kartu  su  padėklais,  pavieniai  radiatoriai  turi  būti  pritvirtinti.  Jie  turi  būti  atsargiai
pakraunami  ir  iškraunami,  be  smūgių,  kad  nebūtų  pažeidžiama  dekoratyvinė  paviršiaus  danga.
Supakuoti šildymo prietaisai turi būtisandėliuojami ant padėklų uždarose ir sausose patalpose, kuriose
nėra agresyvių,  koroziją  sukeliančių  medžiagų;  supakuotų  į  polietileninę  plėvelę  šildymo prietaisų
negalima sandėliuoti atvirame ore. Nuimti nuo padėklų šildymo prietaisai turi būti laikomi vertikaliai.

Radiatoriai montuojami (jeigu kitaip nenurodė gamintojas, arba nenumatyta statinio projekte)
išlaikant rekomenduojamus atstumus: nuo grindų iki įrengtų radiatorių apačios gali būti apie 60 – 120
mm, nuo palangės – ne mažiau 50 mm, nuo sienos – ne mažiau 10 mm, tarp stovo ašies ir lango
krašto apie 150 ± 50 mm. 

3. Šiluminė izoliacija

Šildymo  sistemos  vamzdynų  izoliacija  projektuojama  pagal  LST  EN  12828:2012+A1:2014
nuostatas.  Izoliuojančios medžiagos ir  gaminiai  turi  atikti  LST EN 14303:2016 “Pastatų įrangos ir
pramoninių  įrenginių termoizoliaciniai  gaminiai.  Gamykliniai  mineralinės  vatos  (MW)  gaminiai.
Specifikacija „ ir LST EN 13467:2018 „Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai.
Suformuotos vamzdynų izoliacijos matmenų, statmenumo ir tiesiškumo nustatymas „

Šildymo sistemos magistralės izoliuojamos šiluminės izoliacijos akmens vatos  kevalais su
aliuminio folija.   Šiluminė izoliacija turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūros pokyčiams joje
neatsirastų plyšių ar įtrūkimų. Vamzdžių posūkiuose šiluminė izoliacija turi būti ne blogesnės kokybės,
kaip  ir  tiesiuose  tarpuose.  Vamzdžių  atramų ir  izoliacijos  apkabų  vietose  neturi  būti  sumažinama
izoliacijos  šiluminė varža.  Flanšinio  sujungimo vietose turi  būti  naudojamos nuimamos izoliacinės
konstrukcijos, kad būtų galima išardyti sandūrą, neardant šiluminės izoliacijos. 

Akmens vatos kevalai su aliuminio folijos danga ir lipnia užlaida:
• Didžiausia eksploatacinė temperatūra +90°C;
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• Didžiausia ekslpoacinė temperatūra dangos paviršiuje <+80 °C;
• Tankis:  100 kg/m3;
• Šilumos laidumas 50 °C, λ50 max 0,037 W/mK;
• Šilumos laidumas  100 °C, λ100 max 0,044 W/mK;
• Degumo klasė: A2L - s1, d0 ;
• Atsparumas  ugniai 1klasė ;
• Eksploatacinis parametras I=0,93oC s/metus x109 ;
• izoliacijos  4klasė;

Vamzdynų ds15-ds20 izolliacija 30mm storio , ds25-ds32 – 40mm, ds40-ds50 - 50mm.
Izoliacija turi būti sertifikuota Lietuvoje.

Atstumai tarp vamzdžio izoliacijos paviršiaus ir sienos:
• vamzdžiams 25-80mm skersmens - 150 mm,

Atstumai tarp vamzdžio izoliacijos paviršiaus ir gretimo vamzdžio izoliacijos:
• vamzdžiams 25-80mm skersmens - 100 mm,

Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra yra 100 °C ir
mažesnė, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C..

Esama padėtis. Magistraliniai vamzdynai pravesti rūsio patalpose. Esama magistralinių vamzdžių
izoliacija demontuojama. Izoliacija turinti sudėtyje asbesto nuo vamzdynų neturi būti šalinam pastate ar
jo aplinkoje.Asbesto tinko izoliacija privalo būti tinkamai utilizuota.

4. Reguliavimo, jungimo armatūra

4.2 Termostatinis dinaminis ventilis
Automatinis termostatinis ventilis šoninio jungimo radiatoriams su automatiniu srauto ribojimu,

slėgio pamatavimo, siurblio darbo optimizavimo galimybe. Termostatinis vožtuvas turi būti išbandytas
16 barų,darbinis slėgis 10 barų (LST EN 1774:2001 „Termostatinės radiatorių sklendės“ 2 dalis).

• Didžiausia eksploatacinė temperatūra temperatūra 90°C. 
• Maksimalus slėgio skirtumas vožtuve 0,6bar.
• Nustatomas srautas 25....135l/h. Srauto nustatymas turi būti nustatomas be specialių

įrankių. 
• Automatinis  termostatas  turi  slėgio  pamatavimo  galimybę.  Slėgio  matavimas  vožtuve

reikalingas  cirkuliacinio  siurblio  darbo  taško  optimizavimui,  automatinio  vožtuvo  darbo
parametrų užtikrinimui.

•  Termostatinio elemento tvirtinimo tipas – įspaudžiama jungtis.

4.3 Termostatinė galva.
 Termostatinė  galva  su  įmontuotu  davikliu  ir  dviem  energijos  ribotuvais,  skirta  montavimui
gyvenamosiose patalpose, naudojama komfortinei temperatūrai patalpoje sukurti. Žymeklio pagalba
galima  reguliuoti  šildymo  prietaiso  atiduodamą šiluminį  galingumą nuo  1  iki  5  padalos  atžymos.
Temperatūros reguliavimo ribos nuo 16 °C iki 28 °C. Radiatorių termostatinės galvutė visada turi būti
montuojamos horizontaliai-nukreipta į patalpos vidų, kad per daviklį laisvai galėtų cirkuliuoti aplinkos
oras.  Bendrose  patalpose  -laiptinėse  montuojamos  antivandalinės  termostatinės  galvos  ,
temperatūros reguliavimo ribos 8-26oC..

            4.5, Automatinis nuorintojas.
        Skirtas oro pašalinimui iš sistemos. Statomas aukščiausiose vamzdynų vietose.

•  Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90oC
• Didžiausias eksploatacinis slėgis 4bar

Automatinis nuorintojas montuojamas kartu su uždarymo rutuliniu ventiliu DN15.

        4.6. Rutulinis ventilis.
         Šildymo  sistemos  magistralinių  atšakų  ir  stovų  uždarymui  įrengiami  srieginiai  rutuliniai
uždaromieji ventiliai ant paduodamų ir grįžtamų tinklų. Korpusas žalvarinis, ketinė paprasta rankena.
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Uždaromoji armatūra turi atitikti  LST EN 12288:2010“ Pramoninės sklendės. Vario lydinių sklendės“;
LST EN 13547:2014  „Pramoninės  sklendės.  Vario  lydinio  rutulinės  sklendės“;  LST EN 593:2018
„Pramoninės sklendės.  Bendrosios  paskirties  metalinės  droselinės  sklendės“,  LST EN16722:2016
„Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir tarp centro ir galo“ir  LST
EN10226-2:2005 „Vamzdžių  sriegiai,  užtikrinantys  sandūrų sandarumą.  2  dalis.  Išoriniai  ir  vidiniai
kūginiai sriegiai. Matmenys, leidžiamosios nuokrypos ir žymėjimas“ reikalavimus.

• Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90oC
• Didžiausias eksploatacinis slėgis 4bar
• Medžiaga  bronza arba DZR variolydiniai;
• Rutulys chromuotas arba nikeliuotas. PTFE lizdo ir koto 

riebokšliai.
• Kotas nerūdijantis plienas
• prisijungimas Srieginis, pagal LST EN ISO 228-1:2003;

4.7. Drenažinis ventilis.  Drenažinis ventilis skirtas patogiam vandens iš sistemos išleidimui.
Korpusas žalvarinis.

• Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90oC
• Didžiausias eksploatacinis slėgis 4bar

Išleidimo žarnos jungtis: 12  arba3/4‘‘  (išorinis  sriegis)  su  plastikiniu
dangteliu

4,8.Radiatorių uždarymo ventilis. Uždaromuoju ventiliu, kiekvieną radiatorių galima atjungti
individualiai,  kad atliekant  techninę priežiūrą arba remontą,  kitiems radiatoriams tai  neturėtų jokio
poveikio. Skirtas montuoti ant radiatoriaus išėjimo. 

• Didžiausias eksploatacinis slėgis 4 bar 
• Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90oC 
• Paskirtis: radiatorių  atjungimui individualiai 
• Konstrukcija: Tiesus, su sandarikliu 

5.  Šildymo sistemos bandymas

5.1 Hidraulinis bandymas.  
 Hidraulinis bandymas atliekamas remiantis LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos.
Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“ Patiestus, tačiau dar ne paslėptus
vamzdynus reikia pripildyti  vandeniu (nepamiršti  apsaugos nuo šalčio).  Slėgio matavimo prietaisai
jungiami sistemos žemiausiame taške. Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo
0,1  bar  slėgio  pasikeitimą.   Hidrauliniu  slėgiu  bandoma šildymo  sistema  slėgiu,  kuris  lygus  1,3
didžiausio eksploatacinio slėgio. Bandymo trukmė 2val.  Šildymo sistema išbandoma 7,8bar slėgiu.  

Bandymo rezultatai įforminami aktu. Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus,
kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, padalos vertė 0,01
MPa ir bandomojo slėgio dydis būtų rodomas manometro skalės antrame trečdalyje. 

Defektus ir nebaigtus statybos ir montavimo darbus, taip pat įrenginių defektus, išryškėjusius
bandymų metu, turi pašalinti statybos, montavimo darbus atliekantys juridiniai asmenys ar įrenginių
gamintojai iki kompleksinių bandymų pradžios.

5.2 Šiluminis bandymas.
 Įjungiant  sumontuotą,  suremontuotą  ar  rekonstruotą  šildymo sistemą,  būtina  atlikti  šiluminį

bandymą. Šiluminis bandymas turi būti atliakamas pagal "Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių
priežiūros (ekspoatacijos) taisyklės" 307-308 punktus.
 Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal
lauko  oro  temperatūrą.  Šiluminio  bandymo  metu  sistema  derinama  ir  reguliuojama  teisės  aktų
nustatyta tvarka. Bandymo rezultatai įforminami aktu.
 Pagal "Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (ekspoatacijos) taisyklės" 292 punktą“
kontroliniais taškais laikyti:
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•  kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpas, esančias
0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos;

•  atkarpas  ties  kiekvieno  stovo  viduriu,  esančias  0,2–0,5  m atstumu nuo  atšakų į  šildymo
prietaisus  (penkių  aukštų  pastate  kontrolinis  taškas bus 3  aukšte,  devynių  aukštų  pastate
kontrolinis taškas bus 5 aukšte, panašiai nustatomos kontrolinių taškų vietos kitokio aukščio
pastatuose).
Jeigu šiltuoju metų periodu nėra šilumos šaltinio, tai šiluminis sistemos išbandymas turi būti

vykdomas prasidėjus šildymo sezonui. Šiluminis sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas.

5.3 Paleidimo-derinimo darbai. Paleidimo – derinimo darbus atlieka rangovas. Šiuos darbus
gali atlikti specialistai turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. Paleidimo –
derinimo darbams surašomas priėmimo aktas ir patvirtinamas techninės priežiūros vadovo.

5.4 Vamzdyno praplovimas. Pageidautina, kad vamzdynų praplovimo metu vandens greitis
vamzdynuose būtų ne mažesnis nei 1,8 m/s. Praplovimo metu būtina įrengianti laikinas apylankas
aplink šilumokaičius. Vamzdynai plaunami sekcijomis. Po praplovimo išvalomi visi filtrai, išleidžiamas
vanduo ir pasiruošiama sistemos užpildymui.

7. Techniniai reikalavimai montavimo darbams

Visi įrengimai, armatūra turi turėti kokybės sertifikatus su atžyma apie hidraulinį išbandymą.
Įrengimai  ir  armatūra  turi  būti  tiekiama  tik  pilnai  sukomplektuota.  Ypatingas  dėmesys  turi  būti
atkreiptas į įrengimų, o ypač reguliavimo prietaisų įpakavimą, transportavimą bei saugojimą. Įrengimų,
o ypač reguliavimo prietaisų montavimas turi būti atliktas pagal gamintojų instrukcijas.

Prieš pradedant montuoti įrengimus, vamzdynų sistema turi būti praplauta, siekiant apsaugoti
įrenginius nuo užteršimo.

Vamzdynų plėtimasis. Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų
plėstis  ir  trauktis,  nesukeldami  netinkamų  tempimų  bet  kurioje  vamzdyno  dalyje.  Kur  įmanoma,
plėtimasis  ir  susitraukimas  turi  būti  kompensuojama  natūraliais  vamzdžių  pasislinkimais  ašine
kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo aukščiau aprašytu būdu,
vamzdynams turi būti įrengti “u” formos kompensatoriai. Vamzdynams turi būti įrengtos nejudamos ir
paslankios atramos.

Judamos  atramos. Metaliniai  vamzdžiai  prie  konstrukcijų  tvirtinami  metalinėmis  arba
plastikinėmis apkabomis. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos įstatomos guminės tarpinės. Judamos
atramos priima vamzdžių svorį  ir  užtikrina jų laisvą horizontalų poslinkį.  Priklausomai nuo šilumos
tinklo  trasų  paklojimo  būdo,  jos  būna  slystančios,  riebokšlinės  ir  pakabinamos.  Judamų  atramų
matmenys parenkami pagal vamzdžių skersmenys.

Atstumai tarp judamų atramų:
Vamzdžio skersmuo Horizontalus atstumas tarp 

tvirtinimų, m
Vertikalus atstumas tarp 
tvirtinimų, m

DN15 1,8 2,4

DN20 2,4 3,0

DN25 2,4 3,0

DN32 2,7 3,0

DN40 3,0 3,6

DN50 3,0 3,6

DN65 3,7 4,6

Armatūrai  tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai.  Armatūra įrengiama taip,  kad sukimo ašis
būtų vertikali vamzdžiui. Prieš montavimą visa armatūra turi būti išbandyta papildomai.

Nejudamos atramos. Fiksuoja trasos atskirus taškus ir šiluminio pailgėjimo atžvilgiu ją dalija į
nepriklausomus ruožus. Atstumai tarp nejudamų atramų nustatomi skaičiuojant vamzdžių atsparumą
ir šiluminio pailgėjimo kompensaciją. 

Atstumai tarp nejudamų atramų metrais, esant U formos ir savaiminiai S kompensacijai:
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Vamzdžio skersmuo U S

DN15..DN25 50 30

DN32..DN50 60 36

DN65.. 70 42

Vamzdynų  jungimas. Plieniniai  vamzdžiai  jungiami  plieninėmis  fasoninėmis  detalėmis
presuojant.  Vamzdynų posūkiai  daromi  naudojant  alkūnes.  Išardomi vamzdynų sujungimai  daromi
armatūros  įrengimo  vietose  ir  ten,  kur  būtina  pagal  montavimo  ir  eksploatavimo  reikalavimus.
Statybinėse konstrukcijose išardomi vamzdynų sujungimai draudžiami.

 Sistemų vertikalūs vamzdynai  neturi  nukrypti  nuo vertikalės daugiau negu 2 mm suminio
nuokrypio patalpoje. 

Vamzdynai  tvirtinami  pakabinimo  mazgų  ir  atramų  pagalba.Magistralinių  vamzdynų
pakabinimo  mazgai  ir  atramos   lubose  įrengiamos  prieš  apšiltinant  rūsio  lubas.  Galima  naudoti
specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus. Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp
vamzdžių leistų juos izoliuoti. Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik
ašine kryptimi. 

Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. Leistini atstumai tarp
atramų:
Vamzdžio skersmuo, mm Atstumas  tarp  tvirtinimo

taškų. m
Vamzdžio skersmuo, mm Atstumas  tarp  tvirtinimo

taškų. m

15 1,25 42 3

18 1,5 54 3,5

22 2 76,1 4,25

28 2,25 88,9 4,25

35 2,75 108 5

Atramų  apkabos turi  būti  įtvirtintos tinkamu būdu, kad laikytų  apkrovą. Visos atramos jokiu
būdu negali pažeisti pastato konstrukcijų.

Vamzdžiai  prie  visų įrenginių ir  valdymo vožtuvų turi  būti  tvirtinami taip,  kad būtų išvengta
įtempimų ar iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose.

Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai
juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildomų atramų.

Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti  tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba
svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai
užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas.

Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant
į linijinius pailgėjimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai kaltos
ar suvirintos konstrukcijos.

Srieginiai sujungimai išdėstomi tose vietose, kur yra priėjimas aptarnavimui. 
Vamzdynai klojami su nuolydžiu 0,002. Žemiausiose vamzdynų vietose įrengiami jų ištuštinimo

atvamzdžiai su uždaromąja armatūra, o aukščiausiose vietose statomi nuorintuvai. Baigus montavimo
darbus, sistemoms turi būti atlikti praplovimo, derinimo, išbandymo darbai.

Futliarai. 

 Konstrukcijų vietos, pro kurias eina  vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų
gaisrinių reikalavimų. Nišos priešgaisrinėse užtvarose  šildymo kolektorių  ar  kt.  )  neturi  sumažinti
priešgaisrinės  užtvaros  atsparumo  ugniai.   Angos  priešgaisrinėse  užtvarose,  skirtos  inžinerinėms
komunikacijoms tiesti,  turi  būti  užsandarintos  priešgaisrinėmis  sandarinimo priemonių  sistemomis.
Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas  atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai
ir jos kriterijus :
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Priešgaisrinių angų užpildų prišgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai:

Priešgaisrinės užtvaros
atsparumas ugniai

Angų,siūlių sandarinimo
priemonės

15 EI15

20 EI20

30 EI30

45 EI45

60 EI60

90 EI90

 
Vamzdynui  kertant  statybines  konstrukcijas  (sienas,  pertvaras,  perdenginius),  jis  montuojamas
nedegios medžiagos futliare. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį
skersmenį. Jeigu konstrukciją kerta izoliuotas vamzdynas, tai įvorės skersmuo turi būti didesnis už
izoliuoto vamzdyno skersmenį. Įdėklai turi išlįsti iš kertamosios konstrukcijos apie 6 mm. Tarpai tarp
įdėklo  ir  vamzdyno  iš  abiejų  pusių  užtaisomi  elastinga  nedegia  (kai  kertamosios  konstrukcijos
atsparumas ugniai normuojamas), garsui ir vandens garui nelaidžia medžiaga/mastika, netrukdančia
vamzdžio  linijiniam  plėtimuisi. Rangovas  turi  pasirūpinti  guminiais  sandarinimo  flanšais  prie
nutekėjimų  grindyse  su  vandens  nepraleidžiančiomis  membranomis.  Kur  vamzdžiai  praeina  pro
konstrukcines  grindis  ir  priešgaisrines  sienas,  turi  būti  naudojamos  specialios  ugnies
nepraleidžiančios tarpinė.  Praėjimuose pro grindis šlapiose patalpose įvorė turi baigtis 100 mm virš
grindų lygio. Patalpose su viniline grindų įranga jos kraštas turi būti užriestas prie įvorės. Praeinant
pro grindis, kuriose yra vandens nepraleidžiančios membranos, vamzdžio įvorė turi turėti sandarinantį
flanšą, kurį statybininkas turi pritvirtinti prie vandens nepraleidžiančios membranos.

 Vamzdyno ženklinimas:
Vamzdyno  ženklinimas  turi  atitikti  „Šilumos  tinklų  ir  šilumos  vartojimo  įrenginių

priežiūros(eksploatacijos) taisyklių“ priedą 2 
Vamzdynų  žymėjimas  -  ant  izoliuotų  paviršių  užnešami  skiriamieji  spalviniai  žiedai  ir  rodyklės  ,
rodančios tekėjimo kryptį.

Vamzdynų ženklai šildymo sistemai:
- paduodamas-žiedais žalias-geltonas-žalias, rodyklė geltona;
– grįžtamas-žiedais žalias-rudas-žalias, rodyklė ruda.
– žiedo plotis 50mm

Sistemos išmontavimas:
Esami  šildymo  įrenginiai,  vamzdynai  iki  pasijungimo  išmontuojami.Visos  išmontuotos

medžiagos  ir  įranga  yra  statybinės  atliekos  ir  jas  utilizavimui  ir/ar  perdirbimui  išveža  rangovas  ir
pateikia užsakovui atitinkamas pažymas apie statybinių atliekų pridavimą ir utilizavimą..

Nuimant  senąją  izoliaciją  nuo  vamzdyno  turi  būti  numatytos  medžiagų  sandėliavimo
vietos.Izoliacija su asbestu nuo vamzdžių neturi būti šalinama pastate ar jo aplinkoje, o išvažama.
Sandėliuojamos dulkančios medžiagos turi būti laikomos uždarose talpose, kad nedulkėtų. Privalu
užtikrinti įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą, jei tai ypač pavojingos žaliavos
arba  medžiagos,  tokių  vietų  ženklinimą;  panaudotų  medžiagų  tinkamą  rūšiavimą,  saugojimą  ir
perdavimą atliekų tvarkytojams.

Vykdant darbus su medžiagomis ,kurių sudėtyje yra asbesto būtina laikytis“ Darbo su asbestu
nustatai“ reikalavimų..

 Rūsio patalpas, kuriose demontuojami vamzdynai su izoliacija, kurios sudėtyje yra asbesto,
būtina išvalyti nuo asbesto likučių. Pabaigus darbą su asbesto turinčiomis medžiagomis būtina darbų
zoną ir joje esančius daiktus išvalyti naudojant drėgnus skudurėlius ir siurblį su absoliučia filtravimo
sistema.Valymui draudžiama naudoti šluotą ar šepečius. Darbai turi būti  atliekami naudojant visas
saugos  priemones  skirtas  darbui  su  asbestu.  Izoliacija  turinti  asbesto  nuo  vamzdžių  neturi  būti
šalinama pastate ar jo aplinkoje.

Asbesto  turinčios  atliekos  priimamos  į  asbesto  laikymo  aikštelę  laikantis  šių  pagrindinių
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reikalavimų:
- asbesto turinčios atliekos turi būti surinktos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis;
- asbesto turinčios atliekos privalo būti supakuotos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 2 sluoksniai)
arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių). Padėklas su sukrautu asbestu turi būti
apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų saugiai iškrauti krovinį;

– supakuotos asbesto turinčios atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų  tvarkymo taisyklių
reikalavimus (Pavojingų atliekų ženklinimo etikete).

Statybvietėje turi  būti  pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir  perduotų
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų
tvarkymo  taisyklėse  ir  Atliekų  susidarymo  ir  tvarkymo  apskaitos  ir  ataskaitų  teikimo  taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Statybinių  atliekų  apskaitos  dokumentai  saugomi  pagal  Atliekų  tvarkymo  taisyklių  reikalavimus.
Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

8.Automatizuota šiluminės energijos apskaita

8.1Šilumos dalikliai 

Turi  būti  naudojami  šilumos  dalikliai,  turintys  du  temperatūros  jutiklius:  vienas  -  aplinkos
temperatūros, kitas – radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui.

Daliklis  turi  pradėti  veikti  kai  šilumnešio  temperatūra  viršija  23oC,  o  aplinkos  temperatūros  ir
vidutinės šilumnešio temperatūros skirtumas viršija 4oC.

Turi būti numatytos tokios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų:

 nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme;

 bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode  ar kitaip), daliklis turi pereiti į vieno
jutiklio darbo režimą, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 20oC;

Techninės charakteristikos:

1. Daliklio veikimo diapazonas:   tmin,š=35oC, tmax,š= 90oC (tmin,š,  tmax,š  –  šilumnešio temperatūra
šildymo sistemoje). 

2. Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami:

 suvartojimas per paskutinius metus;

 paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas);

 kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei maksimali užfiksuota
radiatoriaus temperatūra;

 turi  būti  integruotas radijo  ryšio  modulis,  jo  parametrai:  veikimo dažnis  868
MHz,  galia ne daugiau 5 mW;

 duomenys turi būti koduojami.

• Korpuso apsaugos klasė ne blogesnė nei  IP42.

• Ekranas vietinei  duomenų peržiūrai  –  LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne
mažiau kaip 2 papildomais simboliais.

• Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui.

• Elektros maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo laikas – ne mažiau 10 metų 

Daliklis turi atitikti šių standartų reikalavimus:

 LST  EN  834:2013  -  Šilumos  sąnaudų  skirstytuvai  patalpų  šildymo  radiatorių  sunaudotai
šilumai nustatyti. Elektra maitinami prietaisai.
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 LST EN 13757-4:2019  Skaitiklių ryšio  sistemos. 4 dalis. Belaidis ryšya M magistrale.

 LST EN 60950-1:2006/A2:2013  Informacinių technologijų įranga.  Sauga.  1 dalis.  Bendrieji
reikalavimai (IEC 60950-1:2005, modifikuotas)

 LST EN 300 220-1 V1.3.1:2002 Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro
dalykai. Mažojo nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000
MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 1 dalis. Techninės charakteristikos ir
matavimo metodai  

 LST EN 300 220-3 V1.1.1:2002 Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro
dalykai. Mažojo nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000
MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 3 dalis. Darnusis Europos standartas,
apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2

8.2 Duomenų koncentratorius (aukšto antena)

Turi būti naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi 
šilumos daliklių pagalba ir radijo bangomis perduodami į duomenų koncentratorius (aukšto antenas). 
Toliau duomenys perduodami iš duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) į duomenų kaupiklį. 

8.3 Duomenų kaupiklis

Duomenų kaupiklis turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS
ar Ethernet tinklą daliklinės sistemos duomenys turi būti perduodami į pastatą administruojančios 
įmonės esamą energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą. Eksploatacinis darbo 
laikas – ne mažiau 10 metų. Nesant (laikinai) duomenų perdavimo galimybės duomenys turi būti 
saugomi valdiklyje. 

8.4 Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema

Turi būti įdiegta priemonė - Energetinių resursų apskaitos ir  informacinė sistema - skirta  
autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinės interneto naršyklės lange)  būtų
atliekamos sekančios funkcijos:

 asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant 
skirtingų periodų apskaitos duomenis.

 pagal patvirtintą metodiką namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas 
paskaičiavimas (šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).

 apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas automatiškai ne rečiau kaip vieną kartą 
per dieną, perduodant duomenis į namą administruojančios įmonės serverį ir/ar šilumos 
(vandens) tiekimo įmonės serverį.

9 Montavimo, paleidimo derinimo darbai

9.1 Šilumos daliklių montavimas, konfigūravimas 

Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis montavimo
instrukcijomis.

Darbus  gali  atlikti  tik  įmonė  turinti  specialias  aparatines  bei  programines  priemones  daliklių
montavimui bei konfigūravimui:

- specializuotą taškinio suvirinimo aparatą daliklių tvirtinimui prie radiatorių;

- daliklių  bei  skaitiklių  radijo  modulių  gamintojo  specializuotą  programinę bei  aparatinę  įrangą
įrenginių konfigūravimui;

- specializuotą programinę įrangą  telemetrijos įrenginio konfigūravimui;

Sumontavus  daliklį  turi  būti  atlikti  jo  konfigūravimo  darbai.  Konfigūravimo metu  turi  būti  suvesti
sekantys koeficientai:

- koeficientas,  įvertinantis  radiatoriaus  galingumą (dydį)  –  kadangi  skirtingo  dydžio  radiatoriai,
atiduoda skirtingą šilumos kiekį;

- koeficientas,  įvertinantis  radiatoriaus  konstrukciją,  medžiagą  -  priklausomai  nuo  radiatoriaus
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konstrukcijos  bei  medžiagos  iš  kurios  pagamintas  radiatorius,  radiatoriui  pasiekti  tą  pačią
temperatūrą  reikalingas  skirtingas  šilumos  kiekis  (nevertinamas,  jeigu  projekte  naudojami
vienodos konstrukcijos radiatoriai).

9.2 Duomenų surinkimo įrangos montavimas, konfigūravimas 

Duomenų surinkimo įrangos montavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbai turi būti
vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigūravimo instrukcijomis.

VĖDINIMO SISTEMA

10. Vėdinimo kanalų valymas ir dezinfekcija
Valant vėdinimo kanalus turi būti atlikti sekantys darbai:
1.Vėdinimo kanalų video apžiūra (video zondas)
2.Mechaninis vėdinimo kanalų vidinių paviršių valymas lankščiais velenais su besisukančiais 

šepečiais.
3.Dezinfekavimas. Biocheminis apdirbimas. Naudojami preparatai turi atitikti ES direktyvų 

91/155/EB ir 2001/58/EB reikalavimus.
Visų pirma nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų

kiekis.  Valymas atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir  kt.  susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro
ventiliacijos kanalų vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir
diametro šepečiais.  Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150,
Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai šepečiai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250.

Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pavyzdžiui buteliai ar plytos, tokiu
atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai.  Gali būti,  kad vienintelis
būdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo angą.

Visiškai  užtikrinti  vėdinimo  kanalų  vidinio  paviršiaus  švarą,  atliekama  vėdinimo  kanalų
baigiamoji  dezinfekcija,  kuriai  naudojamas  žmonių  sveikatai  nekenksmingas,  patentuotas
dezinfekantas  biocidas.  Ventiliacijos  šachtų  sienelės  apdorojamos  nuo  kenksmingų  žmogaus
sveikatai mikroorganizmų (pelėsio, virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir  nuo parazitų (žmonių
kirmėlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių).

Daugaibučių  gyvenamųjų   namų vėdinimo kanalus  galima dezinfekuoti  2  produktų  tipo  t.y
dezinfekantai, kurie nėra skirti tiesiogiai naudoti žmonėms ar gyvunams, biocidiniais produktais, kurie
turi NVSC išduotus biocidinių produktų autorizacijos liudijimus.

Atliekant  dezinfekciją  būtina  laikytis  visų  HN90:2011  „Dezinfekcijos,  dezinsekcijos
irderatizacijos bendrieji saugos reikalavimai“:

• Dezinfekciją,  dezinsekciją  ir  deratizaciją  atliekantys  asmenys  turi  vilkėti  darbo  drabužius,
naudoti asmenines apsaugos priemones. 

• Tara, indai ir kitos talpyklos, kuriuose laikomi, gabenami ar ruošiami biocidiniai produktai turi
būti paženklinti ir naudojami pagal paskirtį.

• Transporto  priemonių,  kuriomis  gabenami  biocidiniai  produktai,  panaudotos  taros,  talpyklų
kenksmingumas pašalinamas vadovaujantis naudojamų biocidinių produktų saugos duomenų
lape nurodytais reikalavimais. 

• Darbuotojai,  atliekantys  dezinfekcijos,  dezinsekcijos,  deratizacijos  darbus,  turi  būti
pasirašytinai supažindinti su naudojamų biocidinių produktų saugos duomenų lapuose pateikta
informacija.

Dezinfekciją,  dezinsekciją  ir  deratizaciją  gali  atlikti  asmenys,  atitinkantys  nustatytus  kvalifikacinius
reikalavimus , nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą  ir turintys asmens medicininę knygelę.

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcija

• Lietuvos Respublikos Visuomenės Sveikatos Centras biocidui Sanosil Super 25AG patvirtino 
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leidimą šią priemonę naudoti gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų 
vamzdžių dezinfekcijai. 

• Autorizacvijos liudijimas Nr. BSV. 10-2678 (16.6.1 10.14)-(A-020304PNO261157/A-16-99). 

Naudojimas:

• Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojami 3% , o norint 
sunaikinti pelėsį -12 % Sanosil Super 25Ag koncentracijos darbiniai tirpalai. 

• Prieš atliekant dezinfekciją, vidiniai vėdinimo kanalų paviršiai nuvalomi mechaniškai naudojant 
rankines ir mechanines ortakių valymo priemones (rotacinius šepečius, ortakių plovimo ir 
valymo įrangą). 

• Valymo procedūros pradedamos nuo viršutinės pastato dalies arba atliekamos tikslingiausiu 
būdu. 

• Valymo metu vengiama dulkių patekimo į gyvenamąsias patalpas (uždaromos patalpose 
esančios oro ventiliavimo bei vėdinimo grotelės ir sklendės). 

• Valymo metu naudojamos tinkamos plovimo ir valymo priemonės. 
• Nuvalyti vidiniai vėdinimo kanalų paviršiai dezinfekuojami rankiniu būdu, šalto rūko generatorių

ar žemo slėgio purkštuvų pagalba (pagal įrenginių naudojamo instrukcijas), taip, kad paviršius 
išliktų drėgnas ne mažiau, kaip 30 min. 

• Nuvalomi ir išdezinfekuojami ortakių grotelių ir sklendžių paviršiai. 
• Sanosil Super 25Ag darbinio tirpalo išeiga priklauso nuo dezinfekuojamo ortakio skerspjūvio: 

• Kai skerspjūvis 10 cm. - išeiga 0,8 L. 10-čiai metrų ortakio 
• Kai skerspjūvis 20 cm. - išeiga 1,6 L. 10-čiai metrų ortakio 

• Kai oro trauka ortakyje didelė ir ortakiai greičiau išdžiūva, biocido išeiga didinama tiek, kad 
vidiniai ortakių paviršiai išliktų drėgnais ne mažiau, kaip 30 min. 

• Jeigu  aplinkinio  oro  temperatūra  aukšta  ir  ortakiai  išdžiūva  labai  greitai,  dezinfekcijos
procedūra kartojama. 

Atsargumo priemonės
Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė privalo:

• ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo kanalų dezinfekcijos pradžios namo gyventojai 
privalo būti informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei būtinumą 
sandariai uždengti vėdinimo kanalų angas butuose; 

• suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudoja Sanosil Super 
25AG darbinį tirpalą ; 

• informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas 
sveikatai, siekiant išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti rūko/ aerozolio; 

• užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos; 
• įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus valandai po 

dezinfekcijos procedūros pabaigos; 
• Dėmesio!:  negalint  užtikrinti,  kad  bute  dezinfekcijos  metu  ir  valandą  po  jos  bus  sandariai

uždengtos vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama.

Vėdinimo  ir  oro  kondicionavimo  sistemos  funkcionalumo  palaikymas,  vėdinimo  kanalų
periodinis (1kartą į  dvejus metus) valymas ir/ar biocheminis apdorojimas, smulkių  defektų šalinimas
pastato eksploatavimo metu.

11. Vėdinimo sistemos gaminiai ir įrenginiai

11.1 Ventiliacijos grotelės. 
Vėdinimo grotelės turi būti  skirtos montuoti vidaus patalpose (tualetai,  vonios, virtuvės) ant

natūralaus vėdinimo kanalų angų. Grotelės pagamintos iš baltos spalvos ABS plastiko su tinkleliu nuo
vabzdžių.  Tvirtinimui  prie  pagrindo  naudojami  klijai  arba  grotelės  prisukamos  varžtų  pagalba.
Vėdinimo grotelių matmenis derinti prie esamų kanalų angų matmenų.
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
 Saugos reikalavimai:

 Dirbant būtina laikytis saugos taisyklių, ypač eksploatuojant elektros įrenginius.
Hidraulinės dalies elementus galima keisti tik įsitikinus, kad vamzdyne nėra vandens.

 Aplinkos apsauga:
Šildymo sistemos įrenginiai neturi įtakos aplinkos užterštumui ar žmonių sveikatai. Statinio 

elementams panaudotos medžiagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingų dujų, kenksmingų žmonėms
ar gyvūnams išsiskiriančių dalelių neturi būti. Vamzdynais transportuojamas vanduo triukšmo, 
neleidžiamo pagal higienos normas, turi neskleisti. Todėl jokių statinio apsaugos nuo triukšmo 
priemonių numatyti nereikia. Izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagas ir gaminius, turinčius 
sertifikatus. Asbestinės medžiagos naudoti griežtai draudžiama.

Bendri reikalavimai:

• Rangovas yra atsakingas už visų  leidimų statybos darbams vykdyti iš valdžios  įstaigų  ir kitų
institucijų gavimą.

• Visos konstrukcijos turi turėti sertifikatus arba būti pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvoje ir
turėti atitinkamus atitikties įvertinimo dokumentus.

• Rangovas  privalo  palaikyti  ryšį  su  Lietuvos  Respublikos  statybas  kontroliuojančiomis
institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jos atras šių
patikrinimų metu.

• Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus ir taisykles, išleistas bet
kurios valdžios institucijos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

• Atsakingi  darbai  ir  konstrukcijos,  nurodytos  techninėse  specifikacijose,  turi  būti  priimti
Inžinieriaus  tai  įforminant  aktu,  o  baigtas  statinys  turi  būti  priduotas  naudoti  Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka.

• Siūlydamas  įrangą,  Rangovas  Užsakovo,  Projektuotojo,  Statybos  techninio  prižiūrėtojo
įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius.

• Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti raštišką Užsakovo, Projektuotojo,
Statybos techninio prižiūrėtojo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių
ir specifikacijų.

• Visas statybines  medžiagas ir įrangą privaloma sandėliuoti statybvietėje taip, kad jos ar jų
pakuotės nebūtų pažeistos, neprarastų savo kokybinių savybių, funkcionalumo, patvarumo.

•  Prieš panaudojant  visas stybines medžiagas ir/ar  įrangą bei jų atitikties dokumentus turi
patikrinti  Statybos  techninis  prižiūrėtojas.  Jei  patikrintos  statybinės  medžiagos  ar  įranga
neatitinka kokybinių, projektinių ar kitokių  reikalavimų, neatitinka atitikties deklaracijoms ar
kitiems dokumentams - Statybos techninis prižiūrėtojas daro įrašą statybos darbų žurnale ir
neleidžia naudoti statybai netinkamų statybos medžiagų ar įrangos.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis
Papildomi
duomenys

Magistralinis vamzdynas ir stovai
1.

Plieninis (juodas) vandens-
dujų vamzdis

DN15 TDP-ŠV-TS-1.1 m 67

2. DN20 TDP-ŠV-TS-1.1 m 34

3. DN25 TDP-ŠV-TS-1.1 m 36

4.
Plieninio (juodo) vamzdyno virinamos 
fasoninės dalys

TDP-ŠV-TS-1.1 vnt 83

5.
Presuojamas iš išorės 
cinkuotas plieno vamzdis

15x1,2 TDP-ŠV-TS-1.2 m 207

KAN-therm 
6. 18x1,2 TDP-ŠV-TS-1.2 m 19

7. 22x1,5 TDP-ŠV-TS-1.2 m 31

8. Presuojamo vamzdyno fasoninės dalys TDP-ŠV-TS-1.2 vnt 154

9. Tvirtinimo detalės TDP-ŠV-TS-1.1 vnt 263

10. 30mm storio akmens vatos 
kevalai su aliuminio folijos 
danga

d18x30 TDP-ŠV-TS-3 m 14

11. d22x30 TDP-ŠV-TS-3 m 79

12. d28x30 TDP-ŠV-TS-3 m 34

13.
40mm storio akmens vatos 
kevalai su aliuminio folijos 
danga

d35x40 TDP-ŠV-TS-3 m 36

14.
Rutulinis ventilis

DN20 TDP-ŠV-TS-4.6 vnt. 8

15. DN15 TDP-ŠV-TS-4.6 vnt 12

16.
Rutulinis (drenažinis) ventilis   su 
akle

DN15 TDP-ŠV-TS-4.7 vnt. 20 Stovai

17. Automatinis nuorintojas DN15 su ventiliu TDP-ŠV-TS-4.5 vnt. 4 magistralės

18.
Plieninių vamzdynų dažymas antikoroziniais 
dažais 2 kartus

TDP-ŠV-TS-6 m2 42,7

Radiatoriai

19. Plieniniai šoninio pajungimo 
radiatoriai su nuorinimo 
ventiliu, akle ir tvirtinimo prie 
sienos detalėmis 
(T1=70°C, T2=50°C

22-500-600 TDP-ŠV-TS-2 vnt. 6 "HM" arba anal.

20. 22-500-700 TDP-ŠV-TS-2 vnt. 6 "HM" arba anal.

21. 22-500-1000 TDP-ŠV-TS-2 vnt. 2 "HM" arba anal.

22. 22-500-1200 TDP-ŠV-TS-2 vnt. 9 "HM" arba anal.

23. 22-500-1400 TDP-ŠV-TS-2 vnt. 6 "HM" arba anal.

24.
Termostatinis dinaminis ventilis su srauto  
jutikliu DN15

TDP-ŠV-TS-4.4 vnt. 29 anal.Danfoss
RA-DV

25.
Uždarymo ventilis  RLV-S  DN15  
(radiatoriams)

TDP-ŠV-TS-4.8 vnt. 29 anal.„Danfoss“

26. Termostatinis elementas su fiksuotu TDP-ŠV-TS-4.3 vnt. 28 RA2978 anal.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis
Papildomi
duomenys

temperatūriniu apribojimu +16...+28oC RA 
jungčiai su apsauga nuo nuėmimo su dujų 
užpildu

„Danfoss“

27.
Antivandalinė termostatinė galva su dujų 
užpildu, 

TDP-ŠV-TS-4.3 vnt 1 RA2920 anal.
„Danfoss“

28. Šildymo prietaisų galingumas kW 24

Automatizuota šiluminės energijos apskaita

1.
Šilumos daliklis su integruotu radijo ryšio 
moduliu, su tvirtinimo komplektu 

TDP-ŠV-TS-8,1 kompl 28

2. Duomenų koncentratorius (aukšto antena) TDP-ŠV-TS-8,2 kompl 1 Laiptinėje
koridoriuje

3. Duomenų kaupiklis TDP-ŠV-TS-8,3 kompl 1 Šilumos punkte

4.
Energetinių resursų apskaitos ir informacinė 
sistema 

TDP-ŠV-TS-8,4 kompl 1

5. Šilumos daliklio montavimo darbai TDP-ŠV-TS-9.1 kompl 1

6.
Duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) 
montavimo darbai

TDP-ŠV-TS-9.2 kompl 1

7. Duomenų kaupiklio montavimo darbai TDP-ŠV-TS-9.2 kompl 1

8.
Daliklių konfigūravimas ir pastato prijungimas 
prie pastatą administruojančios įmonės 
eksploatuojamos šilumos apskaitos sistemos

kompl 1

9. Sistemos paleidimo ir derinimo darbai TDP-ŠV-TS-9,2 kompl 1

Ardymo, derinimo, apdailos darbai

1.
Esamo magistralinio vamzdyno senos 
izoliacijos asbesto tinko mišinio 
demontavimas

m2 47

2.
Esamo  magistralinio vamzdyno 
demontavimas, neišsaugojant medžiagų

m 148

3. Šildymo prietaiso nuo stovo atjungimas vnt. 29

4.
Centrinio šildymo stovų  iki 32 mm 
skersmens  išardymas, neišsaugojant 
medžiagų

m 172

5. Skylių gręžimas per sienas mūre (iki d40mm) vnt. 16

6.
Skylių gręžimas betoninėse perdangose (iki  
d25mm)

vnt. 24

7.
Skylių gręžimas betoninėse sienose, kai 
gręžimo gylis 300

vnt 10

8. Skyliu gręžimas sienose( ikid15) vnt 18

9.
Vamzdynų angų hermetizavimas ir 
užtaisymas

TDP-ŠV-TS-7 vnt. 68

10.
 Angų apdailos atstatymas pažeistą atitvaros 
plotą užglaistant ir nugruntuojant balta 
spalva.: sienose/lubose/grindyse

m2/m2/
m2

0,36/0,
31/0,31

11. Šildymo sistemos praplovimas TDP-ŠV-TS-5.4 m 394
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Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis
Papildomi
duomenys

12. Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas TDP-ŠV-TS-5.1 m 394

13. Šildymo sistemos šiluminis išbandymas TDP-ŠV-TS-5.2 m 394

14.
Šildymo sistemų vamzdyno atšakų  
balansavimas TDP-ŠV-TS-5.3 vnt. 29

15. Statybinių šiukšlių  išvežimas (metalas) t 0,7

16. Statybinių šiukšlių  išvežimas (betonas) t 0,2

17.
Statybinių šiukšlių  išvežimas (kita su 
asbesto tinko mišiniu)

t 0,4

Vėdinimo sistema

18.
Esamų ventiliacijos angų ir kanalų valymas ir
dezinfekcija

TDP-ŠV-TS-10 m 112

19. Vidaus ventiliacijos grotelės. TDP-ŠV-TS-11.1 vnt. 16

20.
Esamų ventiliacijos grotelių keitimas 
naujomis

TDP-ŠV-TS-11.1 vnt. 16

Pastaba. 

1. Kiekius tikslinti montavimo metu. 

2. TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti analogiškais, su ne blogesnėmis

savybėmis, nurodytomis TS reikalavimuose

3. Skylių bei vagų iškirtimų kiekis bei vietos turi būti tikslinamas ir sprendžiamas prieš montavimą

objekto vietoje.
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Gyvenamosios paskirties ( trijų ir daugiau butų-daugiabučiai 
pastatai) pastato Vasario 16-osios g. 15, Varėnos m., 
Varėnos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo)  projektas

Rūsio  planas su šildymo sistemos 
magistraliniais vamzdynais M 1:100
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PASTABOS:
1) Įrūsintoje pastato dalyje stovų apačioje projektuojami uždarymo ir išleidimo  rutuliniai ventiliai.
2) Radiatoriai -  šoninio pajungimo. 
3) Prie kiekvieno radiatoriaus projektuojamas termostatinis dinaminis ventilis su automatiniu srauto ribojimu ir termostatine galva. 
Laiptinėje termostatinė galva turi būti skirta viešoms įstaigoms (antivandalinė).
4) Rūsyje šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai ir stovų atšakos iki uždarymo ventilių iš plieninių virinamų juodų vandens-dujų 
vamzdžių izoliuojami   akmens vatos kevalais su folija.
5)Šildymo sistemos vamzdynai klojami ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu. Auščiausiuose vamzdymo taškuose įrengiami  nuorinimo 
ventiliai.
6) Šildymo sistemos atšakos butuose ir stovai iš plieninių presuojamų vamzdžių.Stovo dalis esanti rūsyje izoliuojama  akmens vatos 
kevalais su folija. Stovų diametrus žiūr. br.ŠV-04.
7) Šildymo sistemos vamzdynai, kertantys pastato atitvaras tiesiami nedegios medžiagos dėkluose.
8) Vamzdžio pailgėjimas ar susitraukimas kompensuojamas  keičiant vamzdymo kryptį.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Šildymo sistemos vamzdynai (70/48°C)

A3

Duomenų 
koncentratorius

Duomenų 
koncentratorius

ŠM

Kertama anga su 
ventiliacijos 
grotelėmis ∅160



4-5
12.14

4-1
3.29

4-2
2.65

4-3
7.18

4-4
17.13

1-5
12.27

1-4
17.40

1-3
7.34

1-2
2.60

1-1
3.48

2-5
7.45

2-4
17.20

2-3
7.08

2-2
2.47

2-1
3.40

2-6
9.93

3-1
3.52

3-2
2.64

3-3
7.13

3-4
16.89

3-5
8.17

3-6
9.77

1 2 3

1 2 3

C

B

A

C

B

A

ST2

ST3

ST7
ST8

1141W

1062W

585W

89W

106W

565W

903W

1031W

545W

71W

113W 96W

55W

509W

972W
518W

908W

561W

77W

94W

1000W
1095W

22-500-1400
1153W

22-500-700
623W

22-500-700
595W

22-500-1400
1081W

22-500-1200
946W

22-500-1400
1105W

22-500-700
576W

22-500-700
535W

22-500-1400
1034W

22-500-1200
944W

22
-5

00
-1

40
0

11
52

W
22

-5
00

-7
00

54
5W

22
-5

00
-7

00
60

1W
22

-5
00

-1
40

0
12

06
W

1

LAIDA

LAPŲLAPAS

O

UAB "INŽINERINGAS"
Kval.  
patv. 

dok. Nr.

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

LT

PV A.Kazlauskas3135

UAB VARĖNOS KOMUNALINIS ŪKIS 1

PDV13421 A. Petrauskienė

2019-CPO-132511-2-TDP-ŠV-02

Laida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Išleidimo data 
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Gyvenamosios paskirties ( trijų ir daugiau butų-daugiabučiai 
pastatai) pastato Vasario 16-osios g. 15, Varėnos m., 
Varėnos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo)  projektas

Pirmo aukšto planas su šildymo, vėdinimo 
sistemomis M 1:100
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PASTABOS:
1) Stovų apačioje projektuojami  uždarymo ir išleidimo (praplovimo) rutuliniai ventiliai.
2) Radiatoriai plieniniai šoninio pajungimo. 
3) Prie kiekvieno radiatoriaus projektuojamas termostatinis dinaminis ventilis su automatiniu srauto ribojimu ir 
termostatine galva. Laiptinėse termostatinė galva turi būti skirta viešoms įstaigoms (antivandalinė).
4) Šildymo sistemos stovai iš plieninių presuojamų vamzdžių. Stovų diametrus žiūr. brėž. ŠV-04  . 
5) Šildymo sistemos vamzdynai  klojami ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu. Auščiausiuose magistralinio vamzdymo 
taškuose įrengiami automatiniai nuorinimo ventiliai, žemiausiuose - išleidimo ventiliai.
6) Šildymo sistemos vamzdynai, kertantys pastato atitvaras tiesiami nedegios medžiagos dėkluose.
7) Vėdinimo kanalai išvalomi, keičiamos grotelės.
8) Radiatoriai projektuojami su šilumos dalikliais .
9) Duomenų kondensatoriai (duomenų rinkimo antenos) montuojamos  1 aukšto laiptinėje ir ŠM patalpoje rūsyje.
10) Tamburo patalpoje esančiu vamzdžiai aptaisomi tinkuojamo gipso kartono plokštėmis, montuojamomis ant metalinio 
karkaso.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Šildymo sistemos vamzdynai (70/48°C)

Radiatorius su galingumu ir tipu

Oro šalinimo grotelės
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O Statybos leidimui, konkursui ir statybai2020 03 

Gyvenamosios paskirties ( trijų ir daugiau butų-daugiabučiai 
pastatai) pastato Vasario 16-osios g. 15, Varėnos m., 
Varėnos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo)  projektas

Antro aukšto planas su šildymo, vėdinimo 
sistemomis M 1:100
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PASTABOS:
1) Stovų apačioje projektuojami  uždarymo ir išleidimo (praplovimo) rutuliniai ventiliai.
2) Radiatoriai plieniniai šoninio pajungimo. 
3) Prie kiekvieno radiatoriaus projektuojamas termostatinis dinaminis ventilis su  automatiniu srauto ribojimu ir 
termostatine galva. Laiptinėse termostatinė galva turi būti skirta viešoms įstaigoms (antivandalinė).
4) Šildymo sistemos stovai iš plieninių presuojamų vamzdžių. Stovų diametrus žiūr. brėž. ŠV-04  . 
5) Šildymo sistemos vamzdynai  klojami ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu. Auščiausiuose magistralinio vamzdymo 
taškuose įrengiami automatiniai nuorinimo ventiliai, žemiausiuose - išleidimo ventiliai.
6) Šildymo sistemos vamzdynai, kertantys pastato atitvaras tiesiami nedegios medžiagos dėkluose.
7) Vėdinimo kanalai išvalomi, keičiamos grotelės.
8) Radiatoriai projektuojami su šilumos dalikliais .
9) Duomenų kondensatoriai (duomenų rinkimo antenos) montuojamos  1 aukšto laiptinėje ir ŠM patalpoje rūsyje.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Šildymo sistemos vamzdynai (70/48°C)
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O Statybos leidimui, konkursui ir statybai2020 03 

Gyvenamosios paskirties ( trijų ir daugiau butų-daugiabučiai 
pastatai) pastato Vasario 16-osios g. 15, Varėnos m., 
Varėnos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo)  projektas

Šildymo sistemos aksonometrinė schema
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PASTABOS:
1) Įrūsintoje pastato dalyje stovų apačioje projektuojami uždarymo ir išleidimo  rutuliniai ventiliai.
2) Radiatoriai -  šoninio pajungimo. 
3) Prie kiekvieno radiatoriaus projektuojamas termostatinis dinaminis ventilis su automatiniu srauto ribojimu ir termostatine galva. 
Laiptinėje termostatinė galva turi būti skirta viešoms įstaigoms (antivandalinė).
4) Rūsyje šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai ir stovų atšakos iki uždarymo ventilių iš plieninių virinamų juodų vandens-dujų 
vamzdžių izoliuojami   akmens vatos kevalais su folija.
5)Šildymo sistemos vamzdynai klojami ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu. Auščiausiuose vamzdymo taškuose įrengiami  nuorinimo 
ventiliai.
6) Šildymo sistemos atšakos butuose ir stovai iš plieninių presuojamų vamzdžių.Stovo dalis esanti rūsyje izoliuojama  akmens vatos 
kevalais su folija.
7) Šildymo sistemos vamzdynai, kertantys pastato atitvaras tiesiami nedegios medžiagos dėkluose.
8) Vamzdžio pailgėjimas ar susitraukimas kompensuojamas  keičiant vamzdymo kryptį.

A3



Principinė radiatorių pajungimo schema
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O Statybos leidimui, konkursui ir statybai2020 04 

Gyvenamosios paskirties ( trijų ir daugiau butų-daugiabučiai 
pastatai) pastato Vasario 16-osios g. 15, Varėnos m., 
Varėnos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo)  projektas

principinė radiatorių pajungimo schema

PASTABOS:
1) Radiatoriai plieniniai šoninio pajungimo su nuorinimo aklėmis. 
2) Prie kiekvieno radiatoriaus projektuojamas termostatinis dinaminis ventilis su  
automatiniu srauto ribojimu ir termostatine galva. Laiptinėse termostatinė galva turi būti 
skirta viešoms įstaigoms (antivandalinė).
3) Šildymo sistemos stovai iš plieninių presuojamų vamzdžių. Stovų diametrus žiūr. brėž. 
ŠV-04  . 
5) Šildymo sistemos vamzdynai  klojami ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu. 
4) Šildymo sistemos vamzdynai, kertantys pastato atitvaras tiesiami nedegios medžiagos 
dėkluose.
5) Butuose radiatoriai projektuojami su šilumos dalikliais, laiptinėje be šilumos daliklio .
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13421 Daliklio indikatoriaus montavimas
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Principinė vamzdyno kirtimosi su konstrukcijomis 
įrengimo schema
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A. Petrauskienė

UAB "Varėnos komunalinis ūkis"
2019-CPO132511-2-TDP-ŠV-07

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai 
pastatai) pastato Vasario 16-osios g, 15, Varėnos m., 
Varėnos r. sav.,atnaujinimo (modernizavimo) projektas

O Statybos leidimui, konkursui ir statybai2020 04 

Principinė vamzdyno kirtimosi su konstrukcijomis 
įrengimo schema
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