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1.PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies 

vadovas Parašas Pastabos

1. BD 0 Bendroji dalis Projekto vadovas Tadeuš Meškunec, 
At. Nr. 31324 

2. SP 0 Sklypo sutvarkymo 
(sklypo plano) dalis 

Projekto dalies vadovas Tadeuš 
Meškunec, At. Nr. 31484 

3. SA/SK 0 Statinio architektūrinė 
konstrukcinė dalis 

Projekto dalies vadovė Edita 
Marcinkevičienė, At. Nr. 19993 

Projekto dalies vadovė Toma 
Kartočienė, At. Nr. A 1582 

4. VN 0 Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

Projekto dalies vadovė Ana 
Gurevičienė, At. Nr. 26426 

5. ŠP 0 Šilumos punkto dalis Projekto dalies vadovas Edvardas 
Povilaitis, At. Nr, 95146 

6. ŠV 0 Šildymo, vėdinimo dalis Projekto dalies vadovas Edvardas 
Povilaitis, At. Nr, 95146 

7. E 0 Elektrotechnikos dalis Projekto dalies vadovas Regimantas 
Gilvickas, At. Nr, 17564 

8. SO 0 
Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 
organizavimo dalis 

Projekto dalies vadovas Tadeuš 
Meškunec, At. Nr. 36640 

9. SSK 0 Suvestinis statybos 
kainos apskaičiavimas 

Projekto dalies vadovė Indrė 
Marčiukonė, At. Nr, 36789 

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI 
PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ 
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2. PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

0. Titulinis 1 

1. 979-XX-TDP-E-PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1 

2. 979-XX-TDP-E-PDDŽ Projekto dalies dokumentų 
žiniaraštis 

1 

3. 979-XX-TDP-E-PDBŽ Projekto dalies brėžinių žiniaraštis 1 

4. 979-XX-TDP-E-PBR Projekto bendrieji rodikliai 1 

5. 979-XX-TDP-E-AR Aiškinamasis raštas 9 

6. 979-XX-TDP-E-TS Techninės specifikacijos 29 

67. 979-XX-TDP-E-SŽ Sąnaudų žiniaraščiai 3 

8. 979-XX-TDP-E-B Brėžiniai 8 

9. 979-XX-TDP-E-P Priedai 17 
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3.PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.  
Nr. Pavadinimas Žymuo Lapų skaičius 

1. 
ELEKTROTECHNIKA.  
JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLAI. 
RŪSIO PLANAS.

979-XX-TDP-E-01 1 

2 
ELEKTROTECHNIKA.  
JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLAI. 
PIRMO AUKŠTO PLANAS. 

979-XX-TDP-E-02 1 

3 
ELEKTROTECHNIKA.  
JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLAI. 
TIPINIO AUKŠTO PLANAS. 

979-XX-TDP-E-03 1 

4 
ELEKTROTECHNIKA.  
JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLAI. 
PENKTO AUKŠTO PLANAS. 

979-XX-TDP-E-04 1 

5 
ELEKTROTECHNIKA. 
ŽAIBOSAUGOS IR ĮŽEMINIMO 
ĮRENGIMO PLANAS.ĮLAJŲ 
ŠILDYMAS 

979-XX-TDP-E-05 1 

6 
ELEKTROTECHNIKA. 
ĮPS IR MAGISTRALINIŲ TINKLŲ 
VIENLINIJINĖ SCHEMA 

979-XX-TDP-E-06 1 

7 ELEKTROTECHNIKA. 
ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 979-XX-TDP-E-07 1 

8 ĮŽEMINIMO ĮRENGIMO PLANAS 979-XX-TDP-E-08 1 
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4. PAGRINDINIAI RODIKLIAI

1. Pagrindiniai techniniai rodikliai
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato
vnt. 

Kiekis
iki rekonstrukcijos 

Kiekis
po rekonstrukcijos 

1. El. vartotojų kategorija III III
3. Skaičiuojamas galingumas kW - 83,84
4. Skaičiuojama srovė 0,4kV tinkle A 130,97
5. Tinklo įtampa kV 0,4-0,23 0,4-0,23
6. Tinklo dažnis Hz 50 50
7. Galios koeficientas cosφ 0,92 0,92
8. Vienalaikiškumo koeficientas 0,409
9. Metinis el.energijos suvartojimas MWh 28,57
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5.AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. STATINIO ELEKTROTECHNIKOS TINKLAI

1.1 BENDROJI DALIS  

Projektas atliktas laikantis šių normatyvinių dokumentų: 
1.STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“
2.STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
3.Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
4.Saugos eksploatuojant  elektros įrenginius taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100, įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-
207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254). 

5.Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas
Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816). 

6.Elektros linijų ir instaliacijos taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 1-309
(Žin., 2012, Nr. 2-58), įsakymo pakeitimas – 2012 m. gruodžio    12 d. įsakymu Nr. 1-268 (Žin., 2012, 
Nr. 147-7585). 

7.Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro
2011-05-27 įsakymas Nr. 1-134 (Žin., 2011, Nr. 67-3199). 

8.Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-15
įsakymas Nr. 1-303 (Žin., 2011, Nr. 165-7886). 

9.Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
Energetikos ministro 2013-03-05 įsakymas Nr.1-52 (Žin., 2013, Nr. 27-1299).  

10.Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03
įsakymas Nr.1-28 (Žin., 2011, Nr.17-815). 

11.Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2012-01-02 įsakymas 
Nr.1-1 (Žin., 2012, Nr.5-151). 

12.Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010 vasario 11 d.
įsakymas  Nr. 1-38), įsakymo pakeitimas – 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231,  2015 m. kovo 
10 d. įsakymu Nr. 1-63.  
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13.Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Lietuvos respublikos energetikos ministro 2010-03-29 
įsakymas Nr.1-93 (Žin., 2010, Nr. 39), įsakymo pakeitimai – 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1-19 
(Žin., 2011, Nr. 14-627), 2012 m. gruodžio 12 įsakymu Nr. 1-267 (Žin., 2012, Nr. 147-7584).  

14.Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys. Lietuvos respublikos energetikos ministro 
2016-10-26 įsakymas Nr.1-281.  

15.Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas. Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr.1-245 (2016-09-13). 

16.Lietuvos higienos normos HN 98: 2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 
Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Sveikatos apsaugos ministro 
2014-04-30 įsakymas Nr.V-520.   

17.Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas. Ūkio ministro ir Lietuvos 
standartizacijos departamento direktoriaus 1999-10-19 įsakymu Nr. 351/61. (Žin., 2001, Nr.54-1932). 

18.Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 liepos 27d. įsakymas Nr. 1-223 
  19.Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. Energetikos ministro 2013-01-01 
įsakymas Nr.1-211 (Žin.,2012, Nr.128-6443). 

20.STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo".Valstybės žinios, 2009-11-21, Nr. 138-6095 

21.Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 
nuostatai. Energetikos ministro 2012-11-7 įsakymas Nr.1-220. 

22.Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. (Aktuali redakcija nuo 2014-07-09). 
23.Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2014 m. gruodžio 11 įsakymas Nr. 1-312 
 24.„Šilumos  tiekimo  tinklų  ir  šilumos  punktų  įrengimo  taisyklės“,  (patvirtintos  
2005.02.24,įsak.Nr.4-80) 

 
Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai 

tuti būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų 
standartus arba technines sąlygas. 

Elektros energijos tiekimas 
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui 

elektros energijos tiekimo sistemoje parametrus, kurios charakteristikos  yra tokios: 
-žema įtampa 400±5%/230V±5%; 
-3 fazės, TN-C-S posistemė;  
-dažnis 50Hz 
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Esama situacija 
Esami elektros tinklai demontuojami, nėra išlikusi dokumentacija, negalima įvertinti atitikimo 

techniniams reikalavimams. Šviestuvai seni (neekonomiški), dalis neveikiantys. Magistraliniai 

kabeliai nepakankamo diametro (didesnio galingumo pajungimui) , esami skydai neatitinkantys 

reikalavimų.  Žaibosaugos nėra. 

Bendra informacija 
Projektuojamas bendro naudojimo patalpų apšvietimo ir elektros jėgos magistralinių tinklų 

atnaujinimas. Elektros energija bus tiekiama esamu kabeliu (įvestu į pastata). Esamos įvadinės namo 

spintos rekonstruojamos. Kiekvienam butui priskiriama po 5.0kW skaičiuojamosios galios, butai 

kurių leistinoji galia yra padidinta bendra galia skaičiuojama  pagal jų leistinąją galia  (pagal gautus 

duomenis iš užsakovo). Siekiant padidinti galią kiekvieno buto savininkas individualiai privalo 

kreiptis į el. prisijungimo sąlygas išduodančią organizaciją, dėl jų vidinio tinklo pertvarkymo, pagal 

galiojančius EĮĮT reikalavimus. Sąnaudų žiniaraščiuose, techninėse specifikacijose, brėžiniuose 

įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis 

savybėmis, nurodytomis TS (techninės specifikacijos) reikalavimuose. Iš bendro projektuojamo PS 

(jungiamo per apskaitą) užmaitinamas laiptinių ir rūsio apšvietimas, nuotekų uždarymo vožtuvai, 

įlajų šildymas, šilumos mazgo PS-Š. Laiptinėse ir rūsyje įrengiamas naujas apšvietimas 

bendr.patalpose. Vykdydamas darbus rangovas privalo užtikrinti el.energijos astatymą po darbo 

laiko pagal III energijos tiekimo kategorijos reikalavimus. 

Paskirstymo tinklas 
Daugiabučio gyvenamojo namo užmaitinimas įrengtas iš esamos elektros skydinės namo 

rūsyje. Rekonstruojamas įvadinis  paskirstymo  skydas ĮPS,  iškeliama bendrų  reikmių apskaita į 

naują projektuojamą skydą ĮAS, ir nuo jos užmaitinamas bendrų reikmių skydas PS. Įvadiniai 

kabeliai nekeičiami. Sumontuojami automatiniai jungikliai bendros paskirties patalpų jėgos ir 

apšvietimo el.tinklo atnaujinimui. 

Magistralinis elektros tinklas suprojektuotas pagal 5-laidę TN-S tinklo posistemę, kai yra atskiras 
nulinis laidas N ir atskiras apsauginis laidas PE, sudarantis apsauginio įžeminimo tinklą. 

Magistralinį kabelinį tinklą sudaro 5-gysliai galios variniai kabeliai, Kabelių klojimo būdas 
numatytas klojant degimo nepalaikantį kabelį vario gyslomis PVC vamzdyje, po tinku, kabelinėmis 
kopetėlėmis Visų magistralinių kabelinių linijų apsaugai nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo numatyti 
apsauginiai komutaciniai aparatai - trifaziai automatiniai jungikliai su terminio ir elektrodinaminio srovės 
poveikio apsaugomis . 

Galios spinta, ne mažesnes kaip IP40 apsaugos klasės su durelėmis, su atskiromis PE ir N 
šynuotėmis. Skydų matmenys parinkti atsižvelgiant į montuojamos komutacinės ir apsaugos įrangos 
kiekius ir gabaritus, numatant 30-40% atsargos (EĮĮT). 
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Gyventojų butų apskaitos paskirstymo skyduose kiekvienam butui iki apskaitos prietaiso 

montuojamas automatinis jungiklis plombuojamoje dėžutėje, pagal buto galingumą. Įžeminimo ir 

nulinių kabelių gyslų komutavimui esamuose skyduose montuojami gnybtynai. 

Magistralinių kabelių stovai tiesiami vamzdžiuose esamuose stovuose arba juos keičiant 

įrengiant naujus PVC stovus štrabuojant sienose, o rūsio patalpoje vamzdžiuose kurie tvirtinami 

prie lubų. 

Virš el. skydinės durų rūsio patalpoje ir įėjimo į rūsio patalpas pakabinti lentelę „El. 

skydinė“. Visi projektuojami magistralinių linijų kabeliai variniai, penkių ir trijų gyslų. Kabelių 

skerspjūviai nurodyti ĮPS ir magistralinių tinklų vienlinijinėje skaičiavimo schemoje. Kabelių 

skerspjūvis parinktas remiantis leistinuoju įšilimu ir įtampos nuostolių skaičiavimais. 

Laiptinių apšvietimas, rūsio patalpų apšvietimas, lauko apšvietimas, kištukiniai lizdai, 

maitinami nuo PS skydo atskirų grupių. 

Jėgos grupinis tinklas 
Patalpose paslėptosios instaliacijos kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. 

Jungikliai, kištukiniai lizdai ir atšakos dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose. Aparatai ir 

prietaisai, kurių vardinė  srovė  didesnė  kaip 16A, turi būti prijungti skirstomojo tinklo atskira  

elektros linija. Instaliacinių medžiagų ir įrenginių apsaugos klasės parinktos pagal patalpų 

charakteristikas. Drėgnose ir dulkėtose patalpose apsaugos klasė – IP44. 

Šiluminio mazgo patalpoje užmaitinamas esamas paskirstymo skydas PS-Š. 

Grupinis elektros jėgos tinklas projektuojamas įvairaus skersmens variniais kabeliais. Kabelių 

skerspjūviai pateikti vienlinijinėje skaičiavimo schemoje. 

Visi kištukiniai lizdai ir jėgos įranga turi būti įžeminta pagal ĘĮĮT reikalavimus. Įžeminimas 

atliekamas trečia kabelio gysla vienfaziame ir penkta gysla trifaziame tinkle. 

Apšvietimo grupinis tinklas 
Atliekant pastato modernizavimą, bendros paskirties patalpų apšvietimo instaliacija keičiama 

nauja. Esami liuminescensiniai, kaitrinių lempų šviestuvai naudoja 2-6kart daugiau galios nei naujai 

projektuojami. Daugiabučio gyvenamojo namo laiptinių apšvietimui suprojektuoti šviestuvai su LED 

lempomis ir judesio davikliu Įėjimo ir rūsio patalpų apšvietimui projektuojami šviestuvai su LED 

lempomis. Elektros apšvietimo tinklas projektuojamas įvairaus skersmens variniais kabeliais. Kabelių 

skerspjūviai nurodyti ĮPS ir magistralinių tinklų vienlinijinėje skaičiavimo schemoje. 

Šviestuvai ir apšvietimo įranga turi būti įžeminta pagal ĘĮĮT reikalavimus. Įžeminimas 

atliekamas trečia kabelio gysla vienfaziame ir penkta gysla trifaziame tinkle. Patalpų dirbtinio 

apšvietimo normos („Bendrosios paskirties: bendrieji saugos sveikatai reikalavimai“. Lietuvos 

higienos norma HN 98:2014,vilnius, 2014m.).  
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Objekto apšvietimo tinklas įrengiamas trijų gyslų variniais degimo nepalaikančiais instaliaciniais 
1,5 mm2 kabeliais.  

Apšvietimo jungikliai montuojami 100-110 cm aukštyje nuo grindų. 
Apšvietimas suprojektuotas laikantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir Lietuvos higienos 

normų bei Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių. Šviestuvai ne mažesnės kaip IP20 
apsaugos klasės laiptinėse, prie lauko durų ir rūsio patalpose ne mažiau kaip IP44. Apšvietimo galia 
paskaičiuota, naudojantis šviestuvus teikiančių firmų skaičiavimo programomis. Šviestuvai 
parenkami atsižvelgiant į objekto paskirtį ir darbo aplinką. 

Apšvietimo lygis ir kokybė gali būti aprašyti šiais penkiais parametrais: 
1. Apšvietimo lygis;  
2. Apšvietimo paskirstymas; 
3. Blizgesys (atspindžiai); 
4. Šviesos modeliavimas (apšvietimo akcentai); 
5. Spalva. 

Visi šviestuvai turi būti instaliuoti sutinkamai su gamintojo instrukcijomis. Šviestuvų apsaugos 
klasė turi atitikti patalpų kategorijai. 

Projektuojant apšvietimą buvo vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 98: 2014 
“Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai”. Taip pat yra atsižvelgta į standartą LST EN 12464-1 “Vidaus darbo vietų apšvietimas”.  

Rekomenduojamos apšvietos vertės ir apšvietos kokybės klasės 

Patalpos, darbo ar veiklos tipas                                  Apšvietos ribinės vertės 
Daugiabučių namų laiptinės, koridoriai :                                          50 lx 
Sandėliukai                                                                                        50 lx 
Techninės patalpos                                                                            1 0 0 l x  

Įžeminimas 
ĮPS, PS įžeminimo kontūras ne daugiau 10Ω. Įrengiamas įžeminimas sujungiamas su ĮPS, PS ir kiti 

paskirstymo skydai. Apsauginio įžeminimo laidininkai pažymimi žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 
standartas).  

Pastate  įžeminami: 

 skirstomųjų , grupinių, valdymo skydų metalinius korpusai;  

 šviestuvų  metaliniai korpusai; 

 elektros instaliacijos metalo loviai, kopetėlės ir vamzdžiai;  

 pakabinamų lubų karkasai;  

 metalinės santvaros;  

 kitos metalinės dalys, kuriose gali atsirasti įtampa. 

 Ventiliacijos įrenginiai. 
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Žaibosauga 
Pastatui projektuojama IV apsaugos klasės žaibosauga. 

Statinių apsaugos klasės ir jų apsaugos patikimumas 

Apsaugos klasė Apsaugos patikimumas 

I 0,99 
II 0,97 
III 0,91 
IV 0,84 

Vidutinis atstumas tarp įžeminimo laidininkų priklausomai nuo  
Apsaugos klasės 

Apsaugos klasė Vidutinis atstumas tarp įžeminimo 
laidininkų, m 

I 10
II 15 
III 20
IV 25 

Įžemiklių minimalūs (saugūs) atstumai nuo požeminių metalinių komunikacijų 

Požeminės 
komunikacijos 

Minimalūs atstumai nuo požeminių metalinių konstrukcijų, m 

Grunto varža  500/m Grunto varža  500 /m 

Įžeminti elektros 
kabelių apsauginiai 
vamzdžiai 

0,5 0,5 

Neįžeminti elektros 
kabelių apsauginiai 
vamzdžiai 

2 5 

Elektros tiekimo 
linijų įžeminimo 
sistema 

10 20 

Metaliniai dujotiekio 
vamzdžiai 2 5 

Pastato apsauga nuo žaibo ir nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių suprojektuota 
vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo ", taip pat 
„Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis" (Bendrosios taisyklės. Elektros linijos ir instaliacija. Relinė 
apsauga ir automatika. Skirstyklos ir pastotės) ir standartų LST EN 62305 rekomendacijomis.  

Pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo patvirtinta 
įrenginių apsaugos nuo žaibo įrengimo pagrįstumo ir parinkimo metodika nustatyta, kad rekonstruojamam 
pastatui apsauga nuo žaibo būtina , statinys priskiriamas IV apsaugos nuo žaibo kategorijai. 
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Statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo pataikymo pasirinktas aktyvinis žaibolaidis montuojamas ant 
statinio stogo, ant 3 metrų aukščio trikojo stiebo , siekiant kad visos išsikišusios pastato dalys patektų į 
žaibosaugos apsaugos zoną.  

Pastato viduje, įvadiniame elektros skyde sumontuojamas B+C klasės viršįtampių ribotuvas. 

Projektuojamas žaibolaidis su dviem įžeminimo laidininkais iš cinkuotos plieno vielos, nuleidžiant juos į 

pastato skirtingas puses, artimiausiu atstumu. Laikikliai įžeminimo laidininkui montuojami ne didesniu kaip 

1,5 m atstumu vienas nuo kito.  

Įžeminimo laidininkai su įžemintuvais sujungiami išardoma jungtimi kontrolinėse dėžutėse. 

Žaibolaidžio prijungimo prie įžeminimo laidininko ir įžeminimo laidininko prijungimo prie 

įžemintuvo kontaktų perėjimo varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 Ω. 

 Įžemintuvas suprojektuotas iš variuotų 1,5m ilgio 14,2mm diametro strypų. Kiekvienas 

įžemintuvas sudarytas iš reikiamo kiekio įžemiklių. Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω. 

Įžeminimo laidininkai 2 metrus nuo žemės paviršiaus apsaugomi nuo aplinkos poveikio, juos 
paslepiant polietileniniame vamzdyje. 

Išorinei statinių apsaugai naudojami žaibolaidžiai. Žaibolaidis skirtas tiesioginiams žaibo 

smūgiams į statinį sulaikyti ir žaibo srovei nuvesti į žemę. Žaibo srovė turi būti nuvedama į žemę be jokių 

terminių ar mechaninių statinio pažaidų ir kibirkščiavimo. Apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių turi būti 

naudojamos apsaugos nuo viršįtampių priemonės. 

Pavojingo kibirkščiavimo tikimybei sumažinti įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad: 

a)tarp išlydžio taško ir žemės srovė pasklistų lygiagrečiuose srovės keliuose; 

b)šių srovės kelių ilgis būtų apribotas iki minimumo; 

c) išlaikytas minimalus atstumas iki statinio viduje esančios įrangos. Minimalus atstumas 

nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus. 

Dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du 
įžemikliai. 

Žaibosaugos įžemintuvas sujungiamas su elektros tinklo įžemintuvų ir įžeminimo kontūru. 
Jungiant kryžmėmis, sujungimo vietose įrengti kontrolinius šulinukus. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos 
varžtiniai sujungimai turi turėti ne didesnę 0,05 Ω pereinamąją varžą.  

Nuvedimo-įžeminimo laidinininkas nuveda žaibo impulso srovę į įžemintuvą. 

Įžeminimo laidinininkų skaičius nustatomas pagal pastato, kurį reikia apsaugoti, perimetrą – 
tačiau, bet kuriuo atveju reikia sumontuoti mažiausiai du-įžeminimo laidininkus. Reikia atkreipti dėmesį, 
kad įžeminimo laidinininkus reikia sumontuoti kuo trumpesnius ir be kilpų.  
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Lentelėje pavaizduoti atstumai tarp įžeminimo laidinininkų yra priskirti atitinkamoms apsaugos 
nuo žaibo klasėms. 

Sferos ir tinklo dydžių priklausomybė nuo žaibolaidžio  
apsaugos klasės 

 

Apsaugos klasė Sferos spindulys R, 
m

I 20
II 30
III 45
IV 60 

 
 Apsaugos nuo žaibo apsauginis spindulys pasirenkamas pagal gamintojo pateikiamas 

technines specifikacijas pagal pasirinktą atitinkamo modelio aktyvinį žaibolaidų užtikrinantį pastato apsaugą 

priimant pastato aukštį, bei apskaičiuotą šiam statiniui apsaugos nuo žaibo klasę . 

Statinių apsaugos nuo žaibo sistema, įrengta atliekant statinio remontą [6.11] (kai įrengiamos, 

pertvarkomos ar išmontuojamos esamos statinių apsaugos nuo žaibo sistemos), priimama ir perduodama 

naudoti užsakovui pagal 50 punkte pateiktą techninę dokumentaciją. 

Statinių, kuriuose įrengti žaibolaidžiai, turi būti parengta techninė dokumentacija. Dokumentaciją 

sudaro: 

1. techninis žaibolaidžio pasas, paslėptų darbų aktai; 

2. žaibolaidžių apsaugos zonų schemos; 

3. žaibolaidžių konstrukcijos darbo brėžiniai (statybinė dalis); 

4. žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolai. 

 Naujai įrengtų statinių apsaugos nuo žaibo sistemų tikrinimas atliekamas prieš pripažįstant ją 

tinkama naudoti. Tikrinama, ar statinių apsaugos nuo žaibo sistema įrengta laikantis šio Reglamento 

reikalavimų. Tikrinimo tikslas – įsitikinti, kad: 

Įžeminimo laidininkai įrengti iš nustatyto skersmens metalo, jungtys padengtos antikorozine danga, 

įžeminimo laidininko įvadas nuo įžemintuvo pažymėtas žalia ir geltona spalvomis, o įvado prijungimo prie 

įrenginio gnybtas paženklintas apsauginio įžeminimo ženklu. Neturi būti ženklinama lipniais ženklais; 

1.1. tinkamai parinktos vietos įžemintuvui ir įžeminimo laidininkams (pagal Reglamento VIII 

skyriaus reikalavimus); 

1.2. visi apsaugos nuo žaibo įrenginio elementai tvirtai pritvirtinti; 

1.3. išlaikyti minimalūs atstumai (nustatyti Reglamento 3 ir 4 lentelėse);  

1.4. įžeminimo įrenginys tinkamai įrengtas (atitinka Reglamento V, VI, VIII skyriaus reikalavimus);  

1.5. atskiri įžemintuvai tinkamai sujungti (atitinka Reglamento VIII skyriaus reikalavimus); 
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1.6. jei yra iš dalies arba visiškai paslėptų laidininkų, jų elektrinis vientisumas turi būti patikrintas 

matuojant.   

2. Statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti apžiūrimi ir tikrinami naudojimo metu. Apsaugos

nuo žaibo įrenginiai apžiūrimi ir tikrinami atsižvelgiant į apsaugos klasę. Apžiūros ir tikrinimo periodiškumas 

pateikiamas 6 lentelėje.  

Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas 

Apsaugos klasė Apžiūra Tikrinimas 

I ir II 1 metai 2 metai 

III ir IV 2 metai 4 metai 
3. Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra visada atliekama po uraganinio vėjo, potvynio, žemės

drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios 

žaibolaidžio dalys. 

4. Apžiūra atliekama norint įsitikinti, ar:

4.1. statinio struktūros pakeitimai nereikalauja papildomos apsaugos nuo žaibo sistemos įrengimo; 

4.2. nenutraukti jungiamieji laidininkai; 

4.3. tvirtinimo armatūra nesutrūkusi, jos būklė gera; 

4.4. įranga nepažeista korozijos; 

4.5. įžeminimo įrenginys tvarkingas. 

5. Varžų matavimo metu tikrinama:

5.1. jungčių pereinamoji varža tarp įžemintuvo, įžeminimo laidininko ir žaibo ėmiklio; 

5.2. įžemintuvo įžeminimo varža.  

6. Įžemintuvo įžeminimo ir jungčių pereinamųjų varžų matavimų rezultatai įforminami

protokoluose. Po apsaugos nuo žaibo sistemos remonto, rekonstrukcijos arba pakeitimo atliekami papildomi 

varžų matavimai. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos dalių pakeitimai arba papildymai užrašomi žaibolaidžio 

techniniame pase ir protokoluose. 

7. Tikrinimo ir apžiūros metu rasti trūkumai turi būti nedelsiant pašalinti. Korozijos pažeisti

įžemikliai ir įžeminimo laidininkai turi būti pakeisti naujais, jei jų skerspjūvio plotas sumažėjęs daugiau negu 

25 %. 

Projektavimo darbai atlikti naudojant programinę įrangą: 

Microsoft Office 365 (licenzija) 
ZWCAD 2018 PRO (licenzija) 
SIMARIS design 9 (nemokama) 
DIALux (nemokama) 
Relux (nemokama) 
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6.TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. STATINIO ELEKTROTECHNIKOS TINKLAI
Bendrieji reikalavimai 

Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC 529/EN 60529 ), bei atsparumas mechaninei 

smūginei apkrovai IK ( IEC 102/EN 50102), taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas 

bei normų reikalavimus. Elektros [renginių, aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros 

tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC536 

reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi atitikti standartų IEC998/EN 60998, o atšakų dėžutės-standarto IEC 670 

reikalavimus. Laidininkų tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN 50086 

reikalavimus. 

Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti standarto IEC695 keliamus reikalavimus liepsnos 

plitimui.. 

Reikalavimai moduliniams galios-apšvietimo skydams 

Moduliniai galios - apšvietimo skydai turi būti skirti mažagabaričių modulinių aparatų, kurių gylis 

neviršija 70mm, įrengimui ant montavimo profilio DIN EN 50022, arba ant montavimo plokščių. Skydai 

privalo būti komplektuojami apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo su 

45mm aukščio išpjovomis aparatams bei atskirais gnybtynais neutralės N ir apsauginių laidininkų PE 

prijungimui, bei tripoliais srovėlaidžiais. 

Visi skydai, įrengiami pašaliniams asmenims prieinamose vietose, privalo būti užrakinami. 

Skydų durelės privalo atsidaryti ne mažiau kaip 90° kampu. 

Bendrieji reikalavimai apsaugos aparatams 

Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų 

konstrukcija turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio DIN EN 5022 arba ant 

montažinės plokštės. Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN61008 reikalavimus. 

Atjungimo laikas neturi viršyti 30ms, jeigu nenurodyta kitokia trukmė dėl apsaugos selektyvumo. Atstumas 

tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3mm. 
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Bendrieji reikalavimai instaliaciniams gaminiams 

Instaliaciniai gaminiai turi atitikti aplinkos, kur bus įrengiami sąlygas, komutuojamų elektros 

grandinių srovės bei elektros tinklo įtampą, ir tenkinti estetinius reikalavimus. Instaliacinių gaminių 

apsaugos indeksas IP (IEC 529/EN 60529) turi būti ne mažesnis: 

Patalpose -IP20.WC patalpose, rūsyje techninėse patalpose –IP44. 

Jungikliai turi atitikti standarto I EC 669 reikalavimus. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių 

kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3mm. 

Kištukiniai lizdai turi atitikti standartų IEC884 bei IEC 309/EN 60309 reikalavimus.  

Reikalavimai apšvietimo prietaisams 

Šviestuvai skirti darbui kintamos įtampos tinkle, su vardine tinklo įtampa 230 V, 50 Hz dažnio, 

šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų 

stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei 

mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški ir ekonomiški. Šviestuvų 

konstrukcija ir išpildymas turi atitikti vardinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. 

Visi apšvietimo prietaisai privalo atitikti standartų IEC 598/EN 60598 reikalavimus bei atitikti 

patalpų, kuriuose jie bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesos techninės charakteristikos turi 

užtikrinti norminius kiekybinius ir kokybinius apšvietimo rodiklius bei tenkinti estetinius reikalavimus. 

Apšvietimo prietaisų apsaugos indeksai IP( IEC 529/EN 60529 ) privalo būti ne žemesni nei žemiau 

nurodyta: sausose nedulkėtose patalpose-IP20; rūsio patalpose-IP44.  

Visi apšvietimo prietaisai neturi generuoti radijo trukdžių (turi atitikti Europos bendrijos tarybos 

nurodymų 76/890EWG ir 82/500EWG reikalavimus). 

Šviesos šaltinių tipas, galia, spalvinė temperatūra, perteikimo geba, šviesos našumas ir kt. privalo 

atitikti projektinius rodiklius. 

Reikalavimai laidininkams 

Laidininkų apkrovimo geba, izoliacijos ir apsauginių apvalkalų medžiaga turi atitikti elektros tinklo 

ruožo apkrovos dydį, aplinkos bei tiesimo sąlygas. Elektros instaliacijai ant degių paviršių gali būti naudojami 

tiktai nedegūs laidininkai.  

Ugniai atsparios PVC izoliacijos behalogenis kabelis vario monolitinėmis gyslomis. 

Laidų ir kabelių vardinė įtampa 0,6/1 kV. Čia nurodytos efektinės įtampų vertės: skaitiklyje-fazinė, 

vardiklyje-linijinė. 

Jėgos kabelis skirtas naudoti aukštus saugumo reikalavimus atitinkančiose sistemose. Kabelis palaiko 

grandinės vientisumą 30min. tiesioginės ugnies poveikyje, todėl tinkamas naudoti priešgaisrinėse sistemose: 

dūmų šalinimo, avarinio apšvietimo ir kt. 
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Reikalavimai elektros įrenginių įrengimui 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai 
Įžeminimui ir įnulinimui panaudoti laidininkai turi būti patikimai sujungti.    Atvirai įrengtos įžeminimo 

magistralės ir jų atšakos turi būti lengvai prieinamos apžiūrėti. 

[žeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitomis komunikacijomis, taip pat 

įvedimo į pastatus ir patalpas vietose, kur jie gali būti sužaloti, turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 

Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas ir perdangas vietos turi būti sandarintos nedegia medžiaga. 

Šiose vietose negalima įrengti  atšakų ir jungčių. 

Apsauginio įžeminimo laidininkai yra pažymymi žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas). 

Apsauginio įžeminimo šynos dažomos suglaustomis nuo 15 iki 100mm lygaus pločio žalios ir geltonos 

spalvų skersinėmis juostelėmis. 

Apsauginio įžeminimo laidininkams žymėti naudojama žalios ir geltonos spalvų nustatyto derinio lipni 

juosta. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai prie įžeminamų ar įnulinamų įrenginių dalių matomose vietose turi 

būti prijungti varžtais. 

Įžeminimo laidininkai  ir natūralieji  įžemintuvai  turi  būti  sujungti taip,  kad  remontuojant 

natūraliuosius įžemintuvus, būtų užtikrinta leistinoji įžeminimo varža. 

Dažnai nuimami , ant judamų dalių esantys bei vibruojantys įrenginiai turi būti įžeminti arba įnulinti 

lanksčiais laidininkais. 

Visi įžeminami ar įnulinami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įžeminimo ar įnulinimo magistralės turi 

būti prijungti atskirais laidininkais. 

Apsauga nuo prisilietimo prie srovinių dalių ir pašalinių daiktų patekimo į elektros įrenginio vidų 

Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės yra uždaromos dangteliais, o dėžučių bei jungiamųjų ir šakojimosi 

dėžučių konstrukcija turi atitikti laidininkų klojimo būdą ir aplinkos sąlygas. Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės 

bei jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų izoliaciniai korpusai turi būti pagaminti iš nedegių arba mažai degių 

medžiagų. 

Bendrieji techniniai reikalavimai įrengimams, gaminiams, medžiagoms 
Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams 

, Europines normas ir standartus, bei turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.: 

a) Lietuvos higienos normos

b) Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius.

c) Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
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1. AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 

Automatinai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui ( 6-30 kartų per parą). 

Bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. 

Pagrindiniai reikalavimai: 
1. jėgos grandinių įtampa -400/230 V, 50 Hz, 

2. jėgos grandinių polių skaičius 1 arba -3, 

3. nominali srovė C63A, C50A, C16A, B10, C6 

4. su maksimalios srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių,) 

5. be laisvų blok-kontaktų, 

6. vidinių laidų sujungimai, užpakalinėje dalyje, 

7. stacionaraus išpildymo, 

8. apsaugos laipsnis IP 20. 

9. pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo -25 °C iki +40 "C, santykinė drėgmė -90 %, 

10. atjungimo geba  pagal EN /IEC 60947-2 ir darbinė atjungimo geba Ics(%) 

11. 160-250 A automatiniuose jungikliuose- 25 kA; 100 %, 

12. 400-630A automatiniuose jungikliuose -36 kA; 100 % 

13. 800A automatiniuose jungikliuose -50 kA; 75 % 

14. 10-125A automatiniuose jungikliuose -25 kA įvadiniame skyde; 100 % 

15. 10kA kitose skyduose ; 100% iki 4A; likusieji 75% 

16. darbo režimas- ilgalaikis 

17. indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS” ir turi būti  suveikimo indikatorius. 

18. Automatiniuose jungikliuose nuo 160 iki 630A pakeitus tik apsaugos modulį be 

papildomo išplėtimo automatinis jungiklis turi atlikti srovių, įtampų, galingumų (P,Q,S), 

harmonikų, energijos ir kitus matavimus. 

2. KIRTIKLIAI 
Naudojami el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. 

Pagrindiniai reikalavimai: 
1. polių skaičius – 3, 

2. jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, 

3. indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”, 

4. apsaugos laipsnis IP20. 

5. Aplinkos temperatūra: -25 °C … +35°C; 

6. Vardinė izoliacijos įtampa: ≥ 500 V; 

7. Vardinė impulsinė įtampa: ≥ 4 kV; 
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3. KONTAKTORIAI 
 

Kontaktoriai turi būti nurodyto nominalo ir turėti visus kontaktus vienalaikio veikimo. Turi būti 
galimybė prijungti laidus prie gnybtų varžtais. 

Kontaktorius turi būti 0,23 kV įtampai ir atitikti sekančius reikalavimus: 

1. pagrindiniai kontaktai ir vienas papildomas kontaktas; 
2. valdymo įtampa 230V, 50Hz; 
3. padėties indikacija; 
 

4. SROVĖS NUOTĖKIO AUTOMATINIS JUNGIKLIS 
Paskirtis – naudojami automatiniam elektros energijos tiekimo atjungimui, atsiradus nuotėkio 

srovei. Pagrindinė reikalavimai: 

1. jėgos grandinių įtampa – 400/230 V., 50 Hz.; 

2. Jėgos grandinių polių skaičius 2 arba 4; 

3. be laisvu blok-kontaktų; 

4. apsaugos laipsnis IP20; 

5. pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +5 iki +400C, santykinė drėgmė -80%; 

6. nominali nuotėkio srovė – 30mA; 

5. VIRŠĮTAMPIŲ IŠKROVIKLIAI 
Žaibo srovių iškrovikliai skirti kenksmingų impulsinių  viršįtampių apribojimui iki leistino 

lygio, kuris nesugadins saugomus elektros įrenginius.  „ B “ ir „C“  reikalavimų  viršįtampių 

iškrovikliai skirti potencialo įšlyginimui esant IV viršįtampių kategorijai . Žaibo srovių iškrovikliai 

pagal IEC 1024 standarto ir DIN VDE 0675 standarto 6 dalies nuostatas 

Pagrindiniai reikalavimai: 
1. stacionaraus išpildymo,kontaktų apsaugos laipsnis IP 20, 

2. nominali jėgos grandinių įtampa kintama 230 V, 50 Hz dažnis, vieno poliaus 

3. didžiausia darbinė įtampa kintama 440 V, 50 Hz 

4. uždegimo įtampa 4 kV 

5. apsauginis lygis 4 kV 

6. reakcijos laikas < 10ns 

7. impulsinė srovė 25 kA, kai (10/350)ms 

8. impulsinė srovė 60 kA, kai (8/80) ms 

9. atsparumas trumpo jungimo srovėi 3,5 kAeff 

10. atsparumas trumpo jungimo srovėi be papildomo saugiklio 2,5 kAeff 

12. aplinkos temperatūra  nuo -400C iki   +850C 

13. santykinė dregmė  < 95 proc 
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6. LAIDAI IR KABELIAI
Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir 

laidų standartų reikalavimus.. 

Vidaus instaliacijos kabeliai su varinėmis gyslomis. 

Kabeliai turi atitikti reikalavimus, apsprendžiamus aplinką, kurioje jie turi būti instaliuoti. 

Jie turi būti pagaminti taip, kad pripažintų tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. 

Kabeliai turi atitikti reikalavimus, apsprendžiamus aplinkos, kurioje jie turi būti instaliuoti. Jie 

turi atitikti tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. 

Kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis ir kitais dokumentais. 

0,4kV jėgos magistraliniai kabeliai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus  ir konstrukciją: 

- vario laidininkas (gyslos sektorinės, monolitinės) 

- PVC izoliacija 

- išorinis apvalkalas iš PVC nepalaikančio degimo 

- nominali įtampa 0,23 /0,5 kV 

- srovės dažnis 50Hz 

- laidininko skerspjūviai : Cu 5x50, Cu 5x25, Cu 5x4, Cu 3x2,5; Cu 3x1,5 

- nominali srovė atitinkamai 145A; 90A; 30A; 27A; 19A 

- maksimali laidininko įšilimo temperatūra, esant pastoviam apkrovimui ne mažesnė kaip 70ºC 

- leistina trumpo sujungimo temperatūra (iki 5 sek.) ne mažesnė kaip 160ºC 

- minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametrų su apvalkalu 

- izoliacijos elektrinė varža 1 km ilgio ir kabeliui prie 20°C temperatūros - ne mažiau 50 MΩ.  

Kabelio apvalkalo žymėjimas turi nurodyti: 

- gamintojo pavadinimą 

- tipą; gyslų skaičių 

- skerspjūvio plotą 

- vardinę įtampą 

Nulinių (N) ir apsauginių (PEN) laidininkų izoliacijos klasė turi būti tokia pat, kaip ir fazinių 

laidininkų. Žemos įtampos jėgos kabeliai – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. 

maitinimui. Nominali kabelių įtampa 0,23/0,4kV. Jėgos kabeliai turi atitikti pajungiamą galingumą. 

Jėgos kabeliai turi būti su vario gyslomis  (gyslos  tipas  nurodytas  tinklų  schemose  arba  planuose).  

Kiekvienos  gyslos  spalva  turi  būti  aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams: 

1. įžeminimas – geltona/žalia,

2. neutralė – mėlyna.

Kabeliai turi būti su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu. 
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Maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutralia turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis 

su 3 fazinėm gyslom, viena neutralia ir viena apsauginio įžeminimo gysla. Vienfazėse sistemose turi 

būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutralia ir viena apsauginio 

įžeminimo gysla. Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 900C temperatūrai. Trumpo jungimo metu 

kabeliai turi būti atsparūs 2500C temperatūrai. 

Kabelių degumo klasė pagal LST EN50575 standartą, Cca s1,d1,a1 degumo klasės. 

Kabeliai privalo būti pagaminti atestuotų gamintojų , o patiekiami statybiniu ilgiu. Tranšėjose 

klojami kabeliai ( tipai ir jų skerspjūviai ) turi atitikti projekto specifikacijos reikalavimus. Prieš 

uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. 

 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir 

techniniai rodikliai 
 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 

ugniai laipsnis 

I arba II III 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: 

pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, 

pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) 
Cca s1,d1,a1 Eca 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 Eca 

Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, 

poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, 

specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, 

gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų 

slaugos namų, viešbučių pastatai 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų Eca Eca 
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pastatai ) 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, 

tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų 

lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca Eca“ 

 
 

7. ŠVIESTUVAI 
Paskirtis – skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominalia tinklo kintama įtampa 230 V, 

50 Hz dažnumo. Šviestuvas turi paskirstyti šviesos srautą erdvėje ir užtikrinti elektrini lempų 

prijungimą ir jų stabilų darbą, apsaugoti lempas ir jų paleidimo ir reguliavimo aparatus nuo 

aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški 

ir ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir 

aplinkos sąlygoms pagal projektą.  

 

7.1 LED   šviestuvas   1x12W su judesio 

jutikliu,  tvirtinamas prie sienos/lubų. 

Baltas plastikinis korpusas. Apsaugos klasė 

IP20 (laiptinėje), IP44 (prie iėjimo durų). 

Apšviestumo efektyvumas 800lm , 4000K, 

CRI>80, atsparumo klasė IK00, 

elektrosaugos klasė I. 

 

 

7.2 LED hermetiškas  šviestuvas   1x18W 

tvirtinamas prie lubų. 

Aliuminis+termoplastikas plastikinis 

korpusas. Apsaugos klasė   IP54 

.Apšviestumo efektyvumas 1440lm , 

4000K, CRI>70, atsparumo klasė IK00, 

elektrosaugos klasė I. 

 
 

 



 
 
 

 

979-XX-TDP-E-TS 
Lapas Lapų Laida 

9 29 0 

 
 
 

8. APŠVIETIMO TINKLŲ JUNGIKLIAI 
Klavišiniai jungikliai, perjungikliai turi būti vieno arba dviejų klavišų, klavišai įspaudžiami, 

laidai priveržiami, baltos spalvos. Nominalioji srovė turi būti ne mažiau 10 A, įtampa 230 V 

kintamosios srovės. Keletas šalia esančių jungiklių turi sudaryti bendrą modulį, todėl turi turėti vieną 

rėmelį ir būti vienoje dėžutėje. Bendras rėmelis negali būti, jeigu šalia esantys jungikliai priklauso 

skirtingoms įtampos sistemoms. Turi būti panaudoti tiek atvirai tiek paslėptai instaliacijai, 

jungikliai ir perjungėjai. Paviršinio montavimo tipo jungikliai turi būti pateikti komplekte su 

atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis ir tvirtinimo detalėmis. Apsaugos klasė 

priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos.Rūsio patalpose įrengiamų jungiklių 

perjungiklių apsaugos laipsnis IP44. 

9. KIŠTUKINIAI LIZDAI 
Paskirtis – buitinių, kilnojamų elektros prietaisų ir vietinio elektrinio apšvietimo maitinimui 

nuo elektros tinklo, Atvirai ir paslėptai instaliacijai, su įžeminimo kontaktų, 400/230 V įtampai, 50 Hz 

dažniui, 16 A srovei , apsaugos laipsnis IP20, IP44. 

 

10 ATSIŠAKOJIMO IR SUJUNGIMŲ DĖŽUTĖS, GRINDINĖS DĖŽUTĖS 
Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui. Į 

dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad 

užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje 

sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties 

gamintojo montavimo dėžutėmis. Montavimo dėžutės turi būti pakankamai gilios, kad dėžutėje galima 

būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą.. Visos montavimo dėžutės turi būti su gamykloje 

pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai montuojamoms montavimo 

dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir montavimo dėžutės. 

Pagamintos iš termoplastiko skirstymo dėžutės. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir 

patalpos kategorijos. 

Paskirtis –   kabelių sujungimui ir paskirstymui, prijungiamų elektros kabelių galų 

apsaugai nuo mechaninių pažeidimų ir elektromagnetinių poveikių. 

Montavimo dėžutė -  kabelių sujungimui, kištukinių lizdų ir jungiklių montavimui esant 

paslėptai instaliacijai . Iš savaime gęstančio poliesterio IP20 apsaugos klasės. 

Atsišakojimo  dėžutė su  dangteliu.  Laidų  ir  kabelių  sujungimui  ir  atsišakojimui  

esant  atvirai instaliacijai. Iš savaimė gęstančio poliesterio  IP44 apsaugos klasės. 

1 
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11. ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDAI 
Bendri reikalavimai. 

Kad užtikrintų jėgos spintos patikimumą ir jos tarnavimo ilgaamžiškumą, spintos ir jose 

esantys komutaciniai aparatai turi būti to paties gamintojo. Jėgos spintos skirtos elektros energijos 

paskirstymui kintamos 400 V/ 230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutralia ir 

nueinančių linijų apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Jėgos spintose turi būti 

montuojama, įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra. Spinta privalo atlikti reikalavimus 

keliamus O tipo prietaisams, skirtiems eksploatuoti vidutinio klimato zonoje. Įvadiniai aparatai tūri būti 

montuojami spintos viršutinėje dalyje, kairėje pusėje, o paskirstymo ir valdymo linijos į dešinę nuo 

įvadinių aparatų atskiroje spintos dalyje. Įvadinių aparatų gnybtai  turi garantuoti reikiamo skerspjūvio 

kabelių gyslų prijungimą (pagal aparatų nominalias sroves). 

Jėgos spintų aptarnavimas vienpusis, iš priekio. Durys turi atsidaryti ne mažiau 120° kampu ir 

rakinamos vidine įleidžiama spyna. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti 

lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi.  

ĮPS skydas metal.IP40 paviršinis, PS skydas metal. arba plastik. IP40 paviršinis, ĮAS skydas metal.IP40 
Nominali įtampa 400V. 

Maitinimo linijos prie automato (kirtiklio) reikalinga taip pajungti, kad jo judamoji dalis 

išjungtoje padėtyje neturėtų įtampos. 

Jėgos spintos turi turėti: 
 nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui, 

 įžeminimo šyną, elektriškai sujungtą su korpusu, bei gnybtus kabelių ir laidų 

įžeminimo laidininkų prijungimui, 

 elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500 V, 50 Hz bandymo kintamą įtampą, l minutę. 

 Skydas turi turėti kabelio įėjimus apačioje ir/arba viršuje. 

 Skydas turi turėti 20% vietos rezervą išplėtimui ateityje. 

 

Kiti reikalavimai jėgos spintoms: 
 šynos turi atlaikyti 10 kA trumpo jungimo srovę, 

 Spintose  montuojamos  vertikalios,  tuščiavidurės  aliuminio  šynos,  kontaktų  vietoje  

difuziniu  būdu padengtos variu, su standumo briauna ir papildomu šilumos nuvedimu, 

 Įvadiniai ir linijiniai įrenginiai prie šynų jungiami specialiais varžtais, bet kurioje vietoje 

mechaniškai jų nepažeidžiant (gręžiant). 

 Šynos aptarnaujamos tik iš priekio, šynos turi būti patalpintos 150mm pločio kanale 

 vidaus jungiamųjų laidų izoliacija 660 V įtampai, 

 metalinės spintų konstrukcijos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno, kuris apdirbamas 

elektroforeze ir padengiamas karštai kietėjančiais epoksidiniais poliesteriniais milteliniais 
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dažais, kurių spalva RAL 9001 balta 

 Spintos sekcionavimo forma 2b pagal IEC60439-1 (šynos ir gnybtai atskirti nuo funkcinių

vienetų)

 Spintos turi atitikti IEC 61439 -1:2 standarto reikalavimus.

 Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas.

 Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir

paskirtį.

 Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa privalo turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą.

 Vidinėje  skydo  durelių  dalyje,  skyde  prie  aparatų  privalo  būti  lentelė  su  ėmėjų

pavadinimu,  linijos paskirtimi.

 Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir

paskirtį.

 El. paskirstymo skydas turi būti metalinis, cinkuotas, pritaikytas uždaroms patalpoms.

 Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių

 Skydas turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelio prijungimui ir aparatų pakeitimui iš priekio.

 Visi metaliniai skydo elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru.

 Visi skydai komplektuojami pagal projekte pridėtas principines schemas
12.SKYDO(Ų) MONTAVIMO DARBAI 

Visi skydai montuojami pagal gamintojų montavimo instrukcijas. 

Skirstomuosius skydus įrengti ne arčiau 0,5 m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo bei 

dujotiekio vamzdžių. Skydus įrengti taip, kad jų viršus būtų ne aukščiau 1,7m nuo grindų dangos 

paviršiaus. Laidininkų skerspjūviai ir markės privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjūviams ir 

markėms. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos 

neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir montažinė talpa turi atitikti 

projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus būtina vadovautis elektrotechninių įrenginių 

įrengimo taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde įrengiami komponentai būtų 

elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje. 

13.ELEKTROMONTAŽINIAI VAMZDŽIAI 
Apsauginiai vamzdžiai vidaus instaliacijai. 
Apsaugai  naudojami  plastmasiniai  vamzdžiai  turi  būti  su  vidutinio  mechaninio 

sustiprumo.  Vamzdžių savybės: 

- mechaninis atsparumas nemažesnis kaip 450N/5 cm; 

- eksploatacijos temperatūra -25ºC iki +60ºC; 

- vamzdžio sienelių storis 3-5mm Vamzdžiai turi atitikti IEC 423,614 standartą. 
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Elektros kabelių paklojimui gali būti naudojami kieto PVC vamzdžiai. PVC vamzdžių 

alkūnės, vingiai, atšakos ir panašiai, turi būti daromi iš gamyklinių detalių. 

PVC įvorių sujungimai turi būti besrieginiai. PVC vamzdžių tvirtinimo detalės, sujungimai ir 

įvorės turi būti to paties gamintojo. 

- Vamzdžiai:  elektros  vidaus tinkluose turi  būti  naudojami  gofruoti, iš neplastikuoto 

polivinilchlorido, sustiprinti, lankstūs. Instaliaciniai vamzdžiai  skirti  montuoti po tinku, virš tinko ir 

į betoną. Vamzdžių savybės: 

- mechaninis atsparumas – 750 N/ 5 cm: 

- eksploatacijos temperatūra -25O C iki + 60o C: 

- nedegus: 

- stiprumo klasė-3 ( vidutinė): 

- temperatūros klasė- 25: 

Vamzdžiai turi atitikti IEC423, 614 standartą. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių 
kanalizacijai 

2. Vamzdis pagamintas iš plastiko HDPE (PE-HD) 
3. Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatomi užsakant 

pagal sąnaudų žiniaraštį
4. Vamzdžio išorinė sienelė Nustatoma užsakant: 

 lygi; 
 gofruota. 

5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi
6. Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su 

daugiavielėmis
1,5 

7. Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su vienvielėmis 
gyslomis skersmens santykis 

2,0 

8. Plastikinių vamzdžių charakteristikos:
8.1. Tankis 940-960 kg/m3 
8.2. Elastingumo modulis 800 MPa 
8.3. Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 
8.4. Šiluminio plėtimosi koeficientas (1 5÷0 5)x10-6 1/oC
8.5. Darbo temperatūra 30 ÷ +75 oC
8.6. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir
9. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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14. ĮŽEMINIMAS 
Žmonių apsaugai nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir 

įnulinimą. Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudojami natūralieji įžemintuvai. 

Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios 

paskirties įrenginius, reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi 

tenkinti visus apsauginiams, darbiniams ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus 

reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus reikalavimus. 

Įžeminti arba įnulinti reikia šias įrenginių dalis: 

1. aparatų, šviestuvų ir pan. korpusus, 

2. elektros aparatų pavaras, 

3. skirstymo  skydelių  ir  spintų  korpusus,  taip  pat  nuimamąsias  ir  atidaromąsias  jų  dalis,  

ant  kurių sumontuoti kintamos srovės. 

4. aukštesnės kaip 75 V, įtampos įrenginiuose (zonose, kuriose galimi sprogimai – 

neatsižvelgiant į įtampą), 

5. atramines konstrukcijas, metalines lentynas, lovius, juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami 

kabeliai ir laidai, taip pat kitas metalines konstrukcijas, ant kurių montuojami elektros įrenginiai. 

Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 

cinkuota viela  6  mm  skersmens.  Cinko  sluoksnis  ne  mažiau  40  mm.  Naudojama  įžeminamų  dalių  

pajungimui  prie magistralinio įžeminimo kontūro. 

Mažiausi įžemintuvų įžeminimo ir apsauginių laidininkų matmenys naudojant izoliuotą laidininką – 

4 mm2 variui. Įnulinimui naudojami apsauginiai nuliniai arba apsauginiai laidininkai. 

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - 

penktasis – trifazėje sistemoje, trečiasis – vienfazėje sistemoje – izoliuoti laidai. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. 

Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos bei cheminio poveikio. 

Įžeminimo ir apsauginių laidininkų perėjimuose per sienos ir perdangos vietas reikia 

sandarinti nedegia medžiaga. 

Apsauginio įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis. 

Draudžiama kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkus jungti nuosekliai. 

Potencialo išlyginimui vandentiekio vamzdžiai, ventiliacijos sistemos ortakiai, metaliniai 

kabelių kanalai, loviai, metalinės pastato konstrukcijos, einantys lygiagrečiai 20 m turi būti 

tarpusavyje jungiami. Minimalus potencialo išlyginimo laidas – varinis 6 mm2 . Perėjimui tarp 

plieno ir vario naudoti specialiais jungtis. Įvadinių įrenginių įžeminimo varža neturi viršyti 10Ω. 
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15. ŽAIBOSAUGA 
STR 2.01.06:2009 pastatui priimta IV kategorijos žaibosauga. Nuvedimo laidininkas per visą 

savo ilgą neturi turėti nei kilpų, nei aštrių kampų, kurie stipriai padidina nuvedimo laidininko 

induktyvinę varžą, ir gali tapti elektrinio prasimušimo tarp skirtingų nuvedimo taškų, priežastimi. Be 

to veikiamos elektrodinaminių jėgų nuvedimo laidininkas gali būti nutrauktas. Pasirinktas aktyvinis 

žaibolaidis ant 4m stiebo. dt-31μs, R=60m 

Nuvedimo laidininką rekomenduojama atlikti iš ištiso laidininko galo, be sujungimų. Jeigu be 

sujungimų neįmanoma išsiversti jų būtina atlikti suvirinimo būdu. 

Visais atvejais sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamų detalių privalo būti nemažiau kaip 

du kartus didesnis už sujungiamų detalių skerspjūvį. 

Metalinių konstrukcijų sujungimuose, perėjimo varžos negali būti didesnės kaip 0.03 omo. 

Žaibolaidžio įžeminimo kontūras privalo būti sujungtas su 0.4 kV įvadiniu įžeminimo 

kontūru. Bendra žaibosaugos įžeminimo kontūro varža privalo būti nedaugiau kaip 10 Omų. 
Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti 

geltona/žalia spalva. 

ŽAIBOLAIDŽIŲ KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI 
Įžeminimo elektrodas 
14,2 mm skerspjūvio 1,5 m ilgio plieninis strypas, elektrolitiniu būdu padengtas varinė 99 

procentu plėvele, kuri molekulių lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą 

tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Varinė plėvelė yra 0,25 mm 

storio ir garantuoja gera įžeminimo kontaktą. Strypų galuose esantys sriegiai, leidžia movų pagalba 

patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą. 

Jungiamoji mova 
Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova 

yra pagaminta taip, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per 

mova, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos. 

Įkalimo galvutė 
Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų 

įkalimui. Galvutės matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos 

persiduoda strypais , o ne movomis. 

Plieninis antgalis 
Pagamintas  iš  sustiprinto  plieno,  labai  kietas.  Montuojamas  ant  pirmojo  įkalamo 

elektrodo galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 
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Kryžminė jungtis 
Toks  sujungimas  leidžia  įžeminimo  strypą  sujungti  su  apvaliais  arba 

plokščiais privedimais ( viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis ( galinis) 

sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta 
Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į 

movą ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į 

kiekvieno strypo movą. 

Kontrolinė dėžutė 

Suteikia galimybę kontakto „strypas-juosta” patikrinimui ir įžeminimo varžų kontroliniam 

matavimui, vėlesnės eksploatacijos metu. 

Cinkuota viela 
Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 

cinkuota viela 10  mm  skersmens.  Cinko  sluoksnis  ne  mažiau  40  mm.  Naudojama  įžeminamų  dalių  

pajungimui  prie magistralinio įžeminimo kontūro. 

 Universalus vielos laikiklis D10 mm 

Cinkuota juosta 

Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 

cinkuota juosta, 16x4 mm montuojant pastato viduje ir 40x4 mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos 

cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnis kaip 150 mm. 

Žaibolaidis 

Tai plieninis strypas, elektrolitiniu metodu padengtas 99,9 procentu grynumo vario plėvele, 

kuri molekulių lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą tempimams. 

Varinė plėvelė yra 0,25 mm storio ir garantuoja gera varžą. Žaibolaidžio ilgis 2,00 m virš bet kurios 

išsikišančios pastato dallies. 

Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. 

Galvutės matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos 

persiduoda strypais , o ne movomis. 

Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo 

galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 
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16. REIKALAVIMAI ŽAIBOSAUGOS  MONTAVIMO DARBAMS 
Geriausias būdas įžeminimo įrengimui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai 

vibruo plaktukai. 

Jų panaudojimas leidžia: 

 įžeminimo strypų įkalimą iki 25-30m; 

 įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose 

patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). 

Šiuo metodu elektrinio vibruo plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai 

elementai teisingam įkalimui  yra plaktuko  muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia 

deformuoti sriegių, kalimo jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. 

Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 

Būtina  kiekvieną  kartą  į srieginį sujungimą  įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio 

susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. 

Apatinis  strypas  užsibaigia  kietu,  specialiai  užgrūdintu  ir  užgaląstu  plieniniu  antgaliu  

palengvinančių strypo įkalinimą į gruntą . Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš 

sustiprinto plieno. Galvutės matmenis būtina parinkti taip , kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. 

Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 40 x 

4mm cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. 

Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 

17.UŽSANDARINIMO PUTA 
Užsandarinimo puta turi būti naudojama kabelių praėjimo vietose per sienas, perdangas ir kt. 

Lengva,  speciali  masė.  Paskirtis  -  angų  užsandarinimui  betono  bei  gelžbetonio  sienose  ir 

perdangose, nutiesus elektros ir ryšio kabelius ar vamzdžius. Atsparumas ugniai - 90 min., kai sienos storis 

ne mažesnis kaip 240 mm, perdangos – 200 mm. 

Užnešimas rankiniu būdu, pumpuojant, presuojant. Neturi turėti poveikio laidų bei kabelių PVC 

izoliacijoms. Neturi skatinti gelžbetonio armatūros korozijos. 

18.HERMETINĖ PASTA 
 

Hermetinė pasta turi būti naudojama kabelių įvade į pastatą. Turi būti panaudojama elastinga 

hidroizoliacinė masė, atspari vandeniui ir skirta išoriniam darbui. 
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19. ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAI
Visa įranga ir kabelis turi būti patikimai sužymėti pagal projekto techninę dokumentaciją. Visa 

įranga, sumontuota objekte, turi būti su inventorinėm plokštelėm ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal 

pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮBT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). 

Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš balto laminuoto plastiko arba 

kitos medžiagos, suderintos su Užsakovu.  

Individualus   žymėjimas   (įrengimų   numeris   korpuso   viduje   ir   pan.)   turi   būti 

atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta. 

Laidų  ir  kabelio  gyslų  žymėjimas  turi  būti  atliekamas  pastoviomis  žymėmis  ar  

plastikinėmis žarnelėmis. 

Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

Magistraliniai kabeliai turi būti pažymėti nurodant kabelio numerį atitinkantį projektą, kabelio 

tipą, gyslų skaičių, skerspjūvio plotą, bei turi būti nurodyta, kas yra prijungta kitame kabelio gale. 

Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. Tekstas 

ant žymeklių turi būti atliktas juodais dažais ant balto fono. 

20. IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS MOVOS.

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Tipiniai movos arba
komponentų bandymai turi
būti atlikti akredituotoje
laboratorijoje

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba 
atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 
50393:2006 (Cenelec HD 623 S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV
4. Vardinis dažnis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo sąlygos  žemėje;

 atvirame ore;
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C
8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C
9. Kabelių izoliacija Plastiko
10. Kabelio gyslų skaičius  5
11. Jungiamų kabelių gyslų

skerspjūvis
 16,50

12. Galinės movos išorinės
izoliuojančios medžiagos

Atsparios: 
 atmosferos veiksniams
 ultravioletinių spindulių poveikiui

15. Galinių movų antgaliai ir
jungiamųjų movų

Varžtiniai  bimetaliniai (tinkami variui ir 
aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis 
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sujungikliai 
16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai 
17. Įžeminimo sujungimas ir 

kontaktų atstatymas movoje 
Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos 
medžiagos)

 

18. Pateikiami dokumentai 
lietuvių kalba 

 Gamyklinis aprašymas 
 Montavimo instrukcija 

 

19. Sandėliavimo laikas Neribotas
20. Tarnavimo laikas > 40 metų
21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių

 

21. 0,4 kV VIDAUS TIPO KIRTIKLIŲ-SAUGIKLIŲ BLOKAI. 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1.  Standartas LST EN 60947-1 
LST EN 60947-3 
LST EN 60529 

 

2.  Kirtiklių-saugiklių blokai pažymėti ženklu CE
3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

esančioje laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi 
organizacija turi būti akredituota atlikti 
bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi 
būti pilnavertis Europos akreditacijos 
organizacijos (angl. EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-
members 

Pateikti: 
 Pilną tipinių bandymų 

protokolo kopiją; 
 

 

4.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje 
patalpoje

 

5.  Aplinkos temperatūra -25 C … +35 C  
6.  Leistinos kontroliuojamųjų mazgų įšilimo 

temperatūros 
- Virštemperatūrių ribos 

pagal LST EN 60947-1 
 

7.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 %
8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m
9.  Vardinė įtampa 230/400 V AC 
10.  Maksimalioji įtampa  500 V   
11.  Vardinis dažnis 50 Hz
12.  Vardinė izoliacijos įtampa  1000 V  
13.  Vardinė impulsinė įtampa  8 kV  
14.  Polių skaičius 3
15.  Atjungimo būdas  Poliai atjungiami kartu 
16.  Polių išdėstymas  vertikalus;  
17.  Vardinė srovė: 

 vertikaliems; 
 horizontaliems 

 vertikaliems nuo 160 A iki 
630 A; 

 

18.  Smūginė srovė ≥ 40 kA
19.  Atsparumas susidėvėjimui (operacijų skaičius Elektrinis  200;  
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su vardine apkrova), pagal LST EN 60947–3
20.  Apsaugos laipsnis atjungtoje ar įjungtoje 

padėtyje; 

 
≥ IP2X; 

 

21.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje 
fazėje)  1 x 50 mm2;  

22.  Laidininko prijungimo būdas ** Varžtinis terminalas, 
skirtas tik varžtiniams 
antgaliams prijungti 
(terminalo varžtas arba 
veržlė turi būti įtvirtinta 
terminale, t.y. laidininko 
antgaliai prie terminalo 
prisukami vienu raktu):  

 

23.  Padėties fiksavimas Įjungtos padėties fiksavimas
24.  Kontaktinės lūpos (lydiesiems įdėklams) Pasidabruotos 
25.  Saugiklių lydžiųjų įdėklų tipas NH tipo pagal AB ESO 

patvirtintus 0,4 kV saugiklių 
lydžiųjų įdėklų techninius 
reikalavimus

 

26.  Saugiklių lydžiųjų įdėklų dydis    1;  
27.  Įrengimo būdas: 

 vertikaliems; 
 
 Ant DIN sistemos bėgelių 
(šynų);

 

28.  Įtampos kontrolė Galimybė matuoti įtampą 
kiekvienoje fazėje 

 

29.  Matavimo transformatorių įrengimo vieta Nurodoma užsakant 
(nereikalingą išbraukti): 
 be matavimo 

transformatorių įrengimo 
vietos; 

 su vieta matavimo 
transformatorių įrengimui.

 

30.  Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal  
LST EN 60695-11-10:2000 
(arba V0 pagal UL94) 

 

31.  Operatyvinių užrašų vieta Ant kirtiklių-saugiklių bloko 
priekinės dalies 

 

32.  Techniniai dokumentai:  Transportavimo, 
montavimo instrukcijos 
lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

 Eksploatavimo 
instrukcija lietuvių ir 
anglų kalbomis; 

 Gabaritinis brėžinys. 

 

33.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai
34.  Garantinis laikas  24 mėnesiai  
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22. REIKALAVIMAI  0,4 kV SAUGIKLIAMS. 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1.  Standartas LST EN 60296-1;LST EN 60296-2; 
LST HD 60296-2

 

2.  Saugikliai turi būti sertifikuoti Pateikti atitikties sertifikatą
3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti 

akredituotoje ES laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas  

4.  Aplinkos temperatūra - 35 C ... + 35C  
5.  Saugiklio tipas NH 
6.  Gabaritiniai matmenys pagal DIN 

43620 
pagal 1 lentelę  

7.  Taikymo klasė gG/gL
8.  Korpuso medžiaga Keramika
9.  Peiliniai saugiklių kontaktai Pasidabruoti
10.  Metalinės detalės Atsparios korozijai
11.  Vardinė įtampa, V ≥ 500 V
12.  Vardinė srovė, A pagal 2 lentelę
13.  Ribinė atjungimo srovė, kA 120 kA
14.  Vardinis dažnis, Hz 50 Hz
15.  Saugiklio poveikio rodiklis  Be poveikio rodiklio;  
16.  Ant saugiklio korpuso turi būti 

nurodyta: 
 Vardinė srovė; 
 Vardinė įtampa; 
 Ribinė atjungimo srovė; 
 Saugiklio tipas ir dydis; 
 Taikymo klasė; 
 CE ženklas.

 

17.  Techniniai dokumentai:  Saugiklio pasas; 
 Transportavimo, montavimo instrukcijos 

lietuvių ir anglų kalbomis; 
 Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų 

kalbomis; 
 Gabaritinis brėžinys.

 

1 lentelė. Saugiklių vardinės srovės 

Eil. Nr. Saugiklio tipas ir dydis Saugiklio vardinė srovė, A
2. NH-1 Pagal princ.schemą

1 pav. NH saugiklių gabaritiniai 
matmenys 

2 lentelė. Saugiklių vidutiniai gabaritiniai matmenys 
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Dydis 
Vardinių 

srovių  
ribos, 

A 

Galios 
nuostoliai, 

W 

Vidutiniai gabaritiniai matmenys, 
mm 

a1 
 

a2 
(max

)

a3 
 

a4 
 

e2 
(max

)

f 
(max

)

b 
(min)

c1 
 

d 
+1,5 
-0,5

e1 
(max)

1 32 - 250 23 135 
±2,5 75 62 ±2,5 68 ±2,5 52 15 20 40 

±0,8 2,5 53 

Pastaba: galios nuostoliai pateikti atitinkamai pagal saugiklių dydį didžiausios vardinės srovės saugikliui. 
 

 

TS-23  Įlajų ir latakų šildymo medžiagos 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

Valdiklis su 
temperatūros ir 

drėgmės davikliais 

Skirtas įlajų ir latakų šildymo sistemos valdymui ir kontrolei. 
 Maitinimo įtampa -230V 
 Dažnis -50Hz 
 Maksimali įjungimo apkrova 10A 
 Temperatūros reguliavimo intervalas -3 iki +6°C 
 Žemutinės temperatūros -25 iki -5°C 
 Drėgmės reguliavimo intervalas 1-10 
 Papildomas šildymo laikas 0-60min. 
 Pavojaus signalo kontaktai -Imax. 2A 230V 
 Drėgmės daviklio kontaktai -Imax. 1A 230V 
 Montuojamas ant montažinio profilio DIN EN 50022 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 

Savireguliuojantis 
įlajų ir latakų 

šildymo kabelis su 
chemiškai atspariu 

apvalkalu 

Skirtas įlajų ir latakų šildymui, montuojant kabelį įlajoje (įlajos 
montavimo komplektas). 

 Nominali maitinimo įtampa - 230V 
 Nominali galia - 18W/m ore; 36W/m lede esant 0°C 
 Maksimalus grandinės ilgis - 80m 
 Minimalus lenkimo spindulys - 12.7mm esant 20°C 
 Maksimalus temperatūros poveikis - 65°C 
 Maksimalus dydžiai(plotis x aukštis) - 16.1 x 6.2 

S i 0 13k / 

 
 

3. 

 
 

Sujungimo dėžutė 

Skirta sujungti savireguliuojantį šildymo kabelį ir maitinimo kabelį Cu
3x2.5mm. 

 Apsaugos klasė - IP66 
 Gnybtai - 6x4mm² 
 Išlaužomos angos 

 
 

4. 

 
Jungties ir galūnės 

komplektas 

Skirtas   užsandarinti   savireguliuojančio   šildymo   kabelio   galus   ir
sujungimus su sujungimo dėžute. 

 susitraukiantis šylant 
 riebokšliai 

 

5. 
 

fiksatoriai Skirti savireguliuojančio šildymo kabelio tvirtinimui prie stogo ir įlajos.
Apatinė laikiklio dalis prisiklijuojama prie stogo ir įlajos. 

 

. 

Šildymo kabeliai turi būti pajungti per srovės nuotėkio relę. 
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24. MONTAVIMAS IR IŠBANDYMAS 
 

24.1 Bendroji dalis 
Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijos. Atsiradus 

neatitikimams tarp gamintojo rekomendacijų ir šių specifikacijų, įskaitant ir čia minimas normas ir 

standartus, rangovas turi tai suderinti su užsakovu, prieš pradedant montuoti. 

 
24.2 Instaliacijos atlikimas 

Elektros instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, elektrikai. Sumontuota įranga 

neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų nurodytų brėžiniuose. 

 
Magistraliniai kabeliai 

Magistraliniai elektros kabeliai tiesiami virš pakabinamų lubų kabelių kopetėlėmis. 

Nuleidimus prie elektros skydelių, elektros kabelių stovus atlikti paslėptos elektros 

instaliacijos, po sienos apdailos vamzdžiuose. Pertvarų ir perdangų praėjimus atlikti 

vamzdžiuose. 

Paskirstymo kabeliai tiesiami: 

a)paslėptai, po sienos apdailos (apšvietimo grupinis tinklas); 

b)paslėptai, grindyse, vamzdžiuose (kištukinių lizdų grupinis tinklas ir jėgos įrangos 

tinklas); 

Koridoriuose ir patalpose kur sumontuotas pakabinamos lubos elektros instaliacija atliekama virš 

pakabinamų lubų kabelių kopteliuose arba tvirtinant prie sienų. 

Nuleidimus prie elektros skydelių, kištukinių lizdų, klavišinių jungiklių ir kt., elektros kabelių 

stovus atlikti paslėptos elektros instaliacijos po sienos apdailos. Pertvarų ir perdangų praėjimus atlikti 

vamzdžiuose. Visi kabeliai klojami ant nedegančių konstrukcijų paviršiuose. 

Magistraliniai ir paskirstymo tinklai turi būti atlikti kabeliais varinėmis gyslomis atitinkamo 

skerspjūvio su plastmasine izoliacija nepalaikančia degimo arba nedegančia izoliacija. Apšvietimo tinklų 

elektros instaliacija palėpėje turi būti atlikta kabeliais su nedegančia izoliacija. 

Vietose, kur galimas mechaninis pažeidimas kabelius ir laidus apsaugoti PVC vamzdžiais. 

Perėjimuose tarp aukštų ir per priešgaisrines sienas atlikus kabelių pravedimą, vamzdžius užsandarinti 

ugniai atsparia puta arba medžiaga ne mažiau A1 degumo klases. Kabelių išėjimo į lauką vietas 

užhermetizuoti hermetine pasta. 

Elektros laidininkų tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Paslėptosios instaliacijos 

laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų instaliacijos zonų 

plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų – 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu 
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nuo lubų ir 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu 

nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų. 

Tiesiant kabelius lygiagrečiai vamzdynams, išlaikyti 0,5 m atstumą nuo dujotiekio arba degių 

skysčių vamzdynų, bei 0,1 m atstumu nuo kitų vamzdynų. Elektros kabelis tiesiant lygiagrečiai silpnųjų 

srovių tinklams, išlaikyti 0,25 m atstumą. Elektros kabelius tiesiant lygiagrečiai gaisro signalizacijos 

kabeliams, išlaikyti ne mažesniu kaip 0,5 m atstumą. Leidžiama šį atstumą sumažinti iki 0,25 m, kai 

lygiagrečiai tiesiamas tik vienas elektros kabelis. Kertant vamzdynų trasas, kabelius tiesti 0,1 m atstumu 

nuo dujotiekio arba degių skysčių vamzdynų, bei 0,05 m atstumų nuo kitų vamzdynų. Jeigu atstumas nuo 

kabelių iki vamzdynų yra mažesnis nei 0,025 m, tai kabelius apsaugoti vamzdžiais po 0,025 m į abi 

puses nuo kertamo vamzdžio. 

Kabelius tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruožuose ir 0,15 m atstumu nuo posūkio kampo 

viršūnės, bei 0,05-0,1 m atstumo nuo atšakų dėžučių arba aparatų. 

Patalpose su pakabinamomis lubomis atšakų dėžutes montuoti: 

-virš pakabinamų lubų kai ertmė virš jų lengvai prieinama, 

-0,1m žemiau lubų, kai ertmė virš jų yra neprieinama. 

Paskirstymo dėžutės turi būti sumontuotos taip, kad jas galima būtų atidaryti, prieiti prie kabelių 

sujungimų, esant reikalui, pratraukti kabelius, neardant pertvarų. 

Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė. Vamzdžių lenkimo spinduliai 

turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. Traukiant laidininkus į 

vamzdžius  negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos. 

24.3 Laidininkų prijungimas 
Laidininkų sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti prieinamos apžiūrai ir remontui. 

Laidininkų 

sujungimui turi būti naudojami jų gyslų medžiagą ir skerspjūvį atitinkantys varžtiniai arba 

spyruokliniai gnybtai. 

Kiekvienas laidininkas, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas 

riebokšliu, užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo 

gamyklinio įrenginio ir gnybtų pažeidimas. Gyslos negali susipinti. 

Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius 

sujungimus, turi būti tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. 

Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir 

dydžiui. 

Laidininkai ≤ 10 mm2 gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o 

laidininkai ≥ 16 mm2 turi būti sujungiami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 
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Laidininkų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti paliekama ne mažesnė 

kaip 50 mm ilgio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. 

Visi kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija. 

 
24.4 Elektros paskirstymo skydai ir skydeliai 
Skydai ir jų montavimo darbai turi būti įvykdyti pagal LST EN 60493-2002 standarto 

reikalavimus. 

Montuojant prietaisus skydo viduje reiktų rezerve palikti 30% erdvės. 

Ant įvadinių paskirstymo skydų turi būti perspėjamasis užrašas: „Elektros paskirstymo 

skydas, neužstatyti erdvės priešais duris“. Komplektuojami automatiniai jungikliai turi būti 

vieno gamintojo. Turi būti užtikrintas automatinių jungiklių atsijungimo selektyvumas. 

Skydų viduje turi būti sudėtos valdymo, skydo ir bendra magistralinės schemos. Gavus 

gaisro signalą, turi automatiškai atsijungti ventiliacijos įrenginiai. 

Visų rozečių, šviestuvų, esančių drėgnose patalpose, o taip pat lauke apsaugai, naudoti 

30mA nuotėkio srovės automatinius jungiklius. 

Skydelius montuoti 1,4-1,7 m aukščio nuo grindų paviršiaus. 

24.5 Nenaudojamos angos 
 

Dėžes ir skydai turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montažo 

metu. Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti užkištos 

įvorių aklėmis. Nenaudojamos angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užkištos 

įpresuojamomis aklėmis. 
 
 

24.6 Jungikliai. Kištukiniai lizdai 
 

Prietaisai nuo užbaigtų grindų lygio iki prietaiso centro turi būti sumontuoti tokiais 

atstumais, kokie yra nurodyti brėžiniuose. 

Paviršinio montavimo rozetės, jungčių ir jungiklių dėžutės turi būti patikimai pritvirtintos 

prie pastato konstrukcijų. Vamzdžiai, instaliuoti į dėžutę, turi būti saugiai pritvirtinti 200mm 

atkarpoje iš kiekvienos dėžės pusės. Vamzdžiai, instaliuoti į dėžę, turi turėti patikimai 

užsandarintas angas, kad nepatektų dulkės ir drėgmė. Erdvė apie paslėpto montažo rozetę, 

jungikli, jungčių dėžę, skirtą atmosferiniams poveikiams atspariai įrangai, turi būti rūpestingai 

užsandarinta, kad apsaugotų pastatą arba konstrukciją nuo drėgmės arba dulkių patekimo. 

Kompiuterinės ir elektros įrangos rozetės turi jungtis nuo atskirų grupių. Fazių kaita 

trifazėse rozetėse turi būti patikrinta. 
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Bendro naudojimo patalpose (kur nuolat būna vaikai) klavišiniai jungikliai ir perjungikliai 

įrengiami 1,8m aukštyje nuo grindų. Personalo kabinėtose (kambariuose), techniniuose 

patalpose klavišiniai jungikliai sumontuoti 0,9m aukštyje nuo grindų. Klavišinių jungiklių 

įrengimo aukštį tikslinti darbo projekte suderinus su Užsakovu. Kelėta šalia esantys jungikliai 

turi būti viename rėmelyje. 

Kištukinių lizdų skirtų technologinei įrangai įrengimo aukšti tikslinti parinkus įrangą. 

Kištukinių lizdų įrengimo aukštį tikslinti darbo projekte suderinus su Užsakovu. Kištukinių 

lizdų blokus montuoti horizontaliai. 

 
24.7 Šviestuvai 
Šviestuvai turi būti tvirtinami taip, kad jų padėtis būtų stabili. Kabamų šviestuvų tvirtinimo 

įranga turi išlaikyti penkis kartus didesnę negu šviestuvo svoris apkrovą. Šviestuvo tvirtinimui 

naudoti kartu su šviestuvais teikiamus montažinius aksesuarus. 

Stacionarių šviestuvų srovinės srieginės patrono dalys turi būti prijungtos prie nulinio 

laidininko. Laidų įvedimo į armatūrą vietose turi būti sumontuotos izoliacinės įvorės arba 

izoliaciniai antgaliai. Į šviestuvo armatūrą laidai turi būti įtraukiami taip, kad įvedimo vietoje 

nebūtų pažeidžiama izoliacija ir patrono kontaktai nebūtų tempiami. Lankstinių armatūros 

sujungimų vietose laidai neturi būti tempiami ir trinami. Jie neturi savaime persislinkti ir judėti 

judamuosiuose armatūros elementuose. 

Maitinimo laidai neturi būti sujungiami šviestuvų tvirtinimo gembių, vamzdžių ir kitų 

tvirtinimo konstrukcijų viduje. Laidų sujungimo vietos turi būti prieinamos apžiūrėti. Šviestuvų 

su 100W ir didesnės galios kaitinamosiomis ir dujų išlydžio lempomis armatūroje turi būti 

naudojami laidai, kurių leistinoji izoliacijos įšilimo temperatūra yra ne mažesnė kaip 100 oC. 

Šviestuvų armatūroje naudojamų laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti tinklo laidininkų 

izoliacijos klasę. Tiesiogiai prie patronų prijungiamų varinių laidininkų skerspjūvis turi būti ne 

mažesnis kaip 0,5 mm2 patalpose ir 1 mm2 lauke. 
 

Projekte numatyti būtinos elektros saugos klasės ir būtino mechaninio atsparumo 

šviestuvai, todėl jų keitimas galimas tiktai gavus raštišką projekto autoriaus sutikimą. 

Naudojamų lempų galia, šviesos srautas, bei spalvų patekimo geba turi atitikti projekte 

nurodytas technines specifikacijas. 

 
24.8 Įžeminimas, potencialo išlyginimas 
 

Elektros įrenginių įžeminimui panaudoti esamą elektros skydinės patalpoje įžeminimo 

kontūrą su R<10Ω, prieš tai atlikti esamo kontūro varžos matavimus. Nuo projektuojamo IPS 
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skydo elektros tinklai projektuojami pagal TN-S tinklo posistemę. Elektros įrenginių 

įžeminimas atliekamas elektros instaliacijos trečia arba penkta įžeminimo gysla. 

Jeigu esamo kontūro varža neatitiks reikalavimams (R<10Ω), įrengti naują įžeminimo 

kontūrą elektros skydinės patalpoje arba lauke ir nutiesti iki elektros skydinės pagrindinį 

įžeminimo laidininką (metalinė cinkuota juosta 4x40mm). 

Visos metalinės konstrukcijos, elektros prietaisai ir įrenginiai, technologiniai vamzdynai, 

ortakiai, galintys patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant 

prie PE šynos. Įžeminimui reikia naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio 

viengyslius kabelius, su žalios ir geltona spalvos izoliacija. 

Elektros prietaisai prie įžeminimo tinklo turi būti prijungti naudojant kištukinius lizdus su 

PE kontaktu. 

Visos san. mazguose esančios pasiekiamos elektros įrenginių pasyviosios dalys ir 

pašalinės laidžiosios dalys turi būti prijungtos prie potencialą suvienodinančio laidininko, 

sujungto su įžemintuvu. 

24.9 Vietiniai bandymai 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą 

ir suderinti su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos, kad būtų 

įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Bandymai turi būti vykdomi  taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų 

galima patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 

Pabaigus atskiras darbo dalis, rangovas kartu su užsakovu privalo atlikti visus vietinius 

bandymus. 

Rangovas užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, 

reikalingas efektyviam darbui bei priežiūrą. 

Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti išbandyta kaip visuma realioms 

sąlygomis. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad 

jo darbai ir visi prietaisai, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka 

numatytas funkcijas bei operacijas. 

24.10 Darbų sauga 
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių 

taisyklių: 
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“Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai” (2008.01.15 įsakymas Nr. A1-22/D1-34)  

“Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” DT 5-00. 

“Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius”. 

“Elektros ir tinklų techninio eksploatavimo laikinosios taisyklės”. 

 “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės” 2010 07 27, įsak. Nr.1-233. 

kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 

Visos darbai turi atlikti elektrotechninis personalas. Elektrotechninis personalas 

organizuoja ir vykdo elektros įrenginių remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, 

vykdo juose operatyvinius perjungimus. Elektrotechninis personalas, dirbdamas veikiančiuose 

elektros įrenginiuose, privalo užtikrinti pagal jam suteiktas teises „Saugos taisyklių 

eksploatuojant elektros įrenginius“ ir kitų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų vykdymą. 

Elektrotechniniu personalu gali būti asmenys, turintys atitinkamą elektrotechninį 

išsilavinimą, nustatyta tvarka atestuoti ir turintys pažymėjimus, suteikiančius teisę eksploatuoti 

veikiančius atitinkamų įtampų elektros įrenginius (iki 1000V ar iki ir per 1000V). 

Visi montavimo darbai turi būti vykdomi gręžtai laikant „Saugos taisyklės eksploatuojant 

elektros įrenginius“ reikalavimai. 

Darbų saugai užtikrinti, dirbant  pastočių elektros įrenginiuose,  būtina prijungti įžemiklius 

ant atjungto darbams elektros įrenginio visų fazių iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa, 

išskyrus atjungtas renkamas šynas, kurias pakanka įžeminti vienoje vietoje. 

Jeigu prijungti įžemikliai yra atskirti nuo srovinių dalių, ant kurių dirbama, atjungtais 

jungtuvais, skyrikliais, skirtuvais, galios skyrikliais, išimtais saugikliais, demontuotomis 

šynomis arba laidais, tai papildomą kilnojamąjį įžemiklį darbo vietoje prie srovinių dalių būtina 

prijungti tik tuomet, kai šiose dalyse gali atsirasti indukuota įtampa. Šiuo atveju visi prijungti 

kilnojamieji įžemikliai turi būti matomi iš darbo vietos. Išimti bei įstatyti saugiklius reikia 

išjungus įtampą. Prijungimuose, kurių schemoje prieš saugiklius nėra komutacinių aparatų, 

leidžiama išimti bei įstatyti saugiklius esant įtampai, tačiau kai nėra apkrovos. 

Darbų saugai užtikrinti, dirbant kabelių linijose, būtina kabelį atjungti, iškrauti ir įžeminti 

atjungimo vietose iš visų pusių, kur gali būti įjungta įtampa. Kabeliuose, išeinančiuose į oro 

linijas, gali atsirasti indukuota įtampa ar statinis krūvis, dėl ko juos reikia papildomai įžeminti iš 

oro linijos pusės. Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kuris kabelis atjungtas 

darbams, darbo vietoje jį praduriant specialiu įtaisu. Tai turi atlikti du darbuotojai, iš kurių 

vienas turi būti ne žemesnės kaip VK kvalifikacijos, o antras - PK. 
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Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas, 

patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose. Tai 

atlieka darbų vykdytojas. 

Vidaus kabelių linijose, kur pagal brėžinius ir etiketes, kabelių ieškikliu galima tiksliai 

nustatyti atjungtą remontuotiną kabelį, leidžiama prieš pjovimą ar movos ardymą kabelio 

nepradurti. Šiuo atveju, pjaunant kabelį ar ardant movą, reikia naudoti įžemintus įrankius, 

akinius, mūvėti dielektrines pirštines ir stovėti ant izoliuoto pagrindo arba apsiavus dielektrinius 

botus. 

Kabeliai klojami ir movos montuojamos pagal specialią instrukciją. 

Perkloti kabelius neatjungus įtampos leidžiama esant būtinumui, laikantis šių sąlygų: 

-perklojamo kabelio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C; 

-perklojamame kabelyje esančios movos turi būti patikimai pritvirtintos prie lentos; 

-dirbti reikia užsimovus dielektrines pirštines. Apsaugai nuo mechaninių pažeidimų ant 

dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 

Nelaimingi atsitikimai, susiję su darbo santykiais, tiriami pagal Nelaimingų atsitikimų 

darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus. 

 
24.11 Priešgaisrinė sauga 

 
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir 

statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos 

storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies 

plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. 

Laiptinėse draudžiama elektros instaliacija, išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir 

koridoriams apšviesti. Jeigu pastato patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti žmones 

apie gaisrą, elektros tiekimas joms turi būti atliekamas pagal pirmą patikimumo kategoriją. 

Elektros įrengimai, įrengti užrakinamuose sandėliuose, kuriose yra gaisrui pavojingos zonos, 

turi turėti elektros jėgos ir apšvietimo atjungimo aparatą sandėlio išorėje nepriklausomai nuo 

to, kad atjungimo aparatai yra sandėlio patalpose. Išorėje montuojamas atjungimo aparatas 

turi būti sumontuotas dėžėje, pagamintoje iš nedegios medžiagos ir pritaikytas plombavimui. 

Atjungimo aparatas turi būti prieinamas aptarnaujančiam personalui bet kuriuo paros metu. 

Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jų užsandarinamos nedegiomis 

medžiagomis nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdžiams, 

kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iš abiejų statybinės konstrukcijos pusių 

po 30cm turi būti padengti ugniai atspariais dažais. 
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25. ESAMŲ ĮRENGINIŲ IŠMONTAVIMO DARBAI
Prieš išmontuojant elektros įrenginius būtina juos atjungti iš elektros tinklo. Patikrinti 

įtampos nebuvimą. Išmontavimo ir perjungimo darbus atlikti laikantis galiojančių taisyklių ir 

normų (paskutinių galiojančių laidų): Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 

Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės. 

Statybos atliekos statybos metu rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas; 

- tinkamas perdirbti atliekas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos 

- utilizuoti, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statytojas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, 

nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. 
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7.SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 Pozi- 
cija 

 

Pavadinimas, techninės charakteristikos Žymuo
(kodas)

Tech.
spec. 

Mato
vienetai Kiekis Pastabos 

1 Jėgos skydai (montavimas) 

1.1 Įvadinio paskirstymo skydo ĮPS 
rekonstrukcija.

ĮPS TS11,12 kompl.  

1 Esamas
rekonstruojamas

1.1.1 Metalinis, IP40, išmatavimus tikslinti
pagal esamą situaciją 

TS11,12 vnt. 1 

1.1.2 Įvadinis saugiklių kirtiklių blokas, 100A TS1 vnt. 1 
1.1.3 Tripolis automatinis jungiklis 63A,

atkirtos charakteristika C 
 TS1 vnt. 1 

1.1.4 Tripolis automatinis jungiklis 50A,
atkirtos charakteristika C 

 TS1 vnt. 1 

1.1.5 Tripolis automatinis jungiklis C20A TS1 vnt. 1 
1.1.6 Vienpolis automatinis jungiklis C16A TS1 vnt. 1 
1.2 Paskirstymo skydo PS montavimas PS TS11,12 kompl. 1 

1.2.1 
Metalinis arba plastikinis skydas, IP40,
išmatavimus tikslinti pagal esamą
situaciją 

TS11,12
vnt. 1 

1.2.2 Tripolis kirtiklis 20A TS2 vnt. 1 

1.2.3 Vienpolis automatinis jungiklis 16A,
atkirtos charakteristika C 

 TS1 vnt. 5 

1 2 4 Vienpolis automatinis jungiklis B10A TS1 vnt. 5 
1.2.5 Srovės nuotėkio relė 25A, 30mA, 2-polė vnt. 2 
1.3 Apskaitos skydo ĮAS montavimas ĮAS TS11,12 kompl. 1 

1.3.1 
Metalinis skydas, IP40, išmatavimus
tikslinti pagal esamą situaciją
plombuojamas, su vieta apskaitai 

TS11,12
vnt. 1 

1.3.2 Tripolis automatinis jungiklis C16A  TS1 vnt. 1 
1.4 2/3/4 butų apskaitos paskirstymo skydo 

rekonstrukcija 
TS11,12 

kompl. 15 

1.4.1 Vienpolis automatinis jungiklis 16A,
charakteristika C 

 TS2 vnt. 82 Tikslinti pagal 
turimas galias 

1.4.2 Vienpolis automatinis jungiklis 25A 
ar 32A, charakteristika C 

 TS2 vnt. 82 Tikslinti pagal 
turimas galias 

1.4.4 Gnybtynas 24sk.xØ5.3mm(1.5÷10mm2), 
2sk.x Ø9.0mm (35mm2), plombuojamas vnt. 15 
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1.4.5 Montažinis profilis DIN EN50022 
2000x35mm. 

  vnt. 
 

10  

 

1.4.6 Spynų ir skaitiklių angų skyduose 
įrengimas, skydo durelių sutvarkymas 

  Kompl. 
 

15  

  
2 Kabelinės linijos (montavimas) 

Pozi- 
cija 

 

Pavadinimas, techninės charakteristikos Žymuo
(kodas)

Tech.
spec. 

Mato 
vienetai 

 

Kiekis Pastabos 

2.1 Kabeliai      
2.1.1 El. kabelis Cu 5x50mm2 Cca s1,d1,a1  TS6 m 10  
2.1.2 El. kabelis Cu 5x25mm2 Cca s1,d1,a1  TS6 m 153  
2.1.3 El. kabelis Cu 5x4mm2 Cca s1,d1,a1  TS6 m 5  
2.1.4 El. kabelis Cu 3x2,5mm2 Cca s1,d1,a1  TS6 m 251  
2.1.5 El. kabelis Cu 3x1,5mm2 Cca s1,d1,a1  TS6 m 723  

3 Šviestuvų, (apšvietimo valdymas ) montavimas 
 
 

3.1.1 

Šviestuvas, 1x18W, 230/240V, 50/60Hz,
IP54, 1440lm, 4000K, su LED lempomis, 
stiklinis gaubtas, gaubtas nuimamas 
pasukus. (rūsio patalpos) 

 
 

TS7.2 
 

vnt. 

 
 

35 

 

 
3.1.2 

Šviestuvas, 1x12W, 230/240V, 50/60Hz, 
IP20,IP44, su integruotu judesio – tamsos 
davikliu , 800lm, 4000K(laiptinėse, lauke)

 
TS7.1 vnt. 

 
21 

 

4 Jungiklių, kištukinių lizdų, montažinių, paskirstymo dėžučių montavimas 
 

4.1.1 
Kištukinis  lizdas  iš  savaime gęstančio
poliesterio, su įžeminimo kontaktu IP44 
apsaugos klasės 16A, ~230V 

 TS9 
vnt. 

 
1 

 

 
4.1.2 

Jungikliai iš savaime gęstančio
poliesterio, vienpolis, IP44 apsaugos
klasės 10A, ~230V 

 TS8 
vnt. 

 
12 

 

 
4.1.3 

Perjungikliai iš savaime gęstančio
poliesterio, vienpolis, IP44 apsaugos
klasės 10A, ~230V 

 TS8 
vnt. 

 
2 

 

 

4.1.4 Skirstomosios dėžutės apšvietimo 
tinklams 

 TS10 vnt. 
 

65 
 

5 PVC vamzdžių, kabelių, sujungimo detalių ir k t. Montavimas 
 

5.1.1 PVC vamzdis skirtas elektros instaliacijai
patalpose. Ø63mm 

 TS13 m 
 

118  

 

5.1.2 PVC vamzdis skirtas elektros instaliacijai
patalpose. Ø40mm 

 TS13 m 
 

5  

5.1.3 PVC vamzdis skirtas elektros instaliacijai 
patalpose. Ø20mm 

 TS13 m 
 

884 
 

5.1.4 Kabelių jungimo dalys   kompl. 1  

5.1.6 Papildomos montažinės medžiagos   kompl. 1  

5.1.7 Papildomos sandarinimo medžiagos   komp
l

1  

5.1.8 Galinės movos kabeliui 25mm2  TS20 kompl. 30  

5.1.9 Galinės movos kabeliui 50mm2  TS20 kompl. 2  
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Savireguliuojantis šildymo kabelis 
įlajoms (įlajos komplektas) 

TS23 kompl 3 

5.1.10 Kabelis temperatūros sensoriaus 
pajungimui 

Cu 2x1,5 m 15 

6 Įžeminimas ir žaibosauga 
6.1.1 Cinkuota plieno viela Ø8mm TS14,15 m 58 

6.1.2 Cinkuota juosta 40x4mm TS14,15 m 35 

6.1.3 Cinkuota juosta 25x4mm TS14,15 m 25 

6.1.4 Vielos laikikliai TS14,15 vnt. 44 

6.1.5 Variuotas  plieno  strypas;  Ø14.2mm, 
L=1.5m 

TS14,15 vnt. 30 

6.1.6 Įkalimo galvutė Ø14.2mm TS14,15 vnt. 6 

6.1.7 Plieninis antgalis Ø14.2mm TS14,15 vnt. 6 

6.1.8 Strypų sujungimo mova Ø14.2mm TS14,15 vnt. 12 

6.1.9 Antikorozinė pasta 0,5 kg TS14,15 vnt. 2 

6.1.10 Komutavimo- matavimo dėžutė TS14,15 vnt. 2 

6.1.11 Kryžminė jungtis (strypas-juosta) TS14,15 vnt. 6 

6.1.12 Kryžminė jungtis (juosta-viela) TS14,15 vnt. 2 

6.1.13 
6.1.136 

A1, A2 nedegumo klasės vamzdis 
(vidinis diametras 22mm, išorinis 
82mm akmens vatos kevalas) 

TS14,15 m 28 

6.1.14 Aktyvinis žaibolaidis R=60m, IV 
k ij 5 i b i i i i

TS14,15 kompl. 1 

6.1.15 Viršįtampių iškroviklis B+C klasės TS5 kompl. 1 Montuojama 
elektros skydinėje

6.1.18 Kabelis viengyslis 1x35mm2 TS6 m 15 Montuojama 
elektros skydinėje

6.1.19 Papildomos montažinės medžiagos kompl. 1 

7 Demontavimo darbai (bendrose patalpose) 
7.1.1 Esamos instaliacijos kabelių 

demontavimas 
  m. 507

7.1.2 Esamų apsaugos prietaisų 
įvadin.spintoje/butų apskaitos skyduose
demontavimas 

vnt. 130

7.1.3 Esamų šviestuvų demontavimas vnt. 40 Tikslinti darbų 
metu 

8 Derinimo darbai(bendrose patalpose, lauke) 
8.1.1 Derinimo darbai kompl. 1 Visam kompleksui
8.1.2 Pereinamųjų varžų matavimai kompl. 1 Visam kompleksui
8.1.3 Kabelių izoliacijos varžų matavimai kompl. 1 Visam kompleksui
8.1.4 Įžeminimo varžų matavimai kompl. 1 Visam kompleksui

Pastaba: gaminius, galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, 
nurodytomis TS (techninės specifikacijos) reikalavimuose. 
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8.BRĖŽINIAI



BB

R-10

4,95

R-9

5,39

R-8

3,84

R-7

3,84

R-6

4,84

R-5

4,25

R-4

5,88

R-3

3,80

R-2

3,47

R-14

3,37

R-13

3,75

R-12

3,65

R-11

4,01

R-16

4,27

R-18

5,03

R-18

4,50

R-1

14,43

R-19

70,60

R-29

4,71

R-28

4,54

R-27

4,68

R-26

4,62

R-25

4,62

R-24

6,24

R-22

6,35

R-23

2,02

R-21

16,39

R-32

7,51

R-31

6,66

R-30

7,49

R-34

18,24

R-33

13,83

R-35

5,13

R-36

5,10

R-34

7,35

R-39

5,88

R-38

2,71

R-40

16,18

R-41

2,74

R-47

5,67

R-48

9,66

R-49

7,96

R-43

5,42

R-44

4,80

R-45

4,22

R-46

5,33

R-50

8,55

R-51

5,15

R-52

7,65

R-41

17,49

R-42

5,83

R-53

13,72

R-62

2,76

R-61

4,74

R-54

6,77

R-60

6,67

R-55

21,79

R-59

6,67

R-58

6,58

R-57

6,64

R-56

6,24

R-20

2.74

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

AA

CC

DD

EE

FF

GG

JJ

HH

A
-
A

A
-
A

1.2.

1.4.

2.2.

2.2.2

PS Gr.3

100lx

4x 1x18W IP54

es.PP67

ĮPS (rekonstruojamas)

p
r
o
j
.
Į
A
S

p
r
o

j
.
P

S

Rįž<10Ω

PS Gr.3

100lx

2x 1x18W IP54

Elektros skydinė

Sujungiama su proj.žaibosaugos kontūru

PS Gr.3

50lx

3x 1x18W IP54

ŠP

PS Gr.3

50lx

2x 1x18W IP54

PS Gr.3

50lx

2x 1x18W IP54

PS Gr.3

PS Gr.3

PS Gr.3

PS Gr.3

PS Gr.3

PS Gr.3

PS Gr.3

PS Gr.3

PS Gr.3

50lx

1x18W IP54

50lx

3x 1x18W IP54

50lx

2x 1x18W IP54

50lx

3x 1x18W IP54

50lx

1x18W IP54

50lx

2x 1x18W IP54

50lx

2x 1x18W IP54

50lx

5x 1x18W IP54

PS Gr.3

50lx

1x18W IP54

1x12W IP44

1x12W IP44

1x12W IP44

es.apskait

Užsakovas: UAB „Varėnos komunalinis

ūkis“, Vytauto g. 57, LT-65219 Varėna

Statytojas: Daugiabučio Namų Savininkų

Bendrija „Vikis“

 DOKUMENTO ŽYMUO

979-XX-TDP-E-1

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.

PAT.

DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO

CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,

VILNIUS, LT-03118

Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO Z. VORONECKO G. 5, VARĖNA,

PAPRASTOJO REMONTO - ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ELEKTROTECHNIKA. JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLAI.

RŪSIO PLANAS

1:1, 1:100

PV

PDV

31324

17564

TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS

TRUMP.

LT

REGIMANTAS GILVICKAS

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO

R-1

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-16

R-18

R-18

R-19

R-2

R-20

R-21

R-22

R-23

R-24

R-25

R-26

R-27

R-28

R-29

R-3

R-30

R-31

R-32

R-33

R-34

R-34

R-35

R-36

R-38

R-39

R-4

R-40

R-41

R-41

R-42

R-43

R-44

R-45

R-46

R-47

R-48

R-49

R-5

R-50

R-51

R-52

R-53

R-54

R-55

R-56

R-57

R-58

R-59

R-6

R-60

R-61

R-62

R-7

R-8

R-9

PATALPA

Koridorius

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Šilumos punktas

Sandėliukas

Sandėliukas

Koridorius

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Koridorius

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Koridorius

Koridorius

Sandėliukas

Sandėliukas

Vandens apskaitos mazgas

Koridorius

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Elektros skydinė

Sandėliukas

Sandėliukas

Koridorius

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas

PLOTAS

14,43

4,95

4,01

3,65

3,75

3,37

4,27

4,50

5,03

70,60

3,47

2.74

16,39

6,35

2,02

6,24

4,62

4,62

4,68

4,54

4,71

3,80

7,49

6,66

7,51

13,83

7,35

18,24

5,13

5,10

2,71

5,88

5,88

16,18

17,49

2,74

5,83

5,42

4,80

4,22

5,33

5,67

9,66

7,96

4,25

8,55

5,15

7,65

13,72

6,77

21,79

6,24

6,64

6,58

6,67

4,84

6,67

4,74

2,76

3,84

3,84

5,39

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis. Esant esminiams
neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 140mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai
šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storio polistireniniu putplasčiu 70N, klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas.



BB

1-6

18,33

2-2

17,58

1-1

6,67

1-5

2,37

1-4

14,15

1-3

8,90

1-2

1,85

3-5

9,26

1-7

4,27

2-1

4,28

2-5

1,19

2-4

2,84

2-3

7,58

2-6

5,68

3-7

3,64

3-2

18,33

3-3

2,35

3-1

6,55

3-6

1,40

3-4

14,23

16-6

18,78

17-3

14,28

16-5

2,36

16-1

6,41

16-2

1,49

16-4

13,74

16-3

8,79

16-7

4,71

17-4

9,06

17-5

1,38

17-2

2,34

17-1

6,46

17-7

6,71

17-6

18,30

18-1

11,31

1,00

18-8

18-7

1,95

18-6

1,63

18-5

9,96

18-4

8,17

18-3

8,17

18-2

18,65

18-2

6,70

31-3

8,75

31-5

2,09

31-1

7,66

31-2

1,45

31-3

9,05

31-6

18,54

31-8

8,12

32-3

10,64

32-2

13,34

32-7

8,75

32-8

1,34

32-1

8,49

32-4

18,15

32-6

13,01

32-9

7,10

32-5

2,25

31-7

11,66

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

AA

CC

DD

EE

FF

GG

JJ

HH

A
-
A

A
-
A

1.2.

1.4.

2.2.

2.2.2

50lx

1x12W IP20

50lx

1x12W IP20

50lx

1x12W IP20

50lx

1x12W IP44

50lx

1x12W IP44

50lx

1x12W IP44

 DOKUMENTO ŽYMUO

979-XX-TDP-E-2

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.

PAT.

DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO

CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,

VILNIUS, LT-03118

Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO Z. VORONECKO G. 5, VARĖNA,

PAPRASTOJO REMONTO - ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ELEKTROTECHNIKA. JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLAI

PIRMO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

PV

PDV

31324

17564

TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS

TRUMP.

LT

REGIMANTAS GILVICKAS

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

16-1

16-2

16-3

16-4

16-5

16-6

16-7

1-7

17-1

17-2

17-3

17-4

17-5

17-6

17-7

18-1

18-2

18-2

18-3

18-4

18-5

18-6

18-7

18-8

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

3-1

31-1

31-2

31-3

31-3

31-5

31-6

31-7

31-8

3-2

32-1

32-2

32-3

32-4

32-5

32-6

32-7

32-8

32-9

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

51-3

PATALPA

Koridorius

Virtuvė

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Virtuvė

Koridorius

Tualetas

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Kambarys

Lodžija

Lodžija

Koridorius

Vonia

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Kambarys

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Lodžija

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Sandėliukas

Vonia

Tualetas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Sandėliukas

Lodžija

Koridorius

Koridorius

Tualetas

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Koridorius

Kambarys

Kambarys

Koridorius

Vonia

Koridorius

Virtuvė

Virtuvė

Lodžija

Vonia

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Lodžija

Vonia

PLOTAS

6,67

1,85

8,90

14,15

2,37

18,33

6,41

1,49

8,79

13,74

2,36

18,78

4,71

4,27

6,46

2,34

14,28

9,06

1,38

18,30

6,71

11,31

18,65

6,70

8,17

8,17

9,96

1,63

1,95

1,00

4,28

17,58

7,58

2,84

1,19

5,68

6,55

7,66

1,45

8,75

9,05

2,09

18,54

11,66

8,12

18,33

8,49

13,34

10,64

18,15

2,25

13,01

8,75

1,34

7,10

2,35

14,23

9,26

1,40

3,64

2,11

PASTABOS:

1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis. Esant

esminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus sprendinių tikslinimui.

2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.

3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 140mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija,

angokraščiai šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos

skardos.

4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storio polistireniniu putplasčiu 70N, klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir

dažymas.

Užsakovas: UAB „Varėnos komunalinis

ūkis“, Vytauto g. 57, LT-65219 Varėna

Statytojas: Daugiabučio Namų Savininkų

Bendrija „Vikis“



BB

4-6

18,11

5-2

17,71

4-1

6,60

4-5

2,29

4-4

14,12

4-3

8,78

4-2

1,85

6-5

9,21

4-7

4,27

5-1

4,33

5-5

1,19

5-4

2,77

5-3

7,58

5-6

5,68

6-7

3,64

6-2

18,23

6-3

2,35

6-1

6,55

6-6

1,35

6-4

14,29

19-6

18,64

20-3

14,26

19-5

2,28

19-1

6,34

19-2

1,43

19-4

13,81

19-3

8,79

19-7

4,71

20-4

9,06

20-5

1,38

20-2

2,28

20-1

6,54

20-7

6,71

20-6

18,30

21-1

11,31

1,00

21-8

21-7

1,95

21-6

1,63

21-5

9,96

21-4

8,17

21-3

8,17

21-2

18,65

21-2

6,70

33-3

8,75

33-5

2,09

33-1

7,66

33-2

1,45

33-3

9,05

33-6

18,54

33-8

8,12

34-3

10,64

34-2

13,34

34-7

8,75

34-8

1,34

34-1

8,49

34-4

18,15

34-6

13,01

34-9

7,10

34-5

2,25

33-7

11,66

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

AA

CC

DD

EE

FF

GG

JJ

HH

A
-
A

A
-
A

1.2.

2.2.

50lx

1x12W IP20

50lx

1x12W IP20

50lx

1x12W IP20

 DOKUMENTO ŽYMUO

979-XX-TDP-E-3

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.

PAT.

DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO

CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,

VILNIUS, LT-03118

Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO Z. VORONECKO G. 5, VARĖNA,

PAPRASTOJO REMONTO - ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ELEKTROTECHNIKA. JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLAI

TIPINIO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

PV

PDV

31324

17564

TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS

TRUMP.

LT

REGIMANTAS GILVICKAS

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

AUKŠTAS

3,4

BUTO NUMERIS

25, 28

26, 29

35, 37

36, 38

7, 10

8, 11

9, 12

24, 27

ŽYMUO

19-2

19-3

19-4

19-5

19-6

19-7

20-2

20-3

20-4

20-5

20-6

20-7

21-2

21-2

21-3

21-4

21-5

21-6

21-7

21-8

33-2

33-3

33-3

33-5

33-6

33-7

33-8

34-2

34-3

34-4

34-5

34-6

34-7

34-8

34-9

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

20-1

21-1

33-1

34-1

4-1

5-1

6-1

19-1

PATALPA

Tualetas

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Kambarys

Lodžija

Vonia

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Kambarys

Lodžija

Kambarys

Lodžija

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Sandėliukas

Vonia

Tualetas

Tualetas

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Koridorius

Vonia

Koridorius

Virtuvė

Virtuvė

Lodžija

Virtuvė

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Virtuvė

Lodžija

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Sandėliukas

Lodžija

Kambarys

Vonia

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Lodžija

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

PLOTAS

1,43

8,79

13,81

2,28

18,64

4,71

2,28

14,26

9,06

1,38

18,30

6,71

18,65

6,70

8,17

8,17

9,96

1,63

1,95

1,00

1,45

8,75

9,05

2,09

18,54

11,66

8,12

13,34

10,64

18,15

2,25

13,01

8,75

1,34

7,10

1,85

8,78

14,12

2,29

18,11

4,27

17,71

7,58

2,77

1,19

5,68

18,23

2,35

14,29

9,21

1,35

3,64

6,54

11,31

7,66

8,49

6,60

4,33

6,55

6,34

PASTABOS:

1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis. Esant

esminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus sprendinių tikslinimui.

2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.

3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 140mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija,

angokraščiai šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos

skardos.

4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storio polistireniniu putplasčiu 70N, klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir

dažymas.

Užsakovas: UAB „Varėnos komunalinis

ūkis“, Vytauto g. 57, LT-65219 Varėna

Statytojas: Daugiabučio Namų Savininkų

Bendrija „Vikis“
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Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO

CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,

VILNIUS, LT-03118

Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO Z. VORONECKO G. 5, VARĖNA,

PAPRASTOJO REMONTO - ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ELEKTROTECHNIKA. JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLAI

PENKTO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

PV

PDV

31324

17564

TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS

TRUMP.

LT

REGIMANTAS GILVICKAS

PENKTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

13-6

13-7

14-1

14-2

14-3

14-4

14-5

14-6

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

15-7

20-3

28-1

28-2

28-3

28-4

28-5

28-6

28-7

29-1

29-2

29-4

29-5

29-6

29-7

30-1

30-2

30-2

30-3

30-4

30-5

30-6

30-7

30-8

34-8

39-1

39-2

39-3

39-3

39-5

39-6

39-7

39-8

40-1

40-2

40-3

40-4

40-5

40-6

40-7

40-9

PATALPA

Koridorius

Virtuvė

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Virtuvė

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Sandėliukas

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Vonia

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Lodžija

Kambarys

Koridorius

Tualetas

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Kambarys

Lodžija

Koridorius

Vonia

Virtuvė

Tualetas

Kambarys

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Lodžija

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Sandėliukas

Vonia

Tualetas

Virtuvė

Koridorius

Tualetas

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Koridorius

Kambarys

Kambarys

Koridorius

Vonia

Koridorius

Virtuvė

Lodžija

PLOTAS

6,60

1,85

8,78

14,12

2,29

18,11

4,27

4,33

17,71

7,58

2,77

1,19

5,68

6,55

18,23

2,35

14,29

9,21

1,35

3,64

14,26

6,34

1,43

8,79

13,81

2,28

18,64

4,71

6,54

2,28

9,06

1,38

18,30

6,71

11,31

18,65

6,70

8,17

8,17

9,96

1,63

1,95

1,00

1,34

7,66

1,45

8,75

9,05

2,09

18,54

11,66

8,12

8,49

13,34

10,64

18,15

2,25

13,01

8,75

7,10

PASTABOS:

1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis. Esant

esminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus sprendinių tikslinimui.

2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.

3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 140mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija,

angokraščiai šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos

skardos.

4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storio polistireniniu putplasčiu 70N, klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir

dažymas.

Užsakovas: UAB „Varėnos komunalinis

ūkis“, Vytauto g. 57, LT-65219 Varėna

Statytojas: Daugiabučio Namų Savininkų

Bendrija „Vikis“
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2.2.2

0,5 m spinduliu aplink įlajas

nuolydis ≥6° į įlajos pusę

0,5 m spinduliu aplink įlajas

nuolydis ≥6° į įlajos pusę

0,5 m spinduliu aplink įlajas

nuolydis ≥6° į įlajos pusę

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

i≥1,4°

PASTABOS:
1.Montuojant žaibolaidžio nuleistuvus ties pastatų kampais, parapetais, karnyzais būtinas aukščio pakilimas (apie 40cm), norint aplenkti pastato stačius kampus.
2.Turi būti išlaikyta sąlyga: d>L/20
3.Žaibolaidžio nuleistuvai (įžeminimo laidininkai apvalaus profilio nerūdijančio plieno 8mm.)
4.Kiekvienas įžeminimo laidininkas prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas išardoma jungtimi, kurią būtina atjungti, kai norima išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą.
5.Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.
6.Dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai.
7.Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengiamas išorinėje statinio pusėje. Jei pastato išorėje neįmanoma įrengti įžeminimo laidininkų, jie įrengiami specialios paskirties
vamzdžiuose per visą arba dalį pastato aukščio viduje arba po apdaila. Nedegių izoliacinių vidinių kanalų naudojimas galimas tik tada, kai jų vidinis skerspjūvis didesnis negu 2000
mm2. Atstumų reikalavimai (žr. STR 2.01.06:2009 ) turi būti įvykdyti visais atvejais. Pastato išorinės jungiamosios konstrukcijos gali būti naudojamos kaip įžeminimo laidininkai,
jeigu jų kontaktinių sujungimų pereinamoji varža ne didesnė kaip 0,05 Ω.
Šiuo atveju aktyvusis žaibolaidis turi būti sujungtas su pastato metalinėmis konstrukcijomis, kurios turi būti sujungtos su įžeminimo sistema. Visa ši sistema turi atitikti STR
2.01.06:2009  III skyriaus reikalavimus. Turint omenyje, kad esami pastato elementai gali būti pakeisti arba pašalinti, reikia numatyti kitus galimus laidininkus;
8.Žaibo ėmikliai ir įžeminimo laidininkai tvirtinami standžiai, kad nenutrūktų veikiant tokioms jėgoms kaip vėjo gūsis, sniego balasto kritimas ir kt. ar mechaniniam poveikiui
9.Visi stogo apskardinimo elementai, metalinės kopetėlės ar metalinis lietvamzdis prijungiamas prie žaibosaugos sistemos. Taip pat prijungiami ir metaliniai elementai esantys prie
pastato-kopečios, turėklai, didelių stoglangių metal. rėmai ir kt. Metalinis stogas bent vienoje vietoje prijungiamas prie įžeminimo sistemos..

Aktyvusis žaibolaidis 6m aukščio

Pagalvėlė žaibosaugos vielai

Žaibosaugos viela D8mm

Įžeminimo kontūras

Įžeminimo kontūro nuvedimas A1-A2 klasės nedegumo vamzdyje

Žaibolaidžio nuvedimo su įžeminimo kontūru  sujungimo dėžutė

Įrengiamas įžeminimo kontūras abiejose pastato

pusėse

Įrengiamas įžeminimo kontūras abiejose pastato

pusėse (sujungiamas su pastato įžeminimo

kontūru)

Įrengiamas įlajų šildymas

Įrengiamas įlajų šildymas

Kabelis Cu 3x2,5 PVC d20 po danga

iš 5A skydinės

Žaibolaidis iškeliamas 4m virš stogo , min 2m virš bet kurio išsikišančio įrenginio ar

pastato elemento,  (statomas trikojis)

Žaibolaidis R=60m , IV kategorija

Įrengiamas įlajų šildymas

iš 5A skydinės

iš 5A skydinės

Kabelis Cu 3x2,5 PVC d20 po danga

Kabelis Cu 3x2,5 PVC d20 po danga
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UAB „PROJEKTŲ RENGIMO

CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,

VILNIUS, LT-03118

Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO Z. VORONECKO G. 5, VARĖNA,

PAPRASTOJO REMONTO - ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ELEKTROTECHNIKA. ŽAIBOSAUGOS IR ĮŽEMINIMO

ĮRENGIMAS PLANAS. ĮLAJŲ ŠILDYMAS.

1:100

PV

PDV

31324

17564

TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS

TRUMP.

LT

REGIMANTAS GILVICKAS

PASTABOS:

1. Projektuojama stogo danga - bituminė ruloninė;

2. Nuotekų stovų alsuokliai turi išsikišti virš vėdinimo šachtų min 100mm. Alsuokliams įrengiami stogeliai;

3. Vėdinimo šachtos iškeliamos iki norminio aukščio: ne mažiau kaip 300mm virš parapeto ir nemažiau kaip 400mm virš naujai įrengtos stogo dangos.

Vėdinimo šachtos pakeliamos atliekant mūro darbus. Esamas šachtų šonines angas užmūryti.

Užsakovas: UAB „Varėnos komunalinis

ūkis“, Vytauto g. 57, LT-65219 Varėna

Statytojas: Daugiabučio Namų Savininkų

Bendrija „Vikis“
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1. Atestatų išrašai  1 lapas 

2. Projektavimo techninė užduotis 15 lapų 

3. Žaibosaugos rizikos 
skaičiavimas 1 lapas 

4. Apšviestumo skaičiavimas 6 lapai 



Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075 
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo
dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Regimantas Gilvickas

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 17564

Pirmą kartą
išduotas 2006-05-26

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2016-04-29 iki
2019-03-29

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo
priežiūros vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. 
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos. Specialieji statybos darbai:
statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

Nuo 2019-03-29 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. 
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai,
taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros
paveldo vietovėje. Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos. Specialieji
statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo
sistemų įrengimas.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2019-04-03.  Paieškos data: 2019-04-04.

mailto:centras@spsc.lt
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NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

 Project: ZAIBOSAUGA  

Pastato išmatavimai:
Pastato ilgis (m):  41
Pastato plotis (m):  41
Stogo aukštis (m)*:  14
Statinio santykinis plotas (m2):  14 111 m2

Pastato savybės:
Rizika fizinės žalos (įskaitant gaisro)::  Žemas
Pastato apsaugos efektyvumas:  Vidutinis
Vidaus instaliacijos tipas:  Neekranuotas

Aplinkos poveikis:
Vietos vertinimas:  3H atstumu nėra kitų statinių
Aplinkos vertinimas:  Miesto ir aukšti pastatai
Skaičius žaibo dienų:  30 days/year
Metinis žaibavimo tankumas:  3,0  flashes/km2

Apsaugos priemonės:
Apsaugos kategorija:  Kategorija IV
Žaibo išlydžio galimų pasekmių įvertinimo koeficientas:  Nėra priemonių
Viršįtampių apsauga:  Atsižv.SPD IEC 62305-4

Elektros įvadų linijos:
Elektros linija:

Pastato maitinimo tipas:  Požeminis kabelis
Išorinio kabelio tipas:  Neekranuotas
Transformatorius AĮ/ŽĮ:  Be transformatoriaus

Kitos antžeminės linijos:
Laidininkų skaičius:  0
Išorinio kabelio tipas:  Neekranuotas

Kitos požeminės linijos:
Laidininkų skaičius:  0
Išorinio kabelio tipas:  Neekranuotas

Nuostolių tipai:
Kategorija 1 - Gyvybės nuostoliai:

Specialūs pavojai gyvybei:  Vidutinio evakuacijos lygio
Gyvybės nuostoliai dėl gaisro:  Kiti statiniai
Gyvybės nuostoliai dėl viršįtampių:  Nėra svarbus

Kategorija 2 - Paslaugų nuostoliai:
Įrenginių nuostoliai dėl gaisro:  Be aptarnavimo
Įrenginių nuostoliai dėl viršįtampių:  Be aptarnavimo

Kategorija 3 - Kultūros paveldo nuostoliai:
Kultūros paveldo nuostoliai dėl gaisro:  Nėra kultūros paveldo

Kategorija 4 - Ekonominiai nuostoliai:
Specialūs pavojai ekonomikai:  Jokių specialių pavojų
Ekonominiai nuostoliai dėl gaisro:  Kiti statiniai
Ekonominiai nuostoliai dėl viršįtampių:  Kiti statiniai
Koeficientas (žingsnio/prisilietimo įtampos):  Nėra smūgio pavojaus
Toleruotina rizika ekonominių nuostolių:  1 iš 1 000

Suskaičiuota rizika:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Gyvybių nuostolis:
Paslaugų nuostolis
Kultūros paveldo nuostolis:
Ekonominiai nuostoliai:

1,00E-05 4,66E-07 9,83E-08 5,64E-07
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 9,74E-07 2,41E-06 3,38E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning

damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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979-XX-TDP-E / Luminaire parts list

35 Pieces V-TAC 6198 V-TAC 18W LED WATERPROOF 
LAMP PC/PC 600MM 4500K
Article No.: 6198
Luminous flux (Luminaire): 1440 lm
Luminous flux (Lamps): 1440 lm
Luminaire Wattage: 18.0 W
Luminaire classification according to CIE: 98
CIE flux code: 41  70  89  98  100
Fitting: 1 x V-TAC 18W LED WATERPROOF 
LAMP PC/PC 600MM 4500K (Correction Factor 
1.000).
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V-TAC 6198 V-TAC 18W LED WATERPROOF LAMP PC/PC 600MM 4500K / Luminaire 
Data Sheet

Luminous emittance 1: 

Luminaire classification according to CIE: 98
CIE flux code: 41  70  89  98  100

V-TAC 18W LED WATERPROOF LAMP PC/PC 600MM 4500K

Luminous emittance 1: 
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2 laiptinė / Summary

Height of Room: 2.500 m, Mounting Height: 2.500 m, Maintenance factor: 
0.80

Values in Lux, Scale 1:218

Surface  [%] Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0

Workplane / 100 25 180 0.246
Floor 20 79 26 127 0.332
Ceiling 70 30 13 128 0.442
Walls (43) 50 62 15 522 /

Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 128 x 128 Points 
Boundary Zone: 0.000 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.690, Ceiling / Working Plane: 0.297. 

Luminaire Parts List

Specific connected load: 2.50 W/m² = 2.50 W/m²/100 lx (Ground area: 86.23 m²) 

No. Pieces Designation (Correction Factor)  (Luminaire) [lm]  (Lamps) [lm] P [W]

1 12
V-TAC 6198 V-TAC 18W LED 
WATERPROOF LAMP PC/PC 600MM 4500K 
(1.000) 

1440 1440 18.0

Total: 17280 Total: 17280 216.0
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979-XX-TDP-E
30.11.2019

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

3 laiptinė / Summary

Height of Room: 2.500 m, Mounting Height: 2.500 m, Maintenance factor: 
0.80

Values in Lux, Scale 1:163

Surface  [%] Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0

Workplane / 112 10 195 0.094
Floor 20 85 11 130 0.134
Ceiling 70 37 11 113 0.299
Walls (32) 50 74 9.39 649 /

Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 128 x 128 Points 
Boundary Zone: 0.000 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.765, Ceiling / Working Plane: 0.329. 

Luminaire Parts List

Specific connected load: 3.20 W/m² = 2.87 W/m²/100 lx (Ground area: 56.26 m²) 

No. Pieces Designation (Correction Factor)  (Luminaire) [lm]  (Lamps) [lm] P [W]

1 10
V-TAC 6198 V-TAC 18W LED 
WATERPROOF LAMP PC/PC 600MM 4500K 
(1.000) 

1440 1440 18.0

Total: 14400 Total: 14400 180.0
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979-XX-TDP-E
30.11.2019

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

El.skydinė / Summary

Height of Room: 2.500 m, Mounting Height: 2.500 m, Maintenance factor: 
0.80

Values in Lux, Scale 1:26

Surface  [%] Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0

Workplane / 182 121 223 0.666
Floor 20 127 95 149 0.754
Ceiling 70 65 52 95 0.803
Walls (4) 50 123 59 269 /

Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 32 x 32 Points 
Boundary Zone: 0.000 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.785, Ceiling / Working Plane: 0.357. 

Luminaire Parts List

Specific connected load: 5.85 W/m² = 3.22 W/m²/100 lx (Ground area: 6.16 m²) 

No. Pieces Designation (Correction Factor)  (Luminaire) [lm]  (Lamps) [lm] P [W]

1 2
V-TAC 6198 V-TAC 18W LED 
WATERPROOF LAMP PC/PC 600MM 4500K 
(1.000) 

1440 1440 18.0

Total: 2880 Total: 2880 36.0
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979-XX-TDP-E
30.11.2019

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Šilumos punktas / Summary

Height of Room: 2.500 m, Mounting Height: 2.500 m, Maintenance factor: 
0.80

Values in Lux, Scale 1:140

Surface  [%] Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0

Workplane / 87 29 159 0.336
Floor 20 73 34 103 0.465
Ceiling 70 22 13 40 0.604
Walls (6) 50 48 21 99 /

Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 128 x 64 Points 
Boundary Zone: 0.000 m

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.574, Ceiling / Working Plane: 0.254. 

Luminaire Parts List

Specific connected load: 1.71 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Ground area: 42.10 m²) 

No. Pieces Designation (Correction Factor)  (Luminaire) [lm]  (Lamps) [lm] P [W]

1 4
V-TAC 6198 V-TAC 18W LED 
WATERPROOF LAMP PC/PC 600MM 4500K 
(1.000) 

1440 1440 18.0

Total: 5760 Total: 5760 72.0
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