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Elektrotechnin÷.  
Vidaus elektros tinklai. Žaibosauga 

 

15348 PDV D.Liutkevičius 
 

SUDöTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas: 
 

UAB „Var÷nos komunalinis ūkis“ 
 

Žymuo: 
2019-CPO121169-1-TDP-E-SŽ 

 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDöTIES ŽINIARAŠTIS  

 
Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Projekto dalies pavadinimas 

1 2019-CPO121169-1-TDP-BD Bendroji dalis 

2 2019-CPO121169-1-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

3 2019-CPO121169-1-TDP-SP Sklypo plano dalis 

4 2019-CPO121169-1-TDP-SA Statinio architektūros dalis  

5 2019-CPO121169-1-TDP-SK Statinio konstrukcijų dalis  

6 2019-CPO121169-1-TDP-ŠT Šilumos tiekimo dalis 

7 2019-CPO121169-1-TDP-ŠV Šildymo ir v÷dinimo dalis 

8 2019-CPO121169-1-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų dalis 

9 2019-CPO121169-1-TDP-E Elektrotechnikos dalis 

10 2019-CPO121169-1-TDP-SSK Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

PROJEKTO DALIES SUDöTIES ŽINIARAŠTIS 

Nr. Skyriaus pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

1. PROJEKTO DALIES SUDöTIES ŽINIARAŠTIS 1  

2. AIŠKINAMASI RAŠTAS 3  

3. TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 11  

4. PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠČIAI 2  

5. BRöŽINIAI 6  

 
BRöŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Br÷ž. Nr. Br÷žinio pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

2019-CPO121169-1-TDP-
E-B.01 

RŪSIO IR PIRMO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS 
ELEKTROS TINKLAIS  M1:100 

1  
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  2019-CPO121169-TDP-E.Sž 

Lapas Lapų 

2 2 

 

Br÷ž. Nr. Br÷žinio pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

2019-CPO121169-1-TDP-
E-B.02 

ANTRO IR TREČIO AUKŠTO PLANAI SU PROJEKTUOJAMAIS 
ELEKTROS TINKLAIS  M1:100 

1  

2019-CPO121169-1-TDP-
E-B.03 

KETVIRTO IR PENKTO AUKŠTO PLANAI SU 
PROJEKTUOJAMAIS ELEKTROS TINKLAIS  M1:100 

1  

2019-CPO121169-1-TDP-
E-B.04 

STGO PLANAS SU  ŽAIBOSAUGA M1:100 1  

2019-CPO121169-1-TDP-
E-B.05 

SKAIČIUOJAMOJI ELEKTRINIŲ SUJUNGIMŲ SCHEMA 1  

2019-CPO121169-1-TDP-
E-B.06 

SKLYPO PLANAS SU ĮŽEMINIMU   M 1:500 1  
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PAGRINDINIAI  RODIKLIAI 
 

EIL.NR. PAVADINIMAS INDEKSAS MATO VNT. KIEKIS 

1.  
Esamas Instaliuotas 
galingumas 

Pinst kW 141 

2.  Skaičiuojama galingumas  Psk. kW 45,1 
3.  Srov÷ I A 75 
4.  Tinklo įtampa U V 400/230 
5.  Tinklo dažnis f Hz 50 

6.  
Numatomas suvartojimas 
per metus 

 kWh/m 15200 

7.  Elektros tiekimo kategorija   III 
 

NUORODINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

EIL. 
NR. 

DOKUMENTO NR. 
ŽYMUO 

DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS 

1.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷  
2.  EĮĮBT 2012 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykl÷s.   
3.  EĮRAAĮT 2011 Elektros įrenginių relin÷s apsaugos ir automatikos įrengimo taisykl÷s  
4.  SPEĮĮT 2011 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s  

5.  SPTPEĮĮT-2013 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo 
taisykl÷s 

 

6.  ELIĮT-2011 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykl÷s  
7.  AEĮĮT-2011 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s.  
8.  GEĮĮT 2012 Galios elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s  

9.   
Elektros tinklų apsaugos taisykl÷s.  
Energetikos ministerija 2010-03-29 

 

10.   
Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos 
perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugų kokyb÷s reikalavimai. Ūkio 
ministerija 2005-07-15 

 

11.  HN 98:2014 
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribin÷s vert÷s ir 
bendrieji matavimo reikalavimai 

 

12.  STR 2.01.06:2009  Statinio apsauga nuo žaibo. Išorin÷ statinių apsauga nuo žaibo  
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PATALPŲ APŠVIETIMAS 

Projekte, pagal pateiktą užduotį, numatoma pakeisti bendro naudojumo patalpų (laiptin÷s) šviestuvus ir instaliaciją. 
Laiptin÷je numatomi šviestuvai su ne mažesniu kaip 16W LED šviesos šaltiniu ir davikliais reaguojantčiais į judesį. Tokie 
patys šviestuvai numatomi ir rūsio bendrosiose patalpose. 

Patalpų apšviestumas suprojektuotas pagal Lietuvos higienos normas HN 98:2014.  
Elektrinio apšvietimo tinklo įtampa: 230V. Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų kiekiai apskaičiuoti panaudojant 

Dialux programą priklausomai nuo patalpų paskirties bei jose atliekamų darbų charakterio, nuo patalpų sienų ir 
atspindžio koeficientų, šviestuvų techninių charakteristikų.  

Projektuojamas apšviestumas laiptin÷je -100Lx.  

Šviestuvų tipus tikslinti darbų metu pagal pateikiamą reikalaujamą apšviestumo lygį (tikslinti su šviestuvus tiekiančia 
firma). 

Šviestuvai numatomi maitinti nuo esamo bendrų reikmių paskirstymo skydo BPS (žiūr÷ti br÷žinius). 

Apšvietimui instaliaciją rūsyje montuojama virštinkin÷ – PVC vamzdžiuose, laiptin÷je – potinkin÷.  

Jungikliai montuojami atvirai 1 m aukštyje nuo grindų.  

 
JöGOS TINKLAI 

 
Projekte numatoma pakeisti magistralinius kabelius butų maitinimui, pertvarkyti ir atnaujinti aukšto butų apskaitų 

paskirstymo skydus PS-1 / PS-20 . Rekonstruojamų pakirstymo skydelių maitinimas numatomas iš esamo namo įvadinio 
paskirstymo skydo ĮPS. Magistralinai kabeliai aukštų skydeliams numatomi 5x16Cu gyslomis dviguba izoliacija 
numatomi tiesti per esamus vamzdžius (stovus). Nesant galimybei demontuoti esamus laidus ir pratraukti naujus 
kabelius, rekonstruoti stovus keičiant naujais PE vamzdžiais D50mm. Nesant galimybei pratraukti esamu magistraliniu 
vamzdžiu, pravesti per lauką iki šoninių laiptinių. 

Rūsyje vamzdžius montuoti prie lubų. Demontuoti esamus metalinius vamzdžius. 
Įvadiniame paskirstymo skyde esamus  apsaugos įrenginius demontuoti, jų vietoje sumontuoti naujus pagal 

pateiktą elektrinę schemą. Laiptin÷s apšvietimą prijungti naujai montuojamame bendrų reikmių paskirstymo skyde.  
Skydą sumontuoti atskirai nuo įvadinio paskirstymo skydo saugumo tikslais.. 
Laiptin÷s aukštų paskirstymų skyduose numatoma demontuoti esamus rusiškus automatinius jungiklius, pratiesti naujus 
magistralinius kabelius ir reikalui esant pakeisti gnybtynus. Naujai sumontuoti schemoje nurodytus elementus, gnybtynus 
N ir PE. Skyduose turi būti įrengta plombuojama dalis magistralinio kabelio, įvadinių automatų ir skaitiklių pajungimui. 
Esamus skydus atnaujinti (duris ištiesinti, perdažyti, įrengti užraktą). Butų, kurių įvadinis automatinis jungiklis 3F, pakeisti 
į 3F automatinį jungiklį tokio paties nominalo. 

 
Abonentus už apskaitų prijungti esamais laidais ar kabeliais.  
Įvadinę grupinę apskaitų spintą ĮAS montuoti esamoje nišoje (matmenis tikslinti darbų metu vietoje).  
 

Kabeliai turi būti montuojami laikantis EĮĮBT, ELIĮT taisyklių ir darbo saugos reikalavimų. 
 

 
ŽAIBOSAUGA 

Pastato stogas sutapdintas konstrukcijos BRoof (T1) degumo klas÷s danga. Ant pastato stogo numatoma 
montuoti aktyvioji žaibosauga. Pastatas priklauso III žaibosaugos klasei. 

Pateikiami pastato rizikos faktorių skaičiavimo rezultatai žaibosaugos klasei nustatyti. 
Skaičiuojama rizika Toleruojama rizika Rt Tiesioginio žaibo 

rizika Rd 
Netiesioginio žaibo 
smūgio rizika 

Paskaičiuota rizika 

R 

Žmon÷ms 1,0 10-5 4,96 10-7 3,05 10-7 8,02 10-7 

Nuostoliai viešosioms 
paslaugoms 

1,0 10-3 0  0  0  

Nuostoliai Kultūros 1,0 10-3 0 0 0 
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paveldui  

Ekonominiams 
nuostoliams 

1,0 10-3 

 

1,3510-5 9,94 10-5 1,13 10-4 

 
Numatoma ant stogo aktyvųjį žaibolaidį ant 2 m aukščio stovo su 36m apsaugos zona. Nusileidimą nuo stogo 

(pagal STR 2.01.06:2009) numatoma sumontuoti nemažiau kaip 2 vietose ties pastato kampais cinkuoto plieno viela 
atvirai virš rekonstruojamos dangos. Su įžemikliu sujungiama išardoma jungtimi su cinkuota plieno juosta 40x4mm, kuri 
jungiasi su giluminiu įžeminimu. Giluminis įžeminimas kalamas 1m atstumu nuo pastato pamatų. Cinkuota plieno juosta 
klojama 0,5m gylyje, 1.0m atstumu nuo pastato pamatu ir 2m atstumu ties į÷jimais į pastatą. 
Įžemiklių atstojamoji įžeminimo varža srov÷s sklidimui neturi viršyti 10V. Esant didesnei įžeminimo varžai sukalti 
papildomus elektrodus. 
Potencialui išlyginti turi būti įžemintos visos statybin÷s konstrukcijos, visi stacionarūs metaliniai vamzdynai. Visas 
metalines konstrukcijas ant stogo nepertraukiamu sujungimu sujungti su pastato  įžeminimo įrenginiu. 
Būtina garantuoti nepertraukiamą konstrukcijų elektrinį sujungimą su žaibo pri÷mikliais bei įžemikliais. 

 
ĮŽEMINIMAS 

Pastato žaibosaugai numatoma įrengti naują įžeminimo įrenginį iš 2vnt. 6m gylio elektrodų. Pastatui vidaus 
tinklo pakartotinam įžeminimui panaudojamas esamas bei reikalui esant ir naujai projektuojamas žaibosaugos įžemiklis. 
ĮPS prie įžemintuvo prijungti per revizinę įžeminimo matavimo d÷žutę. 

Įžeminimo įrenginių varža esant savitąjai grunto varžai 100 m, neturi viršyti 10 . Jei atlikus matavimus ši 
varža būtų didesn÷, papildomai būtina sukalti dirbtinius įžemiklius ir prijungti prie bendro įžemintuvo. Apsauginių 
įžeminimo ir įnulinimo laidininkų izoliacija turi būti nudažyta geltonai/žaliai. Apsauginiai įžeminimo laidininkai pra÷jimo per 
pamatus ir sienas vietose ir susikirtimo su kitais kabeliais ir inžinerin÷mis komunikacijomis vietose turi būti apsaugoti 
PVC vamzdžiais. 

Statomame pastate būtina įžeminti: 
 skirstomųjų, grupinių, valdymo skydų metalinius korpusus;  
 šviestuvų metalinius korpusus; 
 kabelių ir kitų elektros įrenginių konstrukcijas;  
 metalinius kontrolinių ir j÷gos kabelių, laidų apvalkalus bei šarvus;  
 elektros instaliacijos metalo lovius, kop÷t÷les ir vamzdžius;  
 metalines santvaras;  
 elektros instaliacijos metalinius vamzdžius;  
 kitas metalines dalis, kuriose gali atsirasti įtampa. 

Elektros montažą ir įžeminimą vykdyti vadovaujantis galiojančiais EĮĮBT reikalavimais ir normomis. Visos 
metalin÷s dalys nesančios po įtampa, bet galinčios po ja patekti, įžeminamos. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo 
grandinę jungti nuosekliai. Visi bendrosios technologijos el. vartotojai turi būti įžeminti 3-čiu arba 5-tu laidu.  

 

 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais apšvietimo instaliavimo darbų užbaigimui ir 
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 
br÷žiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne 

Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮBT, EĮRAAĮT, SPEĮĮT, SPTPEĮĮT, ELIĮT, 
AEĮĮT-ir STR  reikalavimais.  
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2.1. BENDRI REIKIALAVIMAI 
2.1.1. Klimato sąlygos 
Įrenginiai atvirame ore 

 
Maksimali temperatūra – +35ºC. 
Minimali temperatūra – -35ºC. 
Apšalo sienelių storis (2-asis apšalo rajonas) - 10mm. 
4-asis v÷jų rajonas. 
Altitud÷ - mažiau 1000m virš jūros lygio. 
Vidutin÷ metin÷ perkūnijų trukm÷ – iki 40val. 
 

Įrenginiai patalpų viduje 
 
Maksimali temperatūra - +35ºC. 
Minimali temperatūra patalpose - +18ºC . 
 

2.1.2. Elektros tinklo charakteristikos 
Dažnis 50 Hz. 

Pavadinimas Įtampos Sistema 

Žema įtampa - paskirstymas ir imtuvai 400230V 3 f, įžeminta neutral÷ 

Kontaktorių valdymo įtampa 230V 1 f, įžeminta neutral÷ 

Apšvietimas  230V 1 f, įžeminta neutral÷ 

 
2.1.3. Darbų sauga 

 
Statiniai ir įrenginiai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal LR galiojančias taisykles, normas išvardintas šio 

projekto elektrotechnin÷s dalies 1.1 skyriuje (arba jų paskutines laidas) ir įrenginių gamyklos gamintojos eksploatacijos 
instrukcijas. 

Elektros įranga ir pastatymas turi užtikrinti kad, juos naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta nelaimingų atsitikimų 
(nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove ar sprogimo) rizikos t.y. kritimą užkliuvus, nudegimą, apdegimą, 
nutrenkimo elektra, sužeidimo d÷l sprogimo riziką. Apsaugą nuo  pavojingų  ir kenksmingų  elektros  poveikių  žmogui 
Lietuvos  Respublikoje reglamentuoja norminiai aktai: 

a) elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisykl÷s; 
b) elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo taisykl÷s; 
c) bendroios elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s (BEĮĮT); 
d) gamintojų sudarytos elektros įrenginių techninio eksploatavimo instrukcijos ir reglamentai; 
e) darbdavių patvirtintos darbų saugos instrukcijos; 
f) kiti nustatyta tvarka įteisinti darbų saugos norminiai aktai. 

Punktuose a, b, c išvardintų norminių aktų reikalavimus anuliuoti, apriboti ar bet kuriuo kitu būdu sušvelninti 
draudžiama. 

Elektros įrenginiai ženklinami ženklais "Atsargiai! Elektros smūgio pavojus", įsp÷jančiais apie elektros srov÷s 
pavojų 

Elektros įrenginių srovei laidūs korpusai privalo tur÷ti apsauginį, įžeminimą, atitinkantį BEĮĮT reikalavimus bei 
gamintojo instrukciją. 
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Elektros įrenginio eksploatavimo sąlygos turi atitikti gamintojo arba sertifikavimo įstaigos nurodytoms 
sąlygoms. 

Elektros įrenginių eksploatavimo sąlygos turi atitikti jų apdangalų apsaugas nuo kietų kūnų bei vandens 
patekimo į gaminio vidų laipsnį. 

Elektros įrenginiai privalo būti eksploatuojami, gamintojo nurodytu arba lengvesniu darbo režimu (ilgalaikiu 
arba trumpalaikiu). 

Projekte numatyti žmogaus apsaugos nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srov÷s poveikių būdai: 
a) apsauginiai aptvarai, apdangalai ir gaubtai,izoliacijos lygiai, 
b) elektros įrenginių srovei laidžių korpusų įžeminimas arba įnulinimas; 
c) apsauginio atjungimo priemon÷s; 
d) blokuot÷s, nuleidžiančios klaidingai operuoti skyrikliais įžeminimo peiliais ir kt. 

Kiekviena kabelių (KL) privalo tur÷ti numerį arba pavadinimą, kurie nurodomi žymenimis atspariais aplinkos 
poveikiui. 

Apsaugos priemon÷s dirbant elektros įrenginiuose: 
a) izoliuojančios izoliuojančios repl÷s, įtampos indikatoriai; 
b) srov÷s matavimo repl÷s; 
c) įrankiai su izoliuotomis rankenomis; 
d) dielektrin÷s pirštin÷s, botai, kilim÷liai, 
e) ekranuojantys komplektai, 
f) laikini aptvarai, įsp÷jimo plakatai, 

Prieš naudojantis apsaugos priemone, reikia įsitikinti, kad ji yra išbandyta ir paskirtis atitinka naudojimosi 
sąlygas. 

Savarankiškai dirbti veikiančiose elektros įrenginiuose gali asmenys: 
 ne jaunesnį kaip 18 metų; 
 mediciniškai patikrinti; 
 apmokyti saugos darbe taisyklių ir atestuoti; 
 turintys tam leidimą. 

Saugų darbą užtikrinančios organizacin÷s priemon÷s: 
 asmenų, atsakingų už saugų darbų vykdymą, paskyrimas; 
 nurodymų bei pavedimų išdavimas, 
 leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti, 
 leidimas dirbti; 
 priežiūra darbo metu; 
 darbo pertraukos bei jo baigimas. 

Darbui paruoštose vietose turi būti iškabinti persp÷jantys plakatai, atlikti reikiami perjungimai ir įžeminimai. 
Siekiant išvengti kritimo užkliuvus d÷l blogo matomumo, būtinas minimalus apšviestumas, kad žmon÷s gal÷tų 

saugiai jud÷ti statinyje, įskaitant evakuaciją. Iš÷jimo su saugiu ir adekvačiu apšvietimu net ir sutrikus elektros tiekimui 
(avarinis apšvietimas). 

 
2.1.4. Kabelių tiesimas 

 
Klojant kabelius turi būti laikoma gamyklos gamintojos nurodytų techninių reikalavimų konkretaus tipo kabeliui. 
Klojant kabelius su plastmasine izoliacija ir apvalkalais, lenkimo spinduliai turi būti ne mažesni nei: 

Kabelis Mažiausi s leistinas lenkimo spindulys r 
U0=0,6kV U0>0,6kV 

Kelių laidininkų 12xD 15xD 
Vieno laidininko 15xD 15xD 
   

D-išorinis kabelio skersmuo, mm 
Pavieniams kabeliams, ribiniais atvejais šias spindulių reikšmes galima sumažinti, pusiau jeigu pašildoma iki 

30ºC ar lenkiama ant formos, bet kokiu atveju būtina patikrinti ar tai leidžiama daryti pagal gamyklos reikalavimus. 
Kabelius klojant traukti galima ne didesne j÷ga negu nurodyta kabelio gamintojo. 

Traukimo būdas Kabelio konstrukcija Tempimo j÷ga 
Traukiant už laidininko 
galų 

Visų kabelių tipai P=Sx50N/mm2 (Cu) 
P=Sx30N/mm2 (Al) 

Traukiant tempimo Plastmasiniai kabeliai be metalinio apvalkalo, P=Sx50N/mm2 (Cu) 
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griebtuvu plastmasiniai kabeliai be šarvo (pvz. NYY, 
NA2XS2Y) 

P=Sx30N/mm2 (Al) 

S-bendras laidininkų skerspjūvio plotas, mm2 
D-išorinis kabelio skersmuo, mm 
Kabelių klojimo metu temperatūra turi būti ne žemesn÷ kaip: 

 plastmase izoliuotiems kabeliams su PVC apvalkalu -5ºC, 
Žemesn÷se temperatūrose kabeliai turi būti iš anksto tinkamai pašildomi. 
Klojant kabelius turi būti laikomasi Lietuvos respublikoje galiojančių normų ir taisyklių. 
Kabelin÷s linijos turi būti įrengtos prisilaikant Elektros linijų ir instaliacijos  įrengimo taisyklių ELIĮTreikalavimų. 
Elektros kabelių linijos turi būti įrengtos pagal energetikos objektų priešgaisrin÷s saugos taisyklių (PST-08-99) 

7.1-7.18 punktų reikalavimus. 
Elektros kabelių linijos turi būti įrengtos pagal bendrųjų priešgaisrin÷s saugos taisyklių (2005-02-18) 

reikalavimus. 
Elektros kabelių linijos turi būti įrengtos pagal ELIĮT 2 reikalavimus (visų rūšių kabelin÷ms linijos). 
Atviroji elektros instaliacija patalpose turi būti atlikta pagal ELIĮT 2.1.40-2.1.53 punktų reikalavimus. 
Įrengtos galios kabelių linijos turi būti patikrintos ir išbandytos pagal ELIĮT 1.8.26. punkto reikalavimus. 
Kabelių linijų per÷jimų per sienas, skiriančias patalpas, vietų sandarinimas bei kabelinių linijų įvedimo į skydus 

sandarinimas turi užtikrinti sandarumą ir hermetiškumą ir atitikti priešgaisrin÷s saugos taisyklių reikalavimus. 
Visi magistraliniai kabeliai turi būti klojami PVC arba PE vamzdžiuose. Kai kabeliai ir vamzdžiai kerta 

statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis per visą konstrukcijos 
storį. Taip pat turi būti padidintas kabelių atsparumas ugniai ne mažiau kaip 30cm į šonus nuo statybinių konstrukcijų. 

Apšvietimo tinklų kabeliai klojami virštinkiniu būdu po apšiltinimo sluoksniu. Apšiltinimui turi būti naudojamos 
nepalaikančios degimo medžiagos. 

Kabeliai iš abiejų per÷jos per pertvarą pusių turi tur÷ti žymenis, nurodančius linijos dispečerinį numerį arba 
pavadinimą, o ant jungiamųjų movų – movos numerį, montavimo datą ir montuotojo pavardę. Žymenys turi būti atsparūs 
aplinkos poveikiui. 

 
2.1.5. Apsauginis įžeminimas ir apsauga nuo viršįtampių 

 
Projekte priimtos sistemos: 

 0,4kV su tiesiogiai įžeminta neutrale TN-C-S. 
Visos pasyviosios metalin÷s elektros įrenginių dalys, kuriose, pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir d÷l to 

gali nukent÷ti žmon÷s, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 
Įrenginiai prie įžemintuvo turi būti prijungti atskirais įžeminimo laidininkais. 
Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 
Įžeminimo sąlygos nustatomos pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrasias taisykles (EĮĮBT). 
Maksimalūs įžemintuvų varžų dydžiai: 

 vartotojo įžeminimo įrenginiams - 10, 
Įžeminimo ir apsauginių laidininkų grandin÷se negalima įrengti saugiklių ir kitų atjungimo aparatų. 
Įtampos ribotuvų duomenys: 

 maksimali ilgalaik÷ darbo įtampa: 
280V - 0,4kV įrenginiams. 

 vardin÷ smūgin÷ srov÷ 15kA; 
 liekamoji įtampa: 

1200V - 0,4kV įrenginiams. 
Įžemintuvai sudaryti iš vertikalių cinkuotų 6m ilgio 20mm skersmens elektrodų, horizontaliai sujungtų 30x4mm 

cinkuota plieno juosta ne plonesne kaip 4mm. Įžeminimui gali  būti naudojami ir natūralūs įžemikliai, kuriuos leidžia 
naudoti elektros įrenginių taisykl÷s. Elektros įrenginiams įžeminti rekomenduojama naudoti visus esamus natūralius 
įžemintuvus. 

Pašalin÷s laidžios elektrai konstrukcijos, įskaitant statinių metalines ir gelžbetonines konstrukcijas, negali būti 
panaudotos kaip vieninteliai PEN laidininkai. 

 
 

2.2. Techniniai reikalavimai įrenginiams 
 

BENDRI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS 
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Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų ir Lietuvoje 
galiojančių standartų ir norminių teis÷s aktų reikalavimus. 

Naudojamų kabelių, laidų, mašinų, aparatų, prietaisų ir kitų elektros įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir 
izoliacijos klas÷ turi atitikti elektros tinklo arba elektros įrenginio parametrus, aplinkos sąlygas ir teis÷s aktų reikalavimus. 
Elektros instaliacijai turi būti naudojami elektrotechnikos gaminiai pagaminti pagal Elektrotechninių gaminių saugos 
techninį reglamentą, patvirtintą ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. 
įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932) kintamosios srov÷s įtampai nuo 50 V iki 1000 V ir 
nuolatin÷s srov÷s įtampai nuo 75 V iki 1500 V. 

Naudojamų elektros įrenginių ir statybos produktų charakteristikos turi atitikti nustatytas darbo sąlygas. 
Elektros įrenginiai ir konstrukcijos turi būti atsparūs aplinkos poveikiui (arba turi būti apsaugoti nuo šio poveikio). 
Įrengiant elektros įrenginius, būtina atsižvelgti į norminių teis÷s aktų, reglamentuojančių aplinkos taršos, 

triukšmo, vibracijos, elektros laukų ir kt. kenksmingą poveikį turinčių veiksnių, reikalavimus. 
Teritorijose ir patalpose, kuriose numatyta eksploatuoti elektros įrenginius, turi būti pasirūpinta cheminių 

medžiagų, alyvos, techninio vandens, šiukšlių, kitų atliekų surinkimu ir pašalinimu, kad jos nepatektų į vandens telkinius, 
lietaus vandens nuotekų sistemas ir t. t. 

Elektros įrenginių schemų ir konstrukcijų parinkimas ir komponavimas projektiniuose sprendiniuose turi būti 
pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais. 

Elektros įrenginių schemos turi būti paprastos ir vaizdžios. Įrenginių išd÷stymas, ženklinimas, spalvinis 
žym÷jimas ir užrašai turi būti aiškūs ir suprantami. 

Turi būti numatytos įrengti atitinkamos apsaugos nuo neigiamo elektros įrenginių poveikio radijo, laidinio ryšio, 
geležinkelio signalizacijos ir telemechanikos įrenginiams priemon÷s. 

Įrengiant elektros įrenginius, būtina užtikrinti elektrotechnikos darbuotojų saugumą. 
Prijungiami elektros įrenginiai turi atitikti jiems taikomų statybos techninių reglamentų ir (arba) standartų 

reikalavimus. 
Įrenginių gamybos organizavimo kokyb÷s rodikliai apibūdinami ISO-9000 kokyb÷s sertifikate. 
Pripažįstant tinkamais naudoti naujus, rekonstruotus ar kapitališkai suremontuotus elektros įrenginius, prieš tai 

būtina juos išbandyti, atlikti matavimus arba patikrinti. 
Nauji, rekonstruoti ir kapitališkai suremontuoti elektros įrenginiai pradedami naudoti tik jeigu jie tenkina statybos 

techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 
m. rugs÷jo 20 d. įsakymu, nustatytus reikalavimus. 

Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai turi būti aprūpinti gaisro gesinimo įrenginiais ir priemon÷mis. 
 

2.2.2. LOKALŪS SKIRSTYMO SKYDAI 
 
Paskirtis - elektros energijos paskirstymui kintamos 400 V / 230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta 

neutrale bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Lokaliuose skirstymo skyduose turi būti 
sumontuota įvadin÷, paskirstymo ir valdymo aparatūra. 

 
Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Montavimo būdas ant sienų paviršiniu būdu arba įleidžiant į sieną 
2.  Vidin÷ išpildymo struktūra įvadiniai apsaugos prietaisai montuojami nuo 

viršutinio kairio kampo, linijiniai kabeliai į skydą 
užvedami iš apačios. Įvadinis perjungiklis valdomas 
tik iš skydo vidaus, atidarius duris 

3.  Aptarnavimas vienpusis iš priekio  
4.  Durys turi atsidaryti ne mažiau 1200   
5.  Durys komplektuojamos su rakinamais užraktais  
6.  Apsaugos laipsnis nuo IP20 iki IP54 (parenkama priklausomai nuo 

patalpos, kurioje jie montuojami pagal 
LST EN 60529:1999) 

7.  Spinta komplektuojama:  nuline šyna, bei gnybtais kabelių ir laidų 
nuliniams laidams prijungti; 

 PE šyna, bei gnybtais įžeminimo laidams 
prijunti; 

 elektrine izoliacija, atlaikančia bandymą 2500 
V, 50 Hz kintama įtampa 1 minutę; 
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 šynomis, atlaikančiomis smūginę 5-15 kA 
trumpo jungimo srovę; 

 vidaus jungiamųjų laidų izoliacija įtampai 660 
V; 

8.  Metalin÷s skydo konstrukcijos turi būti pagamintos iš 
lakštinio plieno ir nudažytos antikorozine danga 

 

9.  Skydo korpuso medžiagos turi būti atsparios aplinkos 
poveikiui, kurioje numatoma įrengti el. j÷gos spintą. 

 

10.  Ant durų vidin÷s pus÷s turi būti užd÷ta principin÷ elektrin÷ 
schema  

 

11.  Naudojimo sąlygos Uždarose patalpose 
12.  Aplinkos temperatūra -5 …+35 C 
13.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio  1000 m 
14.  Vardin÷ įtampa 400/230 V 
15.  Izoliacijos lygis 6/2,5 kV (LI/AC) 
16.  Vardinis dažnis 50 Hz 
17.  0,4 kV įtampos 663 A srov÷s automatinių jungiklių 

įrengimo būdas 
Ant b÷ginių mechaninio tvirtinimo laikiklių TH 35-7,5 
pagal LST EN 60715:2002 

18.  Automatinių jungiklių, kurių atjungimo paj÷gumas 16 kA, 
vietų skaičius 

- Pagal pateikiamus br÷žinius ir žiniaraščius 

19.  Korpuso medžiaga Plastamsinis arba iš karštai cinkuoto plieno lakštų 
pagal LST EN 101442 

20.  Korpusas iš išor÷s nudažomas -  RAL 9001 (balta) 
21.  Ventiliavimas Savaiminis, neleidžiantis kondensuotis dr÷gmei ir 

nepraleidžiantis dulkių 
22.  Įžeminimo/įnulinimo prijungimo vieta Prijungimui skirtas gnybtas/varžtas 
23.  Įžeminimo laidininkas, jungiantis pagrindinį korpusą su 

durel÷mis (jeigu durel÷s ir korpusas metaliniai) 
Lankstus, daugiavielis, 1,5÷4 mm2 varinis 
pažym÷tas geltona-žalia spalva 

24.  Ženklas įsp÷jantis apie elektros srov÷s smūgio pavojų 
pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių 
reikalavimus 

Ant durelių išorin÷s pus÷s, atsparus atmosferiniams 
poveikiams. 

25.  Garantinis laikas ≥ 24 m÷nesiai 
 

2.2.4. 0,4 kV ĮTAMPOS 6÷63A SROVöS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 
 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1.  Standartas LST EN 60898-1:2003; 

LST EN 60898-2:2002 
2.  Automatiniai jungikliai pažym÷ti ženklu CE 

3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4.  Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi Pateikti bandymų protokolus 
kartu su automatiniais jungikliais 

5.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
6.  Aplinkos temperatūra -25 C … +35 C 
7.  Santykin÷ oro dr÷gm÷ ≤ 95 % 
8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
9.  Vardin÷ įtampa 230 V/400 V AC 
10.  Maksimalioji įtampa  440 V 
11.  Vardinis dažnis 50 Hz 
12.  Vardin÷ izoliacijos įtampa ≥ 500 V 
13.  Vardin÷ impulsin÷ įtampa ≥ 4 kV 
14.  Vardin÷ srov÷  ≥ 10 A; 

 ≥ 13 A; 
 ≥ 16 A; 
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 ≥ 25 A; 

15.  Atjungimo paj÷gumas  ≥ 10 kA. 

16.  Atsparumas susid÷v÷jimui (darbo ciklų skaičius): 
 elektrinis; 
 mechaninis 

 
 ≥ 10000; 
 ≥ 20000. 

17.  Atjungimo charakteristika  B; 
 C; 

18.  Apsaugos laipsnis IP2X 
19.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje faz÷je) Pagal pateikiamas schemas 

20.  Laidininko prijungimas varžtiniais gnybtais; 
21.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 
22.  Atkabiklio poveikis nuo šilumin÷s-elektromagnetin÷s apsaugos 

23.  Atkabiklio poveikio reguliatorius  be reguliatoriaus; 

24.  Polių skaičius Pagal pateikiamas schemas: 
 1; 
 3. 

25.  Tvirtinimo būdas  kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN b÷gelio 
(šynos); 

26.  Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal 
LST EN 60695-11-10:2000 

27.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma  Vardin÷ srov÷; 
 Kategorija; 
 Mnemoschema; 
 Įjungimo ir išjungimo pad÷tys. 

28.  Techniniai dokumentai:  Automatinio jungiklio pasas (bandymo 
protokolai); 

 Transportavimo, montavimo instrukcijos 
lietuvių ir anglų kalbomis; 

 Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

 Gabaritinis br÷žinys. 
29.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
30.  Garantinis laikas  24 m÷nesiai 

 
2.2.5. 0,4kV kabeliai 

Reikalavimai elektros laidų ir kabelių degumui patalpose pagal gaisrin÷s saugos reikalavimus 

 Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I arba II III 
Elektros laidų ir kabelių klas÷ ne 

žemesn÷ kaip: pagal degumą, pagal 
dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių 

dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, 
pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptin÷s, vestibiuliai, foj÷, 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, medicinin÷s 
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 pastatai ) Eca Eca 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, technin÷s nišos, erdv÷s virš Dca s2,d2,a2 Eca 
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kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 
Gamybos ir pramon÷s, sand÷liavimo patalpos Eca Eca 

 
2.2.5.1. IKI 1 kV STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI. 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1.  Standartas LST 1537.4:2000  (HD 21.4 S2) 
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje Pateikti bandymų protokolų kopijas 
3.  Vardin÷ įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6.  Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje, lauke 
7.  Aplinkos temperatūra -35 C ... +35 C 
8.  Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis 
9.  Laidininkų izoliacija Behalogenis polimeras 
10.  Kabelio gyslų spalvinis žym÷jimas Pagal LST HD 308 S2:2003 arba  

IEC 60757 
11.  Išorinis apvalkalas Behalogenis polimeras 
12.  Maksimali ilgalaik÷ kabelio temperatūra ≥  +70 °C 
13.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) ≥  +160 °C 
14.  Žemiausia montavimo temperatūra -15 °C 
15.  Kabelio skerspjūvio plotai  (1,5 ÷ 4) mm² 
16.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 10xD; 

 Sulenkus vieną kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

17.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
18.  Garantinis laikas ≥ 12 m÷nesių 

 
2.2.5.2. APSAUGINIAI VAMZDŽIAI  

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 
2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PVC  
3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatomi pagal pateiktus žiniaraščius 

pagal 1 lentelę 
4.  Vamzdžio išorin÷ sienel÷ lygi arba gofruota. 
5.  Vamzdžio vidin÷ sienel÷ Lygi  
6.  Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiaviel÷mis 

gyslomis skersmens santykis 
≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 

7.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  
8.1.   Tankis 800-960 kg/m3 
8.2.   Elastingumo modulis ≥750 MPa 
8.3. Mechaninis atsparumas  ≥750 N 
8.4.   Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 
8.5.   Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC 
8.6.   Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys 

 1 lentel÷ 
Išorinis vamzdžio skersmuo, 

mm 
Vamzdžio ilgis, 

m   
Vamzdžio sienel÷s storis ≥, 

mm 
Minimalus vidinis vamzdžio 

skersmuo, mm 
16 50    * 2,35 16 
25 50    * 2,8 25 
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75 3 (12)    * 6,0 62 
*  lankstūs vamzdžiai pateikiami rit÷se suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve. 

 
 

2.2.6. SROVöS NUOTöKIO RELöS 
Turi apsaugoti liniją nuo srov÷s nuot÷kio. Turi atitikti standartus EN 61008,  IEC 60947-1,3. Taip pat turi atitikti 

reikalavimus lentl÷je: 
Nr. Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

1.  Momentinio veikimo   
2. 2 Jautrumo klas÷  30mA  
3. 3 Įtampa  kintama 230V, 400V  
4.  J÷gos grandinių polių skaičius  2, 4  
5.  Apsaugos nuo srov÷s nuot÷kių poveikio reikšm÷  30mA  
6.  Atsparumas impulsams  6kV  
7.  Atsparumas susid÷v÷jimui (ciklai) elektriniam 6000 

mechaniniam 20000 
 

8.  Įžem÷jimo indikatorius iš priekio   
9.  25mm2 laidų prijungimui   

10. Su „TEST“ mygtuku   
11. Montuojamas ant DIN b÷gelio   
12. Stacionaraus išpildymo   
13. Apsaugos laipsnis IP20 - statomam spintoje   
14. Pritaikytas dirbti esant santykinei dr÷gmei 80 %   
15. Darbin÷ temperatūra  -25ºC... +40ºC  
16. Darbo r÷žimas ilgalaikis   
 
 

2.2.9. GALIOS JUNGIKLIAI IR PERJUNGIKLIAI 
Paskirtis - nedažnam atjungimui ir elektros j÷gos grandinių nutraukimui avariniu bei remonto atveju. Parenkami 

pagal nominalinę srovę. 
Nr. Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

1.  Apsaugos laipsnis  IP20  
2. 2 Tripoliai, keturpoliai   
3. 3 Išpildymas IP00 (montuojami skyde)   
4.  Nominalin÷ įtampa  

 
kintama 400 V, 
dažnis 50 Hz 

 

5.  Turi atitikti standartus IEC 60947-1 ir IEC 60947-3   
6.  Vardin÷ įtampa nuo 500 iki 690 V  
7.  Vardin÷s srov÷s AC21A, AC22A, AC23A ir B, DC21A, DC22A 

DC23A ir B 
  

8.  Impulsin÷ įtampa 8 kV  
9.  Rankinis valdymas   

10. Galimyb÷ sumontuoti pagalbinius kontaktus   
 

2.2.10. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAS 
Viršįtampių ribotuvų (SPD) paskirtis- tinklo apsauga nuo viršįtampių. 

Nr. Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 
1.  Standartas IEC 61643-1/ EN 61643-11  
2.  Gamybos technologija varistorius  
3.  Polių skaičius 4P  
4.  Elektros tinklo tipas TN-C-S  
5.  Dažnis 50 Hz  
6.  Tinklo įtampa 230/400V  
7.  Maksimali darbo įtampa 255 V  
8.  Impulsin÷ srov÷ limp (10/350) poliui 25 kA  
9.  Nominali iškrovos srov÷ In(8/20) poliui 25 kA  
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10. Apsaugomos įtampos lygis Up II klas÷ – 1,4 kV  
11. Srov÷ po iškrovos (liekamoji srov÷) If 5/15/25 kA  
12. Darbin÷ srov÷ Ic (varistoriaus nuot÷kio srov÷) <1  
13. Atsparumai trumpam jungimui Icc 50 kA  
14. Darbo temperatūra -40°C iki +80°C  
15. Apsaugos klas÷  IP20  
16. Su būsenos indikatoriumi   
17. Pajungimo gnybtai  2,5 – 35 mm2  
18. Montuojamas ant  DIN b÷gelio   

 
 

2.2.12. ŠVIESTUVAI (BENDRI REIKALAVIMAI) 
Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą erdv÷je, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei stabilų jų 

darbą. Fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninio pažeidimo. 
Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti aplinkos sąlygoms. Normaliomis darbo sąlygomis turi būti patvarūs ir 
ilgaamžiški, turi būti ekonomiški. Lempų pakeitimui neturi reik÷ti specialių įrankių. 

 
Nr. Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

1.  Šviestuvai, skirti darbui kintamos srov÷s tinkle su 
nominaline įtampa  

230V, 50Hz   

2.  Apsaugos klas÷ IP20, IP44, IP54, IP65 
 (pagal pateikiamą žiniaraštį) 

 

3.  Šviestuvai montuojami su halogenin÷mis, 
liuminescencin÷mis arba LED lempomis kurių spalvin÷ 
temperatūra nemažesn÷ kaip 2700 - 5000 K, o spalvinis 
spektras nemažesnis kaip 830 

(pagal pateikiamą medž. žiniaraštį)  

4.  Įpakavimas Prek÷s turi būti pristatytos gamintojo 
pakuot÷je 

 

Projekte pateiktų šviestuvų skaičius turi būti patikslintas, jeigu po rangovo parinkimo numatoma naudoti kitokių 
šviesotechninių charakteristikų šviestuvus. 

2.2.12.1. ŠVIESTUVAS LAIPTINöS APŠVIETIMUI 
 Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

 

Vardinine įtampa  230V, 50Hz   
Apsaugos klas÷ IP44  
Gaubtas Polikarboninis, matinis  
Šviesos šaltinis LED 16W, 3000K  
Mechaninis atparumas IK07  
Tvirtinimas paviršinis  
Spalva Balta  
Įmontuotas radarinis daviklis su 
jautros kampu 

360°  

Užlaikymo reguliavimas 10 s -30min  
Švieso kontrol÷ 10-500 Lx  

 
2.2.12.2. ŠVIESTUVAS LAUKO APŠVIETIMUI 

 Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

 
 

Vardinline įtampa, galia, šviesos 
šaltinis 

230V, 50Hz; LED 30W  

Apsaugos klas÷ IP65  
Šviesos srautas 2400Lm; 3000-4000K(šiltai balta)  
Gaubtas Stiklinis  
Šviesos sklidimo kampas 1200  
Daviklio veikimo nuotolis, uždelsimas 5-12m/ 10s-5min  
Spalva Pilka arba juoda  
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2.2.12.3. ŠVIESTUVAS TECHNINöMS PATALPOMS 

 Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

 
 

Vardinline įtampa,  220-240V, 50Hz  
Apsaugos klas÷ IP54  
šviesos šaltinis T5 35W, 4000K  
Gaubtas Polikarbonatinis  
Uždegimo mechanizmas (balastas) Elektroninis  
   
Korpuas Plastikas (ABS), Spalva- pilka   

 
2.2.13. JUNGIKLIAI IR PERJUNGIKLIAI 

Nr. Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 
1.  Skirti darbui kintamos srov÷s tinkle su nominaline įtampa,  230 V  
2.  Dažnis 50 Hz  
3.  Srov÷ 10 A  
4.  Klavišų skaičius 1, 2  
5.  Instaliacijos būdas: pasl÷ptai instaliacijai, atvirai instaliacijai ir į 

plastikinius kanalus 
  

6.  Apsaugos klas÷ IP20, IP44  
7.  Siekiant užtikrinti IP44 apsaugos klasę naudoti izoliacines 

tarpines to pačio gamintojo 
  

 
2.2.14. ĮŽEMINIMO SISTEMA. ŽAIBOSAUGA 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

1.  VERTIKALŪS ĮŽEMINIMO ELEKTRODAI   

 Paskirtis. Įžeminimo elektrodas skirtas žmonių apsaugai nuo pavojingo 
elektros srov÷s poveikio ir naudojamas dirbtinuose įžemintuvuose bei 
įžeminimo įrenginiuose atitinkamos varžos įžeminmui pasiekti. 

  

  padengtas antikorozine danga mol÷kuliniame lygyje;  
 Diametras 20mm ir daugiau, elektrodo ilgis 1,5m; 
 speciali sujungimo mova arba specialus kelių elektrodų tarpusavio 

sujungimas garantuojanis patikimą jungtį; 
 smaili galvut÷ elektrodo įkalimui į gruntą. 

  

2.  KONTROLINö DöŽUTö 
Kontrolin÷ d÷žut÷ suteikia galimybę kontakto „juosta-juosta“ patikrinimui ir 
įžeminimo varžų kontroliniam matavimui, v÷lesn÷s eksploatacijos metu 

  

 Apsaugos laipsnis - IP44 
D÷žut÷s korpuso medžiaga - karštai cinkuoti plieno lakštai, betonas, 
plastmas÷ 
Korpusas iš išor÷s nudažomas RAL 7032 
Ventiliacija Savaimin÷, neleidžianti kondensuotis dr÷gmei ir nepraleidžianti 
dulkių 
Ženklas įsp÷jantis apie elektros srov÷s smūgio pavojų pagal Elektros 
įrenginių eksploatavimo taisyklių reikalavimus, ant d÷žut÷s durelių išorin÷s 
pus÷s, atsparus atmosferiniams poveikiams. 
Tarnavimo laikas   25 metai 
Garantinis laikas   24 m÷nesiai 

  

3.  HORIZONTALI ĮŽEMINIMO JUOSTA   
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Eil. 
Nr. 

Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

 Karštu galvaniniu budu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 40x4 
mm.  
Skirta naudojimui klojant lauke grunte.  
Cinkuotos juostos cinko storis privalo buti nemažesnis kaip 150 µm 

  

4.  CINKUOTA VIELA- ŽAIBO NUVEDIKLIS   

 Karštu galvaniniu budu apdirbta gamyklinio cinkavimo plienin÷ viela D8 mm.  
Skirta naudojimui montavimui atvirame lauke.  
Cinkuotos vielos cinko storis privalo buti nemažesnis kaip 150 µm 
 

  

5.  ANTIKOROZINö SUJUNGIMO PASTA 
Naudojama, kad pasiektume gera kontakta tarp strypo ir movos bei. 
Montavimo metu įpilama pastos i movą ir susukama. Galima taip pat 
naudoti kaip sutepamaji skysti palengvinantį ikalimą galvut÷s įsukimą į 
kiekvieno strypo movą. 

  

6.  AKTYVUSIS ŽAIBOLAIDIS 
Veikimo principas:. aktyvių žaibo pri÷m÷jų funkcija – sukurti nukreiptą į 
debesį aukštyn einančią jonizuotų dalelių srovę, kuri sukuria kanalą 
elektriniam išlydžiui 
Metalas: Nerūdijantis plienas arba cinkuotas metalas. 
Stovas: užtikrinantis patikimą tvirtinimą prie stogo konstrukcijos 
nepažeidžiant jo sandarumo 

  

 
2.2.15. GAISRINö MASö 

Paskirtis - kabelių ir vamzdžių išvedimo vietoms sandarinti. Priešgaisrin÷, EI 120 patvirtinto tipo 
Nr.173/6121/98. 

Naudojimo sritys: 
 didel÷ms bei vidutinio didumo angoms ir išvedimo vietoms sandarinti. Galimyb÷ per masę papildomai 

įrengti vamzdžius bei kabelius; 
 pilnai užsandarinti sienose ir lubose esančias neužpildytas išvedimo ertmes. 
 Tinka visų tipų elektros laidams bei kabeliams. 
 Valdymo kabeliai plieniniuose arba plastikiniuose vamzdžiuose. 
 Kabelių lentynos ir r÷mai (plienas, aliuminis ir plastikas). 
 Viešieji pastatai, raštin÷s, ligonin÷s, pramon÷, laikyklos, tuneliai, gyvenamieji pastatai. 

Tinka naudoti  Negalima naudoti 
Techniniai duomenys (esant +23ºC temperatūrai ir 30% oro dr÷gnumui). 

(analogas, CP636, hilti) 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.17. Elektros įrenginių bandymas 
Atliekant matavimo ir bandymo darbus būtina atsižvelgti į gamyklų-gamintojų rekomendacijas ir instrukcijas, 

“Elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis” bei kitų normatyvinių teis÷s aktų reikalavimus. Įrenginiams, kuriems 
gamintojų nurodytos kitokios bandymų normos ir apimtys, reikia vadovautis jomis. Visi bandymai ir matavimai turi būti 
įforminami atitinkamais aktais ir protokolais.  

Elektros įrenginiams būtina atlikti visus reikalingus bandymo darbus netgi jeigu jie n÷ra pateikti projekto matavimo, 
bandymo, paleidimo-derinimo darbų žiniaraštyje. 

 

Sukiet÷jusios mas÷s tankis (28 dienos) maždaug 1,2g/cm3 

Temperatūra darbo metu +5ºC - +40ºC 
pH vert÷, prieš sukiet÷jimą maždaug 12 
Gniuždymo stiprumas maždaug 2,5N/mm2 

Formų pašalinimas (nelygu sandara) 2-4h – sienose 
4-12h - plokšt÷se 
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EIL. NR. 
MEDŽIAGOS PAVADINIMAS, TECHNINöS 

CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO MATO VNT. KIEKIS 
PAPILDOMI 
DUOMENYS 

PASKIRSTYMO SKYDAI 

1.  

Restauruojamame skyde komplektuojamos 
dalys: 
Automatinis jungiklis 1P/C20A –2vnt. 
Automatinis jungiklis 1P/C16A –2vnt. 
Automatinis jungiklis 1P/C10A –2vnt. 
N ir PE, atsišakojimo gnybtynai – 2vnt. 
Metalo konstrukcijos tvirtinimui 

PS-1 / PS-5 
PS-16 / PS-20 

kompl. 10 
TS2.2.1; TS2.2.4 
TS2.2.6-8 

2.  

Restauruojaame skyde komplektuojamos dalys: 
Automatinis jungiklis 1P/C20A –3vnt. 
Automatinis jungiklis 1P/C16A –3nt. 
Automatinis jungiklis 1P/C10A –3nt. 
N ir PE, atsišakojimo gnybtynai – 2vnt. 
Metalo konstrukcijos tvirtinimui 

PS-6 / PS-15 kompl. 10 
TS2.2.1; TS2.2.4 
TS2.2.6-8 

3.  

Bendrų reikmių paskirstymo skydas 
Virštinkinis, modulinis 24, IP44 
Komplektacijoje: 
Kirtiklis modulinis 3P/25A – 1vnt. 
Automatinis jungiklis 3P/C20A –1vnt. 
Automatinis jungiklis 3P/B10A –4vnt. 
Automatinis jungiklis su nuot÷kio rele 2P/C10A/0,03A –
4vnt. 
N ir PE, atsišakojimo gnybtynai, b÷gelis, jungiamieji laidai – 
kompl. 

BPS kompl. 1 
TS2.2.1; TS2.2.4 
TS2.2.6-8 

4.  

Šilumos punkto paskirstymo skydas 
Virštinkinis, modulinis 24, IP44 
Komplektacijoje: 
Kirtiklis modulinis 3P/25A – 1vnt. 
Automatinis jungiklis 3P/C16A –1vnt. 
Automatinis jungiklis 3P/C4A –3vnt. 
Automatinis jungiklis 1P/C16A –1vnt. 
Nuot÷kio rele 4P/25A/0,03A –1vnt. 
N ir PE, atsišakojimo gnybtynai, b÷gelis, jungiamieji laidai – 
kompl. 

PS-ŠP kompl. 1 
TS2.2.1; TS2.2.4 
TS2.2.6-8 

5.  

Skydas žeminančiam transformatoriui ir 
kištukiniams lizdams 
Komplektacijoje: 
Kirtiklis modulinis 3P/16A – 1vnt. 
Žeminantis transformatorius apšvietimo pajungimui 
260/36V– 1kompl. 
Kištukiniai lizdai – trifazis – 1vnt. 
  Vienfazis – 1 vnt. 
  Pažemintos įtampos – 1vnt. 

PS-ŠP kompl. 1 
TS2.2.1; TS2.2.4 
TS2.2.6-8 

6.  
Esamų automatinių jungiklių ir metalo 
konstrukcijų demontavimas iš paskirstymo skydų  kompl. 20  
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EIL. NR. 
MEDŽIAGOS PAVADINIMAS, TECHNINöS 

CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO MATO VNT. KIEKIS 
PAPILDOMI 
DUOMENYS 

7.  

Esamo skydo rekonstrukcijai komplektuojamos 
dalys: 
Saugiklių kirtiklių blokas NH00 – 1vnt. 
Automatinis jungiklis 1F/C50A – 6vnt. 
Automatinis jungiklis 1F/C63A – 6vnt. 
Automatinis jungiklis 3P/C25A – 2vnt. 
Viršįtampių ribotuvas 3P/B – 1vnt. 
N ir PE gnybtynai, šynos 250A 

ĮPS kompl. 1 
TS2.2.3-4 
TS2.2.6-8 

8.  
Esamų saugiklių, automatinių jungiklių 
demontavimas iš ĮPS 

 kompl. 1  

ŠVIESTUVAI 

1.  
Šviestuvas su LED lempa 16W , paviršinis, 
matiniu gaubtu  IP44, su radariniu judesio ir 
šviesos davikliu 

 vnt. 44 TS2.2.12.1 

2.  
Šviestuvas su LED lempa 30W , paviršinis, 
permatomu gaubtu  IP67, su judesio ir šviesos 
davikliu 

 vnt. 5 TS2.2.12.2 

3.  
Šviestuvas su su T5 35W lium. lempa , 
paviršinis, permatomu gaubtu  IP54  Vnt. 4 TS2.2.12.3 

4.  
Esamų šviestuvų demontavimas 

 vnt. 58  

INSTALIACINöS MEDŽIAGOS 

1.  
Jungiklis vienpolis, virštinkinio montavimo IP44, 
230V, 10A  vnt. 2 TS2.2.13 

2.  
PVC vamzdis  

Ø50mm m 50 TS2.2.5.5 

3.  
PVC vamzdis  

Ø25mm m 200 TS2.2.5.5 

4.  
PVC vamzdis  

Ø32mm m 50 TS2.2.5.5 

5.  
PVC vamzdis  

Ø16mm m 150 TS2.2.5.5 

6.  
Virštinkin÷ sujungimų d÷žut÷ 

 vnt. 55  

ELEKTROS KABELIAI 

1.  
Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba 
izoliacija  3x1,5mm2 apšvietimo tinklams  m 320 TS2.2.5.3 

2.  
Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba 
izoliacija  3x2,5mm2 apšvietimo tinklams  m 200 TS2.2.5.3 

3.  
1kV kabelis su 5x50mm2 vario gyslomis su 
dviguba izoliacija    m 10 TS2.2.5.3 

4.  
1kV kabelis su 5x16mm2 vario gyslomis su 
dviguba izoliacija   

 m 200 TS2.2.5.3 

5.  
1kV kabelis su 5x4mm2 vario gyslomis j÷gos 
tinklams 

 m 65 TS2.2.5.3 

6.  
1kV galin÷ mova kabeliui su 5x50Cu gyslomis ir 
plastikine izoliacija  vnt. 2 TS2.2.5.3 

7.  
Skylių sienose gręžimas ir užtaisymas 

 vnt. 15  
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EIL. NR. 
MEDŽIAGOS PAVADINIMAS, TECHNINöS 

CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO MATO VNT. KIEKIS 
PAPILDOMI 
DUOMENYS 

ĮŽEMINIMAS.  ŽAIBOSAUGA 

1.  
Aktyviojo žaibolaidžio galvut÷ su 2m aukščio 
stovu užtikrinančiu 32m apsaugos zoną  kompl. 1 TS2.2.16.6 

2.  
Įžeminimo strypas L=1.5m 

D20mm vnt. 16 TS2.2.16.1 

3.  
Įkalimo antgalis 

D20mm vnt. 3 TS2.2.16.1 

4.  
Antgalis kalimui 

D20mm vnt. 3 TS2.2.16.1 

5.  
Antikorozin÷ pasta 

 vnt. 3 TS2.2.16.5 

6.  
Cinkuota plienin÷ viela D8mm 

 m 140 TS2.2.16.4 

7.  
Varžtiniai sujungimai tvirtinami prie sienos 
įžemikliams atjungti  vnt. 2 TS2.2.16.4 

8.  
Laikikliai cinkuotos vielos tvirtinimui prie stogo 

 kompl. 2 TS2.2.16.4 

9.  
Laikikliai cinkuotos vielos tvirtinimui prie sienos 

 kompl. 2 TS2.2.16.4 

10.  
Cinkuota plienin÷ juosta 40x4mm 

 m 150 TS2.2.16.5 

11.  
PVC vamzdis D32mm 

 m 60  

12.  
Įžeminimo kontrolinių matavimų d÷žut÷ 

 kompl. 2 TS2.2.16.2 
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