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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.

Nr.
Dokumento žymuo Projekto dalies pavadinimas

1 2019-CPO132511-TDP-BD Bendroji dalis

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

dalis

3 2019-CPO132511-TDP-SP Sklypo plano

4 2019-CPO132511-TDP-SA Statinio architektūros

5 2019-CPO132511-TDP-SK Statinio konstrukcijų

6 2019-CPO132511-TDP-ŠT Šilumos tiekimo

7 2019-CPO132511-TDP-ŠV Šildymo ir vėdinimo dalis

8 2019-CPO132511-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų dalis

9 2019-CPO132511-TDP-D Dujotiekio

10 2019-CPO132511-TDP-E Elektrotechnikos dalis

11 2019-CPO132511-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
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uAB,,vARENos Sllutu.q."

(Silumos ir (ar) karSto vandens tiekejo pavadinimas)

184827 583.J. Basanavidiaus s. 56- Varena- 83 1 03 1 03 I
(kodas, PVM moketojo kodas, adresas, tel. Nr.)

PASTATO (BUTO, PATALPIJ SII-UVTOS GARSTO VANDENS) IRENGINTU
PRIJUNGIMO (ATJUNGTMO, REKONSTRAVTMO, REMONTO)

TECHNINES SALYGOS ,,'
UAB "InZineringas"
El. p. andrius@inzineringas.lt

2020-02-18 Nr. SD20- 0t0b
(data)

Varena
(sudarymo vieta)

Technines s4lygos galioja iki 2023 m. vasario 18 d.
Technines sqlygos i5duodamos daugiabudio namo Vytauto
galioja tik Siam objektui
Silumos (kar5to vandens) sistemos turi blti suprojektuotos
ir Siomis charakteristikomis:

g. 42, Y areia" Silumos punkto rekonstrukcij ai ir

ir [rengtos 9adovaujantis galiojandiais teises aktais

Eil.
Nr.

Charakteristikos

. pavadinimas
Matavimo
vienetas

Kiekis
esamas naujas ts vlso

I

LeidZiama [rengti Sildymo irenginiq gali4

kw
238,4

200 (pagal
projektuotojo
pra5y4rrdpatiksli
nti projektavimo
metu

2. LeidZiama irengti vedinimo ilenginiq gali4 kw
J.

LeidLiama 
:l*Ut 

karSto vandens [renginir4 gali4

kw 197,7 270 (pagal
projektuotojo
pra5ym4)

'(patikslinti
projektavimo
rnetu)

LeidZiama irengti technologijos irenginirl gali4 kw
5. Skaidiuota tiekiamo Silumne5io temperatfira

,C
86/65 86/6s

6. Skaidiudta gr4Zinamo Silumne5io temperatiira
uc

50/4s s0l4s
DidZiausias slegis tiekimo linijoje kPa s50 550

8. MaZiausias slegis tiekimo linijoje kPa 250 250
9. DidZiausias slegis grqZinimo linijoje kPa 250 250
10. MaZiausias slegis gr4Zinimo linijoje ,kPa 150 r50
ll

Prisijungimo ta5kas
Mazgas Daugiabudio namo Vytauto g. 42,

Varena Silumos ounkto ivadas
12. Prisijungimo ta5ko altitude M
13. Silumos Saltinis Integruotas tinklas
14. Silumos tiekimo resuliavimo b0das Kiekybinis - kokybin

Eil.
Nr.

Pagrindiniai
projelctuojamrl

sistemrl
reikalavimai

Jungimo
bfidas

Automatika Silumos apskaita

I

Sitaymo irenginiq

Nepriklausom
AS

Dviej q kontiirq elektroninis
valdiklis (5ildymo ir kv.
sistemoms) ECL Confort 310
(Danfoss) su nuo jo valdomu
voStuvu su automatine Davata

Silumos skaitiklis Silumos
" punkte ant paduodamos

linijos, bendras visam
pastate suvartotam Silumos

kiekiui apskaityti
2. Vedinimo irenginiq
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5.

Kar5to vandens

[renginirl

Nustatlrti
projektavimo
metu pagal
teis€s aktq
reikalavimus

Vo5tuvas su automatine
pavara

Salto vandens skaitiklis prie5
kar5to vandens ruoSimo

Silumokaiti - su galimybe
perduoti rodmenis

nuotoliniu biidu (M-t us
sasaia)-

4. Technologinirl
irensiniu

:!

Kiti reikalavimai. Suprojektuoti naujq Silumos punkt4 su nepriklausoma Sildymo sistema,
kar5to vandens konhrru. Silumos punktas turi boti valdomas elektroniniq reguliatoriq pagalba.
Silumos punkto patalp4ir irenginius suprojektuoti pagal jiems keliamus reikalavimus.

Parengtas projektas turi buti suderintas su pastato Vytauto g. 42; Vardna, Valdytoju, UAB
,,Vardnos Siluma" atsakingais darbuotoj ais.

Atlikti darbai turi blti priduoti pastato Valdytojui, UAIB ,,Varbnos Siluma" atsakingiems
darbuotojams. PrieS pradedant eksploatuoti, priduoti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

1 projekto egzempliorius turi bflti pat6iktas UAB ,,Varenos 3iluma".

Technines s4lygas uZpilde:
(vardas, pavarde)

(Pareigq pavadininas)

SUDERINTA
(Savivaldyb€s tamautojo pareigq pavadinimm)

Registro Nr. .-..........

(vada, pavade)

(vadas, pavarde)

ORIGINALAS NEBUS SIUNEIAMAS



Techninio projekto specialiųjų projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas

2020-04-02
Kaunas

UŽSAKOVAS: UAB „VARĖNOS KOMUNALINIS ŪKIS“
OBJEKTAS: GYVENAMASIS NAMAS
ADRESAS: VYTAUTO G. 42, VARĖNA

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

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

Statinio architektūra
Giedrė 
Dabravolskienė

A1937

Statinio konstrukcijos
Mindaugas 
Kuklierius

22565

Elektrotechnika Darius 
Liutkevičius

15348

Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimas

Andrius 
Kazlauskas

17350

Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas

Aušra 
Petrauskienė

13421

Šilumos tiekimas
Aušra 
Petrauskienė

13421

Vandentiekis ir nuotekų 
šalinimas

Toma Railienė 33910

Dujotiekio Aldona Šukienė 6054

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



TURINYS

TEKSTINĖ DALIS

1. Aiškinamasis raštas 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-AR

2. Techninė specifikacija 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-TS

3. Medžiagų  žiniaraštis 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-MŽ

BRĖŽINIAI

1. Šilumos punkto principinė schema 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-01

2. Šilumos punkto planas M1:50 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-02

3 Šilumos punkto pjūviai 1-1 ir 2-2 M1:50 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-03

4 Šilumos apskaitos įrengimo schema 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-04

5. Šilumos punkto automatizavimo funkcinė schema 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-05

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Daugiabučio  gyvenamojo  namo,  esančio  Vytauto  g.42  Varėnoje  šilumos  punkto

modernizavimo projektas parengtas pagal statytojo techninę užduotį ir pagal 2020-02-18 AB „Varėnos

šiluma“ išduotas projektavimo sąlygas Nr.SD20-0106.  Projektas atliktas vadovaujantis galiojančiomis

normomis ir taisyklėmis. 

Projektas rengiamas vadovaujantis šiomis projektavimo ir darbų vykdymo normomis:

1. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;(2016m. 

lapkričio 11d. Nr. D1-754, Vilnius); (suvestinė galiojanti redakcija 2019 05 01)
2. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai (suvestinė 2019 01 19 redakcija);
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; (suvestinė galiojanti redakcija 

2019 01 01);
4. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas;2010 01 01
5. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje; (suvestinė galiojanti redakcija 2018 02 14);
6. HN 33:2016 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse 

patalpose bei pastatų, kuriuose įrengtos šios patalpos, aplinkoje . (2016 09 
29)

7. HN24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai (2017 07 10)

8. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. ( galiojanti suvestnė redakcija 2018 01 01) 
9. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

0 2020 03 Statybos leidimui
 Laida  Data  Keitimų pavadinimas (priežastis)
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įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 
( galiojanti suvestinė redakcija 2019 12 04)

10. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. ( galiojanti suvestinė redakcija 2018 06 21)

11. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
( galiojanti suvestinė redakcija 2019 10 11)

12. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. ( galiojanti suvestinė redakcija 
2019 12 04)

13. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas. (2005 
09 28)

14. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. ( galiojanti suvestinė redakcija
2002 10 05)

15. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. (galiojanti
suvestinė redakcija 2002 11 09)

16. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. ( 2008 03 11)
17. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga. (2008 01 04)
18. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. ( galiojanti suvestinė 

redakcija 2011 07 01)
19. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas . ( galiojanti suvestinė redakcija 

2020 01 01 iki 2022 12 31)

20. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010m. 
7d. įsakymas Nr.1-338; (suvestinė galiojanti redakcija 2020 05 01);

21. Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. LR
energetikos ministro 2017 rugsėjo 18d. įsakymu Nr.1-245. ( 2019 01 31);

22. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. LR energetikos 
ministro 2011m. birželio 17d. įsakymu Nr.1-160; (suvestinė galiojanti 
redakcija 2019 01 03);

23. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) 
taisyklės.LR energetikos ministro 2010m. balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111; 
(2010 04 16);

24. Slėginės įrangos techninis reglamentas (suvestinė galiojanti redakcija 2016 
07 19)

25. Techninis reglamentas Mašinų sauga. ( suvestinė galiojanti redakcija 2016 11
08)

26. Darbo su asbestu nuostatai. 2004m. Liepos 16d. SAD ir SA ministrų 
įsakymas Nr.A 1-184/V-546;

27. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (suvestinė redakcija 2018 06 30)
28. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės. (1999 12 21)
29. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji 

reikalavimai. (2019 01 01)
30. Gyvenamųjų  pastatų  gaisrinės  saugos  taisyklės.  (  galiojanti  suvestinė

redakcija 2018 11 01)
31. LST 1516:2015 Statinio projektas
32. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros 
sąlygos 

33. LST EN ISO 15607 :
2004

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklės

34. LST  EN  ISO  15609-
2:2002/A1:2004

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų
aprašas. 2 dalis. Dujinis suvirinimas

35. LST EN ISO 17637 :
2017

Neardomieji  suvirinimo  siūlių  bandymai.  Lydomojo  suvirinimo  jungčių
apžiūrimasis tikrinimas

36. LSN  EN  ISO  8501-
3:2007

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais
produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas

37. LST  EN  ISO  12944-Dažai  ir  lakai.  Plieninių  konstrukcijų  apsauga nuo korozijos  apsauginėmis
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7:2018 dažų sistemomis. 7 dalis. Dažymo darbų atlikimas ir priežiūra
38. LST EN  13480-

1:2017,
Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai.

39. LST EN  13480-
2:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos

40. LST EN  13480-
3:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas.

41. LST EN  13480-
4:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis.  Gamyba ir montavimas

42. LST EN  13480-
5:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.

43. Naudotasi  programa -ZWCad LT 2020
44. Naudotasi programa - Open Office 4.1.

Visi  projektiniai  sprendiniai  atitinka  projekto  rengimo  dokumentams  ir  esminiams  statinio

reikalavimams.  Šilumos  punkto  sprendimai  suderinti  su  šilumos  tiekėju  UAB  „Varėnos  šiluma“.

Šilumos  punkto  ir  šildymo  sistemos  pertvarkymui  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  gauti  pastato

bendraturčių sutikimai.

Pastatui  šiluma tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Namo šildymo sistema prie

centralizuotų   šilumos  tinklų  pajungta  pagal  priklausomą jungimo schemą per  elevatorinį  mazgą.

Remiantis Statinio vizualinės apžiūros akto  Nr.181005-02  2018m 10mėn 05d.  duomenimis mazgo

įranga ir vamzdynai susidėvėję , morališkai pasenę ir neatitinka normatyvinių dokumentų ir taisyklių

reikalavimams.

Pastato šilumos mazgo prisijungimo prie šilumos  tinklų pagrindinės charakteristikos:

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra  86oC;

Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra ≤ 50oC;

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra nešildymo sezono metu 65oC;

Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra nešildymo sezono metu ≤ 50oC;

Didžiausias slėgis tiekimo linijoje 550kPa;

Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje 250kPa;

Skaičiuotas slėgio perkritis 300kPa

Šilumnešio terpė vanduo;

Esamas įvadas 2xDN65

Pirminio kontūro debitas:

Įvado šildymo sezono metu 9,51m3/h;

 Įvado nešildymo sezono metu 4,93m3/h.

Šildymo sist. kontūro 4,14m3/h;

Karšto vandens kontūro šildymo sezono metu 5,37m3/h;

Karšto vandens kontūro nešildymo sezono metu 9,67m3/h.

Įvado pusėje sistemos Ts=120OC, Ps=10bar;

Šildymo sistemos kontūroTs=100OC, Ps=6bar;

Karšto vandentiekio kontūro T3 Ts=90OC, Ps=8bar, T4 s=90OC, Ps=8bar.

Pagal projektavimo užduotį pastate įrengiamas nepriklausomo tipo šilumos punktas su bendru
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šilumos skaitikliu ant paduodamos linijos, suvartotam šilumos kiekiui apskaityti. .

Skaičiuojamoji pastato šildymo sistemos galia  140kW.

Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje 65kPa..

Sistemos statinis slėgis 16m.

Šildymo sistemos cirkuliacinis debitas 9,1m3/h..

Šildymo sistemos tūris 1890ltr.

Šilumos kiekis reikalingas karštam vandeniui ruošti: 225 kW,

tame skaičiuje  šiluminiai nuostoliai dėl karšto vandens cirkuliacijos 14,5kW.

Karšto vandens cirkuliacinės linijos cirkuliacinis debitas 1,46m3/h.

Šilumos poreikių nustatymui įvertinti klimato duomenys (STR 2.09.02:2005, RSN 156-94, 4.6 lent.) :

• Lauko oro temperatūra šaltuoju periodu  -23°C (parametras B);
• Lauko oro temperatūra šiltuoju periodu +24,2°C (parametras B);
• Lauko oro temperatūra šiltuoju periodu +21,2°C (parametras A);
• Lauko oro vidutinė temperatūra +0,2°C;
• Šildymo sezono trukmė 191 paros.

• šilumnešio (T1), tiekiamo į šildymo sistemą, temperatūra: +63°C;
• šilumnešio (T2), grąžinamoiš šildymo sistemos, temperatūra: +49°C;
• karšto vandentiekio (T3) temperatūra: +55°C;
• cirkuliacinio vandentiekio (T4) temperatūra: +40°C.

PAGRINDINIAI SPRENDIMAI

Pastate atnaujinamas šilumos punktas Punkte naujai projektuojami:

• šildymo sistemos kontūras su lituotu plokšteliniu šilumokaičiu168 kW galios.;
• karšto vandentiekio kontūras su 225 kW galios dviejų pakopų lituotu plokšteliniu šilumokaičiu;
• bendras šilumos skaitiklis šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo apskaitai;
• didelio efektyvumo cirkluliaciniai siurbliai šildymo sistemai ir karšto vandens cirkuliacijai;
• šalto  vandens  skaitiklis  prieš  karšto  vandens  ruošimo  šilumokaitį  -  su  galimybe  perduoti

rodmenis nuotoliniu būdu (M-bus sąsaja);
• nauji izoliuoti vamzdynai, armatūra ir kiti įrenginiai;
• parenkami valdikliai.

Šiluma pastatui tiekiama iš šilumos tinklų. Šiluminis mazgas įrengiamas rūsyje, prisijungiant

prie  esamų  termofikacinio  vandens  vamzdynų  už  įvadinių  sklendžių  DN65.  Įvadinės  sklendės

paliekamos  esamos.   Termofikacinio  vandens  pusėje  vamzdynai  projektuojami  iš  elektra  virintų

plieninių vamzdžių.  Jie  gruntuojami  ir  izoliuojami  akmens vatos šilumine izoliacija,  kuri  iš  viršaus

padengta apsaugine aliuminio plėvele. Aukštų parametrų vamzdynai iki ds50 izoliuojami 60mm storio

kevalais, >ds50 - 80mm.  Žemiausiose vamzdynų vietose projektuojami vandens išleidimo ventiliai ,

aukščiausiose - nuorinimo.

Pagal "Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisykles"  p.286.1 įvado mazgai

bandomi hidrauliniu slėgiu, kuris lygus  1,3 eksploatacinio slėgio, tačiau ne mažesniu kaip 1,0MPa.

Tuo remiantis (1,3x 0,6MPa <1MPa) hidraulinis bandymas atliekamas 1MPa slėgiu.

Šilumos punkto patalpoje turi būti ≥10° temperatūra, o oro drėgnumas turi būti ≤ 75%, oro

apykaita – ne mažesnė kaip 0,5 h-1.
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Šilumos  punkto  patalpoje  turi  būti  sumontuoti  ne  mažiau  kaip  du  šviestuvai.  Apšvietimas

šilumos punkte, matuojant ties apskaitos prietaisais ir valdymo prietaisais, turi būti ne silpnesnis kaip

150 liuksų. Šilumos punkto patalpoje turi būti iki 50 V ir 220V arba 380 V įtampos kištukiniai lizdai,

įrengti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles (1 priedo 16 p.), išskyrus šilumos punktus, įrengtus

individualioje valdoje arba bute.

 Papildomo vandens apskaitai  turi  būti  įrengtas karšto vandens skaitiklis.  Jeigu papildymas

vyksta  automatiškai,  turi  būti  įrengta  šviesinė  ir  garsinė  signalizacija,  kuri  pradeda  veikti,  kai

papildymas  užtrunka  ilgiai  kaip  vieną  valandą  arba  vyksta  dažniau  kaip  kartą  per  savaitę.

Signalizacijos šviesos ir garso išvadai montuojami išorėje prie šilumos punkto arba informacija apie

gedimus perduodama nuotoliniu būdu šilumos punkto prižiūrėtojui.

Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę. 

Šilumos punkto patalpoje yra trapas ir oro šalinimo grotelės.

Visi mazgo esami plieniniai vamzdynai  demontuojami jų neišsaugant.  Mazgo patalpą, kuriose

demontuojami vamzdynai su izoliacija, kurios sudėtyje yra asbesto, būtina išvalyti nuo asbesto likučių.

Pabaigus  darbą  su  asbesto  turinčiomis  medžiagomis  būtina  darbų  zoną  ir  joje  esančius  daiktus

išvalyti naudojant drėgnus skudurėlius ir siurblį su absoliučia filtravimo sistema.Valymui draudžiama

naudoti šluotą ar šepečius. Darbai turi būti atliekami naudojant visas saugos priemones skirtas darbui

su asbestu,

Šildymo  sistemos  kontūras. Pastato  šildymo  sistemai  įrengiamas  atskiras  nerūdijančio

plieno (EN 1.4401)  lituotas plokštelinis  šilumokaitis,  kuriame vykdomi  šilumos mainai  (86°C/50°C,

49°C/63°C). Šildymo sistemos vamzdynai už šilumokaičio iki magistralinių vamzdynų projektuojami iš

DN65 elektra suvirintų plieninių  vamzdžių, dažytų antikorozine danga. Jie izoliuojami DN65- 60mm

storio  akmens vatos kevalais  su aliuminio  folijos danga.  Šildymo sistemą šilumokaityje  reguliuoja

DN25  kvs6,3m3/h  vožtuvas  (4,14m3/h,43kPa)   su  lėtaeige  pavara.  Esami  šildymo  sistemos

magistraliniai vamzdynai  iš plieninių vamzdžių. (žiūr. ŠV dalyje).

Pastato  šildymo  sistemos  grįžtamo  šilumnešio  vamzdyne  prieš  šilumokaitį  projektuojamas

didelio efektyvumo cirkuliacinis siurblys, kurio energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) ne

didesnis kaip 0,19 pagal Ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB).  Siurbliai turi dirbti tyliai ir

nevibruoti,  ir  turi  būti  tinkami  nepertraukiamam  darbui  ne  mažiau  kaip  25000  valandų. Norint

kompensuoti  šildymo  sistemos  vandens  tūrio  padidėjimą,  šilumos  punkte  projektuojamas

membraninis 200 litrų talpos vandens išsiplėtimo indas 2,2bar dujų priešslėgiu  . 

Šildymo  sistemos  vamzdynų  užpildymui  nuo  aukštų  parametrų  grįžtamo  vamzdyno

projektuojama DN20 atšaka su DN15 karšto vandens skaitikliu nuotaline duomenų perdavimo sistema

ir DN15 automatiniu papildymo ventiliu. 

Karšto  vandentiekio  kontūras. Karšto  vandens  ruošimui  šilumos  punkte  projektuojamas

atskiras kontūras su nerūdijančio plieno (EN 1.4401) lituotu dviejų pakopų plokšteliniu šilumokaičiu

(225 kW,  65°C/25°C,  5°C/55°C).Termofikacinio  vandens  srautas  vasaros  periodu  4,93m3/h

Šilumokaitis  izoliuojamas  gamyklinės  izoliacijos  kevalu.  Karšto  vandens  ruošimą  šilumokaityje
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reguliuoja DN25 kvs6,3m3/h  vožtuvas (4,93m3/h,43kPa) su greitaeige pavara.

Vandentiekio vamzdynai už šilumokaičio projektuojami iš plieninių cinkuotų vamzdžių. Karšto ir

cirkuliacinio  vandentiekio  vamzdynai  izoliuojami  40mm storio  akmens vatos  kevalais  su  aliuminio

folijos danga, šalto vandentiekio vamzdžiai iki šilumokaičio izoliuojami 15mm storio pūsto PE kevalais.

Cirkuliacinio vandentiekio vamzdyne projektuojamas didelio efektyvumo cirkuliacinis siurblys,

kurio energijos  vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) ne didesnis  kaip 0,19 pagal  Ekologinio

projektavimo  direktyvą  (2009/125/EB).  Siurbliai  turi  dirbti  tyliai  ir  nevibruoti,  ir  turi  būti  tinkami

nepertraukiamam darbui ne mažiau kaip 25000 valandų.

Šato vandentiekio atšakoje,   prieš  karšto vandens ruošimo šilumokaitį,  montuojamas  šalto

vandens skaitiklis - su galimybe perduoti rodmenis nuotoliniu būdu (M-bus sąsaja)

 Apsaugai nuo Legionella bakterijos remiamės higienos normose rekomenduojamais dydžiais

–  karšto  vandens  buitinėms reikmėms temperatūra  palaikoma  50-60  °C.  Taip  pat  elektroniniame

reguliatoriuje  yra  numatyta  kaskart  vandens  šildytuve  temperatūrą  pakelti  iki  66°C.  Terminės

dezinfekcijos procesas vykdomas pagal galiojančius norminius aktus. Terminės dezinfekcijos trukmė -

nuo 30 minučių iki 1 val. Atsiradus legionelėms, reikia patikrinti sistemas, ar nėra instaliacijos defektų

ir  nukenksminti  terminiu  būdu.  Rekomenduojame  laikyti  55°C  temperatūros  vandenį,  nes  kylant

temperatūrai atsiranda nuovirų problema.

Šilumos punkto įrenginių tarnavimo laikas 15 metų.

Automatinis  valdymas.  Šildymo  ir  karšto  vandentiekio  sistemų  (2  šildymo  kontūrai)

automatiniam  valdymui  numatomas  automatikos  komplektas,  valdantis  šilumos  punkto  darbą  ir

temperatūras  sistemose.  Šilumnešio  temperatūra  reguliuojama automatiškai  pagal  septynių  dienų

komforto ir ekonomijos programą, priklausomai nuo lauko oro temperatūros.

• automatiškai, pagal individualias programas keičiami šilumnešio parametrai paros ir savaitės
bėgyje šildymo sistemoje;  

• apribojama max. grąžinamo termofikacinio vandens temperatūra;
• yra galimybė taupymo režime sumažinti tiekiamo šilumnešio temperatūrą;
• siurbliai valdomi priklausomai nuo sistemų darbo režimų;
• kad išvengti siurblių užkalkėjimo atliekamas periodinis profilaktinis siurblių prasukimas.

Lauko  temperatūros  jutiklis  montuojamas  ant  pastato  šiaurinės  sienos  2,5m  aukštyje  nuo

žemės paviršiaus, jutiklio kabeliui numatyta lanksti rankovė, sauganti kabelį nuo galimų mechaninių

pažeidimų. Automatikos valdymo skydelis montuojamas ant  šilumos punkto įrenginio rėmo. 
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TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS 

ŠILUMOS PUNKTAS

1. Šilumos punkto įranga 

1.1.1 Šilumokaitis Š. Plokštelinis greitaeigis lituotas šilumokaitis pagamintas iš nerūdijančio, rūgštims
atsparaus plieno. Šilumokaitis izoliuotas gamykliniais nuimamais izoliaciniais kevalais. Šilumokaičio
galia nurodyta medžiagų žiniaraštyje.

• Tipas lituotas; 
• Korpuso medžiaga nerūdijantis plienas EN 1.4404 (AISI 316L)
• Maksimalus leistinas slėgis 10bar; 
• Maksimali leistina  temperatūra +120ºC; 
• Skaičiuotinislėgio nuostoliai pirm. žiede 8,3kPa;
• Skaičiuotini slėgio nuostoliai antr. Žiede 19,33 kPa;
• Skystis pirm, žiede vanduo;
• Skystis antr, žiede vanduo;
• Darbinė temperatūra pirm. žiede +86 / +50ºC; 
• Darbinė temperatūra antr. žiede +63 / +49ºC;
• Šildymo sistemos šilumokaičio galia 168kW 
• Jungtis srieginė  pagal LST EN ISO 228-1:2003
• Skaičiuotinas cirkuliacinis debitas pirm. žiede 4,14m3/h;
• Skaičiuotinas cirkuliacinis debitas antr. Žiede 9,7m3/h;

1.1.2  Šilumokaitis  KV.  Plokštelinis  greitaeigis  dviejų  pakopos  lituotas  šilumokaitis  pagamintas  iš
nerūdijančio, rūgštims atsparaus plieno. Šilumokaitis izoliuotas gamykliniais nuimamais izoliaciniais
kevalais. Šilumokaičio galia nurodyta medžiagų žiniaraštyje.

• Tipas lituotas; 
• Korpuso medžiaga nerūdijantis plienas EN 1.4404 (AISI 316L)
• Maksimalus leistinas slėgis 10bar; 
• Maksimali leistina temperatūra +120ºC; 
• Skaičiuotini slėgio nuostoliai pirm. žiede 26,58 kPa;
• skaičiuotini slėgio nuostoliai antr. žiede 17,14 kPa;
• Skystis pirm, žiede vanduo
• Skystis antr, žiede vanduo
• Darbinė temperatūra pirm. žiede +65 / +25ºC;
• Darbinė temperatūra antr. žiede +5 / +55ºC;
• Karšto vandens sistemos šilumokaičio galia 225kW 
• Jungtis srieginė G5/4 pagal LST EN ISO 228-1:2003;
• Skaičiuotinas cirkuliacinis debitas pirm. žiede 4,9m3/h;
• Skaičiuotinas cirkuliacinis debitas antr. Žiede 3,88m3/h;

Visa įranga turi  atitikti  teisės aktų LST EN 305:2001;  LST EN 1148:2001;  LST EN 13445-
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3:2014/A3:2017; PED 2014/68/EB rekalavimus.
1.2.1 Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai. Šlapio rotoriaus cirkuliacinis siurblys su standartine
sriegine  jungtimi,  elektroniškai  komutuojamu  (ECM)  varikliu,  automatiniu  galios  reguliavimu  ir
integruota  sausos  eigos  ir  variklio  apsauga.  Korpusas  pagamintas  iš  korozijai  atsparaus  ketaus
lydinio. Siurblys skirtas šildymo sistemoms, į  kurias gali  patekti oro. Siurblys izoliuotas gamykliniu
nuimamu  kevalu.  Siurblio  darbo  taško  charakteristikos  (9,7m3/h,  90kPa)  nurodytos  medžiagų
žiniaraštyje. Techniniai parametrai:

• Energijos vartojimo efektyvumo koef. EVEK  0,19 (pagal 2009/125/EB);
• Maksimali leistina temperatūra +100°C; 
• Normali įtampa 1~230V, 50/60 Hz; 
• Maksimalus leistinas slėgis 6bar;
• Terpė vanduo
• Apsaugos klasė IPX4D;
• Elektros variklis elektroninio greičio reguliavimo.
• Pajungimo atvamzdžiai srieginiai  Rp13/4
• Medžiagos:

 Siurblio korpusas  ketaus lydinys, padengtas KTL,
 Velenas nerūdijantis plienas 
 Įvorės metalu impregnuota anglis 
 Darbaratis  plastikas .

Pilnas  siurblio  valdymas  ir  siurblio  būsenos  indikacija  turi  būti  siurblio  skydelyje.  Skydelis
ekrane turi rodyti faktinius siurblio veikimo parametrus: debitas, slėgių skirtumas, apsukos, skysčio
temperatūra,  naudojama  galia,  sunaudota  elektros  energija,  darbo  laikas.  Siurblys  privalo  turėti
gedimų  ir  sutrikimų  registrą,  būti  su  nuotolinio  siurblio  valdymo  funkcija.  Garantinis  terminas  ne
trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo siurblio pristatymo tiekėjui datos. 

1.2.2 Cirkuliacinis siurblys karšto vandentiekio sistemai. Šlapio rotoriaus cirkuliacinis siurblys su
standartine  sriegine  jungtimi,  elektroniškai  komutuojamu  (ECM)  varikliu,  automatiniu  galios
reguliavimu  ir  integruota  sausos  eigos  ir  variklio  apsauga.   Siurblys  skirtas  karšto  vandentiekio
sistemoms, į  kurias gali patekti oro. Siurblys izoliuotas gamykliniu nuimamu kevalu. Siurblio darbo
taško charakteristikos  (1,46m3/h, 50Pa)nurodytos medžiagų žiniaraštyje. Techniniai parametrai:

• Energijos vartojimo efektyvumo koef. EVEK  0,19 (pagal 2009/125/EB)
• Maksimali  trumpalaikė leistina temperatūra +75°C;  
• Normali įtampa 1~230V, 50/60 Hz; 
• maksimalus darbinis slėgis 10bar
• Maksimalus leistinas slėgis 8bar;
• Terpė vanduo
• Apsaugos klasė IPX4D;
• Darbo režimai:

• pastovaus diferencinio slėgio (Δp-c)
• Medžiagos:

 Siurblio korpusas  nerūdijantis plienas,
 Velenas nerūdijantis plienas 
 Guoliai sintetine derva impregnuota anglis 
 Siurbliaratis  plastikas;

• Pajungimo atvamzdžiai srieginiai  Rp1

Pilnas  siurblio  valdymas  ir  siurblio  būsenos  indikacija  turi  buti  siurblio  skydelyje.  Skydelis
ekrane turi rodyti faktinius siurblio veikimo parametrus: debitas, slėgių skirtumas, apsukos, skysčio
temperatūra,  naudojama  galia,  sunaudota  elektros  energija,  darbo  laikas.  Siurblys  privalo  turėti
gedimų  ir  sutrikimų  registrą,  būti  su  nuotolinio  siurblio  valdymo  funkcija.  Garantinis  terminas  ne
trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo siurblio pristatymo tiekėjui datos. 

1.4 Šilumos skaitiklis. Šilumos skaitiklius pateikia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis privalo
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būti  įtrauktas  į  Lietuvos  matavimo  priemonių  registrą  ir  turi  atitikti   EN  1434.  Skaitiklis  turi  būti
vientisinio arba sudėtinio prietaiso pavidale. Pagal srauto matavimo būdą turi būti  ultragarsinio tipo.

Srauto jutiklis  arba vientisinis  šilumos skaitiklis  turi  atitikti  2  klasei  pagal  EN 1434.  Srauto
jutiklis įrengiamas tiekiamajame šilumnešio vamzdyne, išlaikant gamyklinės instrukcijos reikalavimus
dėl tiesių vamzdžių ruožų prieš skaitiklį ir po jo.

• Srauto jutiklio darbinė temperatūra  ne mažiau +20 - +110ºC; 
• Matuojamas temperatūrų skirtumas 3K< Δ T>70K ribose; 
• Klimatinę klasę pagal EN 1434 A; 
• Maitinimo įtampa 230V+10-15% 50Hz; 
• Aplinkos oro temperatūra turi būti 5... 55oC.

Šilumos skaitiklis turi rodyti:
• integruojamą šiluminės energijos kiekį (kWh arba MWh); 
• integruojamą šilumnešio kiekį (m3/h arba t); 
• srautą (m3/h arba t); 
• momentinę šilumos galią (kW arba MW); 
• šilumnešio temperatūras arba temperatūrų skirtumą tiekimo ir grįžtamajame vamzdyne °C; 
• darbo  arba  nedarbo  laiką  nuo  eksploatavimo  pradžios  (h)  bei  nedarbo  laiko  priežastis,

išreikštas informaciniais kodais; 
• turi turėti duomenų kaupiklį su nuosekliu interfeisu ryšio linijoje RS232 standartiniu arba atviru

protokolu; 
• turi nemažiau kaip du mėnesius kaupti ir saugoti visus duomenis vienos val. periodiškumu,

tame tarpe nedarbo priežastis, išreikštos informaciniais kodais; 
• turi nuskaityti visus duomenis portatyviniu duomenų kaupikliu arba portatyviniu kompiuteriu. 

Šilumos srauto jutiklis DN25 sistemai:
• Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis 16bar
• Jungtis srieginė G1 1/4;
• Srautas Gnom 6m3/h;
• Srautas Gmax 12,0m3/h;
• Srautas Gmin 60l/h;
• Montažinis ilgis 260mm.

Montuoti  šilumos  apskaitos  prietaisą  pagal  gamintojo  pateiktas  instrukcijas.  Eksploatuoti
šilumos apskaitos prietaisą pagal gamintojo pateiktas eksploatacines  instrukcijas.

1.5 Parodantis termometras. Termometrai termofikato pusėje turi būti spiritiniai, kurie turi būti įrengti
vamzdynų įvorėse. Šildymo ir grįžtamo vandens, karšto vandens ir šalto vandens pusėse turi būti
įrengti įleidžiami termometrai. Termometrai turi atitikti LST EN13190:2002 „Skaliniai termometrai“;LST
EN50446:2007 „Tiesieji termoporiniai termometrai su metaliniu arba keraminiu apsaugos vamzdeliu ir
pagalbiniai reikmenys“  reikalavimus.

• absoliučioji leidžiamoji matavimo paklaida ±1°C; 
• skalės viena padala 1°C; 
• termofikacinio vandens pusėje temperatūros diapazonas 0..+120 °C; 
• šildymo ir grįžtamo vandens pusėje temperatūros diapazonas 0 ..+100 °C; 
• karšto vandens pusėje temperatūros diapazonas 0..+100 °C; 
• šalto vandens pusėje temperatūros diapazonas 0..+50 °C. 
• apsaugos klasė IP54

1.6 Parodantys manometrai. Slėgio jutikliai turi būti 100mm diametro, pramoninio tipo su „Burdono“
vamzdeliu.  Skalė  plokščia,  balto  fono  su  juodu  užrašu.  Montažinis  sriegis  M20x1.5  arba  G1/2".
Darbinis slėgis turi būti nuo 1/3 iki 2/3 skalės vertės.

• apsaugos klasė IP 54;
• slėgio skalės graduotė MPa; 
• tikslumo klasė 1,5. 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų-
daugiabučiai pastatai) pastatoVytauto g.42,

Varėnos m.,Varėnos r. sav., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Laida

0

LT 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-TS
Lapas Lapų

3 14



• termofikacinio vandens pusėje slėgio diapazonas 0-16bar;
• šildymo sistemos pusėje slėgio diapazonas 0-10bar.
• Karšto vandentiekio pusėje slėgio diapazonas 0-10bar.

Trieigis čiaupas manometrui: nominalus slėgis 16bar, maksimali  temperatūra +120 °C. 
Prietaisai turi atitikti reikalavimus LST EN 837-1+AC:2001 „Slėgmačiai. 1dalis. Slėgmačiai su Burdono
vamzdeliu.  Matmenys,  metrologija,  reikalavimai  ir  bandymas“,  LST  EN  837-2:2001  „Slėgmačiai.
2dalis.  Rekomendacijos,  kaip  parinkti  ir  įrengti  slėgmačius“,  LSN  EN  837-3:2001  „Slėgmačiai.  3
dalis.Slėgmačiai  su  membrana  ir  membranine  dėžute.  Matmenys,  metrologija,  reikalavimai  ir
bandymas“, LST EN 60529:1999/A2:2014/AC:2019 „Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai“.

1.7.1 Įvadinis tinklinis purvo gaudiklis.

▪ skersmuo DN65 
▪ maksimalus leistinas slėgis 10bar
• maksimali leistina temperatūra 120°C; 
• leidžiami slėgio nuostoliai 0,05 MPa; 
• akutės diametras  ≤ 0,5 mm;
• medžiaga
• sujungimas flanšinis;
• darbo agentas vanduo

 1.7.2. Tinkliniai purvo gaudikliai šildymui, karštam ir šaltam vandeniui.

• skersmuo DN15-65;
•  maksimalus leistinas slėgis

šildymo kontūro 6bar,
k.vandens ruošimo kontūro 8bar ;

• maksimali leistina temperatūra :
šildymo kontūro 100°C,
k.vandens ruošimo kontūro 90 °C,

• leižiami slėgio nuostoliai 0,05 MPa; 
• akutės diametras ≤ 1 mm;
• medžiaga korpusas -žalvaris, bronza

tinklelis – nerūdijantis plienas
• sujungimas iki DN65 srieginis pagal LST EN ISO 228-1:2003
•  sujungimas DN65 flanšinis

1.8 Uždaromoji armatūra.
Uždaromoji armatūra turi atitikti standartus LST EN 13709:2010“ Pramoninės sklendės.Plieninės

vožtuvinės ir  uždaromosios bei  atbulinės vožtuvinės sklendės“,  LST EN 12288:2010 „Pramoninės
sklendės.  Vario  lydinių  sklendės“,LST EN 1984:2010“  Pramoninės  sklendės.  Plieninės  sklendės“,
LST  EN  13547:2014  „Pramoninės  sklendės.  Vario  lydinio  rutulinės  sklendės“,  LST  EN  19:2016
„Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“, LST EN 1759-1:2005 „Jungės ir jų jungtys.
Vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų pagal
klasę, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieno jungės, kurių vardiniai dydžiai nuo NPS 1/2 iki NPS 24“, LST EN
1092-1:2018 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų,
žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės“.

Uždaromieji moviniai ventiliai šildymo sistemos pusėje
• Ventilio skersmuo DN15-65
• maksimali leistina  temperatūra: 100 °C;
• maksimalus leistinas slėgis 6bar
• Ventilio tipas rutulinis;
• Medžiaga  bronza arba DZR variolydiniai;
• Rutulys chromuotas arba nikeliuotas. PTFE lizdo ir koto 
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riebokšliai.
• suijungimas srieginis pagal LST EN ISO 228-1:2003;

Uždaromieji moviniai ventiliai termofikacinio vandens  pusėje
• Ventilio skersmuo DN15-65
• maksimali leistina  temperatūra: 120 °C;
• maksimalus leistinas slėgis: 10 bar .
• ventilio tipas rutulinis;
• medžiaga  bronza arba DZR variolydiniai;
• rutulys chromuotas arba nikeliuotas. PTFE lizdo ir koto 

riebokšliai.
• prisijungimas srieginis pagal LST EN ISO 228-1:2003;

Įvadinės uždaromosios privirinamos sklendės
• Sklendės skersmuo DN-50
• maksimali leistina temperatūra: 120 °C;
• maksimalus leistinas slėgis: 25bar
• ventilio tipas rutulinis;
• medžiaga  plienas;
• prisijungimas įvirinamas

Uždaromieji moviniai ventiliai vandentiekio pusėje
• Ventilio skersmuo DN15-50;
• maksimali leistina temperatūra 90 °C;
• maksimalus leistinas slėgis: 8 bar ;.
• ventilio tipas rutulinis;
• medžiaga  bronza arba DZR variolydiniai;
• rutulys chromuotas arba nikeliuotas. PTFE lizdo ir koto 

riebokšliai.
• prisijungimas srieginis pagal LST EN ISO 228-1:2003;

1.10 Apsaugos vožtuvas. Skirtas vidaus sistemai apsaugoti nuo padidėjusio leistino darbinio slėgio.
Armatūra turi atitikti reikalavimus LST EN ISO 4126-1:2013/A1:2016 „Saugos įtaisai apsaugai

nuo viršslėgio. 7 dalis. Bendrieji duomenys „, LST EN 1759-1:2005 “ Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių,
uždarymo  ir  reguliavimo  įtaisų,  jungiamųjų  detalių  ir  pagalbinių  reikmenų,  žymimų  pagal  klasę,
žiedinės jungės. 1 dalis. Plieno jungės, kurių vardiniai dydžiai nuo NPS 1/2 iki NPS 24“.

• Vožtuvo skermuo DN15-32;
• vožtuvo tipas spyruoklinis;
• korpusas bronzinis;
• prijungimas srieginis pagal LST EN ISO 228-1:2003;

• Maksimali leistina  temperatūra  +100ºC.
• Suveikimo slėgis šildymo sistemai  6bar; 
• Suveikimo slėgis karštam vandeniui 8bar;
• Terpė vanduo;

1.11 Atbulinis vožtuvas. Moviniai su išoriniu sriegiu arba flanšiniai, montuojami ant horizontalaus ar
vertikalaus vamzdžio; Armatūra turi atitikti reikalavimus  LST EN 16767:2016 „Pramoninės sklendės.
Plieniniai ir ketiniai atbuliniai vožtuvai“.

• Tipas spyruoklinis;
• vamzdžio skersmuo DN15-40;
• terpė vanduo;
• maksimalus leistinas slėgis 10bar
• šildymo sistemai  maksimali leistina temperatūra +100ºC, maksimalus leistinas slėgis 6bar
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• karštam vandeniui  maksimali leistina temperatūra +90ºC, maksimalus leistinas slėgis 8bar

1.12.Membraninis išsiplėtimo indas. Suvirintas diafragminis išsiplėtimo indas vidaus sistemai. Turi
membraną, pagamintą iš specialios karščiui ir  senėjimui atsparios gumos. Atitinkantis ES slėginės
įrangos Direktyvą 2014/68/ES ir LST EN 13831:2007“ Uždari plėtimosi bakai su membrana, įrengiami
vandens sistemose“.

Šildymo sistemos plėtimosi indas:
• maksimalus leistinas slėgis 6 bar, 
• priešslėgisindo viduje 2,2bar
• maksimali darbinė temperatūra +70 °C; 
• talpa 200ltr
• pajungimas  1";
• terpė vanduo.
• garantija 24mėn.

1.13 Automatiniai oro išleidėjai. Statomi aukščiausiuose vietose oro išleidimui iš  vamzdynų.
• Įvado pusėje  maksimali leistina temperatūra +120°C, maksimalus leistinas slėgis10bar. 
• į šildymą  maksimali leistina temperatūra +100°C; maksimalus leistinas slėgis 6bar; 

1.14  Dvieigis  vožtuvas  su  elektros  pavara. Bronzinis  movinis  vožtuvas komplektuojamas  su
elektrine pavara.  Montuojamas ant   tiekiamos termofikato linijos.  Turi  atitikti  reikalavimus LST EN
12288:2010  „Pramoninės  sklendės.  Vario  lydinių  sklendės“,  LST EN ISO 228-1:2003  „Neslėginio
sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas „.

• maksimalus leistinas slėgis 10 bar , 
• maksimali leistina temperatūra + 120 °C; 
• maksimalus slėgio perkrytis 4 bar;
• maksimalus pratekėjimas  iki 0,05% nuo Kvs; 
• reguliavimo ribos  50:1; 
• reguliavimo charakteristika netiesinė; 
• reguliavimo terpė  PH 7-10; 
• pavara - elektros variklis su reversu ir reduktoriumi.
• darbo aplinkos temperatūra iki 50°C,
•  variklio apsauga  IP54. 
• Terpė  vanduo
• jungtis srieginė

Šildymo sistemos vožtuvas DN25. Kvs6,3m3/h.
Karšto vandens ruošimui vožtuvas DN25 Kvs6,3m3/h

Pavaros charakteristikos:
• greitis šildymui: 15s/mm (lėtaeigė);
• greitis karštam vandentiekiui: 3s/mm (greitaeigė);
• eiga: 10mm;
• galia: 450 N;
• maitinimo įtama 24V AC;

1.15 Šalto vandens skaitiklis. 
Vandens skaitiklis su modifikacija nuotoliniam duomenų perdavimui.Vandens apskaitai naudojamas

skaitiklis turi atitikti LST EN ISO 4064-5:2017 „Šalto geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 5Dalis“.
Irengimo reikalavimai. reikalavimus ir būti sertifikuotas Lietuvoje.   Skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti
vandens suvartojimą. Skaitiklis pritaikytas matuoti geriamos kokybės vandenį, kurio temperatūra nuo 5°C
iki 30°C (šaltam vandentiekiui), slėgis ne didesnis negu 10 bar.  Tiekėjas turi pateikti skaitiklio techninius
duomenis,  medžiagų  sertifikatus,  gamyklinius  katalogus.   Skaitiklio  konstrukcija  ir  jame  naudojamos
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medžiagos  turi  užtikrinti  jo  ilgaamžiškumą,  prietaisas  turi  būti  apsaugotas  nuo  magnetinio  poveikio,
atsparus hidrauliniams smūgiams. Skaitiklyje turi būti įmontuotas grubaus valymo filtras. Skaitikliai turi turėti
galimybę vertikaliam arba horizontaliam eksploatavimui.
Skaitiklis prieš karšto vandens įrenginius DN25 Qn=6m3/h 260mm.
         Numatyti skaitiklių nuskaitymo modulio prijungimą prie elektros energijos 220V tinklo. Modulio
gamintojas turi būti tas pats kaip ir skaitliukų (pilnai suderinami).

1.16 Karšto vandens skaitiklis. Vandens skaitiklis su modifikacija nuotoliniam duomenų perdavimui.
Vandens  apskaitai  naudojamas  skaitiklis  turi  atitikti  LST  EN  ISO  4064-5:2017  „Šalto  geriamojo
vandens ir karšto vandens skaitikliai. 5Dalis“. Irengimo reikalavimai. reikalavimus ir būti sertifikuotas
Lietuvoje.  Skaitiklio  konstrukcija  ir  jame  naudojamos  medžiagos  turi  užtikrinti  jo  ilgaamžiškumą,
prietaisas turi būti apsaugotas nuo magnetinio poveikio, atsparus hidrauliniams smūgiams. Skaitiklyje
turi būti įmontuotas grubaus valymo filtras. Skaitiklis montuojamas ant horizontalaus ar vertikalaus
vamzdžio. Skaitiklio tikslumas – 0,05 l. 

• didžiausi slėgio nuostoliai skaitiklyje <0,1 MPa; 
• maksimalus leistinas slėgis 10 bar; 
• skersmuo DN15;
• nominalus vandens srautas 1,5m3/h;
• didžiausias vandens srautas 3,0m3/h;
• mažiausias vandens srautas 30l/s;
• terpė vanduo;
• maksimali leistina temperatūra +90oC.
• pajungimas srieginis

 Numatyti  skaitiklių  nuskaitymo modulio  prijungimą prie elektros energijos 220V tinklo.  Modulio
gamintojas turi būti tas pats kaip ir skaitliukų (pilnai suderinami).

1.17. Papildymo vožtuvas. Papildymo vožtuvas  apjungia savyje slėgio reduktorių, atbulinį vožtuvą ir
uždaromąjį  ventilį.  Užpildant  ar  papildant  šildymo sistemą   vožtuvas  atsidaro  ir  leidžią  į  sistemą
termofikatą (arba vandenį).  Pasiekus nustatytą darbinį slėgį vožtuvas užsidaro ir  palaiko nustatytą
sistemos slėgį. Apatinėje papildymo vožtuvo dalyje yra tinklelio tipo mikrodalelių filtras (<400mkm)
apsaugantis  sistemą nuo kietųjų dalelių  ir  užtikrinantis  stabilų  papildymo vožtuvo ir  visus šildymo
sistemos veikimą. Atbulinis vožtuvas neleidžia šildymo sistemos termofikatui patekti į padavimo tiklą.
Papildymo  vožtuvai   turi   papildomas  angas,  į  kurias  galima  įsukti  manometrą  tiksliam  slėgio
stebėjimui.  Papildymo  vožtuvas  taip  pat  turi  rankinį  uždaromajį  ventilį,  leidžiantį  pilnai  izoliuoti
padavimo tinklą nuo šildymo sistemos termofikato. 

•didžiausias leistinas slėgis  10 bar 

•reguliuojamas slėgio diapazonas (PS)  0.3-4  bar 
•maksimali leistina temperatūra  100 °C  
•kietujų dalelių filtravimas (S) - <400 mkm 
•pajungimas – vidinis sriegis 1/2“ (pagal LST EN ISO 228-1:2003“ Neslėginio sandarumo 
vamzdžių jungčių sriegiai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas „.

2.Vamzdynai

2.1.Plieniniai elektra virinti vamzdžiai. Vamzdžiai gaminami pagal LST EN 10217. Plieno markė 
P235GH.  Mechaninės svybės:

• takumo riba 225N/mm2;
• tempimo įtempimas 340-470N/mm2;
• pailgėjimo koeficientas 24%;
• suvirinimo faktorius V-1,0;

Tiekėjas privalo peteikti numatomų naudoti vamzdžių technines sąlygas, kokybę liudijančius 
dokumentus,su patikros ataskaitomis,kuriose turi būti nurodyta vamzdžio kokybė ir taikomi 
reikalavimai. 

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

Išorinis diametras Sienelės
storis,
mm

Masė
kg/m

Plieno rūšis
arba

standartas

Takumo
riba

N/mm2

Tempimo
įtempimas

N/mm2

pailgėjimo
koef. %

Medžiagos
sertifikatasPlieno

markė
DN D

mm

S195T EN 10255

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

185 290 18 Pagal
susitarimą

su
gamintojais

20 26,9 2,65 1,58

25 33,7 3,25 2,44

32 42,4 3,25 3,14

40 48,3 3,25 3,61

50 60,3 3,65 5,1

65 76,1 3,65 6,51

80 88,9 4,05 8,47

100 114,3 4,5 12,1

• Terpė vanduo
• maksimali leistina temperatūra 120oC
• maksimalus leistinas slėgis 16bar

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

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

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

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

3. Šiluminė izoliacija
Izoliuojančio  medžiagos  ir  gaminiai  turi  atikti  LST  EN  14303:2016  “Pastatų  įrangos  ir

pramoninių  įrenginių termoizoliaciniai  gaminiai.  Gamykliniai  mineralinės  vatos  (MW)  gaminiai.
Specifikacija  „  ir  LST EN 13467:2018LST EN 13467:2018 „Pastatų įrangos ir  pramonės įrenginių
termoizoliaciniai  gaminiai.  Suformuotos  vamzdynų  izoliacijos  matmenų,  statmenumo ir  tiesiškumo
nustatymas „.

Izoliuojančių  medžiagų  ir  gaminių  skaičiuotinas  šilumos  laidumo  koeficientas  turi  būti  ne
didesnis kaip 0,07 W/(m²K). Šildymo sistemos vamzdynas izoliuojamos techninės šiluminės izoliacijos
kevalais.  Šiluminė  izoliacija  turi  būti  įrengta  taip,  kad,  vykstant  temperatūros  pokyčiams,  joje
neatsirastų plyšių ar įtrūkimų. Vamzdžių posūkiuose šiluminė izoliacija turi būti ne blogesnės kokybės,
kaip  ir  tiesiuose  tarpuose.  Vamzdžių  atramų ir  izoliacijos  apkabų  vietose  neturi  būti  sumažinama
izoliacijos  šiluminė varža.  Flanšinio  sujungimo vietose turi  būti  naudojamos nuimamos izoliacinės
konstrukcijos, kad būtų galima išardyti sandūrą, neardant šiluminės izoliacijos. 
Akmens vatos kevalai su aliuminio folijos danga ir lipnia užlaida:
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• Maksimali leistina  temperatūra;  +120 °C;
• Išorės paviršiaus temperatūra neturi viršyti +80 °C;
• Tankis:  90 kg/m3;
• Šilumis laidumas prie 10 °C: max 0,033 W/mK;
• Šilumis laidumas prie 50 °C: max 0,036 W/mK;
• Šilumis laidumas prie 100 °C: max 0,041 W/mK;
• Atsparumo ugniai klasė: 1

Pūsto polietileno kevalai:
• Šiluminis laidumas prie 40 °C: max 0,038 W/mK;
• Darbinė temperatūra: -40..+90 °C;
• Tankis: 22..32 kg/m3;
• Vandens įsigėrimas: <1,5 %.

Izoliacijos storiai, atitinkantys patalpose įrengtų vamzdynų norminius šilumos nuostolius:

Vamzdžio diametras Kai šilumnešio temperatūra nuo i
80oC 

Kai šilumnešio temperatūra nuo
120oC 

15 30 30

20 30 30

25 40 60

32 40 60

40 40 60

50 40 60

65 50 80

80 50 80

Termofikacinio  vandens  pusėje  šildymo  sistemos  vamzdynai,  kurių  skersmuo  didesnis  už
DN50 izoliuojami 80 mm storio šilumine akmens vatos su aliumine folija izoliacija, DN50 ir mažesnio
skersmens vamzdyynai izoliuojami 60 mm storio šilumine izoliacija. Šildymo ir karšto vandes pusėje
vamzdynai, kurių skersmuo didesnis už DN50 izoliuojami 50 mm storio akmens vatos izoliacija su
folija šiumine izoliacija, DN50 ir mažesnio skersmens vamzdynai izoliuojami 40mm storio šilumine
izoliacija.

Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip
100 °C, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C, ir kai terpės temperatūra
100 °C ir mažesnė, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35°C esant projektiniai
temperatūrai 20°C.

Izoliacija turi būti sertifikuota Lietuvoje.

4.  Sistemos hidraulinis bandymas

 Hidraulinis bandymas turi būti atliekamas pagal"Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių
priežiūros  taisyklės"  286-288  punktus.   Pagal  286.1  punktą:  Valdymo  (įvado)  mazgo  hidraulinis
bandymas atliekamas slėgiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slėgio, tačiau ne mažesniu kaip 1,0 MPa.
Eksploataciniu slėgiu laikomas tinklo (šilumos perdavimo šaltinio) slėgis prieš įvado sklendę;
 Tuo rementis  hidraulinio bandymo slėgis  - 1MPa.
Valdymo (įvado) mazgai ir sistemos laikomi išbandytais, jeigu bandymo metu:

• nepastebėta rasojimo per virintines siūles, vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų,
armatūros ir kitų elementų;

• valdymo (įvado) mazguose ir šildymo sistemose bandymų metu slėgis per 5 min. nesumažėjo;
• sistemose su slėptais šildymo prietaisais bandymų metu slėgis per 15 min. nesumažėjo.

Bandymo rezultatai įforminami aktu. Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kurių
tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, padalos vertė 0,01 MPa ir
bandomojo slėgio dydis būtų rodomas manometro skalės antrame trečdalyje. 
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Defektus ir nebaigtus statybos ir montavimo darbus, taip pat įrenginių defektus, išryškėjusius
bandymų metu, turi pašalinti statybos, montavimo darbus atliekantys juridiniai asmenys ar įrenginių
gamintojai iki kompleksinių bandymų pradžios. 
Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatūrai patalpose.

5. Vamzdynų antikorozinė danga

Vamzdžių paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio.
Paviršiaus  paruošimas  prieš  padengiant  dažais  turi  atitikti  LSN  EN  ISO  8501-3:2007  „Plieninio
pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus
švarumo įvertinimas“ 1-4 dalis bei  LST EN ISO 12944-4:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų
apsauga  nuo  korozijos  apsauginėmis  dažų  sistemomis.  4  dalis.  Paviršiaus  tipai  ir  paviršiaus
paruošimas“ reikalavimus. Padengiama gruntuote, paliekant galuose 20cm suvirinimo siūles. Atlikus
suvirinimo darbus, sandūros turi būti nuvalytos nuo suvirinimo šlakų, nuriebinamos ir padengiamos
gruntuote.  Prijungimo  vietose  turi  būti  atstatyta  pažeista  esamų  vamzdynų  gruntuotė.  Paruošti
vamzdynų  paviršiai  dengiami  dviem  antikorozinės  dangos  sluoksniais.  Padengimas  antikorozine
danga  turi  atitikti  LST EN ISO 12944-7:2018  „Dažai  ir  lakai.  Plieninių  konstrukcijų  apsauga  nuo
korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 7 dalis. Dažymo darbų atlikimas ir priežiūra „ reikalavimus, 

6. Techniniai reikalavimai montavimo darbams

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

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

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

Atstumai tarp judamų atramų:
Vamzdžio skersmuo Horizontalus atstumas tarp 

tvirtinimų, m
Vertikalus atstumas tarp 
tvirtinimų, m

DN15 1,8 2,4

DN20 2,4 3,0

DN25 2,4 3,0

DN32 2,7 3,0

DN40 3,0 3,6

DN50 3,0 3,6

DN65 3,7 4,6

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

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

Metalinių  konstrukcijų  suvirinimo   procedūrų  aprašas  parengiamas  pagal  LST  EN  ISO
15612:2018 „Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal
priimtą  standartinės  suvirinimo  procedūros  aprašą“,  LST  EN ISO  15607:2004  „Metalų  suvirinimo
procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklės“, LST EN ISO 15609-2:2002/A1:2004 „Metalų
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suvirinimo  procedūrų  aprašas  ir  patvirtinimas.  Suvirinimo  procedūrų  aprašas.  2  dalis.  Dujinis
suvirinimas“.

Suvirinimo darbai ir jų kokybė turi atitikti LST EN ISO 5817:2014 „Suvirinimas. Plieno, nikelio,
titano ir jų lydinių lydomojo suvirinimo (išskyrus pluoštinį suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai defektų
atžvilgiu'  ,  LST EN ISO 3834-1:2006  „Metalų  lydomojo  suvirinimo  kokybės  reikalavimai.  1  dalis.
Tinkamo  kokybės  reikalavimų  lygmens  parinkimo  kriterijai“,  LST  EN  ISO  3834-4:2006  „Metalų
lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 4 dalis. Elementarieji kokybės reikalavimai“ ir LST EN ISO
13920:2000 „Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir kampų matmenys“. 

Prieš suvirinimą visi  vamzdžiai  ir  armatūra turi  būti  teisingai paruošti  ir  sustatyti.  Vamzdžių
galai turi būti stačiai nupjauti, švarūs ir su nuožulomis. Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės dalys
turi  būti  su  švelniais  perėjimais,  suvirinimo siūlė  neturi  mažinti  nurodyto  pagrindinio  vamzdžio  ar
atsišakojimo kiaurymės skersmens. Visų suvirinimo siūlių metalas turi  pilnai  susilydyti  su vamzdžių
metalu, siūlėse neturi būti šlakų bei nuodegų, jų storis negali būti mažesnis nei vamzdžių metalo.
Suvirintos siulės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos, be įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdeginimų,
išlydyto  metalo  nutekėjimų.  Suvirinimo  elektrodai  turi  būti  sausi  ir  švarūs.  Lankinio  suvirinimo
elektrodai negali būti naudojami, jei padengimo sluoksnis pažeistas ar suiręs. Suvirinimo elektrodo
tipas turi būti toks, kokį rekomenduoja gamintojas suvirinimo klasei ir tipui. Suvirinimo siūlių kontrolė
atliekama tokiais būdais:

• išorinio apžiūrėjimo ir matavimo – 100%;  LST EN ISO 17637:2017 „Neardomieji  suvirinimo
siūlių bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių apžiūrimasis tikrinimas“ 

• hidraulinio bandymo.
Šildymo  sistemoms turi būti panaudoti plieniniai vamzdžiai, sujungti virinant. Vamzdynų galai

turi  būti  nupjauti  stačiu  kampu,  leistinas  nuolydis  ne  daugiau  2º.  Vamzdynų  skersmenų  ribinės
nuokrypos neturi viršyti:

• išoriniams skersmenims iki 40 mm imtinai ± 0,4 – 0,5 mm;
• išoriniams skersmenims virš 40 mm ± 0,8 – 1,0 mm.

Vamzdynų alkūnės gaminamos lenkimo būdu arba montuojamos fasoninės dalys. Minimalus
lenkimo spindulys – 1,5 sąlyginio vamzdžio skersmens. Gaminant alkūnes lenkimo būdu, vamzdžių
skersmens ovališkumas neturi viršyti 10%.

Vamzdynai, detalės ir  mazgai turi būti sujungti virinant. Sistemų vertikalūs vamzdynai neturi
nukrypti nuo vertikalės daugiau negu 2 mm suminio nuokrypio patalpoje. 

Vamzdynai  tvirtinami  pakabinimo  mazgų  ir  atramų  pagalba.  Galima  naudoti  specialios
konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus.  Jie turi  būti  tokio dydžio,  kad atstumas tarp vamzdžių
leistų juos izoliuoti.  Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine
kryptimi. Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba.

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

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

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

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

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

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

Suvirinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai, turintys leidimą tos kategorijos darbams..
Suvirintojų  kvalifikacija  pagal  LST  EN  ISO  9606-1:2017  „Suvirintojų  kvalifikacijos  tikrinimas.
Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012, įskaitant Cor.1:2012 ir Cor. 2:2013)“.

Vamzdynų  izoliavimas. Visus  vamzdynus  privaloma  izoliuoti  vadovaujantis  “Įrenginių  ir
šilumos  perdavimo  tinklų  šiluminės  izoliacijos  įrengimo  taisyklėmis”.  Visų  izoliacinių  medžiagų
sandūros turi būti tinkamai sujungtos. Izoliacijai naudojami greitai džiūstantys, kontaktiniai klijai ir lipni
izoliacinė  juosta  izoliuoti  sunkiai  prieinamas  vietas,  uždaromąją  armatūrą  ir  lakštų  sujungimams

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų-
daugiabučiai pastatai) pastatoVytauto g.42,

Varėnos m.,Varėnos r. sav., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Laida

0

LT 2019-CPO132511-1-TDP-ŠT-TS
Lapas Lapų

11 14



sutvirtinti.  Izoliuoti  vamzdyną  reikia  taip,  kad  visi  įdėtiniai  sistemos  prietaisai  būtų  lengvai
demontuojami nepažeidžiant izoliacijos.

Atstumai tarp vamzdžio izoliacijos paviršiaus ir sienos:
• vamzdžiams 25-80mm skersmens - 150 mm,
• vamzdžiams 100-250mm skersmens - 170 mm.

Atstumai tarp vamzdžio izoliacijos paviršiaus ir gretimo vamzdžio izoliacijos:
• vamzdžiams 25-80mm skersmens - 100 mm,
• vamzdžiams 100-250mm skersmens - 140 mm.

Futliarai. 
Konstrukcijų vietos, pro kurias eina  vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų

gaisrinių reikalavimų. Nišos priešgaisrinėse užtvarose  šildymo kolektorių  ar  kt.  )  neturi  sumažinti
priešgaisrinės  užtvaros  atsparumo  ugniai.   Angos  priešgaisrinėse  užtvarose,  skirtos  inžinerinėms
komunikacijoms tiesti,  turi  būti  užsandarintos  priešgaisrinėmis  sandarinimo priemonių  sistemomis.
Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas  atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai
ir jos kriterijus :

Priešgaisrinių angų užpildų prišgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai:

Priešgaisrinės užtvaros
atsparumas ugniai

Angų,siūlių sandarinimo
priemonės

15 EI15

20 EI20

30 EI30

45 EI45

60 EI60

90 EI90

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas
nedegios medžiagos futliare. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį
skersmenį. Jeigu konstrukciją kerta izoliuotas vamzdynas, tai įvorės skersmuo turi būti didesnis už
izoliuoto vamzdyno skersmenį. Įdėklai turi išlįsti iš kertamosios konstrukcijos apie 6 mm. Tarpai tarp
įdėklo  ir  vamzdyno  iš  abiejų  pusių  užtaisomi  elastinga  nedegia  (kai  kertamosios  konstrukcijos
atsparumas ugniai normuojamas), garsui ir vandens garui nelaidžia medžiaga/mastika, netrukdančia
vamzdžio  linijiniam  plėtimuisi. Rangovas  turi  pasirūpinti  guminiais  sandarinimo  flanšais  prie
nutekėjimų  grindyse  su  vandens  nepraleidžiančiomis  membranomis.  Kur  vamzdžiai  praeina  pro
konstrukcines  grindis  ir  priešgaisrines  sienas,  turi  būti  naudojamos  specialios  ugnies
nepraleidžiančios tarpinės, kad būtų pasiektas bent 2 val. atsparumas ugniai. Praeinant pro grindis,
kuriose yra vandens nepraleidžiančios membranos, vamzdžio įvorė turi turėti sandarinantį flanšą, kurį
statybininkas turi pritvirtinti prie vandens nepraleidžiančios membranos. Visos priemonės turi atitikti
LST  EN  1366-3:2009  „Inžinerinių  tinklų  įrenginių  atsparumo  ugniai  bandymai.  3  dalis.  Angų
sandarinimo priemonės“ reikalavimus.
Vamzdyno ženklinimas:

Vamzdyno  ženklinimas  turi  atitikti  „Šilumos  tinklų  ir  šilumos  vartojimo  įrenginių
priežiūros(eksploatacijos) taisyklių“ priedą .
Vamzdynų  žymėjimas  -  ant  izoliuotų  paviršių  užnešami  skiriamieji  spalviniai  žiedai  ir  rodyklės  ,
rodančios tekėjimo kryptį.

Vamzdynų ženklai šildymo sistemai:
- paduodamas-žiedais žalias-geltonas-žalias, rodyklė geltona;
– grįžtamas-žiedais žalias-rudas-žalias, rodyklė ruda.
– žiedo plotis 50mm
Demontavimo darbai, statybinių atliekų tvarkymas ir utilizavimas:
Esami  šildymo  įrenginiai,  vamzdynai  iki  pasijungimo  išmontuojami.  Visos  išmontuotos

medžiagos  ir  įranga  yra  statybinės  atliekos  ir  jas  utilizavimui  ir/ar  perdirbimui  išveža  rangovas  ir
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pateikia užsakovui atitinkamas pažymas apie statybinių atliekų pridavimą ir utilizavimą..
Nuimant senąją  izoliaciją  nuo vamzdyno turi  būti numatytos medžiagų  sandėliavimo vietos.

Sandėliuojamos dulkančios medžiagos turi būti laikomos uždarose talpose, kad nedulkėtų. Privalu
užtikrinti įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą, jei tai ypač pavojingos žaliavos
arba  medžiagos,  tokių  vietų  ženklinimą;  panaudotų  medžiagų  tinkamą  rūšiavimą,  saugojimą  ir
perdavimą atliekų tvarkytojams.

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

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

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

– supakuotos asbesto turinčios atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų  tvarkymo taisyklių
reikalavimus (Pavojingų atliekų ženklinimo etikete).
Statybvietėje turi  būti  pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir  perduotų

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

7. Pridavimas ir perdavimas ekspoatacijai

Priimant šilumos punktą turi būti pateikti tokie dokumentai:
- komplektas darbo brėžinių su parašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus atitinkančius
brėžinius,
- paslėptų darbų patikrinimo aktai,
- šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas,
- šildymo sistemos šiluminio išbandymo aktas.
Priimant eksploatuoti turi būti nustatoma ar:
- darbai atlikti pagal projektą ir montavimo taisykles,
- teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių sulenkimas,
- teisingai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo prietaisai,
- teisingai sumontuota armatūra, vandens ir oro išleidimo kranai,

Šilumos  punktas  priduodamas  ir  perduodamas  eksploatacijai  rementis  STR1.05.01:2017  ir
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros(eksploatacijos) taisyklėmis. 

Įrengimai ir armatūra žymima etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.
Užrašai turi būti graviruoti ir atitikti Lietuvoje galiojančius standartus.
Ant izoliuotų paviršių užnešami skiriamieji spalviniai žiedai ir rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį.
Paleidimo-derinimo darbus gali  atlikti  aprobuoti  montuotojai,  turintys leidimus šios rūšies darbams
vykdyti

8. Darbų saugos pagrindiniai reikalavimai

Prieš montuojant šilumos punkto įrenginį, pirmiausia paruošti šilumos punkto patalpą taip,
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kaip  reikalauja  „Darboviečių  įrengimo  statybvietėse  nuostatai“.  Transportavimo,  montavimo,
paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų
sauga  ir  sveikata.  Prieš  šilumos  punkto  montavimo  darbus  turi  būti  patikrinta  šilumos  punkto
patalpa. Patalpa turi būti tvarkinga, neužkrauta pašaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti vėdinimas.
Griežtai draudžiama atlikti  suvirinimo darbus, jei patalpoje neužtikrintas vėdinimas. Nuimant nuo
vamzdyno senąją izoliaciją, turinčią asbesto, būtina dėvėti respiratorius ar dujokaukes. Neleidžiama
šilumos  punkto  įrenginių  ir  vamzdynų  izoliacijai  naudoti  turinčių  asbesto  medžiagų.  Šilumos
punktuose  draudžiama  naudoti  gyvsidabrinius  kontrolėsmatavimo  prietaisus.  Elektros  įrenginių
montažas ir įžeminimas atliekamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“.

Šilumos  punkto  statinys  ir  įrengimai  negali  turėti  įtakos  aplinkos  užterštumui  ar  žmonių
sveikatai. Statinio elementams panaudotos medžiagos turibūti aplinkai nepavojingos: nuodingų dujų,
kenksmingų  žmonėms  ar  gyvūnams  išsiskiriančių  dalelių  neturi  būti.  Izoliacinėse  konstrukcijose
naudoti medžiagas ir gaminius, turinčius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 Kokybė:
Rangovas bus atsakingas už visus įrenginių medžiagų ir gamybos defektus viso statinio 

garantinio laikotarpio metu, kaip nustatyta LR CK6.698 str. ir LR įstatymo 41str.
 Saugos reikalavimai:

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

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

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

Bendri reikalavimai:

• Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų
reikalavimus, draudimo kompanijos ir Užsakovo reikalavimus.

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

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

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

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

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

• Subrangovai.  Jei  rangovas  naudojasi  subrangovų  paslaugomis,  prieš  pradedant  konkretų
darbą  reikia gauti  Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi  aptarti  su
Užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą.

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

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

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis
Papildomi
duomenys

Š
Nerūdijančio plieno lituotas šilumokaitis 
šildymui 168 kW galios, izoliuotas šiluminės 
izoliacijos kevalu

TDP-ŠT-TS-1.1.1 Kompl. 1
Danfoss 

XB52M-1-40
pirm: 86°C..50°C
antr: 50°C..63°C

KV
Nerūdijančio plieno lituotas šilumokaitis 
karštam vandeniui 2-jų pakopų 225 kW 
galios, izoliuotas šiluminės izoliacijos kevalu

TDP-ŠT-TS-1.1.2 Kompl. 1

Danfoss 
XB12L-2-50/50
pirm:65oC..25°C

antr: 5°C..55°C

CS1
Didelio efektyvumo cirkuliacinis siurblys 
šildymo sistemai 
Q=9,7 m3/h prie H=90 kPa

TDP-ŠT-TS-1.2.1 vnt. 1
Wilo Yonos

Maxo 40/05-12

CS2
Didelio efektyvumo cirkuliacinis siurblys 
karštam vandentiekiui 
Q=1,46 m3/h prie H=50 kPa

TDP-ŠT-TS-1.2.2 vnt. 1
Wilo

Stratos Pico-Z 
25/1-8

DV1
Dvieigis vožtuvas šildymui 
DN25, Kvs=6,3, Ps=16bar, Ts=120oC

TDP-ŠT-TS-1.14 vnt 1 Danfoss 
VM2

DV1 vožtuvo lėtaeigė  elektros pavara 
P=450N; 15s/mm; eiga 10mm

TDP-ŠT-TS-1.14 vnt 1 Danfoss 
AMV10

DV2
Dvieigis vožtuvas karštam vandeniui su 
greitaeige pavara
DN25, Kvs=6,3, Ps=16bar, Ts=120oC

TDP-ŠT-TS-1.14 vnt 1 Danfoss 
VM2

DV2 vožtuvo greitaeigė elektros pavara 
P=450N; 3s/mm; eiga 10mm

TDP-ŠT-TS-1.14 vnt 1 Danfoss 
AMV30

ŠAP1
SM1

Šilumos apskaitos prietaisas (skaitiklis) su 
srauto jutikliu
Qn=6,0m3/h, Qmax=12 m3/h

TDP-ŠT-TS-1.4 Kompl. 1 Pateikia šilumos
tiekėjas 

II1
Išsiplėtimo indas šildymo sistemai 200 litrų, 
p

0
= 2,2bar ,Ts=100C, P

s
=6bar su trieigiu 

čiaupu
TDP-ŠT-TS-1.12 vnt. 1

APS1
Apsauginis vožtuvas šildymui DN20, 6bar, 
Ps=10bar, Ts=100oC

TDP-ŠT-TS-1.10 vnt 1

APS2
Apsauginis vožtuvas vandentiek. DN25 8bar, 
Ps=10bar, Ts=100oCr, 

TDP-ŠT-TS-1.10 vnt 1

KVS
Karšto vandens skaitliukas su nuotoline 
duomenų perdavimo sistema DN15, 
Qn=1,5m3/h, Qmax=3,0m3/h  

TDP-ŠT-TS-1.16 vnt. 1

ŠVS
Šalto vandens skaitiklis  Qn=6,0 m3/h su  
nuotoline duomenų perdavimo sistema

TDP-ŠT-TS-1.16 vnt. 1

S6
Įvadinė rutulinė sklendė, DN65 virinama 
Ps=25bar, Ts=120oC

TDP-ŠT-TS-1.8 vnt. 2 esamos

F1 Filtras DN20, movinis Ps=10bar, Ts=100oC TDP-ŠT-TS-1.7.2 vnt. 1

F2 Filtras DN25, movinis Ps=8bar, Ts=90oC TDP-ŠT-TS-1.7.2 vnt. 1 T4
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Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis
Papildomi
duomenys

F3 Filtras DN32, movinis Ps=8bar, Ts=90oC TDP-ŠT-TS-1.7.2 vnt. 1 V1

F6 Filtras DN50,  Ps=6bar, Ts=100oC TDP-ŠT-TS-1.7.2 vnt. 1 T2

FF6
Įvadinis filtras DN65, flanšinis Ps=16bar, 
Ts=120oC 

TDP-ŠT-TS-1.7.1 vnt. 1

V1
Rutulinis ventilis DN20, movinis, Ps=10bar, 
Ts=100oC

TDP-ŠT-TS-1.8 vnt. 2

V2
Rutulinis ventilis DN25, movinis, Ps=8bar, 
Ts=90oC

TDP-ŠT-TS-1.8 vnt. 2 T4

V3
Rutulinis ventilis DN32, movinis, Ps=8bar, 
Ts=90oC

TDP-ŠT-TS-1.8 vnt. 3 T3/V1

V5
Rutulinis ventilis DN50, movinis, Ps=10bar, 
Ts=120oC

TDP-ŠT-TS-1.8 vnt. 6 T1

V6
Rutulinis ventilis DN65, movinis, Ps=6bar, 
Ts=100oC

TDP-ŠT-TS-1.8 vnt. 2 T2

AV2
Atbulinis vožtuvas DN25, movinis Ps=8bar, 
Ts=90oC

TDP-ŠT-TS-1.11 vnt. 1 T4

AV3
Atbulinis vožtuvas DN32, movinis Ps=8bar, 
Tmax=90oC

TDP-ŠT-TS-1.11 vnt. 1 V1

PV

Papildymo vožtuvas DN15, movinis Ps=10bar,
Ts=100oC. Konstrukcijoje sujungti slėgio 
reguliatorius, atbulinis vožtuvas ir uždarymo 
mazgas.

TDP-ŠT-TS-1,17 vnt. 1

Automatinis oro išleidėjas su  ventiliu TDP-ŠT-TS-1,13 vnt 4

V1
Rutulinis ventilis DN20, movinis, Ps=10bar, 
Ts=120oC su akle

TDP-ŠT-TS-1.8 vnt. 10 Ištuštinimui ir
praplovimui

M1 Manometras su trieigiu čiaupu 0-16bar TDP-ŠT-TS-1.6 vnt. 2 pirminė pusė

M2 Manometras su trieigiu čiaupu 0-10bar TDP-ŠT-TS-1.6 vnt. 5 antrinė pusė

T1 Termometras su gilze 0-120ºC TDP-ŠT-TS-1.5 vnt. 4 pirminė pusė

T2 Termometras su gilze 0-100ºC TDP-ŠT-TS-1.5 vnt. 4 antrinė pusė

Vamzdynai
1. Plieninis juodas vandens-dujų 

vamzdis 
DN20 TDP-ŠT-TS-2,2 m 4

2. DN25 TDP-ŠT-TS-2,2 m 5

3.
Plieninis elekta virintas vamzdis

DN50 TDP-ŠT-TS-2,1 m 20

4. DN65 TDP-ŠT-TS-2,1 m 13

5. Plieninių vamzdžių fasoninės dalys TDP-ŠT-TS-2,2 vnt 82

6.
80mm storio akmens vatos 
kevalai su aliuminio folijos danga 

d76x80 TDP-ŠT-TS-3 m 6

7. 60mm storio akmens vatos 
kevalai su aliuminio folijos danga 

d60x60 TDP-ŠT-TS-3 m 20

8. d76x60 TDP-ŠT-TS-3 m 7

9. 40mm storio akmens vatos 
kevalai su aliuminio folijos danga 

d35x40 TDP-ŠT-TS-3 m 4

10. d42x40 TDP-ŠT-TS-3 m 10

11.
30mm storio akmens vatos 
kevalai su aliuminio folijos danga 

d28x30 TDP-ŠT-TS-3 m 4

12. Plieninis cinkuotas vamzdis 
vandentiekiui

DN25 TDP-ŠT-TS-2 m 5

13. DN32 TDP-ŠT-TS-2 m 12

14. Plieninių cinkuotų vamzdžių fasoninės dalys TDP-ŠT-TS-2,2 vnt 32

15. 15mm storio pūsto PE kevalai d48x15 TDP-ŠT-TS-3 m 7
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Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis
Papildomi
duomenys

16. Vamzdynų metalinio paviršiaus gruntavimas TDP-ŠT-TS-5 m2 7,39

17. Vamzdynų paviršiaus dažymas 2 kartus TDP-ŠT-TS-5 m2 7,39

18. Metalo konstrukcijos vamzdynams laikyti t 0,1

19. Šilumos punkto hidraulinis bandymas TDP-ŠT-TS-4 m 79

20. Prisijungimas prie esamų tinklų vnt. 7

21.
Šilumos punkto įrenginių paleidimas, 
derinimas

TDP-ŠT-TS-4 vnt 1

Ardymo, atstatymo darbai

22. Esamo šilumos mazgo demontavimas kompl 1

23.
Esamo  vamzdyno senos izoliacijos asbesto 
tinko mišinio demontavimas

m2 18,5

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

25.
Statybinių šiukšlių išvežimas(t.s. asbesto 
tinkas)

t 0,3

Automatika

26. Automatikos montavimas Kompl. 1

27. Elektriniai matavimai Kompl. 1

28.
Elektroninis temperatūros reguliatorius 2 
kontūrų (valdymo blokas) su montažine 
dėžute

TDP-ŠT-TS-1.3 Kompl. 1 Danfoss
ECL310

29. Programavimo raktas Danfoss
A266

30.
Srauto temperatūros jutiklis k. vand. 
panardinamas

TDP-ŠT-TS-1.3..1 vnt 1 Danfoss
ESMU

31.
Srauto temperatūros jutiklis šildymo s. 
paviršinis

TDP-ŠT-TS-1.3.1 vnt 2 Danfoss
ESM-11

32. Lauko temperatūros jutiklis TDP-ŠT-TS-1.3.1 vnt 1 Danfoss ESMT

33. Lankstus gofruotas vamzdis kabeliui m 58

34. Kabelis su PVC izoliacija m 58

Pastaba. 

1. Kiekius tikslinti montavimo metu. 

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

savybėmis, nurodytomis TS reikalavimuose
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VALDYMO 
BLOKAS

Š

KVS

168kW

CS1

DV1

T2

V1

V6

V6

F6

APS1

DN20
V1 V1

V1

T4 T1
V5

V5
DN65

DN65

T3

M2

M2

II1 Šildymo sistema 
63/50°C;
DN65; 9,1m³/h; 

86°C 63°C

XB52M-1-40

50°C 48°C

CS2

V3

V2V2 AV2 F2

T2T4

T2

M2

M2

V5

DN65

DN65

M1

T1

FF6

XB12L-2-50/50

APV

65°C 55°C

KV
225kW

5°C

DV2

V1

25°C
Šaltas vandentiekis
DN32, 5°C

V3V3
ŠVS

F3AV3

M2APS2

 4,14m³/h
 43kPa

 4,93m³/h
 54kPa

Karštas vandentiekis
DN32, 55°C

Cirkuliacinis vandentiekis
DN25, 40°C

V5

V5

DN
50

DN
50

ŠAP1

SM1

V1

DN
50

DN50

DN50

T4

F1

T4

V1

DN25
Kvs6,3

DN25
Kvs6,3

DN32

DN25

DN32

S6

S6

M

M

iš šilumos tinklų
86°C (65°C),
550..250kPa

į šilumos tinklus
50°C (45°C),
250..150 kPa

P
ro

je
kt

a
vi

m
o
 r

ib
a

Šilumos apkrova, MW Šilumos tinklų vandens debitas, m³/h

Qšild. Qvėd. Qk.v. Qb.

0,168 - 0,225 (žiemą) 0,393

0,225 (vasarą)
Temperatūrų skirtumai

tšild. tvėd. tk.v.

Slėgiai įvade, kPa Parinktas šilumos skaitiklis

Markė Gnom, m³/h Gmax, m³/hPpad Pgr

Gšild. Gvėd. Gk.v. Gb.

0,225

36 - 36 (žiemą)

40 (vasarą)

550
250

250
150

4,14 - 5,37(žiemą)

9,67(vasarą)

9,51

9,67

6 12SM1 DN25

-

Š   Lituotas 168kW šilumokaitis šildymui
K.V. Lituotas dviejų pakopų 225kW šilumokaitis karštam vandeniui ruošti

SM1, ŠAP1 Šilumos skaitiklis

CS1 Cirkuliacinis siurblys šildymui (9,7 m³/h prie 90 kPa)  
CS2 Cirkuliacinis siurblys karštam vandentiekiui (1,46 m³/h prie 50 kPa)

DV1 Dvieigis vožtuvas DN25, kvs=6,3 su lėtaeige pavara
DV2 Dvieigis vožtuvas DN25, kvs=6,3 su greitaeige pavara

II1   Išsiplėtimo indas 200l  pav=5bar, pmax=6bar
APS1 Apsauginis vožtuvas (šildymui) DN20 6bar
APS2 Apsauginis vožtuvas (karštam vandeniui) DN25 8,0bar
KVS Karšto vandens skaitiklis DN15 (Qn=1,5 m³/h)
ŠVS Šalto vandens skaitiklis 6m3/h su  galimybe perduoti rodmenis 
nuotoliniu būdu.

T1 Termometras 0-120°C (pirminis kontūras)
T2 Termometras 0-100°C (antrinis kontūras)
T3 Lauko temperatūros jutiklis -50+50°C
T4 Srauto temperatūros jutiklis
M1 Manometras (pirminis kontūras)
M2 Manometras (antrinis kontūras)

V1 Rutulinis ventilis DN20 movinis PN16
V2 Rutulinis ventilis DN25 movinis PN16
V3 Rutulinis ventilis DN32 movinis PN16
V5 Rutulinis ventilis DN50 movinis PN16
V6 Rutulinis ventilis DN65 movinis PN16

S6 Įvadinė rutulinė sklendė DN65 virinama (esama)

APV1 Automatinis papildymo vožtuvas DN15 movinis PN16
AV2 Atbulinis vožtuvas DN25 movinis PN16
AV3 Atbulinis vožtuvas DN32 movinis PN16

FF6 Įvadinis filtras DN65 flanšinis PN25
F1 Filtras DN20 movinis PN16
F2 Filtras DN25 movinis PN16
F3 Filtras DN32 movinis PN16
F6 Filtras DN65 flanšinis PN16

Pastabos:
1. Aukštų parametrų (86..50°C) šilumos tiekimo vamzdynas iki 
DN50 izoliuojamas 60mm storio akmens vatos kevalais su aliuminio 
folijos danga, didesnio diametro vamzdynas izoliuojmas 80mm 
storio kevalais.
2. Žemų parametrų (63..48°C) šilumos tiekimo vamzdynai iki DN50 
izoliuojami 40mm storio akmens vatos kevalais su aliuminio folijos 
danga, didesnio (DN65) diametro vamzdynas izoliuojmas 60mm 
storio kevalais. 
3. Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai izoliuojami 40mm 
storio akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga.
4. Šalto vandens vamzdynas izoliuojamas 15mm storio pūsto 
polietileno kevalais

V5
T1
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Gyvenamosios paskirties ( trijų ir daugiau butų-daugiabučiai 
pastatai) pastato Vytauto g. 42, Varėnos m., Varėnos r. 
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Šilumos punkto principinė schema

V1

V1

T1

T2



Pastabos:
1. Aukštų parametrų (86..50°C) 
šilumos tiekimo vamzdynas iki 
DN50 izoliuojamas 60mm storio 
akmens vatos kevalais su 
aliuminio folijos danga, didesnio 
diametro vamzdynas izoliuojmas 
80mm storio kevalais.
2. Žemų parametrų (63..50°C) 
šilumos tiekimo vamzdynai iki 
DN50 izoliuojami 40mm storio 
akmens vatos kevalais su 
aliuminio folijos danga, didesnio 
diametro vamzdynas izoliuojmas 
60mm storio kevalais. 
3. Karšto ir cirkuliacinio 
vandentiekio vamzdynai izoliuojami 
40mm storio akmens vatos 
kevalais su aliuminio folijos 
danga.
4. Šalto vandens vamzdynas 
izoliuojamas 15mm storio pūsto 
polietileno kevalais
5. Patalpoje yra esamas trapas ir 
vėdinimo grotelės

ŠM

Šilumos punktas

SM
1

9

C

Esamos 
vėdinimo 
grotelės

Esamos įvadines 
įvirinamos sklendes
DN65 

V
A
LD

Y
M
O 

BL
OK

A
S

Iš šilumos tinklų 
T1=86°C (65°C)
T2=50°C (45°C)

2x
DN

65

DN25
2xDN65

Š.
168kW

K.v.
225kW

II1

T1 DN65 
63°C

T2 DN65 
50°C

V1 DN32 
5°C

T1

T2

T3
T4

DN50T3 DN32 
55°C

T4 DN25 
40°C

V
1

T2

ŠVS

DN50

DN50

T1
T2

Trapas

Šilumos punkto planas M1:50
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2

2 1

1

D

Projektavimo riba

2330

4
2
0
0

1
2
4
0

5
4
4
0



Šilumos punkto pjūviai 1-1 ir 2-2 
M1:50
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Gyvenamosios paskirties ( trijų ir daugiau butų-daugiabučiai 
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SM1

C D

PJŪVIS 1-1 M1:50

T2

T1

T2

Esamos įvadines 
įvirinamos sklendes
DN65 Iš šilumos tinklų 

T1=86°C (65°C)
T2=50°C (45°C)

DN25

DN65 DN50

DN20

DN50DN65

DN
50

DN
50

DN
50

T2 T2 T1

Š.
168kW

T1 DN65 
63°C

T2 DN65 
48°C

5440

2
3
0
0

1500

1
9
0
0

ŠVS

D C

PJŪVIS 2-2 M1:50

DN
50

DN
50 DN

50

DN
32

DN
25

DN32
DN32

T3 DN32 
55°C

T4 DN25 
40°C

V1 DN32 
5°C

T3
T4

V1

T2T1

T3 T2

K.v.
225kW

5440

2
3
0
0

7
0
0

5
0
0

2850

Pajungimas į 
V1, T3, T4 
sistemas

Pastabos:
1. Aukštų parametrų (86..50°C) šilumos tiekimo vamzdynas iki DN50 izoliuojamas 60mm storio akmens vatos kevalais su 
aliuminio folijos danga, didesnio diametro vamzdynas izoliuojmas 80mm storio kevalais.
2. Žemų parametrų (63..50°C) šilumos tiekimo vamzdynai iki DN50 izoliuojami 40mm storio akmens vatos kevalais su 
aliuminio folijos danga, didesnio diametro vamzdynas izoliuojmas 60mm storio kevalais. 
3. Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai izoliuojami 40mm storio akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga.
4. Šalto vandens vamzdynas izoliuojamas 15mm storio pūsto polietileno kevalais



Šildymo sistemos
papildymas DN20

DN65

DN65

M1

T1

FF6S6

S6

M

M

Šilumos punkto elektros 
valdymo sistemos skydas

Pastabos:
1. Šilumos skaitiklį montuoti , laikantis jo pase nurodytų reikalavimų.
2. Montuojant temperatūros jutiklius užtikrinti, kad jutiklio jutrus elementas būtų panardintas iki vamzdžio vidurio. 
3. Montuojant skaitiklį užtikrinti patogų skaitiklio aptarnavimą ir tvarkingą laidų montažą.
4. Montuojant skaičiuotuvą prie išorės pastato sienos numatyti atstumą tarp sienos ir skaičiuotuvo 50mm.
5. Numatyti atramą prieš ir po srauto jutiklio

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos

Pozicija
Eil Nr.

Žymuo Mato
vnt

Kiekis

01

Skaičiuotuvas 01.1

 Šilumos skaitiklis komplekte

vnt

Temperatūros jutiklis Pt500 lizdas su 
įvore

01.2 vnt

Srauto jutiklis DN25 Gnom=6m3/h, 
Gmax=12m3/h

01.3 vnt

Perėjimas ds65/2501.3.1 vnt

Šilumos punkto elektros valdymo 
sistemos skydas

02 vnt

1
2

1

2

1

㎔p=300 kPa
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Šilumos apskaitos  įrengimo schema

T1

DN65ds25

02.2

01.3

01.1

ds25

260

125 75

01.2

Iš šilumos tinklų
86°C (65°C),
550..250kPa

Į šilumos tinklus
50°C (45°C),
250..150 kPa

DN65

Į(iš) šiluminio punkto 
modulį DN65

02

Šilumos apkrova, MW Šilumos tinklų vandens debitas, m³/h

Qšild. Qvėd. Qk.v. Qb.

0,168 - 0,225 (žiemą) 0,393

0,225 (vasarą)
Temperatūrų skirtumai

tšild. tvėd. tk.v.

Slėgiai įvade, kPa Parinktas šilumos skaitiklis

Markė Gnom, m³/h Gmax, m³/hPpad Pgr

Gšild. Gvėd. Gk.v. Gb.

0,225

36 - 36 (žiemą)

20 (vasarą)

550
250

250
150

4,14 - 5,37(žiemą)

9,67(vasarą)

9,51

9,67

6 12SM1 DN25

-



CS1

DV1T4

T3

CS2

DV2

ŠAP

SM

KM1 KM2

Poz. T3 Poz. DV1 Poz. T4 Poz. DV2 Poz. T4 Poz. T4

Lauko temp. 
daviklis

Šildymo sistemos 
vožtuvas

Šild. sist. grįžt. 
temp. daviklis

KV sistemos 
vožtuvas

Šild. sist. pad. 
temp. daviklis

KV sist. pad. 
temp. daviklis

T4

T4

T4

Poz. T4

KV. sist. grįžt. 
temp. daviklis

Šildymo sistema 
(grįžtamas)
DN65; 50°C;

Šildymo sistema 
(tiekiamas)
DN65; 63°C; 

Karštas  vandentiekis
DN32, 55°C

Cirkuliacinis  vandentiekis
DN25, 40°C

Šaltas vandentiekis
DN32, 5°C

iš šilumos tinklų
86°C (65°C),
550..250kPa

į šilumos tinklus
50°C (45°C),
250..150 kPa

Š

KV

V1

V1

Skaitmeninis 
įėjimas

Skaitmeninis 
išėjimas

Ryšiai
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A.Kazlauskas6048

Proj.

Šilumos punkto automatizavimo 
funkcinė schema 
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