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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
  

1. ŠILDYMAS, VĖDINIMAS 
1.1 Bendrieji duomenys. 
Ruošiamas paslaugų paskirties pastato Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g.1 

statybos projektas. Šioje projekto dalyje sprendžiamas pastato šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimas, 
įrengiamas šilumos siurblys oras/vanduo. Šildymo ir vėdinimo projekto dalis atitinka privalomuosius 
projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių reikalavimus. 

Šildymo, vėdinimo  projektas  suprojektuotas naudojantis toliau išvardijamomis kompiuterinėmis 
programomis:   NanoCAD5; Open Office 4. 

 
PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (aktuali redakcija 2018 07 12). 
- STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 
- 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. 
- STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 
- STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
- STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
- STR 2.01.01(6):2008 esminis statinio reikalavimas „energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
- STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai. 
- LR statybos įstatymas 
- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
- Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės 
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
- LST 1516:2015 Statinio projektas. 
- (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
- (ES) Nr. 1253/2014 Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1253/2014 
- STR 2.09.02:2005, (aktuali redakcija 2015 03 27). Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.  
- STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
- RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 
- HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 
- HN 35-2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore. 
- HN 69-2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. 
- HN 33-2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
- Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. 
- Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo depatramento Direktoriaus Įsakymo Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavimai 
- Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
- Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės 
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-  LST EN 14337:2006 „Pastatų šildymo sistemos. Tiesioginio elektrinio šildymo sistemų projektavimas ir 
įrengimas“. 

- LST EN 16798-1 „Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų energinio naudingumo 
projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su patalpų oro kokyke, šilumine aplinka, 
apšvietimu ir akustika. M1-6 modulis; 

-   LST EN 14276-2:2007+A1:2011 Šaldymo sistemų ir šilumos siurblių slėginė įranga. 2 dalis. Vamzdynai. 
- LST EN 1736:2009 Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Lankstieji vamzdyno elementai, vibracijos 

izoliatoriai, kompensacinės jungtys ir nemetaliniai vamzdžiai. Reikalavimai, projektavimas ir įrengimas; 
-  LST EN 14511-4:2018 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai patalpoms šildyti 

ir vėsinti bei įrenginių aušintuvai su elektriniais kompresoriais. 4 dalis. Reikalavimai; 
- LST EN 14825:2016 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais 

kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. Bandymai ir charakteristikų nustatymas esant dalinei apkrovai bei 
sezoninių eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas; 

- LST EN 14511-1:2018 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai patalpoms šildyti 
ir vėsinti bei įrenginių aušintuvai su elektriniais kompresoriais. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys; 

- LST EN 14511-3:2018 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai patalpoms šildyti 
ir vėsinti bei įrenginių aušintuvai su elektriniais kompresoriais. 3 dalis. Bandymo metodai; 

- LST EN 14511-2:2018 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai patalpoms šildyti 
ir vėsinti bei įrenginių aušintuvai su elektriniais kompresoriais. 2 dalis. Bandymo sąlygos; 

- LST EN 14511-4:2018 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai patalpoms šildyti 
ir vėsinti bei įrenginių aušintuvai su elektriniais kompresoriais. 4 dalis. Reikalavimai; 

- LST EN 12102-1:2018 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai, šilumos siurbliai, įrenginių 
aušintuvai ir sausintuvai su elektriniais kompresoriais. Garso galios lygio nustatymas. 1 dalis; 

- LST EN 378-2:2017 Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. 
Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai. 

-  LST EN 15450:2008 „Pastatų šildymo sistemos. Šildymo sistemų su šilumos siurbliais projektavimas“ 
 

1.2 Skaičiuotini lauko oro parametrai: 
Šildymo ir šilumos tiekimo sistemos įrengimai bei vėdinimo sistemų įrengimai pasirenkami 

atsižvelgiant į RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis. 
Parametras  Žiemą Vasarą 
Temperatūra – 21,0 °C; + 23,8 °C; 
Šildymo sezono trukmė – 226 paros 

 
1.3 Šilumnešių parametrai (šildymui). Šilumnešio slėginiai parametrai 

Šilumos tiekimas iš katilinės 45/55°C 
Šilumos tiekimas į grindinio šildymo sistemą 33/40°C 
Karšto vandens temperatūra 55°C 
Grindinio šildymo sistemos pasipriešinimas 30,0 kPa. 
Eksploatacinis slėgis 3,0 bar. 

 
1.4 Šilumos poreikių lentelė 

Eil.Nr. Pavadinimas Instaliuotas galingumas, kW 
1. Šilumos poreikis grindiniam šildymui 8,50 
2. Šilumos poreikis karštam vandeniui 22,00 

-  Šilumos šaltinis oras/vanduo šilumos siurblys;  
-  Šilumos siurblys ruošia arba karštą vandenį arba šildys patalpas. Karšto vandens pikinis apkrovimas kompensuojamas 180 ltr 

greitaeigio tūrinio vandens šildytuvo pagalba. 
 

1.5 Leistinos grindų paviršiaus temperatūros 
Eil.Nr. Pavadinimas °C 

1. Patalpose, kuriose žmonės būna laikinai ≤35 
2. Patalpose, kuriose žmonės būna nuolatos  ≤29 
3. Dušai, WC ≤33 
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1.6 Pastato bendrieji duomenys 
         Atitvarinių konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai U: 

Grindys ant grunto U-0,14 W/(m2K) 
Sienos  U-0,12 W/(m2K) 

Perdanga, stogas U-0,09 W/(m2K); 
Langai U-0,8  W/(m2K) 
Durys U-1,2  W/(m2K) 

 
1.7 Vidaus oro parametrai 

Patalpos pavadinimas Temperatūra 
Kabinetas  +20° C ± 2° C 
Virtuvėlė  +20° C ± 2° C 
San.mazgai, vonios kambariai  +19 C... +23 C 
Koridorius, kitos patalpos +16 C... +18 C 

 
1.8 Patalpų oro kiekiai vėdinimui 

Patalpos pavadinimas Tiekiamas Šalinamas 
Kabinetas 3,6 m3/h ·m2 3,6 m3/h ·m2 
Valgomasis, poilsio patalpa 10,8 m3/h žmogui 10,8 m3/h žmogui 
Koridorius 1,8 m3/h ·m2 1,8 m3/h ·m2 
Kitos patalpos  0,5-1 h-1 

 
1.9  Leistini triukšmo lygiai 

Patalpos pavadinimas Ekvivalentinis garso lygis, dB(A) / Maks. Triukšmo 
lygis dB(A) 

Kabinetas 45/55 
Valgomasis, poilsio patalpa 45/55 
Tualetas 45/55 
Koridoriai 45/55 

 
1.10. Šildymo sistemos projektinė šilumos galia ir projektinis metinis šilumos poreikis. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Reikšmė Pastabos 

1. Šildomasis pastato plotas M2 200,05  

2. Skaičiuotinas temperatūros grafikas grindinio 
šildymo sistemai 

C° 40/33  

3. Grindinio šildymo sistemos pasipriešinimas kPa 30,0  

4. Eksploatacinis slėgis bar 3,0  

5. Projektinė pastato šildymo sistemos galia kW 8,50  

6. Pastato karšto vandens sistemos galia kW 22,00  
- Elektros energijos poreikis šildymui    ~0,200 kW (~230V); 
- Elektros energijos poreikis šilumos gamybai    ~5,000 kW (~230V) + (4+2) kW (~230V) (integruotas pagalbinis 

šildytuvas); 
- Elektros energijos poreikis vėdinimui   ~5,00 kW 3/400V); 
- Metinis šilumos poreikis šildymui  ~0,25MWh; 
- Metinis šilumos poreikis šilumos gamybai  ~9,0MWh; 
- Metinis šilumos poreikis vėdinimui ~3,75MWh; 

 
2. ŠILDYMAS 

Skaičiuotini administracinių pastato patalpų šilumos poreikiai : Qgrind.šild=8,5 kW.  Karštas 
vanduo pastate bus  ruošiamas šilumos siurblyje integruoto  karšto vandens šildytuvo pagalba. 

Grindų šildymo sistemos projektiniai parametrai:Tpad=40°C;Tgr=33°C.  
Šilumos siurblių projektiniai parametrai:Tpad=55°C;Tgr=45°C. 
Šilumnešis šildymo sistemoje: vanduo. 
Pastato šildymo ir karšto vandens poreikiams tenkinti  projektuojama vietinė šilumos siurblių 

katilinė. Pirmo aukšto patalpoje 15 šilumos gamybai  numatytas šilumos siurblys „oras-vanduo“ (55-
45°C) 9,37 kW galios.  

Šilumos siurblys komplektuojamas su tūriniu vandens šildytuvu, apsaugos vožtuvu , cirkuliaciniu 
siurbliu, išsiplėtimo indu ir pilna gamykline valdymo automatika. Projekte numatyta,kad pagrindinis 
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šilumos šaltinis šildymui bei karšto vandens ruošimui bus šilumos siurbliai. Kai šilumos siurbliai 
nebepalaiko  reikiamos temperatūros šildymo ir karšto vandens sistemose,  automatiškai jungiamas 
integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 4+2 kW (230V).   

Šilumos siurblio techniniai rodikliai: 
Šilumos siurblių „oras-vanduo“ skaičius– 1 vnt.  
Šilumos siurblių šiluminė galia– 9,37 kW. Po darbinis slėgis – 2 bar; Ps  maksimalus darbinis 

slėgis – 3 bar., Ts maksimali darbinė temperatūra - 60 ºC. COP – 4,60. Šilumnešio temperatūra – 55 – 
45°C. Šilumos  siurblio išorinio bloko darbo ribos -25...+35°C. 

Naujai projektuojama šildymo sistema – dvivamzdė su grindiniu šildymu. Grindinis šildymas 
numatytas pirmo aukšto patalpose. 

Magistraliniai vamzdžiai projektuojami pirmo aukšto palubėje.  Atvirai tvirtinami vamzdžiai 
izoliuojami akmens vatos kevalais, padengtais aliuminio folijos danga, o statybinėse konstrukcijose 
klojami vamzdžiai izoliuojami pūsto polietileno kevalais. Oro išleidimas iš šildymo sistemos bus 
vykdomas aukščiausiose šildymo sistemos vietose įrengtais automatiniais oro išleidėjus per šilumos 
siurblio oras-vanduo įrenginyje įrengtą oro išleidėją ir oro išleidėjus grindinio šildymo kolektoriuose. 
Vandens išleidimas bus vykdomas žemiausiose sistemos vietose numatomais vandens išleidėjais. 

Nuo grindinio šildymo kolektoriaus klojamas grindų šildymo vamzdis 20×1,9mm betoninėje 
grindų konstrukcijoje. Minimalus betoninės konstrukcijos storis virš vamzdyno paviršiaus 3 cm. 
Minimalus leistinas visos betono konstrukcijos storis 5 cm. Vamzdynų klojimo žingsnis parinktas pagal 
šildomos patalpos šilumos nuostolius bei dangos laidumą. Prie vitrinų – 10 cm, patalpose 15÷25 cm, san. 
mazgų patalpose - 15÷25 cm. Vamzdynas tvirtinamas prie fiksavimo juostos. Kolektorius montuojamas 
įleidžiamoje kolektorinėje dėžėje. Atliekant montavimo darbus, hidraulinį bandymą, grindų šildymo 
sistemos paleidimą, būtina griežtai laikytis plastikinių vamzdžių gamintojo rekomendacijų, ypač atkreipti 
dėmesį į temperatūrinių siūlių išdėstymą. Temperatūrinės siūlės turi būti įrengtos ten, kur vienos rūšies 
grindų danga pereina į kitą, taip pat per durų slenksčius. Šios siūlės brėžinyje nenurodomos. Grindinio 
šildymo vamzdžių sankirtos su temperatūrinėmis siūlėmis vietose, slenksčiais įveriami į 50 cm ir ilgesnį 
apsauginį šarvą. Prie kolektoriaus vamzdynas montuojamas su kampo fiksatoriais. 

Sumontavus šildymo sistemą, reikia atlikti jos hidraulinį išbandymą. Hidraulinis spaudimas turi 
būti 1,3 darbinio, bet ne mažesnis kaip 0,2 MPa žemiausioje sistemos vietoje.  
  
3. VĖDINIMAS 

Projektuojamoms pastato patalpų vėdinimo sistemoms parenkame vėdinimo įrangą pagal 
tiekiamo į patalpas ir šalinamo iš jų oro kiekius, apskaičiuotus anksčiau minėtais normatyvais. 
Apskaičiuoti ir parinkti oro kiekiai pateikti ortakių plano brėžinyje.  

Sistema OT/OŠ-1  
Naudojamas horizontalaus išpildymo vėdinimo įrenginys L=+1135/-985 m3/h. Vėdinimo 

agregatą sudaro tiekiamo ir šalinamo oro filtrai, rotacinis rekuperatorius, elektrinis oro šildytuvas 5,0 
kW., tiekiamo ir šalinamo oro ventiliatoriai, sklendės.  

Vėdinimo įrenginys OT/OŠ-1 montuojamas patalpoje Nr. Ortakiai montuojami aukštuose atvirai. 
Turi būti numatomos spec. rangos pastatymo priemonės apsaugai nuo vibracijos.  

Lauko oro tiekiamo/šalinamo ortakiai izoliuojami mineralinės vatos kevalais.  
Oras į patalpas tiekiamas/šalinamas per oro tiekimo/šalinimo difuzorius.  
Vėdinimo įrenginiai su pilna gamykline automatika. Vėdinimo įrenginio valdymas turi būti 

programuojamas pagal laiką, vidaus oro temperatūrą. Ventiliatoriai turi veikti projektiniu pajėgumu, 
patalpose turi būti užtikrinama projektinė oro temperatūra. 

Oro judrumas neturi viršyti 0,15 m/s žiemos metu ir 0,25 m/s vasaros metu. 
Sistema OŠ1; OŠ2.  
Projektuojamas oro šalinimo sieninis/lubinis buitinis oro šalinimo ventiliatorius su atbuliniu 

vožtuvu ir laiko rėle san.mazgų patalpoms Nr. 10; 11. Šalinamo oro kiekis L-72 m3/h. Ventiliatorius su 
taimeriu, įsijungia nuo šviesos jungiklio. Oro pritekėjimui duryse įrengiama grotelės.  

Oras šalinamas per stogą, per projektuojamą stogelį. 
Oro judrumas neturi viršyti 0,15 m/s žiemos metu ir 0,15 m/s vasaros metu.  
Ortakiai.  

Sumontuoti ortakiai turi atitikti C sandarumo klasę. Gali būti stačiakampiai arba apvalūs. Skardos 
storis iš kurio gaminami ortakiai priklauso nuo diametro. Naudojant spiralinį ortakį 100-315 diametro 
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ortakiai gaminami iš 0,5mm juostinio plieno; ø355-560 iš 0,6mm juostinio plieno; ø630- 800 iš 0,7mm 
juostinio plieno; ø900-1250 iš 0,9mm juostinio plieno. Trišakis pagamintas iš cinkuotos skardos , lengvai 
su sandarinimo tarpine . Perėjimas pagamintas iš cinkuotos skardos. Balnelis ortakio pasijungimui prie 
kito ortakio, pagamintas iš cinkuotos skardos. Atšakos daromos  išpjovus tikslios formos angą 
magistraliniame ortakyje, taip kad nebūtų jokių išsikišimų į šakinio ortakio dalį. Skersinis ortakio pjūvis 
turi būti vientisas, be užkarpų. 

Triukšmas ir vibracija.  
Visų vėdinimo įrenginių skleidžiamas triukšmas aptarnaujamose patalpose neviršija normatyvinio. 

Visose vėdinimo sistemose vėdinimo įrenginių skleidžiamo į kanalą triukšmo sumažinimui numatyti 
pertvariniai arba ortakiniai (kanaliniai) triukšmo slopintuvai. Triukšmo ir vibracijos sumažinimo 
priemonės numatytos sekančios: 

- ventiliatorių balansavimas pastatymo vietose; 
- naudojami ventiliatoriai su ortakiais jungiami lanksčiais intarpais; 
- ventkamerų statybinės konstrukcijos numatytos iš triukšmą slopinančių medžiagų. 
 
Mechaninis dūmų šalinimas projektuojamose patalpose nenumatomas. 
 

Projektiniai oro kiekiai: 

Patalpos 
Nr. 

Patalpos pavadinimas 
Patalpos 
plotas 
m2 

Tiekiamas oras Šalinamas oras 

Reikalingas 
oro kiekis 
asmeniui 

Reikalingas 
oro kiekis 

m2 

Oro kiekis 
oro tiekimui 

Reikalingas 
oro kiekis 
asmeniui 

Reikalingas 
oro kiekis 

m2 

WC 
patalpų 

oro 
šalinimas 

Oro kiekis 
oro 

šalinimui 

1 Registratūra 36,8   1,80    274   1,80      66 

2 Kabinetas 12,4   3,60    45   3,60      45 

3 Kabinetas 14   3,60    50   3,60      50 

4 Kabinetas 16,8   3,60    60   3,60      60 

5 Daugiafunkcinė erdvė 33,2   14,40    478   14,40      478 

6 Kabinetas 12,6   3,60    45   3,60      45 

7 Kabinetas 12,6   3,60    45   3,60      45 

8 Kabinetas 10,7   3,60    39   3,60      39 

9 Kabinetas 16,8   3,60    60   3,60      60 

10 WC (ŽN) 4,7     

Pritekėjimas 
iš patalpos 

Nr.01     72,00    72 

11 WC  2,15     

Pritekėjimas 
iš patalpos 
Nr.01, 12     72,00    72 

12 Virtuvėlė 3,3   18,00    

Pritekėjimas 
iš patalpos 

Nr.01   18,00      59 

13 Koridorius 2,5   1,80    

Pritekėjimas 
iš patalpos 

Nr.01   1,80      5 

14 Koridorius 13,2   1,80    35   1,80      24 

15 Šilumos mazgas 8,3   1,30    

Pritekėjimas 
iš patalpos 

Nr.14   1,30      11 

    200,05       1 132        144    988    
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

BENDROJI DALIS 
Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie būtų 

parodyti ar paminėti vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis - naudotis jomis pasirenkant 
įrenginius ir medžiagas sistemoms. 

Vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Brėžiniai pateikia 
bendrą vamzdynų ir įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti 
jungiant vamzdynus prie įrengimų ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynų sistemos turi būti 
montuojamos atlikus matavimus vietoje. Vamzdynų matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus 
išmatavimus, kuriuos Rangovas, esant reikalui, gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų 
trukdymų kitiems įrengimams bei derinant sistemas tarpusavyje. 

Techninis darbo projektas ruošiamas statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 
nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti. Šiame ir kituose susijusiuose 
projekto dokumentuose numatytų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, 
pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi šildymo, vėdinimo projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai 
ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti galiojančius Lietuvos 
Respublikoje normatyvinius dokumentus. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, 
montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti 
Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 
arba technines sąlygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo 
standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės 
techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų 
specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės 
specifikaci jos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų 
techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami šildymo, vėdinimo įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: 
komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir 
techninėms sąlygoms, ar nėra išorinių mechaninių pažeidimų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti 
draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus 
pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė 
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Įrengimai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos 
pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. Įrangos tvirtinimo 
vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. 
Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų 
siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius.  
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1. ŠILDYMAS 
1.1 Šilumos siurblys oras-vanduo  
Šaltnešis freonas R32 . 

Tiekimo komplektacija: 
Visas šilumos siurblio įrenginys sudarytas iš vidinio ir išorinio mazgo. 
1. Vidinis mazgas: 
- Plokštelinis šilumokaitis. 
- termometrai ant vamzdynų iš/į plokštelinį šilumokaitį. 
-Įmontuotas cirkuliacinis siurblys antriniam apytakos ratui.Nel =0.2 kW; 230V. 
-Trieigis vožtuvas su pavara. 
-Vandens filtras. 
-Apsauginis vožtuvas 
- Vandens išleidimo ventilis. 
-Membraninis plėtimosi indas . 
- 2+4 kW el. šildymo tenai, 1f, 230V. 
-Saugos grupė šildymo apytakos ratui. 
- Reguliatorius. 
-Ant vamzdynų į/iš šildymo sistemą- uždarymo sklendės(montuojama išorėje). 
- Integruotas 180l karšto vandens šildytuvas 
2. Išorinis blokas: 
- Inverteriu valdomas kompresorius . 
- Tepalo šildytuvas. 
-Resyveris. 
-Šilumokaitis. 
-4 krypčių perjungimo vožtuvas ir elektroninis plėtimosi vožtuvas. 
- Filtrai. 
-Ventiliatorius 
-Saugos grupė šildymo apytakos ratui. 
-Išorinis blokas:1f. 230 V/50Hy.z, Nel=~5,00 kW. 

Į sistemą tiekiamas vanduo 50°C. Esant žemesnei lauko temperatūrai nei -20°C įsijungia el. tenai. 
Šildymo rėžimui minimali lauko oro temperatūra (-25°C). Papildomai iš gamintojo įsigyjamas 
kondensato padėklas prie išorinio bloko. 

Papildomai sukomplektuojamas išorinio bloko tvirtinimas, pastatymo rėmas ant žemės 
montuojamam išoriniam blokui. 

Maksimalus leidžiamas vamzdyno ilgis tarp vidinio ir išorinio blokų ~30m. 
Minimalus leidžiamas vamzdyno ilgis tarp vidinio ir išorinio blokų ~3m. 
Maksimalus leidžiamas aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų ~20m. 
Dižiausi leistini parametrai šildymo sistemai: 
Didžiausia paduodamo vandens temperatūra: 85°C. Didžiausias leistinas slėgis 3 barai. 

 
1.2 Uždaromoji armatūra 
Uždaromoji armatūra vamzdynams, kurių skersmuo iki DN50mm – movinė. Ant visos 

naudojamos armatūros korpusų turi būti gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas, skersmuo, slėgis. 
Ženklai gali būti išlieti gaminant gaminį, įspausti arba įkirsti. Armatūros, neturinčios skiriamųjų ženklų, 
turi būti atsisakyta. 

Uždaromieji moviniai ventiliai  
 Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
 1 Ventilio skersmuo DN 15 – 50  
 2 Ventilio tipas rutulinis 
 3 Korpusas bronzinis (rečiau ketinis) 
 4 Prijungimas movinis 
 5 Maksimali darbinė temperatūra Ts ≥ 85ºC. 
 6 Maksimalus darbinis slėgis Ps ≥ 3,0bar. 

 
1.3. Balansinis ventilis 
Balansiniai moviniai ir flanšiniai ventiliai skirti vandens srauto balansavimui ir matavimui. Jų 



 

NC21.06-TDP-ŠVOK-TS 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 
   3 16 0 

pagalba vandens srautas į įrenginius yra toks, koks reikalingas esant maksimaliam šilumos, šalčio 
poreikiui. Jų pagalba palaikomas ir sureguliuojamas hidraulinis sistemos balansas. Reguliavimas 
atliekamas esant fiksuotai pralaidumo padėčiai. Šių ventilių montavimas ir aptarnavimas patogus ir 
paprastas, galimas išankstinis nustatymas, yra kontrolės – matavimo prietaisų prijungimo galimybė. 
Montuojant balansinius ventilius reikia laikytis gamintojo pateikiamų instrukcijų. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 Ventilio skersmuo DN 15 – 65 
2 Korpusas bronzinis arba ketinis 
3 Prijungimas movinis arba flanšinis 
4 Maksimali darbinė temperatūra Ts ≥ 85ºC. 
5 Maksimalus darbinis slėgis Ps ≥ 3,0bar. 
6 Komplekte užpildymo / drenažo antgaliai (su galimybe prijungti matavimo prietaisą) 

 
1.4. Filtras 
Filtro paskirtis – sulaikyti nešmenis didesnius, kaip 0.5mm dydžio. Filtras turi turėti prapūtimo ir 

išleidimo čiaupą arba aklę. Filtro vidinis paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos. Slėgio nuostoliai 
švariame filtre negali viršyti 10 kPa. 
Filtro skersmuo DN 15 – 80 
Korpusas bronzinis 
Prijungimas movinis arba flanšinis 
Filtravimo elementas nerūdijančio plieno tinklelis 
Maksimali darbinė temperatūra Ts ≥ 85ºC. 

Maksimalus darbinis slėgis Ps ≥ 3,0bar. 

 
1.5. Automatiniai nuorintojai. 

Skirtas susikaupusių dujų išleidimui iš vamzdyno sistemos. Montuojamas aukščiausiame sistemos taške. 
Su apsauga nuo pratekėjimo ir saugiu, sausu atskirtų dujų išmetimu. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 
Skersmuo DN 15 
Korpusas bronzinis 
Prijungimas movinis 

 
1.6. Reguliuojamas kolektorius.  

Naudojami nuo 5 iki 11 atšakų porų termoplastiko kolektoriai, politerminiams vamzdžiams 
prijungti. Sudaro: tiekiamas šildymo kolektoriaus paskirstytuvas iš termoplastiko su vandens srauto 
indikatoriais reguliavimo vožtuvais ir grąžinamas kolektoriaus surinktuvas iš termoplastiko su 
uždaromaisiais čiaupais, komplektaciją nurodant medžiagų kiekių žiniaraštyje. Projektinis slėgis – 3 bar, 
maksimali temperatūra +80°C. 

Termoelektroninės pavaros 
24V (NC) IP54 srauto valdymui, 100% apsauga nuo nesandarių vožtuvų bet kurioje montavimo 

pozicijoje. Techniniai duomenys: 
• Būklė: be maitinimo-uždarytas (tiekiamas atdaras- iki pirmojo prijungimo prie maitinimo tinklo) 
• Darbinė įtampa: 24 V, 50/60 Hz 
• Vartojama srovė: ≤2 W  
• Jungimo srovė: ≤250 W (maks. 2 min.) 
• Apsaugos klasė/apsaugos laipsnis: IP 54/ II 
• Kabelis: 2 x 0,75 mm² 
Komutacinė dėžutė 
Komutacinė dėžutė pavarų ir kambario termostatų sujungimui, su 24V transformatoriumi. 

Techniniai duomenys: 
• Patalpos reguliatorių kiekis: atitinkamas kolektoriui priskirtų reguliuojamų patalpų kiekiui; 
• Termoelektrinių pavarų kiekis: atitinkamas reguliuojamų kolektoriaus atšakų kiekiui; 
• Kontrolinės indikacijos: maitinimo įtampa, valdymo signalas, saugiklio defektas; 
• Transformatorius: 230 V / 24 V, 50/60 Hz, 50 VA; 
• Darbinė įtampa: 24 V, 50/60 Hz. 
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1.7.Kolektorinė spintelė 
Kolektorinės spintelės gaminamos iš 1 mm storio cinkuotos skardos. Spintelių elementai 

tarpusavyje virinami kontaktiniu būdu. Spintelės dažomos milteliniu būdu (balta spalva – RAL 9010). 
Naudojami tik aukštos kokybės milteliniai dažai. Kolektorinės spintelės tinkamos įmūrijimui į sieną ir 
pritvirtinti prie sienos. Kolektorinės spintelės komplekte turi turėti: reguliuojamo aukščio korpusą su 
išpjovomis prijungimui iš kairės ir dešinės, universalų kolektoriaus laikiklį, įstatomas duris su užsukamu 
užraktu. 
 

1.8.Patalpos termostatas 
Techniniai duomenys: 
• Elektroninis kambario temperatūros reguliatorius programuojamas (laidinis) su septynių dienų 

programavimo funkcija ir LCD displėjumi. 
• Dvi valdymo padėtys su įjungimo/išjungimo funkcija šildymui; 
• Darbo režimai: normalus ir energijos taupymo režimas; 
• Septynių dienų programavimo funkcija arba rankinis valdymas; 

 

 
 1.10.Daugiasluoksnių vamzdžių ir metalinių presuojamų jungčių sistema 
Pastato vandentiekio ir šildymo sistemos montuojamos iš daugiasluoksnių metalopolimerinių 

vamzdžių ir metalinių  presuojamų jungčių. Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai  vamzdžiai ir 
metalinės presuojamos jungtys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST 
EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN 
21003 standarto reikalavimus. 

Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių sienelė sudaryta iš penkių sluoksnių: vidinio – 
susiūtojo polietileno (PE-X), vidurinio – aliuminio (AL), išorinio – didelio tankio polietileno (PE-HD). 
Vidurinis sluoksnis (aliuminis) yra priklijuotas tiek prie vidinio, tiek ir išorinio sluoksnio. Tokiu būdu 
gaunama penkiasluoksnė vamzdžio struktūra. 

Vidinio sluoksnio (susiūtojo polietileno PE-X) tipas yra PE-Xc. PE-Xc - tai polietilenas, 
sutankintas elektronų srautu (šis sutankinimo metodas yra fizikinis procesas, kurio jo metu 
nenaudojamos jokios cheminės medžiagos). 

Viduriniame sluoksnyje esantis aliuminis yra suglaustas galais (ne perdengtas) ir suvirintas 
lazeriniu būdu. Taip užtikrinimas 100%-inis difuzinis barjeras.  

Jungiamios presuojamos dalys pagamintos iš cinkuoto žalvario. Jungiamosios dalys turi fiksuotą 
presuojamą gilzę, pagamintą iš nerūdyjančio plieno. Kiekvienoje jungties gilzėje yra „akutes“, kurios 
reikalingos vizualinei jungties kontrolei. Metalinės presuojamos jungtys turi 2 guminius sandarinimo 
žiedus, užtikrinančius 100%-inį jungties sandarumą, pagamintus iš elastomerinės medžiagos, atsparios 
aukštai temperatūrai. Presuojamų metalinių jungčių vamzdyno sistemos galimi skersmenys: 16, 20, 25, 
32, 40, 50, 63, 75 mm. 

Daugiasluoksnių vamzdžių ir metalinių presuojamų jungčių vandentiekio ir šildymo sistemos 
techninė specifikacija pateikta žemiau: 
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Techninė specifikacija 
Vamzdžiai – struktūra, aliuminio suvirinimo būdas, atitikimas 
standarto reikalavimams 
 

PE-Xc/AL/PE-HD (16-63mm) , aliuminis 
suvirintas lazeriniu būdu, LST EN 21003  
PE-RT/AL/PE-RT (75mm), LST EN 21003 

Jungiamosios dalys – medžiaga, jungimo būdas, atitikimas standarto 
reikalavimams 
 

Korpusas – cinkuotas žalvaris,  presuojamos, 
LST EN 21003 

Vamzdžių skersmuo x  sienelės storis 16 x 2,0 mm 
20 x 2,25 mm 
25 x 2,5 mm 
32 x 3,0 mm 
40 x 4,0 mm 
50 x 4,5 mm 
63 x 6,0 mm 
75 x 7,5 mm 

Sistemos maksimali ilgalaikė darbinė temperatūra 95 ° 

Sistemos maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra 110 °C 

Sistemos maksimalus darbinis slėgis 10 bar 
Vamzdžio linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  0,025 mm/mC 
Vamzdžio linijinis šilumos laidumo koeficientas  0,4 W/mK 

 
1.12.Grindinio šildymo sistema(vamzdžiai PB) 

 Grindinio šildymo sistemos montuojamos iš polibutileninių (PB) vamzdžių. Polibutileliniai 
vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 
reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Polibutileniniai (PB) vamzdžiai privalo atitikti LST EN 21003 standarto reikalavimus. 
Polibutileninių vamzdžių sienelė sudaryta iš penkių sluoksnių: vidinio ir išorinio – polibutileno, 

vidurinio – EVOH (deguonies barjero). Vidurinis sluoksnis (EVOH) yra priklijuotas tiek prie vidinio, 
tiek ir išorinio sluoksnio. Tokiu būdu gaunama penkiasluoksnė vamzdžio struktūra. 
 Deguonies barjero sluoksnis EVOH yra vamzdžio viduryje, todėl jo pažeisti neįmanoma ir tokiu 
būdu užtikrinamas 100%-inis atsparumas difuzijai. 
 Polibutileniniai vamzdžiai idealiai patogūs išvynioti ir montuoti – išvyniojant vamzdžiai neišlaiko 
spiralės formos (t.y. išvyniojant lieka tiesūs ir nepraranda lankstumo). Vamzdžiai ypatingai lengvai 
montuojami net ir esant žemai aplinkos temperatūrai. Polibutileniniai vamzdžiai vyniojami pagal 
„straightcoil“ technologiją naudojant „SmartPackTM“ pakuotę. Tai reiškia, kad vamzdžiai susukti į ritę. 
Prie kiekvienos vamzdžio ritės pakuotės yra priklijuotas peiliukas, kuriuo galima greitai ir patogiai 
praverti vamzdžio pakuotę be kitų papildomų priemonių.  
Vamzdžiai – struktūra PB/EVOH/PB, LST EN 21003 

Vamzdžių skersmuo x sienelės storis 16 x 1,8 mm 
20 x 1,9 mm 

Vamzdžių maksimali ilgalaikė darbinė temperatūra 95 °C 
Sistemos maksimalus darbinis slėgis 6 bar 

Vamzdžio linijinis šilumos laidumo koeficientas  0,22 W/mK 

Grindų kaitinančio kontūro tvirtinimas. Betono sluoksnis 
Kaitinančiojo kontūro tvirtinimo elementais gali būti: - plieninės vielos tinklas; - plastmasinės 

plokštės su atitinkamais profiliuotais įdubimais vamzdžiams įdėti. Vamzdynas prie tinklo tvirtinamas 
pririšant jį sintetinėmis medžiagomis arba minkšta viela su sintetine izoliacija (maždaug 1m intervalais). 
Kaitinantis kontūras užpilamas betonu, kuris perduoda šildymo temperatūrą aplinkai ir atlaiko 
eksploatacijos krūvį. Minimalus betono sluoksnis virš vamzdžių turi būti 30-45 mm, o bendras 
minimalus betono su šildančiu kontūru storis – 65 mm ( tikslintis konstrukcinėje dalyje ). Siekiant 
pagerinti betono kokybę, į jį dedamas plastifikatorius. 

Paviršiaus plotas neturi viršyti 40 m2, besiūlių grindų šoninė kraštinė – 8m. Esant grindų 
kraštinei didesnei nei 8 m paliekamos deformacinės temperatūrinės siūlės mažiausiai 0,5 cm pločio. Jos 
užpildomos standžia elastine medžiaga. Temperatūrinės siūlės aukštis daromas per visą betono storį, 
pradedant nuo šiluminės izoliacijos. Būtina vengti vamzdžių susikirtimo su tokiomis siūlėmis. Jei toks 
susikirtimas būtinas, grindų šildymo vamzdis turi būti įvertas į apsauginį 50-60 cm ilgio vamzdį (šarvą), 
siekiant išvengti vamzdžio pažeidimo betonui judant. 

Pradėti eksploatuoti šildymo sistemą galima betonui pilnai sukietėjus, t.y. po 20-28 dienų. 
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Įrengiant grindinį šildymą būtina prisilaikyti įrangą tiekiančios firmos rekomendacijų, 
reikalavimų ir nurodymų. 

Plėtimosi siūlių įrengimas ir pakraščio izoliacinė juosta 
Plėtimosi siūles 20mm būtina įrengti per visą patalpos perimetrą nepriklausomai nuo patalpos 

konfigūracijos. Jei betonas armuojamas, armatūra neturi kirsti temperatūrinės ar plėtimosi siūlės. 
Elastingos juostos, naudojamos šildomų grindų deformacinių siūlių užtaisymui ir betono laukelių 
atskyrimui vienam nuo kito. Izoliacinė juosta pakraščiui, susidedanti iš 8 mm. storio putų PE, netrukdo 
betonui plėstis min 5mm, kaip to reikalauja DIN 18560. 

 
1.13.Izoliavimas  
Izoliacinė medžiaga turi būti elastinga, netrukdanti vamzdžiams plėstis, atspari ugnies ir dūmų 

poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje. Ji turi būti sertifikuota Lietuvoje ir turėti ISO 9001 sertifikatą. 
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas 
ir švarus – nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai ir kiti nešvarumai.  

Vamzdynas einantis rūsio palube izoliuojami antikondensacinės izoliacijos kevalais.  
Visos izoliacinės medžiagos turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis 

izoliuoti vamzdynai. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neleidžiama izoliuoti naudojant 
izoliacinių medžiagų ir gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys.  

Apšiltinamas magistrales po lygaus paviršiaus lubomis (rusių, techninių ar viršutinių aukštų) 
tiesti ne mažesniu kaip 250mm atstumu nuo lubų iki vamzdžio ašies. Atstumas nuo vamzdžio izoliacijos 
paviršiaus iki sienos, kanalo sienutės ar dugno, taip pat nuo gretimų vamzdžių izoliacinių paviršių turi 
būti ≥50mm.  

Vamzdis apgaubiamas kevalu ir išilginis sujungimas užsandarinamas sandarinimo juosta. 
Vamzdžių alkūnės izoliuojamos segmentais, kurie išpjaunami iš kevalų. Darbo metu vamzdžio ir 
izoliacijos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10ºC. Lipnias juostas laikyti kambario temperatūroje. 
Paviršiai, ant kurių bus klijuojama lipnioji juosta, turi būti sausi ir švarūs. Išilginės siūlės klijuojamos 
šaltu būdu. Nuo užleidimo plėvelės galo pašalinti apsauginį popierių. Užlenkite užleidžiamą plėvelės 
galą ant siūlės. Stipriai nespausti siūlės. Skersinėms siūlėms užklijuoti naudoti dvipusę lipnią juostą.  

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. Vamzdynų šiluminė 
izoliacija turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių. 

Porėtos gumos kevalai: Atsparumas vandens garų difuzijai μ>3500. Šilumos laidumo koef. 
λ=0,035 W/mK, t=10°C, Darbinė temperatūra -80°C - +95°C. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas 
jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi buti sausas ir švarus. 

Akmens vatos kevalų charakteristikos: šilumos laidumas: λ10 ≤ 0,034 W/(mK); paviršius 
padengtas aliuminio folija; maksimali darbinė temparatūra: +80°C.  

Izoliuojant vamzdynu, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 
 

       1.14.Šildymo sistemos išbandymas 
Šildymo sistemos hidraulinis bandymas 
Hidraulinis vamzdynų praplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus darbus ir sumontavus 

tvirtinimo detales. Taip pat šildymo sistemas reikia išplauti vieną kartą per ketverius metus plaunama 
baigus šildymo sezoną, kol vanduo tampa visai švarus. Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą 
arba vien vandenį, kurio kiekis 4–5 kartus viršija šildymo sistemos eksploatacinį debitą. Išplovus 
surašomas atlikto darbo aktas. 

Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti imamas iš statybos aikštelėje 
esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne mažesnio kaip 
3mm storio aklėmis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą – draudžiama. 

Bandymo slėgis – 1,3*Pdarbo. 
Bandomasis slėgis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos sujungimo vietos, bet ne mažiau 5 min. 

Hidraulinis bandymas turi būti atliekamas pagal “Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių 
priežiūros taisyklės” 286-288 punktus. Šildymo sistemos turi būti išbandomos ir priimamos naudoti 
laikantis LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 
priėmimas eksploatuoti“ nurodymų. 

Šildymo sistemos šilumnis bandymas 
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Šiluminis bandymas atliekamas esant pliusinei lauko oro temperatūrai, užpildant sistemą ne 
žemesnės kaip 60 °C temperatūros vandeniu iš grįžtamos termofikacinio vandens linijos. Šiltuoju 
laikotarpiu, kai nėra galimybės užpildyti sistemos ne žemesnės kaip 60 °C temperatūros vandeniu iš 
tinklų, šiluminis sistemos išbandymas turi būti vykdomas prasidėjus šildymo sezonui. 

Šiluminis šildymo sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas. Priimant šildymo sistemą, turi 
būti pateikti dokumentai: atsakingų asmenų įrašais apie atliktus montavimo darbus, atitinkamus 
brėžinius; paslėptų darbų patikrinimo aktai; šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; šildymo 
sistemos šiluminio išbandymo aktas. 

Šildymo sistemos priėmimas eksploatacijai 
Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: šildymo sistemos hidraulinio išbandymo 

rezultatai, šiluminio išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės vertinimas; pateikiami reikiami 
dokumentai: brėžiniai, montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo 
ir priėmimo aktai, šildymo sistemos hidraulinio bandymo aktai; priimant šildymo sistemą eksploatacijai, 
turi būti nustatoma, ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių 
sujungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar pakankami nuolydžiai, ar sumontuota 
uždaromoji ir apsauginė armatūra, nuorintuvai), ar tolygiai šyla sumontuota šildymo sistema. 

 
1.15.Varinis vamzdynas 
Reikalinga vadovautis LST EN 12735-1:2016 „Varis ir vario lydiniai. Besiūliai apskritojo 

skerspjūvio oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 1 dalis. Vamzdynų sistemų vamzdžiai“. 
Brėžiniai pateikia bendrą vamzdynų išdėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali 
prireikti jungiant vamzdžius prie įrengimų. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų 
kaštų. 

Išorinis skersmuo 10x0.8-133x3.0. , T<100°C. Jungiami litavimu. Fasoninės dalys - gamyklinės. 
Tvirtinimai - izoliacijos nepažeidžiančio tipo. Šaldymo sistemų varinius vamzdelius būtina virinti azoto 
aplinkoje. Neleistina montuoti vienoje cirkuliacijos sistemoje kartu su plieniniu vamzdžiu dėl galimos 
galvaninės vamzdyno korozijos. Naudojamas lydmetalis ir priedai, bei montavimo technologija pagal 
varinių vamzdžių gamintojo nurodymus. 

Darbinis slėgis – žemo slėgio pusė – 10,0 bar.; aukšto slėgio pusė – 25,0bar. 
Maksimalus leistinas slėgis – 42 bar. 
Antikondensacinė izoliacija 
Pagrindinė izoliacijos paskirtis – mažinti šalčio nuostolius. Izoliacija turi būti tvirta, ilgaamžė ir 

atspari įvairiems poveikiams ortakių eksploatacijos metu bei estetiškos išvaizdos. Be to izoliacija turi 
būti chemiškai ir mechaniškai stabili, neutralaus kvapo. 

Izoliacija turi būti atspari gaisrui: gaisro atveju ji neturi skleisti troškinančių dūmų; neleistina, kad 
per ją galėtų sklisti ugnis. Šalčio izoliacijos techninės charakteristikos: 
- tankis< 35 kg/m3; šilumos laidumas < 0,037 W/m. 
- vandens sugėrimas, kai t-23° C 1,4 % 
- atsparumas vandens garų difuzijai >3500. 

Montavimo darbai 
Vamzdynų sujungimai atliekami kietu litavimu. Litavimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, 

turintis leidimą tos kategorijos darbui. Prieš litavimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdžiai, 
tarpų dydžius ir briaunų sutapimą. Litavimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir 
litavimo procese. Vamzdynų galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, 
nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų, trukdančių litavimui. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo 
defektų. Tikrinimo, bandymo ir apžiūros rezultatai turi būti patvirtinti inžinieriaus. Lituoti sujungimai 
turi būti ne mažiau 10 cm atstumu nuo tvirtinimo detalių. 

Suvirinimas 
Aušinimo sistemoje išoriniam ir vidiniam blokams sujungti yra naudotini variniai vamzdžiai, o 

varinių vamzdžių jungčių ir armatūros montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo pateiktas 
instrukcijas ir rekomendacijas. Aušinimo sistemoje naudojami variniai vamzdžiai turi būti gamyboje 
apdoroti fosforo rūgštimi (gamybos ciklas prieš oksidaciją), tiekiami su kokybės atitikties deklaracijoje 
nurodytais techniniais parametrais. Naudojant šaldymo agentą freoną R32, didžiausias leistinas  slėgis 
variniams vamzdžiams turi būti 42 Pa. Atliekant montavimo darbus, būtina saugoti varinių vamzdžių 
vidinius paviršius, kad nepatektų dulkės, purvas, tepalai ar drėgmė. Suvirinant aušinimo sistemos 
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varinius vamzdžius, negalima naudoti fliusų turinčių medžiagų (ypatingai tose sistemose, kurių šaltnešio 
(freono) sudėtyje yra chloro vandenilio). Suvirinant būtina naudoti fosfuoto vario pagrindu pagamintus 
elektrodus, kuriuos naudojant yra nereikalingas fliusas. Atliekant suvirinimo darbus, aušinimo sistemos 
vamzdžius būtina prapūsti azotu, kad nesusidarytu oksidacinė plėvelė, kuri eksploatavimo metu sukelia 
neigiamą poveikį vožtuvų ir kompresoriaus darbui. Sumontavus aušinimo sistemos varinius vamzdžius, 
turi būti patikrintas jos sandarumas ir atliktas vakuumavimas. 

Darbinis slėgis – žemo slėgio pusė – 10,0 bar.; aukšto slėgio pusė – 25,0bar. 
Maksimalus leistinas slėgis – 42 bar. 
Vakuumavimas: 

Sistemos vamzdynas turi būti vakuumuojamas, šis bandymas atliekamas su specialiu vakuuminiu 
siurbliu. Vakuuminis siurblys įjungiamas ne trumpiau kaip 2 valandoms, kol sistemos  vamzdyne yra 
pasiekiamas slėgis iki -100,7kPa. Pasiekus reikiamą bandomąjį slėgį, po 1 valandos reikia patikrinti, ar 
nepakilo slėgis sistemoje. Jeigu slėgis pakilo, vadinasi sistema nesandari arba joje yra drėgmės, kurios 
sistemoje palikti negalima. Po vakuumavimo sistema 2 valandoms pakartotinai užpildoma azotu ir 1 
valandą palaikomas 0,05 MPa slėgis, o po to su vakuuminiu  siurbliu  sistema  vėl  vakuumuojama iki -
100,7 kPa slėgio. Jeigu per 2 valandas nepavyktų pasiekti reikiamo slėgio, reikia pakartoti sistemos 
prapūtimą azotu ir vėl atlikti vakuumavimą. 

Patikrinus  sistemos  sandarumą  ir  atlikus  vakuumavimą,  vamzdynus  būtina  labai tvarkingai 
izoliuoti antikondensacine izoliacija. Sankirtos vietas su stogo ar išorinių sienų konstrukcija būtina 
sandarinti, montuojant įvorėje. 
 

1.16. Sistemos užpildymas freonu 
Sistema užpildoma freonu tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo darbai, atliktas sistemos 

sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas. Sistemoje gali būti naudojamas tik ekologiškas freonas, kurio 
nutekėjimas nekenktų sveikatai ir kuris nesugadintų  šaldymo  įrangos. 

Būtina prisiminti, kad užpildant sistemą freonu, negalima  viršyti maksimalaus  leistinojo  kiekio, 
nes galima sukelti sistemoje hidraulinį smūgį ir sugadinti kompresorių. 

Stiprumo ir sandarumo bandymai 
Bandymai atliekamas remiantis LST EN 378-2:2017 „Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos 

ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai.“  
Stiprumo slėgio bandymas 
Bandymas atliekamas remiantis LST EN 378-2:2017 „Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos 

ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai.“ 
Vadovaujantis 6.3.2. punkto reikalavimais.  

Priklausomai nuo gamybos sąlygų, nuotėkiui tirti naudojami keli būdai, pvz. spaudimas su 
inertinėmis dujomis, radioaktyviųjų dujų pėdsakais. 

Siekiant išvengti pavojingų medžiagų išmetimo, sandarumas turėtų būti atliekamas naudojant 
inertines dujas, tokias kaip azotas, helis ar anglies dioksidas. Oras, deguonis, acetilenas ar 
angliavandeniliai saugumo sumetimais nenaudojami. Reikia vengti oro ir dujų mišinių nes tam tikri 
mišiniai gali būti pavojingi. Norėdami gauti apytikslį sandarumą, galima naudoti vakuuminę procedūrą. 

Stiprumo bandymas atliekamas didžiausią leistiną slėgį Ps=42bar, padaugintu iš koeficiento 1,1. 
Bandymo slėgis 46,2bar. 

Sandarumo bandymas 
Sistema sandarumo testu turi būti išbandyta prieš išvežant iš gamyklos, jei ji surenkama gamykloje, 

arba pagal šį punktą vietoje, jei ji surenkama arba užpildoma statybvietėje.  
LST EN 378-2:2017 punkto 6.3.3 Autonominėse sistemose, kurių šaltnešio įkrova yra mažesnė nei 5 

kg ir kurios išbandytos šaltnešio sistemoje. 
Toliau nurodytais atvejais nuotėkiai nustatomi. 
Gamykloje pagamintoms jungtims: 
Sandarių sistemų jungtys turi būti bandomos esant ne mažesniam slėgiui įrangoje 0,25 × PS, su 

aptikimo įranga kuri fiksuoja 3 g/metus šaltnešio praradimą.  
Sandarių sistemų jungtys turi būti bandomos esant ne mažesniam slėgiui įrangoje 0,25 × PS, su 

aptikimo įranga kuri fiksuoja 5 g/metus šaltnešio praradimą; 
Montavimo vietoje (statybvietėje) pagamintoms jungtims: 
Sujungimai bandomi naudojant aptikimo įrangą, fiksuoja 5 g/metus šaltnešio praradimą arba geriau, 
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kai įranga yra sustabdyta raba veikia. Atliekant nuotėkio aptikimo procedūrą atsižvelgiama į šiuos 
dalykus: 

įrangos atsako laikas; 
didžiausias atstumas tarp nuotėkio ir nuotėkio tikrinimo įrangos. 

Atitinkamas instrukcijas turi pateikti nuotėkio tikrinimo įrangos gamintojas. Jei sistema nėra 
išbandyta aukščiau reikalaujamu slėgiu arba netikrinama naudojant gryną šaltnešį, konstruktorius turi 
įrodyti, kad taikomas bandymo metodas yra lygiavertis pirmiau nurodytiems reikalavimams. 

Aptikimo įranga turi būti reguliariai kalibruojama pagal jos gamintojo instrukcijas. Kiekvienas 
nustatytas nuotėkis turi būti ištaisytas ir pakartotinai patikrintas, ar sistema sandari. 

Siekiant išvengti pavojingų medžiagų išmetimo, sandarumas turėtų būti atliekamas naudojant 
inertines dujas, tokias kaip azotas, helis ar anglies dioksidas. Oras, deguonis, acetilenas ar 
angliavandeniliai saugumo sumetimais nenaudojami. Reikia vengti oro ir dujų mišinių nes tam tikri 
mišiniai gali būti pavojingi. 

 
2. VĖDINIMAS 
2.1. Oro tiekimo, šalinimo ir rekuperacinės kameros  
 OT/OŠ-1 sistemos oro tiekimo ir oro šalinimo su rotaciniu šilumos rekuperatoriumi įrenginys 

komplektuojamas: 
Oro tiekimo linijoje: 
- Apšiltinta oro užsklanda (atidaroma/uždaroma), valdoma su el. pavara (su apsauga nuo užšalimo); 
-  kišeninio oro filtro sekcija, su oro filtru F7 klasės (LST EN 779) lauko orui filtruoti; filtras turi 

būti pagamintas iš stiklo pluošto ar sintetinio audinio, o filtro rėmai turi būti atsparūs korozijai. 
Užsiteršusio sulaikytomis dulkėmis oro filtro aerodinaminis pasipriešinimas neturi viršyti 150 Pa, o apie 
filtro užsiteršimą turi įspėti slėgių skirtumą fiksuojantis membraninis slėgių skirtumo jutiklis. Tiekėjas 
turi garantuoti keičiamų filtrų tiekimą 5 metus; 

-  rotacinis šilumos rekuperatorius (srautai maišosi), rotorius turi būti pagamintas iš gofruotos 
aliuminio folijos, rėmas turi būti pagamintas iš galvanizuoto plieno, komplektuojamas su dažnio 
reguliatoriumi, su pavaros mechanizmu, kurio izoliacijos klasė F, su minkštais flanšuotais intarpais, 
šilumos atgavimo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 83%. 

- elektriniai šildytuvai, turi būti pagaminti iš kaitinimo elementų, montuojamų cinkuoto plieno 
korpuse. 

Elementai turi būti pagaminti arba lengvo plieno arba nerūdijančio plieno. Elementai turi būti 
gamykloje sujungti į vieną ryšio punktą, su reikiamu skaičiumi galios reguliavimo pakopų. Šildytuvai, 
turi būti aprūpinti automatinio ir rankinio atstatymo termostatais, kad būtų išvengta perkaitimo. 
Šildytuvai turi turėti 2 šilumines apsaugas: automatiškai atsistatančią, kuri suveikia prie +50°C; ir 
rankiniu būdu atstatomą, kuri suveikia prie +100°C. 

- su tiekimo ventiliatoriaus sekcija (230 V/50 Hz, IP 54, sekcija (elektros motoro izoliacijos klasė F 
 klasės (IEC), konstrukcijos klasė B3); 

- du minkšti intarpai su flanšais; 
Oro šalinimo linijoje: 

- kišeninio oro filtro sekcija, su oro filtru F5 klasės (LST EN 779), apsaugantis rotacinį rekuperatorių 
nuo užsiteršimo; filtras turi būti pagamintas iš stiklo pluošto ar sintetinio audinio, o filtro rėmai turi būti 
atsparūs korozijai. Užsiteršusio sulaikytomis dulkėmis oro filtro aerodinaminis pasipriešinimas neturi 
viršyti 150 Pa, o apie filtro užsiteršimą turi įspėti slėgių skirtumą fiksuojantis membraninis slėgių 
skirtumo jutiklis. Tiekėjas turi garantuoti keičiamų filtrų tiekimą 5 metus; 

- su šalinimo ventiliatoriaus sekcija (230 V/50 Hz, IP 55, sekcija (elektros motoro izoliacijos klasė F 
klasės (IEC), konstrukcijos klasė B3); 

- du minkšti intarpai su flanšais; 
- oro užsklanda (atidaroma/uždaroma), valdoma su el. pavara, montuojama ant šalinimo laukan 

linijos; 
- oro tiekimo-šalinimo įrenginys turi būti komplektuojamas kartu su integruota valdymo automatika, 

valdymo pultu, montuojamas šildomoje patalpoje; 
- modulinio įrenginio aptarnavimo pusė sutartinai nurodoma, žiūrint oro ėmimo kryptimi. 
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2.2. Buitinis ventiliatorius  
Ventiliatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš plastiko. Ventiliatoriaus el. motorui reikiama 

1~230V/50Hz įtampa; variklio izoliacijos klasė B, variklio apsaugos klasė IP 44. Motoras turi būti 
patikimai įžemintas.  

Ventiliatorius turi veikti, kai lauko oro temperatūra yra nuo –30°C iki +40°C.  
Ventiliatoriaus skleidžiamas triukšmo lygis į aplinką neturi viršyti 60 dB(A). 
 
2.3. Triukšmo slopintuvai 

Skirtas ventiliatoriaus keliamo triukšmo slopinimui. Montuojamas už ventiliatoriaus, tiekimo ir 
ištraukimo ortakiuose. Stačiakampis triukšmo slopintuvas sudarytas iš izoliacinio vidinio sluoksnio ir 
vidinių pertvarų, orientuotų statmenai oro tekėjimo krypčiai. Apvalus triukšmo slopintuvas pagamintas iš 
cinkuotos skardos, iš vidaus padengtos izoliaciniu sluoksniu. 

Slopintuvo laisvas skerspjūvio plotas turi atitikti ortakio skerspjūvio plotą. 
Slopintuvai turi būti įrengti kuo arčiau triukšmo šaltinių. Triukšmo slopintuvus privalu gaminti iš 

sunkaus galvanizuoto plieno lakštų, su slopintuvų intarpais iš garsą sugeriančios pluoštinės medžiagos. 
Ši medžiaga turi būti 100-tu procentų ne higroskopinė, visiškai atspari pluošto erozijai prie oro greičio 
iki 25 m/s, atlaikanti +5oC - +50oC temperatūrą ir 10% - 100% santykinės drėgmės, o taip pat atitikti 
priešgaisrinius reikalavimus. Šiam tikslui būtų tinkama 60-80 kg/m3 tankio mineralinė 
vata. Triukšmo slopintuvo pasipriešinimas negali viršyti 60 Pa. Užtikrinimas, kad vėdinimo įrenginių 
garso parametrai neviršytų apibrėžtųjų šiose specifikacijose, esti rangovo dispozicijoje. 

Vykdydamas įrenginių paleidimą, Rangovas privalo atlikti matavimus visoje oktavų juostoje 
(nuo 63Hz iki 8 kHz) patalpose, kurioms yra apibrėžti garso kriterijai. Minėtus matavimus derėtų atlikti 
matuojant dienos ar nakties metu, kuomet foninio garso lygis yra minimaliausias. Būtina fiksuoti garso 
spektrą dirbant ir nedirbat vėdinimo įrenginiams. 

Triukšmo slopinimo efektyvumas nuo 4 iki 36 dB (63-1000Hz oktavų dažnio ribose) ir nuo 18 iki 
10dB (2000-8000Hz oktavų dažnio ribose).  
 

2.4. Reguliavimo sklendės 
Reguliavimo sklendės stačiakampiuose ortakiuose turi būti su tokiais pačiais flanšais, kaip ir 

ventiliatorių stačiakampiams ortakiams flanšais. Oro kiekio reguliavimo sklendę sudaro kelios mentės. 
Mentės sumontuotos stačiakampio ortakio segmento viduje. 

Reguliuojamos sklendės apvaliuose ortakiuose turi būti diafragmos tipo. 
Sklendės turi būti su uždarymo - atidarymo žymėmis, reguliavimo lygio indikatoriumi ir 

prietaisu, skirtu sklendės padėčiai fiksuoti. 
Ortakių sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninėmis dalinus jungiamos flanšais arba 

beflanšiniu sujungimu.  
Sujungimai turi būti standūs bei hermetiški, flanšų plokštuma statmena ortakio ašiai. 
Ortakių ruošiniai turi būti sukomplektuoti sujungimo bei pritvirtinimo detalėmis. 
 

2.5. Ugnies vožtuvas 
Ugnies vožtuvai turi atitikti techninius reikalavimus “Dėl priešgaisrinių sklendžių (vožtuvų) 

techninių reikalavimų ir priešgaisrinių ortakių techninių reikalavimų patvirtinimo”, (Valstybės žinios, 
Nr. 1-131, Vilnius, 2006 m. kovo mėn. 17 d.).  

Ugnies vožtuvus būtina įrengti visuose ortakiuose, kaip nurodyta brėžiniuose arba kiekviename 
taške, kur ortakis pereina priešgaisrinės sekcijos ribą. Priešgaisrinės apsaugos vožtuvus privalu įrengti 
matomose vietose patikrai ir techniniam aptarnavimui vykdyti, o jeigu vožtuvas įrengiamas atokiau nuo 
priešgaisrinės sekcijos ribos, tuomet tarp vožtuvo ir priešgaisrinės sekcijos esantis ortakis turi būti 
izoliuotas ugniai atsparia medžiaga.  

Rangovas techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti dokumentaciją, bylojančią apie priešgaisrinio 
vožtuvo tipą ir sąlygas, prie kurių jis buvo pritvirtintas, o taip pat patvirtinančios institucijos tapatybę.  
Visi priešgaisriniai vožtuvai turi atitikti sienos ar perdangos, kurią kerta atsparumą ugniai, o jei būtų 
nurodyta kitaip – minimali jų atsparumo ugniai trukmė turėtų būti: 

• angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų 
atsparumas ugniai turi būti:  

- EI 60, kai priešgaisrinės perdangos, sienos arba priešgaisrinės pertvaros atsparumas ugniai ne  
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mažesnis kaip EI 60 arba REI 60;  
- EI 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45 arba REI 45;  
- EI 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai EI 15 arba REI 15;  
• kitais atvejais ugnies vožtuvo atsparumas ugniai turi būti toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis 

skirtas, bet ne mažesnis kaip E 15;  
• EI 60 atsparumo ugniai ugnies vožtuvai visais atvejais turi būti elektromechaniniai.  
Apvalus ugnies vožtuvas  
• Ugnies vožtuvo korpusas ir sklendė gaminami š cinkuoto lakštinio plieno, kuris yra atsparus 

aukštai temperatūrai (iki 200ºC).  
• Saugiklis yra gaminamas iš žalvarinio strypo ir antgalio, kurie tarpusavyje sujungti išsilydančia 

medžiaga.  
• Saugiklių suveikimo temperatūros yra +60ºC, +70ºC, 90ºC.  
• Saugikliai yra vienkartiniai – po suveikimo keičiami naujais.  
• Ugnies vožtuvo viduje klijuojama tarpinė, kuri gaisro metu plečiasi ir užsandarina vožtuvą.  
• Ugnies vožtuvo vidus dažomas specialias dažais, kurie užtikrina didesnį vožtuvo atsparumą 

ugniai.  
• Ugnies vožtuvas turi būti išbandytas ir sertifikuotas pagal LST EN 12101-3:2005, EN 1366-2 

Z- 41.3-322.  
Stačiakampis ugnies vožtuvas  
• Ugnies vožtuvo korpusas ir sklendė gaminami š cinkuoto lakštinio plieno, kuris yra atsparus 

aukštai temperatūrai (iki 200ºC).  
• Ugnies vožtuvo viduje klijuojama tarpinė, kuri gaisro metu plečiasi ir užsandariną vožtuvą.  
• Saugikliai gaminami iš dviejų žalvarinių plokštelių, sujungtų išsilydančia medžiaga.  
• Saugiklių suveikimo temperatūros yra +60ºC, +70ºC, 90ºC.  
• Saugikliai yra vienkartiniai – po suveikimo keičiami naujais.  
• Ugnies vožtuvo vidus dažomas specialias dažais, kurie užtikrina didesnį vožtuvo atsparumą 

ugniai.  
• Ugnies vožtuvas turi būti išbandytas ir sertifikuotas pagal LST EN 12101-3:2005, Z-41.3-653.  

10.4. Ugnies vožtuvų montavimo instrukcijos  
• Ugnies vožtuvai montuojami sienose, pertvarose arba lubose.  
• Ugnies vožtuvus pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės reikia tvirtinti taip, kad ortakio 

(nuo pertvaros iki vožtuvo) atsparumas ugniai būtų ne mažesnis nei pertvaros.  
• Montuojant ugnies vožtuvus sklendė turi neišlysti iš sienos ar pertvaros gabaritų.  
• Apvalus ugnies vožtuvas įstatomas į išpjautą kiaurymę, kurios rekomenduotini matmenys yra 

apskaičiuojami: D+130 mm.  
• Atlenkus montažines plokšteles, stačiakampis ugnies vožtuvas įstatomas į pertvaroje išpjautą 

kiaurymę, kurios rekomenduotini matmenys yra apskaičiuojami: B+130 mm, H+130 mm.  
• Laisva erdvė užpildoma gipso, betono, ar kitokiu ugniai atspariu statybiniu užpildu.  

• Sumontavus ugnies vožtuvą reikia patikrinti ar laisvai sukinėjasi sklendė, ar geras priėjimas prie 
saugiklio profilaktiniam jo patikrinimui arba pakeitimui. 
 

2.6. Difuzoriai oro tiekimui, šalinimui 
Rangovas turi tiksliai pasirinkti tiektinus oro skirstytuvus ir šalinamojo oro groteles bei kitus 

įrengimus, kad pagal savo našumą pastarieji atitiktų šiuos kriterijus: 
- vienodas oro paskirstymas be nejudraus oro zonų 
- gebėjimas funkcionuoti esant 10 *C skirtumui tarp tiekiamo ir patalpos oro išlaikant minimalius 

horizontalios ir vertikalios patalpos temperatūros gradientus; 
- neviršijamas leistinas oro greitis užpildytoje patalpoje (t.y. iki 1.8m virš grindų ir 0.5m nuo 

sienų); 
Projekte numatytiems tiekimo ir ištraukiamiesiems įtaisams taikomi šie papildomi kriterijai: 
- neviršyti patalpoms keliamų triukšmo lygių – skirstytuvai parenkami, kad keliamas triukšmo 

lygis neviršytų 30 dBA. 
- slėgio nuostoliai skirstytuvuose neturi viršyti 20 Pa 
- plaunamas, lengvai valomas paviršius. 
Oro tiekimo ir ištraukimo difuzoriai pagaminti iš galvanizuoto plieno, grotelės – iš aliuminio. 
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Tiek difuzorių, tiek grotelių spalvą būtina derinti su architektūrinės dalies vadovu. 
Įrengus pirmuosius oro skirstytuvus Rangovas turi įrodyti visišką atitikimą aukščiau minėtiems 

kriterijams, atlikdamas pilną testavimą objekte. Tolesnis blokų montavimas bus vykdomas inžinieriui 
patvirtinus minėtus bandymus. 

Nurodyti dydžiai yra “nominalūs”.Grotelių, difuzorių ir kt., vieta privalo atitikti brėžiniuose 
nurodytus taškus. 

Papildomi reikmenys prie grotelių ir difuzorių montuotini vadovaujantis gamintojo 
instrukcijomis. 

Turi būti užtikrinta, kad grotelių ir skirstytuvų papildomi reikmenys pasižymėtų mažai triukšmo 
keliančiomis savybėmis ir menkai įtakotų oro srautą. Prieš pristatant į objektą, viso detalės turi būti 
apsaugotos apsaugine pakuote. 

 
2.7. Pratekėjimo grotelės sienoms ir durims. 

              Aliumininės grotelės skirtos oro cirkuliacijai tarp patalpų. Grotelės montuojamos sienose arba 
duryse specialaus rėmelio pagalba. Greitis grotelių skerspjūvyje neturi viršyti – 1,5 m/s. 

2.8. Lauko oro paėmimo/išmetimo grotelės. 
Užtikrinti, kad grotelės būtų atsparios vėjo apkrovoms ir apsaugotos nuo lietaus. Užtikrinti, kad 

oro greitis fasadinėje grotelių dalyje minimizuotų lietaus, sniego ar kitų kritulių patekimą į ortakius, 
šachtas ar patalpas. 

Konstrukcija: grotelių karkasas ir profiliuotos grotelių mentės gaminamos iš galvanizuoto 
minkšto plieno arba aliuminio. Būtina užtikrinti grotelių stabilumą įrengiant jas specialiai tam tikslui 
skirtame karkase. 

Sietas: vidinėje grotelių dalyje įrengti ne retesnį nei 2-3mm sietą apsaugai nuo vabzdžių. 
Oro paėmimo grotelių forma, medžiaga, apdaila, kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato vaizdą (formą 
ir spalvą tikslini su architektūrine dalimi, jei reikia numatyti dažymą miletliniu būdu). 

Lauke montuojamos oro paėmimo ir išmetimo grotelės stačiakampės ir apvalios. Jos gali būti iš 
galvanizuoto plieno arba aliuminio. Oro greitis per oro paėmimo groteles neturi būti didesnis kaip 2,0 
m/s. 

2.8.1. Lauko oro paėmimo grotelės su apšiltinta uždarymo sklende. 
Lauko oro paėmimo arba išmetimo grotelės turi būtų atsparūs vėjo apkrovoms ir apsaugotos nuo 

lietaus. Turi būti užtikrinta, kad oro greitis fasadinėje grotelių dalyje minimizuotų lietaus, sniego ar kitų 
kritulių patekimą į ortakius, šachtas ar patalpas. Oro greitis per oro paėmimo groteles ir kaminėlius ne 
didesnis kaip 2 m/s, per išmetimo – 5 m/s. Triukšmo lygiai turi atitikti objekto aplinkai keliamus 
reikalavimus. 

Grotelių karkasas ir profiliuotos grotelių mentės gaminamos iš galvanizuoto minkšto plieno arba 
aliuminio. Būtina užtikrinti grotelių stabilumą įrengiant jas specialiai tam tikslui skirtame karkase. 
Vidinėje grotelių dalyje reikia įrengti ne retesnį nei 3mm tinklelį apsaugai nuo vabzdžių.      

Efektyvusis plotas orui praeiti sudaro 50% nuo benro grotelių ploto. 
Oro paėmimo grotelių forma, medžiaga, apdaila, kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato vaizdą. 
Apšiltinti vožtuvai-sklendės: 
- tinkami montuoti vėdinimo sistemose arba prie žaliuzi grotelių, 
- valdymas gali būti rankinis arba su elektros pavara, 
- kai valdymas rankinis, oro srautą per vožtuvą galima reguliuoti arba uždaryti, 
- kai valdymas su elektros pavara, oro srautą per vožtuvą galima tik uždaryti arba atidaryti. 
Vožtuvo korpusas gaminamas iš galvanizuoto plieno, lopetėlių ašis – iš nerūdijančio plieno, tarp 

plokštelių briaunų yra pritvirtinta silikono medžiaga, kuri užtikrina sandarumą esant uždarytai padėčiai. 
Vožtuvo lopetėlės užpildytos 15 mm poliuretano sluoksniu, šilumos perdavimo koeficientas, 

esant uždarytai padėčiai 4 W/m2K. 
Oro užsklanda atidaroma ir uždaroma moduliacine pavara tvirtinama ant vožtuvo ašies su 

svirtimi, kuri perduoda sukimo momentą. Pavaros sukimo momentas 4Nm arba 8Nm priklausomai nuo 
vožtuvo skerspjūvio ploto. Didesni negu 4 m2 oro vožtuvai turi dvi sujungtas ašis. Variklis jungiamas į 
vienfazį kintamosios srovės 220V tinklą. Pasukimo kampas 90°. Pasukimo kampą galima riboti. 
Ribojimo žingsnis 5°. Pavara valdoma tuo pačiu jungikliu, kuriuo įjungiamas ir išjungiamas 
ventiliatorius (žiūrėti automatikos dalyje). 
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2.8.2. Oro šalinimo deflektoriai. 
Deflektorius skirtas natūraliam oro šalinimui iš patalpų. Pagamintas iš galvanizuoto plieno. 

Montuojamas ant ortakio (iki Ø315), nuo Ø400 tiekiami su flanšais. Projekte deflektoriai numatyti su 
perėjimais per stogą. Oro išmetimo kaminėliai pagaminti iš galvanizuoto plieno. Kaminėlių konstrukcija 
turi išpildyta taip, kad oras būtų šalinamas fakelu į viršų. Kaminėlio viršus uždengtas tinkleliu, turi būti 
įrengta apsauga nuo kritulių patekimo į ortakius. 

Montuojamas tiesiai ant ortakio per movą (iki Ø315) arba flanšo pagalba (nuo Ø400). 
Prie deflektorių patalpose numatytos uždarymo sklendės su automatinio reguliavimo sklende. 
Pereiga per stogą komplektuojama su tvirtinimo kronšteinais. Izoliuota 50 mm storio mineraline 

akmens vata. 
 

2.9.  Ortakiai ir fasoninės detalės. 
Ortakių matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, kuriuos rangovas esant reikalui 

gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų kitiems įrengimams arba ortakių išvalymui. 
Ortakių tinklo įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Įrengimo metu įrengimų, 
vamzdynų  ir ortakių vidus turi būti apsaugomas nuo pašalinių medžiagų patekimo, prieš eksploataciją ir 
dažymą jie turi būti nuvalyti iš išorės ir vidaus. Vietose, kur ortakiai jungiasi su ventiliatoriais, būtina 
įrengti lanksčias bent 150 mm ilgio orui nepralaidus neopreno pluošto jungtis, siekiant užkirsti kelią 
vibracijos prasiskverbimui į pastatą. Lanksčios jungtys prie ventiliatorių ir ortakių turi būti pritvirtintos 
žiedais arba įspaustos tarp flanšų. Visos tiek spiralinių, tiek stačiakampių ortakių sandūros turi būti bent 
50mm ilgio. Jos turi būti sutvirtintos savisriegiais kas 50 mm. Tuo atveju jei sandūros bus iš kampinių 
geležies flanšų, 32x32 mm sandūroms naudotini 6 mm galvanizuoti varžtai, tuo tarpu didesnės apimties 
sandūroms vertėtų naudoti 8 mm galvanizuotus varžtus. Sandūrose taikytina ir guminė sandarinimo 
juosta. Visos kontaktą su lauko oro sąlygomis 
turinčios ortakių sandūros turi būti su flanšais ir užsandarintos vandeniui nepralaidžia medžiaga ar 
hermetiška tarpine. Kniedžių ir varžtų žingsnis turi apsaugoti flanšą nuo nestabilumo. Alkūnės privalo 
būti kaip galima lygesnės. Segmentai negali viršyti 30° kampo, o fasoninės dalies lenkimo spindulys turi 
būti lygus ortakio skersmeniui.Atšakos daromos išpjovus tikslios formos angą magistraliniame ortakyje, 
taip kad nebūtų jokių išsikišimų į šakinio ortakio dalį. Skersinis ortakio pjūvis turi būti vientisas,be 
užkarpų. Fasoninės detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir kt.) turi būti integruotos į vientisą standartinę 
sistemą. Pagaminus, fasonines detales būtina galvanizuoti. Ortakiai turi būti surenkami movos būdu, 
kuomet tiesiųjų atkarpų galai suformuoja movas, o fasoninės dalys įvores. Sandūras būtina užsandarinti 
guminėmis tarpinėmis ir atitinkamai tvirtinti kniedėmis ar savisriegiais. 
Stačiakampio skerspjūvio ortakiai turi būti pagaminti vadovaujantis šiais reikalavimais: 

 
Stačiakampio skerspjūvio ortakiai turi išlikti neišsikraipę ir taisyklingos formos. 
Ortakių sandūros, kurių kraštinės iki 500mm pločio turi būti jungiamos “C” formos profiliais ir 

užsandarintos mastika. 
Ortakių sandūros, kurių siauroji kraštinė virš 500mm turi būti su flanšais ir užsandarintos 

mastika. Horizontalūs ortakiai turi būti tvirtinami ant konstrukcijos: vertikalūs strypai + horizontalūs 
profiliai ortakių apatinėje dalyje. Kiekvienas strypas turi išlaikyti ortakį ir vieno asmens svorį (100 kg). 

 
Stačiakampiam šalinamojo oro ortakiui su ilgesniąja kraštine iki 300mm leidžiama taikyti 20 x 

3mm plokščią tvirtinimo juostą, tvirtinamą ortakiui iš šonų. Tvirtinimo/pakabinimo elementai turi  būti 
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su gumos (dielektriko) intarpu, jeigu pastarasis ir ortakių tinklas yra skirtingų metalų. Spiralinių ortakių 
tinklas turi būti iš galvanizuoto plieno, kurio storis:  

 
Fasoninės detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir kt.) turi būti integruotos į vientisą standartinę 

sistemą. Pagaminus, fasonines detales būtina galvanizuoti.Ortakiai turi būti surenkami įvorės ir movos 
būdu, kuomet tiesiųjų atkarpų galai suformuoja movas, o fasoninės dalys įvores. Sandūras būtina 
užsandarinti guminėmis tarpinėmis ir atitinkamai tvirtinti kniedėmis ar savisriegiais.Fasoninės detalės, 
atšakos ir t.t., tvirtinami prie magistralinio ortakio šono, turi būti užsandarinti patvirtinta mastika, kuri 
privalo išlaikyti elastingumą 0oC - 80oC temperatūrų intervale. 
Lankstūs ortakiai gaminami iš stiklo pluošto su plastikiniu PVC aptaisu ant metalinės spiralės arba iš 
aliuminio folijos su plienine spirale. Lankstus ortakis turi būti tiesus ir kiek įmanoma trumpesnis. 
Maksimalus jų ilgis neturi viršyti 1 m galinėse jungtyse. Lankstaus ortakio alkūnės lenkimo spindulys 
negali būti mažesnis už 2. 
 

2.10.  Ortakių šiluminė ir ugniai atspari izoliacija 
Ortakių šilumos izoliacija turi būti be floro angliavandenių . Visos medžiagos turi būti tinkamos 

eksploatacijai, esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu būdu 
paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje, tiek drėgnoje būsenoje. 

Papildomų medžiagų, t.y. ortakių apvalkalų, garso izoliacijos, klijuojančių medžiagų, tvirtiklių, 
juostų ir kt. Medžiagų , integruotų į ortakius, skydus, ar garso slopintuvus, liepsnos plitimo  koeficientas 
turi neviršyti 25, o dūmų plitimo laipsnis ne didesnis kaip 50 jei ortakių dangų ir apvalkalų tvirtinimui 
bus naudojami klijai, pastarieji turi būti išbandyti, kad jų liepsnos plitimo koeficientas neviršytų 25, o 
dūmų plitimo laipsnis ne didesnis kaip 50 sausoje būsenoje. 
Ortakiai, skydai ir dangos neturi užsidegti, rūkti ar įkaisti, kuomet jie išbandomi pagal panašų vamzdynų 
apvalkalams taikomą testą. 

Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios, arba silpnai degios. 
Specifikuotas medžiagų šilumos laidumo koeficientas (0,042W/moC) yra esant 24oC temperatūrai. 
Naudojant kitokią šilumos izoliaciją, jos storis turi būti parenkamas taip, kad šilumos perdavimo 
koeficiento reikšmė neviršytų čia specifikuotų medžiagų šilumos perdavimo koeficiento reikšmių. 
Oro paėmimo ir šalinimo ortakiai izoliuojami 50 mm storio armuotos akmens vatos dembliais su 
aliuminio folija. zoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas negali viršyti 0.042 W/m oC, tankis 
- 40 - 60 kg/m3. Visos sandūros, flanšai ir kt. turi būti izoliuoti tokio paties storio izoliacine medžiaga, 
kaip ir pats ortakis. Izoliacijos sluoksnis turi būti padengtas armuota aliuminio folija. Visas folijos siūles 
būtina užtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo užtikrinant garo barjero vientisumą. 

Tranzitiniai ortakiai, izoliuojami ugniai atsparia medžiaga arba įrengiant priešgaisrinius 
vožtuvus. Šis reikalavimas taikytinas tiek tiekimo, tiek ištraukiamiesiems ortakiams. Tiekiamojo oro 
ortakių atveju vietoj šiluminės turi būti taikoma priešgaisrinė izoliacija. Tačiau bet kuriuo atveju 
taikytinas išorinis garo barjeras. 

Priešgaisrinės izoliacijos medžiaga turi būti išbandyta ir patvirtinta kompetentingoje institucijoje 
ir atitikti standartą, prilygstantį 30, 60, 90 ar 120 minučių atsparumo ugniai, priklausomai nuo 
klasifikacijos. Ortakiai turi būti izoliuoti ugniai atsparia medžiaga 2 metrų atstumu iš abiejų 
priešgaisrinių vožtuvų pusių.  

Tam, kad užtiktinti reikiamą ortakių atsparumą ugniai, priešgaisrinės izoliacijos montavimo 
darbai turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo ar jo atstovo pateiktais ir kompetetingos institucijos 
patvirtintais techniniais liudijimais, laikantis visų montavimo technologijos reikalavimų. 

Tiekimo ortakius būtina uždengti aliuminio folija, kurios min. storis - 0.2mm. 
Visi priešgaisrine izoliacija padengti horizontalūs ortakiai turi būti tvirtinami nerečiau kaip kas 2 

m, nepriklausomai nuo kitose šių specifikacijų dalyse pateiktos informacijos apie ortakių tvirtinimą. 
 

2.11. Pasiruošimas montavimui 
Įrengimai ir sistemų ruošiniai atvežami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su užrašu apie 

ruošinius paruošusią gamyklą, užsakymo Nr. Neprimontuota prie paruošų armatūra, tvirtinimo detalės 
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komplektuojamos atskirai. 
Kontrolės matavimo prietaisai bei automatikos įranga pristatoma atskirai. 
Prieš pradedant įrengimų bei sistemų montavimą, turi būti atlikti tokie darbai: 
- paruošti pamatai įrengimams; 
- statybinėse konstrukcijose paliktos angos ortakių montavimui; įrengtos įdėtinės detalės ortakių, bei 

įrengimų tvirtinimui. 
 
2.12. Vėdinimo sistemų montavimas 
Montuojant vėdinimo sistemas, turi buti užtikrinama: 
- sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas; 
- ortakių ašių tiesumas; 
- armatūros kokybė, galimybė prieiti remonto metu. 

Prieš montavimą, tikrinama ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų. 
Vėdinimo sistemos įrengimai tarpusavyje jungiami flanšais su gumos tarpinėmis. Kanalinė vėdinimo 
sistema ir horizontalusis ortakių tinklas turi būti kabinamas prie lubų, sienų, kolonų, sijų ir t.t. 

 Vėdinimo įrengimai su ortakiais jungiami minkštais sujungimais, pagamintais iš elastinio, oro 
nepraleidžiančio audinio. 

Maksimalus atstumas tarp atramų 3m. Atrėmimo sistema turi būti tokia, kad nebūtų perduodama 
jokio įtempimo į skersines siūles. Vertikalūs vėdinimo kanalai turi būti paremiami prie sujungimų 
plieninėmis apkabomis su suvirintais arba užkniedintais kaiščiais, siekiant ortakių tinkle apsaugoti 
atramas nuo nuslydimo. Vertikalūs ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2mm vienam 
ortakio ilgio metrui. Ortakiai skirti transportuoti drėgnam orui, neturi būti su išilgine 
siūle apatinėje ortakio dalyje ir montuojami su nuolydžiu 1-1,5% link drenažo vietos (pagal oro srauto 
judėjimo kryptį). 

Ortakių sekcijos jungiamos, naudojant purios ar monolitinės gumos 4-5mm storio tarpines. 
 

2.13. Vėdinimo sistemų bandymas ir priėmimas 
Vėdinimo sistemos aerodinaminis bandymas ir reguliavimas turi būti vykdomas, remiantis 

galiojančio Lietuvoje standarto LST EN 12599:2001 en ,,Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti 
sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų bandymo metodikos ir matavimo metodai” 
reikalavimais ir nurodymais. 

Priešpaleidiminiai bandymai turi būti atliekami nustatant: ar ventiliatoriaus našumas atitinka 
projektinį; ar užtikrintas ortakių ir kitų sistemos elementų sandarumas; ar faktiniai tiekiamo ir šalinamo 
oro kiekiai atitinka projektinius; ar tolygiai šyla oro pašildytuvas; koks oro greitis oro tiektuvuose; 
apžiūrima įrengimų išorė. 

Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius parametrus. Vėdinimo 
sistemose, veikiančiose natūralios traukos būdu, tikrinama, ar pakankama trauka grotelių angose. 
Nesandarumų dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai 
pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekį, kuris vėdinimo sistemoje neturi viršyti 10% ventiliatoriaus 
našumo. Bandant vėdinimo sistemas, leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių rodiklių: 

Atliekant aerodinaminį vėdinimo sistemos bandymą, leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių 
rodiklių: 

- 20% paklaida oro kiekiui vėdinimo sistemos atšakoje (patalpoje); 
- 15% paklaida bendram vėdinimo sistemos oro kiekiui; 
- 2°C paklaida tiekiamo į patalpą oro temperatūrai; 
- 15% paklaida tiekiamo į patalpą oro santikiniui drėgniui (RH); 
- 0,5 m/s paklaida tiekiamo į darbo vietą oro judrumui; 
- 1,5°C paklaida tiekiamo į darbo vietą oro temperatūrai; 
- 3 dBA paklaida triukšmo lygiui patalpoje. 
Iki bandymo vėdinimo įrengimai turi veikti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas. 
Atlikus prieš paleidžiant sistemų bandymą i reguliavimą, turi būti surašytas priėmimo aktas, o prie 

jo turi būti pridedami tokie dokumentai: 
-Darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą; 
-Paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; 
-Vėdinimo sistemų prieš paleidžiant sistemas bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas; 
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-Kiekvieno įrengimo pasas. 
 

2.14. GAISRINĖ IR DARBŲ SAUGA. 
Visi statybos produktai turi atitikti gaisrinės saugos keliamus reikalavimus (STR 2.01.01(2):1999 

“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”). Saugumo technikos reikalavimai nurodyti „Saugos ir 
sveikatos taisyklėse statyboje DT5-00“. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje nustato būtinus 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus atliekant statybos darbus. 
Darbams, susijusiems su konkrečiais pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai statybvietėje, rangovas turi 
paruošti darbų technologijos projektą. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
ŠILDYMAS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė 

arba tech. 
spec. žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi duomenys 

1.  

Pilnai sukomplektuotas šilumos siurblys “oras-vanduo” 
(su išoriniu įrenginiu), komplekte su cirkuliaciniu 
siurbliu, integruotu 180l karšto vandens šildytuvu, 
komunikaciniu bloku, lauko jutikliu, patalpų jutikliu ir 
termostatu, 9,37kW (4+2kW elektriniu tenu). 

ŠV-TS-1.1  kompl. 1 

“ DAIKIN Altherma3 9.37 
kW 180l su 6 kW el. tenu 

ERGA08DV, EHVH08S18D6V 
“ arba analogas 

2.  Rutulinis ventilis srieginis ∅25mm  ŠV-TS-1.2 vnt. 2 Prie šilumos siurblio 

3.  Rutulinis ventilis srieginis ∅25mm "  vnt. 2 " 
4.  Grubaus valymo filtras ∅20mm  ŠV-TS-1.3 vnt. 1 " 

5.  
Varinis vamzdelis su antikondensacine izoliacija -9mm, 
iš išorės padengta polietileno plėvele, diametras 1 /4“. 

 ŠV-TS-1.15 m. 10   

6.  
Varinis vamzdelis su antikondensacine izoliacija -9mm, 
iš išorės padengta polietileno plėvele, diametras             
3 / 8“. 

 " m. 10   

7.  Vamzdynų praplovimas, pneumatinis išbandymas.  ŠV-TS-1.16  m. 20   
8.  Sistemos užpildymas šaldymo skysčiu "  kompl. 1   
9.  Potinkinė kolektoriaus dėžė 12-14 ž. ŠV-TS-1.7 vnt. 2   

10.  

Reguliuojamas kolektorius DN25 10-jų žiedų, 
komplekte su: 
• Nuorinimo ventilis d15 -2vnt. 
• Drenažo ventilis d15 – 2vnt. 
• Terminė pavara – 10 vnt. 
• Debitomatis – 10vnt. 
• Jungtys -1 kompl. 
• Pakabinimo kronšteinai – 1 kompl. 
• Grindų šildymo valdiklis – 1 kompl.                                                     
• Su el.automatikos priedais temperatūros reguliavimo 
sist., laidais ir kt. 

 ŠV-TS-1.6  kompl. 2 RK-1; RK-2 

11.  Patalpos termostatas (temperatūros reguliatorius) ŠV-TS-1.8 vnt. 12   
12.  Balansavimo ventilis ∅25 ŠV-TS-1.3 vnt. 2   
13.  Rutulinis ventilis srieginis ∅  25mm ŠV-TS-1.2 vnt. 4   
14.  Daugiasluoksniai vamzdžiai ∅ 25x2.5 ŠV-TS-1.10 m. 42 "Wavin" arba analogas 

15.  Daugiasluoksniai vamzdžiai ∅ 32x3.0 "  m. 27 " 
16.  Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija d 28x30mm ŠV-TS-1.13  m. 42   
17.  Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija d 32x30mm  " m. 27   
18.  Daugiasluoksnis vamzdis grindiniam šildymui ∅20x1.9 ŠV-TS-1.11 m. 1304 "Wavin PB" arba analogas 

19.  Šildymo vamzdžių PE izoliacija 18x9 ŠV-TS-1.13   m. 270 Nuo kolektorio iki šildymo 
kontūro 

20.  Vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai, dėklai 
per atitvaras  

  kompl. 1   

21.  Metalas tvirtinimams   kg. 50   
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22.  
Sistemos montavimas, dažymo, izoliavimas, 
balansavimas, praplovimo, hidraulinis ir šiluminis 
bandymas, sužymėjimo, paleidimo darbai. 

ŠV-TS-1.14  kompl. 1   

PASTABOS:     
1. Medžiagų kiekiai tikslinami darbų metu.     
2. Žiniaraštyje neįvertinta vagų ir angų iškirtimas ir užtaisymas pastato statybinėse konstrukcijose.  
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
VĖDINIMAS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė 

arba tech. 
spec. žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  

OT/OŠ-1 oro tiekimo - šalinimo agregatas, vertikalus. 
Oro kiekiams Lt/Lš=+1135/-985m³/h.,  
Ht/Hš=150/150Pa., rotacinis rekuperatorius, 
su el. šildytuvu, pilnai automatizuotas. 
El galia: 5,00 kW, 3/~400V/50Hz 

ŠV-TS-2.1 kompl. 1 
“VERSO-R-1300-UV-E-
R1-F7_M5-C5.1-L_A” 

arba analogas 

2.  
OŠ1; OŠ2 Buitinis oro ištraukimo ventiliatorius L=-72 
m3/h, P=65 Pa, atbulinės traukos sklende, laikmačiu. 
Įjungiamas kartu su apšvietimu. 

ŠV-TS-2.2 vnt. 2  

3.  Apvalūs triukšmo slopintuvai DN 315/900 ŠV-TS-2.3 vnt. 4   

4.  Reguliavimo sklendė d250  ŠV-TS-2.4 vnt. 1   

5.  Reguliavimo sklendė d200  ‘’  vnt. 1  

6.  Reguliavimo sklendė d160  ‘’  vnt. 6  

7.  Reguliavimo sklendė d100  ‘’  vnt. 22   

8.  Ugnies vožtuvas  d315 EI45 ŠV-TS-2.5 vnt. 1   

9.  Ugnies vožtuvas  d250 EI45 ‘’   vnt. 1  

10.  Ugnies vožtuvas  d200 EI45 ‘’   vnt. 1  

11.  Difuzorius padavimo/ištraukimo d100 ŠV-TS-2.6  vnt. 23   

12.  Difuzorius padavimo/ištraukimo d160 ‘’   vnt. 6  

13.  Grotelės duryse ŠV-TS-2.7  vnt. 3   

14.  Lauko grotelės d400  ŠV-TS-2.8 vnt. 2   

15.  
Oro šalinimo stogelis DN 100 kompl.su pereiga per 
stogo dangą 

  kompl. 2  

16.  Cinkuotos skardos ortakis, sandarumo C klasės, DN 100 ŠV-TS-2.8  m. 46   
17.  Cinkuotos skardos ortakis, sandarumo C klasės, DN 125  ‘’ m. 3   
18.  Cinkuotos skardos ortakis, sandarumo C klasės, DN 160  ‘’ m. 28   
19.  Cinkuotos skardos ortakis, sandarumo C klasės, DN 200  ‘’ m. 26   
20.  Cinkuotos skardos ortakis, sandarumo C klasės, DN 250 ‘’  m. 20   
21.  Cinkuotos skardos ortakis, sandarumo C klasės, DN 315 ‘’  m. 20  
22.  Fasoninės dalys ir nestandartiniai gaminiai ‘’  kompl. 1   

23.  Tvirtinimo medžiagos   kg 100   

24.  Izoliacija su aliuminio folija 80mm ŠV-TS-2.13  m2 20   

25.  Vėdinimo sistemos derinimo paleidimo darbai   kompl. 5   

PASTABOS:     
1. Medžiagų kiekiai tikslinami darbų metu.     
2. Žiniaraštyje neįvertinta vagų, angų iškirtimas ir užtaisymas pastato statybinėse konstrukcijose.  

 
 



1

1

2

2

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Registratūra 36,80
2. Kabinetas 12,40
3. Kabinetas 14,00
4. Kabinetas 16,80
5. Daugiafunkcinė erdvė 33,20
6. Kabinetas 12,60
7. Kabinetas 12,60
8. Kabinetas 10,70
9. Kabinetas 16,80
10. WC (ŽN) 4,70
11. WC 2,15
12. Virtuvėlė 3,30
13. Koridorius 2,50
14. Koridorius 13,20
15. Techninė patalpa 8,30
Iš viso: 200,05  m²

21800

11
20

0

21800

11
20

0

01
36,8002

12,40

03
14,00

04
16,80

05
33,20

06
12,10

07
12,10

15
8,30

14
13,20

09
16,80

08
10,70

10
4,7011

2,15
12
3,30

13
2,50

CC

AA

BB

Kolektorius: RK_2
Spintelės tipas: Potinkinė kolektoriaus dežė 12 atšakų

G = 510,9 [kg/h]

Δp maž. = 0,77 [kPa]
Nr. Tipas Iki imtuvo L

[m]
G

[kg/h]
1 Šildomos grindys 09_a 48,8 37,2

2 Šildomos grindys 09_b 48,8 37,0

3 Šildomos grindys 14 28,9 50,6

4 Šildomos grindys 15 51,4 38,0

5 Šildomos grindys 07 66,0 49,7

6 Šildomos grindys 06 68,9 49,7

7 Šildomos grindys 01_c 75,9 65,6

8 Šildomos grindys 01_b 80,8 67,1

9 Šildomos grindys 01_a 89,9 71,2

10 Šildomos grindys 08 58,0 44,7

25 x 2,5
3799 W493,5 kg/h25 x 2,5

3799 W493,5 kg/h

32 x 3,0
8426 W1004,4 kg/h

25 x 2,5
4627 W 510,9 kg/h

01 +20 °C
Φreik.: 1656 W

02 +20 °C
Φreik.: 496 W

03 +20 °C
Φreik.: 560 W

04 +20 °C
Φreik.: 672 W

05 +20 °C
Φreik.: 1494 W

06 +20 °C
Φreik.: 485 W

07 +20 °C
Φreik.: 485 W

08 +20 °C
Φreik.: 428 W

09 +20 °C
Φreik.: 672 W

10 +23 °C
Φreik.: 235 W11 +20 °C

Φreik.: 110 W

12_13 +20 °C
Φreik.: 290 W

14 +20 °C
Φreik.: 528 W

15 +18 °C
Φreik.: 373 W

04_b
n 2053,9 m

03
n 2078,1 m

02
n 2075,6 m

12_13
n 155,2 m 11

n 1514,8 m
10

n 1535,6 m

05_c
n 10 / 2076,9 m

01_a
n 10 / 2089,9 m

08
n 2058,0 m

09_a
n 2048,8 m

07
n 2066,0 m

06
n 2068,9 m

04_a
n 2054,7 m

05_a
n 10 / 2054,3 m

05_b
n 10 / 2067,0 m

01_c
n 10 / 2075,9 m

01_b
n 10 / 2080,8 m

09_b
n 2048,8 m

15
n 2051,4 m

14
n 10 / 1528,9 m

1/4''; 5/8''

Šilumos siurblio oras/vanduo vidinis blokas
Qšild-8,5 kW, 25 kPa, 1163,0 kg/h,
su integruotu 180l karšto vandens šildytuvu,
skirtas šildymui ir karšto vandens paruošimui.
Skirta žematemperatūriam šildymui, grindims šildyti.
El.galia: 4+2 kW; 1/220-240V/50HZ.

Šilumos siurblio oras/vanduo išorinis blokas
Qšild-8,5  kW.
El.galia: ~5,00 kW; 1/220-240V/50HZ.
ap.alt.+1,000

RK_1. Reguliuojamas paskirstymo kolektorius 10ž.
El.galia: 0.10 kW; 1/220-240V/50HZ.

RK_2. Reguliuojamas paskirstymo kolektorius 10ž.
El.galia: 0.10 kW; 1/220-240V/50HZ.

PASTABOS
1. Šildymo sistemos vamzdžiai nuo projektuojamo šilumos siurblio iki kolektorių RK_1; RK_2
montuojamas sienų/grindų konstrukcijoje, prieš tai juos izoliavus 20 mm storio šil.izoliacija.
2. Grindinio šildymo atstumas tarp vamzdžių 10-25cm, vamzdžiai plastmasiniai daugiasluoksniai
∅20x1.9mm.
3. Rangovas nusimato vamzdynų aukščiausiuose vietose nuorinimo ventilius, o žemiausiuose -
išleidimo ventilius.
4. Vamzdynai montuojami su nuolydžiu į išleidimo pusę
5. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
6. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrėmimo mazgus, angų dydžius tikslinti vietoje.
7. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti
atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse
specifikacijose.

Rutulinis ventilis

Tiekiamojo šilumnešio vamzdis
Grįžtamojo šilumnešio vamzdis

Balansinis ventilis

05 - Patalpos Nr.; +20°C - projektinė patalpos temperatūra
Φreik.:1494W - šildymo poreikis;

Varinis izoliuotas vamzdis

S TARTINIS M IMAS

Grindinio šildymo vamzdis

02 - Patalpos kontūro Nr.; 75,6 - kontūro ilgis; n 20 - kontūras
- žingsnis tarp vamzdžių.

02
n 2075,6 m

05 +20 °C
Φreik.: 1494 W

TDP
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Kolektorius: RK_2

Spintelės tipas: Potinkinė kolektoriaus dežė 12 atšakų

G = 510,9 [kg/h]

Δp maž. = 0,77 [kPa]
Nr. Tipas Iki imtuvo L

[m]
G

[kg/h]
1 Šildomos grindys 09_a 48,8 37,2

2 Šildomos grindys 09_b 48,8 37,0

3 Šildomos grindys 14 28,9 50,6

4 Šildomos grindys 15 51,4 38,0

5 Šildomos grindys 07 66,0 49,7

6 Šildomos grindys 06 68,9 49,7

7 Šildomos grindys 01_c 75,9 65,6

8 Šildomos grindys 01_b 80,8 67,1

9 Šildomos grindys 01_a 89,9 71,2

10 Šildomos grindys 08 58,0 44,7

25 x 2,5
3799 W

32 x 3,0
8426 W

25 x 2,5
4627 W

Šilumos siurblio oras/vanduo vidinis blokas
Qšild-8,5 kW, 25 kPa, 1163,0 kg/h,

su integruotu 180l karšto vandens šildytuvu,
skirtas šildymui ir karšto vandens paruošimui.

Skirta žematemperatūriam šildymui, grindims šildyti.
El.galia: 4+2 kW; 1/220-240V/50HZ.

RK_1. Reguliuojamas paskirstymo kolektorius 10ž.

RK_2. Reguliuojamas paskirstymo kolektorius 10ž.

25 x 2,5
3799 W

1/4''; 5/8''

Šilumos siurblio oras/vanduo išorinis blokas
Qšild-8,5  kW.

El.galia: ~5,00 kW; 1/220-240V/50HZ.
ap.alt.+1,000

+3,20 +3,20

Kolektorius: RK_1

Spintelės tipas: Potinkinė kolektoriaus dežė 12 atšakų

G = 493,5 [kg/h]

Nr. Tipas Iki imtuvo L
[m]

G

[kg/h]
1 Šildomos grindys 10 35,6 59,8

2 Šildomos grindys 11 14,8 16,4

3 Šildomos grindys 12_13 5,2 1,8

4 Šildomos grindys 02 75,6 61,6

5 Šildomos grindys 03 78,1 63,4

6 Šildomos grindys 04_b 53,9 43,0

7 Šildomos grindys 04_a 54,7 43,8

8 Šildomos grindys 05_a 54,3 81,4

9 Šildomos grindys 05_b 67,0 60,3

10 Šildomos grindys 05_c 76,9 61,9

PASTABOS
1. Šildymo sistemos vamzdžiai nuo projektuojamo šilumos siurblio iki kolektorių RK_1; RK_2
montuojamas sienų/grindų konstrukcijoje, prieš tai juos izoliavus 20 mm storio šil.izoliacija.
2. Grindinio šildymo atstumas tarp vamzdžių 10-25cm, vamzdžiai plastmasiniai daugiasluoksniai
∅20x1.9mm.
3. Rangovas nusimato vamzdynų aukščiausiuose vietose nuorinimo ventilius, o žemiausiuose -
išleidimo ventilius.
4. Vamzdynai montuojami su nuolydžiu į išleidimo pusę
5. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
6. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrėmimo mazgus, angų dydžius tikslinti vietoje.
7. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti
atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse
specifikacijose.

Rutulinis ventilis

Tiekiamojo šilumnešio vamzdis
Grįžtamojo šilumnešio vamzdis

Balansinis ventilis

05 - Patalpos Nr.; +20°C - projektinė patalpos temperatūra
Φreik.:1494W - šildymo poreikis;

Varinis izoliuotas vamzdis

S TARTINIS M IMAS

Grindinio šildymo vamzdis

02 - Patalpos kontūro Nr.; 75,6 - kontūro ilgis; n 20 - kontūras
- žingsnis tarp vamzdžių.

02
n 2075,6 m

05 +20 °C
Φreik.: 1494 W

Ø25

Balansinis
ventilis ∅ 25

Rutulinis čiaupas ∅ 25

Automatinis nuorintojas

Drenažinis
ventilis

Ø25

Reguliuojamas paskirstymo kolektorius principinė montavimo
schema

1. Išorinis blokas;
2. Šaltnešio vamzdynas;
3. Hidraulinis modulis su integruotu tūriniu karšto vandens šildytuvu;
4. Kambario temperatūros valdymo blokas;
5. Lauko temperatūros jutiklis.

ŠILUMOS SIURBLIO ORAS/VANDUO PRINCIPINĖ MONTAVIMO SCHEMA

PASTABOS
1. Šilumos siurblio vidinis hidraulinis modulis montuojamas projektuojamo pastato

patalpoje  Nr. 15.
2. Šilumos siurblio išorinis ir vidinis blokai tarpusavyje sujungti izoliuotais

variniais vamzdžiais.
3. Rangovas nusimato vamzdynų aukščiausiuose vietose nuorinimo ventilius, o

žemiausiuose - išleidimo ventilius.
4. Vamzdynai montuojami su nuolydžiu į išleidimo pusę
5. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
6. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus,

todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien
tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose.

Grindų danga
Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis C16/20 - 80mm
Vamzdis grindų šildymui ∅16x1,8
Kabė
Hidroizoliacija-poletileninė plėvelė 200 mkr.
Putų polistirolas EPS100 ʎ=0,035 W/(m×K) - 250mm
Paruošemasis sluoksnis betono sluoksnis, 16/20 - 100mm
Piltas gruntas žvyras, sutankinimo koef. Dpr.95% (Ev2 - 70) - 200mm

GRINDINIO ŠILD MO RENGIMO MAZGAS

TDP
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montavimo schema
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1 2

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Registratūra 36,80
2. Kabinetas 12,40
3. Kabinetas 14,00
4. Kabinetas 16,80
5. Daugiafunkcinė erdvė 33,20
6. Kabinetas 12,60
7. Kabinetas 12,60
8. Kabinetas 10,70
9. Kabinetas 16,80
10. WC (ŽN) 4,70
11. WC 2,15
12. Virtuvėlė 3,30
13. Koridorius 2,50
14. Koridorius 13,20
15. Techninė patalpa 8,30
Iš viso: 200,05  m²

21800

11
20

0

21800

11
20

0

CC

AA

BB

11
-72m³/h

10
-72m³/h

01
-66m³/h
+274m³/h

05
-478m³/h
+478m³/h

04
-60m³/h
+60m³/h

03
-50m³/h
+50m³/h

02
-45m³/h
+45m³/h

08
-39m³/h
+39m³/h

09
-60m³/h
+60m³/h

06
-45m³/h
+45m³/h

07
-45m³/h
+45m³/h

15
-11m³/h

14
-24m³/h
+35m³/h

12
-59m³/h

OŠ2. Buitinis oro ištraukimo 
ventiliatorius L=-72 m3/h.

El galia: 0,01 kW, 1/~230V/50Hz

OŠ1. Buitinis oro ištraukimo 
ventiliatorius L=-72 m3/h.

El galia: 0,01 kW, 1/~230V/50Hz

OT/OŠ-1 oro tiekimo - šalinimo agregatas, vertikalus.

Oro kiekiams Lt/Lš=+1135/-985m³/h., 

Ht/Hš=150/150Pa., rotacinis rekuperatorius,

su el. šildytuvu, pilnai automatizuotas.

El galia: 5,00 kW, 3/~400V/50Hz

Ø100 mm

PDVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-160
160 m3/h DVS-160

160 m3/h

DVS-160
160 m3/h

PDVS-160
160 m3/h

SR-160
PDVS-160
160 m3/h

SR-160

PDVS-160
160 m3/h

SR-160

PDVS-100
39 m3/h

SR-100

PDVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
39 m3/h

SR-100

DVS-100
25 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
11 m3/h

SR-100

SR-200

SR-250

Ø315 mm

PDVS-100
45 m3/h

SR-100

PDVS-100
45 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100
PDVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

DVS-100
50 m3/h

SR-100

PDVS-100
50 m3/h

SR-100

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø160 mmØ100 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø315 mmØ315 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø315 mmØ250 mmØ250 mmØ160 mm

Ø200 mm

Ø200 mmØ160 mm

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø100 mm
Ø100 mm Ø160 mm Ø160 mm Ø200 mm Ø200 mm

TS-250

TS-250

TS-250

TS-250

LG 400

LG 400

DVS-100
33 m3/h DVS-100

33 m3/h

SR-100SR-100

DVS-100
59 m3/h

SR-100
UV 250 EI45
UV 315 EI45

UV 200 EI45

PASTABOS
1. Visi oro tiekimo/šalinimo ortakiai patalpose montuojami atvirai.
2. Visi oro tiekimo/šalinimo ortakiai imantys/šalinantys orą iš lauko izoliuojami šilumine izoliacija 100 mm.storio su Al sluoksniu.
3. Ortakiuose kertančiuose priešgaisrines pertvaras, montuojami ugnies vožtuvai. Ugnies vožtuvų diametrai atitinka ortakių diametrus.
4. Keičiant (didinant) įrangos elektrines charekteristikas - pakeitimus suderinti su "E" dalies proektuotoju.
5. Vamzdynų ir įrangos tikslias montavimo vietas tikslinti darbo projekte.
6. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
7. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų
parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Oro šalinimo ortakis

Oro tiekimo ortakis

Oro šalinimo ortakis iš WC patalpų

Oro tiekimo-šalinimo difuzorius

Triukšmo slopintuvas

Oro kiekio reguliavimo sklendė

Grotelės duryse

TDP
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OŠ2. Buitinis oro ištraukimo 
ventiliatorius L=-72 m3/h.

El galia: 0,01 kW, 1/~230V/50Hz

OŠ1. Buitinis oro ištraukimo 
ventiliatorius L=-72 m3/h.

El galia: 0,01 kW, 1/~230V/50Hz

OT/OŠ-1 oro tiekimo - šalinimo agregatas, vertikalus.
Oro kiekiams Lt/Lš=+1135/-985m³/h., 

Ht/Hš=150/150Pa., rotacinis rekuperatorius,
su el. šildytuvu, pilnai automatizuotas.

El galia: 5,00 kW, 3/~400V/50Hz

Ø100 mm

PDVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
60 m3/h SR-100

DVS-160
160 m3/h

DVS-160
160 m3/h

DVS-160
160 m3/h

PDVS-160
160 m3/hSR-160

PDVS-160
160 m3/h

SR-160

PDVS-160
160 m3/h

SR-160

PDVS-100
39 m3/h

SR-100

PDVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
39 m3/h

SR-100

DVS-100
25 m3/h SR-100

DVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

SR-100 DVS-100
11 m3/h

SR-100

SR-200

SR-250
Ø315 mm

PDVS-100
45 m3/h SR-100

PDVS-100
45 m3/h SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

DVS-100
50 m3/h

SR-100

PDVS-100
50 m3/h

SR-100

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø160 mm

Ø100 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø160 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

Ø160 mm

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø100 mm Ø100 mm

Ø100 mm

Ø160 mm

Ø160 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

LG 400

LG 400

DVS-100
59 m3/h SR-100

DVS-100
33 m3/h

DVS-100
33 m3/h

SR-100

UV 250 EI45

UV 315 EI45

UV 200 EI45

PASTABOS
1. Visi oro tiekimo/šalinimo ortakiai patalpose montuojami atvirai.
2. Visi oro tiekimo/šalinimo ortakiai imantys/šalinantys orą iš lauko izoliuojami šilumine izoliacija 100 mm.storio su Al sluoksniu.
3. Ortakiuose kertančiuose priešgaisrines pertvaras, montuojami ugnies vožtuvai. Ugnies vožtuvų diametrai atitinka ortakių diametrus.
4. Keičiant (didinant) įrangos elektrines charekteristikas - pakeitimus suderinti su "E" dalies proektuotoju.
5. Vamzdynų ir įrangos tikslias montavimo vietas tikslinti darbo projekte.
6. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
7. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų
parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Oro šalinimo ortakis

Oro tiekimo ortakis

Oro šalinimo ortakis iš WC patalpų

Oro tiekimo-šalinimo difuzorius

Triukšmo slopintuvas

Oro kiekio reguliavimo sklendė
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Data: 2021-08-24

Vėdinimo įrenginio modelis:

VERSO-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5.1-L/A

TECHNINIAI DUOMENYS

Tipologija Negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys

Dvikryptis vėdinimo įrenginys

Šilumos atgavimo sistemos tipas Rotacinis šilumokaitis

Vėdinimo įrenginio duomenys

RLT class

Tiekiamas Šalinamas

Vardinis srautas [m³/h] 1132 988

[m³/s] 0,31 0,27

Vardinis išorinis slėgis [Pa] 200 200

Per angą oro srauto greitis esant projektavimo oro srautui [m/s] 1,15

SFPv [kW/m³/s] 1,31

Šilumokaičio šiluminis naudingumas [%] 81

Skaičiavimo duomenys

Žiema Vasara

Skaičiuotina lauko oro temperatūra [°C] -22 26

Lauko santykinė drėgmė [%] 82 50

Vidaus oro temperatūra [°C] 20 22

Vidaus santykinė drėgmė [%] 55 55

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Oro tankis [kg/m³] 1,2

Elektriniai duomenys

Elektros įvadų skaičius 1

AHU

Elektros įvadas ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x1,5mm² /11,7A

Valdymo automatika

Tipas C5.1

Verso 1.5.5/34 (31.05.2021)UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com
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VERSO-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5.1-L/A Data: 2021-08-24

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253 (ekologinio projektavimo reikalavimai)

Vertė 2018

Šilumokaičio šiluminis naudingumas, Ƞt_nrvu (EN308) [%] 81 ≥ 73

Vidinė savitoji ventiliatoriaus galia, SFPint [W/m³/s] 585 ≤ 1305

Pavaros tipas - tolydžiojo reguliavimo Įmontuotas Būtinas

Šilumos aptakos įrenginys Yra Būtinas

Įspėjimas - filtras užsiteršęs Yra Būtinas

Įrenginio atitikties įvertinimas Atitinka

Vėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, int) [Pa] 281

Nevėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, add) [Pa]

Ventiliatorių faktinė įėjimo galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,41

Korpuso konstrukcija STANDART3

Sienelės iš dviejų cinkuotų plieno lakštų, užpildytų šilumą ir garsą izoliuojančia

nedegia mineraline vata (λ=0,036 W/mK).

Įrenginys dažytas C3 klase, RAL 7035.

Vidaus įrenginys.

Užsiteršus įrenginio filtrui, valdymo pultas apie tai įspėja, praneša apie būtinybę keisti filtrą.

Nešvarūs filtrai padidina įrenginio energijos vartojimą, mažina našumą ir energijos vartojimo efektyvumą, 

todėl labai svarbu reguliariai keisti filtrus.

Vėdinimo įrenginys turi veikti su tolydžio reguliavimo pavara.

www.komfovent.com

Verso instrukcijos versija: V1-19-07

Automatikos instrukcijos versija: C5.1-16-07

Šilumos laidumas T3

Šilumos tilteliai TB2

Korpuso standumas D1 (M)

Filtro sekcijos sandarumas F9 (M)

Oro nuotėkis per korpusą L1(R)

Oro nuotėkis per korpusą (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,05

+700 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,09

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie - 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie + 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias vidinio nuotėkio lygis arba perkeltoji dalis [%] 0,5

Vėdinimo įrenginio konfigūracija

Sienelių storis [mm] 50

Įrenginio masė

Masė (netto) [kg] 195

Verso 1.5.5/34 (31.05.2021)UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com
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VERSO-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5.1-L/A Data: 2021-08-24

AKUSTINIAI DUOMENYS

Garso galia Lw į ortakius į aplinką

Tiekiamo oro srautas [dB] Šalinamo oro srautas [dB] [dB]

F[Hz] Parametrai įėjime Parametrai išėjime Parametrai įėjime Parametrai išėjime

63 64,7 75,0 65,6 69,7 65,5

125 58,5 73,6 62,3 65,5 61,5

250 54,1 70,7 59,8 59,5 55,6

500 56,2 71,7 60,4 61,5 45,8

1000 58,1 72,4 59,8 65,2 44,7

2000 56,0 69,9 57,9 62,6 39,9

4000 52,5 67,3 53,8 59,7 31,3

8000 48,5 66,1 48,8 57,1 26,5

dB(A) 62 77 65 69 52

Rotacinis šilumokaitis

RR-AL-700-L-O-SN(800×895×290)-PN-A1

Dažnio keitiklis [kW] 0,096

Kondensacija

Skaičiuota prie sauso oro sąlygų

Diametras [mm] 700

Bangos aukštis [mm] 1,65

Tankis [kg/m³] 1,2

Šilumokaičio klasė (EN13053) H1

Našumo priedas (E), (ES 1253) 249

Žiema Vasara

Tiekiamas Šalinamas Tiekiamas Šalinamas

Temp. efektyvumas [%] 74,4 74,4

Drėgn. efektyvumas [%] 75,4 0

Slėgio nuostoliai [Pa] 91 78 91 78

Oro srauto greitis [m/s] 1,68 1,47 1,68 1,47

Standartinis oro srautas [m³/h] 1132 988 1132 988

Parametrai įėjime

Temperatūra [°C] -22 20 26 22

Santykinis drėgnumas [%] 82 55 50 55

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 0,43 8,03 10,54 9,10

Entalpinis [kJ/kg] -21,06 40,50 53,02 45,25

Parametrai išėjime

Temperatūra [°C] 9,2 -16,2 23,0 25,4

Verso 1.5.5/34 (31.05.2021)UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com
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VERSO-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5.1-L/A Data: 2021-08-24

Santykinis drėgnumas [%] 85 95 60 45

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 6,16 0,87 10,54 9,10

Entalpinis [kJ/kg] 24,80 -14,11 49,97 48,77

Energijos atsistatymas

Juntamoji šiluma [kW] 11,9 -1,2

Paslėptoji šiluma [kW] 5,4 0,0

Pilnutinė šiluma [kW] 17,3 1,2

Drėkinimas / sausinimas [g/kg] 5,7 -7,2 0,0 0,0

OACF 1,31 1,31

TIEKIAMO ORO SRAUTAS

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Panelinis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė F7

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM1 55%

Matmenys bxhxl [mm] 800×400×46

Filtrų kiekis 1

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 37

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,15

Elektrinis oro Šildytuvas

Tipas EK - 4,5

Oro kiekis [m³/h] 1132

Pradinė oro temperatūra [°C] 9,2

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 85

Pašild. oro temperatūra [°C] 20

Maksimalus srovės stiprumas [A] 6,5

Galia [kW] 4,1

Maitinimas ~400V / 50Hz / 3 fazės

Ventiliatorius EC

Tipas R3G 250-RO40-78

Darbo rato diametras [mm] 250

Oro kiekis [m³/h] 1132

Vidiniai nuostoliai [Pa] 40

Statinis slėgis [Pa] 367

Apsisukimai [1/min] 2892

Maks. Apsisukimai [1/min] 3370

K-koeficientas 69

Verso 1.5.5/34 (31.05.2021)UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com
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VERSO-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5.1-L/A Data: 2021-08-24

Variklio naudingumo klasė IE4 (Super Premium)

Variklio galia [kW] 0,38

Srovė(1~230V) [A] 2,5

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,24

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 55,43

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 48,08

ŠALINAMO ORO SRAUTAS

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Panelinis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė M5

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM10 50%

Matmenys bxhxl [mm] 800×400×46

Filtrų kiekis 1

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 18

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,00

Ventiliatorius EC

Tipas R3G 250-RO40-78

Darbo rato diametras [mm] 250

Oro kiekis [m³/h] 988

Vidiniai nuostoliai [Pa] 17

Statinis slėgis [Pa] 313

Apsisukimai [1/min] 2593

Maks. Apsisukimai [1/min] 3370

K-koeficientas 69

Variklio naudingumo klasė IE4 (Super Premium)

Variklio galia [kW] 0,38

Srovė(1~230V) [A] 2,5

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,18

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 54,75

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 47,72

Pasiliekame teisę tobulinant gaminius keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo. Pateiktų duomenų galiojimo laikotarpis – 
3 mėnesiai  

Verso 1.5.5/34 (31.05.2021)UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com



6 / 6

VERSO-R-1300-UV-E-R1-F7/M5-C5.1-L/A Data: 2021-08-24
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