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0 2019 12 Statybos leidimui ir konkursui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 

DAUGIABUČIAI) PASTATO,  MELIORATORIŲ G. 10, NORIŪNŲ 

K., NORIŪNŲ SEN. KUPIŠKIO R. SAV., ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

UN. NR. 7797-2001-5018 GYVENAMASIS NAMAS 
A 100 PV Elvyra Klimavičienė  

18586 PDV Donatas Matulionis  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    BENDRIEJI DUOMENYS 
0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „ KUPIŠKIO KOMUNALININKAS “ 7506-01-TDP–ŠT.BD 
1 2 

 

1 BENDRI DUOMENYS 

1.1 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7326-XX-TDP-BD 0 Bendroji dalis  

2. 7326-01-TDP-SA 0 Architektūros dalis  

3. 7326-01-TDP-SK 0 Konstrukcijų dalis  

4. 7326-01-TDP-ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis  

5. 7326-01-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

6. 7326-01-TDP-E 0 Elektrotechninė dalis  

7. 7326-01-TDP-ŠT 0 Šilumos gamybos ir tiekimo dalis  

8. 7326-01-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

1.2 PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.2.1 TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7506-01-TDP-ŠT.BD 3 0 Bendrieji duomenys  

2. 7506-01-TDP-ŠT.AR 3 0 Aiškinamasis raštas  

3. 7506-01-TDP-ŠT.TS 13 0 Techninės specifikacijos  

4. 7506-01-TDP-ŠT.SŽ 6 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

1.2.2 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo 

Lapo 

Nr. 
Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7506-01-TDP-ŠT.B-01 1 1 0 Šilumos punkto schema  
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Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo 

Lapo 

Nr. 
Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

2. 7506-01-TDP-ŠT.B-02 1 1 0 
Šilumos apskaitos prietaiso 

montavimo schema 
 

3. 7506-01-TDP-ŠT.B-03 1 1 0 Šilumos punkto planas  

1.2.3 PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  Techninė užduotis  

2.  AB „Panevėžio energija“ techninės sąlygos  
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0 2019 12 Statybos leidimui ir konkursui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 

DAUGIABUČIAI) PASTATO,  MELIORATORIŲ G. 10, NORIŪNŲ 

K., NORIŪNŲ SEN. KUPIŠKIO R. SAV., ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

UN. NR. 8797-4002-0016 GYVENAMASIS NAMAS 
A 100 PV Elvyra Klimavičienė  

18586 PDV Donatas Matulionis  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „ KUPIŠKIO KOMUNALININKAS “ 7506-01-TDP–ŠT.AR 
1 5 

 

2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam 

statinio eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 

arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, 

paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 

2.1 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Šilumos gamybos ir tiekimo dalis parengta pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui 

parengti ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

3. 
STR 1.04.04:2017 (aktuali 

redakcija 2018 07 12). 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
 

4. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.  

5. 
STR 2.02.02:2004 (aktuali 

redakcija 2015 03 27) 

Visuomeninės paskirties statiniai. 
 

6. STR 1.01.03:2017 Statinio klasifikavimas.  

7. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.  

8. 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga. 
 

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.  

10. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  

11. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas. 
 

12. 
STR 2.09.02:2005 (aktuali 

redakcija 2015 03 27). 

„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 
 

13. 
 Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatavimo) taisyklės.  
 

14. 
 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. (aktuali redakcija 

2018 07 01). 
 

15. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas   

16. (ES) Nr. 1253/2014 Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1253/2014  

17. HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai  
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Pastaba: Projekto ŠT dalis atitinka privalomuosius projekto rengimo ir esminius statinio 

reikalavimus. 

 

2.2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas : 

Eil. Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas 
Naudota 

programinė įranga 

1 
7506-01-TP-ŠT 

0 
Šilumos gamybos ir tiekimo dalis. Autocad LT, Word, 

Exel. 

2.3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Projektuojamo gyvenamosios paskirties pastato Melioratorių g. 10, Noriūnų k., Kupiškio r. sav. 

atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis pirmine apžiūra,  

užsakovo technine užduotimi, AB "Panevėžio energija" išduotomis sąlygomis bei įvertinant Lietuvos 

Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų ir higienos normų reikalavimus. 

Šiame projekte numatomas daugiabučio gyvenamojo namo šildymo sistemų ir šilumos punkto 

atnaujinimas.  

Objektui projektuojamos sistemos ir pareikalavimas: 

- šildymas, pagal T=65/450C temperatūrinį grafiką, projektuojamų patalpų radiatorinio šildymo  

reikmėms. Maksimalus valandiniai šilumos poreikiai Qš=54,2 kW. 

- karšto vandentiekio projektuojamų patalpų vartotojams ir  higienos reikmėms (T=5/550C). 

maksimalus valandiniai šilumos poreikiai Qš=118,0kW. 

Bendra šilumos punkto galia – 170,4kW. 

Iš šilumos tinklų tiekiamo vandens: 

- slėgis - p1/p2 = 0,37/0,23MPa. 

- temperatūra - t1/t2=81/46oC; 

Parenkant ir montuojant šilumokaičius ar kitus įrengimus, reikalinga įvertinti tiekiamo vandens ir 

šilumnešio sudėtį bei kokybę. 

Šilumos punkto parametrai: radiatorinio šildymo kontūro darbinis slėgis – 2,5 barai; 

radiatorinio šildymo didžiausias leistinas slėgis – 3,0 bar; didžiausia leistina temperatūra - 80oC, 

18. 

LST EN 10217-

1:2003/A1:2005 

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant 

slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Kambario 

temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo plieno 

vamzdžiai 

 

19. 
LST EN 13480-1:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji 

dalykai „ 
 

20. LST EN 13480-2:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos„  

21. 
LST EN 13480-3:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. 

Projektavimas ir skaičiavimas „ 
 

22. 
LST EN 13480-4:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai 4 dalis. Gamyba ir 

montavimas“ 
 

23. 
LST EN 13480-5:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai 5 dalis. Tikrinimas ir 

bandymai“ 
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Karšto vandens ruošimui didžiausias leistinas slėgis – 4,5 bar; didžiausia leistina 

temperatūra - 90oC 

Įvadinio kontūro didžiausias leistinas slėgis – 10 bar; didžiausia leistina temperatūra – 

+105oC. 

Šilumos punkte, pirminiame kontūre projektuojami elektra virinti vamzdžiai. Antriniame kontūre 

projektuojami plieniniai vandens – dujų vamzdžiai. Geriamojo vandens kontūrai projektuojami iš 

cinkuotų vamzdžių. 

Pastaba. Pagal išduotas sąlygas, 2020-01-24 Nr. KU-177,  1 punktą, šilumos punktas 

projektuojamas su perspektyvą ruošti karštą vandenį, panaikinus Noriūnų k. grupinę boilerinę. Iki 

boilerinės panaikinimo ir šilumos tinklų rekonstravimo, karšto vandens kontūras nebus 

naudojamas.  

2.4 ŠILUMOS PUNKTAS 

Šilumos punkto patalpa yra rūsyje (pat. Nr. 23), į patalpą patenkama iš lauko per bendro naudojimo 

koridorių. Patalpoje paliekamas esamas natūralus vėdinimas per atidaromą langą, užtikrinantis patalpos 0,5 

h-1 oro kaitą. Patalpoje projektuojama naujas trapas, VN projekto dalyje. 

Šilumos šaltinis pastatui – miesto šilumos tinklai. Pastato šildymo sistema prie miesto šilumos 

tiekimo tinklų jungiama pagal priklausomą schemą, o karšto vandens ruošimo sistema - pagal 

nepriklausomą schemą per plokštelinį šilumokaitį, karšto vandens ruošimo – vieno laipsnio. Esamas 

šilumos punktas demontuojamas, šilumos skaitiklį gražinant AB „Panevėžio energija“. 

Vandens temperatūrą kiekvienoje sistemoje: šildymo, karšto vandens ruošimo, reguliuoja 

automatika pagal lauko oro temperatūrą, paros ir savaitės programą ir kitus užduotus parametrus. Vandens 

cirkuliaciją sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. 

Šilumos punkte suprojektuota įvadinė šilumos kiekio apskaita su galimybe distanciniam duomenų 

nuskaitymui. Suprojektuotas įvadinis ultragarsinis šilumos skaitiklis su srauto jutikliu grįžtamo iš miesto 

šilumos tinklų linijoje, skaitiklį pateikia AB „Panevėžio energija“. Taip pat suprojektuoti temperatūros 

jutikliai tiekiamojoje ir grįžtamojoje linijose. Pradinis šildymo sistemos užpildymas ir periodinis 

papildymas suprojektuotas termofikaciniu vandeniu iš grįžtamo vamzdžio per karšto vandens skaitiklį, su 

galimybe distanciniam duomenų nuskaitymui. Šalto vandens apskaitai, skirto karšto vandens ruošimui, 

suprojektuotas šalto vandens skaitiklis, su galimybe distanciniam duomenų nuskaitymui. 

Armatūra ir įrengimai šilumos punkte padengiami šilumine izoliacija. Aukščiausiuose sistemos 

taškuose įrengiami nuorintojai, žemiausiuose – vandens išleidėjai. 

 

2.5 REIKALAVIMAI ŠILUMOS PUNKTO PATALPAI 

Šilumos punkto patalpoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai. Apšvietimas šilumos 

punkte, matuojant ties apskaitos prietaisais ir valdymo prietaisais, turi būti ne silpnesnis kaip 150 liuksų. 

Šilumos punkte turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija (numatyta VN dalyje), o jungtyje 

įrengtas atbulinis vožtuvas. Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorės pusę. Vidaus temperatūra turi 

būti nemažesnė kaip 10ºC. Vamzdynų sujungimai neleidžiami sienose, pertvarose grindyse ir lubose. 

Vamzdynai negali būti įmontuoti plytų mūriniuose, betone ar tinke. Kur vamzdynai kerta sienas, grindis ar 

lubas turi būti įrengtos įvorės.  
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Šilumos punkto vėdinimas turi atitikti „Šilumos punkto įrengimo taisykles“. Vėdinimas numatomas 

per atveriamą langą su mikroventiliacijos funkcija. 

 

2.6 ŠILUMOS PUNKTO AUTOMATIKA 

Daugiabučio, naujai renovuojamam punkte projektuojama komplektinė automatika. 

Šildymas (1 kontūras): 

Paprastai srauto temperatūra reguliuojama pagal poreikius. Srauto temperatūros jutiklis yra pats 

svarbiausias jutiklis. Norimą srauto temperatūrą ECL reguliatorius apskaičiuoja remdamasis lauko 

temperatūra. Kuo žemesnė lauko temperatūra, tuo aukštesnė bus norima srauto temperatūra. Naudojant 

savaitės grafiką šildymo kontūras gali veikti komforto arba taupymo režimu (du temperatūros lygiai). 

Reguliuojantis vožtuvas su pavara (M1) atidaromas laipsniškai, kai srauto75 temperatūra yra 

žemesnė, nei norima srauto temperatūra, ir atvirkščiai. 

Grąžinamo srauto temperatūra centralizuoto šildymo tiekimo sistemose neturėtų būti per aukšta. 

Jei taip atsitinka, tai norimą srauto temperatūrą galima sureguliuoti (paprastai sumažinti), tuo tikslu 

laipsniškai uždarant reguliuojantį vožtuvą su pavara. 

Šildymo kontūruose su šildymo punktu grąžinamo srauto temperatūra neturi būti per žema. Be to, 

grąžinamo srauto temperatūros apribojimas gali priklausyti nuo lauko temperatūros. Paprastai kuo 

žemesnė lauko temperatūra, tuo didesnė bus priimtina grąžinamo srauto temperatūra.  

Cirkuliacinis siurblys įjungtas, jei reikalingas šildymas arba apsauga nuo užšalimo. Šildymas gali 

būti išjungtas, jei lauko temperatūra aukštesnė už pasirenkamą reikšmę. 

Karšto vandens (2 kontūras): 

Jei išmatuota karšto vandens temperatūra yra žemesnė nei norima temperatūra, reguliuojantis 

vožtuvas su pavara (M2) palaipsniui atidaromas, ir atvirkščiai. Grąžinamo srauto temperatūrą galima 

apriboti nustatant fiksuotą reikšmę. Naudojant savaitės grafiką karšto vandens kontūras gali veikti 

komforto arba taupymo režimu (du temperatūros lygiai).  Antibakterinę funkciją galima įjungti 

pasirinktomis savaitės dienomis. Jei norimos karšto vandens temperatūros pasiekti nepavyksta, šildymo 

kontūras gali būti palaipsniui uždaromas, kad daugiau energijos tektų karšto vandens kontūrui. 

Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti 

ne žemesnė kaip 500C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas 

vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto 

vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 650C. 

2.7 DARBŲ SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 

Prieš montuojant šilumos punkto įrenginį, pirmiausia paruošti šilumos punkto patalpą taip, kaip 

reikalauja „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“. Transportavimo, montavimo, paleidimo 

derinimo, eksploatavimo darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų sauga ir sveikata. 

Prieš šilumos punkto montavimo darbus turi būti patikrinta šilumos punkto patalpa. Patalpa turi 

būti tvarkinga, neužkrauta pašaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti vėdinimas. Griežtai draudžiama atlikti 

suvirinimo darbus, jei patalpoje neužtikrintas vėdinimas. Nuimant nuo vamzdyno senąją izoliaciją, 

turinčią asbesto, būtina dėvėti respiratorius ar dujokaukes. Neleidžiama šilumos punkto įrenginių ir 
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vamzdynų izoliacijai naudoti turinčių asbesto medžiagų. Šilumos punktuose draudžiama naudoti 

gyvsidabrinius kontrolės matavimo prietaisus.  

Elektros įrenginių montažas ir įžeminimas atliekamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo 

bendrąsias taisykles“. Šilumos punkto statinys ir įrengimai neturi įtakos aplinkos užteršimui ar žmonių 

sveikatai. Statinio elementams panaudotos medžiagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingų dujų, 

kenksmingų žmonėms ar gyvūnams išsiskiriančių dalelių neturi būti. Izoliacinėse konstrukcijose naudoti 

medžiagas ir gaminius, turinčius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus.  
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3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

3.1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ĮRENGINIAMS IR MEDŽIAGOMS 

3.1.1. Pirmo laipsnio plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui. Kartu užsakoma:  

šilumą izoliuojantis gaubtas. 

XB tipo šilumokaitis yra variu lituotas plokštelinis šilumokaitis, skirtas naudoti centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemose. 

Projekte skaičiuotinos temperatūros: T1/T2=65/30oC, T3/T4=5/55oC; 

Šilumokaičio galia: Q=118,0kW. 

XB tipo plokšteliniai  šilumokaičiai yra gaminami iš kelių skirtingų matmenų šilumos mainų 

plokštelių. Pagrindiniai duomenys: 

didžiausia leistina temperatūra +105 °C. 

didžiausias leistinas slėgis 10 bar.  

srauto terpė- vanduo. 

Leidžiami slėgio nuostoliai šilumokaičiuose: 

ruošiant karštą vandenį: 

pirminiame žiede – 30 kPa; antriniame žiede – 50 kPa; 

Lituoti plokšteliniai šilumokaičiai yra gaminami iš presuotų ir tarpusavyje sulituotų plokštelių, tarp 

kurių yra skysčių pratekėjimo kanalai. Didelis turbulentiškumas ir priešsrovinis tekėjimas užtikrina 

efektyvų šilumos perdavimą. Šilumokaičio paskirtis yra perduoti pirminio srauto šilumą antriniam srautui 

per šilumos mainų plokšteles, srautams nesimaišant tarpusavyje. Plokštelės turi būti pagamintos iš 

nerūdijančio rūgščiai atsparaus EN 1.4401 (=AISI 316). 

Visi šilumokaičiai privalo būti montuojami vertikalioje padėtyje. Taip geriausia išleisti orą ir 

išvengti trikčių. Rekomenduojama, kad visi vamzdžiai, jungiami prie šilumokaičio, turėtų uždarymo 

sklendes šilumokaičio techninio aptarnavimo/remonto atveju. Jungiamieji vamzdžiai turi būti sumontuoti 

taip, kad atsiradę įtempimai, pvz., dėl terminio išsiplėtimo, nepažeistų šilumokaičio. Šilumokaitis privalo 

turėti šiluminę izoliaciją. Šilumokaičio pajungimo flanšiniai atvamzdžiai turi būti atkreipti į vieną pusę. 

Flanšai turi atitikti LST EN 1092-1:2018 ,,Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir 

pagalbinių reikmenų, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės.“ Reikalavimus; Šilumokaičio plokštelių 

rievių išdėstymas gali būti L-tipo arba H-tipo, siekiant užtikrinti geriausią ir optimaliausią šilumokaičio 
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šilumos perdavimo ir slėgio nuostolių jame santykį. Plokštelinis šilumokaitis turi būti parenkamas su ne 

mažesne kaip 15 % atsarga našumui.  

 

3.1.2. Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemoms su dažnio keitikliu (elektroniniu 

valdymu). Siurblio charakteristikos: 

Siurblio našumas, G= 2,33 m3/h;  

Siurblio sukeliamas slėgis, H=6,0 m.v.st; 

Šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su sriegine jungtimi, blokavimui atspariu EC varikliu ir 

integruotu galios valdymu.  

Ypatybės / gaminio privalumai  

Šviesos diodų rodytuvas parinkti nustatytąją vertę (0,1 m vertėmis) ir vartojamo kiekio rodmeniui 

pateikti 

Nenaudojant instrumentų prijungiama „Wilo“ elektros jungtis 

Originali oro išleidimo iš siurblio funkcija 

Paprastas nustatymas nereguliuojamą standartinį siurblį keičiant iš anksto pasirenkamo sūkių dažnio 

siurbliu. 

Labai didelis pradinis sukimo momentas saugiam paleidimui 

Techniniai duomenys: 

- Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) ≤ 0,19 

- Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C 

- Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz 

- Apsaugos klasė IP X2 D 

- Srieginės jungtys Rp ½, Rp 1 ir Rp 1¼ 

- Maks. darbinis slėgis 6 bar 

- Medžiagos  

- Siurblio korpusas: Ketaus lydinys (EN-GJL-200)  

- Darbaratis: Plastikas (PP - 40% GF)  

- Siurblio velenasnerūdijantis plienas  

- Guoliai: metalu impregnuota anglis  

- Tiekimo komplektacija  

- Siurblys 

- Wilo-Connector 

- Sandarikliai 

- Montavimo ir naudojimo instrukcija. 

- Didžiausias leistinas slėgis – 3,0bar. 

- Didžiausia leistina temperatūra – +80oC 

 

3.1.3. Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui. Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su 

sriegine arba flanšine jungtimi, elektroniškai komutuojamu (ECM) varikliu ir automatiniu galios 

reguliavimu. Naudojamas visose geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose, vandens šildymo 

sistemose, oro kondicionavimo įrenginiuose, uždaro aušinimo sistemose.  

Siurblio charakteristikos: 

Siurblio našumas, G= 0,7 m3/h;  
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Siurblio sukeliamas slėgis, H=6,0 m.v.st; 

Nuo montavimo padėties nepriklausomas LC ekranas 

• Infraraudonųjų spindulių jungtis 

• Sistemos išplėtimas sąsajų moduliais, skirtais „Modbus“, „BACnet“, LON, CAN, PLR ir t. t. 

komunikacijai. 

• Tūrinio srauto ribojimas „Q-Limit“ funkcija (per IR raktą) 

• Korozijai atsparus siurblio korpusas iš vario lydinio, skirtas įrenginiams, į kuriuos gali patekti 

deguonies 

Techniniai duomenys  

• Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) ≤ 0,19 

• Leistinas temperatūros diapazonas 

o Vandentiekio vanduo iki 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C - +80 °C 

o Termofikacinis vanduo: ‐-10 °C - +110 °C  

• Maitinimo įtampa 1~230 V, 50/60 Hz 

• Apsaugos klasė IP X4D 

• Srieginė arba flanšinė jungtis (pagal tipą) Rp 1 iki DN 65 

• Maks. standartinio modelio darbinis slėgis: 6/10 bar (specialus modelis: 16 bar) 

Medžiagos  

• Vario lydinio siurblio korpusas (tipai 30/1-12 ir 40/1-8 taip pat ir iš ketaus lydinio) 

• Darbaratis: plastikas 

• Velenas: nerūdijantis plienas 

• Įvorės: sintetine derva impregnuota anglis 

Tiekimo komplektacija  

• Siurblys 

• Su šilumos izoliacija 

• Su tarpinėmis srieginei jungčiai (laisvi) 

• Su poveržlėmis flanšo varžtams (kai jungties nominalus skersmuo DN 40 - DN 65) 

• Su montavimo ir naudojimo instrukcija. 

• Didžiausias leistinas slėgis – 4,5bar. 

• Didžiausia leistina temperatūra – +90oC 

 

3.1.4. Šilumos skaitiklis 

Skirtas sunaudojamos šilumos kiekio matavimui. 

- Skaitiklis ultragarsinio tipo su nuotolinių duomenų perdavimu. 

- Darbinis slėgis – 3 barai. 

- Darbinė temperatūra – iki 80 °C. 

- Aplinkos temperatūra – +5 - 55 °C. 

- Statomas ant horizontalaus paduodamo termofikacinio vandens vamzdžio. 

- Metrologinė klasė – 2. 

- Maitinimas – 3,6 ± 10 % ličio baterija, tarnaujanti iki 10 metų. 

- Apsaugos klasė – IP 56. 

- Kaupiama atmintis – 18/ mėnesių. 

- Kabelių ilgis – 3 m. 

- Vamzdžių prijungimas – flanšinis. 
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- Korpuso medžiaga – bronza. 

- Daviklių medžiaga – plienas AISI 316. 

- Tiesus tarpas prieš skaitiklį – 5 DN, už skaitiklio – 3 DN. 

- Didžiausias leistinas slėgis – 10bar. 

- Didžiausia leistina temperatūra – +105oC. 

- Šilumos skaitiklio minimalus pralaidumas – 0,01m3/h; 

- Šilumos skaitiklio nominalus pralaidumas – 2,5 m3/h; 

- Šilumos skaitiklio maksimalus pralaidumas – 5,0 m3/h; 

- Šilumos skaitiklio pasipriešinimas – 9,4 kPa; 

- Pajungimas – DN20 

- Maksimalus leistinas slėgis – 10bar. 

- Maksimali leistina temperatūra – +105oC. 

 

3.1.5. Dvieigis vožtuvas 

Pavara, gavusi signalą iš elektroninio reguliatoriaus, uždaro arba atidaro vožtuvą, taip reguliuodama 

šilumnešio srautą reikiamą sistemai. Vožtuvai gali būti montuojami tiek ant grįžtamo, tiek ir ant paduodamo 

vamzdyno. Techniniai duomenys, reikalavimai  

Šildymo sistemai dvieigio vožtuvo Kvs=2,5, DN20 

Karšto vandens dvieigio vožtuvo Kvs=4,0, DN 20 

1. Korpusas- Bronzinis arba ketinis  

2. Prijungimas- Srieginis arba flanšinis  

3. Vožtuvo sandarumas- Maks. 0,05  nuo kvs  

4. Maksimalus uždaromas slėgio perkrytis- Maks. 16 bar  

5. Reguliavimo ribos > 50:1  

6. Projektinė temperatūra- Tmaks.=150ºC  

7. Projektinis slėgis 1,6 MPa  

8. Vožtuvo elektros pavara- Reversinė su reduktoriumi  

9. Elektros tiekimas- Iš valdymo spintos  

10. Maitinimo įtampa- 230 V<  

11. Dažnis- 50 Hz  

12. Pavaros eigos laikas šildymo vožtuvui- 50 – 300 sek.  

13. Pavaros eigos laikas karšto vandens vožtuvui -10 – 50 sek. 

14. Aplinkos temperatūra -Nuo 0 iki +55ºC 

15. Apsaugos klasė IP 54  

- Vožtuvo ir pavaros derinys turi atlaikyti terpės temperatūrą iki 150 °C.  

- Uždaromas slėgio perkrytis turi būti ne mažesnis, kaip 10 bar.  

- Karšto vandens valdymo vožtuvų reguliavimo charakteristika turi būti tiesinė su lūžio tašku.  

- Reguliavimo vožtuvai turi būti slėgiu balansuoti.  

- Kavitacijos faktorius Z>=0,5.  

- Vandens tekėjimo greitis vožtuvu neturi viršyti 3 m/s.  

- Reguliavimo vožtuvo geba turi būti 0,5 ir daugiau.  

- Reguliavimo pavaros naudojamos šilumos punkte turi atitikti valdiklio valdymo principą ir įtampą.       

- Pavarose turi būti rankinio valdymo ir vožtuvo atsidarymo padėties stebėjimo galimybė.  



 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 

DAUGIABUČIAI) PASTATO,  MELIORATORIŲ G. 10, NORIŪNŲ K., 

NORIŪNŲ SEN. KUPIŠKIO R. SAV., ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS  

15 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

7506-01-TDP–ŠT.TS 5 13 0 

 

- Karšto vandens ruošimui naudojamos greitos pavaros. Vožtuvo ir pavaros pilno atsidarymo laikas 

~40 (s) ir mažiau.  

Šildymui naudojamos lėtos pavaros. Vožtuvo ir pavaros pilno atsidarymo laikas ~70 (s) ir ilgiau. 

Didžiausias leistinas slėgis – 10bar. 

Didžiausia leistina temperatūra – +105oC. 

 

3.1.6. Sklendės arba rutuliniai vožtuvai šil. tinklų įvadams: 

- korpusas – plieninis; 

- prijungimas – privirinamas; 

- valdymas – rankinis; 

- sandarinantys paviršiai – nerūdijantis plienas. 

- Didžiausias leistinas slėgis – 10bar. 

- Didžiausia leistina temperatūra – +105oC. 

 

3.1.7. Rutulinis ventilis skirtas vandens srauto uždarymui  

Skirtas vandens srauto uždarymui. 

- didžiausias leistinas slėgis – 3,0 barų (šildymo sistemai), 4,5 bar (karšto vandens sistemoje) 

10 barų (aukštų parametrų pusėje) 

- didžiausia leistina temperatūra – 80°C (šildymo sistemai), 90°C (karšto vandens sistemoje), 

105oC (aukštų parametrų pusėje); 

- tipas – rutulinis čiaupas arba sklendė (nurodyta žiniaraštyje); 

- sandarinantys paviršiai – nerūdijantis plienas; 

- korpuso medžiaga – žalvaris; 

- prijungimas – flanšinis arba srieginis su vidiniu sriegiu (nurodyta žiniaraštyje); 

 

3.1.8. Srieginė aklė, skirta atvamzdžio užaklinimui jo nenaudojimo metu, su vidiniu sriegiu, 

bronzinė. Nuėmus aklę, ant vamzdžio užsukama lankstaus šlangos prijungimo mova.   

Didžiausias leistinas slėgis – 10bar. 

Didžiausia leistina temperatūra – +105oC. 

 

3.1.9. Balansinis ventilis. Balansinis ventilis skirtas tiksliai sureguliuoti vandens srautus 

šildymo sistemose ir užtikrinti hidraulinį sistemų sureguliavimą. Montuojami ant grįžtančio vandens 

vamzdžio. Paskirtis: uždarymas, hidraulikos balansavimas, derinimas, vandens nuleidimas, debito 

reguliavimas, debito, slėgio kritimo, temperatūros matavimas.  

• Medžiagos:  

• vožtuvai pagaminti iš AMETAL (patentuotas žalvario lydinys, atsparaus cinko korozijai).  

• rankenėlė iš raudono nailono su apsauginiu gaubteliu. 

• Ženklinimas:  

ant korpuso – DN ir dydis coliais.  

ant rankenėlės – vožtuvo tipas ir DN. 

• Matavimo antgaliai: du savaime užsisandarinantys matavimo antgaliai. 

• Vandens nuleidimas: vožtuvai su vandens nuleidimu prijungiami prie ½” arba ¾” žarnos.  

• Didžiausias leistinas slėgis – 4,5 barai (karšto vandens sistemoje), 10 barų (aukštų parametrų 

pusėje). 
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• Didžiausia leistina temperatūra – 90°C (karšto vandens sistemoje), 105oC (aukštų parametrų 

pusėje); 

Eil. 

Nr. 
Ventilio skersmuo 

Ventilio nustatymo 

debitas, m3/h 

1 2 3 

1.1 DN32 2,33 m3/h 

1.2 DN20 0,7 m3/h 

1.3 DN50 3,87 m3/h 

 

3.1.10. Apsauginis vožtuvas 

-  didžiausias leistinas slėgis – 3,0 barai (šildymo kontūre), 4,5 barai (karšto vandens sistemoje); 

-  didžiausia leistina temperatūra –80°C (šildymo kontūre), 90oC (karšto vandens sistemoje); 

-  atsidarymo slėgis: šildymo 3,0 barai, karšto vandens sistemoje 4,5 barai. 

-  korpusas – žalvaris; 

-  tipas – spyruoklinis; 

-  prijungimas – srieginis; 

 

3.1.11. Atbulinis vožtuvas skirtas vandens srautui praleisti viena kryptimi. Vožtuvas 

montuojamas šilumos punkto sistemoje.  

- Didžiausias leistinas slėgis – 3,0 barai (šildymo sistemai), 4,5 barai (karšto vandens sistemoje). 

- Didžiausia leistina temperatūra – 80°C (šildymo sistemai), 90°C (karšto vandens sistemoje). 

 

3.1.12. Filtras. Skirtas mechaninių priemaišų surinkimui. Statomas griežtai prisilaikant ant 

korpuso parodytos srauto krypties su per šoną ištraukiamu filtravimo tinkleliu.  

- korpuso medžiaga – žalvaris, galimas plieninis variantas; 

- filtruojančio tinklelio medžiaga – nerūdijantis plienas; 

- sulaikomų dalelių dydis ≤ 1 mm; 

- prijungimas – srieginis su vidiniu sriegiu, vamzdžiams DN ≥ 50 – flanšinis; 

- konstrukcija – „V“ tipo; 

- slėgio kritimas filtre – iki 0,5 m v. st. 

- statomas ant horizontalaus arba vertikalaus vamzdžio. 

- didžiausias leistinas slėgis – 3,0 barai (šildymo sistemai), 4,5 barai (karšto vandens sistemoje), 10 

barų (aukštų parametrų pusėje). 

- didžiausia leistina temperatūra – 80°C (šildymo sistemai), 90°C (karšto vandens sistemoje), 

105oC (aukštų parametrų pusėje); 

 

3.1.13. Manometras. Matavimo ribos - pagal matuojamos terpės parametrą. Darbinio slėgio 

matavimo riba turi būti manometro skalės antrame trečdalyje. Prietaisas turi atlaikyti matuojamos 

terpės temperatūrą arba turi būti apsaugotas nuo jos poveikio. Dalys kurios liečiasi su matuojama terpe 

turi būti atsparios jos cheminiam poveikiui.  

Pajungimas srieginis. Tikslumo klasė - ne mažiau 2,5. 

Manometro skalėje ties padala, atitinkančia vamzdyno darbinį slėgį, turi būti nubrėžtas raudonas 

brūkšnys. Montuoti aptarnavimui patogioje vietoje, ne aukščiau, kaip 2m. 

Prietaiso nuėmimui arba patikrinimui, turi būti įrengiamas impulsų paėmimo įrenginys su trieigiu 

vožtuvu. 
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Prietaiso nuėmimui arba patikrinimui, turi būti įrengiamas impulsų paėmimo įrenginys su trieigiu 

vožtuvu. 

Ventilis manometrui 

 Skirtas manometro prijungimui prie vamzdžio. 

- sąlyginis diametras –1/2“; 

- prijungimas – srieginis, vidinis / išorinis sriegiai; 

- slėgis – 3,5 barai; 

- korpusas – žalvarinis; 

Pastatymas – vamzdelis su kilpa jungiamas prie manometro. 

 

3.1.14. Bimetalinis termometras. 

Korpuso diametras – parenkamas pagal montavimo aukštį. 

Tikslumo klasė - ne mažiau 2,5.  

Matavimo ribos – pagal matuojamo parametro dydį. 

Korpusas aliuminis, komplektuojamas su  apsaugine gilze pagaminta iš žalvario. 

Montažinis ilgis tikslinamas pagal vamzdyno diametrą ir pagal panardinamo gylio reikalavimus. 

Srieginis montažas. Statomas patogioje aptarnavimui vietoje, ne aukščiau 2 m. 

 

3.1.15. Automatiniai nuorinimo vožtuvai skirti montuoti prie šildymo prietaisų arba 

vamzdynų aukščiausiose vietose.  

- didžiausias leistinas slėgis – 3,0 barai (šildymo sistemai), 4,5 barai (karšto vandens sistemoje), 10 

barų (aukštų parametrų pusėje). 

- didžiausia leistina temperatūra – 80°C (šildymo sistemai), 90°C (karšto vandens sistemoje), 

105oC (aukštų parametrų pusėje); 

 

3.1.16. Šalto vandens skaitiklis su nuotolinio nuskaitymo galimybe. Techniniai duomenys:  

Skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti vandens suvartojimą. 

Skaitiklis pritaikytas matuoti geriamos kokybės vandenį, kurio temperatūra nuo 5 °C iki 30 °C, 

slėgis. 

- Skaitiklio skersmuo DN15; 

- Skaitiklio pralaidumas Qn=2,5m3/h, Qmax=3,125m3/h; 

- Skaitiklio pasipriešinimas – 0,06 MPa; 

Tiekėjas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis, medžiagų sertifikatus, gamyklinius katalogus. 

Skaitiklis turi būti patvirtintas naudojimui Lietuvos standartizacijos komitete.  

Skaitiklio parametrai kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose. 

 

3.1.17. Plieninė įvorė matavimo prietaisams, įmontuojama į vamzdį. Prie vamzdžio 

privirinama mova su sriegiu, o į movą įsukama įvorė. Įvorė perkama pagal termometro tipą arba 

komplekte su termometru arba manometru. 

- didžiausias leistinas slėgis – 3,0 barai (šildymo sistemai), 4,5 barai (karšto vandens sistemoje), 10 

barų (aukštų parametrų pusėje). 

- didžiausia leistina temperatūra – 80°C (šildymo sistemai), 90°C (karšto vandens sistemoje), 

105oC (aukštų parametrų pusėje); 



 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 

DAUGIABUČIAI) PASTATO,  MELIORATORIŲ G. 10, NORIŪNŲ K., 

NORIŪNŲ SEN. KUPIŠKIO R. SAV., ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS  

18 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

7506-01-TDP–ŠT.TS 8 13 0 

 

 

3.1.18. Pasukama aklė. Naudojama vamzdžių aklinimui hidraulinio bandymo metu. 

Gaminama iš lakštinio plieno  = 5 mm. Ją sudaro atitinkamo diametro flanšas ir aklė sujungti į vieną 

visumą. Statoma tarp flanšų. Galima panaudoti ir vieną sklendės flanšą.  

- didžiausias leistinas slėgis – 10,0 barų. 

- didžiausia leistina temperatūra – 105°C 

 

3.1.19. Elektra virinti vamzdžiai. Šilumos punkte pirminiame kontūre  naudojami plieniniai 

elektra virinti vamzdžiai. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus  LST 

EN 10217-2. 

Eil. 

Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

 
Plieno rūšis ir standartas EN 10217-2, plieno markė 

P235GH 

 Plieno mechaninės savybės  

 - maksimali leistina temperatūra  105oC 

 - maksimalus leistinas slėgis 10,0 bar. 

 Plieno takumo riba 235 N/mm2 (MPa) 

 Stiprumo riba  360÷500 N/mm2 (MPa) 

 Santykinis pailgėjimas min 25 

 
Vamzdžio sienelės storis 

                                                  DN15 - DN20 

 

s>2,3 

                                                   DN25 – DN40 s>2,6  

                                                   DN50 – DN65 s>2,9 

                                                   DN80 s>3,2 

                                                   DN100 s>3,6 

Tiekėjas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių technines sąlygas, kokybę liudijančius 

dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninės priežiūros vadovui 

patvirtinti. Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuo jų nuvalytos atplaišos ir uždengti aklėmis. 

Vamzdžiai turi būti žymimi, pagal susitarimą užsakyme, dažytu ar štampuotu ženklu. Fasoninės dalys, 

numatomos naudoti montavimui, turi būti pagamintos pramoniniu būdu iš tos pačios plieno markės kaip 

ir pagrindiniai vamzdžiai. Fasoninės dalys turi būti padengtos gruntu.  

 

3.1.20. Plieniniai vandens - dujų vamzdžiai. Šildymo sistemos antriniame kontūre  naudojami 

plieniniai vandens – dujų vamzdžiai. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, 

nurodytus  LST EN 10255+A1:2007 

Vamzdžiai gaminami iš bendros paskirties anglinio plieno: 

Eil. 

Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

 
Plieno rūšis ir standartas LST EN 10255+A1:2007, 

plieno markė S195T 

 Plieno mechaninės savybės  

 - didžiausias leistina temperatūra  80oC 

 - didžiausias leistinas slėgis 3,0 bar. 

 Plieno takumo riba 235 N/mm2 (MPa) 
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 Stiprumo riba  360÷500 N/mm2 (MPa) 

 Santykinis pailgėjimas min 25 

 
Vamzdžio sienelės storis 

                                                  DN15 - DN20 

 

s>2,3 

                                                   DN25 – DN40 s>2,6  

                                                   DN50 – DN65 s>2,9 

                                                   DN80 s>3,2 

                                                   DN100 s>3,6 

Tiekėjas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių technines sąlygas, kokybę liudijančius 

dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninės priežiūros vadovui 

patvirtinti. Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuo jų nuvalytos atplaišos ir uždengti aklėmis. 

Vamzdžiai turi būti žymimi, pagal susitarimą užsakyme, dažytu ar štampuotu ženklu. Fasoninės dalys, 

numatomos naudoti montavimui, turi būti pagamintos pramoniniu būdu iš tos pačios plieno markės kaip 

ir pagrindiniai vamzdžiai. Fasoninės dalys turi būti padengtos gruntu.  

 

3.1.21. Cinkuoti vamzdžiai. Pagal LST EN 10255:2004 skirti transportuoti geriamos 

kokybės vandenį, plieno markė S195T, cinkavimas pagal EN 10240.  

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

 
Plieno rūšis ir standartas LST EN 10255, plieno markė 

S195T 

 Plieno mechaninės savybės  

 - didžiausias leistina temperatūra  90oC 

 - didžiausias leistinas slėgis 4,5 bar. 

 Plieno takumo riba 195 N/mm2 (MPa) 

 Stiprumo riba  320÷520 N/mm2 (MPa) 

 Santykinis pailgėjimas min 25 

 
Vamzdžio sienelės storis 

                                                  DN15 - DN20 

 

s>2,6 

                                                   DN25 – DN65 s>2,9 

 

3.1.22. Izoliacinė medžiaga turi būti elastinga, netrukdanti vamzdžiams plėstis, atspari 

ugnies ir dūmų poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje. Vamzdynas einantis rūsio palube 

izoliuojamas: šaltas vanduo antikondensacinės izoliacijos kevalais, o karštas ir cirkul iacinis - šilumos 

izoliacijos kevalais.  

Vamzdynų šiluminė izoliacija turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūrų pokyčiams, joje 

neatsirastų plyšių ar įtrūkių. 

Porėtos gumos charakteristikos: 

•labai lanksti šilumos izoliacijos medžiaga su uždara porų struktūra, spalva – juoda. 

•naudojimo temperatūra: -40 °C .. +105 °C; 

•šilumos pralaidumas: λ ≤ 0,038 W/(mK); 

•ribinis garų pralaidumas: μ ≥ 5000; 

•gaisrinė sauga: nedegi; 

•ypatybės: sudėtyje nėra freonų. 



 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 

DAUGIABUČIAI) PASTATO,  MELIORATORIŲ G. 10, NORIŪNŲ K., 

NORIŪNŲ SEN. KUPIŠKIO R. SAV., ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS  

20 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

7506-01-TDP–ŠT.TS 10 13 0 

 

 Akmens vatos kevalų charakteristikos: 

•šilumos laidumas: λ  ≤ 0,034 W/(mK); 

•paviršius padengtas aliuminio folija; 

•maksimali darbinė temparatūra: +80 °C. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais 

 

3.1.23. Izoliaciniai akmens vatos kevalai vamzdynų izoliavimui, padengti aliuminio folija.  

Maksimali darbo temperatūra – 250°C, tankis – 100kg/m3, šilumi nis laidumas, esant 100°C 

temperatūrai, –  ≤ 0,041 W/m °C, atsparumas ugniai – nedegi medžiaga. Izoliacija turi būti 

sertifikuota Lietuvoje. LST EN 14303:2016 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai 

gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija“; LST EN 13467:2018 

„Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Suformuotos vamzdynų izoliacijos 

matmenų, statmenumo ir tiesiškumo nustatymas“.  

Kevalo storis nurodytas žiniaraštyje. Folijos persidengimo dalis kevalo sujungimo vietoje yra 

sujungiama lipnia juostele. Alkūnės izoliuojamos, sujungiant du kevalus kampu, arba iš kevalų gaminami 

segmentai. Segmentų sujungimo vietos užsandarinamos lipnia juosta, pristatoma kartu su kevalais. 

 

3.1.24. Vamzdžių antikorozinis padengimas ir šilumos izoliavimas  

LST EN ISO 8504-1:2002 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 1 dalis“; LST EN ISO 12944-1:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių 

konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1 dalis“; aplinkos korozijos klasė ( 

C1,C2) pagal LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas“. 

Bendras prieškorozinio padengimo procesas susideda iš: 

- dažomo paviršiaus paruošimo: dulkių, ir purvo valymas, rūdžių pašalinimas bei paviršių 

nuriebalinimas. 

- džiovinimo, 

- gruntavimo (dviem sluoksniais), 

- grunto džiovinimo, 

- dažymo prieškoroziniais dažais (2 sluoksniais), 

- kiekvieno padengto sluoksnio džiovinimo. 

Gruntą ir dažus galima dengti, panaudojant teptuką, volelį, pneumatinį arba beorį purkštuvą. 

Naudojant pneumatinį purkštuvą, dažų išeiga padidėja apie 30 . 

Išorinis vamzdžių padengimas dažais turi būti glotnus, vienalytis, be nutekėjimų, raukšlių, 

išsisluoksniavimo ir pašalinių kritulių. 

Šilumos punkto vamzdynai ir jų elementai pirmiausia turi būti padengti prieškorozine danga, o tik 

po to izoliuojami. Izoliacinis sluoksnis turi būti su apsaugine danga nuo išorės poveikio. Jeigu gauti 

vamzdynai kokybiškai padengti, dengiamos tik pažeistos vietos ir vamzdžių galai prie suvirinimo siūlių (po 

20 cm iš abiejų pusių). 

Izoliuotų paviršių temperatūra, kai aplinkos temperatūra yra iki 25 0C, neturi viršyti 35 0C, kai 

vamzdynu ir jo elementais tekančio šilumnešio temperatūra  100 0C. 



 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 

DAUGIABUČIAI) PASTATO,  MELIORATORIŲ G. 10, NORIŪNŲ K., 

NORIŪNŲ SEN. KUPIŠKIO R. SAV., ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS  

21 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

7506-01-TDP–ŠT.TS 11 13 0 

 

Vamzdynų šilumos izoliacijos storis parenkamas pagal techninio reglamento Įrenginių ir šilumos 

perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“ (prie aplinkos temp. 20℃). 

Šilumos izoliacijai turi būti naudojamos specialiai tam tikslui gamyklose pagamintos izoliuojančios 

konstrukcijos bei gaminiai: izoliavimo kevalai, dembliai, tvirtinimo detalės ir kita. 

Šilumos punktų vamzdynų ir įrangos šilumos izoliacijos konstrukcijoms turi būti naudojamos ne 

didesnio kaip 120 kg/m3 tankio šilumą izoliuojančios medžiagos arba jų gaminiai. Izoliuojančių medžiagų 

ir gaminių skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas, nustatytas pagal statybos techninių reglamentų 

reikalavimus, turi būti ne didesnis kaip 0,05 W/(mK). 

Reikalavimai šilumos izoliacijai: 

- šilumą izoliuojančios medžiagos ir gaminiai normaliomis eksploatavimo sąlygomis neturi skleisti 

žalingų sveikatai ir nemalonių kvapų, ligas arba puvimą sukeliančių bakterijų; 

- izoliuojančios medžiagos ir gaminiai, pagaminti iš mineralinės vatos arba stiklo pluošto, turi būti 

su patikima danga, kad šių medžiagų ar gaminių dulkės nepatektų į aplinką; 

- izoliuojančiose konstrukcijose negali būti medžiagų ir gaminių iš asbestinio pluošto; 

- šilumos izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili. Izoliacijos konstrukcijos turi būti iš nedegių 

medžiagų; 

- izoliacija turi išlaikyti pastovias šilumos izoliavimo ir kitas savybes per visą naudojimo laiką. 

Vamzdynų šilumos izoliacijos storis patalpoje – 40 ÷ 60 mm pagal diametrus nurodytus žiniaraštyje. 

Armatūros šilumos izoliacija turi būti išardoma. 

Izoliuotų vamzdynų apskardinimas turi būti patikimai pritvirtintas, kad vamzdžiams judant nuo 

temperatūrinių pailgėjimų, izoliacinė konstrukcija išliktų nepakitusi. Be to, apskardinimas turi būti 

sandarus, kad vanduo nepatektų į šilumos izoliaciją, ypatingai tose vietose, kur įrengti nuorinimai, 

išleidėjai, matavimo prietaisai, armatūra ir kt. 

 

3.1.25. Vamzdžių dažymas žiedais. Dažų spalva parenkama pagal vamzdžiu tekančiu agento 

sąlyginę spalvą. Žiedo plotis – 50 mm, atstumas tarp žiedų – 1,0  1,5 m. Žiedai daromi prieš ir po 

vamzdžio pravedimą per sieną, iš abiejų armatūros pusių ir prie automatikos prietaisų. Ant izoliuoto 

vamzdžio izoliacijos ir ant neizoliuoto vamzdžio paviršiaus užnešama agento tekėjimo krypties 

rodyklė. Rodyklės gabaritą ir formą nustato standartas. Ženklus ant paviršiaus galima ir klijuoti.  

  

3.1.26. Hidraulinis praplovimas ir  bandymas.  

Šilumos punkte hidraulinis bandymas atliekamas sumontuotų vamzdynų hidraulinis bandymas yra 

vykdomas po vamzdynų apžiūros. Turi būti užbaigti visi suvirinimo darbai, įvirinti automatizacijos 

prietaisų davikliai ir impulsiniai vamzdeliai, privirintos atramos, jeigu tokių yra. 

Hidraulinis bandymas turi būti vykdomas pagal LST EN 13480-5:2017  „Metaliniai pramoniniai 

vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“, 9.3.2.2.1. punkto rekomendacijas) ir pagal “Slėginės įrangos 

techninį reglamentą“ (galiojanti suvestine redakcija 2016 07 19) Hidraulinis sistemų bandymas vykdomas 

prieš apdailos darbų pradžią, kai yra atlikti suvirinimo darbai, sumontuotos vamzdynų tvirtinimo detalės ir 

nejudamos atramos. Vamzdynų izoliavimas, kanalų, nišų, angų užtaisymas atliekamas išbandžius 

sumontuotus vamzdynus. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatūrai patalpose. Hidrauliniam bandymui 

atlikti reikia: 

Kilnojamo, mažo našumo, aukšto spaudimo, stūmoklinio, dviejų eigų siurblio (gali būti rankinis). 

Dviejų užplombuotų manometrų, kurių tikslumo klasė turi būti ne daugiau kaip 1,5 ir skalės ø160, 
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su nepažeista plomba. 

Prieš hidraulinį bandymą, uždaromos įvadinės sklendės šilumos punkte. Bandymas atliekamas 

kiekvienai sistemai atskirai uždarant sklendes. 

Vamzdynai turi būti atjungti. 

 Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti imamas iš statybos aikštelėje 

esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai 

atskirai. Vamzdynų  bandymo slėgis – numatomas  1,43 x didžiausias leistinas slėgis.  

 

 

 

Atšakos Didžiausias leistinas slėgis, bar Bandomasis slėgis, bar 

Radiatorinis šildymas 1,43 x3,0 4,29 

Butinis karštas vanduo. 1,43 x 4,5 6,44 

Ivadinis kontūras 1,43x10,0 14,3 

 

Prieš bandymą visa vamzdynų įranga, kurios bandomasis slėgis mažesnis už nurodytą, turi būti 

atjungta. Bandomasis slėgis vamzdynų stiprumui palaikomas 30 minučių, nepaduodant papildomo vandens, 

vėliau sumažinamas iki leistino darbinio. Sumažinus slėgį, apžiūrimas visas vamzdynas. Laikoma, kad 

vamzdynas ir jo elementai hidraulinį bandymą išlaikė, jeigu nebus pastebėta bandymo slėgio kritimo pagal 

manometrą, įtrūkimo žymių, nutekėjimo (nesandarumo), rasojimo suvirinimo siūlėse ar moviniuose 

sudūrimuose, matomų liekamųjų deformacijų. Apie atliktą bandymą surašomas atitinkamos formos 

protokolas, kurį pasirašo techninės priežiūros vadovas. 

 

3.1.27. Automatika. 

Autonominis reguliatorius be ryšio sąsajos, skirtas naudoti ne didesnėse kaip 21/2 kontūrų 

sistemose.  

• 21/2 reguliavimo kontūrai ir termostato funkcija 

• Išmanūs “ECL” programavimo raktai, A2xx serija 

• Naršymas pasukama/įspaudžiama paspaudžiama rankenėle 

• Didelis grafinis ekranas su foniniu apšvietimu 

• Daugiau vietos kabeliams 

• Kabelių dėžutę galima atskirti nuo vartotojo sąsajos įtaiso 

• Dvi trijų taškų išvestys , optimaliai pritaikytos pavaroms 

• 8 įvestys: 6 Pt 1000, 2 reguliuojamos 

• 4 reliniai išėjimai 

• Žurnale saugomų duomenų peržiūra ekrane ar naudojant USB sąsąjas 

• USB jungtis (aptarnavimui). 

Temperatūros jutiklis lauko orui 

• Matavimo ribos   -50...+50ºC. 
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• Jutiklio elementas - Pt1000. 

• Laiko konstanta - ne daugiau 15min. 

• Montuojamas ant lauko sienos šiaurinėje pusėje ir apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių ir 

kitų atmosferinių reiškinių. 

• Apsaugos klasė IP54. 

Srauto temperatūros jutiklis (vandeniui) 

•Panardinamas temperatūros jutiklis, šilumnešio temperatūros matavimui.  

•Matavimo ribos 0...+140ºC. 

•Jutiklio elementas Pt1000. 

•Apsaugos klasė IP54. 

•Montažinis ilgis tikslinamas pagal vamzdyno diametrus ir pagal panardinamo gylio reikalavimus. 

•Srieginio montažo su apsaugine gilze iš nerūdijančio plieno. 

Srauto temperatūros jutiklis montuojamas maks. 15 cm nuo pamaišymo taško. 

Grąžinamo srauto tempertūros jutiklis montuojamas taip, kad matuotų būdingą grąžinamo srauto 

temperatūrą. 

 

3.1.28. Slėgio rėlė KPI35 

Eil. nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1. Matavimo intervalas 0,2÷8 bar 

3. Išėjimas 1xSPDT 

4. Maitinimo įtampa: 10÷30VD 

5. Terpės temperatūra -40÷100oC 

6. Korpuso medžiaga: Aliuminis 

7. Prijungimas ¼“ 

8. Elektrinis prijungimas: Pg 13.5 

(6÷14mm) 

9. Apsaugos klasė IP33 

- didžiausias leistinas slėgis – 4,5 barai (šildymo sistemai). 

- didžiausia leistina temperatūra – 90°C (šildymo sistemai). 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „ KUPIŠKIO KOMUNALININKAS “ 7506-01-TDP–ŠT.SŽ 
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4 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 

K1 

Šilumokaitis karštam vandeniui Q=118,0 kW. 

Didžiausia leistina temperatūra 105°C, didžiausias 

leistinas slėgis 10,0 bar.  

TS 3.1.1 kompl. 

 

1  

S1 

Cirkuliacinis siurblys. Didžiausia leistina 

temperatūra 80°C, didžiausias leistinas slėgis 3,0 

bar. 

TS 3.1.2 vnt. 

 

 

1 

 

S2 

Cirkuliacinis karšto vandens sistemos siurblys. 

Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar. 

TS 3.1.3 vnt. 

 

 

1 

 

1.  

Šilumos skaitiklis, su nuotoliniu duomenų 

perdavimu, šildymo sistemai, baterinis. Srauto 

matuoklis ultragarsinis. Didžiausia leistina 

temperatūra 105°C, didžiausias leistinas slėgis 10,0 

bar. 

TS 3.1.4 kompl. 

 

 

1  

1.1  

Srauto temperatūros daviklis Pt 500. Matuojamo 

skysčio temperatūros diapozonas 01600C. 

Dvilaidis pajungimas. Komplektuojama su  šilumos 

skaitikliu 

TS 3.1.4 vnt. 

 

2 
 

1.2  Ultragarsinis debitomatis su 2 srauto keitikliais. TS 3.1.4 vnt. 1  

1.3  Instaliacinė dėžutė su rodmenų perdavimo adapteriu TS 3.1.4 vnt. 1  

1.4  Antenos modulis TS 3.1.4 vnt. 1  

1.5  Antenos modulio tvirtinimo laikiklis TS 3.1.4 vnt. 1  

1.6  Koaksialinis kabelis TS 3.1.4 m. 5  

1.7  
Radijo modulis šilumos apskaitos prietaisui, su 

jungiamuoju koaksialiniu kabeliu 1,2 m. 
TS 3.1.4 vnt. 

 

1 
 

2.  

Dvieigis valdymo vožtuvas. Didžiausia leistina 

temperatūra 105°C, didžiausias leistinas slėgis 10,0 

bar. 

TS 3.1.5 kompl. 

 

1  
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

3.  

Dvieigis valdymo vožtuvas. Didžiausia leistina 

temperatūra 105°C, didžiausias leistinas slėgis 10,0 

bar. 

TS 3.1.5 kompl. 

 

1  

4.  

Flanšinis plieninė sklendė, įvirinama DN 50, su 

rankinio valdymo. Didžiausia leistina temperatūra 

105°C, didžiausias leistinas slėgis 10,0 bar. 

TS 3.1.6 vnt. 

 

2  

5.  
Žalvarinis srieginis rutulinis uždarantis vožtuvas su 

vidiniu sriegiu ir rankiniu valdymu. 
  

 
 

5.1  
Didžiausia leistina temperatūra 105°C, didžiausias 

leistinas slėgis 10,0 bar. DN32 
TS 3.1.7 vnt. 

2 
 

5.2  
Didžiausia leistina temperatūra 105°C, didžiausias 

leistinas slėgis 10,0 bar. DN40 
TS 3.1.7 vnt. 

2 
 

5.3  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar.  DN32 
TS 3.1.7 vnt. 

1 
 

5.4  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar.  DN25 
TS 3.1.7 vnt. 

1 
 

5.5  
Didžiausia leistina temperatūra 80°C, didžiausias 

leistinas slėgis 3,0 bar.  DN40 
TS 3.1.7 vnt. 

2 
 

6.  Vandens išleidimo ventiliai su aklėmis.     

6.1  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar. DN20 

TS 3.1.7 

TS 3.1.8 
vnt. 

1 
 

6.2  
Didžiausia leistina temperatūra 80°C, didžiausias 

leistinas slėgis 3,0 bar.  DN20 

TS 3.1.7 

TS 3.1.8 
vnt. 

3 
 

6.3  
Didžiausia leistina temperatūra 105°C, didžiausias 

leistinas slėgis 10,0 bar.  DN20 

TS 3.1.7 

TS 3.1.8 
vnt. 

1 
 

7.  
Balansinis ventilis (uždaromas, su vandens 

nuleidimu, iš anksto derinamas debitas).  
  

 
 

7.1  
Didžiausia leistina temperatūra 80°C, didžiausias 

leistinas slėgis 3,0 bar. Kv 14,0; DN32 
TS 3.1.9 vnt. 

1 
 

7.2  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar. Kv 4,0; DN20 
TS 3.1.9 vnt. 

1 
 

7.3  
Didžiausia leistina temperatūra 105°C, didžiausias 

leistinas slėgis 10,0 bar. Kv 23,0; DN50 
TS 3.1.9 vnt. 

1 
 

8.  Apsauginis vožtuvas      

8.1  

Didžiausia leistina temperatūra 90°C,  DN25, 

didžiausias leistinas slėgis 4,5 bar, karšto vandens 

sistemai. 

TS 3.1.10 vnt. 

1 

 

8.2  
Didžiausia leistina temperatūra 80°C, DN20, 

didžiausias leistinas slėgis 3 bar, šildymo sistemai. 
TS 3.1.10 vnt. 

1 
 

9.  Movinis spyruoklinis atbulinis vožtuvas.     

9.1  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar. DN25. 
TS 3.1.11 vnt. 

1 
 

9.2  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar. DN32. 
TS 3.1.11 vnt. 

1 
 

9.3  
Didžiausia leistina temperatūra 80°C, didžiausias 

leistinas slėgis 3,0 bar. DN40. 
TS 3.1.11 vnt. 

1 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

10.  Žalvarinis srieginis filtras su vidiniu sriegiu     

10.1  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar. DN25. 
TS 3.1.12 vnt. 

1 
 

10.2  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar. DN32. 
TS 3.1.12 vnt. 

1 
 

10.3  
Didžiausia leistina temperatūra 105°C, didžiausias 

leistinas slėgis 10,0 bar. DN50. 
TS 3.1.12 vnt. 

1 
 

10.4  
Didžiausia leistina temperatūra 80°C, didžiausias 

leistinas slėgis 3,0 bar.  DN40. 
TS 3.1.12 vnt. 

1 
 

11.  
Radialinis manometras korpuso Ø63 mm, su 

išoriniu sriegiu Ø1/2“, su manometro ventiliu ir oro 

išleidėju. 

 

  

 

11.1  
Didžiausia leistina temperatūra 80°C, matavimo 

ribos 0-6 bar. 
TS 3.1.13 

vnt. 3 
 

11.2  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C,  matavimo 

ribos 0-6 bar. 
TS 3.1.13 

vnt. 3 
 

11.3  
Didžiausia leistina temperatūra 105°C, matavimo 

ribos 0-10 bar. 
TS 3.1.13 

vnt. 3 
 

12.  
Techninis termometras bimetalinis, korpuso 

diametras Ø63 mm su išoriniu sriegiu Ø1/2“. 

Matavimo ribos 0 - 120 oC. 

TS 3.1.14 

 

vnt. 

 

7  

13.  

Žalvarinis, srieginis, plūdinis automatinis 

nuorinimo vožtuvas su išoriniu sriegiu DN15 

(1/2“), komplektuojamas su atbuliniu vožtuvu. 

Didžiausia leistina temperatūra 105°C, didžiausias 

leistinas slėgis 10,0 bar. 

TS 3.1.15 

 

 

vnt. 

 

 

1  

14.  

Žalvarinis, srieginis, plūdinis automatinis 

nuorinimo vožtuvas su išoriniu sriegiu DN20 

(1/2“), komplektuojamas su atbuliniu vožtuvu. 

Didžiausia leistina temperatūra 80°C, didžiausias 

leistinas slėgis 3,0 bar. 

TS 3.1.15 

 

 

vnt. 

 

 

2  

15.  
Įvadinis šalto vandens skaitiklis Qn=2,5m3/h, su 

nuotoliniu nuskaitymu. 
TS 3.1.16 

vnt. 1 
 

16.  Slėgio rėlė k.v siurbliui TS 3.1.28 kompl. 1  

17.  Įvorės manometrų pastatymui 1/2”     

17.1  
Didžiausia leistina temperatūra 90°C, didžiausias 

leistinas slėgis 4,5 bar.  
TS 3.1.17 

vnt. 3 
 

17.2  
Didžiausia leistina temperatūra 80°C, didžiausias 

leistinas slėgis 3,0 bar.  
TS 3.1.17 

vnt. 3 
 

17.3  
Didžiausia leistina temperatūra 105°C, didžiausias 

leistinas slėgis 10,0 bar. 
TS 3.1.17 

vnt. 3 
 

18.  Įvorės termometrų pastatymui 1/2” TS 3.1.17 vnt. 7  

19.  Plieninis flanšas pasukamų aklių pastatymui DN50. TS 3.1.18 kompl. 2  

20.  

Pasukama aklė DN50, gaminama iš lakštinio plieno 

=5 mm ir flanšo DN50. Didžiausia leistina 

temperatūra 105°C 

TS 3.1.18 kompl. 

 

2  
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Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

21.  
Plieninis juodas elektra virintas vamzdis tinkamas 

naudoti esant slėgiui ir virinimui  

DN50 

TS 3.1.20 

 

m. 

 

12  

22.  DN40 TS 3.1.20 m. 18  

23.  DN32 TS 3.1.20 m. 18  

24.  Plieniniai vandens – dujų vamzdžiai DN40 TS 3.1.21  m. 30  

25.  
Plieninis cinkuotas vamzdis šaltam vandeniui, 

karšto vandens vartotojams, recirkuliaciniam 

karštam vandeniui ir drenažams, DN 32,  

TS 3.1.21 

 
m. 

 

6 

 

 

26.  
Plieninis cinkuotas vamzdis šaltam vandeniui, 

karšto vandens vartotojams, recirkuliaciniam 

karštam vandeniui ir drenažams, DN 25 

TS 3.1.21 

 
m. 

 

19  

27.  Varinis vamzdis 18 x 1 manometrų pastatymui TS 3.1.21  m. 2,7  

28.  Fasoninės dalys  kompl. 1  

29.  
Vamzdinis izoliacinis akmens vatos kevalas su 

folija =40 mm, DN50 
TS 3.1.22 m. 

43 
 

30.  
Vamzdinis izoliacinis akmens vatos kevalas su 

folija =40 mm, DN40 
TS 3.1.22 m. 

18 
 

31.  
Vamzdinis izoliacinis akmens vatos kevalas su 

folija =40 mm, DN32 
TS 3.1.22 m. 

18 
 

32.  Porėtos gumos kevalai 40 mm DN15 vamzdžiui TS 3.1.23 m. 6  

33.  Porėtos gumos kevalai 40 mm DN25 vamzdžiui TS 3.1.23 m. 10  

34.  Porėtos gumos kevalai 20 mm DN25 vamzdžiui TS 3.1.23 m. 10  

35.  Plieninių vamzdžių nuvalymas TS 3.1.24 m2. 14,86  

36.  

Vamzdžių padengimas 2 sluoksniais gruntu, 

numatytas visų vamzdžių išorinių paviršių ir jų 

fasoninių detalių padengimui. Jeigu gauti vamzdžiai 

yra su kokybišku padengimu, dengiamos tik 

pažeistos vietos ir suvirinimo siūlės. 

TS 3.1.24 m2. 

 

 

14,86  

37.  
Izoliuojamų vamzdžių ir jų detalių išorinių paviršių 

antikorozinis padengimas 2 sluoksniais. 
TS 3.1.24 m2. 

14,86 
 

38.  
Vamzdžiais tekančių agentų žymėjimas žiedais ir 

rodyklėmis. 
TS 3.1.25 kompl. 

1 
 

39.  
Atraminių konstrukcijų ir pakabų antikorozinis 

padengimas. 
 kompl. 

1 
 

40.  
Vamzdyno praplovimas vandeniu arba prapūtimas 

oru. 
TS 3.1.26 kompl. 

1 
 

41.  Vamzdynų hidraulinis bandymas. TS 3.1.26 kompl. 1  

42.  Automatika. Valdiklis dviejų kontūrų. TS 3.1.27 kompl. 1  

 Kartu užsakoma:     

41.1  Autonominis reguliatorius. TS 3.1.27 kompl. 1  

41.2  Lauko temperatūros jutiklis. TS 3.1.27 vnt. 1  

41.3  
Grįžtamo srauto temperatūros jutiklis, 1 kontūrui 

skirtas kontroliuoti. 
TS 3.1.27 

vnt. 1 
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41.4  Srauto tempratūros jutiklis, 1 kontūras TS 3.1.27 vnt. 1  

41.5  KV srauto temperatūros jutiklis, 2 kontūras TS 3.1.27 vnt. 1  

41.6  Grąžinamo srauto temperatūros jutiklis, 1 kontūras TS 3.1.27 vnt. 1  

41.7  Grąžinamo srauto temperatūros jutiklis, 2 kontūras TS 3.1.27 vnt. 1  

41.8  KV recirkuliacijos srauto temperatūrinis jutiklis TS 3.1.27 vnt. 1  

41.9  Aliarmo įėjimas TS 3.1.27 vnt. 1  

Demontavimo darbai 

1.  
Seno šilumos punkto demontavimas 

 kompl. 
1 
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5.5

5.5

10.4

6.2

SS1

1

Sistemų valdymo blokas

Į šildymo sistemą
         DN40

Iš šildymo sistemos
         DN40

Iš šilumos tinklų
        DN50

Į lauko šilumos
tinklus
         DN50

DN40

S1

11.3

S2

9.3

DN4046°C
DN32

8.2

65°C

45°C

VS
IS

ŠS

DN50

5.2

DN32
5.1

2

M

5.2

3

12

DN40

13

K1

6.3 DN20

6.2 DN20

12

14

6.2

7.3

DN40

M

11.1

14

DN20

DN20

S35.1

12

S4

S5
5.3

9.1

7.2

M

S6
10.1

5.4

12

11.2

12

11.2

6.1

DN20

8.1

9.2

11.2

15

ŠVS

10.2

7.1

karštas vanduo
         DN32

Karšto vandens
cirkuliacija DN25

Šaltas vanduo
         DN32

S1

PASTABOS

1. Žymėjimo skaičiais reikšmes žiūrėti žiniaraštyje.
2. Įvadinius manometrus montuoti viename lygyje.
3. Žemiausiose sistemos vietose montuoti vandens išleidimo ventilius,  aukščiausiose -automatinius oro išleidimo ventilius

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Sklendė vožtuvas

Atbulinis vožtuvas

Filtras

Flanšinis sujungimas

Automotinis nuorinimo vožtuvas

Balansinis vožtuvas

Spyruoklinis apsaugos vožtuvas

Manometras

Termometras

Temperatūros impulso paėmimo
daviklis

Siurblys su elektrine pavara

Drenažinis vožtuvas

Šalto vandens skaitiklis

Šilumos skaitiklis

Tiekiamas iš miesto šilumos tinklų
termofikacinins vanduo t=1-85°C
Grįžtamas į miesto šilumos tinklus
termofikacinins vanduo t=2-40°C
Karštas vanduo vartotojams
Cirkuliacinis karštas vanduo
Šaltas vanduo

ŠS

ŠVS

M

ŠILUMOS APSKAITOS PARINKIMAS
ŠILUMOS APKROVA, kW TERMOFIACINIO VANDENS DEBITAS, m³/h

Qšild. Qvėd. Qk.v. Q

54,2 - 118,0 172,2

Gšild. Gvėd. Gk.v. Gå

1,33 - 3,87

TEMPERATŪRŲ SKIRTUMAS °C SLĖGIAI ĮVADE, kPa PATAISOS KOEFICIENTAS
PARENKAT SKAITIKLĮTšild. Tvėd. Tk.v.

81/46 - 65/25

Ppad. Pgrįž.

370±20 3,87x1,0
PARINKTAS ŠILUMOS SKAITIKLIS (DN20)

SLĖGIO NUOSTOLIAI TEKMĖS SRAUTAS, m³/h  

<0,0094MPa qmax qnom qmin

5,0 2,5 0,01

t1/t2Gmax
KV

KARŠTO VANDENS TIEKIMASŠILDYMO SISTEMOS

m³/h  m³/h  °C °C

2,33 65/45 2,03 55/5

Gšild. rad. t1/t2 šild. rad.

230±20

2,54

55°C

5°C

30-40°C

DN50

81°C

16
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G max, m³/h

5,0

T k.v.

T šild.

PASIRINKTAS ŠILUMOS SKAITIKLIS

TEMPERATŪRŲ SKIRTUMAI, °C

G sum.G k.v.G šild.

TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS m³/h

Q sum.Q k.v.Q šild.

ŠILUMOS APKROVA, kW

Q vėd.

T vėd.

G vėd.

SLĖGIAI ĮVADUOSE, MPa

P pad P grįž

0,37 0,23

P

0,14

Hidr. pasipriešin.

<0,0094 MPa

G nom, m³/h

2,5

G min, m³/h

0,01

81/46

3,872,54
1,33172,2118,054,2

-

-

-

Į ŠILUMOS TINKLUS

DN 50

1.2

2 2

DN20

IŠ ŠILUMOS TINKLŲ

DN 50

1

1.3

1.3

ŠS

DN50

65/25

PASTABOS

1.Šilumos skaitiklį montuoti, laikantis jo pase nurodytų reikalavimų.

2. Montuojant skaitiklį, užtikrinti patogų skaitiklio aptarnavimą ir

tvarkingą laidų montažą.

3. Montuojant temperatūros jutiklius, užtikrinti, kad jutiklio jautrus

elementas būtų panardintas iki vamzdžio vidurio.

4. Montuojant skaičiuotuvą, prie išorinės pastato sienos numatyti

atstumą tarp sienos ir skaičiuotuvo 50 mm.

5. Numatyti atramą prieš ir po srauto jutiklio.

6. Šilumos skaitiklio duomenų perdavimą numatyti į

šilumos tiekėjo nuotolinio duomenų perdavimo sistemą.

3
1.1 6

šaltas vanduo

Į kv šildytuvą

T1

T2

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO

(tipas, markė)

MATO

VIENETAS

KIEKIS

1
Šilumos skaitiklis

kompl.

1.1

Skaičiuotuvas

vnt. 1

1.2 vnt. 1

1.3 vnt. 2

2 Perėjimas DN 50 x DN 20
2vnt.

3

1

vnt. 1
Šilumos tiekėjo duomenų perdavimo įrenginys

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 

Eilės 

   Srauto jutiklis  DN 20; Gmax =5,0 m³/h

Temperatūros jutiklis su apsauginiu lizdu ir įvore

4 vnt. 2Lizdas kontroliniam termometrui su įvore 

5

6

vnt. 1

Šalto vandens skaitiklis prieš k.v. šilumokaitį, 

qmax-5,0 m3/h; DN20, 

Impulsų kaupiklio adapteris vnt. 1

Į ŠILUMOS MAZGO MODULĮ

IŠ ŠILUMOS MAZGO MODULIO

190

100

60

DN20

DN50

200
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Į/iš šildymos sistemos,

DN40

T3, DN32;

T4, DN25.

2720

Nr.

K1

10
0

20
0

Šilumos magistralė

Iš vandentiekio

 įvado, DN32

Karto vandens

recirkuliacija,

 DN 25

Karštas vanduo,

 DN 40

Iš/į šildymo sistemos

DN40, Q=54,2 kW

Nr.4
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Nr.5.2

Nr.6.3

Nr.7.1
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Šilumos punkto

projektavimo riba

VN

ŠT

ŠT

Šilumos

magistralė

Pastabos:

1. Šilumos modulio įrenginiai turi būti lengvai

prieinami techniniam aptarnavimui;

2. Visą įrangą montuoti pagal gamintojo pateiktas

instrukcijas bei rekomandacijas montavimui.

3. Įrenginių eksplikaciją žiūrėti sąnaudų kiekių

žiniaraštyje pagal poz. NR.

Sutartiniai žymėjimai:

- vamzdynų tvirtinimo vietos

gembėmis (kronšteinu);

Nr.3

Nr.2

Nr.1

S2

S1

Nr. 15
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Melioratoriq g. 10, Noriiinai, Kupi5ki
Projektavimo uiduotis

2019 m. rugsdjo 25 d.

r.

srENU srrrrNruo DARBAT

Pastato plotai tikslinami projektavimo metu. Siltioama derinant v6dinam4fasad4 su tinkuojamu.
Sienq pavirsiq paruosimas siltinimui (sutvirrinimas, plysiq, itrtrkimq, sitrliq, isdauZqtaisymas, biologiniq 

-apnasq valymas, kitas remontas). pastatri ,i;;,+ siltinimas is isorestermoizoliacinemis grgkslemis, irengiant vedinam4 fasad4 ir apta s
mases plytelemis (ploksdiq/pryteliq dydi ir spalv4 derinti su mies iprojekto pristatymo metu). sienq siitinimui panaudoti serti oapdailinant silikoniniu tinku, kuriq daZq sudetyje yra priedq, Llgrybams' Pirmq 3 metrq aukStyje atsparumas smDgiams turi atitikii I/II kategorijas, Termoizoliacinesapdailos Silumos perdavimo koeficientas - 0,20 uTli-' t<;. Angokrasdiq sillinimas. fvertinti balkonqkonstrukciiq bDklg, esant poreikiui suprojektuoti balkonq konstrukciiq stiprinim4 ir tvirl.i'im?.Balkonq aptverimo ploksdiq ir kitokiq t onstrut<crlq demontavimas, metaliniolarkaso konstrukcijos
irengimas (pirmas auksas)' Balkonq atitvarq apsiltlnimas ir aptaisymas apdailinemis plokstemis sugamyklisku spalvos padengimu arba dekoruiyuinlu tinku (pirmas auksas). nattonq vidaus pavirsiqapdaila, lubq dazymas' Parapetq, lauko.palangiq ir stogeliq skardi rimas spalv ota, plastizoliu dengtaarba lygiaverte skarda. veliavos laikikliq, nu-t numlr'io (namo numeris turi atitikti savivaldybespatvirtint4 form4), siluminio punkto ir signalizacijos davikliq, iauko sviesir,vq ir kt, ant fasadosumontuotq irenginiq nuemim4 ir atstatym4 po apsiltinimo. Dujq vamzdyno ant i5orines pastatosienos perkelim4, nudaLym4. Atvirq elekilos'ii t<itq t<auetiq, paklotq ant sienq, ivedim4 i laidaclezes,neveikiandiq kabeliq pasalinim4. I5 iSores apsiltinamos ir-tinkuojamo, pirmo/antro auksto butqbalkonq grindq plokstes. Atnaujinamos laiptines balkonq grindys, irengiant hidroizoliacij4,remontuojami balkonq atrtvarar, ploksdiq apatine dalis ir krastai.

Darbams naudojamos med-z1pls ir technologijos parenkamos techninio darbo projektorengimo metu. ISoriniq sienq ir cokolio Siltinimo darbams irii uuti naudojama iso.irr. termoizoliacine
atitvarq, taip pat horizontariq ar pasviiusiq nuo krituriq apsaugotq
apsiltinimo ir apdairos sistema), kuriq turi sudaryti 

'kuip 
uleno

rink4 pateiktas statybos produktq rinkinys (kompleksas), turintis

a'ba rninetos sistemos turi 0r,,,",$t'l:'3i Si"X'i|tJd'*t:1',?1ill":',",,#tff3ffi'l*'.;;ltn
Zenklinamus statybos produktus.

COKOLIO Srr,rNrN,rO DARBAI

Cokolio plotai tikslinami projektavimo metu.
Apsiltinto cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi buti U< 0,20 Wim2K).Naudojama I kategorijos atsparumo smugiams termoizoliacine sistema pagal normatyvus srR2.01.r0:2007,,ISores tinkuojamos sudetines termoizoliacines sist

ivertinimas' Hidroizoliacijos irengimas (teptine dvigubas s
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeilemis,
,,tab letemis". Termoizoliacinio s luoksnio padengimas 

-drenaZine 
m

irengimas armuo-jant II sluoksnitl tinkleli. eapildomas langq angokrasdiq armavimas. Apdailiniosluoksnio iki nuogrindos. frengimas aptaisani apdailirLemis'ptot<stemis/plytelemis. Atvirq laidq,kabeliq, paklotq ant cokolio ivedimas I laidadeZes. amzp.t. .okolio sumontuotq frenginiq nuemimasar perkelimas nuo cokolio ir, esant reikalui, atstatymas. Dujq vamzdyno ir alsuokliq nuo cokolioperkelimas' Numatyti iejimo i laipting aikSteles ir iaiptq apdaila is betono tLlnketiqlptyeliq. L,aiptq



aiksteles privalo atitikti Zmoniq su negalia poleikius, Suprojektuoti iejimo i laipting aikSteleje batq
valymo groteles su vandens nuvedimu,

Pamato
iSores apreminant Sal
iki borto 0,5 m. Atstat
ir vejos atstatym4. Prie iejimo aikSteles irengiam

STOGU REKONSTRAVIMO DARBAI

Stogo plotas tikslinamas projektavimo metu.

buti tvirtinamas varLtais. Vedinimo kanalu. nuo
apskardinim4, Patekimo ant stogo liuko (gamyk

4 po apSiltinimo, Televizijos kabeliq iSvadq iS
ant virtinim4 laikikliuose.
i-4 apskardinim4 spalvota

pauksdiq. vedinimo kanalai iki norminio auksdio".i'i.Ln"-t mui.r. fejimo i il:ifniilit:l::il;
remont4, apsiltinim4 is abiejq pusiq, apdengim4 hidroizoliacinernis dangomis ir apdaila,
apskardinim4 su vandens nuvedimu. zatbosiugoslrengim4. Apsauginds tvoreles irengim4.

PASTATO LIETAUS NUOTEKV NUVEDIMO SISTEMOS KEITIMAS

Pastato lietaus nuotekq (i5vadq) keitimas
Gauti visus leidimus ir suderinimus Zemes kasimo
demontavimas ir utihzavimas. (storasie
montavimas, jungiant prie rDsi no nuota
Toponuotraukos ir i5pildomos lnas tedt

dynq keitimas
vamzdLiq ir fasoniniq
lai (revizij ai) prij ungti,
zdZiq kiojimo vietose,

usio atitvarq pamatuose. Hidraulinis ban<jvmas.

AS

angq iSkirtimas ir sutvarkymas, apdailos
ailos atstatymas. Naujq plastikiniq stovq

nrausrai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki
ilajos. flajos montavimas, Hidraulinis bandymas,

BUTU IR KITV PATALPU LANGU IR BALKONIi DURU KEITIMAS

Silumos perdavimo koeficientas tur
profilio pagal galiojandius reikalavimus ir norma



I(eidiami langai su 1_kameriniais

pakeisti naujais, kuriq orinio laidLio klase neZi
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio proj
naudingumo B klasg atitinkanti sandarum4.

LAIPTINES IR RUSIO LANGU KEITIMAS

ntas turi btrti U <1,3 W(m2K). RDsio langul
. Langai iS pVC profilio pagal galio.jandius
uZpildyais dujomis (orinio \aidLio klare _

Sandrrq tarp Jfr'.ljlriffffi.,il#ll;Jlii,lljHiji,il,i',ljIliAngokrasdiq u sugadintos kiiq pavirsiq apdailos atstatymas.

ESAMU DURV KEITIMAS

Laiptiniq lauko, rnsio durq keitim4 naujomis metalinemis apsiltintomis durimis suSvieslangiu, pritraukeju, fiksatoriumi ir rankenomis. SiLumos perdavimo koeficientas turi br-rti u <1,6W(m2K), AngokraSdiq apdail4.

BALKONU STIKLINIMAS

lucro namo gyventojais, po to su KupiSkio
emo hermetizavimas. palangiq 

irengiinas ir
onq stogeliq Siltinimas, antro aukSto talkono

NATURALIOS VENTILIACIJOS SISTEMOS SUTVARKYMAS

emontavimas, sandarinimas, dezinfekavimas,
groteliq keitimas. Vedinimo kanalq dalies virs
reikalui.

ei tikslinti sprendimus uZtikrinant STR
sveikata, aplinkos apsauga,, ir STR

reikalavimus.



SILDYMO SISTEMOS PERTVARKYMAS

Automatiniq baransavimo/srauto reguliavimo ventiliq irengimas

Reikalavimai automatiniam baransiniam ventiliui :

I ' Nuo slegio nepriklausom4 balansini reguliavlmo v.ntiti sudaro tolygaus valdymo ventilis irintegruotas slegio reguliatorius su membrana.

1 srauto ribotuv4.
tq sraut4 nuo 100% il<j 20% maksimalaus srauto.

rkuliaciniam slegiui kintant iki 400 (600) kpa.
us valdymo pavaras _ 30 l/val,

hanizmu diametrams DNI qr'm,i
armat[ros ant stovo nereikia, jei nera reikia, o DN40_250 uZdarymo funkcija ffi;mechanizmo. ventilio geba turi buti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventil neturikisti.

aiimybe naudoti tiesioginio veikimo termostatini

DN 10-250 voZtuvai turi turet matavimo ta5kus
optimizuoti.
8' Vamzdynq ir armatDros izoliacija turi bDti tokia, kad j4 bDtq galima nr-rimti ir vel uZdeti.

UZdaromosios armatiiros magistraldms keitimas

uZdarymo ventiliq sumontavimq. Numaty,ti ventilius magistraliniq siidymo sis;temosvamzdynq plovimui. Sumontuotos irangos izoiiavim4,

UZdaromosios armatfiros stovams keitimas

uZdarymo armatlros sumontavim4. DrenaZo ventiliq su akle sumontavim 4. Drenatoventilis montuojamas ant kiekvieno stovo vamzdiio, virs uZdaromos armat[ros. Sumontuotos i'angosizoliavim4,

Ma gistraliniq varnzdynq keitimas

nos izoliacijos nuemim4, utilizavim4. Naujq
rozljat atspariais daZais, y amzdLi,4 kirtimosi su
i rnagistraliniq vamzdynq pr.aplovim4, hidraulini

Magistraliniq vamzdynq izoliavimas

YamzdLit4, ventilitl, flanSq, alklniq izoliavim4. vamzdynq izoliacrja turi butite.mperat[r4 izoliuojantys kevalai, kad j4 bDtq gaiirna nuimti ir vel uZdeti,Sildymo prietaisq keitimas

Senq Sildymo prietaisq demontavim4. sienos apdailos darbus su nudaZymu baltainuimto radiatoriaus z919je. Naujq sildymo prietaisq sumontavim4 butuose ir laiptinese. Sistemospraplovim4, hidraulini iSbandym4' fveriinti butuose jau f,akeistq radiatoritl atitikim4 projektui.



Reikalavimai radiatoriams: plieno storis 1,25 mm (atitinka standart4 EN 442), darbinisslegis - 10 bar'' Silumine galia atitinka EN 442 standarta, spalva - balta(RAl 9016), tvirtinarni baltuplastiku dengtais laikikliais.

Termostatiniq ventiliq irengimas Sildymo prietaisams

Reikalavimai termostatiniams ventiliams;
1. Pastate prie kiekvieno Sildymo pri o tiliaisu termostatinemis galvutemis, kuriq di lljnustatymu 16-28'C, Termostaiini, .i :' linru
uZpildu, s' dujq
2' Termostatiniai ventiliai, sumontuoti prie laiptiniq sildymo prietaisq, neapribojami minimalianustatymo riba, bet su antivandaline apsauga.

Sildy-o daliklines apskaitos sistemos su nuotoliniur duomenq nuskaifymu irengimas
Reikalavimai sistamai:

1' Pastate montuojama iranga: Silumos dalikliai, duomenq koncentratoriai (auksto antenos), duomenrlvaldiklis (mini serveris) su nuotolinio nuskaitymo, t uirpr-o ir perdaviri funkcijomis ir rorlmenqo programine franga.
iejq temperatDros davikliq: vienas aplinkos temperatDros, kitas - radialoriauss matavimui.

il.?:lt#t;:ljil##il1.1:'*tomis 
(su laiko Zvme) nuo nesankcionuotq veiksmq (nuemimo,

4' Daliklio atmintyje turi buti fiksuojami:. paskutiniq 12 menesiq dalikliq rodmenys, kiekvienoSildymo sezono menesio minimali, vidutine bei maZiausia uZfiksuota radiatoriaus temperatura5' Daugiabudio Silumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris),6' Mini serveris turi tureti komunikacinius kompo;;;;", ;, GPRS arba Etherner s4sajomis, kuriqpagalba Silumos apskaitos ir valdymo sistemos d;;;;;r (is dalikliq, ivadiniq siiumos bei silumospunkto reguliatoriaus) perduodami i pastat4 
"J"r,,-rlr."ojandios 

'imones 
(uAB ,,Kupiskio

komunalininkas") esam4 energetiniq resursq apskaitos ir valdymo informacing sistem4,

Magistraliniq karltojo vandentiekio sistemos vamzclynq keitimas pastatuose

vimas. Naujq vam:rdynq
armatDr.os montavimas.
Ziq kirtimosi su pastato

s. v amzdvnq izo I i acij a turi buti,"-o..",JrXTffi ffi 
ti 

JiT,Xi ;Zdeti.

KarStoio vandentiekio sistemos tiekiamqjq bei cirkuliaciniq stovq keitimas ir izoliavimas

o vandens ir cirkuliaciniq
ir at5akq atjungiamuosius
imo priemoniq irengimas,
iaciniais kevalais, Stovqvandens tinklq butuose, uZdaromosros armat[ros montaui-ur]strukcijomis vietq uZtaisymas priesgaisriniais dekrais. AG;

irengimas ir keitimo metu sugadintos kitq pavirsiq apdailospraplovimas, dezinfekcij a, hidraJinis banJv-as,



Silumos punkto rnodernizavimas

Seno Silumos punkto demontavimas' Naujo Silumos mazgoatitinkandio pasikeitusius siluminesenergijos poreikius irengimas. Sistemos hidraulinis isbun;tn;; Kffiffinkre esandiq varnzdynqvalymas' daLymas korozijai atspariais da?aisir izoliavimur, ,.no, izoliacijos utilizavimas,
Pastato Silumos irenginiq projektavimo s4lygas is AB ,,paneveZio energija,, gauna rallgovas.Projektuojamas Silumos puttktur prijungiam;';;i; tjono silumos tinklrr puggl nepriklausom*schem4' silumos punkte suprojektuojamis nauja, luuJ#i, paskirstymo skydeiis. Sildymo sistemosvaldiklis turi uZtikrinti galimybes igaliotam sildd" ;l;iemq priZiuretojui nuotoriniu b'du vykdytiprievoles pagal Pastato Sildymo ir klrsto vandeni sistemos prieziuros tvarkos apraso reikalavimus:1' Sildymo sistemos naudojamos.Silumines galios koregavimas reguliuojant siiumos punktoirenginius pagal pastato savininko fD"urbu bend-rojo ,.uua-o.;l,''o objektq vatdytojopageidavimus, nepaZei dhianthigienos rror_q;2' Silumos punkto veikimo paramefrq kontrole 1i sitoymo sistem4 tiekiamo ir is jos grqLinamoSilumnesio temperatDros ko111oJe ir i patalpa, ti.kiu-o karsto vandens ir recirkuliaciniovandens temperatlrq kontrole), i Sildymo ttri.-a tiekiamo ir grqLinamo is jos silumnesio

i::ffiffittikimo 
pastatui patvirtiniam temperatrrros grafikui-kontrole, jq i.or.r..,lu rrunt

3' Silumos punkto valdiklio veikirno priezilra, gedimq automatinis fiksavimas,informavimu! 
.1ni. nukrypim4 nuo nustatytrl dydZiq;4' Elektroninio silumos punkto prieZiDros Lurnaro pildymas.

silumos punkto nuotoliniam vald)'mui b.i k;;;"; pastate turi bfiti irengtas namo duomenulkaupiklis su GPRS/3G rysio irenginiu nuotoliniam duome'q perdavimui jpastat4 administruojandios

lil:n:.tYl|rr.f;:tuot" kominalininkas" .ru-a .n.rg.tiniq ,.rr,rrq aprr.artos ir uirdy-o
Sildymo sistemos 

.cirkuliacijai naudoti vienfaziaul<sto efektyvurno siurbli su pastovaus slegiopalaikymo funkcija. sildymo sistemos.specializuoio, :fu,ruros turi buti ne ntaLiau400000 atidarymo-uZdarymo cikrq, sildymo optimizavimas pagar lauko os davikli,Gr4Zinamos temperatDros reguliavimas pagar tiekiamos temperat[ros prikra sildymui.Grqzinama temperat[ra kinia priklausomai :ruo lauko oro temperatDros, Slegio skirtumoreguliatorius' Apsauginis voztuvut' Silu.okaitis silJy-ui Issipletimo i,rJar. Sildymo sistemosuZpildymas-papildymas su apskaita panaudojant Silumos tinklq silr-".si,-,ii,to,,'atinis papildymovoZtuvas' valdiklis turi tureti galimytg signaiizu,tiupi. rrr.rypim4 nro nur,u,ytq dydZiq, Turi bDtigalimybe nustatyti daugiau tt.l t 
"iuti, luzio tusku, sfJy-o kreiveje bei apriboti maZiausi4 irdidZiausi4 tiekiam4.temperatDr4. Turi bDti galimybe uulJit tyl. nustatyti komfortines ir sumazintostemperatlros periodus kiekvienai dienai inJlviouatiai. vartotojas turi gali-rou pasirinkti taupymoperiodus paroje' Sildymo pavaros mankstinimo funkcija uu.u.oi -.tr. Sildymo siurblio

LTffi;:i:t?:J1%?:)Ttl-Hi.'lu sitov-,i 
"""0":'-"s retos pavaros. vozt,uo iipuuu'.o, flno

Karstoio vandens ruosimo automatizuoto s'umos mazgo irengimas

Numatyti karstojo vandens ruosimo automatizuoto silumos mazgo prijungimas prieSilumos tiekimo vamzdyno, ialtojo vandens uu-ravno,^i.*stoio vandens tiekimo ir cirkuliaciniovamzdyno.

Pastato buitinio nuotakyno riisio vamzdynq keitimas

Pakeisti visus senus butiniq nuotekq magistralinius vamzdzius rDsyje. franga,medZiagos ir darbai turi atitikti STR,q keliamus reikalavirnus.
Nuotekq sistemos senq rusio va'rzdynq iSardymas l, ,illl*i,.as. Naujq plastikiniq vamzdLi,q irfasoniniq daliq bei irangos mottavimas nuo isvado is namo imovos rusvie ir iki imovos stovo



pravalai (revizijai). prrjungti. Montuojama 
11uja stovo pravala Grindq ir kitq dangq ardymas iratstatymas vamzdLiq klojimo vietose. Angrl iSkirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) rDsio atitvarqpamatuose. Hidraulinis bandymas.

Pastato buitinio nuotakyno (isvadq) l<eitimas

Pakeistisenus butiniq nuotekq m iki Sulinio,
franga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR'u
Gauti visus leidimus ir suderinimus Zemes
isardymas ir utilizavimas, Naujq piastikinirl ,:ltl"*!::montavimas nuo pirmo nuotekq Sulinio laukei
ir atstatymas v#zdZiq klojimo,ri.torl. Hidrauli gq ardymas

Pastato buitinio nuotakyno stovq keitimas

Seno nuotakyno stovq demontavima
ir fasoniniq daliq bei frangos montavimas nuo zem
sistemos pr Angq pe
irengimas ir intos kitq
sistemai ved sios dalie

Saltojo vandentiekio magistraliniq vamzdynq keitirnas

ir prie S gai s_riniq vamzdynq demontav imas, Nauj q
oliavimas. UZdaromosios armattros montavimas.

as prieSgaisriniais deklais Sumontuotq
Pilnas paZeistq pavir5iq, konstrukcijq,

Saltojo vandentiekio sistemos stovq keitimas

rmas. Naujq stovq
iileidimo diaupus,
Saltojo vandens tin
pastato konstrukcijomis vietg uZtaisvmas
irtimas ir sutvarkymas, apdailos irengimas ir
tymas. Sumontuotq vamzdynq praplovimas,

Bendrojo naudojimo laiptiniq daZymas

Laiptiniq sienq, lubq, grindq ir laiptq tureklq daZymas.
UZtaisomos ismusos, atstatomas paZeistas tinkas, pasalinami seni daZai, pavirsiaigruntuojami, glaistomi, dazorni' Netinkami tureklq porankiai pakeidiami naujais. SpaJviniaisprendimai derinami proj ekto pristatymo gyventoj am, ..t.r.
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Vyr. inZinierius
Sigitas Duiksnys


