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STATINIO ŠILDYMO IR VĖDINIMO DALIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS ŠILDYMUI

Šildymo techninis darbo projektas parengtas daugiabučiam gyvenamajam namui Stumbrų g.

23, Vilniuje. Projektas atliktas vadovaujantis projektavimo užduotimi, architektūrinės dalies

užduotimis, LR norminiais reikalavimais bei techniniais reglamentais:

- STR 2.09.02:2005 - Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (galiojanti suvestinė

redakcija 2015.03.27.);

- STR 2.02.01:2004 – Gyvenamieji pastatai (galiojanti suvestinė redakcija 2019.01.09.);

- RSN 156-94 - Statybinė klimatologija (galiojanti suvestinė redakcija 2002.10.05.);

- STR 1.04.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (galiojanti suvestinė

redakcija 2019.01.01.);

- STR 2.01.02:2016 – Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

(galiojanti suvestinė redakcija 2019.02.01. – 2019.04.30.);

- LST EN14336:2004 - Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas

ir priėmimas eksploatuoti;

- Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

- LST EN 12828:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų

projektavimas“

- „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“ 2010 m.

balandžio 7 d.

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020.01.01. iki

2020.04.30.);

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (galiojanti suvestinė redakcija 2018.01.01.);

- STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" (galiojanti suvestinė redakcija 2018.06.21.);

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
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statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo

2019.10.11. iki 2020.12.31.);

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (galiojanti suvestinė

redakcija 2018.07.01.);

- STR 2.01.01(l):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir

pastovumas";

- STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" (galiojanti suvestinė

redakcija 2002.10.05.);

- STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas";

- Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės 2012 m. (galiojanti suvestinė redakcija

2019.01.01.);

- Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės;

- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2010 m. (galiojanti suvestinė redakcija 2019.05.01.);

- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m. (galiojanti suvestinė redakcija

2016.03.03.);

- Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės 1997 m.;

- Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai 2018 m.;

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

Parengta šildymo ir vėdinimo projekto dalis atitinka privalomuosius projekto rengimo

dokumentus ir esminius statinių reikalavimus.

Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė (po pastato atnaujinimo) – C;

Projektuojamo pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai (po pastato atnaujinimo):

Stogas – 0,146 W/m3*K;

Grindys ant grunto – 0,262 W/m3*K;

Sienos – 0,187 W/m3*K;

Langai – 1,10 W/m3*K;

Durys – 1,60 W/m3*K.

Techniniams skaičiavimams, šilumos poreikių nustatymui įvertinti klimato duomenys:

- lauko oro temperatūra šaltuoju laikotarpiu, reikalinga šildymo sistemoms,

projektuoti (parametras B) -23°C (iš RSN 156-94 - Statybinė klimatologija 4.6 lentelės)

- vidutinė šildymo sezono temperatūra +0,2°C,
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- šildymo sezono trukmė 225 paros.

Šildomas plotas: 512,98 m2;

Pastato šilumos poreikis šildymui (po renovacijos): 21,3 kW;

Buto Nr. 1 šilumos poreikis šildymui: 2,3 kW;

Buto Nr. 2 šilumos poreikis šildymui: 2,7 kW;

Buto Nr. 3 šilumos poreikis šildymui: 3,0 kW;

Buto Nr. 4 šilumos poreikis šildymui: 2,0 kW;

Buto Nr. 5 šilumos poreikis šildymui: 2,0 kW;

Buto Nr. 6 šilumos poreikis šildymui: 2,4 kW;

Buto Nr. 7 šilumos poreikis šildymui: 2,8 kW;

Buto Nr. 8 šilumos poreikis šildymui: 1,9 kW.

Metinis šilumos poreikis pastato šildymui (po renovacijos): 54378 kWh;

Skaičiuojamasis apšildymui reikalingos energijos vidutinis kiekis (po renovacijos):

106,00 kWh/m2 per metus;

Esamų šildymo sistemų šilumnešio parametrai: vanduo 70/50°C;

Šildymo sistemų šilumnešio parametrai po pastato atnaujinimo: vanduo 60/40°C.

Esamų katilų šilumnešio temperatūros kreives po pastato atnaujinimo privalo nustatyti katilus

prižiūrinti įmonė.

ŠILUMNEŠIO SISTEMINIAI PARAMETRAI

Didžiausias
eksploatacinis

slėgis,
bar

Didžiausia
eksploatacinė
temperatūra,

oC

Antrinė pusė
(šildymas)

3,0 70

Šildymo sistemų (atskiros šildymo sistemos kiekvienam butui) hidraulinis pasipriešinimas

(be dujinių katilų įrangos) - 30 kPa.
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2. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI ŠILDYMUI

Esama situacija: projektuojamo pastato kiekviename bute yra įrengti dujiniai kondensaciniai

pakabinami šildymo katilai, kūrenami gamtinėmis dujomis (viename iš butų yra esamas kieto kuro

katilas). Esamų dujinių šildymo katilų oro degimui paėmimas ir degimo produktų šalinimas –

priverstinis, atitinkantis C13(x) tipą. Esami katilai ir patalpos, kuriose yra įrengti katilai atitinka

normatyvų „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“; „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį

kurą, gaisrinės saugos taisyklės“; „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“ reikalavimus.

Dalyje butų yra šoninio pajungimo radiatoriai, dalyje butų yra apatinio pajungimo radiatoriai.

San. mazguose yra rankšluosčių džiovintuvai, pajungti nuo šildymo sistemų. Esami šildymo

prietaisai – be termostatinių ventilių. Šildymo sistemų vamzdžiai yra butuose pagal grindis, esamos

šildymo sistemos yra šakotinės. Esami šildymo sistemų vamzdžiai – plieniniai ir plastikiniai PPR

stabilizuoti.

Rengiant projektą numatyta palikti visus esamus šildymo prietaisus ir visus esamus šildymo

sistemų vamzdžius. Numatyta prie esamų šoninio pajungimo radiatorių ir prie esamų rankšluosčių

džiovintuvų (pajungtų prie šildymo sistemų) įrengti termostatinius ventilius su išankstinio srauto

nustatymo funkcija. Šie termostatiniai ventiliai numatyti su gamykliniais užblokavimo įtaisais,

neleidžiančiais termostatus nustatyti žemesnei nei 16°C ir aukštesnei nei 26°C temperatūrai. Ant butų

esamų apatinio pajungimo pajungimo radiatorių integruotų termostatinių ventilių numatytos

termostatinės galvos su dujiniu užpildu, su gamykliniais užblokavimo įtaisais, neleidžiančiais

termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C ir aukštesnei nei 26°C temperatūrai.

Brėžiniuose prie šoninio pajungimo radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų nurodytos įrengiamų

termostatinių ventilių išankstinio srauto nustatymo padėtys. Esamos šildymo sistemos, kuriose yra

esami apatinio pajungimo radiatoriai yra veikiančios ir subalansuotos, ant apatinio pajungimo

radiatorių integruotų termostatinių ventilių numatyta tik įrengti termostatines galvas. Daugiau jokie

šildymo sistemų balansavimo darbai nereikalingi ir nėra numatomi.

Pastaba: laiptinėje jokių esamų šildymo prietaisų nėra ir jų įrengimas nenumatomas, nes

tai neįeina į šio projekto apimtį.

4. VĖDINIMAS

4.1. BENDRIEJI DUOMENYS VĖDINIMUI

Vėdinimo techninis darbo projektas parengtas daugiabučiam gyvenamajam namui Stumbrų g.

23, Vilniuje. Projektas atliktas vadovaujantis projektavimo užduotimi, architektūrinės dalies

užduotimis, LR norminiais reikalavimais bei techniniais reglamentais.
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Techniniams skaičiavimams, šilumos poreikių nustatymui įvertinti duomenys:

Lauko oro parametrai

Parametras Žiemą Vasarą
Temperatūra -23C 26,1C
Oro kiekiai vėdinimui

4.2. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI VĖDINIMUI

Esama situacija: butų san. mazguose ir virtuvėse (kur numatyti dujiniai šildymo katilai) yra

esamos natūralaus vėdinimo sistemos, oro šalinimas numatytas per stačiakampes groteles, oro

išmetimas numatytas ant pastato stogo, per natūralios traukos kanalus.

San. mazguose paliekamas esamas natūralus vėdinimas per vėdinimo kanalus. Numatyta keisti

esamas natūralios traukos groteles naujomis.

Virtuvėse paliekamas esamas natūralus vėdinimas per vėdinimo kanalus. Numatyta keisti esamas

natūralios traukos groteles naujomis.

Numatyta išvalyti ir dezinfekuoti esamus vėdinimo kanalus.

Numatyta po stogo apšiltinimo pakelti iki reikiamo lygio virš stogo dangos esamus natūralaus

vėdinimo kanalus. Šie projektiniai sprendiniai sprendžiami architektūrinėje projekto dalyje.

Kadangi po pastato atnaujinimo bus ženkliai sandaresnės pastato išorinės atitvaros, tai

rekomenduojama patalpas periodiškai, ne račiau kaip 2-3 kartus per parą, vėdinti atidarant langus.

Patalpos pavadinimas Tiekiamas Šalinamas Pastabos

Kambariai 1,368 m3/h/m2 1,368 m3/h/m2 Natūralus vėdinimas

Virtuvės - 54 m3/h

Natūralus vėdinimas
(arba mechaninis

vėdinimas per esamus
virtuvinius gaubtus,
kur jie yra įrengti)

Šilumos punkto patalpa -
0,5 - kartinė
oro kaita

Natūralus vėdinimas

WC - 43,2 Natūralus vėdinimas

Vonia - 43,2 Natūralus vėdinimas
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Natūralaus vėdinimo kanalų aerodinaminiai skaičiavimai:

Projektuojamo pastato natūralaus vėdinimo kanalų skerspjūvis yra 140x140 mm., t.y. 196 cm2.

Tokio skerspjūvio vėdinimo kanalo trauka priklausomai nuo aukščio ir patalpos oro temperatūros:

Vėdinimo kanalo
aukštis, m.

Vėdinimo kanalo trauka,
m3/h, kai patalpos oro
temperatūra +25°C

Vėdinimo kanalo trauka,
m3/h, kai patalpos oro
temperatūra +20°C

2 41,82 32,80
4 56,25 44,12
6 65,82 51,64
8 72,89 57,19
10 78,68 61,52

Pirmo aukšto vėdinimo kanalų traukos skaičiavimai, kai aukštis (nuo grotelių iki kanalo viršaus)

yra 8,7 m. (pastato stogas yra šlaitinis).

Vėdinimo kanalo trauka žiemą (kai patalpos oro temperatūra +20°C):

57,19+(61,52-57,19)/20x7=58,71 m3/h.

Vėdinimo kanalo trauka vasarą (kai patalpos oro temperatūra +25°C):

72,89+(78,68-72,89)/20x7=74,92 m3/h,

Antro aukšto vėdinimo kanalų traukos skaičiavimai, kai aukštis (nuo grotelių iki kanalo viršaus)

yra 5,3 m. (pastato stogas yra šlaitinis).

Vėdinimo kanalo trauka žiemą (kai patalpos oro temperatūra +20°C):

44,12+(51,64-44,12)/20x13=49,01 m3/h,

Vėdinimo kanalo trauka vasarą (kai patalpos oro temperatūra +25°C):

56,25+(65,82-56,25)/20x13=62,47 m3/h.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. ŠILDYMAS

1.1. Bendroji dalis

Bendro pobūdžio informacija

Techninėse specifikacijose aprašomos eksploatacinės sistemų savybės. Techninių specifikacijų

paskirtis - naudotis jomis kaip svarbiausiomis gairėmis, pasirenkant įrenginius ir medžiagas šilumos

tiekimo ir šildymo sistemoms. Visi įrangos elementai turi atitikti naujausių standartų reikalavimus.

Įrenginiai privalo būti sertifikuoti.

1.2. Vamzdžiai

Termostatinių ventilių įrengimui prie esamų šoninio pajungimo radiatorių ir esamų rankšluosčių

džiovintuvų (pajungiamų nuo šildymo sistemos) numatytos plieninių ir PPR vamzdžių fasoninės dalys

ir jungtys. Plieniniai vamzdžiai sujungiami srieginėmis jungtimis. Plastikiniai PPR vamzdžiai

sujungiami naudojant specialias sulydomas fasonines dalis, naudojant specialų sulydymo įrankį.

Didžiausia eksploatacinė temperatūra 70°C. Didžiausias eksplotacinis slėgis – 3 bar.

Plieninių vandens – dujų vamzdžių techninės charakteristikos:

Vamzdžiai tinkami sriegimui pagaminti iš bendros paskirties anglinio plieno.

Eil.
Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Plieno rūšis ir standartas EN10255 plienas S195T

2.

Plieno mechaninės savybės:
tempimo tempimas
tankumo riba
pailgėjimo koeficentas

Rm = 310- 540 N/mm
2

REH = 185 N/ mm
2

As ≥17%

3. Paviršiaus apsauga Gruntuojamas ir dažomas

4. Išbandymo slėgis 50 bar

Simas
Simonas Turskis

Lenovo
Tomas Arlauskas
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PPR vamzdžių medžiagos fizikinės savybės:

PPR vamzdžių žymėjimas:
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PPR vamzdžių sandara:

1.3. Radiatorių termostatiniai ventiliai

Butų radiatorių termostatiniai ventiliai, montuojami prie esamų šoninio pajugimo radiatorių ir prie

esamų rankšluosčių džiovintuvų (pajungiamų nuo šildymo sistemos) turi būti su išankstinio srauto

nustatymo funkcija. Termostatiniuose ventiliuose turi būti gamykliniai užblokavimo įtaisai,

neleidžiantys termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C ir aukštesnei nei 26°C temperatūrai. Didžiausia

eksploatacinė temperatūra 70°C. Didžiausias eksplotacinis slėgis – 3 bar. Radiatorių termostatiniai

ventiliai turi atitikti normatyvo LST EN 215:2019 „Termostatinės radiatorių sklendės. Reikalavimai ir

bandymo metodai“ reikalavimus.

1.4. Termostatinių ventilių termostatinės galvos

Ant butų esamų apatinio pajungimo pajungimo radiatorių integruotų termostatinių ventilių numatytos

termostatinės galvos su dujiniu užpildu, su gamykliniais užblokavimo įtaisais, neleidžiančiais

termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C ir aukštesnei nei 26°C temperatūrai. Didžiausia eksploatacinė

temperatūra 70°C. Didžiausias eksplotacinis slėgis – 3 bar.

1.5. Šildymo sistemos išbandymas

Hidraulinis šildymo sistemos bandymas atliekamas vadovaujantis „Šilumos tinklų ir šilumos

vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“ 2010 m. balandžio 7 d. Prieš pradedant

šildymo sezoną, taip pat iš naujo prijungiamas arba po remonto įjungiamas visas šildymo sistemas

reikia išbandyti hidrauliniu slėgiu. Hidrauliniu slėgiu reikia išbandyti tiek remontuotas, tiek ir

neremontuotas sistemas. Hidraulinis šildymo sistemų išbandymas atliekamas, kai yra atlikti visi

suvirinimo darbai ir sumontuotos vamzdynų tvirtinimo detalės bei nejudamos atramos. Šildymo

sistemos turi būti atjungtos nuo dujinių katilų. Bandoma šildymo sistemos slėgiu, kuris lygus 1,3
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maksimalaus darbinio slėgio (su radiatoriais ne didesniu kaip 0,6 MPa slėgiu). Šio pastato šildymo

sistemų maksimalus darbinis slėgis yra 3,0 bar, bandymo slėgis – 3,0x1,3=3,9 bar. Bandymo metu

naudojami kontroliniai manometrai, kurių matavimo skalė 6,0 bar.

Šildymo sistema laikoma išbandyta, jeigu bandymo metu:

1. nepastebėta rasojimo per virintines siūles, vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų,

armatūros ir kitų elementų;

2. šildymo sistemoje bandymų metu slėgis per 5 min. nesumažėjo;

3. šildymo sistemoje su slėptais šildymo prietaisais bandymų metu slėgis per 15 min. nesumažėjo.

Po bandymų turi būti pasirašytas bandymų aktas.

1.6. Šildymo sistemos šiluminis bandymas, paleidimas, balansavimas, derinimas

Darbai, atliekami nurodytu periodiškumu:

- šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;

- šildymo sistemos plovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;

- šildymo sistemos hidraulinis balansavimas kiekvieno šildymo sezono pradžioje ir kiekvieną

kartą, kai pakeičiami vamzdynai, šildymo prietaisai, armatūra. Atlikus hidraulinį balansavimą

surašomas aktas, prie jo pridedama šildymo sistemos schema, kurioje pažymimi sureguliuoti

šilumnešio debitai.

Šildymo sistemos šiluminis bandymas atliekamas įrengus šildymo sistemą. Bandymo metu

įjungiama šildymo sistema ir atitinkamą laiko tarpą (ne trumpiau kaip 7 valandas) žiūrima, ar visi

šildymo prietaisai šyla tolygiai ir ar visose patalpose pasiekiama projektinė oro temperatūra. Atlikus

bandymą surašomas specialus bandymo aktas, kuriame nurodoma lauko oro temperatūra, tiekiamo

šilumnešio temperatūra, grįžtamo šilumnešio temperatūra. Taip pat surašomi pastebėti trūkumai (jei

tokių yra).

2. VĖDINIMAS

2.1. Oro šalinimo grotelės. Montuojamos į sieną, komplektuojamos su oro srauto reguliavimo

sklendėmis, be oro srauto krypties reguliavimo. Gaminamos iš plieno ir dažomos.

2.2. Vėdinimo kanalų valymo ir dezinfekavimo darbai.

Natūralios traukos vėdinimo kanalų valymo ir dezinfekavimo eiga: nuo ventiliacijos kanalų

(šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas atliekamas sausu būdu nuo

dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų vidinio paviršiaus

gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais šepečiais. Prie
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besisukančio šepečio pritvirtinama video kamera. Kameros pagalba matoma kanalo valymo eiga ir

įsitikinama, kad išvalomi visi išsišakojantys kanalai. Darbai vykdomi nuo stogo per ventiliacijos

kanalų kaminėlius. Naudojami atitinkamai pagal vėdinimo kanalo dydį: apvalūs šepečiai diametru nuo

100 iki 315 mm.

Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama ištraukimo įranga: dulkės ir šiukšlės nešamos oro

srovės patenka į ištraukimo įrangos filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos,

tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas individualiai.

Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalų

baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, autorizuotas

dezinfekantas biocidas HYGISEPT F210. Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo kenksmingų

žmogaus sveikatai mikroorganizmų.

Pastaba:

Esant būtinybei yra valomos ventiliacijos atšakos iš butų (tik paskirtą ventiliacijos valymui dieną) ir

tik besikreipiantiems gyventojams, pasirūpinusiems prieiga prie jų (nuėmusiems vent.

groteles, atjungusiems gartraukius, ventiliatorius).

Visi technologiniame procese naudojami preparatai atitinka ES direktyvų 91/155/EB ir 2001/58/EB

reikalavimus ir taikomi kartu su 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr.

19007/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

reikalavimais.

Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją:

 Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 19007/2006/EB-

REACH 31 str. II priedo reikalavimus;

 Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą;

 VSVP Licencijos kopiją;

 Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-deklaraciją

(Lietuvos higienos normos);

 Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro

EpidemiologinėsPriežiūros Skyriui ir užsakovui;

 Atliktų darbų aktai;

 Atliktų darbų sąmata;

 Užpildomas Statybų žurnalas.

Vėdinimo kanalų dezinfekanto biocido HYGISEPT F210 techninių duomenų lapai pateikiami

žemiau priede Nr. 1:



       
 

VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
 
 

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS 

      LIUDIJIMAS Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601610-15-172)-BSV-13300  
 
 

Išduotas 2015 m. lapkričio 2 d., galioja iki 2020 m. lapkričio 1 d. 
 

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas  

UAB „KiiltoClean“, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius. 
 

Biocidinio produkto tipas  

2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto ir pašarų 

srities dezinfekantas.  
 

Biocidinio produkto pavadinimas  
F 210 Hygisept. 
 

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas  
KiiltoClean OY, Tengstrominkatu 6, FIN-20360 Turku (Suomija). 
 

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai  
Pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas), CAS Nr. 70693-62-8, EB Nr. 274-778-7. 
 

Specialiosios autorizacijos sąlygos  
Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršiams dezinfekuoti visuomeninės paskirties objektuose; 

paviršiams, įrenginiams, transportavimo, laikymo bei naudojimo įrangai dezinfekuoti maisto 

pramonės įmonėse ir viešojo maitinimo įstaigose; pašarų cirkuliavimui skirtiems vamzdynams 

dezinfekuoti; daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalams ir (arba) šiukšlių šalintuvų 

vamzdžiams dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais. 

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede. 
 

Biocidinio produkto ženklinimas 
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede; 

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 ir 4 prieduose. 
 

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda 
A0204PNO601610. 
 

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, 

nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo 

(OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.  

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. A-03000400PNO35814/A-12-41 panaikinamas. Biocidiniai 

produktai, kurių ženklinime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. A-

03000400PNO35814/A-12-41, gali būti naudojami iki 2016 m. sausio 4 d. 

 

Direktoriaus pavaduotoja                   Regina Shoaib 
 

                                                                            A.V. 

Liudijimą gavau 
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ETIKETĖ 

 

 

F 210 HYGISEPT  

 

Milteliai 

 

Veiklioji medžiaga pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas), CAS Nr. 70693-62-8, EB Nr. 

274-778-7, 50,0 %.  

Sudėtyje yra natrio pirofosfato, natrio sulfato, sulfamino rūgšties, anijoninės paviršinio aktyvumo 

medžiagos, 1,0–5,0 %; nejoninės  paviršinio aktyvumo medžiagos, <1,0 %, fosfatų, 15–30 %. 

 
 

 
 

 
 

Pavojinga 

 

Kenksminga prarijus  

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) 

apsaugos priemones 

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu  ir muilu 

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius 

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis 

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ 

KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / 

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus 

 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378. 

 

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui ir maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 

produktų tipas). Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršiams dezinfekuoti visuomeninės 

paskirties objektuose; paviršiams, įrenginiams, transportavimo, laikymo bei naudojimo įrangai 

dezinfekuoti maisto pramonės įmonėse ir viešojo maitinimo įstaigose; pašarų cirkuliavimui skirtiems 

vamzdynams dezinfekuoti; daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalams ir (arba) šiukšlių 

šalintuvų vamzdžiams dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais.. 

 

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. 

 

Gamintojas KiiltoClean OY, Tengstrominkatu 6, FIN-20360 Turku (Suomija). 

 

Platintojas  

 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601610-15-172)-BSV-13300, 

galioja iki 2020-11-01. 

 

Masė           

 

Tinka naudoti  
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F 210 HYGISEPT 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

Dėmesio! 

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir 

sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. 

 

Naudojimas 

Rūgštiniai dezinfekavimo milteliai naudojami paviršiams visuomeninės paskirties objektuose (sporto 

klubai, pirtys, baseinai ir kt.) dezinfekuoti; maisto pramonės įmonėse, viešojo maitinimo įstaigose 

paviršiams, įrenginiams, talpykloms, transportavimo, laikymo bei naudojimo įrangai dezinfekuoti; 

bei pašarų cirkuliavimui skirtiems vamzdynams dezinfekuoti. 

Priklausomai nuo užterštumo naudojami 1,0–2,0 % (100–200 g F 210 HYGISEPT 10 litrų vandens) 

koncentracijos darbiniai tirpalai. Paruoštas darbinis tirpalas yra raudonos spalvos. Mažėjant 

naudojamo tirpalo spalvos intensyvumui, mažėja ir jo aktyvumas. Spalvai išnykus, tirpalas praranda 

savo dezinfekcines savybes.  

Prieš dezinfekciją paviršius nuvalyti, nuplauti plovikliais ir gerai nuskalauti vandeniu. 

Aparatus, tarą, instrumentus, įrankius, pamerkti į 1,0 % darbinį tirpalą. Ekspozicijos laikas 10–15 

min. Po to gerai nuplauti vandeniu.  

Paviršius patalpose (sienas, grindis, duris ir kt.), transporto priemones, įrenginių išorę išpurkšti 1,0 

% darbiniu tirpalu naudojant purkštuvus arba padengti naudojant šepečius.  

Esant pelėsiniam užterštumui naudoti 2,0 % darbinį tirpalą. Ekspozicijos laikas 10–15 min. Po to 

gerai nuplauti vandeniu. 

 

Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo naudojimo 

instrukcijos.  

 

Atsargumo priemonės 

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje, originalioje gamintojo pakuotėje.  

Nenaudoti aliumininiams, variniams, žalvariniams, bei blogos rūšies metaliniams paviršiams 

dezinfekuoti. 

Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant 

nedidelio ploto. 
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F 210 HYGISEPT 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

Dėmesio! 

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir 

sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. 

 

Naudojimas 

Naudojami 1,0–2,0 % (100–200 g F 210 HYGISEPT 10 litrų vandens) koncentracijos darbiniai 

tirpalai. Paruoštas darbinis tirpalas yra raudonos spalvos. Mažėjant naudojamo tirpalo spalvos 

intensyvumui, mažėja ir jo aktyvumas. Spalvai išnykus, tirpalas praranda savo dezinfekcines 

savybes. 

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojami 1,0 % koncentracijos 

darbiniai tirpalai.  

Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojamas žemo slėgio 

akumuliatorinis purkštuvas–rūko generatorius (1,0–4,0 Mpa) ir kita įranga. 

Prieš atliekant dezinfekciją, vėdinimo kanalai turi būti išvalyti nuo statybinių atliekų, dulkių ir kitų 

pašalinių daiktų.  

Dezinfekcija atliekama šalto aerozolio generavimo principu, tam panaudojant šalto aerozolio (10–30 

μm) arba šalto rūko purkštukus ( 40–60 μm). Nuo purkštukų pasirinkimo priklauso išpurškiamo 

dezinfekanto darbinio tirpalo kiekis ploto vienetui: šaltas aerozolis – 0,5–0,6 l/100 m²; šaltas rūkas – 

1–5 l/100 m².  

Kai darbai atliekami nuo stogo būtina įvertinti susidariusį papildomą slėgį žarnose  (aukšto slėgio 

armuotos guminės Ø 4–5 mm. žarnos atsparios rūgštims/šarmams). 

Medžiagų sąnaudos pagal R61P–2511 normatyvus nuo 300 ml iki 3 litrų 10-čiai metrų vėdinimo 

kanalų vidinio paviršiaus apdirbimui. Sąnaudos priklauso nuo apdirbamo kanalo skerspjūvio dydžio 

(300 ml – 100 cm²,...3 litrai – 1m²). Atliekant purškimo darbus reikia įvertinti pridėtinį slėgį žarnose, 

kai purkštukas nuleistas į žemiausią tašką, todėl būtinas slėgio vožtuvas/reguliatorius.  

 

Šiukšlių šalintuvų-vamzdžių dezinfekcijai naudojami 2,0 % koncentracijos darbiniai tirpalai. 

Daugiabučių gyvenamųjų namų šiukšlių šalintuvų–vamzdžių dezinfekcijai naudojamas žemo slėg0io 

akumuliatorinis purkštuvas–rūko generatorius (1,0–4,0 Mpa) ir kita įranga. 

Prieš atliekant dezinfekciją, šiukšlių šalintuvų vidinis paviršius turi būti išvalytas nuo susikaupusių 

apnašų.  

Dezinfekcija atliekama panaudojant besisukančius sūkurinius smulkaus purškimo suspausto oro 

purkštukus (100–400 μm). Išpurškiamo dezinfekanto darbinio tirpalo kiekis ploto vienetui iki 20 

l/100 m² (skysčio lašeliai teka purškiamu paviršiumi. Mažai nuteka arba visai nenuteka).  

Kai darbai atliekami nuo viršutinio aukšto piltuvo, būtina įvertinti susidariusį papildomą slėgį 

žarnose (aukšto slėgio armuotos guminės Ø 4–5 mm. žarnos atsparios rūgštims/šarmams).  

Medžiagų sąnaudos pagal R61P-2512/2513 normatyvus iki 5 litrų 10-čiai metrų šiukšlių šalintuvo 

vidinio paviršiaus apdirbimui (Ø 450 mm).  

 

Atsargumo priemonės 

1. Ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo kanalų dezinfekcijos pradžios gyventojai privalo būti 

informuoti  apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei būtinumą sandariai uždengti 

vėdinimo kanalų angas butuose.  



2. Suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą F 210 

HYGISEPT darbinį tirpalą. Informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas 

kaip pavojingas sveikatai, siekiant išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti 

rūko/ aerozolio. 

3. Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė privalo: 

- užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos; 

- įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus dviem valandom po 

dezinfekcijos. 

Negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir dvi valandas po jos bus sandariai uždengtos 

vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama. 

4. Ne vėliau kaip prieš tris dienas iki šiukšlių šalintuvų-vamzdžių dezinfekcijos pradžios gyventojai 

privalo būti informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą;  

- rekomenduoti gyventojams šiukšlių šalintuvų-vamzdžių dezinfekcijos metu be būtino reikalo 

laiptine nesinaudoti.  

5. Šiukšlių šalintuvų-vamzdžių dezinfekciją atliekanti įmonė dezinfekcijos metu privalo sandariai 

uždengti šiukšlių piltuvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STUMBRŲ G. 23, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

0 2019.11 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

KVAL.
DOK.
NR..

UAB „Tilta“
Artojo g. 3, Klaipėda

+370 46 410577
info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STUMBRŲ
G. 23, VILNIUJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

A2052 PV S. TURSKIS DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

17862 PDV T. ARLAUSKAS
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 0

LT
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS ŽYMUO Lapas Lapų

Statytojas: UAB "MANO BŪSTAS VILNIUS"
Užsakovas: VšĮ "ATNAUJINKIME MIESTĄ" CPO128667-19/47-TDP-ŠV-SŽ 1 1

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato
Vnt.

Kiekis Techn.
spec. nr.

1 2 3 4 5

ŠILDYMAS

1

Termostatinis ventilis DN15 su išankstiniu srauto
nustatymu, komplekte su termostatine galva, montuojami
prie butų esamų šoninio pajungimo radiatorių ir esamų
rankšluosčių džiovintuvų. Šiuose termostatiniuose
ventiliuose turi būti gamykliniai užblokavimo įtaisai,
neleidžiantys termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C ir
aukštesnei nei 26°C temperatūrai.

vnt. 11 TS 1.3.

2

Termostatinė galva su dujiniu užpildu, montuojama ant
esamų apatinio pajungimo radiatorių termostatinių ventilių.
Šiose termostatinėse galvose turi būti gamykliniai
užblokavimo įtaisai, neleidžiantys termostatą nustatyti
žemesnei nei 16°C ir aukštesnei nei 26°C temperatūrai.

vnt. 20 TS 1.4.

3

Plieninių ir PPR vamzdžių fasoninės dalys ir jungtys
termostatinių ventilių įrengimui prie šoninio pajungimo
radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų (11 vnt termostatinių
ventilių)

kompl. 1 TS 1.2.

4 Pagalbinės medžiagos kompl. 1 -

5
Sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas (atskiros
šildymo sistemos 8 butams)

kompl. 1 TS 1.5.

6
Sistemos balansavimas (atskiros šildymo sistemos 8
butams), nustatant radiatorių išankstinio srauto nustatymo
termostatinius ventilius į AR 3 lentelėje nurodytas padėtis

kompl. 1 TS 1.6.

7
Sistemos šiluminis bandymas (atskiros šildymo sistemos 8
butams)

kompl. 1 TS 1.6.

VĖDINIMAS

1
Oro šalinimo grotelės 200x200, su reguliavimo sklende,
be oro srauto krypties reguliavimo (butų virtuvėse ir san.
mazguose), išmatavimai ir kiekis tikslinami montažo metu.

vnt. 16 TS 2.1.

2 Pagalbinės medžiagos kompl. 1 -

3

Esamų vėdinimo kanalų išvalymo ir dezinfekavimo darbai
(suminis vėdinimo kanalų ilgis ~ 150 metrų). Vėdinimo
kanalų dezinfekavimui naudoti dezinfekantą biocidą
“HYGISEPT F210” arba analogišką

kompl. 1 TS 2.2.

4
Esamų natūralios traukos grotelių (san. mazguose ir
virtuvėse) demontavimo darbai ir naujų grotelių
sumontavimo darbai (16 vnt.)

kompl. 1 -

Simas
Simonas Turskis

Lenovo
Tomas Arlauskas





PATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTO

NR.

PATALPOS

NR.
PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS, M² BUTO

BENDRASIS

PLOTAS, M²

VISO AUKŠTE: 258.25

BN A-1 KORIDORIUS 10.00 16.93

A-2 KORIDORIUS 6.93

1 1

SANDĖLIUKAS

0.70 54.40

2 KORIDORIUS 9.15

3 VONIA 4.72

4

VIRTUVĖ

7.13

5 KAMBARYS 16.16

6 KAMBARYS 16.54

a-1

a-2

4-3

1-1

1-6 1-5

1-4

2-6 2-5 1-3

2-2

2-3

2-4

1-2

2-1

3-43-33-2

3-6

3-1

4-6 3-5 3-7 4-1

4-2

4-5

4-4

2 1 KORIDORIUS 9.40 61.11

2 KAMBARYS 16.67

3 KAMBARYS 20.81

4

VIRTUVĖ

6.85

5 VONIA 4.94

6

SANDĖLIUKAS

0.70

7

SANDĖLIUKAS

1.74

3 1

VIRTUVĖ

5.69 70.68

2 KAMBARYS 20.39

3 KAMBARYS 17.35

4 KAMBARYS 12.60

5 VONIA 4.75

6 KORIDORIUS 9.20

7

SANDĖLIUKAS

0.70

4 1

SANDĖLIUKAS

0.70 55.13

2 KORIDORIUS 8.97

3 KAMBARYS 17.11

4 KAMBARYS 16.61

5

VIRTUVĖ

7.06

6 VONIA 4.68

2-7

A

6

1 3 4 6

D

2 5

1

3 42 5

B

C

A

D

B

C

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO

PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2019.11 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO128667-19/47-TDP-ŠV-B-1

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STUMBRŲ G. 23, VILNIUJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

Statytojas: UAB "MANO BŪSTAS VILNIUS"

Užsakovas: VšĮ "ATNAUJINKIME MIESTĄ"

11

PV

+21 Co

1321 W
+21 Co

685 W
+21 Co

570 W
+21 Co

830 W
+21 Co

1336 W

+21 Co

509 W

+21 Co

509 W

+21 Co

921 W

+21 Co

849 W
+21 Co

673 W
+21 Co

906 W

+21 Co

398 W

+21 Co

394 W

+19 Co

1324 W

17862 PDV T. ARLAUSKAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU ŠILDYMO SISTEMA M 1:100

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU ŠILDYMO SISTEMA  M 1:100

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>661 W
Esamas apatinio

pajungimo radiatorius
>661 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>661 W
Esamas apatinio

pajungimo radiatorius
>1028 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>855 W

Esamas šoninio
pajungimo radiatorius

>1245 W

Esamas šoninio
pajungimo radiatorius

>1002 W

Esamas šoninio
pajungimo radiatorius

>1002 W

Paliekama esama
grindinio šildymo

sistema

Paliekama esama
grindinio šildymo

sistema

Paliekama esama
grindinio šildymo

sistema

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>1382 W
su termostatine galva

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>1274 W
su termostatine galva

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>1010 W
Esamas apatinio

pajungimo radiatorius
>1359 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>597 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>591 W

Esamas rankšluosčių

pajungtas nuo
džiovintuvas 100 W,

šildymo sistemos

DN15

DN15

DN15

Į ir iš šildymo sistemos

Naujai įrengiamas termostatinis
ventilis su termostatine galva

ESAMO ŠONINIO PAJUNGIMO RADIATORIAUS
PAJUNGIMO SCHEMA

Esamas nuorinimo
ventilis

Esamas išleidimo

Į ir iš šildymo sistemos
Esama "H"

Ant esamo integruotoEsamas nuorinimo

ESAMO APATINIO PAJUNGIMO RADIATORIAUS

ventilis

ventilis

PAJUNGIMO SCHEMA

tipo jungtis

termostatinio ventilio
įrengiama termostatinė

galva

Į ir iš šildymo sistemos

Naujai įrengiamas termostatinis
ventilis su termostatine galva

Esamas nuorinimo ventilis

ESAMO RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVO
PAJUNGIMO SCHEMA

Pastabos
1.  Ant esamų apatinio pajungimo radiatorių integruotų termostatinių

ventilių numatyta įrengti termostatines galvas
2.  Prie esamų šoninio pajungimo radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų

numatyta įrengti termostatinius ventilius su termostatinėmis galvomis
3.  Šildymo sistemos vamzdžiai ir šildymo prietaisai nekeičiami,

paliekami esami.
4.  Brėžiniuose esamų šildymo prietaisų šildymo galia nurodyta prie

šilumnešio parametrų 60/40 C, kai patalpos oro temperatūra +20 C oo

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 4 
Termostatinio ventilio

išankstinio srauto
nustatymo padėtis Nr. 3 

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 3 

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 1 



a-3

8-3

5-1

5-6 5-5

5-4

6-6 6-5 5-3

6-2

6-3

6-4

5-2

6-1

7-47-3

7-2

7-7

7-1

8-6 7-5 7-6 8-1

8-2

8-5

8-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTO

NR.

PATALPOS

NR.
PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS, M² BUTO

BENDRASIS

PLOTAS, M²

VISO AUKŠTE: 254.73

BN A-3 KORIDORIUS 12.84 12.84

5 1

SANDĖLIUKAS

0.70 54.37

2 KORIDORIUS 8.72

3 VONIA 5.03

4

VIRTUVĖ

6.90

5 KAMBARYS 15.15

6 KAMBARYS 17.87

6 1 KORIDORIUS 9.52 59.75

2 KAMBARYS 16.40

3 KAMBARYS 20.98

4

VIRTUVĖ

7.25

5 VONIA 4.90

6

SANDĖLIUKAS

0.70

7 1

VIRTUVĖ

7.29 72.22

2 KAMBARYS 19.99

3 KAMBARYS 16.94

4 KAMBARYS 12.60

5 VONIA 5.03

6

SANDĖLIUKAS

0.70

7 KORIDORIUS 9.77

8 1

SANDĖLIUKAS

0.70 55.55

2 KORIDORIUS 9.30

3 KAMBARYS 17.49

4 KAMBARYS 15.94

5

VIRTUVĖ

7.16

6 VONIA 4.96

A

6

1 3 4 6

D

2 5

1

3 42 5

B

C

A

D

B

C

+21 Co

1286 W+21 Co

705 W
+21 Co

513 W
+21 Co

617 W
+21 Co

1268 W

+21 Co

885 W

+21 Co

716 W

+21 Co

395 W

+21 Co

395 W

+21 Co

604 W+21 Co

867 W

+21 Co

370 W

+21 Co

367 W

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO

PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2019.11 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO128667-19/47-TDP-ŠV-B-2

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STUMBRŲ G. 23, VILNIUJE

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

Statytojas: UAB "MANO BŪSTAS VILNIUS"

Užsakovas: VšĮ "ATNAUJINKIME MIESTĄ"

11

PV

17862 PDV T. ARLAUSKAS

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU ŠILDYMO SISTEMA M 1:100

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU ŠILDYMO SISTEMA  M 1:100

Esamas šoninio
pajungimo radiatorius

>634 WEsamas šoninio
pajungimo radiatorius

>634 W

Esamas šoninio
pajungimo radiatorius

>634 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>643 WEsamas apatinio
pajungimo radiatorius

>643 W
Esamas apatinio

pajungimo radiatorius
>643 WEsamas apatinio

pajungimo radiatorius
>1058 W

Esamas šoninio
pajungimo radiatorius

>770 W

Esamas šoninio
pajungimo radiatorius

>926 W

Esamas šoninio
pajungimo radiatorius

>551 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>593 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>593 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>555 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>1328 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>1074 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>906 W

Esamas apatinio
pajungimo radiatorius

>1301 W

Esamas rankšluosčių

pajungtas nuo
džiovintuvas 100 W,

šildymo sistemos

2xDN15
pagal sieną

2xDN15
pagal sienąDN15

DN15
DN15

DN15

DN15

Į ir iš šildymo sistemos

Naujai įrengiamas termostatinis
ventilis su termostatine galva

ESAMO ŠONINIO PAJUNGIMO RADIATORIAUS
PAJUNGIMO SCHEMA

Esamas nuorinimo
ventilis

Esamas išleidimo

Į ir iš šildymo sistemos
Esama "H"

Ant esamo integruotoEsamas nuorinimo

ESAMO APATINIO PAJUNGIMO RADIATORIAUS

ventilis

ventilis

PAJUNGIMO SCHEMA

tipo jungtis

termostatinio ventilio
įrengiama termostatinė

galva

Į ir iš šildymo sistemos

Naujai įrengiamas termostatinis
ventilis su termostatine galva

Esamas nuorinimo ventilis

ESAMO RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVO
PAJUNGIMO SCHEMA

Pastabos
1.  Ant esamų apatinio pajungimo radiatorių integruotų termostatinių

ventilių numatyta įrengti termostatines galvas
2.  Prie esamų šoninio pajungimo radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų

numatyta įrengti termostatinius ventilius su termostatinėmis galvomis
3.  Šildymo sistemos vamzdžiai ir šildymo prietaisai nekeičiami,

paliekami esami.
4.  Brėžiniuose esamų šildymo prietaisų šildymo galia nurodyta prie

šilumnešio parametrų 60/40 C, kai patalpos oro temperatūra +20 C oo

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 2 

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 2 

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 2 

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 2 

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 3 

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 3 

Termostatinio ventilio
išankstinio srauto

nustatymo padėtis Nr. 1 
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