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PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINAIRAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. Žymuo Pavadinimas Lapų Puslapis 

1. PLP-19-003-TDP-ŠP.PDŽ Projekto bylos dokumentų žiniaraštis 1 1 
2. PLP-19-003-TDP-ŠP.AR Aiškinamasis raštas 4 2÷5 
3.  Prijungiamo prie šilumos tinklų objekto pasas 1 6 
4. PLP-19-003-TDP-ŠP.TS Techninės specifikacijos 2 7÷8 

5. PLP-19-003-TDP-ŠP.SKŽ Keičiamų įrenginių šilumos punkte sąnaudų 
žiniaraštis 1 9 

 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
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1.  Esamo šilumos punkto principinė schema 1 10 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, SĄRAŠAS: 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 
 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 
 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 
 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 
 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 
 STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 
 LST1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai” 
 2011 m. birželio 17 d. LREM įsakymu Nr. 1-160 patvirtintos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 
įrengimo taisyklės“ 
 2017 m. rugsėjo 18 d. LREM įsakymu Nr. 1-245 patvirtintos „Įrenginių ir  ir šilumos perdavimo tinklų šilumos 
izoliacijos įrengimo taisyklės“ 
 2010 m. spalio 25 d. LREM įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“ pakeitimo 
2017 m. kovo 2 d. Nr. 1-60 
 HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" 
 HN 33:2016 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje"  
 RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo taisyklės“ 
 2011 m. birželio 17 d. Nr. 1-160 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Energetikos 

ministro 2011-06-17 įsakymas Nr. 1-160. 
 2010 m. balandžio 7 d. Nr. 1-111 „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) 

taisyklės“ 
 HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir 

visuomeninėse patalpose“ 
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Šilumos punkto įrenginių patikrinimas. 

1. Esama padėtis 

1. Esamas šilumos punktas prie šilumos tinklų pajungtas pagal nepriklausomą schemą. 

2. Šilumos skaitiklis SKS-3-U2 su srauto jutikliu Sharky VMC-087  DN40 Qnom=10,0 m3/h; Qmin=0,1 m3/h; 

Qmax=20,0 m3/h  įrengtas ant grįžtamos šilumnešio linijos. 

3. Šilumokaitis šildymui 507 kW. 

4. Šilumokaitis karštam vandeniui 399 kW. 

5. Dvieigis vožtuvas šildymui VM2-32; G=4,30 m3/h; kvs=10,0 m3/h; su pavara AMV20. 

6. Dvieigis vožtuvas karštam vandeniui VM2-40; G=11,4 m3/h; kvs=16,0 m3/h; su pavara AMV30. 

7. Cirkuliacinis siurblys šildymui UPS 65-120F; G=17,0 m3/h; H=6,0 m. 

8. Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui UPS 25-80; G=2,0 m3/h; H=6,0 m. 

10.   Skaičiuotinos temperatūros šilumos punkte: - šildymo sistema – 115-56ºC / 51-65ºC; karšto vandens 

sistema - 60-30ºC / 5-55ºC. 

11.  Šilumos apkrovos iki renovacijos:  

       -  šildymui  -  507 kW (8,720 m3/h) 

       -  karštam vandeniui  -  399,0 kW  (11,438 m3/h) 

12. Šilumos apkrovos po renovacijos:  

       -  šildymui  -  250,3 kW (3,648 m3/h) 

       -  karštam vandeniui  -  399,0 kW  (11,438 m3/h) 

2. Šilumos punkto projektiniai sprendiniai 

Po daugiabučio namo renovacijos L. Asanavičiūtės g. 14 ( butai 1-72; 133-159), Vilnius, keičiamas 

cirkuliacinis siurblys šildymui. 

 Šildymui projektuojamas aukšto efektyvumo cirkuliacinis siurblys MAGNA3 65-120F; G=5,2 m3/h; H=10 m; 

Nel.=600 W; komplekte su prijungimo detalėmis.  

Esamas dvieigis vožtuvas šildymui VM2-32, kvs=10,0 m3/h paliekamas esamas.  

Šilumos punkto esami įrenginai (kurie nekeičiami), vamzdynai ir izoliacija  yra tinkama tolimesnei eksploatacijai.   

Šilumos punktas automatizuotas ir lieka esamas (keičiamas tik cirkuliacinis siurblys šildymui). Patalpa lieka 

esami: apšvietimas, vėdinimas, trapas – esami.  

Šilumos punkte projektuojamos technologinės įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai 

gyvenamajai aplinkai turi atitikti HN 33:2016 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" bei  HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai 

gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ reikalavimams. 

Rangovas privalo atlikti triukšmo matavimus statybos užbaigimo etape gyvenamose patalpose dėl šilumos 

punkto keliamo triukšmo (įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai gyvenamajai aplinkai turi 

atitikti HN 33:2016 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje" reikalavimams). 
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3. Šilumos apskaitos prietaiso patikrinimas 

1. Šilumos apskaitai sumontuotas šilumos skaitiklis Šilumos skaitiklis SKS-3-U2 su srauto jutikliu Sharky 

VMC-087  DN40 Qnom=10,0 m3/h. Karšto vandens srautas pirminiame kontūre (11,438 m3/h) yra didesnis nei 

šildymo (3,648 m3/h). 

Kadangi karšto vandens sistema paliekama esama, o esamo šilumos skaitiklio srauto parinkimo ribos iš šilumos 

skaitiklių parinkimo lentelės yra >8.0-16.0, todėl esamas apskaitos skaitiklis yra tinkamas. 

2. Paliekamas esamas papildymo skaitiklis ETWI DN15 Qnom=1,50 m3/h. 

3. Paliekama esama matavimo ir duomenų nuskaitymo sistema Rubisafe III. 

Lentelė Nr. 1 ŠILUMOS APKROVOS 
     

  
ŠILDYMAS KV RUOŠIMAS 

VISO 
115-56ºC/51-65ºC 60-30ºC/5-55ºC 
Q, kW G, m3/h Q, kW G, m3/h Q, kW G, m3/h 

Prieš rekonstrukciją 507,0 8,720 399,0 11,438 906,0 20,158 
Po rekonstrukcijos 250,30 3,648 399,0 11,438 649,3 15,086 

 

PDV Vitalij Sklepovič 

Pastaba:   

1. Vandentiekio dezinfekavimas 

TERMINĖ KARŠTO VANDENS VAMZDYNO DEZINFEKCIJA 

Terminis būdas. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama temperatūra iki 66ºC ir laikoma 25–30 minučių, po to 

atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min. plaunami visi sistemos vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį, 

vandens vartotojai įspėjami, kad bus vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti 

vandens – atliekama dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55ºC ir tiktai tada 

galima jį naudoti. 

2. Buities Vandentiekio Legioneliozių prevencija ir vandens kokybė  

Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2007  reikalavimus 

atitinkančio geriamojo vandens. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų. 

Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 

1) 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, 

neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje. 

2) Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (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 65 0C. 

3) Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, 

kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 

remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

4) Jeigu 1 litre karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 

patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) 

imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 
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legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens 

tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės 

profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens 

mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. 

5) Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 

koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą 

užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto 

vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija 

jame neviršija 1 mg/l.  

6) Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto 

vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos 

produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra autorizuotos 

ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu 

Higienos normos HN 24:2017  VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra. 

Šalto vandens temperatūra +5  0C  (ne aukštesnė kaip 20 0C).  

Statybos užbaigimo procedūros metu privaloma atlikti geriamojo vandens kokybės ir karšto vandens temperatūros  

atavimus. Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.  

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikiami geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose 

ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti higienos normos reikalavimus 

HN 24:2017. 

 



                                                                                                                     Abonento Nr.  
 PRIJUNGIAMO PRIE ŠILUMOS TINKLŲ OBJEKTO PASAS  
                              DAUGIABUTIS NAMAS, L.ASANAVIČIŪTĖS G. 14 (butai 1-72; 133-159), VILNIUS 
 (Objekto pavadinimas, adresas) 

1. PRISIJUNGIMO SITUACINĖ SCHEMA 

 

Nr. 
Genplane Pavadinimas 

Šiluminio punkto Pastato 
kubatūra, 

m3 

Aukštų 
skaičius, 

vnt. 

Pastato 
aukštis, m 

Šildomų 
patalpų 
plotas, 

m2 

Butų, kitų 
patalpų 

skaičius, vnt. 

Šilumos apkrova (po pastato renovacijos/ esama) 

Nr. Grindų 
ALT. 

Šildymui (115/56°C) Vėdinimui (-/-°C) Karštam vandeniui 
(60/30°C) Viso 

Q, MW G, m3/h Q, MW G, m3/h Q, MW G, m3/h Q, MW G, m3/h 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Daugiabutis 
namas  2 158,0 17403 9,0 27,0 5800,82 99 

Po renov. 
0,2503 

Iki 
renovacijos 

(0,507) 

Po renov. 
3,648 

Iki 
renovacijos 

(8,720) 

- - 0,399 14,438 

Po renov. 
0,6493 

Iki 
renovacijos 

(0,906) 

Po renov. 
15,086 

Iki 
renovacijos 
(20,158) 

 
2. ESAMI SLĖGIAI ĮVADUOSE            3. ŠILUMOS POREIKIŲ PARINKIMAS 
SLĖGIAI 

ŠILUMOS 
TINKLŲ 
ĮVADE 

Šildymo 
(vėdinimo) 
sistemos 

papildymas 
Reguliat./siurblys 

SLĖGIS 
VANDENS 

ĮVADE 
P, MPa 

Reikalingas 
vandens 

slėgis įvade 
P, MPa 

Trūkstamas 
vandens 

slėgis įvade 
P, MPa 

Reikalingas 
slėgio 

užtikrinimas 
(vandens 
pakėlimo 
siurblys) 
Yra/nėra 

 ŠILUMOS POREIKIS ŠILDYMUI QŠ, MW ŠILUMOS POREIKIS VĖDINIMUI QŠ, MW ŠILUMOS POREIKIS KARŠTAM VANDENIUI 
QKV, MW 

P1, 
MPa 

P2, 
MPa P1, MPa P1KV, MPa ΔP1KV, 

MPa  Instaliuotas Perskaičiuotas Pokytis % Projektinis Instaliuotas Perskaičiuotas Pokytis % Projektinis Instaliuotas Perskaičiuotas Pokytis % Projektinis 

18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
- - - - - - nėra  0,507 0 -51 0,2503 0 0 0 0 0,399 0 0 0,399 
 
4. ŠILUMOS ĮVADO IR ŠILUMOS PUNKTO CHARAKTERISTIKA 

Šilumos įvadas Šil. 
punkto 

Nr. 

Droselio 
diametr., 

mm 

Šildymo sistemos pajungimo schema 
(nepriklausoma) Vėdinimo sistemos pajungimo schema Karšto vandens paruošimas Šilumos 

apskaitos 
prietaisai 
(markė) 

 

Reguliatoriai 
(markė) 

Siurbliai 
(markė) 

Tūtos 
diametras 

šildytuvas 
Reguliatoriai 

(markė) 
Siurbliai 
(markė) 

Tūtos 
diametras 

šildytuvas 
Pajungimo 

schema 

šildytuvas Cirkuliac. 
siurbliai 
(markė) 

Cirkuliac. 
linija 

pastate 
yra/nėra 

Temper. 
reguliat. 
(markė) 

Magistralės, 
šil. kameros 

Nr. 

Diametr., 
mm 

Ilgis, 
m 

Tipas, 
markė 

F, 
m2 

Tipas, 
markė 

F, 
m2 

Tipas, 
markė 

F, 
m2 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Šilumos 
tinklai D100 6,0 1 

Balansinis 
ventilis 
DN50  

Elektroninis 
reguliatorius MAGNA3 

65-120F 
15,40 
m3/h, 

H=10 m, 
N=0,60 

kW 

- 

Plokštelinis 
507 kW 

 (esamas) 
 

- - - - - - nepriklausoma 
Plokštelinis 

399 kW 
(esamas) 

- 

UPS  
25-80 

G=2,00 
m3/h 

H=6,0 m 
(esamas) 

yra 

Dvieigis 
reguliuojantis 

ventilis 
VM2-40 

Kvs=16,0 m3/h 
pavara 

AMV30 
(esami) 

SKS-3-U2/ 
Sharky VMC-

087 DN40 
Gnom=10,0 

m3/h; 
(ESAMAS) 

Dvieigis 
reguliuojantis 

ventilis 
VM2-32 

Kvs=10 m3/h 
su pavara  
AMV 20 
(esami) 

 
5. ŠILDYMO SISTEMOS CHARAKTERISTIKA                                   6. VĖDINIMO SISTEMŲ CHARAKTERISTIKA                                                                           7. ĮRENGIMŲ PAKEITIMAS 

Šildymo 
sistemos 

charakteristika 

Skaičiuotina 
temperatūra 

H, 
kPa 

Šildymo prietaisai 
Tūris, 

m3 

 

Pavadinimas L, 
m3/h 

Q, 
kW 

Kaloriferiai 

Reguliatorius Tūris, 
m3 

 

Poz. 
Nr. 

Keičiamo įrenginio Pakeitimą atliko 
(projektinė 

organizacija, 
pavardė, vardas) 

Parašas, 
data 

 
 
 
 
 
 

 

Tipas, 
markė F m2 Tipas F Tipas Charakteristika  

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 UAB „Plėtros partneriai“ 

Vienvamzdė, 
apatinio 

paskirstymo 
65/51˚C 6,50 

Esami 
plieniniai 
ir špižiniai 

šoninio 
pajungimo 

- - - - - - - - - 

S-1 UPS 65-
120F 

G=17,0 m3/h; 
H=6,0 m 

UAB “Plėtros 
partneriai“  
V. Sklepovič 

 (projektinė organizacija) 
 

    
 

SPDV (atest. Nr. 32360)  V. Sklepovič 

    
(pareigos, pavardė) 

 
     
    (parašas) 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Medžiagų tiekimas turi būti atliktas pagal šias technines specifikacijas. Jos taip pat įtakoja projektavimą, 

konstrukciją, gamybą, tiekimą, montavimą, montavimo priežiūrą, paleidimą ir aptarnaujančio personalo 

apmokymą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų ir standartų, o tik juos 

papildo. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais būtina vadovautis, yra nurodyti aiškinamajame rašte. 

Montavimui naudoti Lietuvoje sertifikuotus įrenginius ir gaminius. 

Bendrieji reikalavimai 

Įrengiant šilumos punktus ypatingas dėmesys turi būti skirtas: 

- aptarnaujančio personalo ir įrangos saugumui; 

- patikimumui ir eksploatacijos paprastumui; 

- lengvai kontrolei, aptarnavimui ir remontui; 

- įrangos priežiūros ir remonto paprastumui; 

- paprastai eksploatacijai. 

Šilumos punktuose: 

- turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai; 

- turi būti iki 50 ir 220V įtampos kištukiniai lizdai; 

- turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas atbulinis vožtuvas; 

- durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę; 

- patalpos oro temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 10ºC ir ne aukštesnė kaip 28ºC; 

- oro apykaita ne mažesnė kaip 0,5 h-1; 

- santykinė drėgmė neviršytų 75 ; 

- patalpoje esančios prieduobės turi būti uždengtos. 

Įranga montavimui turi būti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie siuntos pridedamas kiekvienos prekės 

techninis aprašymas. Prekių siuntos be techninių aprašymų nepriimamos. 
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Šilumos tiekimo įrangos montavimą gali vykdyti montuotojai turintys kvalifikacijos pažymėjimus šios rūšies 

darbams atlikti.  

Visi atlikti darbai turi būti įforminti atitinkamais aktais. 

1.1. Šilumos tiekimo sistemos šiluminis išbandymas 

Įjungiant sumontuotą, suremontuotą ar rekonstruotą šildymo sistemą, būtina atlikti šiluminį bandymą. 

Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko oro 

temperatūrą. Šiluminio bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Bandymo 

rezultatai įforminami aktu. 

1.2. Paleidimo – derinimo darbai 

Paleidimo - derinimo darbus, o taip pat techninį aptarnavimą gali atlikti specialistai, turintys reikiamą 

kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. Paleidimo - derinimo darbams surašomas priėmimo aktas ir 

patvirtinimas techninės priežiūros vadovo. Užsakovui turi būti pateikta visų atliktų darbų aktai bei  kita reikalinga 

dokumentacija. 

2. Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys 

Cirkuliacinis siurblys atitinkantis Europos sąjungos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinio projektavimo 

reikalavimų sistemą su energija susijusiems gaminiams. 

Didelio efektyvumo šlapio rotoriaus siurblys su EC varikliu (energetinio efektyvumo indeksas EEI  ne daugiau 

0,23) ir elektroniniu galios reguliavimu. Siurblys sukurtas termofikacinio vandens, šalto vandens bei vandens ir 

glikolio mišinių be abrazyvinių medžiagų pumpavimui cirkuliacinėse sistemose.  

Siurblio hidraulikos korpusas padengtas kataforezine danga apsaugai nuo korozijos.  Maksimali pumpuojamos 

terpės temperatūra +110°C, maksimali aplinkos temperatūra +40°C.  Minimali pumpuojamos terpės temperatūra -

20°C , minimali aplinkos temperatūra °-20°C.  Maitinimo įtampa 1~230V, 50Hz.  

Siurblys turi kelis galimus valdymo režimus: Δp-c, Δp-v. Taip pat turi kontaktus siurblio darbo sutrikimams 

(SSM). Siurblys turi LED displėjų, kuriame rodoma siurblio išvystomas slėgių perkrytis bei klaidų kodai. Siurblio 

slėgio nustatymo žingsnis kas 0,5 m.v.st. 

3. Saugos reikalavimai 

Dirbant šilumos punkte būtina laikytis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrengimus. Šilumos punkte 

esantys siurbliai, elektros pavaros turi būti įžeminti. Minėtus įrengimus galima taisyti atjungus nuo maitinimo 

tinklo. Hidraulinės dalies elementus galima keisti tik įsitikinus, kad vamzdynuose nėra vandens. Prižiūrėti šilumos 

punktą gali tik turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą specialistai. 
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KEIČIAMŲ ĮRENGINIŲ ŠILUMOS PUNKTE SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
 Demontavimo darbai     

1. Esamo cirkuliacinio siurblio šildymui   kompl. 1  
 Montavimo darbai     

1. Cirkuliacinio siurblio šildymui  kompl. 1  
 Medžiagos     

S-1 
Cirkuliacinis siurblys šildymui, komplekte su 
prijungimo detalėmis 
G=15,4 m3/h; H=10 m; Nel.=600 W; 1~230V/50Hz 

TS-2 kompl. 1 
MAGNA3 
65-120F 
(Willo) 
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