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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis. 

Projekto elektrotechnikos dalis parengta vadovaujantis: 

Projektavimo užduotimi. 

Projekto architektūrine ir kitomis dalimis; 

Normatyviniais dokumentais. 

 

Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

Nr. Pavadinimas Santrauka 

1.  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
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2.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

3.  Statinių klasifikavimas  STR 1.01.03:2017 

4.  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
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leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
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5.  Esminiai statinio reikalavimai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016  

6.  Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas STR 2.01.01(1):2005 

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

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

9.  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008 

10.  Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01(5):2008 

11.  Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas  STR 2.01.01(6):2008 

12.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

13.  Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje 

HN 33-1:2011 

14.  EĮĮBT 2012m. EĮĮT 

15.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 2011m. EĮĮT 
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Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos: 

LibreCAD; OpenOffice 

Esama situacija: Objektas- Daugiabutis gyvenamas namas. Ozo g. 30, Vilnius. 

Daroma pastato rekonstrukcija. Butuose keičiami radiatoriai. Keičiamas šilumos punktas. 

 

Projekto dalys. 

Valdymo automatikos skydas VAS-ŠM, sistemą valdo ECL (arba analogas) valdiklis. Šiluminio punkto 

sistemos valdymo automatika bus sumontuota automatikos skyde VAS-ŠM, kurio pastatymo vieta – 

šilumos mazgo patalpoje. VAS-ŠM maitinimas numatytas “Elektrotechnikos” pr. byloje. 

1. Automatizuojamas šilumos mazgas, susidedantis iš šildymo ir karšto vandens kontūrų. Šildymo 

sistemų valdiklis palaiko pastovią, subalansuotą patalpų temperatūrą priklausomai nuo kintančios lauko 

temperatūros pagal užsiduotą kreivę (šildančio vandens priklausomybė nuo lauko temperatūros). Taip pat 

valdiklis palaiko pastovią užsiduotą ruošiamo karšto vandens temperatūrą. 

Papildomos šildymo sistemos valdiklių funkcijos: 

• automatinis šildymo sistemos temperatūros sumažinimas nakties metu, priklausomai nuo lauko 

temperatūros; 

• galimybė po naktinio režimo sistemai dirbti padidintu galingumu, kad kuo greičiau pasiekti 

optimalius sistemos parametrus, temperatūras; 

• vasaros režimo funkcija, kai valdiklis stabdo šildymo sistemą, pasiekus užsiduotą lauko 

temperatūrą; 

• ruošiamo karšto vandens temperatūros sumažinimas arba atjungimas naktį; 

• distancinis šildymo sistemos valdymas; 

Apsauginės šildymo sistemos funkcijos: 

• Galima apriboti paduodamą į šildymo sistemą vandens temperatūrą; 

• siurblio periodinis prasukimas vasaros metu; 

• šildymo sistemos apsauga nuo užšalimo. 

Paduodama į šildymo sistemas ar karšto vandens ruošimo temperatūra reguliuojama vožtuvu su 

pavara, kuri gali dirbti automatiniu arba rankiniu režimu. Be pagrindinių pavaros funkcijų, tokių kaip 

rankinis valdymas ir padėties indikacija, pavaros taip pat turi mechaniniam poveikiui jautrų jungiklį, kuris 

apsaugo pavarą ir vožtuvus nuo perkrovos. Ši funkcija automatiškai suderina galutines vožtuvo pozicijas. 

2. Grąžinamos temperatūros reguliavimas 

Projektuojamas elektroninis reguliatorius, skirtas grąžinamai temperatūrai reguliuoti vienvamzdžių 

šildymo sistemų stovuose, remiantis srauto temperatūros signalu. Ant stovų montuojami automatiniai 

balansiniai ventiliai AB-QM su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine srauto ribojimo 
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nustatymo skale, matavimo atvamzdžiais, PN16, Tmaks. 120°C, su terminėmis pavaromis su paviršiaus 

jutikliais. Ant stovų projektuojami automatiniai balansiniai ventiliai užtikrina patikimą šildymo sistemos 

balansą, esant bet kokioms sistemos sąlygoms, nes į kiekvieną stovą patenka reikiamas, bet ne didesnis, 

srautas. Ant grįžtamo šilumnešio stovo montuojami paviršiniai temperatūros davikliai, skirti perduoti 

informaciją valdikliui apie esamas stovų temperatūras. Šilumos punkte montuojamas elektroninis 

reguliatorius, kuris yra sujungtas su terminėmis pavaromis ir paviršiniais temperatūros davikliais. 

Reguliatorių galima montuoti kaip skyde VAS-ŠM taip ir atskiroje dėžėje (su maitinimo 230V/24V 

bloku) , kuria montuojama šalia skydo ant sienos.  

3. Radiatorių šilumos daliklių nuskaitymas 

Projektuojamas daliklinis šilumos duomenų nuskaitymas (dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus) ir 

kaupimas M-bus protokolu (Ethernet interfeisu). Naudojami dalikliai, kurie montuojami ant kiekvieno 

buto radiatoriaus. Dalikliai su autonominiu maitinimu. Signalų perdavimas-radijo bangomis. Šilumos 

punkte specialusis valdiklis apdoroja informacija ir siunčia ją GPS moduliu pagalba į duomenų kaupimo 

ir apdorojimo centrą (nustato užsakovas arba šilumos tiekėjas). Arba galima gauti duomenys tiesiai iš 

valdiklio (iš šilumos punkto).  

4. Bendrieji reikalavimai 

Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami. Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per 

sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama 

medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir 

gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 

sąlygas. 

Įrangą įžeminti pagal EĮĮBT reikalavimus. Įžeminama Cu 10mm² skerspjūvio laidininku nuo įrengto 10 

omų įžemintuvo. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR 

statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

 

5. Techniniai rodikliai 

Automatikos  prietaisas, reguliuojami 
elementai 

Mat.vnt. Kiekis Pastabos 

Valdiklis vnt. 1  
Valdiklis CCR3 vnt. 2 Grąžinamos temperatūros reguliavimui 
Valdiklio CCR3 praplėtimo modulis vnt. 1 Grąžinamos temperatūros reguliavimui 
Valdiklių CCR3 valdomų stovų vnt. 46 Grąžinamos temperatūros reguliavimui 
Reguliuojamos pavaros vnt. 2  
Valdomi siurbliai vnt. 2  
Dalikliai ant radiatorių vnt. 412 Duomenų perdavimas 
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TS 01. Bendrieji reikalavimai ir instrukcijos 
 Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui turi būti privalomai 
atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 
 Montavimo, paleidimo derinimo organizacija turi būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais 
reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą.  
 Visa inžinerinė įranga turi būti montuojama pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus, galinčius 
įtakoti į gamintojo garantinius įsipareigojimus. 
 

1.1. Automatikos skydo komponentai 
1.1 Bendri reikalavimai 

Automatikos skydas – tai skydas, susidedantis iš surenkamo (modulinio tipo) arba suvirinto metalinio korpuso, 
užrakinamų durų, kurios vyriais tvirtinamos prie korpuso, ir montažinės plokštės. Tarp korpuso ir durų tvirtinami 
gumos įspaudai. Kabelių įvedimui į skydą dugne arba viršuje (pagal poreikį ir aplinkos sąlygas) numatytos 
kiaurymės su kabelių sandarinimo tarpinėmis.  
Elektrotechniniai prietaisai montuojami skyde sutinkamai su jų techniniais reikalavimais: 

 prietaisai su darbo metu po įtampa esančiomis atviromis dalimis montuojami ne arčiau kaip 20mm vienas 
nuo kito; 

 elektriniai sujungimai skyde atliekami variniais laidais pynėse, atvirai arba uždaruose plastmasiniuose 
loviuose; 

 valdymo jėgos skydas su išoriniais automatikos įrenginiais jungiamas kabeliais per skydo įvadinių gnybtų 
rinklę; 

 visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu nesančios , bet 
galinčios atsidurti po įtampa, patikimai sujungiamos su įžeminimo kontūru. 

Valdymo skyduose turi būti numatytas TN-S tipo elektros tinklo posistemės įvadas su kirtikliu. Skyduose taip pat 
turi būti numatytas vidinis apšvietimas, el. rozetė su įžeminimo gnybtu valdiklio programavimo įtaiso el. 
maitinimui ir dėklas skydo dokumentacijai.  
Valdymo jėgos skyduose su padidinto išskiriamo šilumos kiekio elektrotechniniais įrenginiais (dažnio keitikliais, 
transformatoriniais greičio reguliatoriais, el. šildytuvų galios reguliatoriais ir kt.) turi būti numatyta skydo vidaus 
oro temperatūros ir perteklinės šilumos šalinimo įrangos kontrolė. 
Kiekvienas valdymo jėgos skydas turi turėti techninį įrenginio pasą.  
Valdymo jėgos skydo konstrukcijoje turi būti numatyti elementai jo vertikaliam tvirtinimui ant specialių metalinių 
konstrukcijų stovo arba pakabinimui ant sienos. Skydo apsaugos klasė turi būti ne žemesnė nei IP65. 

Automatikos skydas turi turėti: 
 Nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui; 
 Įžeminimo šyną, elektriškai sujungtą su korpusu, bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo laidininkų 

prijungimui; 
 Elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500V, 50 Hz bandymo kintamą įtampą, l minutę; 
 Kabelių įėjimus apačioje ir/arba viršuje; 
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 Ne mažesnis kaip 30% laisvos montavimo vietos rezervas. 
1.2. Kirtikliai 

kirtikliai – naudojami el. Energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. 
pagrindiniai reikalavimai: 
-polių skaičius – 3, 
-jėgos grandinių įtampa ~400/230v, 50Hz, 
-indikacija “įjungtas-išjungtas”. 

1.3  Automatiniai jungikliai 
Visi variklių apsaugos automatai turi būti skirti darbui pagal AC-3 kategoriją. Atjungimo geba 10 kA. 
Apsaugos automatai naudojami gaisrinių siurblių arba priešgaisrinių ventiliatorių jėgos grandinėse turi būti tik su 
apsauga nuo trumpojo jungimo. 
Kartu su kiekvienu variklių apsaugos automatu turi būti patiektas bent 1NA ir 1NU papildomų kontaktų blokas. 

 Įtampos transformatoriai 
Išorinių įrenginių (oro užsklandų ir reguliavimo vožtuvų pavarų, matavimo prietaisų ir t.t.) maitinimui turi būti 
naudojama 24 VAC įtampa. Įtampos transformatorius turi turėti 50 rezervą. 

1.4  Tarpinės relės 
230V grandinių komutavimui turi būti naudojamos tarpinės relės. Tarpinės relės turi turėti 2 arba 4 persijungiančius 
kontaktus, ritės įtampa 24 VAC arba 24 VDC, kontaktų jungiamoji geba 5A 230VAC. 
Tarpinės relės turi būti montuojamos ant DIN bėgio. 
 

2. Programuojamas valdiklis 
 

• Šildymo valdymas pagal priklausomybę nuo lauko oro temperatūros. 
• Turi būti galimybė nustatyti šešis lūžio taškus šildymo kreivėje bei apriboti mažiausią ir didžiausią į 
šildymo sistemą tiekiamą temperatūrą. 
• Grąžinamos temperatūros ribojimas šildymo kontūrui pagal priklausomybę nuo lauko oro temperatūros, 
karšto vandens ruošimui ribojimas pagal fiksuotą vertę. 
• Turi būti galimybė koreguoti šildymą pagal vidaus temperatūros signalą. 
• Turi būti galimybė nustatyti šildymo komforto ir ekonomijos periodus kiekvienai dienai individualiai. 
• Turi būti galimybė optimizuoti šildymą pagal pastato ir sistemos tipą. 
• Valdiklis turi turėti galimybę signalizuoti apie nukrypimus nuo reguliuojamų dydžių. 
• Valdiklis turi turėti galimybe registruoti pateiktų ir paskaičiuotų temperatūrų vertes iki keturių parų. 
• Valdiklis turi turėti šildymo kontūro pavaros apsaugos nuo švytavimo programą. 
• Valdiklis turi turėti šildymo kontūro pavaros mankštinimo funkcija vasaros metu. 
• Valdiklis turi turėti šildymo siurblio pramankštinimo vasaros metu funkciją. 
• Valdiklis turi turėti šildymo sistemos papildymo kontrolę pagal signalą nuo sumažėjusio sistemos slėgio. 
Turi būti galimybės pasirinkti sistemos užpildymo trukmę, signalizavimą apie per pasirinktą laiką nepavykusį 
pildymą bei nutraukti pildymo procesą, siekiant apsaugoti nuo vandens sukeltos žalos. 
• Valdiklis turi turėti automatinę karšto vandens valdymo parametrų nustatymo funkciją. 
• Valdiklis turi turėti karšto vandens buitinėms reikmėms temperatūros pakėlimo funkciją, reikalingą 
šiluminiam vamzdynų dezinfekavimui. 
• Atsakingi asmenys turi turėti galimybę valdyti energiją pagal galios poreikį. 
• Valdiklio suderinimo protokolas turi būti užpildytas ir pateiktas užsakovui. 
• Aplinkos temperatūra darbo metu iki 50°C. 
• Apsaugos nuo išorės poveikio lygis ne mažesnis už IP41. 
• Valdiklis turi turėti ryšio sąsają valdymui ir duomenų perdavimui. Duomenų apsikeitimo protokolas 
Modbus. Protokolo duomenys turi būti atviri. 
 
3. Vandens temperatūros jutiklis (paviršinis) 
Kartu su programuojamu valdikliu skirtas šildymo sistemų vandens temperatūros matavimui. Jutiklio konstrukcija 
turi būti pritaikyta jo tvirtinimui ant vamzdžio. Temperatūra matuojama  (0.. +100)°C ribose. Apsaugos klasė IP65. 
3.1. Lauko oro temperatūros jutiklis 
Kartu su programuojamu valdikliu skirtas aplinkos oro temperatūros matavimui lauke. 
Matavimo ribos (-30..+30)°C. Jutiklio konstrukcija turi būti pritaikyta jo tvirtinimui ant pastato 
sienos. Apsaugos klasė IP65. 
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4. Elektroninis reguliatorius, skirtas grąžinamai temperatūrai reguliuoti vienvamzdžių šildymo sistemų stovuose, 
remiantis srauto temperatūros signalu (CCR3) 
CCR3 valdiklis montuojamas šilumos punkte. Į CCR3 reguliatorių atvedami laidai nuo TWA pavarų, minimalus 
laido storis 0,75mm2  kai laido ilgis neviršija 150 metrų.  CCR3 reguliatorius – tai reguliatorius, naudojamas 
grąžinamai temperatūrai reguliuoti vienvamzdėse šildymo sistemose, turintis tokias funkcijas, kaip temperatūros 
registravimas ir stovo temperatūros stebėjimas. Reguliatorius yra prijungtas prie TWA-Z (NO) tipo termopavarų 
ir ESMC tipo nuotolinių temperatūros jutiklių PT1000, sumontuotų ant kiekvieno stovo. Stovų balansavimui 
naudojami automatiniai ventiliai (debito ribotuvai) AB-QM, kurių įtaka yra lygi 1 

• Temperatūros dipazonas  -20 … +120 °C; 
• Valdymo stovų skaičius: 20 +16 išplėtimo modulis; 
• Išėjimo signalas į pavaras: 24V AC; 
• Aliarmo išėjimo signalas: 24V AC; 
• Atminties kortelės tipas: SD; 
• Aplinkos temperatūra: 0-50 °C; 
• IP20; 
• Montavimas DIN 35mm; 

5. Dėžė reguliatoriui 
Dėžė skirta reguliatoriui, turi būti rakinama, virštinkinė su DIN bėgeliu. Komplekte maitinimo šaltinis AC 
230V/24V; IP44; 

6. Montavimo medžiagos. 
Sujungimų dėžutės pagamintos iš PVC ir pakankamai didelės, kad sutalpintų visus sujungiamus kabelius.  
Gofruoti  (arba lygus) PVC vamzdeliai naudojami papildomai mechaninei kabelių izoliacijai perėjimuose tarp 
aukštų, kertant sienas ir vėdinimo įrenginių įvaduose. Visi vamzdžiai nepalaiko degimo.  Komplekte su 
vamzdžiais tvirtinimo prie sienos (lubų) elementai. 
Plastikiniai kanalai (iš PVC), su dangčiais.  
 

7. Kebeliai, laidai. 
Kabeliai naudojami stacionariam automatikos spintos, jutiklių ir elektrotechninių prietaisų sujungimui į 
atitinkamas valdymo, matavimo bei signalizacijos grandines uždarose patalpose. Projekte naudojamų kabelių 
skerspjūviai ir gyslų skaičiai: 4x1.5, 3x0.75, 3x1, 2x0,75, 3x1.5, 2x1,5.  
Elektros tinklo kabeliai, kurių vardinė įtampa Uo / U ≤ 0,6 / 1 kV  
Priešgaisrinių sistemų kabeliai turi užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą priešgaisrinių sistemų 
įrenginiams. Tam tikslui turi būti naudojami ugniai atsparūs kabeliai, kurie turi užtikrinti priešgaisrinių sistemų 
veikimą gaisro metu ne trumpiau kaip 60 minučių.   
Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus ir būti ne mažesnis nei 
Cca s1,d1,a1: 

Iki 750V stacionariosios instaliacijos variniai kabeliai. 
Techniniai reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Pastaba 

1 Kabelio konstrukcijos standartas LST 2010 arba LST 2011 
2 Vardinė įtampa U0/U 450/750V 
3 Kabelio degumo klasė (tik pastato viduje) pagal LST EN 50575 Cca s1,d1,a1 
4 Kabelio gyslų išdėstymas (geometrinė forma) Plokščias 
5 Laidininkas Varis 
6 Laidininko tipas pagal LST EN 60228 1 klasė (monolitas) 
7 Žemiausia klojamas temperatūra -5 °C  

 
8. Karšto vandens dalikliai. 

Montuojami ant butų radiatorių. Paskirtis: matuoti šilumos kiekius ir perduoti duomenis. 
 

• Montavimas-ant visų radiatorių tipų; 
• Elektros maitinimas-autonominis; 
• Su komunikacijos moduliu-distancinis nuskaitimas (radijo bangomis) su Ethernet interfeisu; 
• Signalo perdavimo atstumas-ne mažiau 20m; 
• Montavimo-tvirtinimo garnitūra-komplekte; 
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• Apsaugos klasė-IP65; 
 

9. Signalų priėmimo prietaisas („antena“) 
Montuojamas laiptinės (ryšių) skydelyje, arba plastikinėje dėžutėje ant sienos. Paskirtis: priimti (radijo 
bangomis) signalus iš butų daliklių ir perduoti juos į valdiklį šilumos punkte. 
 

• maitinimas-autonominis arba 230V (šiuo atvėjų-nuo bendro apšvietimo laiptinės tinklo); 
• signalo priėmimas-radijo bangomis; 
• signalų priėmimo kiekis-ne mažiau 40 vnt.; 
• signalo perdavimas  į valdiklį-laidu; 
• komunikacijos modulis-su Ethernet interfeisu; 
 

10. Valdiklis, kuris apdoroja signalus iš signalų priėmimo prietaiso. 
 

• neprogramuojamas (gamyklinis); 
• turi galimybę apdoroti ne mažiau 412 signalų; 
• komunikacijos modulis-su Ethernet interfeisu; 
• šėjimo portai-ne mažiau 17; 
• displejus; 
• informacijos apimtis-tikslinama su užsakovu pirkimo metu; 
• su galimybe dirbti su GPS moduliu; 
 

11. GPS modulis. 
Skirtas perduoti signalą iš Valdiklio (kuris apdoroja signalus iš signalų priėmimo prietaisų) užsakovui 
(karšto vandens tiekiejui ar kitai įmonei); 
 

• modulis su SIM kortele, palaiko mobiljijo ryšio LR tiekiejus; 
 
 

 
 

12. Montavimo darbai 
Atliekant darbus, turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių normų ir standartų. Tarptautinės elektrotechnikos 
komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai neprieštarauja Lietuvoje 
galiojančioms normoms ir standartams. 
• Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio 
rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas 
vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 
• Kur kabeliai ir įvorė eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles. Kabeliai visada turi 
būti įkišti į įvores, o įvorės įtvirtintos reikalingose savo vietose. 
• Kabeliams ir vamzdžiams kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos 
statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį, kabeliai po 30cm iš abiejų sienos pusių dažomi 
ugniai atspariais dažais. 
• Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visus mechanines apkrovas, 
atsirandančias dėl kabelių svorio, bet ne rečiau nei kas 200mm. 
• Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau 
neturi kirstis. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
• Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos 
suderinti su Užsakovu. 
• Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina 
atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 m 
aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus. Apsauga turi būti atliekama, naudojant lanksčius 
mažiausiai 20 mm plieninius vamzdžius ir bent 20% didesnio, negu į juos instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu 
trys ar daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno 
kanalai. Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip ir konstrukcijos už jų. 
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• Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad kabelio šarvu 
netekėtų srovė. Kiekvienas kabelis ar įrenginys turi turėti savo atskirą įžeminimo gnybtą valdymo pastotėje. 
• Prie įrenginio turi būti palikta pakankamai kabelio, kad reikalui esant būtų galima įrenginį patraukti 0,5 m. 
Atliekamas kabelio ilgis turi būti susuktas žiedu ir surištas dirželiais. 
• Daugiagyslių laidų galams apspausti, kad užtikrinti patikimą sujungimą, turi būti naudojami tam tikslui 
skirti antgaliai. 
• Skirtingos įtampos kabeliai turi būti sugrupuoti atskirai ir į valdymo pastotę turi patekti iš skirtingų pusių. 
• Turi būti vengiama skirtingos įtampos kabelių susikirtimų tiek valdymo pastotės viduje, tiek išorėje. 

 
12.1 Prietaisų ir automatikos įrenginių montavimas. 

• Visi prietaisai prieš montavimą turi būti patikrinti, o patikrinimo rezultatai surašyti protokole. 
• Po  automatikos  įrenginių ir prietaisų patikros visi  prietaisai  paruošiami pervežimui  statybos aikštelę, t.y. 
judančios prietaisų dalys, pajungimo vietos turi būti apsaugotos nuo drėgmės, dulkių ir kt. nešvarumų. Su 
prietaisais montavimui taip  pat perduodamos  tvirtinimo  detalės,   specialūs įrankiai, gauti kartu su prietaisais. 
• Prietaisų ir automatikos įrenginių išdėstymo objekte vietos turi atitikti projekto nurodymus. 
• Automatikos prietaisus galima montuoti tik tada,  kai patalpose užtikrinta gamintojo nurodyta oro 
temperatūra ir santykinė drėgmė. 
• Sumontuotų prietaisų ir automatikos įrenginių įvadai iki kabelinių ir vamzdinių linijų prijungimo momento 
turi būti uždari. 
• Cheminės   -   fizinės   analizės prietaisai   montuojami   pagal   gamintojo nurodymus. 
• Antrinių rodančiųjų ir registruojančiųjų prietaisų skalės, uždaromoji armatūra, daviklių valdymo, kontrolės 
įtaisų rankenėlės turi būti  1.0 - 1.7m aukštyje. 
• Automatinių valdymo sistemų ir kiti programuojamieji valdikliniai kompleksai montuojami pagal 
gamintojo nurodymus. 

 
13. Bandymai. 

  Visos objekto naujai montuojamos automatizuotos inžinerinės sistemos turi būti išbandytos atskirai. Turi būti 
išbandytos motorų (siurblių, pavarų, ventiliatorių ir t.t.) sukimosi kryptys, jų veikimo seka. Objekte sumontuota 
matavimo įranga turi būti patikrinta metrologinę patikrą turinčiais kontroliniais matavimo prietaisais. Patikros 
protokuoluose fiksuojamos jutiklių rodmenų paklaidos, esant minimalioms, vidutinėms ir maksimalioms 
technologinio ciklo apkrovoms. Turi būti išbandytos visos kartu ir kiekviena atskirai visų valdomų inžinerinių 
įrenginių apsaugos (nuo užšalimo, perkaitimo ir kt.) . 
 

14. Žymėjimai. 
 Visi sumontuoti įrenginiai turi būti sužymėti. Žymėjimas turi būti atliktas ant kalto plastiko su juodomis 
išgraviruotomis raidėmis. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą 
projektinę dokumentaciją. 
 Visi žymėjimai turi būti suderinti su Užsakovu. 

15. Įžeminimai. 
 Elektros įrenginių korpusai ir metalinės konstrukcijos, ant kurių gali atsirasti įtampa pažeidus laidininkų 
izoliaciją, turi būti įžemintos (įnulintos). Įžeminimas atliekamas pagal EĮĮT reikalavimus. 
 

16. Saugos reikalavimai 
Įvykdyti technines ir organizacines priemonės veikiančiuose elektros įrenginiuose nurodytus Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 44, 56, 72, 73, 143, 144, 145, 146  148 ir kt. punktuose. Šių taisyklių 
reikalavimus privalo įvykdyti eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys. 
 

17. Personalo apmokymas. 
• Rangovas turi apmokyti aptarnaujantį personalą, kaip dirbti, aptarnauti ir esant reikalui remontuoti naujai 
projektuojamą automatikos sistemą  ir garantinių įsipareigojimų užtikrinimui (kai rangovas yra ne Lietuvos 
respublikos ūkio subjektas). 
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Pozicija, 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
TS 

punktas 

1. Šilumos punktas. Medžiagos 
2.  ECL (arba analogas) programuojamas valdiklis   kompl. 1 TS 2 
3.  Lauko oro temperatūros jutiklis (-30..+30)°C  vnt. 1 TS 3.1 
4.  Vandens temperatūros jutiklis  (0...+100)°C įmerkiamas R1-R4 vnt. 4 TS 3 

Automatikos skydai 
5.  Automatikos skydas-metalinias, rakinamas, karšto 

cinkavimo, montavimas ant sienos, kabeliai iš apačios ir 
iš viršaus, rakinamos durys. 

VAS-
ŠM 

kompl. 1 TS1.1 

Montavimo medžiagos 
6.  Sujungimų dėžutė (5 kontaktų)  vnt. 4 - 
7.  Kabelių tvirtinimo dirželiai (100vnt.)  vnt. 1 - 
8.  Vamzdžių d16-d40 tvirtinimo elementai (100vnt.)  vnt. 12 TS 6 
9.  Kabelių montavimo kanalas (100x50x2000) su 

tvirtinimo elementais 
 kompl. 4  

10.  PVC vamzdis d16mm  m 300 TS 6 
Kabeliai  (Cca s1,d1,a1 klasės)  

11.  Cu 3x1,5    m 75 TS 7 
12.  Cu 4x4,5    m 30 TS 7 
13.  Cu 2x0,75    m 110 TS 7 
14.  Laidas Cu 1x10  m 25 TS 7 

Šilumos punktas. Darbai 
15.  Skydo VAS-ŠM komplektavimas, montavimas ant 

sienos 
 kompl. 1 - 

16.  Valdiklio reguliavimas  kompl. 1  
17.  Kabelių tiesimas, pajungimas  kompl. 1 - 
18.  Kabelių matavimai  vnt. 8  
19.  Pereinamųjų kontaktų matavimai  vnt. 16  

 
2. Grąžinamos temperatūros reguliavimas. Medžiagos 

20.  CCR elektroninis reguliatorius su programuojamu 
valdikliu. 

 kompl. 2 TS 4 

21.  CCR elektroninio reguliatoriaus praplėtimo modulis  vnt. 1 TS 4 
22.  Dėžė reguliatoriui su maitinimo šaltiniu 24V  kompl. 2 TS 5 

Montažinės medžiagos 
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23.  PVC vamzdis d16mm  m 150 TS 6 
24.  PVC vamzdis d32mm  m 300 TS 6 
25.  PVC vamzdis d40mm  m 150 TS 6 
26.  Kabelių kanalas su dangčiu PVC 100x50mm  m 6 TS 6 
27.  P/G mastika  kg 2 Sertifikuo

ta LR 
Kabeliai 

28.  Cu 2x0,75  m 910  
29.  Cu 3x1,5  m 10  

Grąžinamos temperatūros reguliavimas. Darbai 
30.  Valdiklių reguliavimas  kompl. 2  
31.  Kabelių tiesimas vamzdžiuose (d16-d40) ir kanale 

(100x50) 
 m 910  

32.  Skylių gręžimas sienose, užsandarinimas  vnt 25  
33.  Sistemos bandymai  kompl 1  
34.  Kabelių matavimai  vnt. 47  
35.  Pereinamųjų kontaktų matavimai  vnt. 94  

Radiatorių daliklių (skaitiklių) rodmenų nuskaitymas. Medžiagos 
36.  Daliklis, su tvirtinimo elementais (montavimas ant butų 

radiatorių) 
 vnt 412 TS 8 

37.  Signalų priėmimo prietaisas („antena“)  vnt 15 TS 9 
38.  Valdiklis, kuris apdoroja signalus iš signalų priėmimo 

prietaiso. 
 vnt 1 TS 10 

39.  GPS perdavimo modulis  vnt 1 TS 11 
40.  GPS signalo priėmimo prietaiso („antenos“) montavimo 

plastikinė dėžutė 
 vnt 15 TS 6 

41.  Valdiklio ir GPS perdavimo modulio (šilumos punkte) 
montavimo skydelis, plastmasinis, su 12V maitinimo 
prietaisu 

 kompl 1 TS 6 

42.  Signalinis kabelis Cu 3x1,5  m 180 TS 7 
43.  Kabelio apsaugos vamzdis PVC d16 (su tvirt. 

elementais) 
 vnt 90 TS 6 

44.  P/G mastika  kg 2 Sertifikuo
ta LR 

Radiatorių daliklių (skaitiklių) rodmenų nuskaitymas. Darbai 
45.  Stovo tarp aukštų gręžimas d20mm  vnt 27  
46.  Daliklio montavimas ant radiatoriaus  vnt 412  
47.  GPS signalo priėmimo prietaiso („antenos“) 

montavimas (laiptinės skydelyje) 
 vnt 15  

48.  Vamzdžio d16 tvirtinimas prie GB lubų  m 90  
49.  Signalinio kabelio Cu 3x1,5 montavimas vamzdyje  m 90  
50.  Signalinio kabelio Cu 3x1,5 montavimas stove  m 90  
51.  Skydelio montavimas ant sienos  vnt 1  
52.  Valdiklio ir GPS modulio montavimas ir nustatymai  kompl 1  
53.  Skylių hermetizavimas PG mastika po kabelio tiesimo  vnt 30  

 














