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1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

   

     

 

Daugiabučio gyvenamojo namo Minties g. 44 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

 

     

 

2. Užsakovas, statytojas: 
 

   

 

VŠĮ Atnaujinkime miestą įm. k. 300662245 Panerių g. 20, 03209 Vilnius, 
 

 

     

 

3. Prijungimo taškas: 
 

   

 

Esama pastato Minties g. 44 šilumos punkto patalpa. Esamas įvadas. 
 

 

     

 

4. Slėgis prijungimo taške: 
 

   

     

 

  Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,52-0,91 0,57-1,11 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,35-0,60 0,43-0,67 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,10-0,45 0,20-0,55 MPa 
 

 

     

 

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške: 
 

  

     

 

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 
 

 

     

 

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai: 
 

   

     

 

  Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 0,570 0,464 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui 0,270 0,164 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui 0,300 0,300 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui - - MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
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6A. Projektuojamo objekto šilumos poreikių padengimas pagal energijos šaltinius: 
 

 

   

 

  Šilumos 

poreikiai 

 

6A.1. Iš centralizuotų šilumos tinklų 0,464 MW; 

6A.2. Iš atsinaujinančių energijos šaltinių(Saulės kolektoriai) 0,150 MW; 

6A.3. Iš viso 0,614 MW; 
 

 

   
 

 

   

 

 

     

    
    

  

7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti: 
 

 

 

7.1. Šilumos punkto rekonstrukciją pagal nepriklausomą schemą pastato vidaus šildymui ir 

karšto vandens ruošimui.  

7.2. Atlikti Minties g. 44 esamos įvadinės apskaitos patikrinamuosius skaičiavimus ir esant 

reikalui, numatyti šilumos energijos apskaitos pakeitimą.  

7.3. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu. 

7.4. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų 

nuskaitymu. 

7.5. Komercinėms ir gyvenamosioms patalpoms rekomenduojame įsirengti papildomus 

buitinius šilumos apskaitos prietaisus, kuriuos turės prižiūrėti tų patalpų savininkas, ant atšakų į 

komercines ir gyvenamąsias patalpas šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti. 
 

 

   
 

 

   

  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti: 
 

 

   

 

8.1. Šilumos punkto rekonstrukciją pagal nepriklausomą schemą pastato vidaus šildymui ir 

karšto vandens ruošimui.  

8.2. Šilumos tiekėjo sumontuotos įvadinės šilumos energijos apskaitos ir šildymo sistemos 

papildymo skaitiklio (su duomenų nuskaitymo galimybe) prijungimą prie esamos šilumos 

tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.  

8.3. Šalto vandens apskaitą prieš karšto vandens ruošimo šilumokaitį su duomenų nuskaitymu ir 

prijungti prie esamos šilumos tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.  

8.4. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu. 

8.5. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų 

nuskaitymu. 

8.6. Šilumos energijos buitinius apskaitos prietaisus (jeigu bus įrengiami) su duomenų 

nuskaitymu. 
 

 

   
 

 

   

  

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   

 

9.1. Reikalavimai šilumos punktui: 

9.1.1. Įrengti termofikacinio vandens kiekio ribotuvą. 

9.1.2. Projektinės termofikacinio vandens temperatūros reikalavimai šilumos punktui: 

9.1.2.1. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu - 

ne aukštesnė kaip 25 °C; 

9.1.2.2. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu - 

ne aukštesnė kaip 30 °C be recirkuliacijos kontūro, ir ne aukštesnė kaip 45 °C esant 

recirkuliacijai; 

9.1.2.3. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su 

recirkuliacija, budėjimo režime ne aukštesnė kaip 45 °C; 

9.1.2.4. Grąžinamo į CŠT iš šildymo sistemos šildytuvo - ne daugiau kaip 5 °C aukštesnė už 

šilumnešio, grįžtančio iš šildymo sistemos.  

9.1.3. Saulės kolektorių kontūre naudojant glikolį, projekte turi būti tiksliai nurodytas glikolio 

tipas (markė), kuris bus panaudotas pastato vidaus kontūruose ir pateiktas glikolio saugos lapas. 

Jis neturi būti chemiškai agresyvus pagrindinio šilumokaičio korpusui ir lydmetaliui. Projekto 

atskirame skyriuje numatyti priemones apsaugančias nuo glikolio patekimo į karšto vandens 

tiekimo sistemą ir termofikacinio vandens tinklą.  
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9.1.4. Glikoliais užpildytas saulės kolektorių kontūras jungiamas per šilumokaičius, kad 

sudarytų tarpinį kontūrą arba naudoti dvigubas sieneles turinčius šilumokaičius. Slėgis 

tarpiniame kontūre turi būti mažesnis nei šilumos tiekimo sistemoje. Šilumnešio kokybė 

tarpiniame kontūre turi būti tikrinama.  

9.1.5. Atlikti vartojamo šilumos kiekio skaičiavimą dirbant įvairiais režimais (žiemą, vasarą 

sistemoms veikiant atskirai ir lygiagrečiai) įvertinant šilumos energijos apsakaitos prietaiso 

minimalias ir maksimalias matavimo ribas. 

9.1.6. Šilumos punkto schemoje numatyti, kad į šilumos tinklus grąžinamo termofikacinio 

vandens (T2) temperatūra neviršytų temperatūrinio grafiko (1 priedas). 

9.1.7. Šilumos punktas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad ne šildymo sezono metu 

karšto vandens gamyba vartotojo pusėje būtų užtikrinama pagal teisės aktų reikalavimus, kai 

šilumos tiekėjo pusėje termofikacinio vandens T1 temperatūra nuo 60 °C iki 70 °C.  

9.2. Reikalavimai šilumos ir karšto vandens apskaitai: 

9.2.1. Apskaitos prietaisai privalo tenkinti LR norminių dokumentų reikalavimus ir turi būti 

metrologiškai patikrinti. 
 

   
 

   

  

10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   

 

10.1. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Pastato šilumos punkto bei šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų projektus *.pdf 

formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis.  

10.3. Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą turi būti užbaigtos šilumos 

punkto išpirkimo iš AB Vilniaus šilumos tinklų procedūros.  

10.4. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.4.1. Prašymą dėl šilumos punkto patikrinimo, šilumos pirkimo – pardavimo sutarties 

sudarymo ir apskaitos įrengimo (kreiptis vienu prašymu), tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui. Prie prašymo turi 

būti pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos, statybos užbaigimo akto, šilumos punkto(ų) parengties akto(ų) 

bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.  

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu. 

10.6. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 
 

 

   
 

 

  

     

    

         

     

 

   

         

 

 Rengė: Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus inžinierius Laurynas  Ramanauskas 
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(data) 
 

  

         
 

 

 

 

   

 



 

 

 2021 m. kovo 3 d. projektavimo sąlygos Nr. 21055 
 

 

 



 

 

 

   

0 2021 Statybos leidimui, konkursui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 
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Aiškinamasis raštas 0 

     

LT 

Užsakovas:  

VšĮ „Atnaujinkime miestą“,  

Panerių g. 20, Vilnius 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
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ŠILUMOS GAMYBA 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Ruošiamas daugiabučio gyvenamojo namo Minties g. 44, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas. Šioje projekto dalyje sprendžiamas pastato šilumos punkto modernizavimas. 

Sistema suprojektuota remiantis technine užduotimi, šilumos tinklų prisijungimo sąlygomis, 

techninių reikalavimų statybose reglamentais bei statybos normomis ir taisyklėmis: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, priimtas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius, 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01); 

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

STR 1.01.08:2002 – Statinio statybos rūšys; 

STR 1.04.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

STR 2.02.01:2004 – Gyvenamieji pastatai; 

STR 2.09.02:2005 – Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (aktuali redakcija 2015-03-27); 

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

Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 

HN 24:2017 - Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai; 

LST 1516:2015 – Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

LST EN 13480 – Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis, Bendrieji dalykai; 

LST EN 13480 – Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis, Medžiagos; 

LST EN 13480 – Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis, Projektavimas ir skaičiavimas; 

LST EN 13480 – Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis, Gamyba ir montavimas; 

LST EN 13480 – Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis, Tikrinimas ir bandymai; 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245. 
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Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. 

įsakymu Nr. 1-338; 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637; 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160; 

Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424; 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111; 

Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246. 

 

Šilumos punktas suprojektuotas naudojantis toliau išvardijamomis kompiuterinėmis programomis: 

ZWCAD 2017 Pro; 

Microsoft Office 2019;  

Reflex Pro; 

Danfoss Hexact 5. 

 

Esama situacija: 

Šilumos punktas. Šilumos punkto patalpoje įrengtas automatizuotas šilumos punktas. Šilumos 

punktas ruošia šilumnešį šildymo sistemai ir karštą vandenį vandenteikio sistemai pagal nepriklausomas 

pajungimo schemas. . Įvade sumontuota KATRA SKS-3 šilumos apskaita (Qmax=12.0 m3/h, Qnom=6.0 

m3/h, Qmin=0.06m3/h). 

Esamo šilumos punkto temperatūriniai ir slėginiai parametrai: 

šilumos tinklų temperatūrinis grafikas – 115/60ºC; 

didžiausia leidžiamoji temperatūra šildymo sistemoje (Ts) - 100°C; 

didžiausia leidžiamoji temperatūra karšto vandentiekio sistemoje (Ts) - 90°C; 

didžiausia leidžiamoji temperatūra šilumos tinklų pusėje (Ts) - 120°C; 

didžiausias leidžiamasis slėgis šildymo sistemoje (Ps) – 4,0 bar; 

didžiausias leidžiamasis slėgis karšto vandentiekio sistemoje (Ps) – 6,0 bar; 

didžiausias leidžiamasis slėgis šilumos tinklų pusėje (Ps) – 16,0 bar; 

Esamos šilumos punkto įrangos panaudojimas galimas - tik būtina atlikti praplovimo darbus ir 
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suderinti įrangą pagal pasikeitusius šilumos srautus. 

 

Projektuojama: 

Šilumos punktas. Remiantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi ir gautomis 

prisijungimo sąlygomis esamas šilumos punktas paliekamas tolimesniam naudojimui. Prie esamo 

šilumos punkto papildomai įrengiama saulės kolektorių sistema karšto vandens ruošimui ir karšto 

vandens sistemos temperatūros palaikymui.   

 

Įvertinamas esamos šilumos punkto įrangos panaudojimas: 

Šilumos apskaitai sumontuotas šilumos skaitiklis KATRA SKS-3 (Qnom=6,0 m3/h). Šilumnešio 

srautas įvade (10,98 m³/h) nepatenka į rekomendacines šilumos skaitiklio srauto parinkimo ribas (>5.0 - 

8.0), tačiau neviršija maksimalaus skaitiklio pralaidumo (Qmax=12.0 m3/h). Mažesniam pasipriešinimui 

užtikrinti rekomenduojama pakeisti esamą šilumos skaitiklį į didesnio pralaidumo (Qmax=20.0 m3/h, 

Qnom=10.0 m3/h, Qmin=0.1m3/h). 

Šildymo kontūre įrengtas šilumokaitis (Alfa Laval) tinkamas tolimesniam naudojimui. 

Šildymo sistemos dvieigio vožtuvo (Danfoss VM2 DN25 KVS6.3) pralaidumas per didelis -  

vožtuvas turi būti pakeistas. Naujo vožtuvo KVS=4.00 m3/h (Qšild_tinklu=2.35m3/h). Šio projekto 

apimtyse vožtuvo keitimas nenumatomas – tinkamam sistemos veikimui tai būtina atlikti atskiru 

pirkimu. 

Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys (Grundfos UPS 32-120F 250) tinkamas tolimesniam 

naudojimui (Qšild_vidaus=5.65m3/h, H=6.7m). 

Karšto vandentiekio sistemos galia išlieka nepakitusi, todėl cirkuliacinis siurblys (Wilo Yonos 

PICO 25-1/8), dvieigis vožtuvas (Danfoss VM2 DN32 KVS10.0) ir šilumokaitis (Alfa Laval) tinkami 

tolimesniam naudojimui. 

 

Vandens temperatūrą sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatūrą. Prieš 

šildymo šilumokaitį projektuojamas dvieigis reguliuojantis vožtuvas su el. pavara. 

Vandens cirkuliaciją sistemoje sukuria cirkuliacinis siurblys. Cirkuliacinis siurblys, 

aptarnaujantis šildymo sistemą, su automatiniu valdymu pagal DP=const. 

Šilumos punkte įrengtas elektroninis valdiklis suderinimas su keičiama įranga. 

 

Šildymo sistemos tūrio pasikeitimui kompensuoti panaudojamas esamas išsiplėtimo indas su 

uždarymo nudrenavimo armatūra V=200 ltr. 

Šilumos energijos apskaita, šildymo sistemos papildymo debito apskaita ir šalto vandens 
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apskaita prieš karšto vandens šildytuvą yra su distancine duomenų nuskaitymo (Rubisafe), kuri 

integruota prie esamos AB „Vilniaus šilumos tinklai“ duomenų surinkimo ir kaupimo sistemos (lieka 

esama). 

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

tolimesnei eksploatacijai.  

 

Sistemos automatinis papildymas (esamas). Šilumos punkte įrengta šilumnešio papildymo linija 

su karšto vandens skaitikliu, automatiniu papildymo vožtuvu ir uždarymo armatūra. Sistemos 

papildymui užtrunkant ilgiau kaip vieną valandą arba papildymams vykstant dažniau kaip kartą per 

savaitę, įjungiama garsinė signalizacija ir informacija apie galimus gedimus perduodama nuotoliniu 

būdu pastato administratoriui ar už šilumos mazgą atsakingam asmeniui. 

 

Reikalavimai šilumos punkto patalpai  

1. Turi būti užtikrinta 0,5 h-1 oro apykaita, o santykinė drėgmė negali viršyti 75 %; 

2. Turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas atbulinis 

vožtuvas. 

3. 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. 

4. Turi būti įrengti 50 V ir 220 V arba 380 V įtampos kištukiniai lizdai, įrengti pagal Elektros 

įrenginių įrengimo taisykles (1 priedo 16 punktas); 

5. Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę. Ant įėjimo į rūsį / laiptinę lauko durų bei rūsyje 

esančių šilumos punkto durų pakabinti lenteles „Šilumos punktas“; 

6. Patalpos oro temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 10°C ir ne aukštesnė kaip 28°C. 

Šilumos punkto apšvietimas ir elektros privedimai projektuojami projekto elektrotechninėje 

dalyje. 

 

Saulės kolektorių sistema. Prie šiluminio punkto papildomai įrengiama saulės kolektorių 

sistema karšto vandens ruošimui ir karšto vandens sistemos temperatūros palaikymui. 

Ant pastato stogo projektuojami vakuuminiai cilindriniai skaidraus stiklo (pilno vakuumo) saulės 

kolektoriai: 25 vnt. 

Rūsyje (techninio koridoriaus patalpoje) projektuojama cirkuliacinė siurblinė. Siurblinė 

komplektuojama su energiją taupančiu sinchroniniu cirkuliaciniu siurbliu, uždarymo armatūra, 

apsaugine grupe, slėgio indu glikolio sistemai 150 litrų, termometrais, manometrais užpildymo išleidimo 

armatūra, srauto davikliu ir elektroniniu valdikliu jungiamu prie interneto, su galimybe sistemą stebėti 
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nuotoliniu būdu pagamintos energijos kiekį. 

Siurblinėje projektuojamos 5 akumuliacinės talpos (1000 litrų talpos). 1 akumuliacinė talpa su 

integruotu šilumokaičiu (nerūdijančio plieno, gofruotas), prijungta prie saulės kolektorių vamzdyno. 

Kitos 4 akumuliacinės talpos sujungiamos nuosekliai prie pirmos talpos – skirtos šilumos energijai 

kaupti. Talpos komplektuojamos su termometrais, manometrais, apšiltintos. Su apsauginiais apvalkalais.  

Iš akumuliacinių talpų šiluma perduodama per tarpinį šilumokaitį. Sudaromas tarpinis kontūras, 

apsaugantis nuo glikolio patekimo iš saulės kolektorių sistemos į vandentiekio sistemą. 

Saulės kolektorių pusė užpildoma etilenglikolio-vandens mišiniu. 

Tarpinis kontūras (akumuliacinės talpos) užpildomas termofikatu iš šilumos tinklų – per naujai 

projektuojamą papildymo liniją. 

Saulės kolektorių sistemos pusei projektuojami cinkuoto plieno presuojami vamzdynai. Vidaus 

patalpose projektuojami vamzdynai ir armatūra izoliuojami 40mm akmens vatos kevalais su aliuminio 

folija, papildomai laiptinėje izoliuoti vamzdynai apgaubiami PVC apsaugine danga. Lauke 

projektuojami vamzdynai ir armatūra izoliuojami 100mm akmens vatos kevalais su aliuminio folija ir 

apskardinami cinkuotos skardos lakštais. Vamzdynai montuojami atvirai, su 0.002 nuolydžiu link 

cirkuliacinės siurblinės. 

Tarpiniame kontūre (talpų sujungimai ir talpų papildymo linija) projektuojami elektra virinti 

vamzdžiai. Vandentiekio vamzdynams nuo tarpinio šilumokaičio iki šilumos punkto – plieniniai 

cinkuoti vandens-dujų vamzdžiai. Vamzdynai ir armatūra izoliuojami 40mm akmens vatos kevalais su 

aliuminio folija. Vamzdynai montuojami atvirai, rūsio palubėje, su 0.002 nuolydžiu link šilumos punkto. 

 

Suprojektuotų šiluminio punkto įrenginių charakteristikos aprašytos medžiagų žiniaraštyje ir 

techninėse specifikacijose. 

 

Pagrindiniai techniniai rodikliai ir kiti duomenys: 

Įrangos tarnavimo laikas (šilumos punktas) – 10 metų; 

Šilumos tinklų techninės charakteristikos: 

DN (T1/T2) – 50mm; 

Terpė – termofikacinis vanduo. 

Skaičiuotinos temperatūros šilumos punkte: 

šilumos tinklų pusėje (žiema) - 115/60 ºC; 

šilumos tinklų pusėje (vasarą) - 65/25 ºC; 

šildymo sistemos pusėje – 75/55ºC; 

karšto vandentiekio pusėje – 5/55 ºC (cirkuliacinis - 45 ºC); 



 

 

 

    

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2060-XX-TDP-ŠG.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 7 0 

Šilumos apkrovos: 

šildymui Phs – 150,0 kW; 

karštam vandentiekiui, Phw – 300,0 kW; 

 iš jų šilumos nuostoliai dėl cirkuliacijos (gyvatukai, vamzdynai) – 24,0 kW; 

šilumos šaltinio (ŠP) projektinė galia, PH – 450,0 kW; 

Termofikacinio vandens debitai: 

šildymui (tinklų pusė) - 2,35 m3/h; 

karštam vandentiekiui (tinklų pusė) – 6,45 m3/h; 

maksimalus projektinis srautas (tinklų pusė): 10,98 m3/h; 

šildymui sistemos pusėje – 5,65 m3/h; 

karšto vandentiekio sistemos pusėje – 2,06 m3/h; 

saulės kolektorių ir talpų kontūruose – 2,20 m3/h; 

Šildymo sistemos tūris - 1,02 m³; 

Šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas (su ŠP) - 66,5 kPa; 

Šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas (be ŠP) - 31,5 kPa; 

 

Šildymo sistemos kontūro slėgio parametrai: 

statinis slėgis šildymo pusėje - 1,5 bar; 

darbinis slėgis šildymo pusėje - 2,2 bar; 

bandomasis slėgis šildymo pusėje  - 5,72 bar; 

Saulės kolektorių ir talpų kontūrų slėgio parametrai: 

darbinis slėgis - 2,5 bar; 

bandomasis slėgis - 5,72 bar; 

Vandentiekio sistemos kontūro slėgio parametrai: 

eksploatacinis slėgis vandentiekio sistemos pusėje – 3,0 bar; 

bandomasis slėgis vandentiekio sistemos pusėje – 8,58bar; 

Šilumos tinklų sistemos slėgio parametrai: 

slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške:  

šildymo sezono metu - 5,2 - 9,1 bar; 

nešildymo sezono metu - 5,7 - 11,1 bar; 

slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške: 

šildymo sezono metu - 3,5 - 6,0 bar; 

nešildymo sezono metu - 4,3 - 6,7 bar; 

slėgių perkrytis (pateiktas šilumos tiekėjo): 
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šildymo sezono metu - 1,0 - 4,5 bar; 

nešildymo sezono metu - 2,0 - 5,5 bar; 

minimalus slėgių perkrytis - 1,0 bar; 

bandomasis slėgis šilumos tinklų pusėje - 17,16 bar. 

Maksimalūs leistini sistemų temperatūriniai ir slėginiai parametrai: 

didžiausia leidžiamoji temperatūra šildymo sistemos pusėje (Ts) - 80°C; 

didžiausia leidžiamoji temperatūra vandentiekio sistemos pusėje (Ts) - 90°C; 

didžiausia leidžiamoji temperatūra saulės kolektorių ir talpų kontūruose (Ts) - 90°C; 

didžiausia leidžiamoji temperatūra šilumos tinklų pusėje (Ts) - 120°C; 

didžiausias leidžiamasis slėgis šildymo sistemos pusėje (Ps) – 4,0 bar; 

didžiausias leidžiamasis slėgis saulės kolektorių ir talpų kontūruose (Ps) – 4,0 bar; 

didžiausias leidžiamasis slėgis vandentiekio sistemos pusėje (Ps) – 6,0 bar; 

didžiausias leidžiamasis slėgis šilumos tinklų pusėje (Ps) – 12,0 bar; 

 

Patvirtinu, kad projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir 

esminius statinių reikalavimus. 

Projekto dalies vadovas: Edvardas Povilaitis  
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ŠILUMOS GAMYBA (ŠILUMOS PUNKTAS) 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

Šios techninės specifikacijos skirtos šilumos gamybos (šilumos punkto) sistemoms. Priemonė 

apima darbus, įrengimus ir medžiagas reikalingas šilumo punkto: projektavimui, konstrukcijai, 

montavimui, montažo priežiūrą, paleidimą ir aptarnaujančio personalo apmokymą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, tik juos papildo. 

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, nors jei jie būtų parodyti 

ar paminėti tik viename iš jų.  

Būtina vadovautis firmų gamintojų parengtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis. 

Montuojant šilumos punktą, naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius. Visi 

įrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus parametrus. 

Visi atlikti darbai įnorminami atitinkamuose aktuose. 

Šilumos punkto montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlikti tik atestuoti specialistai, 

turintys teisę atlikti šios rūšies darbus. 

 

Šilumos punkto perdavimas eksploatuoti 

Perdavimas eksploatacijai vykdomas vadovaujantis LR statybos įstatymu, STR 1.05.01:2017, STR 

1.06.01:2016, nacionaliniais normatyviniais statybos dokumentais ir taisyklėmis. 

Perduodant sistemą turi būti pateikti tokie dokumentai: 

- užpildytas statybos darbų žurnalas; 

- techninis darbo projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ (pasirašo 

statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas); 

- komplektas darbo brėžinių ir aktai su įrašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus, 

atitinkančius brėžinius; 

- paslėptų darbų patikrinimo aktai; 
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- šildymo sistemos aprašas; 

- šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 

- sistemų šiluminio išbandymo aktas; 

- įrengimų techniniai pasai, medžiagų sertifikatai; 

- įrengimų (siurbliai, ventilių reguliuojamieji vožtuvai su elektros pavaromis) eksploatavimo 

instrukcijos. 

Priimant eksploatacijon šildymo sistemą turi būti nustatoma: 

- ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, 

nuolydžiai, vamzdžių lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo 

prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai 

matavimo prietaisai, ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo kranai)  

- ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo prietaisų, 

vamzdžių ir armatūros srieginių sujungimų ir kt. 

- ar tolygus sistemos šildymas. 

Šilumos punkto priėmimo eksplotuoti akte turi būti nurodyta: 

- sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai; 

- šildymo sistemos šiluminio išbandymo rezultatai; 

- atsiliepimas apie atliktų darbų kokybę. 

 

Karšto vandentiekio sistemos dezinfekavimas ir legioneliozės prevencija (atliekamas šilumos 

punkto ribose).  

Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje: 

− palaikoma 50–60 ºC karšto vandens temperatūra; 

− šalto vandens temperatūra nesieks 25 ºC; 

− neleidžiama vandeniui užsistovėti sistemose; 

− dezinfekuoti vandens šildytuvus, vandens filtrus; po vandens šildytuvų remonto. 

 

Pastato karšto vandens sistema turi būti dezinfekuojama: 

− kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos; 

− po rekonstrukcijos ar po remonto (taipogi statybos užbaigimo metu turi būti atliekami 

karšto vandens temperatūros matavimai vartotojų vandens čiaupuose, toliausiai 

nutolusiuose nuo vandens pašildymo punkto (šiluminio mazgo)); 

− kai negalima pašalinti vandens antrinės mikrobinės taršos požymių; 

− kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legioneliozėmis. 
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Terminis dezinfekavimas. Atliekant karšto vandens terminę dezinfekciją – terminį „šoką“, karšto 

vandens sistemoje temperatūra bus pakeliama iki 66 ºC ir tokią temperatūra išlaikoma ne trumpiau kaip 

25 min., kad legionelės žūtų. Procedūra atliekama šildymo sezono metu. Atliekant terminį sistemos 

dezinfekavimą, jis turi būti atliktas sėkmingai, kartu optimizuojant aukštos temperatūros palaikymo 

laiką visoje sistemoje. 

 

2.   REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 

2.1. Plieninių vamzdžių montavimo darbai 

Šilumos punkto patalpoje vamzdynai montuojami moviniu (srieginiu) arba suvirinimo metodu.  

Vamzdynų galai turi būti nupjauti stačiu kampu. Vamzdynų skersmenų ribinės nuokrypos neturi 

viršyti: 

išoriniams skersmenims iki 40 mm imtinai - ± 0,4 – 0,5 mm. 

Vamzdynų alkūnės gaminamos lenkimo būdu („šaltu“ būdu) arba montuojamos fasoninės dalys. 

Vamzdžius lenkiant „šaltai“ turi būti išlaikytas minimalus lenkimo spindulys – Rmin=3,5×Ds (Ds - 

sąlyginis vamzdžio skersmuo). Gaminant alkūnes lenkimo būdu, vamzdžių skersmens ovališkumas 

neturi viršyti 10%. Lenkimo būdu leidžiama formuoti alkūnes, kurių Ds≤25mm. Neleistinas vamzdžių 

lenkimas „karštai“ (kaitinant). 

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Šilumnešio vamzdynų atramos 

apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami 

reguliuojamų pakabų pagalba. 

Leistini atstumai tarp atramų: 

2,0m, kai nominalus diametras yra iki 32mm; 

2,5m, kai nominalus diametras yra iki 40mm. 

Vamzdžiai prie visų įrenginių ir vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar 

iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. 

Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai 

juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildomų atramų. 

Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba 

svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai 

užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. 

Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į 

linijinius pailgėjimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai kaltos 

ar suvirintos konstrukcijos. 
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Vamzdynams pasislinkus dėl temperatūrinių deformacijų, tarp vamzdynų izoliuotų paviršių ir 

statybinių konstrukcijų arba kitų vamzdynų turi išlikti ne mažesnis kaip 30 mm tarpas. 

Tiekimo vamzdynas grąžinimo vamzdyno atžvilgiu (jeigu jie yra tame pačiame aukštyje) visada 

klojamas dešinėje pusėje, žiūrint šilumnešio tekėjimo kryptimi nuo šilumos šaltinio. 

 

Mažiausias leidžiamas atstumas nuo izoliacijos paviršiaus iki konstrukcijos (mm): 

Vamzdžio 

DN (mm) 

iki kanalo 

sienutės 

iki gretimo vamzdžio izoliacijos 
iki kanalo 

viršaus 

iki kanalo 

apačios 

vertikaliai horizontaliai   

25–80 150 100  100 100 150 
 

Mažiausias leidžiamas atstumas nuo armatūros (ir kitų elementų) iki konstrukcijos (mm): 

Nuo grindų arba perdangos iki izoliuotų paviršių (perėjimui) 300 

Nuo grindų arba perdangos iki armatūros flanšo arba riebokšlinio kompensatoriaus 

sandarinimo varžtų ašies 
400 

Nuo grindų arba perdangos iki atšakų izoliacijos paviršiaus 300 

Nuo sklendės ratuko arba išsikišusio velenėlio iki sienelės arba perdangos 200 

Nuo sienelės arba sklendės flanšo iki drenažo arba oro pašalinimo atvamzdžio 100 

Nuo atšakoje esančios sklendės flanšo iki pagrindinių magistralių šilumos izoliacijos 

paviršiaus 
100 

 

Plieninių vamzdžių montavimas moviniu (srieginiu) sujungimo būdu. Vamzdžiai gali būti 

jungiami srieginiu jungimo būdu arba naudojant mechanines jungtis plieniniams vamzdžiams standžiai 

apspausti. 

Srieginiai sujungimai turi būti vykdomi su priemonėmis plieniniams vamzdžiams paruošti: 

universaliu trikoju, sriegpjove, vamzdžiapjove ir kitais reikiamas prietaisais. 

Srieginiai sujungimai atliekami naudojant sandarinimo pastą, kartu su lininėmis pakulomis. Pastos 

ir linų junginys turi užtikrinanti hermetiškumą prie didžiausių leistinų slėgio ir temperatūros parametrų. 

Sandarinimo medžiagos turi atitikti LST EN 751-2:1999 „Metalinių srieginių jungčių, 

susiliečiančių su 1-osios, 2-osios ir 3-iosios šeimų dujomis ir karštu vandeniu, sandarinimo medžiagos. 

2 dalis. Nestingstantys sandarikliai“ 

 

Plieninių vamzdžių montavimas suvirinimo būdu. Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti LST EN 

ISO 9606-1:2017 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai“  arba 

lygiaverčio normatyvo suvirinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, išlaikę suvirinimo veiklos 

kvalifikacini testą (LST EN ISO 9606-1:2017 standartas arba lygiavertis pažymėjimas).  

Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama vadovautis LST EN 13480-5:2017 „Metaliniai pramoniniai 

vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“. 
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Suvirinimo bei kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo procedūros aprašai (SPA). 

Aprašai (SPA) ruošiami ir tvirtinami vadovaujantis: 

- LST EN 1708-1:2010 „Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. 

Slėginiai komponentai“; 

- LST EN ISO 9692-2:2000 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. 

Plienų lankinis suvirinimas po fliusu“; 

- LST EN ISO 15607:2020 „Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 

Bendrosios taisyklės“; 

- LST EN ISO 15609-1:2020 „Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 

Suvirinimo procedūrų aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas“; 

- LST EN ISO 15610:2004 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas 

pagal išbandytas suvirinimo medžiagas“; 

- LST EN ISO 15611:2004 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas 

pagal ankstesnę suvirinimo patirtį“. 

  

Atliekant suvirinimo darbus, taip pat būtina vadovautis LST EN 13480-4:2017 „Metaliniai 

pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas.“ 

Prieš suvirinimą visi vamzdžiai ir armatūra turi būti teisingai paruošti ir sustatyti. Vamzdžių galai 

turi būti stačiai nupjauti, švarūs ir su nuožulomis. Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės dalys turi 

būti su švelniais perėjimais, suvirinimo siūlė neturi mažinti nurodyto pagrindinio vamzdžio ar 

atsišakojimo kiaurymės skersmens. 

Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžių metalu, siūlėse neturi būti šlakų 

bei nuodegų, jų storis negali būti mažesnis nei vamzdžių metalo. Suvirinimo elektrodai turi būti sausi ir 

švarūs. Lankinio suvirinimo elektrodai negali būti naudojami, jei padengimo sluoksnis pažeistas ar 

suiręs. Suvirinimo elektrodo tipas turi būti toks, kokį rekomenduoja gamintojas suvirinimo klasei ir 

tipui. 

Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama tokiais būdais: 

išorinio apžiūrėjimo ir matavimo - 100%; 

hidraulinio bandymo; 

kitais būdais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procedūrų aprašuose (SPA). 
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2.2. Plieninių vamzdynų padengimas antikoroziniu sluoksniu 

Faktoriai, lemiantys antikorozinės dangos kokybę ir ilgaamžiškumą yra: paviršiaus paruošimas, 

dažymo sistema ir dažymas. Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, 

atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, 

kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Prieš dengiant dažais, visi paviršiai turi būti įvertinti ir 

apdoroti pagal LST EN ISO 8504-1:2020 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais 

susijusiais produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos“. Danga turi būti 

gerai sukibusi su pagrindu. 

Darbų metu, siekiant sumažinti kondensaciją ant paruošiamo paviršiaus, vamzdyno paviršiaus 

temperatūra turėtų būti bent 3°C didesnė už aplinkos rasos taško temperatūrą. 

Esami vamzdynai nuriebinami, nušveičiami, nutepami rūdžių surišėju ir nudažomi apsauginiais 

dažais. Visi sumontuotų vamzdynų paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, atstatoma, jeigu pažeista, 

apsauginė danga ir taip paruošti vamzdynai dažomi dviem sluoksniais aprobuotos antikorozinės dangos 

sluoksniais. 

Antikorozinė danga turi būti atspari temperatūrai iki +120oC. Dažymas atliekamas pagal dažų 

gamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles. 

Korozijos kategorija pagal aplinkos poveikį – C2. Pagal „LST EN ISO 12944-2:2020 Dažai ir lakai. 

Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos 

klasifikavimas“. 

 

2.3. Plieninių presuojamų vamzdžių montavimas: 

1. Vamzdžių pjovimas. Ratukiniu pjovikliu vamzdį nupjauti ašiai statmena  kryptimi. 

Leidžiama naudoti kitus įrankius, pvz. anglinio ir nerūdijančio plieno pjovimui skirtus rankinius ir 

elektrinius pjūklus, jeigu bus pjaunama statmenai ir nebus  pažeisti pjaunami kraštai. Negalima 

nulaužti neperpjautų vamzdžių elementų. Pjovimo metu negalima naudoti degiklių ir pjovimui skirtų 

diskų. Pjovimo ilgio nustatymo metu reikia atsiminti, jog būtina įvertinti vamzdžio įstūmimo į 

fasoninę detalę gylį. 

2. Galų apdirbimas. Naudojant rankinį arba elektrinį drožtuką (didesniems skersmenims - 

pusapvalią dildę plienui), reikia apdirbti išorinį ir vidinį nupjauto vamzdžio kraštą bei pašalinti visas 

atraižas, kurios montavimo metu gali sugadinti O-Ring tarpinę. 

Taip pat pašalinti ant vamzdžio esančias atraižas, kurios gali padidinti taškinės korozijos 

atsiradimo riziką. 

3. Įstūmimo gylio ženklinimas. Siekiant pasiekti reikalingą jungties atsparumą, reikia išlaikyti 

atitinkamą vamzdžio įstūmimo į fasoninę detalę gylį. Reikiamą įstūmimo gylį pažymėti ant vamzdžio 
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(arba fasoninės detalės su pliku galu) markerio pagalba. Užpresavus, pažymėjimas turi būti matomas  

prie fasoninės detalės krašto. 

4. Kontrolė. Prieš pradedant montavimą, vizualiai patikrinti, ar įdėta ir nepažeista O-Ring 

tarpinė. Reikia patikrinti taip pat, ar vamzdyje ir fasoninėje detalėje nėra atraižų ar kitų nešvarumų, 

galinčių pažeisti tarpinę vamzdžio jungimo metu. Įsitikinti, kad atstumas tarp šalia esančių 

jungiamųjų detalių nėra mažesnis nei leistinas. 

5. Vamzdžio ir jungties montavimas. Prieš presavimą vamzdį reikia pagal ašį įkišti į jungtį iki 

pažymėto gylio (leistinas minimalus sukamasis judesys). Siekiant palengvinti vamzdžio įkišimą 

draudžiama naudoti aliejus, tepalus ar riebalus (leidžiama naudoti vandenį arba muilo tirpalą – 

rekomenduojama sandarumo bandymo metu naudojant suspaustą orą). Jeigu vienu metu montuojami 

keli sujungimai (įkišant vamzdžius į fasonines detales), prieš kiekvienos jungties presavimą reikia 

patikrinti ant vamzdžio pažymėtą įstūmimo gylį. 

Prieš pradedant presavimo procesą, reikia susipažinti su įrankių naudojimo instrukcija ir 

patikrinti, ar įrankiai veikia taisyklingai. Presavimo žnyplių matmenis reikia visada pritaikyti prie 

atliekamos jungties skersmens. 

Dėl specialios O-Ring konstrukcijos LBP („nuotėkis prieš presavimą“ funkcijos), netyčia 

nesupresuoti sujungimai bus signalizuojami sistemos  pripildymo vandeniu metu. Suradus nuotėkio 

vietą, pakanka užpresuoti sujungimą. 

Rekomenduojama naudoti vamzdynų gamintojo tiekiamus presavimo įrankius ir presavimo 

žnyples. Jeigu montuotojas planuoja naudoti kitus nei gamintojo tiekiamus presavimo įrankius ir 

žnyples, privalo konsultuotis su vamzdynų gamintojais dėl įrangos suderinamumo. 

6. Jungčių presavimas. Presavimo žnyples reikia uždėti ant jungties taip, kad joje esantis 

griovelis tiksliai apkabintų išgaubtą jungiamosios detalės dalį (vietą, kur fasoninėje detalėje yra O-

Ring tarpinė). Įjungus presavimo įrankį, procesas vyksta automatiškai ir negalima jo sustabdyti. Jeigu 

dėl kažkokių priežasčių presavimas bus sustabdytas, tuomet jungtį reikia išmontuoti (išpjauti), o po to 

atlikti naują taisyklingą sujungimą. 

 

Vamzdžių lenkimas. Esant būtinybei, plieninius plieninius presuojamus vamzdžius galima 

lenkti „šaltai“, jeigu bus išlaikytas minimalus lenkimo spindulys Rmin= 3,5 × D (D – vidinis 

vamzdžio skersmuo). 

Neleistinas vamzdžių lenkimas „karštai“, nes taip apdirbtus vamzdžius gali paveikti korozija, 

susidariusi dėl medžiagos kristalinės struktūros pokyčių ir gali būti pažeistas vamzdžių cinko 

sluoksnis. 

Vamzdžių lenkimui reikia naudoti rankinius, elektrinius arba hidraulinius lenkimo įtaisus. 



 

 

 

    

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2060-XX-TDP-ŠG.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 22 0 

Nerekomenduojama lenkti vamzdžių „šaltai“, jeigu vamzdžių skersmuo  didesnis nei Ø28 mm. 

Presuojamų vamzdžių taip pat negalima virinti ar lituoti, nes keičiasi medžiagos struktūra, o tai 

gali sukelti vamzdžių koroziją. 

 

Vamzdžių tvirtinimo elementai. Metaliniai laikikliai (cinkuotas plienas) turi virpesius ir 

garsus slopinantį elastingą indėklą. Jie gali atlikti visų ant tinko montuojamų judamų (JA) ir 

nejudamų (NA) atramų funkciją. Metalinės apkabos be indėklų gali pažeisti vamzdžių apsauginį 

cinko sluoksnį, todėl jų naudoti negalima. Plieninių sistemų vamzdžiams draudžiama naudoti kablius. 

Apkabų, atliekančių nejudamų ir judamų atramų funkcijas, negalima montuoti ant jungčių. 

Judamos (slydimo) atramos (JA) turi sudaryti sąlygas laisvam vamzdžių judėjimui išilgai ašį 

(dėl terminio pailgėjimo), todėl negalima jų montuoti tiesiogiai prie jungčių (minimalus atstumas  

nuo jungties krašto turi būti didesnis nei maksimalus vamzdžio atkarpos pailgėjimas). 

Nejudamos atramos (NA) leidžia nukreipti šiluminius vamzdyno pailgėjimus atitinkama 

kryptimi ir suskirstyti juos į mažesnes atkarpas. Nejudamų atramų (NA) montavimui, reikia naudoti 

cinkuoto plieno apkabas su elastingais indėklais, leidžiančiais tiksliai stabilizuoti vamzdį per visą jo 

perimetrą. Apkaba turėtų būti maksimaliai prispausta prie vamzdžio (nuimtas distancinis žiedas). 

Apkabos privalo būti tokios konstrukcijos, kad galėtų perimti dėl vamzdynų pailgėjimų 

atsirandančias jėgas bei vamzdžių svorio ir turinio sukeltas apkrovas. Taip pat konstrukcijos, 

tvirtinanačios apkabas prie statybinių atitvarų, turi būti atitinkamai stiprios, kad galėtų perimti dėl 

aukščiau įvardintų jėgų atsirandančius įtempimus. Šiuo atveju naudojami srieginiai strypai su 

skečiamomis įvorėmis, atramos ir montavimo profiliai. NA montavimui ant vamzdyno, reikia 

panaudoti dvi prie fasoninės detalės (trišakio, jungties, movos) priglundančias apkabas. 

Maksimalūs atstumai tarp judamų atramų: 

Vamzdyno padėtis 
Išorinis vamzdžio skersmuo, mm 

18 22 28 35 42 

vertikali/horizontali 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 

 

Sienų kirtimas vamzdžiais. Vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas turi būti įrengiamas 

plieninis futliaras, kurio vidinis diametras 10-20mm didesnis už montuojamo vamzdžio išorinį diametrą. 

Tarpas tarp vamzdžio ir futliaro užpildomas priemonėmis atitinkančiomis LST EN 13501-2: 2016 ir 

LST EN 1366-3 reikalavimus. Visų montavimo darbų pasekoje pažeista pastato konstrukcijų apdaila 

atstatoma iki pirminio lygio (užtepama statybiniais mišiniais, nutinkuojama, nuglaistoma, dažoma). 
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2.4. Sistemos praplovimas 

Praplovimo metu būtina izoliuoti visus šilumokaičius įrengiant laikinas apylankas. 

Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą arba vien vandenį, kurio kiekis 4–5 kartus 

viršija plaunamos šilumos punkto atšakos eksploatacinį debitą. Atšakos plaunamos, kol vanduo 

tampa visai švarus. 

Sistemos plaunamos naudojant uždarų cirkuliacinių sistemų praplovimo ir užpildymo įrenginį 

(draudžiama praplovimui naudoti šildymo ar karšto vandens sistemos cirkuliacinį siurblį). Įrenginys 

turi turėti srauto reguliavimo funkciją. 

 Išplovus surašomas atlikto darbo aktas. Po praplovimo išvalomi visi filtrai, išleidžiamas 

vanduo ir pasiruošiama sistemų užpildymui. 

 

2.5. Hidraulinis išbandymas 

Šilumos tinklų pusė (aukšti parametrai) išbandoma 17,16 baro slėgiu (1.43 didžiausio leidžiamojo 

slėgio šilumos tinklų pusėje (12 barų)). 

Saulės kolektorių ir talpų kontūrai (žemi parametrai) išbandomi 5,72 barų slėgiu (1.43 didžiausio 

leidžiamojo slėgio kontūruose (4,0 baro)). 

Vandentiekio sistemos pusė išbandoma 8,58 barų slėgiu (1.43 didžiausio leidžiamojo slėgio karšto 

vandentiekio pusėje (6,0 baro)) 

Hidraulinis bandymas atliekamas galutiniam suvirinimo ir kitų sujungimų sandarumo patikrinimui. 

Šio bandymo metu visi vamzdyno komponentai ir suvirinimo siūlės turi būti įdėmiai apžiūrimos. 

Hidraulinio bandymo metu neturi būti pastebėta jokių pratekėjimų. Hidraulinio bandymo trukmė ne 

mažiau kaip 30 minučių. 

Hidraulinio bandymo metu vamzdyno išorinis paviršius turi būti atviras, kad būtų galima pastebėti 

pratekėjimus. 

Hidraulinis bandymas skaitomas atliktas jei neatsirado matomų plastinių deformacijų. Prieš 

vamzdyno nusausinimą, slėgis turi būti sumažinamas. Jei vamzdyno sausinimo metu gali atsirasti sąlygos 

susidaryti vakuumui, būtina įrengti vamzdyno ventiliaciją kad išvengti vamzdyno lūžių. 

Vykdant hidraulinius bandymus vadovautis LST EN 13480-5:2017 „Metaliniai pramoniniai 

vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“. 

 

2.6. Magistralinių vamzdynų ir armatūros žymėjimas 

Ant vamzdynų turi būti uždažomi pagrindinės spalvos žiedai, o ant jų – papildomos spalvos žiedai 

(pagal lentelę). Žiedų plotis vamzdynuose (kai DN < 150) - 50mm. 

 Ant magistralinių vamzdynų žymimos rodyklės, rodančios šilumnešio tekėjimo kryptį. 



 

 

 

    

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2060-XX-TDP-ŠG.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 22 0 

Ant ventilių, sklendžių ir jų pavarų rašomi tokie užrašai: uždaromosios arba reguliuojamosios 

armatūros numeris arba sutartinis ženklinimas, atitinkantis eksploatacines schemas ir instrukcijas. 

Rodyklės, rodančios pavaros (ratuko) sukimo kryptį uždarant (U) ir atidarant (A) armatūrą. 

Šilumnešis Terpės parametrai Pagrindinės 

spalvos žiedas 

Papildomos 

spalvos žiedas 

Spalvotų 

žiedų kiekis Slėgis Ps, 

MPa 

Temperatūra

Ts, °C 

tiekiamas ≤ 1,2 ≤ 120 žalia geltona vienas 

grąžinamas ≤ 1,2 ≤ 120 žalia ruda vienas 

 

2.7. Darbų saugos 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 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.   REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS) 

3.1. Plieniniai vamzdžiai 

Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019, LST 

EN 10217-5:2019 ir LST EN 10220:2003 „Besiūliai ir suvirintiniai plieno vamzdžiai. Matmenys ir 

vienetinio ilgio masė“. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio markė P235G. 

 Plieniniai vamzdžiai pateikiami su tikrinimo sertifikatu 2.2 tipo pagal LST EN 10204:2004. 

Gamintojas turi pateikti dokumentaciją įrodančią plieninio vamzdžio ir vamzdžio komplekto sertifikatų 

sąryšį. 

 Vamzdžiai turi būti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas tam, kad išvengti 

vamzdžių rūdijimo transportavimo metu, negali būti taikomas. Prieš pradedant izoliavimą vamzdžių 

paviršius turi būti paruošiamas pagal LST EN ISO 8504-1:2002. Vamzdžių galų nuožulos turi būti 

paruoštos suvirinimui pagal LST EN ISO 9692-1:2013 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

Vamzdžių žymėjimas. Vamzdžiai turi turėti sekančius identifikavimo ženklinimus kiekvieno 

atskiro vamzdžio išorėje (vamzdžio gale): plieno lydymo partijos Nr. (arba vamzdžio Nr.); plieno 

markė; vamzdžio Ø ir s (sienelės storis). 

 

3.2. Plieniniai cinkuoti vamzdžiai 

Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10255+A1:2007. Skirti 

transportuoti geriamos kokybės vandenį iki 2000C temperatūros, ir esant vidiniam slėgiui 

1,0P1,6MPa. Jie turi turėti ištisinį cinko paviršių, ne mažesnį 20 mikronų storio. Vamzdžių paviršius 

turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros fliusinės dėmės ir šiurkštumai. 

Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas nuo ašies 20. Vamzdžio 

įlinkis per ašį neturi viršyti 2 mm, kai vamzdžio skersmuo iki 20mm. ir 1,5 mm, didesnio skersmens 

vamzdžiams.  

Užsakovui pareikalavus visiems vamzdžiams turi būti pateikti sertifikatai su patikros ataskaitomis ir 

medžiaga. Patikros medžiaga nurodo atskiro vamzdžio kokybę ir taikomus reikalavimus. 

Pagal susitarimą sertifikatai gali būti reikalaujami pasirašant užsakymą arba vėliau. 

Vamzdžiai žymimi kaip susitarta užsakyme – dažytu ar štampuotu ženklu. 

Vamzdžių žymėjimas. Vamzdžiai turi turėti sekančius identifikavimo ženklinimus kiekvieno 

atskiro vamzdžio išorėje (vamzdžio gale): plieno lydymo partijos Nr. (arba vamzdžio Nr.); plieno 

markė; vamzdžio Ø ir s (sienelės storis). 

Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti transportavimo 

aklėmis. Montavimui gali būti naudojami lygiaverčiai ar aukštesnės kokybės vamzdžiai. Naudojami 

vamzdžiai turi būti suderinti su užsakovu. Vamzdžių siuntas priima ir už jų kokybę atsako rangovas. 
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3.3. Plieniniai vamzdžiai (presuojami) 

Vamzdžiai (plonasieniai, su išilgine siūle) ir jungtys iš anglinio plieno Nr. 1.0034 E 195 (LST 

EN 10305), kuris iš išorės galvaniškai cinkuotas (Fe/ Zn 88) 8-15 μm storio sluoksniu bei papildomai 

apsaugotas pasyviniu chromo sluoksniu. 

Jungtys yra su presuojamais galais ir O-Ring tarpinėmis pagal LST EN 10226-1:2004. 

DN Išorinis diametras × sienelės storis Vidinis diametras Masė Srautas 

[mm × mm] [mm] [kg/m] [l/min] 

15 18×1,2 16,0 0,498 0,192 

20 22×1,5 19,6 0,759 0,284 

25 28x1,5 25,0 0,982 0,491 

32 35x1,5 32,0 1,241 0,804 

40 42x1,5 39,0 1,500 1,194 
 

Pavadinimas  Simbolis  Vienetas  Vertė  Pažymėti  

Tiesinio plėtimosi koeficientas  α  mm / m × K  0,0108  Δt = 1K  

Šilumos laidumo koeficientas  λ  W / m × K  58    

Minimalus lenkimo kampas  R min    3,5 × D  maks. skersmuo 28 mm  

Paviršiaus šiurkštumas  k  mm  0.01    

Plieniniai presuojami vamzdžiai turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 10226-1:2004 „Slėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. 1 dalis. Išoriniai 

kūginiai ir vidiniai cilindriniai sriegiai. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas“; 

- LST EN 10305-3:2016 „Tikslieji plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 3 dalis. Šaltai 

kalibruoti suvirintieji vamzdžiai“. 

 

3.4. Šiluminė izoliacija 

Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnia juostele ant išilginės siūlės. Šiluminė izoliacija 

skirta apsaugoti vamzdynus nuo užšalimo ir paviršiaus kondensacijos. Sujungimų, armatūros ir kitų 

elementų izoliacija išardoma. 

Šiluminė izoliacija turi tenkinti „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos 

įrengimo taisyklių“ reikalavimus. Izoliacijos storis turi būti nemažiau nei nurodyta „Įrenginių ir šilumos 

perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių“ 1 priede. 

Kai terpės temperatūra mažesnė kaip 100 °C arba lygi jai, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi 

būti ne aukštesnė kaip 35 °C esant projektinei aplinkos temperatūrai 20 °C.  Šilumos izoliacija turi 

išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą šilumos tinklų naudojimo laiką. 

Šiluminė izoliacija turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 13467:2018 „Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. 

Suformuotos vamzdynų izoliacijos matmenų, statmenumo ir tiesiškumo nustatymas“; 
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- LST EN 14303:2016 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. 

Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija“. 

Techninės charakteristikos: 

Šilumos laidumo koeficientas: 

Temperatūra [°C] 10 50 100 

λ [W/mK] 0,033 0,037 0,044 

Didžiausia eksplotavimo temperatūra: 120°C 

Degumo klasifikacija: A2L-s1,d0  

Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1 kg/m² 

Vandens garų difuzinė varža: Sd ≥ 200 m 

Vandenyje tirpių chloridų jonų kiekis Ne daugiau nei 10 ppm (10 mg/1 kg gaminio) 

Tankis: 100 kg/m3 

 

3.5. Uždaromieji vožtuvai (rutuliniai, drenažiniai) 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Sklendės skersmuo DN 15 – 40 

2 Sklendės tipas rutulinis 

3 Korpusas plieninis arba ketinis 

4 Prijungimas tinklų pusėje įvirinamas, flanšinis, movinis 

5 Prijungimas vidaus pusėje movinis 

6 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 

saulės kolekt. kontūrui 90 oC, 

vandentiekiui 90 oC, 

šilumos tinklų pusėje 120°C 

7 Didžiausias leidžiamasis slėgis vidaus pusėje (Ps) 
4 bar saulės kolekt. kontūrui  

6 bar vandentiekiui 

8 Didžiausias leidžiamasis slėgis tinklų pusėje (Ps) 12 bar 

Įvadinė uždaromoji armatūra į šilumos punktą – plieninė. Draudžiama montuoti armatūra iš ketaus 

ten, kur ji gali būti veikiama lenkimo jėgų. Uždaromąją armatūrą iš pilkojo ketaus naudoti draudžiama. 

Flanšinė armatūra turi būti tiekiama komplekte su atsakomaisiais flanšais, varžtais, veržlėmis ir 

tarpinėmis. Tarpinės turi būti atsparios temperatūrai, gumines ir asbocementines naudoti draudžiama. 

Saulės kolektorių kontūre montuojama armatūra turi būti tinkama naudoti su 40% koncentracijos 

etilenglikolio-vandens šilumnešiu. 

Uždarymo vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“; 

- LST EN 1984:2010 „Pramoninės sklendės. Plieninės sklendės“; 

- LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai 

bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“; 
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- LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir 

tarp centro ir galo“. 

 

3.6. Atbuliniai vožtuvai 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo DN 15 - 40 

2 Korpusas žalvaris 

3 Prijungimas movinis 

4 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 

saulės kolekt. kontūrui 90 oC, 

vandentiekiui 90 oC, 

šilumos tinklų pusėje 120°C 

5 Didžiausias leidžiamasis slėgis vidaus pusėje (Ps) 
4 bar saulės kolekt. kontūrui  

6 bar vandentiekiui 

6 Didžiausias leidžiamasis slėgis tinklų pusėje (Ps) 10 bar 

Saulės kolektorių kontūre montuojama armatūra turi būti tinkama naudoti su 40% koncentracijos 

etilenglikolio-vandens šilumnešiu. 

Atbulinis vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“; 

- LST EN 13709:2010 „Pramoninės sklendės. Plieninės vožtuvinės ir uždaromosios bei atbulinės 

vožtuvinės sklendės“; 

- LST EN 16767:2016 „Pramoninės sklendės. Plieniniai ir ketiniai atbuliniai vožtuvai“. 

 

3.7. Filtrai 

Filtro paskirtis – sulaikyti nešmenis didesnius kaip 1mm dydžio. Filtras turi turėti prapūtimo ir 

išleidimo čiaupą arba aklę. Filtro vidinis paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos. Saulės kolektorių 

kontūre montuojama armatūra turi būti tinkama naudoti su 40% koncentracijos etilenglikolio-vandens 

šilumnešiu. 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Filtro skersmuo DN 15 - 40 

2 Korpusas žalvaris 

3 Prijungimas movinis 

4 Filtravimo elementas 
Nerūdijančio plieno tinklelis, 

akutės dydis Ø<1mm 

5 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 

saulės kolekt. kontūrui 90 oC, 

vandentiekiui 90 oC, 

šilumos tinklų pusėje 120°C 

6 Didžiausias leidžiamasis slėgis vidaus pusėje (Ps) 
4 bar saulės kolekt. kontūrui  

6 bar vandentiekiui 

7 Didžiausias leidžiamasis slėgis tinklų pusėje (Ps) 12 bar 
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3.8. Apsauginiai vožtuvai 

Vožtuvų paskirtis apsaugoti sistemas nuo slėgio pertekliaus. Saulės kolektorių kontūre 

montuojama armatūra turi būti tinkama naudoti su 40% koncentracijos etilenglikolio-vandens 

šilumnešiu. 

Apsauginis vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 1489:2000 „Pastatų armatūra. Slėgio saugos vožtuvai. Bandymai ir reikalavimai“; 

- LST EN ISO 4126-1:2013/A1:2016 „Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 1 dalis. Saugos 

vožtuvai. 1 keitinys“. 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Vožtuvo skersmuo DN 20 

2 Vožtuvo tipas spyruoklinis 

3 Korpusas bronzinis 

4 Prijungimas movinis 

5 Suveikimo slėgis 4 bar 

7 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 90 oC 

8 Didžiausias leidžiamasis slėgis (Ps) 4 bar 

 

3.9. Triegis reguliavimo vožtuvas su elektrine pavara 

Pavaros ir reguliavimo vožtuvai akumuliacinių talpų kontūro valdymui. Dydžiams DN20. 

Vožtuvo ir pavaros derinys turi atlaikyti terpės temperatūrą 90 °C. Uždaromas slėgio perkrytis turi būti 

dp=0,5. Reguliavimo ribos ne mažiau 1:50. Nesandarumas <=0.05% nuo kvs. Proporcinė paklaida turi 

būti 2 kartus mažesnė už reguliuojamą perkrytį. Saulės kolektorių kontūre montuojama armatūra turi 

būti tinkama naudoti su 40% koncentracijos etilenglikolio-vandens šilumnešiu. 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo DN 20 

2 Projektinis srautas:  2,20 m³/h 

3 Ventilio pralaidumas (Kvs): 3,48 m³/h 

4 Ventilio hidraulinis pasipriešinimas: 0,399 bar 

5 Korpusas bronzinis 

6 Prijungimas movinis 

7 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 90°C 

8 Didžiausias leidžiamasis slėgis (Ps) 4 bar 

Reguliavimo vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“; 

- LST EN 12288:2010 „Pramoninės sklendės. Vario lydinių sklendės“; 

- LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir 

tarp centro ir galo“. 
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3.10. Šilumokaičiai 

Plokštelinis šilumokaitis – lituotas plokštelinis su gamykline izoliacija. Gamybos kokybės 

kontrolė turi atitikti ISO 9001 standartą. Lituoti plokšteliniai šilumokaičiai turi būti iš presuotų ir 

tarpusavyje sulituotų plokštelių, tarp kurių yra skysčių pratekėjimo kanalai. Didelis turbulentiškumas ir 

priešsrovinis tekėjimas užtikrina efektyvų šilumos perdavimą. Plokštelės turi būti pagamintos iš 

nerūdijančio rūgščiai atsparaus EN 1.4401 ( =AISI 316 ) plieno. Šilumokaitis turi būti su standartiniais 

atvamzdžių pajungimais. 

Šilumokaičiai turi atitikti toliau išvardintų standartų ir direktyvų reikalavimus: 

- LST EN 305:2001 „Šilumokaičiai. Šilumokaičių eksploatacinių charakteristikų apibrėžimai ir 

bendroji bandymo procedūra visų šilumokaičių eksploatacinėms charakteristikoms 

nustatyti“; 

- LST EN 1148:2001 „Šilumokaičiai. Centralizuoto šildymo sistemos šilumokaičiai “vanduo–

vanduo”. Bandymo procedūros eksploatacinėms charakteristikoms nustatyti“; 

 

Tarpinio šilumokaičio techninės charakteristikos: 

Eil. 

Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Plokštelių medžiaga nerūdijantis plienas (AISI316) 

2 Mažiausia/didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 0 – 90 oC 

3 Didžiausias leidžiamasis slėgis (Ps) 6 bar 

4 Šiluminė galia 30 kW 

5 Atsargos koeficientas 1,2 

6 Talpų kontūro pusės temperatūros 60/50 oC 

7 Vandentiekio pusės temperatūros 55/45 oC 

8 Hidrauliniai nuostoliai tinklų pusėje 0,08 bar (7,98 kPa) 

9 Hidrauliniai nuostoliai vidaus pusėje 0,07 bar (7,49 kPa) 

 

3.11. Cirkuliaciniai siurbliai 

Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurblio komponentus ir priedus. Siurbliai turi įsijungti ir 

sustoti automatiškai kai to reikia. Taip pat siurbliai turi turėti rankinį išjungimo jungiklį, kad prireikus 

siurblius galima būtų sustabdyti. Visi siurblių varikliai turi dirbti prie aplinkos temperatūros +40oC ir 

pumpuojamos terpės temperatūros +100oC. Cirkuliacinis siurblys turi būti su integruotu dažnio keitikliu 

ir slėgių skirtumo bei temperatūros jutikliu. 

Optimaliam nustatymui siurblys turi turėti šiuos pasirenkamuosius valdymo režimus: 

            pastovaus diferencinio slėgio (dp-c);  

            kintamo diferencinio slėgio (dp-v) 

            pastovios kreivės rėžimas. 
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Pilnas siurblio valdymas ir siurblio būsenos indikacija valdymo skydelyje. Valdymo skydelis su 

ekranu faktinių siurblio veikimo parametrų (debitas, slėgių skirtumas, apsukos, skysčio temperatūra, 

naudojama galia, sunaudota elektros energija ir darbo laikas) nuskaitymui. 

Integruota sausos eigos ir variklio apsauga. Gedimų ir sutrikimų registras. 

Siurblys turi būti komplektuojamas izoliacijos kevalais naudoti šildymo sistemose. 

Varikliai turi tikti esamai įtampai ir turi turėti ne mažesnę kaip IP42 apsaugos klasę. 

Montuojant siurblį reikia vadovautis gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis. 

Siurbliai turi dirbti tyliai ir nevibruoti, ir turi būti tinkami nepertraukiamam darbui ne mažiau kaip 

25000 valandų. 

Saulės kolektorių kontūre montuojami siurbliai turi būti tinkami naudoti su 40% koncentracijos 

etilenglikolio-vandens šilumnešiu. 

Siurblys turi atitikti Europos ekologinio projektavimo direktyvas (ES) Nr. 547/2012 (vandens 

siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai). 

 

Talpų kontūro siurblio techninės charakteristikos: 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Siurblio korpusas ketaus lydinio; 

2 Prijungimas movinis 

3 Elektros tiekimas 1230V; 50Hz 

4 Elektros galia 190 W 

5 Variklio tipas šlapio rotoriaus 

6 Variklio apsaugos klasė IPX4D 

7 Variklio izoliacijos klasė F 

8 Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI) 0.20 

9 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 90oC 

10 Didžiausias leidžiamasis slėgis vidaus pusėje (Ps) 4 bar  

11 Darbinis debitas (Qd) 2,20m³/h 

13 Darbinis padavimo aukštis (Hd) 5,0m 
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3.12. Išsiplėtimo indas 

Naudojami membraniniai slėginiai išsiplėtimo indai. Išsliplėtimo indai turi atitikti toliau išvardintų 

standartų reikalavimus: 

- LST EN 13831:2007 „Uždari plėtimosi bakai su membrana, įrengiami vandens sistemose“. 

 

Talpų kontūro išsiplėtimo indo techninės charakteristikos: 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Korpusas plienas 

2 Šilumnešio terpė vanduo 

3 Gabaritiniai matmenys D650mm; H1160mm 

4 Tūris 250 litrų 

5 Pajungimas 1‘‘(DN25) 

6 Dujų kameros priešslėgis (P0) 2,0 bar 

7 Dujų kameros užpildymo slėgis (Pf) 2,3 bar 

8 Darbinis slėgis (Pd) 2,5 bar 

9 Darbinė temperatūra (Td) 70 oC 

10 Mažiausia/didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 0 – 90 oC 

11 Didžiausias leidžiamasis slėgis (Ps) 4 bar. ( 0,4 MPa ) 

 

Saulės kolektorių kontūro išsiplėtimo indo techninės charakteristikos: 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Korpusas plienas 

2 Šilumnešio terpė 
etilenglikolio-vandens 

mišinys 

3 Gabaritiniai matmenys D500mm; H1005mm 

4 Tūris 150 litrų 

5 Pajungimas 3/4‘‘(DN20) 

6 Dujų kameros priešslėgis (P0) 2,0 bar 

7 Dujų kameros užpildymo slėgis (Pf) 2,3 bar 

8 Darbinis slėgis (Pd) 2,5 bar 

9 Darbinė temperatūra (Td) 70 oC 

10 Mažiausia/didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 0 – 90 oC 

11 Didžiausias leidžiamasis slėgis (Ps) 4 bar. ( 0,4 MPa ) 

 

3.13. Termometrai 

Termometrai turi būti sumontuoti brėžiniuose nurodytose vietose. Termometrai naudojami 

termofikacinio vandens temperatūros matavimui gali būti sumontuoti ir ant horizontalių ir ant vertikalių 

vamzdynų. Termometrai turi būti sumontuoti įvorėse. 

Termometrai turi būti kalibruoti taip, kad darbinė temperatūra būtų ties skalės viduriu. Naudoti 

kontrolės matavimo prietaisus kuriuose yra gyvsidabrio – draudžiama. 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Temperatūros ribos montuojant tiekimo linijoje T = 0 – 120 oC 

2 Temperatūros ribos montuojant grąžinimo linijoje T = 0 – 120 oC 

3 Tikslumo klasė 1,0 

4 Apsaugos klasė IP54 

5 Skalės padalos vertė 1oC 

 

3.14. Manometrai 

Manometrai turi būti sumontuoti brėžiniuose nurodytose vietose, prie visų įrenginių, kuriose veikia 

slėgio pokyčiai ir kur reikalinga tiksliam sistemų valdymui.  

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Manometro tipas 
apvalūs 100mm pramoninio tipo su “bourbon” 

vamzdeliu 

2 Skalė baltame fone juodi užrašai 

3 Tikslumo klasė 1,6 

4 Apsaugos klasė IP54 

5 Didžiausias leidžiamasis slėgis (Ps) 
4 bar saulės kolekt. kontūrui  

6 bar vandentiekiui 

6 
Didžiausia leidžiamoji temperatūra 

(Ts) 

saulės kolekt. kontūrui 90 oC, 

vandentiekiui 90 oC, 

7 Slėgio skalės gradacija MPa arba bar. 

 

3.15. Karšto vandens skaitiklis 

Skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti šildymo sistemos papildymui sunaudotą šilumnešio kiekį. 

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

Skaitiklis turi būti patvirtintas naudojimui Lietuvos standartizacijos komitete. Skaitiklis turi būti 

sumontuotas taip, kad būtų patogu jį aptarnauti ir užrašyti parodymus. Skaitiklis turi būti su duomenų 

perdavimo funkcija į šilumos tiekėjo duomenų surinkimo ir kaupimo sistemą. 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Veikimo principas Vienasrautis 

2 Ilgis, mm 110 

3 Diametras, mm 15 

4 Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td) 5 – 60 oC 

5 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 120 oC 

6 Didžiausias leidžiamasis slėgis (Ps) 12 

7 Nominalus debitas (Kvs) , m³/h 1,5 

8 Hidraulinis pasipriešinimas prie nominalaus debito 0.10 bar 

Karšto vandens skaitiklis turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN ISO 4064-1:2017 „Šalto geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 1 dalis. 

Metrologiniai ir techniniai reikalavimai“; 

- LST EN ISO 4064-5:2017 „Šalto geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 5 dalis. 
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Įrengimo reikalavimai“. 

 

3.16. Automatinis nuorintojas 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Konstrukcija 
Sumontuotas kartu su 

uždarančiu vožtuvu 

2 Korpusas bronzinis 

3 Prijungimas movinis 

4 Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td) 5 – 70 oC 

5 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 90oC 

6 Didžiausias leidžiamasis slėgis vidaus pusėje (Ps) 4 bar 

 

3.17. Saulės kolektoriai 

 Vakuuminiai saulės kolektorių techninės charakteristikos: 

Kolektoriaus absorbcija – daugiau nei 95%. 

Plotis / aukštis / gylis 1837/1930/124 mm 

Tuščio kolektoriaus svoris 51 kg 

Bendras kolektoriaus plotas – 3,544 m² 

Aktyvus plotas yra 3,174 m² 

Aliuminio nitrito absorbentas 95% / 5% 

U vamzdžių varinių vamzdžių sistema 

Efektyvumas 0,564 

Terpės srautas per kolektorių 1,5 l / min 

Aliuminio korpusas 

Saulės kolektoriai turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 12975-1:2006+A1:2011 „Saulės šiluminės energijos sistemos ir komponentai. Saulės 

kolektoriai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“. 

 

3.18. Saulės kolektorių aprišimo modulis 

 Didelio našumo cirkuliacinis mazgas. Modulis komplektuojamas su gamykline valdymo 

automatika, jutikliais ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. Modulio sudėtyje cirkuliacinis siurblys, 

uždarymo armatūra, apsaugos grupė ir kitos dalys. 
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3.19. Talpos 

 Skirtos karšto vandens ruošimui saulės kolektoriais. 

Akumuliacinė talpa su integruotu gyvatuku. Tūris ne mažiau kaip 1000l.  

Nerūdijančio plieno šilumokaitis 6,95m2. 

Akumuliacinė talpa. Tūris ne mažiau kaip 1000l. Be integruoto šilumokaičio. 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Tūris 1000 litrų 

2 Matmenys 
Skersmuo 850 mm 

Aukštis 2053 mm 

3 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 90 oC 

4 Darbinis slėgis 2,5 bar 

5 Didžiausias leidžiamasis slėgis (Ps) 4 bar 

 

3.20. Etilenglikolio-vandens mišinys 

Glikolio pagrindu pagamintas šildymo skystis pasižymi aukšta virimo temperatūra. Šildymo 

skystis "G1000" yra koncentruotas, todėl prieš pradedant naudoti jį būtina atskiesti  vandeniu, žr. 

lentelę: 

"G1000" koncentracija 

vandens tirpale 

Masė % (Tūris %) 

Kristalizavimo 

pradžios 

temperatūra ºC 

Užvirimo 

temperatūra 

ºC 

Atitikmuo 

40 (38) -23 104   

Atskiestas vandeniu "G1000" (žr. lentelę) skystis yra tinkamas naudoti esant ekstremalioms 

sąlygoms, t.y. nuo -51ºC iki +116ºC temperatūrai, įvairaus tipo katiluose, šildymo/šaldymo ir vėdinimo 

sistemose. "G1000" naudojamas užpildyti šildymo, vėdinimo sistemas, kai iškyla pavojus 

šildymo/šaldymo sistemai užšalti. Produkto šilumos perdavimo koeficientas K= 0,149. 

 

3.21. Balansiniai vožtuvai 

Naudojami balansiniai moviniai ventiliai. Ventiliai skirti vandens srovės balansavimui ir 

matavimui. 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo DN 15-25 

2 Korpusas bronzinis 

3 Prijungimas movinis 

4 Didžiausias leidžiamasis slėgis (Ps) 4 bar 

5 Didžiausia leidžiamoji temperatūra (Ts) 90 oC 

6 Komplekte užpildymo / drenažo antgaliai 

Montuojant balansinius ventilius reikia laikytis gamintojo pateikiamų instrukcijų. 

Balansinis vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 
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- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“; 

- LST EN 1984:2010 „Pramoninės sklendės. Plieninės sklendės“; 

- LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai 

bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“; 

- LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir 

tarp centro ir galo“. 
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1. CHEMIN S MED�IAGOS, PREPARATO IR TIEK JO PAVADINIMAS 

Chemin s preparato pavadinimas:   G300, G1000 

Kiti pavadinimai (sinonimai):  �ildymo skystis, skystis �ildymo/�aldymo sistemoms. 
Paskirtis:    �ildymo sistem  u�pildymui. 

Telefonas skubiai informacijai  suteikti:  
Lietuvos apsinuodijim  kontrol s ir informacijos biuro telefonas (8~5) 236 20 52. 

2. CHEMIN S MED�IAGOS, PREPARATO SUD TIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 

Empirin  (molekulin ) formul n ra.
Molekulin  mas :  n ra. 
Pavojingi komponentai: 

CAS Nr. EINECS  Nr. Cheminis pavadinimas 
Koncentracija 
(%) produkto 
mas s  

Pavojingumo 
simboliai 

Rizikos 
fraz s 

107-21-1 203-473-3 etilenglikolis (sinonimai: monoetilenglikolis, 
1,2-etandiolis) 

40 - 70 Xn, R 22 

7632-00-0 321-555-9 natrio nitritas 0,1 � 0,5 O,T,N R 8-25-50
215-185-5 1310-73-2 natrio hidroksidas 0,05 � 0,2 C  R35 

3. CHEMIN S MED�IAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI 

Pavojai, susij  su u�sidegimo arba sprogimo galimybe:  preparatas neklasifikuojamas kaip degus, ta iau gali 
u�sidegti nuo atviros liepsnos. D l ma�o garavimo grei io prakti�kai nesprogus.
Pavojai �moni  sveikatai, galimo poveikio pasekm s:  kenksmingas prarijus, i�g rus didesn  kiek , 
galima mirtinai apsinuodyti. Patek s ant odos, gali dirginti, absorbuotis per od .. kv pus, garai gali tur ti narkotin
poveik , sukelti kosul , svaigul , galvos skausmus. Patek s  akis, gali jas sudirginti. 
Pavojai aplinkai ir galimos �alos pasekm s: ypatingi pavojai nenustatyti. 
  
4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON S  

Chemin s med�iagos, preparato patekimo  organizm  b das: 
kv pus: nukent jus j  i�vesti  gryn  or  ir jo netrikdyti, v siu oru �iltai u�kloti. Jeigu nukent jusysis 

neteko s mon s, daryti dirbtin  kv pavim , kviesti gydytoj . 
Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti visus u�ter�tus drabu�ius, rankas ir k no vietas, ant kuri  pateko 
preparatas, gerai nuplauti vandeniu su muilu.
Patekus  akis:  nedelsiant gerai praplauti �variu vandeniu ir kreiptis  gydytoj .
Prarijus:  skalauti burn  vandeniu, jeigu �mogus neprarad s s mon s, sukelti v mim , nedelsiant 
kreiptis  gydytoj . 

Priemon s, kuri  gali imtis tik gydytojas: apsinuodijimo po�ymiai gali pasireik�ti net pra jus 48 valandoms, tod l, 
visais atvejais, kai pasirei�kia pakenkimo sveikatai po�ymiai, nedelsiant kreiptis  gydytoj . 

5. PRIE�GAISRIN S PRIEMON S 
  
Tinkamos gaisro gesinimo priemon s:  sm lis, nedegus prie�gaisrinis audinys, putos, put  ir 
angliar g�t s gesintuvai, vandens srov . 
Netinkamos gaisro gesinimo priemon s: n ra
Pavojingos med�iagos, i�siskirian ios i� chemin s med�iagos, preparato degimo metu, degimo produktai, 
dujos: d mai, suod�iai ir pavojingos dujos, tame tarpe anglies monoksidas. 

Asmenin s apsaugin s priemon s:  apsauginiai drabu�iai i� impregnuot  audini , dujokauk s.  

 6. AVARIJ  LIKVIDAVIMO PRIEMON S 
  
Kolektyvin s apsaugos ir asmenin s apsaugin s priemon s: pa�alinti bet kokius ugnies �altinius, gerai v dinti 
patalp . Ne kv pti gar . Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje. Evakuoti avarijos likvidavime 
nedalyvaujan ius �mones. 
Aplinkos ter�imo prevencijos priemon s: saugoti nuo pasklidimo, neleisti i�siliejusiam produktui patekti  kanalizacij , 
vandens telkinius, dirvo�em . 
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Chemin s med�iagos, preparato surinkimo (sus mimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) b dai ir 
b dai ir  priemon s:  i�siliejus preparatui, i�tek jus  preparat  susemti  talpas, liku ius surinkti audiniu, 
sm liu. pjuvenomis ir supilti  sandar  u�sidarant  metalin  ar plastikin  rezervuar . Vietas, kur buvo i�siliej s preparatas, 
praplauti vandeniu.

7. CHEMIN S MED�IAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SAND LIAVIMAS 
  
Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui: naudoti pagal nurodyt  paskirt . Pilant preparat , ner kyti, arti 
neturi b ti atviros liepsnos. Vengti patekimo  akis ir ant odos. Ne kv pti gar .
Reikalavimai sand liavimui: laikyti sausoje, v dinamoje vietoje. Preparatas higroskopi�kas - pakuot s turi b ti 
sandariai u�darytos. 
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sand liuoti chemin s med�iagos: stipr s oksidatoriai, stipr s �armai. 
Nurodymai d l ribinio chemin s med�iagos, preparato kiekio, galimo sand liuoti  nurodytomis s lygomis:

netaikoma.
Reikalavimai chemin s med�iagos, preparato pakuotei: plastikiniai sandariai u�sidarantys buteliai ar bakeliai. 

8. CHEMIN S MED�IAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA 
  
Chemin s med�iagos, preparato komponento ribin  vert  darbo aplinkos ore (HN 23:2001 duomenys): 

Koncentracijos ribin  vert
Chemin
Med�iaga 

Ilgalaikio 
poveikio  
ribin  vert
(IPRV) 

Trumpalaikio 
poveikio ribin
vert
(TPRV) 

Nevir�ytina  
ribin  vert
(NRV) 

Pavadinimas CAS mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Poveikio  
�ymuo* 

Etilenglikolis (glikolis) 107-21-1 52 20 104 40 - - O2

Natrio nitritas 7632-00-0 - - - - 0,1 -  

 O2 - Patekimas per nepa�eist  od . �i RV taikoma bendrai gar  ir aerozolio koncentracijai. 
 � mus poveikis 

Technin s priemon s: gera patalp  ventiliacija.

Kv pavimo tak  apsaugin s priemon s: Avarij  atveju naudoti dujokaukes, i�siliejus nedideliam kiekiui arba dirbant 
s lygomis, kai v dinimas nepakankamas - respiratorius su atitinkamu filtru (A tipas), apsaugan iu nuo organini  tirpikli
gar . 

Rank  ir odos apsaugin s priemon s:  gumin s arba PVCh, atsparios alkoholiams pir�tin s. 
Aki  apsaugin s priemon s:   esant galimybei patekti  akis, dirbti su apsauginiais akiniais. 
Kitos odos apsaugin s priemon s (darbo drabu�iai, avalyn  ir kt.): darbo r bai, vis  p d  dengianti gumin  arba 
odin  avalyn . 
Asmens higienos priemon s:  apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo. Dirbant nevalgyti, negerti ir ner kyti. 

9. CHEMIN S MED�IAGOS, PREPARATO FIZIKIN S IR CHEMIN S SAVYB S 
  
Agregatin  b sena (kieta, skysta, dujin ) - klampus skystis.
Juslin s savyb s (spalva, kvapas) - specifinis, spalva � bespalvis arba priklauso nuo panaudoto 

pigmento. 
Vandenilio jon  koncentracijos vert , pH -  5 - 8
Virimo temperat ros intervalas:    nuo ~ 160 oC iki 198 oC. 
Degumas: 

Savaiminio u�siliepsnojimo temperat ra, oC � ne ma�iau 398 (etilenglikolis); 
Pli psnio temperat ra, oC �    ne ma�iau 111 (etilenglikolis).

Sprogumo ribos: 
          �emutin , t rio %   3,2 (etilenglikolis); 
          Vir�utin , t rio % -    15,3 (etilenglikolis). 
Oksidavimosi savyb s �    netaikoma. 
U��alimo/lydymosi temperat ra, oC �  nurodyta etiket je
Gar  sl gis, Pa 20 oC temperat roje -  7
Specifin  mas , tankis g/cm3: 1,06�  1,1 
Tirpumas (vandenyje, riebaluose) � tirpsta bet kokiu santykiu.. 
- Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)  log Pow: 1,93 (etilenglikolio)
- Klampumas (dinaminis), mPa.s - ~ 20
- Gar  tankis (oras = 1) � 2,1
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10. CHEMIN S MED�IAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

Cheminis stabilumas ir pavojingos chemin s reakcijos:  standartin mis s lygomis stabilus. 
Vengtinos aplinkos s lygos ir chemin s med�iagos, sukelian ios pavojingas chemines reakcijas - saugoti nuo 
atviros ugnies. Nelaikyti �alia stipri  oksidintoj  ir stipri  �arm .
Skilimo produktai - degimo metu susidaro d mai, kuriuose yra suod�i , anglies monoksido ir anglies dioksido. 
Stabilizatori  reikm  � n ra.
Egzotermin s reakcijos galimyb  � n ra
Nestabil s skilimo produktai � anglies monoksidas.
  
 11. TOKSIKOLOGIN  INFORMACIJA 

mus toksi�kumas bandomiesiems gyv nams (rasti etilenglikolio duomenys): 

           Prarijus, LD50 4700 mg/kg (�iurk s) 
           Per od , LD50      9630 mg/kg (triu�iai) 
           kv pus, LC50 duomen  nerasta

 Poveikis �mon ms 

kv pus � preparatas nelakus, ta iau ilgai kv puojant garais gali prasid ti galvos skausmai. Garai gali tur ti narkotin
poveik , sukelti kosul , svaigul . D l absorbcijos  organizm  per kv pavimo takus galimi net inkst , centrin s nerv
sistemos, smegen  pakenkimai. 
Patekus ant odos � trumpai veikiant, galimas dirginimas. Kadangi etilenglikolis gali absorbuotis  organizm  per 
od , ilgai veikiant od  tiek pa iam produktui, tiek jo garams, galimi tokie pat sveikatos pakenkimai, kaip ir ilgai 
kv puojant. 
Patekus  akis - akys gali b ti stipriai sudirgintos, parausti. 
Prarijus -  gali atsirasti pilvo skausmai, �leik�tulys, v mimas. Apsinuodijimo po�ymiai (gal ni  drebulys, galvos 
svaigimas ir skausmas, dvejinimasis akyse, padid j s mieguistumas) atsiranda po 2-3 val. Stipriai apsinuodijus, 
pirmiausia pa�eid�iama nerv  sistema, po kepenys ir inkstai. 100 ml prarytas kiekis gali b ti mirtinas.  

12. EKOLOGIN  INFORMACIJA 
  
Chemin s med�iagos, preparato savyb s, galin ios daryti poveik  aplinkai: Preparatas neklasifikuojamas kaip 
aplinkai pavojingas 

Ekotoksi�kumas (24 h): 
- �uvys - > 5000 mg/l ( Cerassius Auretus); 
- dafnijos - > 10000 mg/l 
- j ros dumbliai - > 10000 mg/l 

I�silaikymas ir skilimas  (biodegradacija) aplinkoje: biologi�kai skaidus, BOD 5 (BDS 5) � 0,81 gO2/g
Toksi�kumas organizmams : ypatingas pavojingumas nenustatytas. 
Kita informacija  vengti patekimo  supan i  aplink . 

13. CHEMIN S MED�IAGOS, PREPARATO ATLIEK  TVARKYMAS 
  
Reikalavimai atliek  nei�mesti  aplink : preparat  nei�leisti  kanalizacij , nepilti  vandens telkinius.  
Chemin s med�iagos, preparato atliek , u�ter�t  pakuo i  �alinimo b dai: nedideli  preparato atliek  kieki
�alinimui ypatingi reikalavimai netaikomi. Pakuot s gali b ti perdirbamos. 

14. CHEMIN S MED�IAGOS, PREPARATO VE�IMAS  

Preparatas originaliose gamintojo pakuot se gali b ti transportuojamas dengtu ant�eminiu transportu. 

Europos sutarties "D l pavojing  krovini  tarptautini  ve�im  keliais" (RID/ADR), �Tarptautinio j ra gabenam  pavojing
krovini  kodekso (IMDG) reikalavimai netaikomi.

15. TEISIN  REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MED�IAGOS PREPARATO PAKUOT S 
ETIKET JE  
  

 Teis s norminiai aktai, reglamentuojantys chemin s med�iagos, preparato klasifikacij , �enklinim , naudojimo 
ribojim , darbuotoj  saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliek  tvarkym  ir kt.  

- HN 23:2001 Kenksming  med�iag  koncentracij  ribin s vert s darbo aplinkos ore.Bendrieji reikalavimai  
- PST-07-97 Chemijos pramon moni  prie�gaisrin s saugos taisykl s. 
- Pakuo i  ir pakuo i  atliek  tvarkymo taisykl s (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.bir�elio 27 d. 
sakymu Nr. 348, �in., 2002, Nr. 81-3503). 
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- Atliek  tvarkymo taisykl s (Patv. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. sakymu Nr. 217, 
Valstyb s �inios,1999, Nr. 63-2065). 
- Darbuotoj  apr pinimo asmenin mis apsaugin mis priemon mis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialin s 
apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. baland�io 20 d. sakymu Nr.77, �in., 1998, Nr.43-1188). 
- Bendrosios chemini  med�iag  ir preparat  sand liavimo taisykl s. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
1998 m. gruod�io 22 d. sakymu Nr. 272, �in., 1999, Nr. 31-896).
- Pavojing  chemini  med�iag  ir preparat  klasifikavimo ir �enklinimo tvarka. (Patvirtinta aplinkos ministro ir sveikatos 
apsaugos ministro 2000 gruod�io 19d. sakymu Nr. 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 
bir�elio 27 d. sakymo Nr. 345/313 redakcija, �in., 2002, Nr. 81-3501). 
- Pavojing  chemini  med�iag  ir preparat  pakuot s reikalavim  bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. lapkri io 19 d sakymu Nr. 599, �in., 2002, Nr. 115-5161, pakeitimai patvirtinti Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpj io 4 d sakymu Nr. 
411/V-460, Valstyb s �inios,2003, Nr. 81(1)-3703, 81(2)-3703, 81(3)-3703). 
- Saugos duomen  lapo reikalavimai ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka (Patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruod�io 29 d. sakymu Nr. 687, �in., 2002, Nr. 26-946)  
- Europos sutartis d l pavojing  krovini  tarptautini  ve�im  keliais (ADR) (Restrukt rizuota ADR 2001 m. leidimo 
sutartis) Valstyb s �inios,2003, Nr. 46(1)-2057, 46(2)-2057, 46(3)-2057, 46(4)-2057). 

Informacija, nurodyta chemin s med�iagos preparato pakuot s (taros) etiket je (pagal 67/548/EEC, 1999/45/EC): 

Informacija apie pavojingus komponentus: Sud tyje yra etilenglikolio.
       Xn 

Simbolis:  
          KENKSMINGA
Rizikos fraz s:  R 22 Kenksminga prarijus 

Saugos fraz s:  S2   Saugoti nuo vaik
   S13  Laikyti atokiau nuo maisto, g rim  ir gyvuli  pa�aro 
   S46  Prarijus nedelsiant kreiptis  gydytoj  ir  parodyti �i  pakuot  arba etiket

 16. KITA INFORMACIJA 

 Papildomi saugos duomen  lapo papildomi pildymo �altiniai: 

- Duomenys Tarptautin s laboratorij  organizacijos tinklalapyje. 
- Etilenglikolio gamintoj  parengti saugos duomen  lapai. 

Pavojingumo simboliai ir skaitmeniniai �enklai, nurodyti 2 skyriuje: 

Xn Kenksminga 
O Oksiduojanti 
T Toksi�ka 
N Aplinkai pavojinga 
C Ardanti ( sdinanti) 

R 22 Kenksminga prarijus 
R 8 Gali u�sidegti d l s veikos su galin iomis degti med�iagomis 
R 25 Toksi�ka prarijus 
R 50 Labai toksi�ka vandens organizmams 
R 35 Stipriai nudegina 

�iame saugos duomen  lape pateikti duomenys turi b ti prieinami visiems, kuri  darbas yra susij s su chemine 
med�iaga, preparatu. Duomenys atitinka m s  turimas �inias ir yra skirti apib dinti chemin  produkt  saugos ir sveikatos 
darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomen  lapo informacija bus papildyta atsiradus nauj  duomen  apie 
chemines med�iagos preparato poveik  sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams suma�inti arba jiems 
visi�kai i�vengti. Saugos duomen  lape pateikta informacija neatskleid�ia kit  specifini  chemin s med�iagos, preparato 
savybi . 



Plokštelinis šilumokaitis Techninis aprašymas

Danfoss Hexact(v5.4.14) Nuoroda: EP20210319095456
Klientas: Kontaktinis asmuo:
Projektas: Minties g. 44, Vilnius El. p.:

HEX Tipas: XB12M-1 G 5/4 (25mm) Inžinierius: EP
Vienetas: 1 (Lygiagretus) Kodas: 004H7547 Data: 2021-03-19 09:55:08

Apskaičiuoti parametrai Vienetas 1 pusė 2 pusė
Srauto tipas Priešsrovinis
Apkrova kW 30,00
Įvado temperatūra °C 60,00 45,00
Išėjimo temperatūra (Nurodyta) °C 50,00 55,00
Išėjimo temperatūra (Atittinka) °C -- --
Masės debitas kg/h 2582,8 2584,5
Tūrinis debitas L/min 43,634 43,560
Bendras slėgio kritimas kPa 7,98 7,49
Slėgio kritimas - angoje kPa 0,40 0,40
LMTD K 5,00
Angoje greitis m/s 0,90 0,90

Skysčio savybės Vienetas 1 pusė 2 pusė
Skystis vanduo vanduo
Dynamic viscosity mPa-s 0,5059 0,5491
Tankis kg/m^3 986,5 988,8
Šilumos galia kJ/kg-K 4,181 4,180
Šiluminis pralaidumas W/m-K 0,645 0,639

Specifikacija: Vienetas 1 pusė 2 pusė
HEX Tipas: XB12M-1 G 5/4 (25mm)
Plokštelės medžiaga: --- EN1.4404(AISI316L)
Tarpinės/Lituojami medžiaga: --- CU
Jungtis Dydis: --- G 5/4
Jungtis Tipas: --- Sriegis
Rėmo spalva: --- --
Sertifikavimas/Patvirtinimas: --- PED Art 4.3
Tūris: L 0,768 0,8
Svoris: kg 5,33
Konstrukcija Temperatūra(Maks./Min.): °C 60/45
Konstrukcijos slėgis(Maks.): bar 25

Items:
Kodas Vnt. Components
004H7547 1 XB12M-1 G 5/4 (25mm)

Išoriniai matmenys:
 A (mm): 289  B (mm): 118
 C (mm): 234  D (mm): 63
 E (mm): 80  F (mm): 25

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Komentarai:
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LT 

Užsakovas:  

VšĮ „Atnaujinkime miestą“,  

Panerių g. 20, Vilnius 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2060-XX-TDP-ŠG.SŽ 1 3 

 

ŠILUMOS GAMYBA 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 ŠILUMOS PUNKTAS     

KS-3 
Papildymo skaitiklis (karšto vandens, su nuotoliniu 

duomenų nuskaitymu), DN15 
TS 3.15 vnt 1 Zenner 

38, 

38A 
Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, DN15 TS 3.5 vnt 2 GIACOMINI  

R850 

39 Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, DN32 TS 3.5 vnt 1 -//- 

A-5 Atbulinis vožtuvas  žalvarinis, universalus, DN15 TS 3.6 vnt 1 
Slovarm, 

Genebre 

A-6 Atbulinis vožtuvas  žalvarinis, universalus, DN32 TS 3.6 vnt 1 -//- 

40 Filtras, DN15 TS 3.7 vnt 1 
GIACOMINI 

R74A 

41 Filtras, DN32 TS 3.7 vnt 1 -//- 

42 Tech. manometras 0..16bar, su trieigiu čiaupu TS 3.14 kompl 1 
Prematlak 

WIKA 

1.  
Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN15 su 

fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais 
TS 3.1 m 40 

Talpų 

kontūrui 

2.  Tas pats, DN25 TS 3.1 m 4 -//- 

3.  Tas pats, DN40 TS 3.1 m 15 -//- 

4.  
Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis su 

fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais DN32 
TS 3.2 m 3 

Vandentiekio 

kontūrui 

5.  Tas pats, DN40 TS 3.2 m 70 -//- 

6.  
Akmens vatos kevalai dengti armuota aliuminio folija 

DN15 vamzdžiui, 40mm storio 
TS 3.4 m 40 Paroc 

7.  Tas pats, DN25 vamzdžiui, 40mm storio TS 3.4 m 4 -//- 

8.  Tas pats, DN32 vamzdžiui, 40mm storio TS 3.4 m 3 -//- 

9.  Tas pats, DN40 vamzdžiui, 40mm storio TS 3.4 m 85 -//- 

10.  
Armatūros izoliavimas 40mm storio akmens vatos 

dembliais dengtais armuota aliuminio folija 
TS 3.4 m2 1 Paroc 

11.  
Vamzdžių paviršių paruošimas, gruntavimas ir dažymas 

du kartus (juodo plieno vamzdžiams) 
TS 2.2 m2 6  

12.  Izoliuotų vamzdžių žymėjimas skiriamaisiais žiedais TS 2.6 kompl 1  
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13.  
Vandentiekio sistemos hidraulinis bandymas (antrinėje 

pusėje, nuo ŠP iki tarpinio šilumokaičio) 
TS 2.5 sist. 1  

14.  
Talpų papildymo linijos hidraulinis bandymas (pirminė 

pusė, šilumos tinklų slėgis) 
TS 2.5 sist. 1  

15.  Šiluminės trasos alsuoklio atitraukimas  kompl 1  

16.       

17.  SAULĖS KOLEKTORIŲ SISTEMA     

18.  
Vakuuminiai saulės kolektoriai su tvirtinimo elementais 

ir kitomis komplektuojančiomis dalimis 
TS 3.17 kompl 25  

19.  

Karšto vandens ruošimo talpa, 1000l talpos, su 

nerūdijančio plieno šilumokaičiu, gamykline izoliacija, 

nuorintoju ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. 

Šilumokaičio plotas ne mažiau kaip 6,95m2. 

TS 3.19 kompl 1  

20.  

Karšto vandens ruošimo talpos, 1000l talpos, su 

gamykline izoliacija, nuorintoju ir kitomis 

komplektuojančiomis dalimis. 

TS 3.19 kompl 4  

21.  
Tarpinis plokštelinis lituotas šilumokaitis su gamykline 

izoliacija 
TS 3.10 kompl 1 

Danfoss 

XB12M-1-

50 

22.  

Saulės kolektorių aprišimo sistema su valdymo skydu, 

cirkuliaciniu siurbliu (2,2m3/h 90kPa) ir kitomis 

komplektuojančiomis dalimis. 

TS 3.18 kompl 1  

23.  
Cirkuliacinis siurblys talpų cirkuliacijai, komplekte su 

prijungimo detalėmis. G=2,20 m³/h; H=5,0 m 
TS 3.11 kompl 1 

Wilo Yonos 

MAXO 

25/0,5-10 

24.  
Membraninis išsiplėtimo indas su specialiu atjungimo 

vožtuvu (talpų kontūrui) 
TS 3.12 kompl 2 

Elbi ERCE 

250 

25.  
Membraninis išsiplėtimo indas su specialiu atjungimo 

vožtuvu (saulės kolektorių kontūrui) 
TS 3.12 kompl 1 

Elbi ERCE 

150 

26.  Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, DN40 TS 3.5 vnt 16  

27.  Tas pats, DN25 TS 3.5 vnt 3  

28.  Tas pats, DN15 TS 3.5 vnt 10  

29.  Balansinis ventilis, DN25 TS 3.21 vnt 2  

30.  Tas pats, DN15 TS 3.21 vnt 8  

31.  Atbulinis vožtuvas, universalus, DN40 TS 3.6 vnt 2  

32.  Tas pats, DN25 TS 3.6 vnt 1  

33.  Filtras, DN40 TS 3.7 vnt 2  

34.  Trieigis vožtuvas DN20 su el. pavara TS 3.9 kompl 1  

35.  Įleidžiamas termometras su įvore, 0-120°C TS 3.13 vnt 4  

36.  Tech. manometras 0..6bar, su trieigiu čiaupu TS 3.14 vnt 3  

37.  
Apsaugos vožtuvas saulės kolektorių kontūrui, 

suveikimo slėgis – 4bar, DN20 
TS 3.8 vnt 1 Watts MTR 

38.  
Apsaugos vožtuvas talpų kontūrui, suveikimo slėgis – 

4bar, DN20 
TS 3.8 vnt 1 Watts MTR 
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39.  Automatinis nuorintojas, DN15 TS 3.16 vnt 2  

40.  Drenažinis ventilis su aklėmis, DN15 TS 3.5 kompl 1  

41.  
Plieniniai presuojami vamzdžiai d42x1.5 su fasoninėmis 

dalimis ir tvirtinimo elementais 
TS 3.3 m 105  

42.  Tas pats, d35x1.5 TS 3.3 m 30  

43.  Tas pats, d28x1.5 TS 3.3 m 25  

44.  Tas pats, d22x1.5 TS 3.3 m 10  

45.  Tas pats, d18x1.2 TS 3.3 m 55  

46.  
Akmens vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folijos 

plėvele vamzdžiui Ø42(apgaubti PVC apsaugine danga) 
TS 3.4 m 70  

47.  
Akmens vatos kevalai 100 mm storio su aliuminio 

folijos plėvele vamzdžiui Ø42 
TS 3.4 m 35  

48.  Tas pats, d35 TS 3.4 m 30  

49.  Tas pats, d28 TS 3.4 m 25  

50.  Tas pats, d22 TS 3.4 m 10  

51.  Tas pats, d18 TS 3.4 m 55  

52.  Izoliuotų vamzdynų, lauke, ant stogo, skardinimas  m2 110  

53.  Sistemos pildymas glikolio tirpalu 40proc. TS 3.20 Sist. 1  

54.  Saulės kolektorių sistemos hidraulinis bandymas TS 2.5 sist. 1  

55.  Sistemos paleidimas derinimas, praplovimas TS 2.4 kompl 1  

 

 

 



Patalpų eksplikacija

T1/T2 Esama šiluminės 
trasos atšaka 2x DN50

Įvadinė el. 
jungčių spinta

Pastabos:

1. Šilumos punkto patalpos vėdinimas užtikrinamas orui pritekant per langą ir pasišalinant pro rūsio natūralaus vėdinimo kanalus;
Reikalavimai šilumos punktams:
1. Turi būti užtikrinta 0,5 h-1 oro apykaita, o santykinė drėgmė negali viršyti 75 %;
2. Turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas atbulinis vožtuvas.
3. 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.
4. Turi būti įrengti 50 V ir 220 V arba 380 V įtampos kištukiniai lizdai, įrengti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles (1 priedo 16 
punktas);
5. Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę;
6. Patalpos oro temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 10°C ir ne aukštesnė kaip 28°C.

Šilumos punkto patalpaR-38

V1 - Šalto vandentiekio vamzdynai 
T4 - Apytakinio vandentiekio vamzdynai 
T3 - Karšto vandentiekio vamzdynai 

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

T11/T12 - Radiatorinio šildymo vamzdynai

17,05 m²

Šilumos punkto planas, M1:50

0.
2m

1.
5m

0.50m2.06m

1.
5m

Trapas DN100
Žr. VN dalį

alt.:-2.30m

h=2.10m

1.
0m

Šildymo modulis

(150kW)
T11/T21 DN65
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Šilumos punkto principinė schema

2060-XX-TDP-ŠG.B-02

T3 į karšto 
vandentiekio 
sistemą 

T4.1 iš tarpinio 
šilumokaičio

V1 iš šalto 
vandentiekio 
sistemos

T11 į šildymo 
sistemą 

T21 iš šildymo 
sistemos

T1 - paduodamas šilumnešis iš šilumos tinklų.
T11 -  paduodamas šilumnešis į radiatorinę šildymo sistemą.
T2 - grįžtamas šilumnešis į šilumos tinklus.
T21 -  grįžtamas šilumnešis iš radiatorinės šildymo sistemos.

Temperatūriniai ir slėginiai parametrai šilumos punkte:
temperatūrinis režimas šilumos tinklų pusėje (žiema) - 115/60 ºC;
temperatūrinis režimas šilumos tinklų pusėje (vasara) - 65/25 ºC;
temperatūrinis režimas šildymo sistemos pusėje - 75/55ºC;
temperatūrinis režimas karšto vandentiekio pusėje - 55/5 ºC (cirkuliacinis - 45ºC);
darbinis slėgis šilumos tinklų pusėje - 11,1 bar;
darbinis slėgis šildymo sistemos pusėje - 2,2 bar;
darbinis slėgis karšto vandentiekio pusėje  - 3,0 bar.

Pastabos:
1. Visą įrangą montuoti pagal gamintojų pateiktas instrukcijas bei 
rekomendacijas montavimui.
2. Projektuojamų įrengimų specifikacija schemoje atitinka pozicijų numerius 
sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

T1 iš šilumos 
tinklų

T2 į šilumos 
tinklus 

DN50

T

P P
1 14

2
22

26 26A

P

- apsauginis vožtuvas
- manometrai

- termometraiT

- atbulinis vožtuvas

- cirkuliacinis siurblys

- slėgio rėlė

- dviejų eigų vožtuvas su el. pavara

- balansinis ventilis
- filtras

- rutulinis ventilis

SR

M

- automatinis papildymo vožtuvas

- išsiplėtimo indas

- nuorinimo ventilis

- drenažinis ventilis

- papildymo vandens skaitiklis

IS

VS

P

DN65

DN65
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S-1
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P T

P T
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P

P
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Elektroninis
reguliatorius

29B

DN40

DN40

25 12

11

21

29 20

A-3

T

T P

SR-1

R5

ŠILUMOS SKAITIKLIS

TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS, m³/h

VĖDINIMUI KV ruošimui

G , m³/h

8,80

Maksimalus 
projektinis 

srautas įvade

nom.

ŠILDYMUI

PROJEKTUOJAMOS ŠILUMOS APKROVOS, kW 

TEMPERATŪRŲ SKIRTUMAS, °C

TŠILD.

115/60°C
∆t=55

-/-

ŠP-1 150,00

ŠILUMOS 
PUNKTAS

TVĖD.

SLĖGIAI ĮVADE, bar

Žiemą:3,5-6,0
Vasarą:4,3-6,7

VĖDINIMUI

-

TKV

65/25°C
∆t=35

KV ruošimui

P

300,00

Žiemą:5,2-9,1
Vasarą:5,7-11,1

PAD.

ŠILDYMUI

2,35 (∆t=55)

ESAMAS ĮVADINIS

450,00

GRĮŽT.

VISO

P

- 6,45 (∆t=40)

6,0

ESAMOS ŠILUMOS APKROVOS, MW 

KV ruošimuiŠildymui

Q, kW G, m³/h Q, kW G, m³/h Q, kW

270,0 -4,22(∆t=55) -

Vėdinimui

570,0

Q, kWG, m³/h

VISO

6,45(∆t=40)300,0

- šalto vandens skaitiklis

Šilumos punkto įrenginio riba

Reflex N200
36

D-3A

D-4A

P 28A

26B

40 KS-338 A-5 38A

Akumuliacinių 
talpų pildymui

T4 iš karšto 
vandentiekio 
cirkuliacinės linijos

DN40 į tarpinį 
šilumokaitį
žiūr. brėž. 
ŠG-B.04

39
P 42

41

DN32

A-6



Šalto vandens skaitiklis (karšto vandens ruošimui)

Rutulinis ventilis

Grubaus valymo filtras

Atbulinis vožtuvas

Manometras

Apsauginis vožtuvas

Išsiplėtimo indas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
M

Cirkuliacinis siurblys

Termometras

Balansinis ventilis
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Principinė saulės kolektorių sujungimo 
schema

2060-XX-TDP-ŠG.B-03

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO 
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21, 
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037
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Tarpinis 
šilumokaitis

D
N

40

M

TVŠ5
1000 L.

TVŠ4
1000 L.

250 L.

TVŠ3
1000 L.

250 L.

Ø42

cink. pres. plieno vamzdžiai

TVŠ2
1000 L.TVŠ1

1000 L.

Ø42

Ø42
M

IŠ ELEKTROS ĮVADO

DN40, juod. el. virintas plienas

150 L.

Ø42 

Ø42 Ø42
VALDYMO SKYDAS

VAKUUMINIAI SAULĖS KOLEKTORIAI 

25vnt (ant stogo)

Talpų papildymas termofikatu

Iš šalto ir recirkuliacinio vandentiekio 
sistemos

Į karšto vandens ruošimo šilumokaitį 
(T4.1)

DN40
Cink.plien.

DN40
Cink.plien.

cink. pres. plieno vamzdžiai

DN25, juod. el. virintas plienas

DN15, juod. el. virintas plienas
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Min. 100mm

8
0

0

6
0

0

Esamo kaminėlio dalis

Cokolio šiluminė izoliacija

PASTABOS:

1. Naujo alsuoklio vamzdžio vidinis diametras turi būti išlaikytas tokio pat dydžio, kaip ir esamo 
alsuoklio.
2. Alsuoklis turi būti padengtas antikorozine danga, kuri neleistų vamzdžiui rūdyti (grunte ir atvirai 
sumontuota dalis).
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Šiluminės trasos vėdinimo kaminėlio 
atitraukimo nuo sienos detalė

2060-XX-TDP-ŠG.B-04

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO 
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21, 
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037
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remonto-atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Rūsio planas su saulės kolektorių sistemos 
elementų išdėstymu, M1:100
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Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Išleidimo data
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Stovas d42x1.5 per visus aukštus iš 
rūsio iki saulės kolektorių ant stogo. 
Laiptinėje stovas izoliuojamas 40mm 
mineraline vata dengta PVC danga 

Karšto vandens
Šaltas vandentiekio
Akumuliacinių talpų papildymo
Vamzdynai montuojami rūsio palubėje, 
alt.: -0,8m

Saulės kolektorių sistemos valdymo skydas

Išsiplėtimo indai akumuliacinėms talpoms

Išsiplėtimo indas saulės kolektorių sistemai

Tarpinis šilumokaitis

Akumuliacinės talpos saulės 
kolektorių sistemai. 5vnt. po 
1000l talpos. 
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Tipinis aukšto planas su saulės kolektorių 
sistemos elementų išdėstymu, M1:100

2060-XX-TDP-ŠG.B-06

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO 
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21, 
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037
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Laiptinėje stovas izoliuojamas 40mm 
mineraline vata dengta PVC danga 
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Stogo planas su saulės kolektorių sistemos 
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Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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T. Meškunec

E. Povilaitis

Vamzdynai d42x1.5 montuojami lauke, 
virš stogo dangos. Vamzdynai 
izoliuojami 100mm storio mineraline 
vata ir uždengiami skarda.

R

P

V

Š

Vakuuminiai saulės kolektoriai
Viso: 9vnt

Vakuuminiai saulės kolektoriai
Viso: 7vnt

Vakuuminiai saulės kolektoriai
Viso: 9vnt
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