
Turgaus aikštė 17,  Telšiai, studijos telefonas 8600 31155, www.lineta.lt, info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Statytojas: Viešoji įstaiga Ylakių globos namai

Projekto
užsakovas:

Projektavimo įmonė UAB „BANDUVA“

Projektas: Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VšĮ
Ylakių globos namuose. Globos namų pastato rekonstravimo
ir naujo priestato statybos projektas, Dariaus ir Girėno g. 71,
Ylakiai, Skuodo r.

Statybos rūšis: Globos namų pastato rekonstravimas, priestato nauja
statyba

Stadija: Techninis projektas (TP)

Dalys: Šilumos gamyba (ŠG), šildymas vėdinimas (ŠV)

Tomas: 1

Žymuo
(UAB Lineta“):

2013-16-TP-900-ŠG.ŠV

Projektą tvirtinu:

Rimas Radavičius
Projektavimo studijos

UAB “Lineta” direktorius
Projektas galioja tik pilnos, lape 2013-16-TP-900-ŠG.ŠV-BD-1 nurodytos, komplektacijos

Šis projektas atliktas vadovaujantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi, ir atitinka
LR galiojančias statybos normas, reglamentus ir taisykles, ir išpildžius visas jame
numatytas priemones, užtikrins saugų pastato eksploatavimą sprogimo ir gaisro požiūriu.

Pareigos Atestato
Nr.

Atestatas
galioja iki

Parašas Pavardė

Projekto dalies vadovas 29279 2017-03-23 D. Gudas

Projektavo D. Gudas

Turgaus aikštė  17                   Atsiskaitomoji sąskaita:               Atsiskaitomoji sąskaita:
LT – 87122, Telšiai LT95 7044 0600 0011 0229        LT 714010042800070459
Įmonės kodas 180170777 AB SEB Vilniaus bankas AB DnB NORD bankas Telšių skyrius
PVM kodas LT 801707716 Banko kodas 70440 Banko kodas 40100

Generalinis
projektuotojas:

Projektavimo įmonė UAB „BANDUVA“

Pareigos Atestato Nr. Atestatas
galioja iki

Parašas Pavardė

Projekto vadovas 16126 2015-02-26 R. Remėzienė



Turgaus aikštė 17,  Telšiai, studijos tel.860031155, www.lineta.lt,  info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Atestato Nr. UAB "BANDUVA" GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
15P/13-1-TP-ŠG.ŠV2054

16126 Proj. vadovas R. Remėzienė 2013-05

1940
Galioja iki

2013.09.26

UAB „L i n e t a“
Turgaus aikštė 17, Telšiai, tel.860031155, www.lineta.lt

Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

Projektas:
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VšĮ
Ylakių globos namuose. Globos namų pastato
rekonstravimo ir naujo priestato statybos projektas,
Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakiai, Skuodo r.
Statinys:
Globos namų pastato rekonstravimas ir naujo priestato
statyba

29279 Proj. dal.vad. D. Gudas 2013-05 Dokumento pavadinimas
Dokumentų žiniaraštis

Laida

0Projektavo D. Gudas 2013-05
Tech. proj.

TP
Statytojas:

Viešoji įstaiga Ylakių globos namai 2013-16-TP-900-ŠG.ŠV-BD-1
Lapas Lapų

1 2

Eil.
Nr

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Dokumentas
Lapo Nr. Lapų

skaičius
1. 2013-16-TP-900-ŠG.ŠV TITULINIS LAPAS 1 1

BENDRIEJI DUOMENYS

2. 2013-16-TP-900-ŠG.ŠV-BD-1 DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 2÷3 2

3. UAB “Lineta” PROJEKTAVIMO ĮMONĖS REGISTRAVIMO
PAŽYMĖJIMO IR ATESTATŲ KOPIJOS

4÷6 3

4. Sonata Navickienė TECHNINĖ UŽDUOTIS 7÷11 5

ŠILUMOS GAMYBA

5. 2013-16-TP-900-ŠG-AR-2 ŠILUMOS GAMYBOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 12÷13 2

6. 2013-16-TP-900-ŠG-TS-3 ŠILUMOS GAMYBOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 14÷17 4

7. 2013-16-TP-900-ŠG-SŽ-4 KATILINĖS MEDŽIAGŲ, ĮRENGIMŲ IR DARBŲ
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

18÷21 4

8. 2013-16-TP-900-ŠG-BR-5.1 KATILINĖS PLANAS-SCHEMA SU PAGRINDINIŲ
ĮRENGIMŲ IŠDĖSTYMU M1:50

22 1

9. 2013-16-TP-900-ŠG-BR-5.2 KATILINĖS ĮRENGIMŲ IR VAMZDYNO PRINCIPINĖ
SCHEMA

23 1

ŠILDYMAS-VĖDINIMAS

10. 2013-04-TP-900-ŠV-AR-2.1 ŠILDYMO VĖDINIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 24÷27 4

11. 2013-04-TP-900-ŠV-AR-2.2 VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ
CHARAKTERISTIKOS

28 1

12. 2013-04-TP-900-ŠV-TS-3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 29÷35 7

13. 2013-04-TP-900-ŠV-SŽ-4.1 DEMONTUOJAMŲ MEDŽIAGŲ, ĮRENGIMŲ IR
DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

36÷37 2

14. 2013-04-TP-900-ŠV-SŽ-4.2 ŠILDYMO SISTEMOS MEDŽIAGŲ, ĮRENGIMŲ IR
DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

38÷40 3

15. 2013-04-TP-900-ŠV-SŽ-4.3 ŠILDYMO SISTEMOS BALANSINIŲ VENTILIŲ,
MONTUOJAMŲ STOVUOSE ŽINIARAŠTIS

41 1

16. 2013-04-TP-900-ŠV-SŽ-4.4 VĖDINIMO SISTEMOS MEDŽIAGŲ, ĮRENGIMŲ IR
DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

42÷48 7
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Nr.

1940
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2013-16-TP-900-ŠG.ŠV-BD-1

Lapas Lapų

2 2

17. 2013-04-TP-900-ŠV-BR-5.1 PIRMO AUKŠTO PLANAS-SCHEMA SU
PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO SISTEMA   M1:100

49 1

18. 2013-04-TP-900-ŠV-BR-5.2 ANTRO AUKŠTO PLANAS-SCHEMA SU
PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO SISTEMA   M1:100

50 1

19. 2013-04-TP-900-ŠV-BR-5.3 ŠILDYMO SISTEMOS AKSONOMETRINĖ SCHEMA 51 1

20. 2013-04-TP-900-ŠV-BR-5.4 PIRMO AUKŠTO PLANAS-SCHEMA SU
PROJEKTUOJAMA VĖDINIMO SISTEMA   M1:100

52 1

21. 2013-04-TP-900-ŠV-BR-5.5 ANTRO AUKŠTO PLANAS-SCHEMA SU
PROJEKTUOJAMA VĖDINIMO SISTEMA   M1:100

53 1

22. 2013-04-TP-900-ŠV-BR-5.6 PASTOGĖS PLANAS-SCHEMA SU
PROJEKTUOJAMA VĖDINIMO SISTEMA   M1:100

54 1









I. TECHNINE UZDUOTIS

l . UZsakovas Vie5oji [staiga Ylakiq globos namai

2. UZsakovo kontaktiniai asmenvs Sonata Navickiene, tel./faks. nr. (8 440) 57 238,
e. pa5tu ylakiuglobosnamai@gmail.com

3. Objektas, adresas Ylakiq globos namrl pastato (unikalus Nr. 7592-8002-
9010) rekonstravimo ir priestato statybos
projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros
paslaugos.
Adresas - Dariaus ir Gireno g. 71, Ylakiq mstl.
Skuodo r. sav.

4. Projekto tikslas Gerinti stacionariq socialiniq paslaugq kokybg
pagyvenusiems asmenims ir asmenims su negalia

5. Statybos rii5is UZsakovas pageidauja rekonstruoti esam4 pastat%
[skaitant priestato statyb4. Statybos r[Si turi nustagrti
statinio projektuotojas statinio projektavimo metu
pagal techning uZduoti ir kitus su UZsakovu
suderintus reikalavimus.

6. Statinio kategorija Siuo metu planuojamas rekonstruoti pastatas
priskiriamas neypatingq statiniq kategorijai.
Statinio kategorij4 turi nustatyti statinio

projektuotojas statinio projektavimo metu pagal
techning uZduoti ir kitus su UZsakovu suderintus
reikalavimus.

7. Proiekto stadiia Techninis proiektas

8. L65os ES struktfriniq fondq (Sanglaudos skatinimo veiksmq
programos) ir Lietuvos Respublikos valstybes
biudZeto leSos

9. Projektavimo pagrindas Statinio projektavimas turi buti atliekamas
vadovaujantis Sia technine uZduotimi, kitais su
UZsakovu suderintais reikalavimais, Lietuvos
Respublikos statybos [statymu, statybos techniniais
reglamentais, higienos normomis ir kitais privalomais
teises aktais. Statinio projekto (toliau SP)
sprendiniai privalo atitikti higienos norrnos HN
125:2011,,Suaugusiq asmenq stacionarios socialines
globos [staigos: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011m. vasario 10d.
[sakymu Nr. V-133 (toliau HN 125:2011),
reikalavimus.

10. Planuojami rekonstravimo
darbai ir nauia statyba

2013 - 2014 m.

1 t Projektavimo paslaugq apimtys f prastos projektavimo paslaugos:
SP parengimas, derinimas, tvirtinimas ir [forminimas
teises aktq nustatyta tvarka.
Papildomos sqlygos:
Parengto projekto pateikimas Nuolatinei statybos
komisijai ir statybos leidimo gavimas, projekto
koregavimas pasal nurodytas oastabas. Kitu



dokumentq, derinimrl, leidimq, kokiq gali prireikti
paslaugos atlikimui ir Sutarties vykdymui, uZsakymas,
gavimas ir rengimas

12. Techninio projekto apimtis ir
detalumas

Projekto apimtis ii detalumas turi:
- bUti suderinti su suinteresuotomis instituciiomis ir
UZsakovu:
- atitikti UZsakovo tikslus;
- bflti pakankami Projekto ekspertizei atlikti;
- b[ti pakankamas Statyb4 leidZiandiam dokumentui
gauti;
- bUti pakankamai i5sam[s Projekto paskirdiai

igyvendinti;
- atitikti auk5diausius projektavimo paslaugos
standartus, einamuoiu metu taikomus rinkoie

13. UZsakovo pateikiami
dokumentai

- projektavimo technine uZduotis;
- specialiej i architekturos reikalavimai ir prisijungimo
s4lygos;
- statinio bei Zemes sklypo teisine registracija,

paZymejimai bei UZsakovo teise Ijuos (kopijos);
- Kadastro duomenq bylos kopija;
- sklypo ribq plano kopija;
- topograhne nuotrauka.

14. Projektuotojo parengiami ar
uZsakomi dokumentai

- esamq pastatq inZineriniai matavimai ir konstrukcijrl
ekspertize (esant poreikiui);
- inZineriniai geologiniai tyrimai (esant poreikiui);
- kiti dokumentai, kokiq gali prireikti projektavimo
paslaugai atlikti

15. Esamq pastatq charakteristika Globos namq pastato (unikalus nr. 7592-8002-9010)
bendras plotas apie 404 m2. Siuo metu globos namq
pastatq bflkle neatitinka stacionariq socialiniq
paslaugu istaigoms keliamu reikalavimu

16. Projektuojamo pastato
numatomi techniniai rodikliai

UZstatymo plotas - neviriijant bendruoju planu
numatyto sklypo uZstatymo tankumo ir intensyvumo.^
Bendras plotas - rekonstruojamo pastato - 404 m",
preliminaruq pageidaujamas naujo priestato plotas -

apie 265 m'.
Statinio projektuotojas SP rengimo metu gali sitrlyti
kitokius UZsakovui. priimtinus variantus del priestato
ploto, jei tokie siulymai leis pasiekti UZsakovui
geresn[ rezultatq ir tokiq sprendinirl fgyvendinimas
Zenkliai nepadidins statvbos skaidiuoiamosios kainos.

17. Projektavimo darbq apimtis - Vadovaujantis galiojandiais teises aktais, higienos
nonnq reikalavimais bei ekonomi5kumo kriterijumi,
perplanuoti esamas patalpas;
- Atlikti butinus projektavimo sprendinius
pagrindZiandius skaidiavimus ;
- numatyti nauj4 viso rekonstruojamo ir pristatomo
pastato patalpq ir jq elementq vidaus ir i5ores apdail4.
- suproiektuoti reikalinsus inZinerinius tinklus.

18. Techninio projekto rengimo ir
derinimo etapai

- Projektiniq pasillymq parengimas ir suderinimas su
UZsakovu;
- Sklypo ir statinio inZineriniai tyrimai bei esamu



konstrukcijq ekspertize (ei bus atliekami);
- SP parengimas ir suderinimas su UZsakovu;
- Parengto SP ekspertize (organizuoja UZsakovas);
- Statvba leidZiandio dokumento savimas.

19. Techninio projekto derinimas Projektas derinamas pagal STRl.05.06:2010
reikalavimus ir LR ealioiandius Istatymus.

20. Techninio proi ekto fvirtintoi as Ylakiu slobos namai

II. NAUDOJIMO RODIKLIAI IR REIKALAVIMAI

Ylakiq globos namq pastato (unikalus Nr. 7592-8002-9010) rekonstravimas ir naujo

priestato statyba (Dariaus ir Gir6no g. 71, Ylakiq mstl. Skuodo r. sav.) bei statinio projekto

vykdymo prieZitrra.

Statinio projekte priimti sprendimai turi uZtikrinti esminius reikalavimus statiniui:
mechaninf atsparum4 ir pastovum4 gaisring saug% higienos, sveikatos ir aplinkos apsaug%
naudojimo saug4, apsaugq nuo triuk5mo, energijos taupym4 ir Silumos iSsaugojim4.

l. Statinio proiekto apimtis:
R.*iu.ttis pl'a^ro.iu-q skitti le5q dydZiu, numatyta tokia SP apimtis:
1.1. Rekonstruoti esame pastat4 pagal reikalavimus, atlikti esamq inZinerinirl tinklq

atnauJlnlm4 ar naujq trenglmQ:
1 .1.1 . fasado ir cokolio Siltinimq
1.1.2. stogo dangos keit im4
1.1.3 visame pastate, i5skyrus administracines patalpas, langq (administracinese

patalpose keidiamos likusios medines palanges) keitim4
1.1.4. visame pastate dury (iSskyrus administracines patalpas - keidiamos tik staktos)

keit im4
1.1.5. patalpq remonto darbus: pakeisti grindq dang4 lubq dang4 i5lyginti ir

perdalyti sienas, senq pertvarq i5ardym4 ir naujq [rengim4
1.1.6. vandentiekio ir nuotekq Salinimo sistemq atnaujinim4
1.1.7. Sildymo sistemos, isigyjant nauj4 katil4 (k[renam4 kietu kuru) atnaujinimq
1. 1.8. elektros sistemos atnaujinim4

". 1.1.9. vedinimo sistemos [rengim4
1 .l .10. telekomunikacijrl sistemos, apsaugines ir gaisrines signalizacijos irengim4
I .1.1 1 . slaugytojq pagalbos i5kvietimo sistemos irengim4
1.1.12. naujos laiptines ir poilsio zonos irengim4
1.1.13. atsiZvelgiant i higienos normll reikalavimus, kitq pagalbiniq patalpq [rengim4
1.2. ISplesti pastato plot4- pastatl'ti nauj4priestat4 ir jame [rengti:
1.2 l. gyvenam4sias patalpas bei sanitarinius mazgus pagal reikalavimus,
7.2.2. irengti koridoriq, jungiant[ priestato pirmq aukSt4 su esamu (rekonstruojamu)

pastatu,
1.2.3 irengti vandentiekio ir nuotekq Salinimo sistemas,
1.2.4. irengti Sildymo sistemq
1.2.5. irengti elektros sistem4
1.2.6. irengti vedinimo sistem4
1.2.7 . Lrengti telekomunikacijq sistem4 apsauginE ir gaisrinE signalizacijas,

.. 1.2.8. [rengti slaugytojq pagalbos iSkvietimo sistem4
1.2.9. atsiLvelgiant I higienos normq reikalavimus, [rengti kitas pagalbines patalpas.
1.3. Pastatai ir patalpos turi bflti pritaikyti Zmonems su negalia ([rengti keltuv4

pandus4 [rengti tureklus koridoriuose, du5uose ir tualetuose, durq plotis pagal reikalavimus
Zmonems su nesalia ir kt.):



1.3.1. keltuvq skaidiq ir keltuvq tipq statinio projektuotojas privalo suderinti su

UZsakovu.
I.3.2. statinio projektuotojas visus sprendinius, susijusius su patalpq pritaikymu

nefgaliqiq poreikiams, turi i5 anksto suderinti su UZsakovu,
I.3.3. pagal parengt4 SP, rekonstruotas pastatas ir naujas priestatas privalo atitikti

visus privalomus pastatq pritaikymo ne[galiesiems asmenims reikalavimus, apibreZtus teises aktais,

ir UZsakovo reikalavimais.
1.4. [rengti reikiamus lauko inZinerinius tinklus.
1.5. Aplinkos ir gerbuvio darbai turi blti projektuojami tik tokia apimtimi, kiek tai

b[tina statybos uZbaigimo aktui gauti. SP neturi bUti projektuojami aplinkos ir gerbUvio darbai,
kurie nera butini statybos uZbaigimo aktui gauti (sporto aik5tynai, Sarvojimo ir sporto sales,
izoliatoriai, tvoros ir lauko apSvietimas, fkiniai statiniai, ganLqmodemizavimas ar irengimas).

1.6. Statinio projekto sprendiniai turi atitikti Lemiau nurodytus reikalavimus (iskaitant

ir Zemiau nurodl'tq teises aktq reikalavimus):
1.6.1. Gyvenamuosiuose (miegamuosiuose) kambariuose turi bUti [rengiamos ne

daugiau kaip 1-2 vietos. I5 viso - 30 vietq.
l.6.2.Prie kiekvieno gyvenamojo kambario ar kelirl (ne daugiau kaip 3) glvenamqiq

kambariq turi bflti irengiama tualeto ir du5o ar vonios patalpa/-os;
1.6.3. Turi b[ti irengta virtuvele (patalpa, kurioje gyventojai patys gali pasigaminti

maist4 ir pavalgy'ti);
1.6.4. Sprendinius, susijusius su langais, statinio projektuotojas privalo derinti su

UZsakovu;

6.5. Rekonstruoto pastato ir priestato energetinio naudingumo klase turi atitikti
statybos techninio reglamento STR 2.01 .09:2012 ,,Pastatq energetinis naudingumas. Energetinio
naudingumo sertifikavimas" (toliau STR 2.01.09:2012) reikalavimus, taikomus
rekonstruoj amiems ir nauj ai statomiems pastatams.

7. Rengiant patalpq i5planavim4 projektuotojas tures pateikti UZsakovui
prie5projektini pasi[lym4 ir ji suderinti su UZsakovu.

2 . P a iniu ir techniniu ireneiniu s
2.1. - patalpq Sildymui numatyti kietu kuru kDrenam4 katilq ir tam tinkam4

Sildymo sistem4. Sudaryti galimybg reguliuoti patalpq temperatiirin[ reZim4.
2.2. Vidinimas - projektuoti pagal norminiq dokumentq reikalavimus.

,. 2.3. Etektrotechnini dalis - projektuoti pagal norminiq dokumentq reikalavimus.

Patalpose numatyti pakankam4 rozediq skaidiq, derinant su baldq i5destymu patalpose.
2.4. Elektronini4 ryii4 - suprojektuoti pagalbos iSkvietimo sistem4 kambariuose,

telefono, interneto ir kitus reikalingus ry5iq tinklus.
2.5. Vandentiekis, nuotekos - projektuoti pagal norminiq dokumentq reikalavimus,

jungti prie esamq miestelio inZineriniq tinkltl.
2.6. Gaisrini signalizacija - projektuoti pagal norminiq dokumentq reikalavimus.
3. Projekto derinimas.
3.1. Statinio projekto rengimo metu visi principiniai sprendiniai suderinami su

UZsakovu.
4. Projekto suditis ir komplektavimas.
4.1. Parengto statinio projekto sudetis turi atitikti statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 ,,statinio projektavimas" reikalavimus, turi bfiti pakankama statyb4 leidZiandiam

dokumentui gauti ir apimti visas tam reikalingas techninio projekto dalis. Statinio projektuotojas
privalomai..rur i paren gti :

4.1). statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo dal[,
4.L2. darbq kiekiq Ziniara5dius.
4.2. Jei statinio projekto ekspertizes metu arba statyb4leidZiandio dokumento gavimo

procediirq metu paai5keja, kad statinio projektas yra nepakankamos apimties, projektuotojas privalo

parengti trukstamus dokumentus arba tflikstamas projekto dalis. Papildomai ul,Iai nebus mokama.



4.3. UZsakovui pateikti statinio projekto 5 popierinius egzempliorius ir 2 egz.
elektronineje laikmenoje. Dokumentai pateikti el. laikmenoje turi buti prieinami naudojant
nediskriminuoj andius, visuotinai prieinamus duomentl failq formatus (pvz., pdf.).

4.4. Statinio projekto rengimo terminas (7 men.) skirstomas I atskirus etapus:
4.4.1. statinio projekto parengimas - 4 m€n.,
4.4.2. statinio projekto ekspertize - I men.
4.4.3. statinio projekto tikslinimas pagal eksperto pastabas (ei tokiq bus) - I men.,
4.4.4. statinio projekto tikslinimas pagal statyb4leidZiandio dokumento i5duodandios

institucijos pastabas fieigu tokiq bus) - I men.
4.5. Statinio projekto perdavimas ekspertizei, statyb4 leidZianti dokument4

iSduodandiai institucijai, perdavimas atgal projektuotojui tikslinimui ir papildymui ir p&tr.,
fiksuojamas pasira5ant tarpinius priemimo - perdavimo aktus. Galutinis priemimo - perdavimo
aktas bus pasiraSomas gavus statyb4 leidZiant[ dokument4.

5. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugai:
5.1. Statinio projekto vykdymo prieZilros tikslas - kontroliuoti, kad statinys bfltq

statomas pagal statinio projekt4 ir kad bUtq lgyvendinta statinio projekte sukurta statinio
architektura.

5.2. Statinio projekto vykdymo paslauga privalo biiti teikiama vadovaujantis STR
| .09.04:2007 nuostatomis.

5.3. Statinio projekto vykdymo paslaugos trukme - iki 36 men.
6. Papildomi reika lavimai:

6.1. UZ statinio projekto atitikim4 Statybos [statymui ir kitiems normatyviniams
dokumentams atsako statinio projektuotojas.

6.2. Statinio projekto rengimo eigoje paai5kejus, kad kai kuriq Sios Technines
uZduoties nurodymq ivykdy'ti ne[manoma arba tai galima padaryti kitq rodikliq sqskaita,
Projektuotojas raStu apie tai turi informuoti UZsakov4. UZsakovas kartu su Projektuotoju priima
sprendim4 ir ra5tu patvirtina technines uZduoties pakeitimq.

6.3. S4matine darbq verte neturetq vir5yti 2133,3 tlkst. Lt (su PVM). Tuo atveju, jei
s4matine darbq verte vir5ys nurodyt4 vertg, s4matiniai skaidiavimai papildomai turi buti derinami su
UZsakovu.

Sonata Navickiene
2013-04-02
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.  BENDRIEJI DUOMENYS
Globos namų pastato rekonstravimo ir naujo priestato statybos techninio projekto, adresu Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakiai,
Skuodo r., šilumos gamybos dalis paruošta remiantis projekto architektūrine dalimi ir technine užduotimi.
Šioje projekto dalyje projektuojama šilumos gamybos sistema (katilinė) globos namų pastatui. Naujai
projektuojama vietinė kieto kuro katilinė.

1.1. Pagrindinių rodiklių lentelė:

Pastato pavadinimas
Bendras
plotas m2

Lauko
temperatūra

Šilumos poreikis  kW
Šildymui Vėdinimui

(elektra)
Karštam

vandeniui
Bendras

Globos namai 769,46 - 44,26 15,50 44,30 104,06

Lauko sienų, perdangų, durų ir langų šiluminės varžos numatytos tokios, kokių reikalauja STR

1.2 Šiame projekte projektiniai sprendiniai atitinka LR galiojančius projekto rengimo dokumentus ir
esminius statinio reikalavimus:

1. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
2. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
3. STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui
4. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
5. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
6. STR 2.05.01:2005           Pastatų atitvarų šiluminė technika
7. STR 2.09.02:2005           Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
8. STR 2.09.04:2008           Pastato  šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui
9. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
10. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas
11. HN 69:2003                    Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų

norminės vertės ir matavimo reikalavimai
12. RSN 156 – 94                 Statybinė klimatologija
13. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliavimo įrengimo taisyklės, patvirtinta LR ūkio ministro 2007-05-05

įsakymu Nr.4-170
14. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtinta LR energetikos ministro 2011-06-17

įsakymu Nr.1-160
15. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtinta LR ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15
16. Šilumos ūkio įstatymas 2003.05-20 Nr. IX-1565 (aktuali redakcija 2011.11.0100).
17. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas LR ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349.
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II KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS:
Skaičiavimuose priimti pagal B grupės lauko oro parametrai Skuodo rajonui:

- išorės temperatūra šildymui…………………. –20,0 C
- vasaros temperatūra vėdinimui…...…………  + 24 C
- šildymo periodo trukmė …………………….…. 225 paros
- šildymo periodo vidutinė temperatūra ………..+ 0,7 C
- šalto periodo temperatūra vėdinimui ………. - 20,0 C

III.   ŠILUMOS GAMYBA
3.1. Bendroji dalis:
Naujai projektuojamos katilinės paskirtis – globos namų pastato patalpų, šildymo ir karšto vandens ruošimo
sistemų šilumos poreikiams tenkinti. Katilinė projektuojama pastato pirmame aukšte, specialiai tam skirtoje
patalpoje Nr.1-19. Katilinėje projektuojami du kieto kuro vandens šildymo katilai.

3.2. Pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:
Katilinėje gaminamamas šilumos kiekis 139,67 MJ;
Projektuojami 2 katilai po 52kW;
Kuro kaloringumas 18–19 MJ/kg;
Elektros energijos poreikis šilumos gamybai 1,35 kW;
Kuro rūšys: medžio granulės (pagrindinis kuras), malkos (rezervinis kuras). Poreikis ~0,016 t/val;
Dūmų kiekis 0,7 tūkst.m3/val;
Degimui naudojamo oro kiekis 0,7 tūkst.m3/val;
Šildymo ir karšto vandens ruošimui reikalingas valandinis maksimalus debitas 3,81 m3/h;
Katilinės darbinis slėgis P0=2,0bar;
Maksimalus darbinis slėgis PS=2,5bar;
Hidraulinio bandymo slėgis PT=3,6bar.

Katilinės darbo ir bandomasis slėgiai yra nustatomi atsižvelgiant į visos sistemos įrenginių ilgalaikio darbo slėgius.

3.3. Duomenys apie šilumos nešėjo temperatūrą:

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis

Skaičiuojamoji termofikacinio vandens temperatūra žiemą katilinėje:
- TPAD

0C 80
- TGR

0C 60
Šilumos nešėjo temperatūros priimtos atsižvelgiant į: STR 2.09.02:2005 priedą 7.

3.4. Projektiniai sprendimai:

Katilinėje numatomi du kieto kuro vandens šildymo katilai, kurie gali būti kūrenami malkomis ir ganuliniu kuru.
Kiekvieno katilo nominalus galingumas po 52,0kW. Instaliuotas katilinės galingumas bus N=102,0 kW.
Katilinė užtikrins pastovią (projektinę) pastato vidaus patalpų temperatūrą. Paduodamo į šildymo sistemą vandens
temperatūra reguliuojama pagal išorės lauko oro temperatūrą, reguliuojant degimo proceso intensyvumą. Katilinė
pastoviai dirbs tik šildymo sezono metu, vasaros laikotarpiu katilinės darbas nenumatomas.
Šilumos apskaita katilinėje nenumatoma, nes projektuojamas pastatas yra vienos-bendros paskirties ir priklauso
vienam savininkui.
Degimo procesui palaikyti šviežias oras paduodamas per projektuojamas oro pratekėjimo groteles lauko sienoje
virš lauko durų.
Katilinėje iki skirstomojo kolektoriaus naudojami plieniniai sertifikuoti vamzdžiai.
Degimo produktų nuvedimui katilinėje numatytas apšiltintas ø250mm diametro specialus dūmtakis, kuris
pajungiamas į vertikalų metalinį kaminą, kurio diametras ø250mm ir aukštis h=9,65m. Dūmtakis nuo katilų iki
kamino vedamas horizontaliai su nuolydžiu, kylant į kamino pusę. Kaminą montuoti gali specialistai turintys tokių
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darbų vykdymui atitinkamus atestatus. Kamino montavimą, bei jo tvirtinimą atlikti pagal gamyklos gamintojos
instrukcijas ir rekomendacijas ir projekto „AK“ dalį.
Vanduo pastato vidaus šildymo sistemos užpildymui ir šilumos tinklų papildymui bus pravalomas grubaus valymo
filtru ir nugeležinamas standartiniuose Vakarų Europos gamybos filtruose. Tinklai bus papildomi periodiškai per
automatinį papildymo vožtuvą. Katilinės įrengimų priežiūros ir remonto darbai atliekami pastato savininkų
(valdytojų) jėgomis.

3.5. Reikalavimai katilinės patalpai:
Santykinė oro drėgmė katilinės patalpose 75 %, vidaus temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +16C  ir nedidesnė
kaip to reikalauja RSN 156-94. Oro greitis patalpose pagal  ISO 7730:

- šaltajame ir pereinamajame periode iki  0,2 m/s;
- šiltajame periode iki  0,5 m/s.

Triukšmo lygis katilinėje 40dB, o už jos ribų turi atitikti STR2.01.01(3):1999 ir HN 33:2011 reikalavimus ir neturi
būti didesnis kaip 30dB.
Vibracijos lygis katilinės ribose turi atitikti HN 50-2003 reikalavimus, o už katilinės ribų neturi būti didesnis 75Hz.

3.6. Bendri reikalavimai katilinei:
Atlikus visus montavimo darbus, turi būti atliekami sistemos hidraulinis ir šiluminio efektyvumo bandymai.
Užpildant išplautą šildymo sistemą šilumos nešėju, į vandenį rekomenduojama įvesti antioksidatorių ir kalkių
surišėją     “Hidro X”.
Katilus montuoti ir eksploatuoti vadovaujantis gamyklos gamintojos rekomendacijomis ir “Mažųjų katilų
eksploatacijos” taisyklėmis.
Vamzdynus, montuojamus katilinėje, izoliuoti šilumine izoliacija vadovaujantis „Šilumos perdavimo tinklų šilumos
izoliavimo įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2007-05-05 įsakymu Nr.4-170. Šiame projekte
numatyta šiluminė izoliacija: akmens vatos vamzdiniai kevalai, padengti aliuminio folijos danga.

3.7. Katilinės šildymas – vėdinimas:
Katilinėje numatytas natūralus triskartinis oro pasikeitimo vėdinimas. Vėdinimui reikalingas oro kiekis yra 110
m3/h. Katilinės vėdinimui projektuojamos sieninės ventiliacijos grotelės, montuojamos katilinės palubėje.
Degimo procesui kieto kuro katiluose palaikyti reikalingas šviežio oro kiekis yra 700 m3/h. Tam projektuojamos
metalinės oro pritekėjimo į patalpą grotelės virš lauko durų. Pro šias groteles į katilinės patalpą turi patekti bendras
oro kiekis, reikalingas dėl katilinės vėdinimo ir degimo proceso palaikymui 810 m3/h.
Katilinės patalpoje numatomas atskiras šildymas, nes nuo patalpoje sumontuotų įrengimų išsiskirianti šiluma
neužtikrins patalpos temperatūros +16
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Šilumos gamyba:

1.1. Vandens šildymo katilas. Šilumos gamybai projekte yra numatyti du vandens šildymo katilai kietam-
granuliniam kurui. Katilas yra žematemperaturinis, plieninis vandens katilas, kuriame degimo produktai laisvai
plaukia degimo kameroje. Katile yra grižimo kamera ir dūmavamzdžiai, išdėstyti po degimo kamera. Galima kūrenti
kietuoju kuru (medis, anglis), o prijungus atitinkamą degiklį – pjuvenų granulėmis (papildomai užsakoma). Katile
yra kuro talpa ir automatinio kuro padavimo sistema. Katilo veikimas pagristas natūralia trauka, kai degimo
produktai laisvai pasišalina per kaminą. Degimo metu atsiradusi liepsna apima visą degimo kamerą, kuri visu
paviršiu liečiasi prie katilo vandens paviršiaus. Katilas yra pagamintas tokiu būdu, kad kuras yra paduodamas iš
apačios. Visame degimo kameros–retortos ilgyje yra angos, kuriomis paduodamas oras iš ventiliatoriaus.
Priekinėje dalyje priešais retortą yra skersines vandens groteles, ant kurių galima sudeginti didesnius kuro gabalus.
Kuras į degimo kamerą yra paduodamas iš kuro talpos dvigubu padavimo mechanizmu. Ši sistema leidžia tiksliau
paduoti kurą ir apsaugo nuo liepsnos pasitraukimo. Ventiliatorius tiekia pirminį orą, reikalingą degimui. Jis
reguliuojamas veržle, kuria reguliuojama perdangos padėtis. Po dūmavamzdžiais yra vandens vamzdžiai,
sudarantys „viršutines groteles“ ir užtikrinantys geresnį šilumos apsikeitimo rodikli. Degimo produktai yra
nukreipiami dūmavamzdžiais į dūmų kamerą, o iš ten – į kaminą. Pelenai kaupiasi viršutinėje retortos dalyje, o iš
ten krenta į peleninės stalčių. Katilo konstrukcija leidžia pasiekti didelį produktyvumą, o naudingas deginimas
garantuoja minimalią nuodingų medžiagų emisiją ir kuro taupymą. Katilo naudingo veikimo koeficientas pagal PN–
EN 303–5 3 klasė (aukščiausia). Komplekte su granulinio kuro bunkeriu.
Pagrindiniai techniniai duomenys:

- nominali galia 52,0kW;
- vandens temperatūros reguliavimo diapazonas 60  95C;
- naudingo veikimo koeficientas 87%;
- maksimalus darbinis slėgis 2,5bar;
- vandens talpa katile ~140litrų;
- katilo masė ~455kg;
- oro tiekimo ventiliatorius 350m3/h, el.galingumas 100W;
- motorinis reduktorius el.galingumas 370W.

1.2. Tinklo siurblys. Sudvejintas siurblys t.y. viename korpuse du cirkuliacinio siurblio varikliai. Dažnių
keitikliais reguliuojamas cirkuliacinis siurblys, su šlapiu rotoriumi ir įmontuotu elektroniniu našumo reguliatoriumi.
Statomas ant vamzdžio, su apsauga nuo “sauso” darbo režimo. Variklis vienfazis su dažnių keitikliu. Vandens
temperatūra iki 110ºC. Prijungimas movinis arba flanšinis. Aplinkos temperatūra T>5°C. Cirkuliacinis siurblys
skirtas chemiškai nevalytam vandeniui- bronziniu arba specialiai paruoštu ketiniu korpusu. Veleno padėtis
horizontali. Siurbys turi būti apsaugotas nuo įtampos padidėjimo. Įrengimų elektrinė schema pateikiama kartu su
elektros įrengimais. Naudoti tik Lietuvoje įteisintus cirkuliacinius siurblius. Juos prijungti per automatinį išjungėją.
1.3. Išsiplėtimo indas. Išsiplėtimo indas, membraninis, skirtas termofikato tūriniam išsiplėtimui  sistemoje
kompensuoti  ir slėgiui palaikyti. Projektuojami du išsiplėtimo indai po 50 litr talpos. Darbo slėgis – 2,0 barai,
skaičiuotinas slėgis - 3 barai, temperatūra - 80°C komplektuojamas su manometru. Pristatomas su antikoroziniu
paviršių padengimu. Vamzdžių prijungimas  movinis  arba  flanšinis.   Slėgis  reguliuojamas automatinio papildymo
vožtuvo pagalba. Aplinkos temperatūra t > 5°C.
1.4. Vandens filtrai. Mechaninis valymo filtras, nominalus našumas – 3,01 m3/h, darbo slėgis < 2,5
baro. Vandens temperatūra – 5 ÷ 20°C, aplinkos temperatūra t > 5°C. Slėgio kritimas filtre iki 0,5 baro.
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Filtrai, pagaminti iš spalvotų metalų su nerūdijančio plieno tinkleliu 0,8  1,0mm, srieginiai, su parametrais 1,0Mpa,
100C.
1.5. Vandens minkštinimo įrenginys. Automatinis vandens minkštinimo įrenginys, skirtas termofikacinio
vandens sistemą papildančio vandens paruošimui. Viengubo veikimo, regeneracija vykdoma pagal
pratekančio vandens kiekį. Nominalus našumas - 0,6 m3/h, darbo slėgis < 2,5 baro, leistinas slėgio kritimas iki
0,4 baro.  Parenkamas pagal pridėtą kokybinį žalio vandens analizą.  Išvalyto vandens kokybė turi atitikti
"Šilumos tinklų techninio eksploatavimo" tinklų papildymo vandeniui reikalavimams. Komplektuojamas su
pratekančio vandens skaitikliu ir elektroniniu kontroleriu su programatorium. Paduodamo vandens temperatūra -
5÷20°C. Aplinkos temperatūra t>5°C. Elektrinis maitinimas - l - 220V.
1.6. Uždaromoji armatūra šildymui. Uždaromoji armatūra (rutuliniai ventiliai) turi būti sumontuota taip,
kad būtų patogu prie jos prieiti. Srieginio pajungimo, max slėgis 10 bar, max temperatūra  120C.
Montuojami ant paduodamo ir grįžtančio vandens vamzdžio, šildymo ir šilumos tiekimo sistemose.
1.7. Uždaromoji armatūra vandentiekiui. Uždaromoji armatūra (rutuliniai ventiliai) turi būti sumontuota
taip, kad būtų patogu prie jos prieiti. Turi atitikti geriamam vandeniui keliamus reikalavimus. Srieginio
pajungimo, max slėgis 10 bar, max temperatūra  120C. Montuojami ant šalto ir karšto vandens vamzdžio,
vandentiekio sistemose.
1.8. Balansiniai ventiliai. Rankinis balansavimo ventilis skirtas srautui balansuoti. Tinkantis
termofikacinio ir geriamo vandens sistemoms. Balansinis ventilis turi būti su nuimama rankena, drenavimo
atvamzdžiu srautui užpildyti ir išleisti prieš ir už balansinio ventilio. Skaitmeninė nustatymo skalė matoma
iš įvairių pusių. Balansavimo ir uždarymo funkcijos vykdomos atskiru vožtuvu. Srauto uždarymui yra
integruotas rutulinis uždarymo vožtuvas, užtikrinantis 100% sandarumą. Balansinio ventilio nustatymo
(balansavimo) tikslumas turi atitikti BS 7350:1990 standartą. Paklaida ne daugiau 8%, kai balansinis
ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniu/išoriniu sriegiu. DN15-50 su vidiniu sriegiu. Darbinė
temperatūra -20°C iki 120°C. Darbinė reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertės. Korpusas pagamintas
iš DZR žalvario, rutulys iš chromuoto žalvario, sandarinimo žiedai iš EPDM gumos. Slėgio klasė PN20.
1.9. Apsauginis vožtuvas. Apsauginis spyruoklinis vožtuvas skirtas automatiniam vandens nuleidimui
padidėjus vandens slėgiui katile ar vamzdyne iki užsiduoto leistino. Vožtuvas gali būti montuojamas ant
horizontalaus ir vertikalaus vamzdžio. Max slėgis 10 bar, max temperatūra 110°C. Vožtuvo suveikimo slėgis
2,5 bar.
1.10. Automatiniai nuorintojai. Automatiniai nuorinimo vožtuvai statomi aukščiausiose vietose oro
išleidimui iš vamzdynų arba radiatorių. Max slėgis 10bar, max temperatūra 110°C.
1.11. Vandens išleidėjai. Plieninis Ø20mm kamštis su sriegiu montuojamas vamzdynų žemiausiuose
vietose vandens išleidimui.
1.12. Atbulinis vožtuvas. Atbulinis vožtuvas skirtas vandens srautui praleisti viena kryptimi. Vožtuvas
gali būti montuojamas ant horizontalaus ir vertikalaus vamzdžio. Max slėgis 10bar, max temperatūra
110°C.
1.13. Matavimo prietaisai

- manometrai šilumos tiekimui (P1/P2)  su skale 0  1,6MPa, standartinio tipo, 1,6 klasės, skalės
matavimo vienetai turi būti MPa arba bar;

- manometrai šildymui  su skale 0  1,0MPa, standartinio tipo, 1,6 klasės skalės matavimo vienetai turi
būti MPa arba bar;

- manometrai karštam vandeniui  su skale 0  1,0MPa, standartinio tipo, 1,6 klasės skalės matavimo
vienetai turi būti MPa arba bar;

- termometrai šilumos tiekimui (T1/T2) gilziniai, spiritiniai, su skale 20  120C ir galima santykine
paklaida 1,0;

- termometrai ant kitų linijų gali būti bimetaliniai, su skale 20  100C ir galima santykine paklaida 1,6.
Ten kur leidžia diametras, termometras turi būti instaliuotas tiesiai į vamzdį.

1.14. Vamzdžiai plieniniai.
Katilinėje naudojami plieniniai vandens-dujų vamzdžiai, tinkami sriegimui ir virinimui.

VAMZDYNO PARAMETRAI

Vamzdynas P0 T0 PS TS PT
bar ˚C bar ˚C bar

1 2 3 4 5 6
Plieniniai katilinės vamzdžiai 2,0 70 2,5 80 3,60

Žymėjimas: Po-darbinis slėgis, T0-darbinė temperatūra, PS-maksimalus darbinis slėgis,
TS-maksimali darbinė  temperatūra, PT- hidraulinio bandymo slėgis
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Vamzdynai turi būti montuojami su ne mažesniu kaip 2 nuolydžiu, tvirtinant prie statybinių konstrukcijų. Įrengimai
ir vamzdynai turi būti tvirtinami taip, kad nebūtų pažeista pastato konstrukcija.
Montuojant vamzdynų sistemą turi būti įvertintas faktiškai galimas vamzdynų šiluminis išsiplėtimas, kad būtų
išvengta žalos įrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms.
Montuojant vamzdynus turi būti įrengtos visos įdėtinės detalės termometrų, manometrų bei jutiklių sumontavimui.
Žemiausiose vamzdynų vietose turi būti įrengti drenažo atvamzdžiai, o aukščiausiose vietose oro pašalinimo
atvamzdžiai. Atvamzdžiai įrengiami patogiame aptarnauti aukštyje.
Plieninių vamzdynų sujungimai neleidžiami sienose, pertvarose grindyse ir lubose. Vamzdynai negali būti įmontuoti
plytų mūre, betone ar tinke. Kur vamzdynai kerta sienas, grindis ar lubas turi būti įrengtos įvorės.
Vamzdžiai turi turėti juos pagaminusių gamyklų išduotus sertifikatus, o jų kokybė ir savybės turi atitikti atitinkamų
standartų ir techninių sąlygų keliamus reikalavimus.
1.15. Termoreguliacinis trieigis ventilis. Numatytas trieigis termoreguliacinis ventilis saugiklis, temperatūros
T≥+60C palaikymui iš šildymo sistemos į katilą. Ventilis turi atlaikyti  10 bar slėgimą ir temperatūrą  iki 120 C.
Pamaišymo ventilis saugiklis turi automatiškai reguliuoti vandens temperatūrą su paklaida 2 C  nuo užsiduotos
temperatūros.
1.16. Vamzdžių montavimas. Katilinės vamzdynai ir jų detalės, jungiami suvirinimo būdu pagal gamyklos-
gamintojos nurodymus. Armatūra prie vamzdžių prijungiama pagal armatūros prijungimo būdą (flanšinis,
movinis, privirinamas). Vamzdžių nuolydžio dydis -i=0,003, kryptis - pagal agento tekėjimo kryptį. Vamzdynui
arba jų grupei, žemiausiame taške pastatomi drenažiniai ventiliai arba j ie drenuojami per įrengimų drenažo
linijas, aukščiausiame taške -nuorinimo ventiliai. Suvirinimo bei kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo
procedūros aprašai.
Ant vamzdžių statomos armatūros valdymo rankenėlės montuojamos ne aukščiau kaip 1,8 m arba prie
aptarnavimo aikštelių patogiose aptarnavimui vietose (išimtis gali būti nuorinimo ventiliams). Sumontuotiems
vamzdynams, įvirinami automatikos prietaisų davikliai, manometrų ir termometrų lizdai. Vamzdžiai turi būti
montuojami pagal: „Slėginių įrenginių techninį reglamentą“.
1.17. Vamzdžių tvirtinimas. Vamzdžių tvirtinimas. Vamzdynų tvirtinimui numatomos standartinės
atramos ir pakabos su teigiama paviršių temperatūra. Apkabos tipo atramoms po vamzdžiu ir apkaba,
vamzdžio dilimo sumažinimui, numatomos plokštelės. Apkaba prie kronšteino tvirtinama 4 veržlių pagalba.
Prie vamzdžio privirinamoms atramoms, tame tarpe ir nejudamoms, atstumas tarp atramos pagrindo ir
vamzdžio apačios 100mm. Atramos konstrukcija parenkama pagal horizontalią ir vertikalią jėgas. Pakabos
apkabos tipo su traukos ilgio reguliavimu, tvirtinamos prie konstrukcijų judamu mazgu. Pakabų traukų ilgiai
parenkami pagal vietą. Pakabos ir atramos tvirtinamos prie kronšteinų įbetonuotų į sieną, arba privirintų prie
pastato metalinių konstrukcijų. Atramų ir pakabų grupėms gali būti įrengiama viena bendra sija, pritvirtinta
prie statybinių konstrukcijų. Tvirtinant pakabas prie slogo konstrukcijų, tvirtinimo mazgas turi būti kruopščiai
hermetinamas. Maksimalūs atstumai tarp judamų atramų ir pakabų, išskyrus kolektorius, kuriems daromos
ne mažiau kaip dvi atramos.
1.18. Vamzdžių paruošimas, gruntavimas. Neizoliuojamiems vamzdynams išlyginamos suvirinimo
siūlės,  nuvalomi  išoriniai paviršiai ir padengiama vieno grunto ir dviem antikorozinės dangos, atsparios
drėgmei, sluoksniais. Dangos spalva turi atitikti vamzdžiu tekančio agento sąlyginei spalvai. Izoliuojamiems
vamzdynams - išlyginamos suviriminio siūlės, nuvalomi paviršiai, padengiama vienu sluoksniu grunto ir
dviem sluoksniais antikorozinės dangos, pritaikytos padengimui  po izoliacija, atsparios drėgmei ir
atitinkamai temperatūrai.

1.19. Šiluminė izoliacija

TECHNINIAI DUOMENYS PLIENINIAMS ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDŽIAMS
Medžiaga Akmens vata
Tankis 36 kg/m³
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 250 ºC
Demblio storis 50, 70mm

TECHNINIAI DUOMENYS KLOJAMIEMS STATYBINĖSE KONSTRUKCIJOSE VAMZDŽIAMS
Medžiaga Pūstas polietilenas
Kevalo storis 20mm
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 70 ºC
Izoliuojami vamzdynai DN40 ÷ DN15
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1.20. Katilų montavimas. Katilai montuojami pagal gamyklos-gamintojos nurodymus.
1.21. Boileris tūrinis. Karšto vandens gaminimui projekte numatytas kombinuotas vertikalus tūrinis 800 litrų
talpos vandens šildytuvas su elektriniais tenais, kurių galingumas Q=6,0kW. Juo karštas vanduo šildomas elektra,
o užkūrus šildymo sistemos katilą – šildymo sistemos vandeniu. Paviršius turi būti emaliuotas su anodine apsauga
nuo korozijos. Izoliuotas poliuretano šilumine izoliacija. Pašildytuvas turi turėti apsaugą nuo vandens perkaitimo ir
užšalimo.
1.22. Skirstomasis kolektorius šildymui. Tiekiamasis ir grįžtamasis kolektorius ø65mm, nestandartinis
gaminys termofikatui, gali būti surenkamas iš atskirų vamzdynų detalių. Atšakų prijungimas movinis. Į
kolektorių galus įmontuojami automatiniai nuorintojai ir vandens išleidėjai. Kolektorius izoliuojamas, vandens
temperatūra iki 110°C, darbo slėgis - 2 barai tvirtinamas dviejų atramų pagalba.
1.23. Hidraulinis bandymas. Prieš hidraulinį bandymą visa katilo armatūra t. b. kruopščiai nuvalyta, čiaupai ir
vožtuvai pritvirtinti, dangčiai ir angos sandariai uždaryti, apsauginiai vožtuvai užpleišyti, apvade ties vandens
šildymo katilu pastatytos sklendės. Šildytuvų šildančios ir šildomos pusės hidrauliškai bandomos atskirai.
Sumontavus šildymo sistemą, atlikti vamzdynų praplovimą ir hidraulinį bandymą:

 slėgiu 3,6bar. Sistemą laikyti išbandytą, jei bandymo metu nepastebėta rasojimo per virintines siūles,
vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų, armatūros ir kitų elementų, slėgis sistemoje per 30 min.
nesumažėjo. Prieš tai būtina atjungti šildymo sistemą nuo šilumos šaltinio katilinėje;

 sistemą laikyti išbandytą, jei bandymo metu nepastebėta rasojimo per virintines siūles, vandens tekėjimo iš
šildymo prietaisų, vamzdynų, armatūros ir kitų elementų, slėgis sistemoje per 30 min. nesumažėjo; turi būti
surašomi hidraulinio bandymo aktai;

1.24. Paleidimo, derinimo darbai. Derinimo darbams. Visų automatikos ir kontrolės prietaisų skalėse
turi būti pažymėti vidutiniai darbo parametrų dydžiai. Prie kiekvienos armatūros pritvirtinama lentelė su jos
numeriu ir duomenimis pagal: „Skėginių įrenginių techninis reglamentas“ patvirtinta LR ūkio ministro įsakymas Nr.
349, 2000-10-06.
Po hidraulinio bandymo ir derinimo darbų atliekamas šiluminio efektyvumo bandymas. Jo metu patikrinama: ar visi
ir ar gerai šyla projekte numatyti šildymo prietaisai, ar atitinka projektinius galingumus. Esant reikalui atliekamas
šiluminis sistemos reguliavimas, išbalansavimas. Atlikus bandymą surašomas aktas.
1.25. Dūmtakiai.
Cinkuoto plonalakščio plieno dūmtakis, jungiantis šildymo katilą su vertikaliu kaminu, dūmams šalinti iš katilo. Išorė
izoliuota nedegia priešgaisrine-šilumine izoliacija ir apskardinta. Dūmtakis turi būti atsparus kondensatui, kuris
atsiranda, kai atvėsta išmetamosios dujos. Prie kamino jungiami dūmtakiai turi turėti nuolydį, kad juose nesikauptų
kondensatas, o žemiausioje vietoje, turi būti numatyta kondensato šalinimo (į kanalizacijos tinklus) anga. Dūmtakiai
turi turėti valymo ir apžiūrų angas. Dūmtakius montuoti pagal gamyklos-gamintojos nurodymus.
1.26. Kaminas.
Vertikalus, nerūdijančio plieno kaminas, izoliuotas 100mm šilumine izoliacija ir apskardintas nerūdijančio plieno
skarda. Viršutinėje ir apatinėje kamino dalyje izoliacinis kamino sluoksnis turi būti sandariai užaklintas. Kamino
apačioje turi būti kondensato šalinimo (į kanalizacijos tinklus) ir valymo angos. Kamino apatinė dalis gali remtis ant
atskiro pamato.
Turi būti numatytos priemonės, kad kondensato šalinimo anga neužšaltų prie -30oC lauko oro temperatūros.
Kaminas tvirtinamas prie pastato sienos apkabom.
Kamino aukštis turi būti nemažesnis nei projekte nurodomas. Kaminą montuoti pagal gamyklos-gamintojos
nurodymus.
1.27. Oro pratekėjimo grotelės sienoje. Oro, reikalingo degimo procesui, pratekėjimo metalinės
(ventiliacijos) grotelės sienoje. Montuojamos pastato išorės sienoje, prisukamos varžtais. Atsparios Lietuvos
klimatologinėms sąlygoms. Yra tinklelis nuo vabzdžių ir graužikų. Grotelių spalva derinama su projekto architektu.
Grotelės turi būti su apsauga nuo atmosferinių kritulių patekimo į patalpos vidų. Oro pralaidumo, gyvojo skerspjūvio
plotas F≤(nurodytas žiniaraštyje)m².
1.28. Plieniniai cinkuoti vamzdžiai ir fasoninės dalys

Šaltojo ir karštojo vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai, iš plieninių cinkuotų vamzdžių. Vamzdžiai
pagal ISO 65 iš plieno Fe33 SFS200 skirti transportuoti geriamos kokybės vandenį 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 2mm, kai vamzdžio skersmuo iki 20mm. ir 1,5 mm, didesnio skersmens
vamzdžiams.

Plieniniai vamzdžiai jungiami plieninėmis cinkuotomis arba ketinėmis fasoninėmis dalimis. Gaminių kokybė
privalo atitikti ISO 9000 serijos standartą.
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Srieginės jungties sandarinimui naudojamos linų pakulos, mirkytos švino surike, kai vandens temperatūra
neviršija 105°C. Jungiant vamzdžius su flanšine armatūra plieniniai flanšai montuojami statmenai ašiai. Flanšai su
vamzdžiu jungiami suvirinant.

Flanšų jungimas sandarinamas intarpais iš termoatsparios gumos, kai vandens temperatūra neviršija
105°C. Intarpai neturi siekti varžtų kiaurymių ir neišlysti už vamzdžio vidinės angos. Jungties varžtų galvutės
išdėstomos vienoje flanšų pusėje, vertikaliame vamzdyje - iš apačios. Varžtų galai turi būti ne ilgesni kaip 0,5
varžto skersmens nuo veržlės.

Sąlyginiams vamzdžių skersmenims taikomos DIN standartų ISO rekomendacijos (DIN 2458 ir DIN 17100
ar analogiški).
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Projektas:
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VšĮ
Ylakių globos namuose. Globos namų pastato
rekonstravimo ir naujo priestato statybos projektas,
Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakiai, Skuodo r.
Statinys:
Globos namų pastato rekonstravimas ir naujo priestato
statyba

29279 Proj. dal.vad. D. Gudas 2013-05 Dokumento pavadinimas:
Katilinės medžiagų, įrengimų ir darbų sąnaudų
žiniaraštis

Laida

0Projektavo D. Gudas 2013-05
Tech. proj.

TP
Statytojas:

Viešoji įstaiga Ylakių globos namai 2013-16-TP-900-ŠG-SŽ-4
Lapas Lapų

1 4

Šilumos gamyba:
EIL.
NR.

(Pozicija)

GAMINIO
PAVADINIMAS

ŽYMĖJIMAS
(techn.spec.Nr. ;

tipas ; markė)

MATO
VNT KIEKIS PASTABOS

Įrengimai:

K1
K2

Granuliniu ir kietu kuru kūrenamas vandens
šildymo katilas su nominaliu šiluminiu galingumu
N=52,0kW, su degikliu, traukos reguliatoriumi ir
automatika palaikančia optimalų degimo procesą.

ŠG-TS-3-1.1 k-tas 2 Thermostahl
Bioplex

analogas

K3 Cirkuliacinis tinklo siurblys, sudvejintas, su
keičiamų greičių varikliu, valdomu per dažnių
keitiklį G3,81m3/h, P0,6bar., elektros variklio
Nmax=0,31kW, 1,37A, 50Hz, 230V, ø32mm

ŠG-TS-3-1.2 vnt 1

K4
K5

Pastatomas vakuuminis išsiplėtimo indas
V=50Itr., darbo slėgis P=2bar,
temperatūraT110°C, prijungimas ø20mm

ŠG-TS-3-1.3 vnt 2

K6
K7

Apšiltintas, cinkuoto plonalakščio plieno dūmtakis,
ø200mm

ŠG-TS-3-1.25 m 3

K8 Horizontalus, kylantis 20o link kamino, apšiltintas,
išardomas pravalymui, cinkuoto plonalakščio
plieno dūmtakis ø250mm, su kondensato išleidėju

ŠG-TS-3-1.25 m 5

K9 Vertikalus, nerūdijančio plieno kaminas ø250mm
(vidaus), izoliuotas 100mm šilumine izoliacija ir
apskardintas nerūdijančio plieno skarda.
Komplekte: su tvirtininmo prie sienos apkabom, su
kondensato išleidėju ir suodžių valymo revizija.
h=9,65 m

ŠG-TS-3-1.26 k-tas 1

K10 Reguliuojamos oro, reikalingo degimo procesui,
pratekėjimo metalinės (ventiliacijos) grotelės
sienoje, su gyvuoju skerspjūvio plotu F=0,12m²

ŠG-TS-3-1.27 vnt 1

K11 Kanalizacijos trapas, ø100mm (žr. VN dalyje) vnt 1 Žiūr. VN
dalyje

K12 Sieninės ventiliacijos grotelės, oro šalinimui
200x150(h)mm

vnt 1 SG1

K13 Trijų eigų termostatinis pamaišymo ventilis šildymo
sistemos termofikaciniam vandeniui, grįžtančiam į
katilą  su temperatūra ≥60°C, ø50mm, Kvs=40m³/h

ŠG-TS-3.1-1.15 vnt 1

K14 Tūrinis vertikalus (pastatomas), kombinuotas
vandens – elektros boileris, karšto vandens
ruošimui, V=800 litrų, komplekte su el. tenais.
Elektrinių tenų galingumas Q=6,0kW; ~3, 400V

ŠG-TS-3.1-1.21 k-tas 1
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K15 Cirkuliacinis karšto vandens vieno greičio siurblys
karšto vandens tiekimo recirkuliacijai su varikliu
G=0.50m3/h, H0,6bar elektros variklio
Nmax=0.105kW, srovė 0.50A, 50Hz, 1~230V, ø20mm

ŠV-TS-3–1.2 k-tas 1 Darbinė
aplinka:

geriamas
vanduo

K16 Šildymo sistemos paduodamasis ir grįžtamasis
skirstomieji kolektoriai ø65mm, kurių komplekte yra:
2 automatiniai nuorintojai, 2 nuleidimo ventiliai, 2
termometrai, 2 manometrai, 2 tvirtinimo laikikliai.
Penkios atšakos Ø25mm.

ŠG-TS-3-1.22 k–
tas

1

Nestandartinis
gaminys

1 Vandens nugeležinimo filtras, Gnomin=0,60m3/h
Darbo slėgis - 6,0 baro

ŠG-TS-3-1.5 vnt 1

Medžiagos:

2 Manometras, 010bar
Tikslumo klasė 1,6

ŠG-TS-3-1.13 vnt 9

3 Movinis trijų eigų čiaupas manometrui, 15mm ŠG-TS-3-1.13 vnt 9

4 Termometras su apsaugine gilze, 0  160C ŠG-TS-3-1.13 vnt 7

5 Automatinis nuorintojas statomas ant vamzdžio. PN
10 barų, T=100ºC

ŠG-TS-3-1.10 vnt 2

6 Apsauginis vožtuvas, 50mm, PN 10 barų,
T=100ºC, suveikimo slėgis 2,5 barai

ŠG-TS-3-1.9 vnt 2

7 Apsauginis vožtuvas, 15mm, PN 10 barų,
T=100ºC, suveikimo slėgis 2,5 barai

ŠG-TS-3-1.9 vnt 2

8 Apsauginis vožtuvas, 15mm, PN 10 barų,
T=100ºC, suveikimo slėgis 6 barai

ŠG-TS-3-1.9 vnt 1

9 Atbulinis movinis vožtuvas,
PN 10 barų , T=100ºC, 50mm

ŠG-TS-3-1.12 vnt 1

10 Tas pats, 32mm ŠG-TS-3-1.12 vnt 1

11 Tas pats, 25mm ŠG-TS-3-1.12 vnt 1

12 Tas pats, 20mm ŠG-TS-3-1.12 vnt 1

13 Vandens išleidėjas, PN 10 barų , T=100ºC, 20mm ŠG-TS-3-1.11 vnt 3

14 Rankinis balansavimo ventilis su skale, pasukamais
matavimo antgaliais, integruotu rutuliniu ventiliu,
nuimama rankena ir drenažu iš abiejų pusių. PN20.
Darbinė temperatūra -20ºC ÷ +120ºC; DN 25,
Kvs=9,5 m3/h

ŠG-TS-3-1.8 vnt 5

15 Rutulinis movinis ventilis,
PN 10 barų , T=100ºC, 50mm

ŠG-TS-3-1.6 vnt 3

16 Tas pats, 40mm ŠG-TS-3-1.6 vnt 4

17 Tas pats, 32mm ŠG-TS-3-1.7 vnt 2 Geriamam
vandeniui

18 Tas pats, 25mm ŠG-TS-3-1.7 vnt 2 Geriamam
vandeniui

19 Tas pats, 25mm ŠG-TS-3-1.6 vnt 5

20 Tas pats, 20mm ŠG-TS-3-1.7 vnt 4 Geriamam
vandeniui

21 Tas pats, 20mm ŠG-TS-3-1.6 vnt 2

22 Automatinis movinis tiesioginio veikimo vandens
papildymo vožtuvas, PN 10 barų, T=110ºC, 20mm

ŠG-TS-3-1.7 vnt 1
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23 Tinklinis filtras su nerūdijančio plieno sieteliu
0,81,0mm, PN 10 barų , T=100ºC, 50mm

ŠG-TS-3-1.4 vnt 1

24 Tinklinis filtras su nerūdijančio plieno sieteliu
0,81,0mm, PN 10 barų, T=100ºC, 25mm

ŠG-TS-3-1.4 vnt 1 Geriamam
vandeniui

25 Plieninis sertifikuotas vamzdis,  slėgio ≥1,6 Mpa,
gruntuotas ir padengtas antikoroziniu laku, 50mm

ŠG-TS-3-1.14 m 17

26 Tas pats, 40mm ŠG-TS-3-1.14 m 10

27 Tas pats, 20mm ŠG-TS-3-1.14 m 20

28 Cinkuotas vandentiekio vamzdis su fasoninėmis
dalimis Ø32mm ŠG-TS-3-1.28 m 4

29 Cinkuotas vandentiekio vamzdis su fasoninėmis
dalimis Ø25mm ŠG-TS-3-1.28 m 2

30 Plieninis vamzdis, vandens persipylimui iš
apsauginių vožtuvų, 70mm

ŠG-TS-3-1.14 m 6

31 Tas pats, 25mm ŠG-TS-3-1.14 m 6

32 Plieninių vamzdžių įvairaus diametro fasoninės
dalys ir tvirtinimo elementai

ŠG-TS-3-1.14 k-tas 1

33 Plieninių vamzdžių izoliacija – akmens vatos
kevalai, ∂=40mm storio, padengti aliuminio folija,
50mm

ŠG-TS-3-1.19 m 17

34 Tas pats, ∂=40mm, 40mm ŠG-TS-3-1.19 m 10

35 Tas pats, ∂=30mm, 20mm ŠG-TS-3-1.19 m 20

36 Vamzdžių padengimas gruntu ŠG-TS-3-1.18 m 6 1 kartą

37 Vamzdžių dažymas antikoroziniais dažais ŠG-TS-3-1.18 m 6 2 kartus

38 Išsiplėtimo indų izoliavimas siūta stiklo audinio
medžiaga (su apkabomis laikymui)

ŠG-TS-3-1.19 m 4

39 Dūmtakių izoliavimas priešgaisrine ∂=100mm storio
izoliacija ir apskardinant cinkuota ∂=0,2mm skarda

ŠG-TS-3-1.19 m 8

Darbai:

40 Kieto kuro katilo montavimas ŠG-TS-3-1.20 k–tas 2

41 Karšto vandens boilerio montavimas ŠG-TS-3-1.16 k-tas 1

42 Cirkuliacinių siurblių montavimas ŠG-TS-3-1.16 k–tas 2

43 Išsiplėtimo indo montavimas ŠG-TS-3-1.16 vnt 2

44 Plieninių vamzdžių montavimas, padengiant juos
gruntu ir antikoroziniu laku

ŠG-TS-3-1.16 m 59

45 Plieninių cinkuotų vamzdžiū montavimas ŠG-TS-3-1.28 m 6

46 Plieninių vamzdžių izoliavimas, padengiant juos
apsauginiu sluoksniu

ŠG-TS-3-1.19 m 47

47 Dūmtakių izoliavimas ŠG-TS-3-1.19 m 8

48 Reguliavimo-valdymo armatūros montavimas ŠG-TS-3-1.16 vnt 6

49 Uždaromosios armatūros montavimas ŠG-TS-3-1.16 vnt 22
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50 Kontrolės – matavimo prietaisų montavimas ŠG-TS-3-1.16 vnt 25

51 Apsauginių vožtuvų montavimas ŠG-TS-3-1.16 vnt 5

52 Atbulinių vožtuvų montavimas ŠG-TS-3-1.16 vnt 4

53 Filtrų montavimas ŠG-TS-3-1.16 vnt 3

54 Oro, vandens šalinimo įrangos montavimas ŠG-TS-3-1.16 vnt 5

55 Dūmtakių ir kamino kieto kuro katilui montavimas ŠG-TS-3-1.25
ŠG-TS-3-1.26

k–tas 1

56 Oro pritekėjimo grotelių montavimas ŠG-TS-3-1.27 vnt 1

57 Oro ištraukimo grotelių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 1

58 Sistemos praplovimas ŠG-TS-3.1-1.23 k–tas 1

59 Hidraulinis sistemos bandymas ŠG-TS-3.1-1.23 m 53

60 Šiluminio efektyvumo bandymas ŠG-TS-3.1-1.23 k–tas 1

61 Katilinės paleidimo – derinimo darbai ŠG-TS-3.1-1.24 k–tas 1
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0Projektavo D. Gudas 2013-05
Tech. proj.

TP
Statytojas:

Viešoji įstaiga Ylakių globos namai 2013-16-TP-900-ŠV-AR-2
Lapas Lapų

1 4

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I.  KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS

1.1. Skaičiavimuose priimti pagal B grupės lauko oro parametrai Skuodo rajonui:
- išorės temperatūra šildymui…………………. –20,0 C
- vasaros temperatūra vėdinimui…...…………  + 24 C
- šildymo periodo trukmė …………………….…. 225 paros
- šildymo periodo vidutinė temperatūra ………..+ 0,7 C
- šalto periodo temperatūra vėdinimui ………. - 20,0 C

1.2. Pagrindinių rodiklių lentelė:

Pastato pavadinimas
Bendras
plotas m2

Lauko
temperatūra

Šilumos poreikis  kW
Šildymui Vėdinimui

(elektra)
Karštam

vandeniui
Bendras

Globos namai 769,46 - 44,26 15,50 44,30 104,06

II.  BENDRIEJI DUOMENYS
Globos namų pastato rekonstravimo ir naujo priestato statybos techninio projekto, adresu Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakiai,
Skuodo r., šildymo-vėdinimo dalis paruošta remiantis projekto architektūrine dalimi ir technine užduotimi.
Šioje projekto dalyje projektuojamos pastato šildymo-vėdinimo sistemos. Šilumos tiekimas numatomas iš naujai
projektuojamos vietinės kieto kuro katilinės, šildymo ir vėdinimo sistemos projektuojamos naujai.

2.1. Šiame projekte projektiniai sprendiniai atitinka LR galiojančius projekto rengimo dokumentus ir
esminius statinio reikalavimus:
 STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”
 STR 2.01.01(2):1999  “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”
 STR 2.01.01(3):1999  “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
 STR 2.02.02:2004      “Visuomeninės paskirties statiniai”
 STR 2.05.01:2005      “Pastatų atitvarų šiluminė technika”
 STR 2.09.02:2005      “Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas”
 STR 2.09.04:2008 “Pastato  šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui”
 RSN 156 – 94             „Statybinė klimatologija“
 HN 125-2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos

saugos reikalavimai“
 HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose

bei jų aplinkoje”.
 Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliavimo įrengimo taisyklės, patvirtinta LR ūkio ministro 2007-05-05

įsakymu Nr.4-170.
 Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės , patvirtinta LR UM   2006-01-18 Nr.4-15.
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2.2. Esama šildymo sistemos padėtis:

Šiluma į esamą pastato šildymo sistemą tiekiama iš esamos, pasenusios kieto kuro katilinės (pat.Nr.1-19).
Iš esamos katilinės šiluma į esamą šildymo sistemą tiekiama plieniniais magistraliniais vamzdžiais. Magistraliniai
vamzdžiai išvedžioti virš grindų palei išorines pastato sienas. Kaikuriose vietose vamzdžiai pakloti medinių grindų
konstrukcijoje.
Dviejų aukštų pastatui anksčiau buvo suprojektuota ir sumontuota dvivamzdė, o vietomis ir vienvamzdė, šakotinė,
apatinio paskirstymo šildymo sistema.
Stovų ir radiatorių uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra yra sena ir užakusi, nebenaudojama.
Šildymo sistemos prietaisai, yra sumontuoti ketiniai sekcijiniai radiatoriai M 140 AO.

III.   ŠILDYMAS
Šiame projekte šilumos tiekimas numatytas iš projektuojamos vietinės kieto kuro katilinės. Šilumos apskaita
nenumatoma.
Globos namų pastato patalpose bus palaikoma ne mažesnė kaip 18÷24ºC temperatūra. Patalpų šildymo sistema
yra projektuojama naujai.

3.1. Vidaus ir lauko oro parametrai:

3.1.1. Projektiniai lauko oro parametrai
Periodas Temperatūra, °C Entalpija, KJ/kg Parametrai

Žiemą -20 -18,2 B
Žiemą -8 -3,8 A
Vasarą 24,0 52,1 B
Vasarą 19,4 48,0 A

3.1.2. Projektiniai vidaus oro parametrai
Periodas Temperatūra, °C
Žiemą 18÷24
Vasarą 24± 1.5

Matavimai: Aukščiau nurodytų patalpos sąlygų matavimus privalu vykdyti patalpos viduje, 1.5 m aukštyje nuo
grindų.

3.2. Projektuojamų sistemų temperatūriniai rėžimai ir slėgio nuostoliai
PAVADINIMAS TEMPERATŪRA,

C
SLĖGIO NUOSTOLIAI,

bar.
Pastato vidaus šildymo sistema žiemą:

- TPAD 80 P0,2 bar.- TGR 60
Šilumos nešėjo temperatūros priimtos atsižvelgiant į: STR 2.09.02:2005 priedą 7.
Šildymo sistemos darbinis slėgis: P0=2,0 bar.
Šildymo sistemos maksimalus darbinis slėgis: PS =2,5 bar.
Šildymo sistemos hidraulinio bandymo slėgis: PT =3,13 bar.

3.3. Projektiniai sprendimai:
Iš katilinės skirstomojo kolektoriaus šiluma bus tiekiama į radiatorinio šildymo sistemą ir į karšto vandens vuošimo
boilerius.
Magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai projektuojami iš plastikinių stabilizuotų vamzdžių. Šildymo sistemos
stovai ir atšakos į radiatorius projektuojami naudojant plieninius vamzdžius.
Šildymo sistemoje šilumos nešėjas-vanduo, šiluma patalpų orui bus perduodama plieniniais radiatoriais.
Pastato patalpose projektuojama dvivamzdė, horizontali, apatinio paskirstymo, stovinė radiatorinė šildymo
sistema su plieniniais šoninio pajungimo radiatoriais.
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3.4. Šildymo sistemos įrengimas:
Plastikiniai, stabilizuoti ir izoliuoti magistraliniai vamzdžiai klojami pirmo aukšto grindų konstrukcijoje. Šilumos
nuostolių sumažinimui šie vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija-pūsto polietileno vamzdiniais kevalais. Šildymo
sistemos stovus numatoma tvirtinti prie sienų.
Hidrauliniam sistemos stovų subalansavimui ant stovų grįžtamojo vamzdžio montuojama balansavimo įranga, o
stovų atjungimui ant paduodamojo vamzdžio montuojama uždaromoji armatūra.
Oro išleidimas iš šildymo sistemos bus vykdomas aukščiausiose šildymo sistemos vietose per radiatoriuose
numatomus oro išleidėjus. Vandens išleidimas bus vykdomas žemiausiose sistemos vietose numatomais vandens
išleidėjais.

3.5. Prietaisai:
Šiame projekte šildymo prietaisais numatomi plieniniai, aukštos kokybės, šoninio pajungimo radiatoriai. Plieniniai
radiatoriai pasižymi dideliu šilumos atidavimu ir lengvai reguliuojami termostatiniais ventiliais. Radiatorių aukštis ir
ilgis parenkami pagal reikalingą atiduodamos šilumos kiekį, langų ilgį ir palangės aukštį. Šildymo prietaisų
pastatymo būdas – atviras. Rekomenduojama, kad montuojant, rariatorius užimtų ≥70% lango pločio.
Vietiniam šildymo prietaisų reguliavimui naudojami termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvomis prie
kiekvieno radiatoriaus. Jais vykdomas šildymo sistemos antrinis šilumos reguliavimas, o pirminis šilumos
reguliavimas vykdomas katilinėje vandens šildymo katilo (jo automatikos) pagalba. Termostatinės galvos pagalba
galima nustatyti reikalingą patalpos temperatūrą.
Higieninės patalpos (san.mazgai) bus šildomos rankšluosčių džiovintuvais-gyvatukais, kurie jungiami prie karšto
geriamojo vandens cirkuliacinės linijos. Gyvatukų skaičių ir pajungimą prie vandentiekio sistemos žiūrėti „VN“
dalyje, šioje projekto dalyje nurodomi jų galingumai ir tvirtinimo vietos.
Tikslios oro šildytuvų pastatymo vietos yra nurodomos projekto brėžiniuose, kiekiai duoti medžiagų ir sąnaudų
žiniaraštyje (išskyrus gyvatukų). Šildymo prietaisų techninės charakteristikos yra šio projekto techninėse
specifikacijose.

Atlikus visus šildymo sistemos montavimo darbus turi būti atliekami hidraulinis stiprumui ir sandarumui, bei
šiluminio efektyvumo bandymai.

IV VĖDINIMAS

4.1. Esama pastato vėdinimo sistemos padėtis:

Pastate patalpų vėdinimo beveik nėra. Labai maža dalis šio pastato patalpų yra vėdinama. Kaikuriose patalpose
yra natūrali ventiliacija per mūrinius kanalus, kurie pakelti iki pastato pastogės.

4.2. Literatūra:
Globos namų pastato vėdinimas naujai suprojektuotas remiantis projekto architektūrine dalimi, technine užduotimi, bei
galiojančiomis normomis ir taisyklėmis:
 STR 1.05.06:2010      “Statinio projektavimas”
 STR 2.01.01(2):1999  “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”
 STR 2.01.01(3):1999  “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
 STR 2.02.02:2004      “Visuomeninės paskirties statiniai”
 STR 2.05.01:2005      “Pastatų atitvarų šiluminė technika”
 STR 2.09.02:2005      “Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas”
 RSN 156 – 94 „Statybinė klimatologija“
 HN 42:2009                 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“
 HN 33:2011             „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei

jų aplinkoje”.
 HN 125-2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos

saugos reikalavimai“
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4.3. Vidaus ir lauko oro parametrai:
4.3.1. Projektiniai lauko oro parametrai
Periodas Temperatūra,

°C
Entalpija, KJ/kg Parametrai

Žiemą -20 -18,2 B
Žiemą -8 -3,8 A
Vasarą 24,0 52,1 B
Vasarą 19,4 48,0 A

4.3.2. Projektiniai vidaus oro parametrai
Periodas Temperatūra, °C
Žiemą 18÷24
Vasarą 24± 1.5

Matavimai: Aukščiau nurodytų patalpos sąlygų matavimus privalu vykdyti patalpos viduje, 1.5 m aukštyje nuo
grindų.

4.4. Vėdinimas:
Šiame projekte pastato patalpų ventiliacija numatyta natūrali ir mechaninė. Atskiroms patalpų grupėms
projektuojamos atskiros vėdinimo sistemos.
Pirmame aukšte esančios salės (pat.Nr.:1-4) vėdinimui suprojektuota OTŠ-1 tiekiamoji-ištraukiamoji mechaninė
vėdinimo sistema.
Antrame aukšte esančios valgyklos (pat.Nr.:2-3) vėdinimui suprojektuota OTŠ-2 tiekiamoji-ištraukiamoji
mechaninė vėdinimo sistema. OTŠ-1 ir OTŠ-2 sistemose kiekvienas oro tiekimo-šalinimo ventiliacijos įrenginys
komplektuojamas su ventiliatoriais (su dažnio keitikliais), rotaciniu šilumogrąžos įrenginiu, oro valymo filtrais, oro
šildymo sekcijomis. Žiemos metu oras pašildomas iki reikiamos temperatūros elektriniu kaloriferiu. Ortakių tinklas
yra vedžiojamas atvirai, palubėje. Oras tiekiamas ir šalinamas lėkštiniais difuzoriais, konfuzoriais ir
reguliuojamomis kanalinėmis grotelėmis. Oro kiekių reguliavimui numatytos oro kiekio reguliavimo sklendės ant
magistralinių atšakų. Ortakiai – cinkuotos skardos. Ventiliacijos įrenginius numatoma įrengti pastato pastogėje.
Maisto ruošimo patalpoje (pat.Nr.:1-13) virš maisto gaminimo viryklių susidarę garai bus šalinami OŠ-1 ir OŠ-2
sistemomis. Virtuvės patalpoje esančios dvi maisto gaminimo viryklės vienu metu nebus naudojamos. Pagrindinai
maistas bus gaminamas virykle, esančia po VN-3 gaubtu, o garai virš jos bus surenkami ir šalinami lauk OŠ-1
sistema. Oro išretinimas virtuvėje dėl OŠ-1 ar OŠ-2 sistemų bus kompensuojamas OT-1 sistema, kuri turi įsijungti
automatiškai įjungus vieną iš dviejų oro ištraukimo sistemų.
Iš gyvenamųjų kambarių ir sanitarinių patalpų oras šalinamas natūraliu būdu sieninėmis grotelėmis ir sieniniais

ventiliatoriais.
Iš sanmazgų šalinamas oras atskirais sieniniais ventiliatoriais, kurių įjungimas sutapatinamas su jų aptarnaujamų
patalpų apšvietimo jungikliais. Elektriniai mažo galingumo sieniniai ventiliatoriai natūralios ventiliacijos sistemoje,
skirti ventiliacijos sužadinimui. Pro šiuos ventiliatorius, jiems nedirbant, oras gali laisvai pratekėti.
Projekte ventiliacija pašalinto oro kompensavimas šaltu metų laiku pašildytu oru nenumatomas, nes mažo
galingumo sieniniai ventiliatoriai dirbs trumpą laiką ir nepastoviai.
Nešvarus oras šalinamas per projektuojamus natūralios ventiliacijos vertikalius kanalus, o pritekėjimas
numatomas per duris iš koridoriaus ir per atidaromas langų orlaides.
Tose patalpose kur vertikalių ventiliacijos kanalų jų nėra įrengti naujus, iškertant sienoje nišą ir įleidžiant ortakį.
Ortakių kiekis numatytas medžiagų žiniaraštyje.
Vėdinimo sistemų įrenginiai projektuojami taip, kad nekeltų gaisro ar sprogimo kilimo ir plitimo pavojaus. Visos
vėdinimo sistemos gaisro metu turi būti atjungiamos.
Ortakiai turi būti montuojami pagal techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. Visų vėdinimo įrenginių
montavimo vietas tikslinti montavimo metu arba darbo projekte.
Visa vėdinimo įranga, ortakiai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti ir atestuoti pagal Europos ir Lietuvos
standartus ir atitikti Lietuvos klimatologines sąlygas.

4.5. Priešdūminis vėdinimas:
Gaisro atveju dūmai iš visų patalpų šalinami per rankiniu būdu atidaromas duris, atidaromus langus, ar išmušant
jų stiklą.
Gaisro atveju šviežio oro pritekėjimas numatytas natūralus per pagrindinius įėjimus į patalpas, bei visas kitas
angas, kurios yra ne aukščiau, kaip 2,0m nuo patalpos grindų.
Gaisro atveju visos ventiliacijos ir šildymo sistemos turi būti automatiškai atjungiamos, nutraukiant joms elektros
srovės tiekimą.
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Sist.
žym.

Kiekis Aptarnaujamos patalpos Filtras
Ventiliatorius Elektros variklis Oro šildytuvas Oro šaldytuvas

Tipas L,

m³/h

H,

Pa

El.
mait.,

V

N,

kW
aps/min

Triukšmo
lygis,
dB

Tipas
T, ºC Q,

kW
Tipas

T, ºC Q,

kW

El.
mait.,

V

N,

kWNuo Iki Nuo Iki

OTŠ-1 1 1-4; 1-3 EU5 Ašinis 728 160 1~230 0,6 2050 69 Elektrinis -20 19 2 - - - - - -
OTŠ-2 1 2-3; 2-2 EU5 Ašinis 1160 210 3~400 1,29 2750 69 Elektrinis -20 19 4,5 - - - - - -
OT-1 1 1-13 EU5 Ašinis +560 160 1~230 0,97 2503 63 Elektrinis -20 +18 9,0 - - - - - -
OŠ-1 1 1-13 - Ašinis -800 150 1~230 0,162 2518 68 - - - - - - - - - -
OŠ-2 1 1-13 - Ašinis -500 160 1~230 0,10 2503 63 - - - - - - - - - -
VN1 1 2-4 - Ašinis -500 160 1~230 0,30 2500 - - - - - - - - - - -



Turgaus aikštė 17,  Telšiai,  tel.860031155, www.lineta.lt,  info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

PROJEKTAS PAKOREGUOTAS ATSIŽVELGIANT Į EKSPERTIZĖS PASTABAS 2013-07-26 Nr. 289–113A(13)/2013
Atestato Nr. UAB "BANDUVA" GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS

15P/13-1-TP-ŠV2054
16126 Proj. vadovas R. Remėzienė 2013-05

1940
Galioja iki

2013.09.26

UAB „L i n e t a“
Turgaus aikštė 17, Telšiai, tel.860031155, www.lineta.lt

Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

Projektas:
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
VšĮ Ylakių globos namuose. Globos namų pastato
rekonstravimo ir naujo priestato statybos projektas,
Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakiai, Skuodo r.
Statinys:
Globos namų pastato rekonstravimas ir naujo priestato
statyba

29279 Proj. dal.vad. D. Gudas 2013-05 Dokumento pavadinimas:
Techninės specifikacijos

Laida

0Projektavo D. Gudas 2013-05
Tech. proj.

TP
Statytojas:

Viešoji įstaiga Ylakių globos namai 2013-16-TP-900-ŠV-TS-3
Lapas Lapų

1 7

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2. Šildymas:
2.1. Šildymo prietaisai /šoninio pajungimo/. Šiame projekte šildymo prietaisai yra numatomi plieniniai
(reikalingas cheminis vandens paruošimas) aukštos kokybės šoninio pajungimo radiatoriai, su tvirtinimo
kronšteinais prie sienos, baltos spalvos radiatoriai. Pagal šiluminius galingumus projekte numatyti radiatoriai duoti
medžiagų žiniaraštyje. Radiatoriai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Radiatoriai turi būti pagaminti iš  1,25mm storio
šaltai valcuoto plieno , atitinkančio standarto  DIN 1623 reikalavimus. Radiatoriai turi būti gamykloje išbandyti ne
mažesniu kaip 13bar. Darbinis radiatorių slėgis 10bar, max šilumos nešėjo temperatūra +110C.
2.2. Termostatai prieš radiatorius. Termostatą sudaro automatinis proporcinio kontroliavimo termostatinis
daviklis su apsauga nuo užšalimo (temperatūros amplitudė 16 ÷ 26C) ir termostatinis ventilis tiesaus išpildymo ,
dvivamzdėms šildymo sistemoms. Ventilio ir termostatinio daviklio techniniai duomenys turi atitikti Europos normas.
Termostatinis daviklis su skysčio pripildytu sifonu atlieka proporcingo reguliavimo funkciją. Daviklis įsijungia
veikiamas aplinkos temperaturos. Pakilus aplinkos temperatūrai, sifone pakyla spaudimas, kuris stumia ventilio
konusą link uždaros padėties tol, kol atsiranda pusiausvyra tarp sifono ir spyruoklės. Aplinkos temperatūrai
nukritus, krenta garo spaudimas, sifonas susitraukia ir ventilio konusas pasistumia link atviros padėties ir
pusiausvyra atsistato. Termostatinis ventilis montuojamas su fiksuotu vandens srauto apribojimu sekančiose
ribose:

Rp 15 sujungimas..................kvs2,70 m/h,
Rp 20 sujungimas.................. kvs4,70 m/h,
Rp 25 sujungimas.................. kvs7,40 m/h.

Ventiliai pagaminti iš gryno žalvario, karšto vandens sudėtis turi atitikti  VDI  direktyvos reikalavimus:
 Darbinis slėgis.........................2 bar,
 Slėgio skirtumas...................... 0,16 – 0,20 bar,
 Bandomasis slėgis................... 3,1 bar,
 Maksimali vandens temperatūra ..............120C.

Pastaba: prieš montuojant šildymo prietaisams termostatus, atidžiai perskaitykite pateiktą gamintojų termostatams
instrukciją!
Darbai vykdomi pagal techninio projekto reikalavimus ir detalizuotus darbo brėžinius. Šildymo sistemos
projektavimo ir montavimo darbai turi būti atlikti griežtai laikantis galiojančių taisyklių ir normų, kas užtikrintų saugų
ir patogų patalpų šildymo sistemos aptarnavimą ir eksploataciją.
Ventiliai montuojami prie kiekvieno radiatoriaus, esančio pastate. Ventilių pagalba vykdomas sistemos hidraulinis
sureguliavimas tik tuomet, kai jau yra atliktas šildymo sistemos stovų hidraulinis subalansavimas. Įrengus prie visų
šildymo prietaisų ventilius, šiuos darbus atlikę specialistai įvykdo sistemos hidraulinį ir šiluminį sureguliavimą.
Vamzdynai su ventiliais jungiami sriegine jungtimi.
Prieš pradedant montuoti įrengimus ir po montažo, vamzdynų sistema turi būti praplauta. Šildymo sistemos
montavimo, paleidimo – derinimo darbus gali atlikti tik aprobuoti montuotojai, turintys reikiamas licenzijas šios
rūšies darbams atlikti. Įrengimų montavimas atliekamas pagal prietaisų gamintojų instrukcijas.
Hidraulinis bandymas atliekamas pagal galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Prieš pradedant šildymo sistemos eksploataciją, UŽSAKOVUI turi būti pateikti:

- atliktų darbų aktai,
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- hidraulinio ir šiluminio bandymų aktai,
- taip pat visa reikalinga dokumentacija lietuvių kalba pagal Lietuvoje galiojančias taisykles.

Užsakovo atstovas, atsakingas už tolesnę sumontuotos įrangos eksploataciją, supažindinamas su šios įrangos
reguliavimo – nustatymo principais.
2.3. Automatiniai nuorintojai. Automatiniai nuorinimo vožtuvai statomi aukščiausiose vietose oro
išleidimui iš vamzdynų arba radiatorių. Max slėgis 10 bar, max temperatūra 110°C.
2.4. Balansiniai ventiliai. Rankinis balansavimo ventilis skirtas srautui balansuoti. Tinkantis
termofikacinio ir geriamo vandens sistemoms. Balansinis ventilis turi būti su nuimama rankena, drenavimo
atvamzdžiu srautui užpildyti ir išleisti prieš ir už balansinio ventilio. Skaitmeninė nustatymo skalė matoma
iš įvairių pusių. Balansavimo ir uždarymo funkcijos vykdomos atskiru vožtuvu. Srauto uždarymui yra
integruotas rutulinis uždarymo vožtuvas, užtikrinantis 100% sandarumą. Balansinio ventilio nustatymo
(balansavimo) tikslumas turi atitikti BS 7350:1990 standartą. Paklaida ne daugiau 8%, kai balansinis
ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniu/išoriniu sriegiu. DN15-50 su vidiniu sriegiu. Darbinė
temperatūra -20°C iki 120°C. Darbinė reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertės. Korpusas pagamintas
iš DZR žalvario, rutulys iš chromuoto žalvario, sandarinimo žiedai iš EPDM gumos. Slėgio klasė PN20..
2.5. Vamzdžiai, daudiasluoksniai (stabilizuoti), plastmasiniai. Šiame projekte, šildymo sistemai numatyti
daugiasluoksniai plastmasiniai (stabilizuoti) lituojami vamzdžiai. Vamzdis sudarytas iš išilgai suvirinto
aliumininio vamzdžio, padengto vidiniu ir išoriniu aukštai temperatūrai atsparaus polietileno PE-RT
sluoksniais. Visi sluoksniai tvirtai sujungti tarpusavyje tarpiniu klijų sluoksniu. Minimalus vidinio paviršiaus
šiurkštumas (k = 0,0004 mm) garantuoja mažą trintį vamzdyje ir mažesnį vandens slėgio kritimą. Vamzdynų
plėtimosi koeficientas (m/m x K) 25 × 10-6 25 × 10-6. Vamzdžiai yra nuo DN 10÷90mm sąlyginių
skersmenų. Maksimali vandens temperatūra: 95 °C. Išbandyta vamzdžio atsparumo trūkimui trukmė yra 50
metų, saugumo koeficientas1,5.*

Daugiasluoksnių plasmasinių vamzdžių privalumai:
- Maksimalus nuolatinis darbinis slėgis: 10 barų, kai nuolatinė darbinė vandens temperatūra yra

70 ºC. Išbandyta vamzdžio atsparumo trūkimui trukmė yra 50 metų, saugumo koeficientas 1,5.
- Maža masė, lengvas apdirbimas.
- Įvairių matmenų vamzdžiai tiesiami ritėse ir tiesiomis atkarpomis.
- Absoliučiai sandarus deguonies difuzijai per vamzdžio sienelę.
- Nekelia jokio pavojaus higienos atžvilgiu.
- Ankstesnės vamzdžio formos atstatymo jėgų kompensavimas užtikrina stabilią vamzdžio formą.
- Labai lankstūs vamzdžiai; iki 32x3 mm skersmens vamzdžiai lengvai sulenkiami rankomis arba

atitinkamu įrankiu.
- Šiluminis vamzdžių plėtimasis panašus į metalinių vamzdžių plėtimąsi. Tai leidžia padidinti

atstumus tarp vamzdžių tvirtinti nuo detalių.
- Vamzdžiai švarūs ir lengvai montuojami.
- Vidinis ir išorinis plastikiniais sluoksniais apsaugo vamzdį nuo išorės ir vidinės korozijos.
- Puikus ilgalaikis atsparumas trūkimui garantuoja vamzdžių kasdieninio eksploatavimo

patikimumą.
Šildymo sistemos vamzdžiai turi atitikti žemiau pateikiamus parametrus.

VAMZDYNO PARAMETRAI

Vamzdynas P0 T0 PS TS PT
bar ˚C bar ˚C bar

1 2 3 4 5 6
Plastikinis šildymo sistemos vamzdis 2,0 70 2,5 80 3,13

Žymėjimas: Po-darbinis slėgis, T0-darbinė temperatūra, PS-maksimalus darbinis slėgis,
TS-maksimali darbinė  temperatūra, PT- hidraulinio bandymo slėgis

2.6. Uždaromoji armatūra šildymui. Uždaromoji armatūra (rutuliniai ventiliai) turi būti sumontuota taip, kad
būtų patogu prie jos prieiti. Srieginio pajungimo, max slėgis 10 bar, max temperatūra  120C. Montuojami ant
paduodamo ir grįžtančio vandens vamzdžio, šildymo ir šilumos tiekimo sistemose.
2.7. Automatiniai nuorintojai. Automatiniai nuorinimo vožtuvai statomi aukščiausiose vietose oro
išleidimui iš vamzdynų arba radiatorių. Max slėgis 10 bar, max temperatūra 110°C.
2.8. Vandens išleidėjai. Plieninis Ø15mm kamštis su sriegiu montuojamas vamzdynų žemiausiuose
vietose vandens išleidimui.
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2.9. Šiluminė izoliacija.

TECHNINIAI DUOMENYS PLIENINIAMS ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDŽIAMS
Medžiaga Akmens vata
Tankis 36 kg/m³
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 250 ºC
Demblio storis 50, 70mm

TECHNINIAI DUOMENYS KLOJAMIEMS STATYBINĖSE KONSTRUKCIJOSE VAMZDŽIAMS
Medžiaga Pūstas polietilenas
Kevalo storis 20mm
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 70 ºC
Izoliuojami vamzdynai DN40 ÷ DN15

2.10. Vamzdžių paruošimas, gruntavimas. Neizoliuojamiems vamzdynams išlyginamos suvirinimo siūlės,
nuvalomi  išoriniai paviršiai ir padengiama vieno grunto ir dviem antikorozinės dangos, atsparios drėgmei,
sluoksniais. Dangos spalva turi atitikti vamzdžiu tekančio agento sąlyginei spalvai. Izoliuojamiems
vamzdynams - išlyginamos suviriminio siūlės, nuvalomi paviršiai, padengiama vienu sluoksniu grunto ir
dviem sluoksniais antikorozinės dangos, pritaikytos padengimui  po izoliacija, atsparios drėgmei ir
atitinkamai temperatūrai.
2.11. Vamzdžių montavimas. Vamzdžiai ir jų fasoninės dalys turi būti tos pačios firmos gamintojos ir
montuojami, bei tarpusavyje jungiami vadovaujantis firmos gamintojos instrukcijomis ir nurodymais.
Montuojant, vamzdynai ir jų detalės, jungiami presavimo būdu, armatūra prie vamzdžių prijungiama pagal
armatūros prijungimo būdą (flanšinis, movinis, privirinamas). Vamzdžių nuolydžio dydis - i=0,003, kryptis -
pagal agento tekėjimo kryptį. Vamzdynui arba jų grupei, žemiausiame taške pastatomi drenažiniai ventiliai
arba j ie drenuojami per įrengimų drenažo linijas, aukščiausiame taške -nuorinimo ventiliai. Vamzdynų
montavimo ir suvirinimo darbai vykdomi pagal "Technologinį vamzdynų eksploatacijos ir remonto",
"Laikinąsias technologinių vamzdynų saugaus naudojimo taisykles" (Vilnius 2001) ir LST EN 14336:2004
„Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“. Ant vamzdžių
statomos armatūros valdymo rankenėlės montuojamos ne aukščiau kaip 1,8 m arba prie aptarnavimo aikštelių
patogiose aptarnavimui vietose (išimtis gali būti nuorinimo ventiliams). Sumontuotiems vamzdynams, įvirinami
automatikos prietaisų davikliai, manometrų ir termometrų lizdai. Atstumai tarp dviejų greta paklotų vamzdžių
turi atitikti STR 2.09.02:2005 reikalavimams.
2.12. Vamzdžių tvirtinimas. Vamzdynų tvirtinimui numatomos standartinės atramos ir pakabos su
teigiama paviršių temperatūra pagal LST standartus. Apkabos tipo atramoms po vamzdžiu ir apkaba, vamzdžio
dilimo sumažinimui, numatomos plokštelės. Apkaba prie kronšteino tvirtinama 4 veržlių pagalba. Prie vamzdžio
privirinamoms atramoms, tame tarpe ir nejudamoms, atstumas tarp atramos pagrindo ir vamzdžio apačios
100mm. Atramos konstrukcija parenkama pagal horizontalią ir vertikalią jėgas. Pakabos apkabos tipo su traukos
ilgio reguliavimu, tvirtinamos prie konstrukcijų judamu mazgu. Pakabų traukų ilgiai parenkami pagal vietą.
Pakabos ir atramos tvirtinamos prie kronšteinų įbetonuotų į sieną, arba privirintų prie pastato metalinių
konstrukcijų. Atramų ir pakabų grupėms gali būti įrengiama viena bendra sija, pritvirtinta prie statybinių
konstrukcijų. Tvirtinant pakabas prie stogo konstrukcijų, tvirtinimo mazgas turi būti kruopščiai
hermetinamas. Maksimalūs atstumai tarp judamų atramų ir pakabų, išskyrus kolektorius, kuriems daromos ne
mažiau kaip dvi atramos.
2.13. Hidraulinis bandymas. Spaudiminis bandymas. Vykdomas atsparumui ir sandarumui nustatyti. Prieš
spaudiminį bandymą įrengimų sistemos ir vamzdynai turi būti praplauti arba prapūsti oru, paviršius
padengtas antikorozine danga. Įrengimai bandomi pagal įrengimo gamyklos-gamintojos pateiktas
instrukcijas. Vamzdynai spaudimui ir sandarumui bandomi vandeniu esant +5 ÷ +40°C temperatūrai.
Bandymas vykdomas atskiroms vamzdynų grupėms, atjungiant jas uždaromąja armatūra. Vanduo
paduodamas per drenažinius ventilius, oras nuvedamas per nuorinimo ventilius. Bandomasis slėgis - 1,25
darbo slėgio, bet ne mažesnis kaip 2 barai. Prieš bandymą visa vamzdynų įranga, kurios bandomasis slėgis
mažesnis už nurodytą, turi būti atjungta. Bandomasis slėgis vamzdynų stiprumui ruože palaikomas 30 minučių,
nepaduodant papildomo vandens, vėliau sumažinamas iki leistino darbinio. Šildymo sistema pripažįstama
tinkama eksploatuoti, jeigu po 30 minučių bandymo, slėgio sumažėjimas joje neviršija 0,2 bar, o vamzdžių
sujungimo siūlėse, vamzdžiuose, reguliuojamoje armatūroje ir radiatoriuose neaptinkama nesandarių vietų.
Apie atliktą bandymą surašomas atitinkamos formos aktas. Apsaugos vožtuvai, jeigu jie neišbandyti
atsidarymo slėgiui gamykloje, bandomi papildomai. Vožtuvas turi atsidaryti prie specifikacijose  nurodyto
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slėgio.  Po bandymo vožtuvai - plombuojami. Būtina vadovautis: STR2.09.02,2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir
priėmimas eksploatuoti“.
Po hidraulinio bandymo ir derinimo darbų atliekamas šiluminio efektyvumo bandymas. Jo metu patikrinama: ar visi
ir ar gerai šyla projekte numatyti šildymo prietaisai, ar atitinka projektinius galingumus. Esant reikalui atliekamas
šiluminis sistemos reguliavimas, hidraulinis subalansavimas.  Atlikus bandymą surašomas aktas.
2.14. Paleidimo, derinimo darbai. Paleidimo – derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys
leidimus šios rūšies darbams vykdyti. Paleidžiant ir priimant šildymo sistemą, užsakovui turi būti pateikiama:
sistemos brėžiniai, atliktų darbų aktai bei kita reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojančias taisykles.
Būtina vadovautis: STR2.09.02,2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 „Pastatų
šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“.
Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta šildymo sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai, šiluminio
išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės įvertinimas. Pateikiami reikiami dokumentai: darbo brėžiniai,
montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai, šildymo
sistemos išbandymo aktai. Priimant šildymo sistemą į eksploataciją, turi būti nustatoma, ar darbai atlikti pagal
projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių susjungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar
pakankami nuolydžiai, ar sumontuota uždaromoji ir apsauginė armatūra, oro išleidikliai); ar tolygiai šyla
sumontuotoji šildymo sistema.

3. Vėdinimas:

3.1.   Vėdinimo įrenginys – skirtas teikti ir šalinti orą.
Sudėtinės dalys /sekcijos/:

a) tiekiamo ir šalinamo oro ventiliatoriai - išcentriniai, montuojami atskirose sekcijose su
vibroizoliatoriais. Ventiliatorių sekcijos yra su atidaromu korpusu periodiniam išvalymui.

b) tiekiamo ir šalinamo oro filtrai. Oro filtrai pagaminti iš sintetinio pluošto klasės. Filtrai turi
signalizaciją, kuri suveikia pasiekus ribinį užterštumą.

c) šilumogrąžos įrenginys /rotacinis rekuperatorius/. Rekuperatorius skirtas panaudoti iš patalpų
šalinamo oro sukauptą šilumą ir ją grąžinti į patalpas. Priešužšaliminė rekuperatoriaus apsauga
valdoma sklendžių pagalba automatiškai.

d) oro užsklandos. Uždaromosios oro užsklandos montuojamos tiekiamo iš lauko ir šalinamo iš patalpų
oro kanaluose, valdomos 2-jų padėčių elektrinės pavaros /uždaryta-atidaryta/. Užsklandų sandarumo
klasė EN3.
e) lakstūs intarpai įsiurbimo ir spaudimo pusėse, skirti ortakių prie ventagregato pajungimui ,atskirų
korpuso dalių sujungimui, pagaminti iš elastinės medžiagos, nepralaidūs orui. Kartu užsakomi filtrai.

Specialieji reikalavimai agregatui – korpusas nedegus, atsparus korozijai.
3.2. Kanalinis oro filtras (filtrų dėžė). Skirta valyti tiekiamą orą ir komplektuojama su filtru. Tai kasetinis
apvaliems ortakiams filtras su maišelių tipo filtruojančiais EU4 klasės filtravimo elementais. Filtro korpusas
pagamintas iš cinkuotos skardos. Filtro dėžė jungiama prie apvalių ortakių, pajungimo flanšas gaminamas su
sandarinimo gumomis. Apžiūros dangtelis turi būti lengvai nuimamas, prie korpuso tvirtinamas dviem lankstais.
Manometro skalėje privalu aiškiai pažymėti ribines padėtis “filtras švarus” ir “filtras užterštas”. Filtrai
neregeneruojami ir turi būti keičiami suveikus signalizacijai rodančiai filtro užteršimą. Projekte yra numatytas oro
filtras oro tiekimo sistemoje.
Visi filtrai turi atitikti europietiškas normas Eurovent 4/5. Turi turėti kokybės, saugumo ir ekologijos reikalavimus
patvirtinančius sertifikatus. Atitikties sertifikatai pagal ECE/188 Europos standartus.
3.3. Ventiliatorius kanalinis KVn. Ventiliatorius oro šalinimo sistemai kanalinis apvalaus skerspjūvio (gali būti ir
stačiakampio skerspjūvio) ventiliatorius su perėjimo antgaliais prisijungimui prie apvalaus skerspjūvio ortakių.
Ventiliatoriaus įjungimas ir išjungimas sutapatintas su to aukšto oro šalinimo sistema. Ventiliatorius turi būti
atsparus drėgmei ir aukštai transportuojamos medžiagos temperatūrai. Triukšmo lygis nedidelis. Oro šalinimo
kanalinių ir sieninių ventiliatorių korpusas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1.0mm storio galvanizuoto
anglingo plieno lakštų. Ventiliatorius turi būti su termoapsauga, korpusas ir rotorius turi būti pagaminti iš
galvanizuoto plieno. Ventiliatoriai turi būti sertifikuoti, taip pat turi atitikti Lietuvos klimatologines sąlygas. Projekte
numatyto ventiliatorių charakteristikos žr. ŠV medžiagų žiniaraštyje.
3.4. Sieninis (lubinis) ventiliatorius – tai vienpusio siurbimo ventiliatorius, pagamintas iš skardos bei plastmasės.
Jis montuojamas sienose arba lubose. Skirtas oro pašalinimui iš tualetų, dušų pagamintas pagal  DIN 18017 trečią
dalį. Saugos klasė IP-44. Ventiliatorių, aptarnaujančių tualetus, paleidimas - nuo apšvietimo jungiklio, arba per
atskirą jungiklį.
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3.5. Ortakiai. Visi ortakiai gaminami ir jungiami tarpusavyje pagal “A“, “C” klasės (sandarūs)
reikalavimus.Specializuotoje santechninių detalių gamykloje gaminti ortakių ruošinius.Ortakiai ir jų fasoninės dalys,
gaminami iš nedegamo lakštinio plieno tokio storio:

a) – apvaliems iki 200 mm skersmens - 0,5 mm.
b) – apvaliems iki 250 mm skersmens - 0,6 mm
c) – nuo 315 mm skersmens ir  stačiakampiams su max kraštine iki 1000 mm-0,7 mm su išvalcuotomis
standumo įdubomis.

Apvalių ortakių alkūnės gaminamos štampuojant arba iš atskirų elementų. Posūkio vidutinis spindulys sudaro 1,5D.
Stačiakampių ortakių alkūnės gaminamos iš atskirų detalių su vidutiniu spinduliu 150 mm.
Ortakių sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninėmis dalimis jungiamos flanšais arba moviniu sujungimu.
Ortakio apsaugą sumontuoti, privirinant armatūros strypus DN 8 mm, 25 mm atstumu vieną nuo kito.
Pagaminti ortakiai ir ortakių gaminiai bei fasoninės dalys turi atitikti galiojančių kokybės sertifikatų reikalavimus 15.
Lankstūs ortakiai – pagaminti iš aliuminio skardos, gofruoti, tinka žemo ir vidutinio slėgio ortakių sistemoms.
Oro srauto uždarymo –reguliavimo užsklandos gaminamos iš cinkuoto plieno ,turi flanšus prijungimui ir
mechanizmą užfiksuoti reguliavimo lopetėlės  padėtį. Gali būti su elektros pavara.
Ortakiuose išpjautuose angose sumontuojami judami skląsčiai angai uždaryti arba atidaryti ,oro srautui reguliuoti.
Akmens vatos dembliai naudojami apvalių ortakių šiluminiam izoliavimui. Šilumos laidumo koeficientas 0,041
W/Mk. Akmens vatos dembliai atsparūs ugniai /medžiaga nedegi/. Dembliai padengti stiklo pluoštu armuota
plėvele.
Lengvai surišti akmens vatos dembliai naudojami priešgaisrinei ortakių izoliacijai, armuoti dygsniuotu šešiakampiu
galvanizuotos vielos tinklu, tarp demblio ir tinklo įtiestas 0,05 mm aliuminio folijos sluoksnis. Šilumos laidumo
koeficientas 0,061 W/Mk, maksimali temperatūra +7500C, tankis 80 kg/m3.Vielos tinklelis Nr. 20-1,2 skirtas ortakio
angos apsaugai.
3.6. Ventiliacijos grotelės sieninės. Ventiliacijos oro padavimo ir šalinimo grotelės reguliuojamos, skirtos
montuoti sienose, pastato viduje. Gaminamos  iš  galvanizuoto  lakštinio  plieno. Tvirtinamos keturiais srieginiais
varžtais prie sienos. Pratekančio oro srauto sukeliamas triukšmas negali būti didesnis kaip 25 dB.
3.7. Ventiliacijos grotelės ortakyje. Turi  būti  tinkamos  montuoti  apvaliuose  ortakiuose. Gaminamos  iš
galvanizuoto  lakštinio  plieno su  judamomis  horizontaliomis  ir  vertikaliomis  plokštelėmis  iš  aliuminio  oro
srauto  krypties  reguliavimui, komplektuojamos  su  oro  kiekio  reguliavimo  vožtuvu.
3.8. Oro padavimo difuzoriai.Oro tiekimo sistemose numatyti oro padavimo apvalūs difuzoriai, komplektuojami su
tvirtinimo žiedais. Difuzoriaus medžiaga – galvanizuotas plienas, nudažytas baltai. Oro kiekis reguliuojamas sukant
difuzoriaus diską. Gaminys turi būti pagamintas ir atestuotas pagal Europos standartus. Paduodamo oro greičiai
turi būti tokie, kad  triukšmo  lygis  darbo zonoje būtų nedidesnis kaip 25 dB.
3.9. Oro ištraukimo konfuzoriai. Oro šalinimo iš patalpų sistemose numatyti oro ištraukimo apvalūs konfuzoriai,
komplektuojami su tvirtinimo žiedais. Konfuzoriaus medžiaga – galvanizuotas plienas, nudažytas baltai. Oro kiekis
reguliuojamas sukant konfuzoriaus diską. Gaminys turi būti pagamintas ir atestuotas pagal Europos standartus.
Ištraukiamo oro greičiai turi būti tokie, kad  triukšmo  lygis  darbo zonoje būtų nedidesnis kaip 25 dB.
3.10. Apsaugos grotelės. Pagamintos iš  aliuminės vielos tinklelio ir skirtos apvaliems kanaliniams ir ašiniams
sieniniams ventiliatoriams. Prie ventiliatoriaus tvirtinamos trimis varžtais.
3.11. Lanksčios jungtys. Stačiakampių ventiliatorių keliamai vibracijai sugerti, numatytos lanksčios jungtys su
guminiais intarpais, kurių flanšai pagaminti iš galvanizuoto plieno. Skirta  kanaliniams  ventiliatoriams  sujungti  su
ortakiais. Gaminama  iš  galvanizuoto  plieno, vidinėje  pusėje  priklijuota  10mm  storio  gumos  juosta, kuri
sumažina  ventiliatoriaus  vibracijos  įtaką  ortakių  padėties  stabilumui  ir  keliamą  triukšmą.
3.12. Apkabos. Jos skirtos apvaliems kanaliniams ventiliatoriams tvirtinti. Medžiaga – galvanizuotas plienas .
Vidinė pusė apklijuota  10 mm storio gumos sluoksniu.
3.13. Atbulinės traukos sklendė. Jos paskirtis yra neleisti orui tekėti priešinga kryptimi. Neveikiant ventiliatoriui, ji
gali būti padėtyje „uždaryta“. Savaime užsidaranti atbulinės traukos sklendė turi būti gaminama iš galvanizuoto
plieno. Turi būti galimybė ją montuoti bet kokioje padėtyje. Tvirtinama prie apvalaus skerspjūvio ortakių.
3.14. Ortakių priešgaisrinė izoliacija. Didelio tankio 100kg/m3 akmens vatos demblys, armuotas galvanizuotu
plieno tinkleliu. Naudojamas priešgaisrinei ortakių izoliacijai. Izoliuojant vamzdyną, jei bus papildomai padengtas
metalo danga, turi būti naudojami atskiri atraminiai žiedai, ypač, kai izoliuojamo objekto temperatūra yra aukštesnė
kaip +250C.
Visos siūlės tarp armuoto demblio gabalų turi būti sukabinamos atskira metaline viela arba kabėmis. Kai
izoliuojamų paviršių temperatūra viršija +200C, radiacinių šilumos nuostolių sumažinimui rekomenduojama
naudoti tinkleliu armuotus demblius su aliuminio folija. Priešgaisrinei ortakių izoliacijai demblio storiai ir montavimo
būdai parenkami priklausomai nuo ortakio matmenų, formos ir apsaugos nuo ugnies laiko.
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TECHNINIAI DUOMENYS:
Plotis (mm) Ilgis (mm) Storis (mm)
1000 6000 30
1000 5000 40
1000 4000 50
1000 3000 60
1000 2000 80
1000 2000 100

3.15. Oro kiekio reguliavimo sklendė. Oro kiekio reguliavimo – uždaromoji sklendė turi būti pagaminta iš
galvanizuoto plieno ir turėti tikslų oro kiekio reguliuojamąjį mechanizmą su matavimo skale ir atvamzdžiu
manometro pajungimui. Pats reguliuojantis mechanizmas sumontuotas flanše.
3.16. Triukšmo slopintuvai. Projekte numatyti apvalaus skerspjūvio ortakiams kanaliniai triukšmo slopintuvai,
kurių ilgis L=1000 mm. Apvalaus triukšmo slopintuvo korpusas gaminamas iš cinkuoto lakštinio plieno, vidinis
gaminio paviršius perforuotas. Triukšmo slopintuvo vidinio ir išorinio paviršiaus ribojama ertmė turi būti pripildoma
mineraline ar stiklo pluošto vata, kuri turi būti tvirtinama specialiu pluošto audiniu, prilaikančiu izoliuojamąji sluoksnį
ši medžiaga turi buti ugniai atspari (0.75h) ir atspari dregmei.
Stačiakampio pertvarinio triukšmo slopintuvo vidinio ir išorinio paviršiaus ribojama ertme turi būti pripildoma
mineraline ar stiklo pluošto vata, kuri turi būti tvirtinama specialaus pluošto audiniu, prilaikančiu izoliuojamąjį
sluoksnį, ši medžiaga turi būti ugniai atspari (0.75h) ir atspari dregmei.
Oro greitis triukšmo slopintuve neturi viršyti 4 m/s greičio.
3.17. Oro pratekėjimo grotelės. Oro pratekėjimo dvipusės grotelės statomos durų apatinėje dalyje, kurių storis
turi būti ≥ 30mm. Grotelės baltos spalvos, pagamintos iš smūgiams atsparios plastmasės. Grotelės turi atitikti ISO
9000 serijos kokybės reikalavimus. Reikalingas grotelių plotas F=(nurodytas žiniaraštyje)m. Oro pratekėjimo
grotelių kiekis duotas medžiagų žiniaraštyje.
3.18. Išorinės oro paėmimo/išmetimo grotelės. Oro išmetimui yra numatytos metalinės grotelės,
montuojamos ant pastato išorės sienos. Yra tinklelis nuo vabzdžių ir graužikų. Montuojamos prie apvalių ortakių.
Prisukamos varžtais.
Grotelės turi būti su apsauga nuo atmosferinių kritulių patekimo į vėdinimo sistemą. Oro pralaidumo gyvojo
skerspjūvio plotas F≤(nurodytas žiniaraštyje)m².
3.19.Kanalinis elektrinis oro šildytuvas – kanalinis (apvalaus skerspjūvio) elektrinis oro šildytuvas, kurio
korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos. Elektrinis galingumas 9.0kW, pajungimas 13A/~3,400V.
3.20. Šiluminė ortakių izoliacija. Lauke  sumontuoti ortakiai turi būti izoliuoti.  Naudojami izoliaciniai lankstūs
demblio ritiniai iš derva surištos mineralinės vatos medžiagos, o paviršius – PVC  danga,  sujungimai  turi  būti
užsandarinti  aliuminio, arba  plastikine  juosta. Izoliuotų  ortakių  išorinė  apsauginė  danga  iš  1,0mm  storio
cinkuotos skardos.

TECHNINIAI DUOMENYS ORTAKIAMS
Medžiaga Akmens vata, padengta aliuminio folija
Tankis 36 kg/m³
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mK
Max darbinė temperatūra 250 ºC
Demblio storis 50mm

TECHNINIAI DUOMENYS ORTAKIŲ IZOLIACIJOS DANGAI
Medžiaga Cinkuota skarda
Storis 0,100mm

3.21. Ugnies  sulaikymo  vožtuvas. Turi būti pagamintas ir atestuotas pagal standartus UNE 23-802-79 ir UNE
23-093-81. Korpusas ir uždaromasis mechanizmas iš aukšto temperatūrinio atsparumo plieno /termiškai izoliuotas/.
Korpusas sutvirtintas galvanizuoto plieno rėmu. Vertikaliuose  ortakiuose  statomi  vienos  mentės  tipo  ugnies
vožtuvai. Temperatūrai ortakyje pakilus iki 72°C  suveikia  saugiklis  ir  spyruoklė  uždaro vožtuvą. Ugniavožtis gali
būti  atstatytas  į  padėtį “atidaryta” tik  po  saugiklio  pakeitimo. Vožtuvas  turi  atitikti  atitvaros, kurią  kerta
atsparumą  ugniai.
3.22. Lauko oro paėmimo-uždarymo vožtuvas. Paskirtis: atidarymas-uždarymas arba kiekybinis įtekančio oro
srauto reguliavimas. Gaminamas iš aliuminio arba cinkuotojo plieno menčių su sandarinamąja guma. Užsklandos
konstrukcija neleidžia mentėms persisukti. Pasukimo kampas 90°. Pasukimo kampą galima reguliuoti – ribojimo
žingsnis 5°. Vožtuvo pavara valdoma tuo pačiu jungikliu, kuriuo įjungiamas ir išjungiamas ventiliatorius (žr.
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auomatikos dalyje). Darbinės sąlygos -40℃÷70℃. Kai ventiliatorius neveikia, oro paėmimo vožtuvas turi būti
uždarytas
3.23. Techniniai nurodymai ortakių montavimui. Pasiruošimas montavimui. Prieš pradedant įrengimų ir sistemų
montavimą, turi būti atlikti šie darbai:

- statybinėse konstrukcijose (pertvarose, perdenginiuose) paliktos angos ortakių montavimui;
- įrengtos įdėtinės detalės ortakių tvirtinimui;
- įstiklinti langai.

Vėdinimo sistemų montavimas. Montuojant vėdinimo sistemas turi būti užtikrinta:
- sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtinimas;
- ortakių ašių tiesumas;
- galimybė prieiti remonto metu.

Prieš montavimą tikrinama, ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų.
Ortakių montavimas. Vertikalūs ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip  2mm vienam metrui ortakio
ilgio. Ortakių sekcijos jungiamos naudojant purios arba monolitinės gumos  4 – 5 mm storio  tarpines. Horizontalūs
ir vertikalūs ortakiai tvirtinami ne didesniu kaip  4,0 m  atstumu. Ortakiai turi būti pritvirtinti taip, kad neslėgtų
vėdinimo įrengimų.
3.24. Vėdinimo sistemų paleidimas – derinimas, bandymas ir priėmimas. Vėdinimo sistemų įrengimai priimami
atlikus priešpaleidiminį bandymą ir reguliavimą. Prieš išbandant, vėdinimo įrenginiai turi veikti  7h  be pertraukos ir
sutrikimų. Prieš bandymą tikrinama:

- ar vėdinimo įrengimų parametrai atitinka projektinius;
- ar ortakiai gerai surinkti ir sujungti su įrengimais;
- ar baigti statybos darbai ventkamerose.

Defektai surašomi į žiniaraštį. Jie turi būti ištaisyti prieš pradedant bandymą.
Bandant sistemas tikrinama:

- ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį;
- ar sandarūs ortakiai ir kiti sistemų elementai;
- kokį oro kiekį siurbia (paduoda) vėdinimo sistemos, ar šie oro kiekiai atitinka projektinius;
- kaloriferių tolygus oro pašildymas.

Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius rodiklius. Nesandarumų dydis ortakiuose ir
kituose elementuose nustatomas pagal papildomai po siurbiamo arba netenkamo oro kiekį, kuris neturi viršyti  RSN
leidžiamo sandariems ortakiams dydžio.
Bandomų vėdinimo sistemų leistinos oro kiekio nuokrypos:

- 10% oro kiekio pagrindiniais ortakių tarpais bendro vėdinimo sistemose;
- 20% oro kiekio, einančio per bendrųjų vėdinimo sistemų skirstymo ar ėmimo įtaisus.

Atlikus priešpaleidiminį sistemų bandymą ir reguliavimą, surašomas priėmimo aktas, o prie jo turi būti pridedami šie
dokumentai:

- darbo brėžiniai su aiškinamuoju raštu, kuriame nurodyti su projektavimo organizacija suderinti
pakeitimai, su įrašais asmenų , atsakingų už montavimo darbų atlikimą;

- paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai;
- aktai, kad vėdinimo įrenginiai atidirbo  7,0 val.;
- sistemų išbandymo ir reguliavimo aktai;
- kiekvieno įrengimo techninis pasas.
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Tech. proj.
TP

Statytojas:
Viešoji įstaiga Ylakių globos namai 2013-16-TP-900-ŠV-SŽ-4.1

Lapas Lapų

1 2

Demontavimas:
EIL.
NR.

PAVADINIMAS MARKĖ,
ŽYMĖJIMAS

MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

Medžiagos ir įrengimai:

1 Kieto kuro šildymo katilas vnt 1

2 Plieninis 300L talpos boileris vnt 1

3 Cirkuliacinio siurblio demontavimas vnt 1

4 Flanšinio jungimo vandens filtras vnt 1

5 Moviniai vandens filtrai vnt 1

6 Moviniai ventiliai, Ø50mm vnt 4

7 Tas pats, Ø40mm vnt 2

8 Tas pats, Ø32mm vnt 2

9 Tas pats, Ø25mm vnt 8

10 Tas pats, Ø20mm vnt 40

11 Tas pats, Ø15mm vnt 10

12 Esami, metaliniai šildymo sistemos vamzdžiai izoliuoti
mineraline šilumine izoliacija, Ø50mm

m 20

13 Tas pats, Ø40mm m 50

14 Tas pats, Ø32mm m 150

15 Tas pats, Ø25mm m 100

16 Tas pats, Ø20mm m 120

17 Tas pats, Ø15mm m 110

18 Skardinės natūralios ventiliacijos grotelės vnt 10

Darbai:

19 Šildymo katilo demontavimas vnt 1

20 Cirkuliacinio siurblio demontavimas vnt 1

21 Vandens filtrų demontavimas vnt 2
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22 Movinių ventilių demontavimas vnt 66

23 Mineraline vata izoliuotų metalinių vamzdžių
demontavimas elektrinio pjaustymo būdu, neišsaugojant
medžiagų

m
550

24 Ventiliacijos grotelių demontavimas vnt 10

25 Demontuotų medžiagų išnešimas iš pastato k-tas 1
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0Projektavo D. Gudas 2013-05

Tech. proj.
TP

Statytojas:
Viešoji įstaiga Ylakių globos namai 2013-16-TP-900-ŠV-SŽ-4.2

Lapas Lapų

1 3

Šildymas:
EIL.
NR.

PAVADINIMAS MARKĖ,
ŽYMĖJIMAS

MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

Įrengimai:

1 Plieniniai, šoninio pajungimo radiatoriai su kamščiais,
nuorintojais ir tvirtinimo kronšteinais, baltos spalvos,
h=400mm, prie 80-60C, 1650W

ŠV-TS-3-2.1 vnt 1

2 Tas pats, N=1450W ŠV-TS-3-2.1 vnt 1

3 Tas pats, N=1050W ŠV-TS-3-2.1 vnt 2

4 Tas pats, N=1000W ŠV-TS-3-2.1 vnt 3

5 Tas pats, N=950W ŠV-TS-3-2.1 vnt 5

6 Tas pats, N=900W ŠV-TS-3-2.1 vnt 2

7 Tas pats, N=850W ŠV-TS-3-2.1 vnt 1

8 Tas pats, N=760W ŠV-TS-3-2.1 vnt 1

9 Tas pats, N=700W ŠV-TS-3-2.1 vnt 2

10 Tas pats, N=670W ŠV-TS-3-2.1 vnt 1

11 Tas pats, N=650W ŠV-TS-3-2.1 vnt 1

12 Tas pats, N=600W ŠV-TS-3-2.1 vnt 3

13 Tas pats, N=500W ŠV-TS-3-2.1 vnt 5

14 Tas pats, N=300W ŠV-TS-3-2.1 vnt 1

15 Plieniniai, šoninio pajungimo radiatoriai su kamščiais,
nuorintojais ir tvirtinimo kronšteinais, baltos spalvos,
h=200mm, prie 80-60C, 1400W

ŠV-TS-3-2.1 vnt 2

16 Tas pats, N=1000W ŠV-TS-3-2.1 vnt 8

17 Tas pats, N=900W ŠV-TS-3-2.1 vnt 1

18 Tas pats, N=750W ŠV-TS-3-2.1 vnt 2

19 Tas pats, N=700W ŠV-TS-3-2.1 vnt 2

20 Tas pats, N=660W ŠV-TS-3-2.1 vnt 3

21 Tas pats, N=550W ŠV-TS-3-2.1 vnt 2
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22 Tas pats, N=500W ŠV-TS-3-2.1 vnt 2

23 Tas pats, N=450W ŠV-TS-3-2.1 vnt 2

24 Tas pats, N=400W ŠV-TS-3-2.1 vnt 2

25 Tas pats, N=200W ŠV-TS-3-2.1 vnt 1

26 Termostatinio ventilio termoreguliavimo galva-daviklis, su
apsauga nuo užšalimo, su skysčio kapsule, baltos
spalvos, temperatūros amplitudė 16÷26C, užrakinamas
su apsauga nuo vandalizmo

ŠV-TS-3-2.2 vnt 56

27 Tūrinis vertikalus (pastatomas), kombinuotas vandens –
elektros boileris, karšto vandens ruošimui, V=300 litrų,
komplekte su apsauginiu vožtuvu, termometru ir
el.tenais. Elektrinių tenų galingumas Q=3,0kW; ~3,400V

ŠG-TS-3-1.21 k-tas 1

Medžiagos:

28 Termostatinis ventilis šoninio pajungimo radiatoriui,
PN 16 barų, T=100ºC, 15mm

ŠV-TS-3-2.2 k–tas 56

29 Daugiasluoksnis (stabilizuotas), lituojamas, plastmasinis
vamzdis, Ø32x5,4mm, PN 10 barų

ŠV-TS-3-2.5 m 211 magistraliniai
vamzdžiai

30 Daugiasluoksnis (stabilizuotas), lituojamas, plastmasinis
vamzdis, Ø25x4,2mm, PN 10 barų

ŠV-TS-3-2.5 m 70 magistraliniai
vamzdžiai

31 Daugiasluoksnis (stabilizuotas), lituojamas, plastmasinis
vamzdis, Ø20x3,4mm, PN 10 barų

ŠV-TS-3-2.5 m 105 Detalizacija
darbo projekte

32 Įvairaus diametro fasoninės dalys plastmasiniams
vamzdžiams

ŠV-TS-3-2.5 k-tas 1 Detalizacija
darbo projekte

33 Plieninis sertifikuotas vamzdis,  slėgio ≥1,6 Mpa,
gruntuotas ir padengtas antikoroziniu laku, 20mm

ŠG-TS-3-1.14 m 11 stovams

34 Tas pats, Ø15mm ŠG-TS-3-1.14 m 290 stovams

35 Įvairaus diametro fasoninės dalys plieniniams
vamzdžiams

ŠG-TS-3-1.14 k-tas 1 Detalizacija
darbo projekte

36 Srieginės jungtys su antgaliais radiatorių ir armatūros
prijungimui prie vamzdyno

ŠV-TS-3-2.5 k-tas 1 Detalizacija
darbo projekte

37 Vamzdžių padengimas gruntu ŠV-TS-3-2.10 m 16 1 kartą

38 Vamzdžių dažymas antikoroziniais dažais ŠV-TS-3-2.10 m 32 2 kartus

39 Pūsto polietileno vamzdiniai kevalai, vamzdžių
Ø32x5,4mm izoliavimui, (∂=40mm)

ŠV-TS-3-2.9 m 211

40 Tas pats, Ø25x4,2mm (∂=40mm) ŠV-TS-3-2.9 m 70

41 Tas pats, Ø20x3,4mm (∂=40mm) ŠV-TS-3-2.9 m 105

42 Rutulinis ventilis srieginis
PN 16 barų, T=100ºC, 25mm

ŠV-TS-3-2.6 vnt 2

43 Tas pats,25mm ŠV-TS-3-2.6 vnt 2 Geriamam
vandeniui

44 Tas pats,20mm ŠV-TS-3-2.6 vnt 4

45 Tas pats,20mm ŠV-TS-3-2.6 vnt 1 Geriamam
vandeniui

46 Tas pats,15mm ŠV-TS-3-2.6 vnt 20

47 Atbulinis movinis vožtuvas, 25mm
PN 10 barų , T=100ºC

ŠG-TS-3–1.12 vnt 1 Geriamam
vandeniui
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48 Atbulinis movinis vožtuvas, 20mm
PN 10 barų , T=100ºC

ŠG-TS-3–1.12 vnt 1 Geriamam
vandeniui

49 Dėklai ant vamzdžio perėjimui per perdangą ŠG-TS-3-1.14 vnt 40

50 Srieginės jungtys su antgaliais uždaromosios armatūros
ir balansinių ventilių prijungimui

ŠV-TS-3-2.11 k-tas 1 Detalizacija
darbo projekte

51 Trišakiai su Ø15mm srieginiais kamščiais vandens
išleidimui iš stovų, Ø15mm

ŠV-TS-3-2.8 k-tas 48

52 Automatiniai nuorintojai, montuojami ant vamzdžio ŠV-TS-3-2.7 vnt 1

Darbai:

53 Karšto vandens ruošimo boilerio montavimas ŠV-TS-3-2.11 vnt 1

54 Šildymo prietaisų (radiatorių) montavimas ŠV-TS-3-2.11 k-tas 56

55 Termostatinių ventilių montavimas ŠV-TS-3-2.11 vnt 56

56 Termostatinių ventilių galvų montavimas ir
sureguliavimas

vnt 56

57 Uždaromosios armatūros montavimas ŠV-TS-3-2.11 vnt 29

58 Atbulinių vožtuvų montavimas ŠV-TS-3-2.11 vnt 2

59 Balansinių ventilių montavimas ŠV-TS-3-2.11 k-tas 24

60 Trišakių su Ø15mm kamščiais vandens išleidimui iš
stovų montavimas

ŠV-TS-3-2.11 vnt 48

61 Automatinių nuorintojų, montuojamų ant vamzdžio
montavimas

ŠV-TS-3-2.11 vnt 1

62 Daugiasluoksnių, stabilizuotų, lituojamų, plastmasinių
vamzdžių montavimas

ŠV-TS-3-2.11 m 386

63 Plieninių, vamzdžių montavimas ŠV-TS-3-2.11 m 301

64 Vamzdžių padengimas gruntu ŠV-TS-3-2.10 m 16 1 kartą

65 Vamzdžių dažymas antikoroziniais dažais ŠV-TS-3-2.10 m 32 2 kartus

66 Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno vamzdiniais
kevalais

ŠV-TS-3-2.9 m 386

67 Šildymo sistemos praplovimas ŠV-TS-3-2.13 k-tas 1

68 Šildymo sistemos hidraulinis ir šiluminio efektyvumo
bandymai

ŠV-TS-3-2.13 m 687

69 Šildymo sistemos paleidimo – derinimo darbai ŠV-TS-3-2.14 k-tas 1

PAGRINDINIAI STATYBOS DARBAI
70 Skylių išmušimas šildymo sistemos stovams vnt 40

71 Nišų radiatoriams mūro sienoje iškirtimas m3 0,5
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0Projektavo D. Gudas 2013-05

Tech. proj.
TP

Statytojas:
Viešoji įstaiga Ylakių globos namai 2013-16-TP-900-ŠV-SŽ-4.3

Lapas Lapų

1 1

Šildymo sistemos stovų balansinių ventilių žiniaraštis

STOVO
Nr.

STOVO
ŠILUMINĖ

GALIA
W

PROJEKTUOJAMAS
VANDENS SRAUTAS

G
m/h

STOVO
DN

mm

BALANSINIS VENTILIS
Kvs

m/h

BALANSINIO
VENTILIO DN

mm
St.1 1320 0,057 15 2,50 15
St.2 1900 0,082 15 2,50 15
St.3 2600 0,112 15 2,50 15
St.4 2400 0,103 15 2,50 15
St.5 2950 0,127 20 3,00 15
St.6 1500 0,065 15 2,50 15
St.7 500 0,022 15 2,50 15
St.8 2260 0,097 15 2,50 15
St.9 3650 0,157 20 3,00 15

St.10 900 0,039 15 2,50 15
St.11 1000 0,043 15 2,50 15
St.12 1950 0,084 15 2,50 15
St.13 1950 0,084 15 2,50 15
St.14 1500 0,065 15 2,50 15
St.15 1600 0,069 15 2,50 15
St.16 1950 0,084 15 2,50 15
St.17 1900 0,082 15 2,50 15
St.18 3200 0,138 20 3,00 15
St.19 1300 0,056 15 2,50 15
St.20 1700 0,073 15 2,50 15
St.21 300 0,013 15 2,50 15
St.22 3320 0,143 20 3,00 15
St.23 650 0,028 15 2,50 15
St.24 1960 0,084 15 2,50 15
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Projektas:
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
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29279 Proj. dal.vad. D. Gudas 2013-05 Dokumento pavadinimas:
Vėdinimo sistemos medžiagų, įrengimų ir
darbų sąnaudų žiniaraštis

Laida

0Projektavo D. Gudas 2013-05

Tech. proj.
TP

Statytojas:
Viešoji įstaiga Ylakių globos namai 2013-16-TP-900-ŠV-SŽ-4.4

Lapas Lapų

1 7

Vėdinimas:
EIL.
NR.

GAMINIO
PAVADINIMAS

ŽYMĖJIMAS MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

OTŠ-1

Įrengimai:

1 Ventiliacijos įrenginys, susidedantis iš oro padavimo ir
ištraukimo ventiliatorių, kurių elektros varikliai su
dažnių keitikliais, rotorinio rekuperatoriaus, elektrinio
kaloriferio N=2,0kW ir automatikos. Elektros
pajungimas: 2,6kW/11,31A/~1,230V. Priešgaisrinio
išpildymo. H=160Pa, Lp=728m/h, Li=728m/h

ŠV-TS-3-3.1 k-tas 1 OTŠ-1
su

vibroizoliaci-
niu padu

Medžiagos:

2 Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=1,0m
Ø250mm

ŠV-TS-3-3.16 vnt 2 TS2

3 Šviežio lauko oro paėmimo metalinės grotelės, su
tinkleliu nuo vabzdžių ir graužikų, su gyvuoju
skerspjūviu orui praeiti F=0,28m²

ŠV-TS-3-3.18 k-tas 1 LG1

4 Kanalinis atbulinės traukos vožtuvas, Ø250mm ŠV-TS-3-3.13 vnt 1 AV2

5 Reguliuojamos 525X75mm ventiliacijos grotelės su
horizontaliais sparneliais L=140m³/h  montuojamos
ortakyje

ŠV-TS-3-3.7 vnt 1 KG2

6 Reguliuojamas lėkštinis oro padavimo difuzorius,
125mm, L=90m³/h, triukšmo lygis <25dB

ŠV-TS-3-3.8 vnt 8 D2

7 Reguliuojamas lėkštinis oro ištraukimo konfuzorius,
125mm, L=90m³/h, triukšmo lygis <25dB

ŠV-TS-3-3.9 vnt 6 K2

8 Oro kiekio reguliavimo – atjungimo vožtuvas,
125mm

ŠV-TS-3-3.15 vnt 14 RS2

9 Ortakis „A“ klasės sandarumo, pagamintas iš ne
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai,
Ø250mm

ŠV-TS-3-3.5 m 44

10 Tas pats, 250x200mm ŠV-TS-3-3.5 m 5

11 Ortakiams „A“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI45 fasoninės dalys

ŠV-TS-3-3.5 k-tas 1

12 Ortakis „C“ klasės sandarumo cinkuotos skardos, ne
žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės, 125mm

ŠV-TS-3-3.5 m 11

13 Tas pats, 150x150mm ŠV-TS-3-3.5 m 10
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14 Tas pats, 150x200mm ŠV-TS-3-3.5 m 10

15 Tas pats, 150x250mm ŠV-TS-3-3.5 m 10

16 Ortakiams „C“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne
žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI45 fasoninės dalys

ŠV-TS-3-3.5 k-tas 1

17 Ortakių 250mm šiluminė izoliacija, δ=100mm storio ŠV-TS-3-3.20 m 36

18 Priešgaisrinė ∂═30mm izoliacija ortakiams iš ne
mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai,
250mm

ŠV-TS-3-3.14 m 44

19 Metalas ortakių ir įrengimų tvirtinimui ŠV-TS-3-3.22 kg 60

Darbai:

20 Ventiliacijos įrenginio OTŠ-1 montavimas ŠV-TS-3-3.23 k-tas 1

21 Ventiliacijos įrenginio valdymo automatikos
montavimas

ŠV-TS-3-3.23 k-tas 1

22 Lauko oro paėmimo grotelių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 1

23 Triukšmo slopintuvo montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 2

24 Atbulinės traukos vožtuvo montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 1

25 Grotelių /ventiliacijos/ montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 1

26 Oro ištraukimo konfuzorių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 6

27 Oro tiekimo difuzorių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 8

28 Oro kiekio reguliavimo – atjungimo vožtuvų
montavimas

ŠV-TS-3-3.23 vnt 14

29 Ortakių montavimas ŠV-TS-3-3.23 m 90

30 Ortakių izoliavimas δ=100mm storio šilumine
izoliacija

ŠV-TS-3-3.20 m 36

31 Ortakių izoliavimas priešgaisrine izoliacija ŠV-TS-3-3.14 m 36

32 Ventiliacijos sistemų aerodinaminio bandymo darbai ŠV-TS-3-3.20 m 90

33 Ventiliacijos sistemų paleidimo ir derinimo darbai ŠV-TS-3-3.24 k-tas 1

OTŠ-2:

Įrengimai:

1 Ventiliacijos įrenginys, susidedantis iš oro padavimo ir
ištraukimo ventiliatorių, kurių elektros varikliai su
dažnių keitikliais, rotorinio rekuperatoriaus, elektrinio
kaloriferio N=4,5kW ir automatikos. Elektros
pajungimas: 5,79kW/9,92A/~1,230V. Priešgaisrinio
išpildymo. H=210Pa, Lp=1160m/h, Li=1160m/h

ŠV-TS-3-3.1 k-tas 1 OTŠ-2
su

vibroizoliaci-
niu padu

Medžiagos:

2 Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=1.00m
Ø315mm

ŠV-TS-3-3.16 vnt 2 TS1
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3 Kanalinis atbulinės traukos vožtuvas, Ø315mm vnt 1 AV1

4 Ugniai atsparus vožtuvas, ugniai atsparumas EI 30,
200mm

ŠV-TS-3-3.21 vnt 16 UV1

5 Reguliuojamas lėkštinis oro padavimo difuzorius,
200mm, L=150m³/h, triukšmo lygis <25dB

ŠV-TS-3-3.8 vnt 8 D1

6 Reguliuojamas lėkštinis oro ištraukimo konfuzorius,
200mm, L=150m³/h, triukšmo lygis <25dB

ŠV-TS-3-3.9 vnt 8 K2

7 Oro kiekio reguliavimo – atjungimo vožtuvas,
200mm

ŠV-TS-3-3.15 vnt 16 RS1

8 Ortakis „A“ klasės sandarumo, pagamintas iš ne
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai,
Ø400mm

ŠV-TS-3-3.5 m 10

9 Tas pats, 315mm ŠV-TS-3-3.5 m 29

10 Tas pats, 250mm ŠV-TS-3-3.5 m 9

11 Tas pats, 200mm ŠV-TS-3-3.5 m 61

12 Ortakiams „A“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI45 fasoninės dalys

ŠV-TS-3-3.5 k-tas 1

13 Ortakių 400mm šiluminė izoliacija, δ=100mm storio ŠV-TS-3-3.5 m 10

14 Tas pats, 315mm ŠV-TS-3-3.5 m 29

15 Tas pats, 250mm ŠV-TS-3-3.5 m 9

16 Tas pats, 200mm ŠV-TS-3-3.5 m 61

17 Priešgaisrinė ∂═30mm izoliacija ortakiams iš ne
mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai,
400mm

ŠV-TS-3-3.14 m 10

18 Tas pats, 315mm ŠV-TS-3-3.14 m 29

19 Tas pats, 250mm ŠV-TS-3-3.14 m 9

20 Tas pats, 200mm ŠV-TS-3-3.14 m 61

21 Metalas ortakių ir įrengimų tvirtinimui ŠV-TS-3-3.23 kg 80

Darbai:

22 Ventiliacijos įrenginio OTŠ-2 montavimas ŠV-TS-3-3.23 k-tas 1

23 Ventiliacijos įrenginio valdymo automatikos
montavimas

k-tas 1

24 Triukšmo slopintuvo montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 2

25 Oro ištraukimo konfuzorių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 8

26 Oro tiekimo difuzorių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 8

27 Oro kiekio reguliavimo – atjungimo vožtuvų
montavimas

ŠV-TS-3-3.23 vnt 16

28 Atbulinės traukos vožtuvo montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 1
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29 Ugnies sulaikymo vožtuvų montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 16

30 Ortakių /apvalių/ montavimas ŠV-TS-3-3.23 m 109

31 Ortakių izoliavimas δ=100mm storio šilumine
izoliacija

ŠV-TS-3-3.20 m 109

32 Ortakių izoliavimas priešgaisrine izoliacija ŠV-TS-3-3.14 m 109

33 Ventiliacijos sistemų aerodinaminio bandymo darbai ŠV-TS-3-3.24 m 109

34 Ventiliacijos sistemų paleidimo ir derinimo darbai ŠV-TS-3-3.24 k-tas 1

Vėdinimo sistemos OŠ-1; OŠ-2; OT-1 patalpoje Nr.1-13:

Įrengimai:

1 Kanalinis ventiliatorius, kurio gabaritai ø250mm,
našumas L=800m/h, kai H=150Pa, komplekte su
elektriniu varikliu 230V/50Hz iki 162W ir 0,71A, su
transformatoriniu greičio reguliatoriumi.
Priešgaisrinio išpildymo.

ŠV-TS-3-3.3 k-tas 1 KV-1
OŠ-1

2 Kanalinis ventiliatorius, kurio gabaritai ø200mm,
našumas L=560m/h, kai H=160Pa, komplekte su
elektriniu varikliu 230V/50Hz iki 97W ir 0,42A, su
transformatoriniu greičio reguliatoriumi.

ŠV-TS-3-3.3 k-tas 1 KV-2
OT-1

3 Kanalinis ventiliatorius, kurio gabaritai ø200mm,
našumas L=500m/h, kai H=160Pa, komplekte su
elektriniu varikliu 230V/50Hz iki 100W ir 0,43A, su
transformatoriniu greičio reguliatoriumi.
Priešgaisrinio išpildymo.

ŠV-TS-3-3.3 k-tas 1 KV-3
OŠ-2

4 Uždaromoji (atidaryta/uždaryta) oro sklendė
d250mm, motorizuoto valdymo

ŠV-TS-3-3.22 vnt 1 OV1

Medžiagos:

5 Šviežio lauko oro paėmimo metalinės grotelės, su
tinkleliu nuo vabzdžių ir graužikų, su gyvuoju
skerspjūviu orui praeiti F=0,08m²

ŠV-TS-3-3.18 k-tas 1 LG2

6 Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=1.0m
250mm

ŠV-TS-3–3.16 vnt 1 TS2

7 Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=1.0m
200mm

ŠV-TS-3–3.16 vnt 2 TS3

8 Kanalinis elektrinis kaloriferis 9kW/13A/~3,400V,
pratekamo oro kiekis L=560m/h

ŠV-TS-3-3.19 vnt 1 KK-1

9 Kanalinis oro filtras su keičiamais 5-os klasės
filtravimo elementais, Ø200mm

ŠV-TS-3-3.2 vnt 1 KF-1

10 Kanalinis oro filtras – riebalų gaudytuvas, su
keičiamais filtravimo elementais, Ø200mm

ŠV-TS-3-3.2 vnt 1 KRF-1

11 Kanalinis oro filtras – riebalų gaudytuvas, su
keičiamais filtravimo elementais, Ø250mm

ŠV-TS-3-3.2 vnt 1 KRF-2

12 Vietinis nutraukėjas – gaubtas (garinė) 900x800mm,
su antgaliu Ø200mm ortakio pajungimui

k-tas 1 VN-2

13 Vietinis nutraukėjas – gaubtas (garinė)
900x1500mm, su antgaliu Ø250mm ortakio
pajungimui

k-tas 1 VN-3
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14 Reguliuojamos 825X75mm ventiliacijos grotelės su
horizontaliais sparneliais L=190m³/h  montuojamos
ortakyje

ŠV-TS-3-3.7 vnt 3 KG3

15 Ortakis „A“ klasės sandarumo, pagamintas iš ne
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai,
300x200mm

ŠV-TS-3-3.5 m 9

16 Tas pats, 250mm ŠV-TS-3-3.5 m 15

17 Tas pats, 200mm ŠV-TS-3-3.5 m 32

18 Ortakiams „A“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI45 fasoninės dalys

ŠV-TS-3-3.5 k-tas 1

19 Priešgaisrinė ∂═30mm izoliacija ortakiams iš ne
mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai,
300x200mm

ŠV-TS-3-3.14 m 9

20 Tas pats, 250mm ŠV-TS-3-3.14 m 15

21 Tas pats, 200mm ŠV-TS-3-3.14 m 32

22 Metalas ortakių ir įrengimų tvirtinimui ŠV-TS-3-3.23 kg 100

Darbai:

23 Vietinių garų nutraukėjų montavimas ŠV-TS-3-3.23 k-tas 2

24 Kanalinio ventiliatoriaus montavimas ŠV-TS-3-3.23 k-tas 3

25 Triukšmo slopintuvo montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 3

26 Kanalinio oro filtro montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 2

27 Motorizuotos oro srauto sklendės montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 1

28 Į ortakius montuojamų grotelių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 3

29 Lauko oro paėmimo grotelių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 1

30 Kanalinio oro šildytuvo-kaloriferio montavimas ir el.
pajungimas

ŠV-TS-3-3.23 k-tas 1

31 Ortakių montavimas ŠV-TS-3-3.23 m 56

32 Ortakių izoliavimas priešgaisrine izoliacija ŠV-TS-3-3.14 m 56

33 Ventiliacijos sistemų aerodinaminio bandymo darbai ŠV-TS-3-3.24 m 56

34 Ventiliacijos sistemų paleidimo ir derinimo darbai ŠV-TS-3-3.24 k-tas 1

Natūrali ventiliacija:

Įrengimai:

1 Ašinis, sieninis ventiliatorius, kurio našumas
L=80m/h, kai H=55Pa, komplekte su atbulinės
traukos vožtuvu, su elektriniu varikliu 220-
240/50V/Hz iki 30W, įjungimas sutapdintas su

ŠV-TS-3–3.4 k-tas 8 SV1
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patalpos apšvietimu, išjugimą uždelsiant 15 min.,
100mm

2 Ašinis, sieninis ventiliatorius, kurio našumas
L=120m/h, kai H=28Pa, komplekte su atbulinės
traukos vožtuvu, su elektriniu varikliu 220-
240/50V/Hz iki 30W, įjungimas sutapdintas su
patalpos apšvietimu, išjugimą uždelsiant 15 min.,
125mm

ŠV-TS-3–3.4 k-tas 9 SV2

3 Vietinis garų nutraukėjas – gaubtas 900x700mm,
L=500m3/h su pajungimo antgaliu ø125mm ortakio
pajungimui, su riebalų tinkleliu ir reguliuojamu
elektriniu ventiliatoriumi 230/50V/Hz iki 300W

k-tas 1 VN1

Medžiagos:

4 Reguliuojamos sieninės ventiliacijos grotelės, oro
šalinimui ir padavimui 200x150(h)mm

ŠV-TS-3-3.6 vnt 31 SG1

5 Reguliuojamos sieninės ventiliacijos grotelės, oro
šalinimui ir padavimui 200x200(h)mm

ŠV-TS-3-3.6 vnt 1 SG2

6 Oro pratekėjimo grotelės duryse, F=0,02m² ŠV-TS-3–3.17 vnt 20 PG1

7 Ortakis „A“ klasės sandarumo, pagamintas iš ne
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai,
125mm

ŠV-TS-3-3.5 m 350

8 Tas pats, 100mm ŠV-TS-3-3.5 m 55

9 Ortakiams „A“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne
žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI45 fasoninės dalys

ŠV-TS-3-3.5 k-tas 1

10 Ortakis „C“ klasės sandarumo cinkuotos skardos, ne
žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės, 160mm

ŠV-TS-3-3.5 m 5

11 Tas pats, 125mm ŠV-TS-3-3.5 m 35

12 Tas pats, 100mm ŠV-TS-3-3.5 m 15

13 Ortakiams „C“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne
žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI45 fasoninės dalys

ŠV-TS-3-3.5 k-tas 1

14 Priešgaisrinė ∂═30mm izoliacija ortakiams iš ne
mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos
produktų, ne žemesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai,
125mm

ŠV-TS-3-3.14 m 350

15 Tas pats, 100mm ŠV-TS-3-3.14 m 55

16 Izoliuotų priešgaisrine izoliacija ortakių
apskardinimas cinkuota skarda katilinėje

m2 1,1

17 Metalas ortakių ir įrengimų tvirtinimui ŠV-TS-3-3.23 kg 50

Darbai:

18 Garų nutraukėjo montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 1

19 Sieninių ventiliatorių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 17

20 Oro šalinimo sieninių grotelių montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 32
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21 Grotelių duryse montavimas ŠV-TS-3-3.23 vnt 20

22 Ortakių montavimas ŠV-TS-3-3.23 m 460

23 Ortakių izoliavimas priešgaisrine izoliacija, ∂=30mm
storio

ŠV-TS-3-3.23 m 405

24 Ortakių apskardinimas ŠV-TS-3-3.23 m2 1,1

25 Ventiliacijos sistemų paleidimo ir derinimo darbai ŠV-TS-3-3.24 k-tas 1
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