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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojant vadovautasi tokiomis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis:
STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
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(4):2008  „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“
STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“
STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”;
STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika”;
STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui”;
STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“
Respublikines statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“;
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“;
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės.  2011 m  birželio 17 d. 
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės. Energetikos
ministro 2010-04-07 įsakymas Nr.1-111
Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-05-05 įsakymas
Nr. 4-170

Gydymo paskirties  pastato,  esančio  S.  Neries  g.  13A,  Salantų  m.,  Kretingos  raj.  kapitalinio
remonto,  šildymo  vėdinimo  dalies  techninis  projektas  parengtas  vadovaujantis  projektavimo
užduotimi,  projekto architektūriniais sprendiniais, galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis.

1. Skaičiuotini lauko oro parametrai:

Periodas Temperatūra, °C Entalpija, KJ/kg

Žiemą -20 -18,2
Vasarą 23,9 52,2

2. Projektiniai vidaus oro parametrai

Žiemą bendro naudojimo patalpose T= 20±1 ºC
Žiemą buitinėse patalpose    T= 23 ±1 ºC
Žiemą sanmazguose T= 20 ±1 ºC
Žiemą  palatose T= 20±1 ºC
Žiemą gydytojų kabinetuose T= 20±1 ºC
Žiemą techninėse patalpose T= 15±1 ºC
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Pastate  yra  dvivamzdė  apatinio  paskirstymo  stovinė  šildymo  sistema.  Jos  stovis  geras,
magistraliniai  vamzdynai  rūsyje  izoliuoti  naujai,  šilumos  punktas  rekonstruotas  pagal  priklausomą
schemą, todėl šiame projekte šildymo sistema neliečiama.

Sanitarinių  ir  higieninių  sąlygų  palaikymui,  gydymo paskirties pastate,   remiantis  statytojo pateikta
užduotimi, naujai projektuojamos mechaninės vėdinimo sistemos.  

Vėdinimas 
Pastato patalpų  vėdinimui projektuojamos mechaninės vėdinimo sistemos.

Projektiniai oro kiekiai:
- palatos: paduodama ir ištraukiama ne mažiau 80  m3/h vienam žmogui;
- procedūrų kabinetai: ne mažiau kaip 2 k/h;
- administracinės patalpos: ne mažiau 36  m3/h vienam žmogui;
- bendro naudojimo sanmazgai: ištraukiama ne mažiau 110  m3/h vienam unitazui ir pisuarui;
- techninės patalpos: ne mažiau 1/h

Pastato   antro  aukšto  patalpų  vėdinimui  projektuojama  mechaninė  rekuperacinė  vėdinimo
sistema AHU-1. Jai numatyta ventkamera su plokšteliniu regeneratoriumi, vandenine šildymo sekcija,
filtrais bei pilna gamykline automatika. Vėdinimo kameros ventiliatoriai šiame projekte numatomi  su
dažnio keitikliais. Vėdinimo įrenginį numatyta statyti pastato rūsyje, specialiai tam skirtoje patalpoje.
Oras į patalpas paduodamas lubiniais oro tiekimo difuzoriais ir plafonais montuojamais sienose. Oras iš
patalpų ištraukiamas lubiniais oro ištraukimo difuzoriais bei plafonais, taip pat montuojamais sienose.
Oras iš lauko paimamas per pirmo aukšto lygyje įrengiamą oro paėmimo angą, išmetamas per ant stogo
montuojamą  kaminėlį.  Visi  ortakiai  cinkuotos  skardos,  fasoninės  dalys  su  tarpinėmis.  Vėdinimo
sistemos oro paėmimo ir išmetimo ortakiai izoliuojami 10 cm storio armuotais akmens vatos dembliais,
oro padavimo ir  ištraukimo ortakiai  ventkameroje  izoliuojami 5 cm storio  armuotais  akmens vatos
dembliais. 
Šilumos  tiekimui  vėdinimo  kameros  šildymo  sekcijai  numatyta  šildymo  sistemos  atšaka  iš  esamo
šilumos punkto, įrengiant jame uždarymo ir balansavimo armatūrą.  Prie šildymo sekcijos numatytas
temperatūros reguliavimo (pamaišymo) mazgas su cirkuliaciniu siurbliu

Pastato  sanmazgų,  dušų,  sanitarinių  švaryklų,  medicinos  atliekų  patalpos  vėdinimui
suprojektuotos mechaninės oro ištraukimo sistemos I-1, I-2, I-3. Šioms sistemoms parinkti kanaliniai
oro  ištraukimo  ventiliatoriai,  montuojami  palėpėje,  ventkameros  patalpoje.  Ventiliatoriai
komplektuojami su penkių pakopų greičio reguliatoriais. Oras iš patalpų ištraukiamas oro ištraukimo
difuzoriais ir plafonais, išmetamas per ant stogo numatomus kaminėlius. 

Vėdinimo sistema  I-2 numatyta oro ištraukimui iš  sanmazgų, dušų, sanitarinių švaryklų šiltuoju
metų  laiku.  Žiemos  metu  šių  sistemų  ortakiai  elektrifikuotomis  sklendėmis  perjungiami  prie
rekuperacinės vėdinimo sistemos. Taip siekiama padidinti vėdinimo sistemos energetinį efektyvumą.  
Sistema  I-1 šalina orą iš medicinos atliekų patalpos tiesiai į lauką ištisus metus. Sistema  I-3 šalina orą
iš bendro naudojimo sanmazgų  į lauką ištisus metus. 

Virtuvės vėdinimui numatomos sistemos P-1 ir I-4.
Sistemai P-1 numatyta oro tiekimo kamera su vandeniniu šildytuvu ir gamykliniu valdymo pultu.
Vėdinimo įrenginį  numatyta  statyti  pastato  rūsyje,  specialiai  tam skirtoje patalpoje.  Oras  į  patalpas
paduodamas ortakinėmis grotelėmis. Oras iš lauko paimamas per pirmo aukšto lygyje įrengiamą oro
paėmimo angą. Visi ortakiai cinkuotos skardos, fasoninės dalys su tarpinėmis. Vėdinimo sistemos oro
paėmimo  ortakiai  izoliuojami  10  cm  storio  armuotais  akmens  vatos  dembliais.  Ventiliatoriaus
skleidžiamo triukšmo slopinimui numatytas triukšmo slopintuvas. 

I-4  sistemai  parinktas  kanalinis  oro  ištraukimo ventiliatorius,  montuojamas  pagalbinėje  rūsio
patalpoje.  Oro  išmetimas  pajungiamas  į  esamą  šalia  pastato  oro  išmetimo  ortakį.  Virtuvėje,  oro
ištraukimui, virš viryklių numatyti virtuviniai gaubtai. 
 Dėl  lėšų  stygiaus  vėdinimo sistemos  AHU-1 darbai išskiriami  į  du etapus:  pirmu etapu bus

įrengtas  ortakių  tinklas  antro  aukšto  ir  rūsio  patalpose,  antru  etapu  bus  sumontuotas  vėdinimo

įrenginys.  Taip  pat  pirmame  etape  bus  įrengtos  visos  ištraukimo  sistemos  bei  virtuvės  vėdinimo

sistemos. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. Bendroji dalis

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti
vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis - naudotis jomis kaip svarbiausiomis gairėmis pasirenkant įrenginius
ir medžiagas šildymo vėdinimo ir vėsinimo sistemoms.

Šilumos,  vėdinimo  ir  vėsinimo  sistemų  vamzdynų  įrengimas  turi  būti  pagrįstas  brėžiniuose  nurodytais
matmenimis.Brėžiniai pateikia bendrą vamzdynų, ortakių ir įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų,
kurių  gali  prireikti jungiant ortakius ir vamzdynus  prie įrengimų,  oro tiektuvų  ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis.
Vamzdynų  ir  ortakių  sistemos  turi  būti  montuojamos  atlikus  matavimus  vietoje.  Reikalingos  fasoninės  dalys  turi  būti
pateiktos  be  papildomų  kaštų.  Vamzdynų  ir   ortakių  matmenys  brėžiniuose  atitinka  jų  vidaus  išmatavimus,  kuriuos
Rangovas,  esant  reikalui,  gali  pakeisti  kitais  išmatavimais,  kad nesusidarytų  trukdymų  kitiems  įrengimams  bei derinant
sistemas tarpusavyje 

2. Kriterijai gaminiams
- standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gaminama produkcija, kurios nenutrūkstama gamyba
buvo vykdoma bent penkerius metus.
- sukomplektuoti įrengimai. Kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų gamintojai pilnai atsako už galutinį
produktą.
-  pavadinimų  lentelės:  ant  įrengimo matomoje vietoje turi būti  pritvirtinti  gamintojo pavadinimą  nurodanti lentelė  arba
aiškus prekinis ženklas. Jie gali būti įspausti ir pačiame įrengime arba neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo
dalies
-  komponentų  standartizavimas:  siekiant  minimizuoti  būsimai  techninei  įrenginių  priežiūrai  skirtų  atsarginių  dalių
sandėliavimą, o taip pat supaprastinti darbą objekte, rangovas turi stengtis standartizuoti įvairių į šią specifikaciją įeinančių
sistemų komponentus. 
   Standartizavimas turi apimti šias sritis: variklius, diržus, vožtuvus, izoliacines medžiagas, elektros ir reguliavimo įrenginių
komponentus

Pasirenkant  komponentus   ypatingą  dėmesį  privalu  atkreipti  į  jų  patikimumą  ir  nesudėtingą  įsigijimą,  reikiamą
funkcionavimą, priežiūrą ir eksploatavimą, eksploatacijos aiškumą, atsparumą dirbant nepalankiomis sąlygomis, atsparumą
triukšmui ir vibracijai

Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti įrankiai bei kiti reikmenys.

3. Šildymas 
 
3.1. Cirkuliacinis siurblys
Išcentrinis  monoblokinis   su  šlapiu  rotoriumi,  nereikalaujantis  techninės  priežiūros  cirkuliacinis  siurblys.  Leistina
temperatūra 110ºC, leistinas slėgis korpuse 0.6/1.0 MPa, siurblio korpusas iš pilkojo ketaus EN-GJL-150/200, velenas –
metalo keramikos, mentratis iš armuoto stiklo pluošto, standartiniai žiedai – nerūdijančio plieno, elektros maitinimas 1~ 230
V, 50 Hz; siurblys montuojamas ant vamzdžio, prijungimas – movinis arba flanšinis. Karšto vanden cirkuliacinio siurblio
korpusas iš nerūdijančio plieno arba bronzos. Elektroninis siurblys dirba pagal diferencinį slėgį, priklausomai nuo šilumos
poreikio. 

3.2 Automatinis oro išleidimo ventilis 
Nuorinimo  įtaisas  montuojamas  aukščiausiuose  šildymo  sistemos  taškuose.  Oro  išleidimui  iš  magistralių  naudojami
automatiniai nuorinimo įtaisai DN15.  Oro išleidimui iš šilumos prietaisų – rankiniai

3.3  Uždaromoji armatūra
Uždaromoji armatūra vamzdynams, kurių skersmuo DN50mm – movinė. Ant visos naudojamos armatūros korpusų turi būti
gamintojo  pavadinimas  arba prekinis ženklas,  skersmuo,  slėgis.  Ženklai  gali  būti  išlieti  gaminant  gaminį,  įspausti  arba
įkirsti. Armatūros neturinčios skiriamųjų ženklų turi būti atsisakyta. 
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Uždaromieji moviniai ventiliai
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 – 50 ( DN 65 )
2 Ventilio tipas rutulinis
3 Korpusas bronzinis (rečiau ketinis)
4 Prijungimas movinis
5 Projektinė temperatūra T = 0 – 100 oC
6 Projektinis slėgis PN=1,0 MPa 

3.4. Balansinis ventilis. 
Balansiniai moviniai ir flanšiniai ventiliai skirti vandens srauto  balansavimui ir matavimui. Jų pagalba vandens srautas į
įrenginius  yra  toks,  koks  reikalingas  esant  maksimaliam  šilumos,  šalčio   poreikiui.  Jų  pagalba  palaikomas  ir
sureguliuojamas hidraulinis sistemos balansas. Reguliavimas atliekamas esant fiksuotai pralaidumo padėčiai. Šių ventilių
montavimas  ir  aptarnavimas  patogus  ir  paprastas,  galimas  išankstinis  nustatymas,  yra  kontrolės  –  matavimo  prietaisų
prijungimo galimybė. Montuojant balansinius ventilius reikia laikytis gamintojo pateikiamų instrukcijų

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 – 65
2 Korpusas bronzinis arba ketinis
3 Prijungimas movinis arba flanšinis
4 Projektinė temperatūra T = 0 – 100 oC
5 Projektinis slėgis PN=0,6 MPa 

6 Komplekte
užpildymo  /  drenažo  antgaliai  (su  galimybe
prijungti matavimo prietaisą)

3.5. Filtras
Filtro paskirtis – sulaikyti nešmenis didesnius kaip 1mm dydžio. Filtras turi turėti prapūtimo ir išleidimo čiaupą arba aklę.
Filtro vidinis paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos. Slėgio nuostoliai švariame filtre negali viršyti 10 kPa.

Filtro skersmuo DN 15 – 80
Korpusas bronzinis
Prijungimas movinis arba flanšinis 
Filtravimo elementas Nerūdijančio plieno tinklelis
Projektinė temperatūra T = 0 – 100 oC
Projektinis slėgis PN=1.0 MPa

3.6.  Atbulinis vožtuvas 
Spyruoklinis, tinkamas eksploatacijai horizontaliuose ir vertikaliuose vamzdynuose. 

Vožtuvo skersmuo DN 15 – 80
Korpusas bronzinis
Spyruoklė Nerūdijančio plieno
Prijungimas movinis arba flanšinis 
Projektinė temperatūra T = 0 – 100 oC
Projektinis slėgis PN=1.0 MPa 

3.7. Reguliuojantis vožtuvas su pavara
Trijų  eigų reguliuojantys vožtuvas su pavara. Vožtuvas gali būti montuojamas tiek ant paduodamo,  tiek ir ant grįžtamo
vamzdyno. Pavara, gavusi signalą iš elektroninio reguliatoriaus, uždaro arba atidaro vožtuvą, taip reguliuodama šilumnešio
srautą,  reikiamą sistemai. Vožtuvo skersmuo - DN 15 – 50. Korpusas – bronzinis
Prijungimas – movinis arba flanšinis. Vožtuvo nesandarumas - maks. 0,05  nuo kvs. Maksimalus uždaromas slėgio perkrytis –
10 bar (1.0 MPa). Reguliavimo ribos - 50:1. Projektinė temperatūra  - T = 0 – 130 oC. Projektinis slėgis  - PN = 1.6 Mpa.
Vožtuvo elektros pavara – moduliacinė. Elektros tiekimas - iš valdymo spintos.  Maitinimo įtampa - 24 V , 230 V. Dažnis
- 50 Hz. Pavaros eigos laikas šildymo/vėdinimo vožtuvui - 50 – 300 sek. Aplinkos temperatūra - nuo 0 iki +50oC

3.8. Plieniniai vamzdynai 
Šilumos  tiekimo  vamzdynų  įrengimas  turi  būti  pagrįstas  brėžiniuose  nurodytais  matmenimis.  Šildymo  sistemos
magistralėms ir  stovams  naudoti  plieninius  vamzdžius.  Vamzdynai  turi  būti  pagaminti  pagal  EN10204 arba analogiškų
standartų. Vamzdynai žymimi pagal susitarimą užsakyme dažytu ar štampuotu ženklu. Jų galai turi būti nupjauti statmenai,
nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti aklėmis.  Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybę liudijančiais dokumentais, be to turi
būti pateikti medžiagos sertifikatai. Vamzdynų siuntas priima rangovas ir atsako už kokybę. Plieninių vamzdžių alkūnės ir
perėjimai turi būti pagaminti iš tos pačios plieno markės kaip pagrindiniai vamzdynai. Šildymo sistemai turi būti naudojami
plieniniai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažesnis 2mm.
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Vamzdžiai vidutinio sunkumo serijos
Plieno rūšis ir standartas ST 33 DIN1700
Plieno mechaninės savybės:
       tempimo įtempimas Rm = 310 - 540 N/mm2

       takumo riba REH = 185 N/mm2

       pailgėjimo koeficientas As ≥ 17%

Vamzdžio darbo režimo standartas DIN 2440
Vamzdžio sienelės storis:
       vamzdžio skersmuo 15mm s ≥ 2,65 mm
                                       25 – 40 mm s ≥ 3,25 mm
                                       50 mm s ≥ 3,65 mm

Paviršiaus apsauga nudažytas apsauginiais dažais
Tiekimas be movų ir sriegių

Vamzdžiai gaminami iš bendros paskirties anglinio plieno
Plieno rūšis ir standartas ST 37 DIN1626
Plieno mechaninės savybės:
       tempimo įtempimas Rm = 350 - 480 N/mm2

       takumo riba REH = 235 N/mm2

       pailgėjimo koeficientas As ≥ 25%

Vamzdžio darbo režimo standartas
Vamzdžio sienelės storis:
       vamzdžio skersmuo 65 – 80 mm s ≥ 3,00 mm
                                       100 – 200mm s ≥ 3,50 mm
Paviršiaus apsauga nudažytas apsauginiais dažais

Fasoninės dalys turi būti pagamintos iš tos pačios plieno markės kaip ir vamzdynai į kuriuos jos įvirinamos. Posūkiuose
taikytinos  alkūnės,  kurių  lenkimo  spindulys  ne  mažesnis  už  1.5,  nebent  nurodyta  kitaip.  Vamzdynų  susiaurėjimo  ir
išplatėjimo vietose taikytini ekscentriniai perėjimai neviršijantys 30º laipsnių plėtimosi kampo.
Visais atvejais, kai vamzdynas kerta konstrukcijas, kertamojoje vietoje turi būti įmontuotas tos pačios medžiagos, vienu
skersmeniu  didesnis  įdėklas.Jeigu  konstrukciją  kerta  izoliuotas  vamzdynas,  tai  įdėklo  skersmuo  turi  būti  didesnis  už
izoliuoto vamzdyno skersmenį. Įdėklai turi išlysti iš kertamosios konstrukcijos apie 6 mm. Tarpai tarp įdėklo ir vamzdyno iš
abiejų  pusių  užtaisomi nedegia (kai kertamosios konstrukcijos atsparumas ugniai normuojamas),  garsui ir vandens garui
nelaidžia medžiaga.

Minimalūs rekomenduojami atstumai tarp tvirtinimo elementų
Sąlyginis

kersmuo, mm
Plieniniai vamzdynai Variniai vamzdynai

Horizontalūs Vertikalūs Horizontalūs Vertikalūs
Iki 15 1.8 2.4 1.2 1.8

20 2.4 3.0 1.4 2.1
25 2.4 3.0 1.8 2.4
32 2.7 3.0 2.4 3.0
40 3.0 3.6 2.4 3.0
50 3.0 3.6 2.7 3.0
65 3.7 4.6 3.0 3.6
80 3.7 4.6 3.0 3.6

100 3.7 4.6 3.0 3.6
125 3.7 5.4 3.0 3.6
150 4.5 5.4 3.6 4.2
200 5.0 6.0 - -

Minimalūs rekomenduojami atstumai
Tarp Ir Atstumas (mm)

izoliuoto arba neizoliuoto vamzdyno Sienos paviršiaus
Lubų paviršiaus 
Grindų paviršiaus

25
50

150
izoliuoto vamzdyno gretimų komunikacijų 25
neizoliuoto vamzdyno gretimų komunikacijų 50
gretimų vamzdynų abu neizoliuoti

Vienas izoliuotas , o kitas ne
Abu izoliuoti

150
75
25

Visi  horizontalūs  vamzdynai  tiesiami  su  minimaliu  nuolydžiu  0,002  mm/m.  Ant  šildymo  sistemos  atšakų  statoma
uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, skirta sistemos paleidimui, reguliavimui, patogiai ir saugiai eksploatacijai.
Vertikaliai montuojami plieniniai vamzdžiai tvirtinami kas 3m metalinėmis atramomis. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos
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įstatomos guminės tarpinės.Armatūrai  tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai.  Armatūra  įrengiama taip, kad sukimo ašis
būtų vertikali vamzdžiui. Prieš montavimą visa armatūra turi būti išbandyta papildomai.
Plieniniai  vamzdžiai  jungiami  plieninėmis fasoninėmis detalėmis su sriegine jungtimi arba suvirinant.  Srieginių  jungčių
sandarinimui  naudojamos surike mirkytos pakulos.  Vamzdynų  posūkiai  daromi,  naudojant  alkūnes.  Išardomi vamzdynų
sujungimai  daromi  armatūros  įrengimo  vietose,  ir  ten,  kur  būtina  pagal  montavimo  ir  eksploatavimo  reikalavimus.
Statybinėse konstrukcijose išardomi vamzdynų sujungimai draudžiami.
Prieš virinant visi vamzdžiai ir armatūra turi būti teisingai paruošti ir sustatyti. Vamzdžių galai turi būti stačiai nupjauti,
švarūs ir su nuožulomis. Suvirinimo praėjimų kiekis turi būti toks, koks reikalingas pagal slėgį, kuris bus tame vamzdyne.
Trišakiai,  atsišakojimai  ir  kitos fasoninės  detalės turi  būti  su  “švelniais”  perėjimais  ir  pastatytos  taip,  kad nesumažintų
nurodyto pagrindinio vamzdžio ar atsišakojimo kiaurymės skersmens.
Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžių metalu. Siūlėse neturi būti šlakų ir nuodegų, jų storis negali
būti  mažesnis už vamzdžio sienelės storį.  Suvirinimo elektrodai turi būti sausi ir švarūs.  Lankinio suvirinimo elektrodai
negali  būti  naudojami  jei  jų  dengiamasis  sluoksnis  pažeistas  ar  suiręs.  Suvirinimo  elektrodo tipas  turi  būti  toks,  kokį
rekomenduoja gamintojai suvirinimo klasei ir tipui.
Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama šiais metodais:
- išorinės apžiūros ir matavimo – 100 ;
- neardomuoju  defektoskopijos  (metodas  nurodytas  suvirinimo  ir  tikrinimo  procedūros  specifikacijoje)  10   visų
vamzdžių, vieno suvirintojo, vieno tipo siūlių;
- hidraulinio bandymo;
- kitais būdais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procedūrų aprašuose (SPA).
Prieš  pradedant  montuoti  įrenginius  vamzdynų  sistema  turi  būti  praplauta  siekiant  apsaugoti  įrenginius  nuo  teršalų.
Vamzdynų  praplovimo metu,  pageidautina, kad vandens greitis vamzdynuose būtų  ne mažesnis už 1.8 m/s.  Praplovimo
metu būtina izoliuoti visus šilumokaičius,  įrengiant laikinas apylankas. Vamzdynai  plaunami  sekcijomis.  Po praplovimo
išvalomi visi filtrai, išleidžiamas vanduo ir pasiruošiama sistemos užpildymui ir hidrauliniam bandymui.
Hidraulinis  vamzdynų  praplovimas  ir  išbandymas  atliekamas  atlikus  visus  suvirinimo  darbus  ir  sumontavus  tvirtinimo
detales.  Vanduo  hidrauliniam  sistemų  praplovimui  ir  išbandymui  turi  būti  imamas  iš  statybos  aikštelėje  esančių
vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos.Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti
atjungiami ne mažesnio kaip 3mm storio aklėmis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą – draudžiama. Bandymo slėgis –
1,25*Pdarbo 0,01 MPa. Bandomasis slėgis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo siūlės, bet ne mažiau 10
min.
Šiluminis sistemos išbandymas atliekamas esant teigiamai išorės oro temperatūrai, sistemoje palaikant ne mažiau kaip 60
C. Šiluminis bandymas vykdomas 7 h.
Įrenginių  paviršiai  turi  turėti  apsauginę  dangą.  Apsauginė  danga  nuo  korozijos  ir  tinkamas  įrenginių  įpakavimas  turi
apsaugoti  įrenginius  transportuojant  ir  sandėliuojant.Vamzdžių  paviršiai  taip  pat  turi  būti  nudažyti  apsauginiais  dažais.
Suvirinus vamzdynus sandūros nuvalomos nuo suvirinimo šlakų,  nuriebalinamos ir nudažomos apsauginiais dažais. Visi
sumontuotų  vamzdynų  paviršiai  nuvalomi  nuo  nešvarumų,  atstatoma,  jeigu  pažeista,  apsauginė  danga  ir  taip  paruošti
vamzdynai  dažomi dviem sluoksniais aprobuotos antikorozinės dangos sluoksniais.  Antikorozinė  danga turi būti  atspari
temperatūrai iki +150C. Dažymas atliekamas pagal dažų gamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles.
Priimant šildymo sistemą, turi būti pateikti tokie dokumentai:
- komplektas darbo brėžinių su įrašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus, atitinkančius projektą;
- paslėptų darbų patikrinimo aktai;
- sistemų hidraulinio bei šiluminio bandymo aktai;
Priimant sistemas eksploatuoti turi būti nustatoma:
- ar darbai atlikti  pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai sujungti vamzdynų  sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių
sulenkimas,  ar  teisingai  ir  tvirtai  pritvirtinti  vamzdžiai,  šildymo  prietaisai,  sumontuota  ir  tinkamai  veikia  armatūra,  ar
tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo vožtuvai, ar šaldymo prietaisai prijungti prie kondensato nuvedimo);
-ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo, sujungimo sandūrose tarp vamzdžių ir prietaisų.

3.9. Šiluminė izoliacija
        Šilumos  izoliacija  turi  būti  be  floro  angliavandenilių  (CFC  ir  HCFC). Visos  medžiagos  turi  būti  tinkamos
eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu būdu paveikti izoliuojamus
paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje. Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai
degios. Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtas gamintojo
antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei medžiagos aprašymu.
Mineralinės šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga

Standartas - BS 3958 Dalis 4. 

Vardinis tankis - 80 kg/m3 iki 180 kg/m3. 
Storis - 20mm iki 100mm. 
Šilumos laidumas – neviršyti 0.033 W/mK prie vidutinės temperatūros 10ºC. 
Paviršius – armuota aliuminio folija.
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3.10. Manometras
Skirti neagresyviems skysčiams.  Skalės graduotė -  MPa. Slėgio ribos 0-4 bar. Manometrai prie katilų turi būti registruoti
Lietuvos standartizacijos departamente ir turėti spaudą arba plombą, liudijantį apie patikrą.  Korpusas  nerūdijančio plieno,
dydis 50-80 mm,  tikslumo klasė 1,6 pagal EN 837-1, pajungimas ½’’, matavimo ribos 0÷4 bar.
Ant manometro skalės turi būti užbrauktas raudonas brūkšnys, žymintis leidžiamą  slėgį. Manometrai turi būti  įrengti taip,
kad skalė  gerai matytųsi aptarnaujantiems darbuotojams. Manometro skalė  turi būti vertikali arba palenkta žemyn iki 30º,
kad geriau matytųsi. 
Prieš kiekvieną  manometrą  turi  būti  įrengtas  trieigis  čiaupas  arba  kitoks  analogiškas  įrenginys  prapūtimui,  manometro
patikrinimui ar atjungimui. 

Manometrų  prie  katilų  patikra  turi  būti  atliekama  ne  rečiau  kaip  kartą  per  metus.  Jų  teisinis  metrologinis
patvirtinimas ir priežiūra vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatyme nustatyta tvarka. 
Manometrų  neleidžiama eksploatuoti kai: ant manometro nėra plombos arba spaudo su žyma apie atliktą  patikrą; baigėsi
patikros metu nustatytas  galiojimo laikas;  manometro rodyklė,  jį  atjungus, negrįžta  į  nulinę  padėtį  ir tas skirtumas tarp
manometro  rodyklės  ir  nulinės  padėties  yra  didesnis  kaip  to  tipo  manometrui  pusė  leidžiamos  paklaidos;  sumuštas
manometro stiklas arba yra kiti manometro pažeidimai, kurie gali turėti įtakos jo rodmenų tikslumui 

3.11. Termometras 
Neagresyvių skysčiu temperatūros matavimui. Tvirtinamas ant horizontalaus arba vertikalaus vamzdyno. Bimetalinis arba
spiritinis. Termometrai montuojami įvorėse. Termometrai turi būti kalibruoti taip, kad darbinė temperatūra būtų ties skalės
viduriu. Naudoti kontrolės matavimo prietaisus kuriuose yra gyvsidabrio – draudžiama. Skalės graduotė -  oC. Temperatūros
ribos   T = 0 – 120 oC; Tikslumo klasė 1,5. Skalės padalos vertė 2oC.  Dydis 50-80 mm. 

4. Vėdinimas 

4.1. Vėdinimo įrenginys
Rangovas ir įrangos tiekėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys neviršytų brėžiniuose pateiktų matmenų bei neužimtų

įrenginių  aptarnavimui  ir  priežiūrai  būtinos  vietos.  Bet  kokie  pakeitimai,  susiję  su  įrenginių  gabaritais,  jei  tie  viršija
specifikuotus,  yra  rangovo  atsakomybė.Ventagregatai  turi  būti  aukštos  kokybės  ir  atitikti  EN/ISO  reikalavimus  ir
sertifikuoti.
1. Korpusas.  Sutvirtintas plieniniais profiliais ir kampiniais sujungimo profiliais,  sekcijos turi būti  tvirtos,  išlaikyti  savo
svorį,  maksimalius  teigiamą  ir  neigiamą  slėgius,  kuriuos  sukelia  ventkameros  ventiliatorius.  Paneliai  iš  galvanizuoto
lakštinio plieno, dvisieniai su tarpe įrengta ugniai atsparia šilumos izoliacija. Minimalus storis 45mm.  Šilumos perdavimo
koeficientas  per  panelį  neturi  viršyti  0.8  W/m2K.  Šiluminės  izoliacijos storis   turi  būti  paskaičiuotas  priklausomai  nuo
medžiagų šiluminių savybių, bei nuo jos atsparumo ugniai gaisro metu (turi būti ne mažiau EI-45) ir skleidžiamo akustinio
triukšmo į aplinką (≤50dBA). Kamera su aptarnavimo durelėmis, kurios leidžia aptarnauti visas to reikalaujančias vėdinimo
kameros dalis: ventiliatorius, šildymo kaloriferius, filtrus ir pan. Durelių panelis turi būti to paties storio ir konstrukcijos
kaip ir visas įrenginio korpusas.. Vėdinimo kameros sandarumas A klasės. Kartu su įrenginiu turi būti patiektas ir pagrindas
su reguliuojamoms atramomis. Lauke statomam agregatui privalomas lauko išpildymo variantas su apsauginiu stogu.
2.  Tiekiamo ir  šalinamo oro ventiliatoriai.  Ašiniai,   montuojami  atskirose  sekcijose su  vibroizoliatoriais.  Ventiliatorių
sekcijos yra su atidaromu korpusu periodiniam išvalymui. Korpusas  ir  ventiliatoriaus  išmetimo  anga  turi  būti  sujungti
lanksčia,  hermetiška,  aplinkos  poveikiui  atsparia  jungtimi.  Darbo  ratas  turi  būti  dinamiškai  subalansuotas  ir  įrengtas
rutuliniuose guoliuose. Ventiliatoriaus darbo ratas ir korpusas turi būti galvanizuoti karštu būdu. Ventiliatorių naudingumo
koeficientas turi būti ne mažiau 70 %, o SFP neturi viršyti 1.25 kW/(m3/s). 
3. Filtrai.  Užtikrina tiekiamo ir išmetamo oro išvalymą nuo  dulkių ir teršalų. Filtrų medžiaga – iš sintetinės nedegančios
filtravimo medžiagos, kuri įrengiama maišų formos, kad padidinti filtravimo paviršių. Visi filtrai turi atitikti europietiškas
normas  Eurovent  4/5.  Turi  turėti  ISO  9001  kokybės  ir  ISO 14001  ekologinius  sertifikatus.  Filtrų  rėmai  sandarinami
neopreninėmis  tarpinėmis,  užtikrinančiomis  sandarumą.  Fitrų  rėmai  atsparūs   korozijai.  Filtrų  sekcijos turi  būti  lengvai
keičiamos,  turėti  specialius  griovelius  rėmų  išėmimui.  Filtrų  sekcijos privalo  turėti  užterštumo  identifikaciją  -  parodyti
slėgio skirtumą prieš ir po filtro.  Tiekiamo oro filtras F7 klasės, šalinamo – F5 klasės. 
4.  Plokštelinis šilumokaitis.  Medžiaga  –  aliuminis  (galimi  alternatyvūs  pasūlymai.  Temperatūrinis  šilumos  atgavimo
efektyvumas   ≥75%.  šilumos  atgavimo  reguliavimui  taikoma  šilumokaičio  apylanka  su  reguliavimo  vožtuvu.  Priedai:
plokštelinis  šilumokaitis  aprūpinamas  nerūdijančio  plieno  kondensato  padėklu,  sekcijine  apsauga  nuo  užšalimo,  o  jei
šalinamo oro srautas eina iš viršaus žemyn, tai ir lašų atskyrėju.  Maks. slėgio nuostoliai – 200 Pa. 
5. Šildymo sekcija.  Vandens oro šildytuvas naudojamas šaltuoju metų laiku paduodamo į patalpas oro pašildymui. Vandens
slėgio nuostoliai  šildymo  sekcijoje  neturi  viršyti  15kPa.  Šildytuvo  korpusas  ir  flanšai  pagaminti  iš  cinkuotos  plieninės
skardos. Standartiškai naudojami su aliuminio plokštelėmis (tarpeliai 3 arba 4 mm) ir vario vamzdeliais. Komplektuojamas
su sriegine jungtimi užšalimo davikliui prijungti.  Maksimalus darbinis slėgis – 10 bar. Maksimali vandens temperatūra –
+100 °C . Pašildyto oro temperatūra – iki +40 °C. Oro tekėjimo greitis šildymo sekcijos skerspjūvyje neturi viršyti 3.0 m/s.
7.  Oro  užsklandos.  Priešpriešinių  menčių,  izoliuotos,  įrenginio  viduje/išorėje  sumontuotos  oro užsklandos  su  prailgintu
velenu, pavaros jungtimi ir atrama. Uždaromosios oro užsklandos montuojamos tiekiamo iš lauko ir šalinamo iš patalpų oro
kanaluose, valdomos  moduliuojamomis elektrinėmis pavaromis. Užsklandų sandarumo klasė EN3. Oro srauto greitis per
oro užsklandą iki 5m/s.
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8.  Lanksčios jungtys.  Vėdinimo įrenginys  turi būti  komplektuojamas su lanksčiomis jungtimis,kurios sumažina vibraciją
perduodamą nuo įrenginio ortakių sistemai. Jungčių lankstumas ir hermetiškumas turi atitinkti normas DIN 24194. Darbo
temperatūra nuo –30 iki +80oC. 

4.2. Kanalinis ventiliatorius
Apvalaus  diametro  ventiliatorius  su  ašine  sparnuote,  montuojamas  apvaliame  ortakyje,  bet  kokioje  padėtyje.  Korpusas
pagamintas  iš   cinkuotos  plieno  skardos.  Ventiliatoriaus  darbo  ratas  su  atgal  lenktomis  mentėmis,  variklis  su  išoriniu
rotoriumi. Ventiliatoriaus sukimosi greitis gali būti reguliuojamas tolydžiai su tiristoriumi arba penkiomis pakopomis su
transformatoriumi.  Variklio apsaugai įmontuoti šiluminės apsaugos kontaktai. Variklio apsaugos klasė IP44. 
Kad  ventiliatoriaus  keliamos  vibracijos  nepersiduotų  į  ortakių  sistemą,   ventiliatorius  turi  būti  montuojamas  su
montažinėmis  apkabomis  arba  lanksčiais  rankoviniais  intarpais.  Visi  ventiliatoriai  yra  suprojektuoti  dirbti  ilgalaikiu
nepertraukiamu režimu.
Siekiant  išvengti  slėgio  nuostolių  ir  sistemos  efektyvumo  sumažėjimo,  kuriuos  sukelia  turbulencinis  oro  tekėjimas,
rekomenduojama prieš ventiliatorių ir už jo numatyti tiesią ortakio atkarpą arba statyti slopintuvą. Tiesioje ortakio atkarpoje
neturi būti montuojama jokių filtrų ar panašių komponentų, ir tokios tiesios atkarpos ilgis iki ortakio alkūnės turi būti lygus
mažiausiai  1  siurbimo  ortakio  skersmeniui  ventiliatoriaus  siurbimo  pusėje  ir  mažiausiai  3  ortakio  skersmenims
ventiliatoriaus išmetimo pusėje.

4.3.  Triukšmo slopintuvas
Skirtas  ventiliatoriaus  keliamo triukšmo slopinimui.  Montuojamas už ventiliatoriaus,  tiekimo   ir  ištraukimo  ortakiuose.
Stačiakampis triukšmo slopintuvas sudarytas iš izoliacinio vidinio sluoksnio ir vidinių pertvarų,  orientuotų statmenai oro
tekėjimo krypčiai. Apvalus triukšmo slopintuvas pagamintas iš cinkuotos skardos, iš vidaus padengtos izoliaciniu sluoksniu.
Slopintuvo laisvas skerspjūvio plotas  turi atitikti ortakio skerspjūvio plotą. 
Slopintuvai  turi būti  įrengti  kuo arčiau triukšmo šaltinių.  Triukšmo slopintuvus  privalu gaminti  iš sunkaus galvanizuoto
plieno lakštų, su slopintuvų intarpais iš garsą sugeriančios pluoštinės medžiagos. Ši medžiaga turi būti 100-tu procentų ne
higroskopinė, visiškai atspari pluošto erozijai prie oro greičio iki 25 m/s, atlaikanti +5oC - +50oC temperatūrą ir 10% - 100%
santykinės drėgmės, o taip pat atitikti priešgaisrinius reikalavimus. Šiam tikslui būtų tinkama 60-80 kg/m3 tankio mineralinė
vata.  Triukšmo slopintuvo  pasipriešinimas  negali  viršyti  60 Pa.  Užtikrinimas,  kad vėdinimo įrenginių  garso parametrai
neviršytų apibrėžtųjų šiose specifikacijose, esti rangovo dispozicijoje. 
Vykdydamas  įrenginių  paleidimą,  Rangovas  privalo  atlikti  matavimus  visoje  oktavų  juostoje  (nuo  63Hz  iki  8  kHz)
patalpose, kurioms yra apibrėžti garso kriterijai. Minėtus matavimus derėtų atlikti matuojant dienos ar nakties metu, kuomet
foninio garso lygis yra minimaliausias. Būtina fiksuoti garso spektrą dirbant ir nedirbat vėdinimo įrenginiams.

4.4. Oro paėmimas ir išmetimas
Stačiakampės lauko oro paėmimo arba išmetimo grotelės turi būtų atsparios vėjo apkrovoms ir apsaugotos nuo lietaus. Turi
būti užtikrinta, kad oro greitis fasadinėje grotelių dalyje minimizuotų  lietaus,  sniego ar kitų  kritulių  patekimą  į ortakius,
šachtas ar patalpas. 
Grotelių karkasas ir profiliuotos grotelių mentės gaminamos iš galvanizuoto minkšto plieno arba aliuminio. Būtina užtikrinti
grotelių stabilumą įrengiant jas specialiai tam tikslui skirtame karkase.
Vidinėje grotelių dalyje reikia įrengti ne retesnį nei 3mm tinklelį apsaugai nuo vabzdžių.
Oro paėmimo grotelių forma, medžiaga, apdaila, kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato vaizdą.

4.5. Oro skirstytuvai 
Rangovas turi tiksliai pasirinkti tiektinus oro skirstytuvus ir šalinamojo oro groteles bei kitus įrengimus, kad  pagal savo
našumą pastarieji atitiktų šiuos kriterijus:
-  vienodas oro paskirstymas be nejudraus oro zonų. 
Projekte numatytiems  tiekimo ir  ištraukiamiesiems įtaisams taikomi šie papildomi kriterijai:
- skirstytuvai turi patiekti projektinį oro kiekį iki tolimiausio patalpos taško (l0.2=4.0 m)
- neviršyti patalpoms keliamų triukšmo lygių – skirstytuvai parenkami, kad keliamas triukšmo lygis neviršytų 30 dBA.
- slėgio nuostoliai skirstytuvuose neturi viršyti 20 Pa
- plaunamas, lengvai valomas paviršius.
Oro tiekimo ir ištraukimo difuzoriai pagaminti iš galvanizuoto plieno, grotelės – iš aliuminio. Tiek difuzorių, tiek grotelių
spalvą būtina derinti su architektūrinės dalies vadovu. 

Įrengus  pirmuosius  oro  skirstytuvus  Rangovas  turi  įrodyti  visišką  atitikimą  aukščiau  minėtiems  kriterijams,
atlikdamas pilną testavimą objekte. Tolesnis blokų montavimas bus vykdomas inžinieriui patvirtinus minėtus bandymus.
Nurodyti dydžiai yra “nominalūs”.Grotelių, difuzorių ir kt., vieta privalo atitikti brėžiniuose nurodytus taškus. 
Papildomi reikmenys prie grotelių ir difuzorių montuotini vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.
Turi būti užtikrinta, kad grotelių ir skirstytuvų papildomi reikmenys pasižymėtų mažai triukšmo keliančiomis savybėmis ir
menkai įtakotų oro srautą. Prieš pristatant į objektą, viso detalės turi būti apsaugotos apsaugine pakuote. 
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4.6. Oro srauto reguliavimo sklendė
Skirta  sudaryti  papildomiems slėgio nuostoliams ortakių  sistemoje, siekiant aerodinaminio subalansavimo.  Sklendės turi
būti su uždarymo – atidarymo žymėmis, reguliavimo lygio indikatoriumi ir prietaisu, skirtu sklendės padėčiai fiksuoti.  Taip
pat  turi  būti  numatytas  pagrindas  pavaros  montavimui.  Montuojant  oro  srauto  reguliavimo  sklendes  būtina  išlaikyti
minimalius gamintojo rekomenduojamus atstumus prieš ir po vožtuvo.

4.7. Ortakiai ir fasoninės detalės.
Ortakių  matmenys  brėžiniuose  atitinka  jų  vidaus  išmatavimus,  kuriuos  rangovas  esant  reikalui  gali  pakeisti  kitais
išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų kitiems įrengimams arba ortakių išvalymui.
Ortakių  tinklo  įrengimas  turi  būti  pagrįstas  brėžiniuose  nurodytais  matmenimis.  Įrengimo  metu įrengimų,  vamzdynų  ir
ortakių vidus turi būti apsaugomas nuo pašalinių medžiagų patekimo, prieš eksploataciją ir dažymą jie turi būti nuvalyti iš
išorės ir vidaus. Vietose, kur ortakiai jungiasi su ventiliatoriais, būtina įrengti lanksčias bent 150 mm ilgio orui nepralaidus
neopreno pluošto jungtis, siekiant užkirsti kelią vibracijos prasiskverbimui į pastatą. Lanksčios jungtys prie ventiliatorių ir
ortakių turi būti pritvirtintos žiedais arba  įspaustos tarp flanšų. Visos tiek spiralinių, tiek stačiakampių ortakių sandūros turi
būti bent 50mm ilgio. Jos turi būti sutvirtintos savisriegiais kas 50 mm. Tuo atveju jei sandūros bus iš kampinių geležies
flanšų, 32x32 mm sandūroms naudotini 6 mm galvanizuoti varžtai, tuo tarpu didesnės apimties sandūroms vertėtų naudoti 8
mm  galvanizuotus  varžtus.  Sandūrose  taikytina  ir  guminė  sandarinimo  juosta.  Visos  kontaktą  su  lauko  oro sąlygomis
turinčios ortakių  sandūros turi būti  su flanšais ir užsandarintos vandeniui nepralaidžia   medžiaga ar hermetiška tarpine.
Kniedžių ir varžtų žingsnis turi apsaugoti flanšą nuo nestabilumo. Alkūnės privalo būti kaip galima lygesnės. Segmentai
negali  viršyti  30°  kampo,  o  fasoninės  dalies  lenkimo  spindulys  turi  būti  lygus   ortakio  skersmeniui.Atšakos  daromos
išpjovus tikslios formos angą  magistraliniame ortakyje, taip kad nebūtų jokių išsikišimų  į šakinio ortakio dalį.  Skersinis
ortakio pjūvis turi būti vientisas,be užkarpų.  Fasoninės detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir kt.) turi būti integruotos į
vientisą  standartinę sistemą.  Pagaminus, fasonines detales būtina galvanizuoti. Ortakiai turi būti surenkami movos būdu,
kuomet  tiesiųjų  atkarpų  galai  suformuoja  movas,  o  fasoninės  dalys  įvores.  Sandūras  būtina  užsandarinti  guminėmis
tarpinėmis ir atitinkamai tvirtinti kniedėmis ar savisriegiais.

Stačiakampio skerspjūvio ortakiai turi būti pagaminti vadovaujantis šiais reikalavimais:
Maksimalus intervalas tarp sandūrų/standumo briaunų

Kraštinės  ilgis
(mm)

Nominalus
lakšto  storis
(mm)

Be sąvarų  ar
skersinių
jungimų
(mm)

Su sąvaromis
ar skersiniais
jungimais
(mm)

Min.  kampuotis
tarpinėms  standumo
briaunoms (mm)

Iki 400 0.75 neribota neribota nėra
401 - 600 1.00 1,500 neribota 25 x 25 x 3
601 - 800 1.25 1,500 2,000 25 x 25 x 3

801 - 1000 1.25 1,200 1,500 25 x 25 x 3
1001 - 1500 1.50 800 1,200 40 x 40 x 

Stačiakampio skerspjūvio ortakiai turi išlikti neišsikraipę ir taisyklingos formos.
Ortakių sandūros, kurių kraštinės iki 500mm pločio turi būti jungiamos “C” formos profiliais ir užsandarintos mastika.
Ortakių sandūros, kurių siauroji kraštinė virš 500mm turi būti su flanšais ir užsandarintos mastika.
Horizontalūs  ortakiai  turi  būti  tvirtinami  ant  konstrukcijos:  vertikalūs  strypai  +  horizontalūs  profiliai  ortakių  apatinėje
dalyje. Kiekvienas strypas turi išlaikyti ortakį ir vieno asmens svorį (100 kg).

Ilgesnės dalies ilgis
ar skersmuo (mm)

Strypo  skersmuo
(mm)

Laikiklis
(mm)

Maksimalus atstumas tarp
atramų (mm)

Iki 300 8 20 x 3 plokščia 3000
301 - 600 8 25 x 25 x 3 3000

601 - 1000 10 40 x 40 x 4 2500
1001 - 1600 10 50 x 50 x 5 2500

Stačiakampiam šalinamojo oro ortakiui su ilgesniąja kraštine iki 300mm  leidžiama taikyti 20 x 3mm plokščią tvirtinimo
juostą, tvirtinamą ortakiui iš šonų. Tvirtinimo/pakabinimo elementai turi būti su gumos (dielektriko) intarpu, jeigu pastarasis
ir ortakių tinklas yra skirtingų metalų. Spiralinių ortakių tinklas turi būti iš galvanizuoto plieno, kurio storis:

Ortakio skersmuo (mm) Min. storis (mm)

Iki 100 0,5
101 - 200 0.6
201 - 500 0.8

Fasoninės  detalės  (alkūnės,  trišakiai,  perėjimai  ir  kt.)  turi  būti  integruotos  į  vientisą  standartinę  sistemą.  Pagaminus,
fasonines  detales  būtina  galvanizuoti.Ortakiai  turi  būti  surenkami  įvorės ir  movos  būdu,  kuomet  tiesiųjų  atkarpų  galai
suformuoja movas,  o fasoninės dalys  įvores.  Sandūras būtina užsandarinti  guminėmis tarpinėmis ir  atitinkamai tvirtinti
kniedėmis ar savisriegiais.Fasoninės detalės, atšakos ir t.t., tvirtinami prie magistralinio ortakio šono, turi būti užsandarinti
patvirtinta mastika, kuri privalo išlaikyti elastingumą 0oC - 80oC temperatūrų intervale.
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Lankstūs  ortakiai  gaminami  iš  stiklo  pluošto su plastikiniu  PVC aptaisu ant metalinės spiralės arba iš aliuminio
folijos su plienine spirale. Lankstus ortakis turi būti tiesus ir kiek įmanoma trumpesnis. Maksimalus jų ilgis neturi viršyti 1
m galinėse jungtyse. Lankstaus ortakio alkūnės lenkimo spindulys negali būti mažesnis už 2.

4.8. Ortakių šiluminė ir ugniai atspari izoliacija
Ortakių  šilumos  izoliacija  turi  būti  be  floro  angliavandenių  .  Visos  medžiagos  turi  būti  tinkamos  eksploatacijai,  esant
projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu būdu paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje,
tiek drėgnoje būsenoje.
Papildomų  medžiagų,  t.y.  ortakių  apvalkalų,  garso izoliacijos,  klijuojančių  medžiagų,  tvirtiklių,  juostų  ir kt.  Medžiagų  ,
integruotų į ortakius, skydus, ar garso slopintuvus, liepsnos plitimo koeficientas turi neviršyti 25, o dūmų plitimo laipsnis ne
didesnis  kaip 50 jei ortakių dangų ir apvalkalų tvirtinimui bus naudojami klijai, pastarieji turi būti išbandyti, kad jų liepsnos
plitimo koeficientas neviršytų 25, o dūmų plitimo laipsnis ne didesnis  kaip 50 sausoje būsenoje.
Ortakiai,  skydai  ir  dangos  neturi  užsidegti,  rūkti  ar įkaisti,  kuomet  jie išbandomi  pagal  panašų  vamzdynų  apvalkalams
taikomą testą.
Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios, arba silpnai degios.
Specifikuotas  medžiagų  šilumos  laidumo  koeficientas  (0,042W/moC)  yra  esant  24oC temperatūrai.  Naudojant  kitokią
šilumos  izoliaciją,  jos  storis  turi  būti  parenkamas  taip,  kad  šilumos  perdavimo  koeficiento  reikšmė  neviršytų  čia
specifikuotų medžiagų šilumos perdavimo koeficiento reikšmių.

Oro paėmimo ir šalinimo ortakiai izoliuojami  50 mm storio armuotos akmens vatos dembliais su aliuminio folija.
zoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas negali viršyti 0.042 W/m oC, tankis - 40 - 60 kg/m3. Visos sandūros,
flanšai ir kt. turi būti izoliuoti tokio paties storio izoliacine medžiaga, kaip ir pats ortakis. Izoliacijos sluoksnis turi būti
padengtas armuota aliuminio folija. Visas folijos siūles būtina užtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo užtikrinant
garo barjero vientisumą.

Tranzitiniai ortakiai, izoliuojami ugniai atsparia medžiaga arba įrengiant priešgaisrinius vožtuvus. Šis reikalavimas
taikytinas tiek tiekimo, tiek ištraukiamiesiems ortakiams. Tiekiamojo oro ortakių atveju vietoj šiluminės turi būti taikoma
priešgaisrinė izoliacija. Tačiau bet kuriuo atveju taikytinas išorinis garo barjeras. 
Priešgaisrinės  izoliacijos  medžiaga  turi  būti  išbandyta  ir  patvirtinta  kompetentingoje  institucijoje  ir  atitikti  standartą,
prilygstantį 30, 60, 90 ar 120 minučių atsparumo ugniai, priklausomai nuo klasifikacijos. Ortakiai turi būti izoliuoti ugniai
atsparia medžiaga 2 metrų atstumu iš abiejų priešgaisrinių vožtuvų pusių.

Tam,  kad  užtiktinti  reikiamą  ortakių  atsparumą  ugniai,  priešgaisrinės  izoliacijos  montavimo  darbai  turi  būti
atliekami vadovaujantis gamintojo ar jo atstovo pateiktais ir kompetetingos institucijos patvirtintais techniniais liudijimais,
laikantis visų montavimo technologijos reikalavimų.
Tiekimo ortakius būtina uždengti aliuminio folija, kurios min. storis - 0.2mm.
Visi priešgaisrine izoliacija padengti horizontalūs ortakiai turi būti tvirtinami nerečiau kaip kas 2 m, nepriklausomai nuo
kitose šių specifikacijų dalyse pateiktos informacijos apie ortakių tvirtinimą.

 4.9. Ugnies vožtuvas
Skirtas sustabdyti dūmų ir ugnies plitimą vėdinimo sistema gaisro atveju.
Ugnies  vožtuvas  turi  būti  pagamintas  ir  atestuotas  pagal  standartus  UNE23-802-79  ir  UNE23-093-81.  Korpusas  ir
uždaromasis  mechanizmas  iš  aukšto  temperatūrinio  atsparumo  plieno  (termiškai  izoliuotas).  Korpusas  sutvirtintas
galvanizuoto plieno rėmu. Uždaromasis mechanizmas suveikia temperatūrai pakilus iki 70 oC. Ugniavožtis automatiškai turi
užsidaryti per 30 sek. (gaisro metu).
Ugnies vožtuvus būtina įrengti visuose ortakiuose, kaip nurodyta brėžiniuose arba kiekviename taške, kur ortakis pereina
priešgaisrinės sekcijos ribą.
Priešgaisrinės  apsaugos  vožtuvus  privalu  įrengti  matomose  vietose  patikrai  ir  techniniam  aptarnavimui  vykdyti,  o  jei
vožtuvas įrengiamas atokiau nuo priešgaisrinės sekcijos ribos, tuomet tarp vožtuvo ir priešgaisrinės sekcijos esantis ortakis
turi būti izoliuotas ugniai atsparia medžiaga.
Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras,  ugnies vožtuvų  atsparumas ugniai turi
būti:
EI 60, kai priešgaisrinės perdangos, sienos arba priešgaisrinės pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 60 arba REI
60;
E 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45 arba REI 45;
E 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai EI 15 arba REI 15.
Kitais atvejais ugnies vožtuvo atsparumas ugniai turi būti toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip E
15.
EI 60 atsparumo ugniai ugnies vožtuvai visais atvejais turi būti elektromechaniniai.
Visi priešgaisriniai vožtuvai turi būti laikomi atidaryti elektros pavaros arba įtaiso, kurį sudaro lydžioji jungtis ir plieninė
juosta, pagalba. Kitas variantas- vožtuvo mentę gali atpalaiduoti lydžiojo elemento tarpinė, esanti kasetės karkase. Lydusis
elementas turi suveikti prie 70oC temperatūros.
Durys, leidžiančios prieiti prie vožtuvo mentės, turi būti įrengtos vožtuvo karkase, arba greta.

163 - TP - ŠV - TS
Lapas Lapų Laida

8 9 O



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

POZI-
CIJA
EIL.
NR.

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS
CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO
(TIPAS,
MARKĖ
ARBA
TECH.
SPEC.

ŽYMUO)

MATO
VNT.

KIEKIS
PAPILDOMI
DUOMENYS

1 2 3 4 5 6

VĖDINIMAS 

SISTEMA AHU-1 
1 Oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis įrenginys su

plokšteliniu šilumokaičiu η=65%,  vandeniniu šildytuvu
ir gamykliniu  valdymo skydu   Lpad= 5000 m3/h, 
Lištr= 3450 m3/h dppad = 190 Pa, dpšal = 180 Pa 
Qšild=26.70  kW Tšild=80-50oC  Ventiliatoriai su dažnio
keitikliais, lanksčiomis jungtimis. Įrenginys
komplektuojamas su gamykliniais triukšmo
slopintuvais. 

TS 4.1 vnt 1 (Antro etapo
darbai)

2 Oro tiekimo – ištraukimo difuzorius Ø100 TS 4.4 12 Lindab CRL100
4 Oro tiekimo – ištraukimo difuzorius Ø125 „ „ 17 Lindab CRL125
5 Oro tiekimo – ištraukimo difuzorius Ø160 „ „ 22 Lindab CRL 160

6 Oro tiekimo – ištraukimo difuzorius Ø200 „ „ 1 Lindab CRL 200

7 Oro tiekimo plafonas Ø100 „ „ 1 Lindab KIR100
8 Oro ištraukimo plafonas Ø100 „ „ 1 Lindab KSU100

9 Oro ištraukimo plafonas Ø125 „ „ 1 Lindab KSU125
10 Oro išmetimo kaminėlis 500x500 TS 4.3 „ 1 LHR500
11 Apsauginis tinklelis oro paėmimui 900x900 „ „ 1
12 Difuzoriaus pajungimo dėžė MBB-0-100/100 1

13 Cinkuotos skardos ortakis: Ø100 TS 4.7 m 21

14 Ø125 „ „ 36

15 Ø160 „ „ 81
16 Ø200 „ „ 63
17 Ø250 „ „ 75

18 250x250 „ „ 2.5

19 350x250 „ „ 15
20 450x250 „ „ 8
21 450x400 „ „ 11
22 500x400 „ „ 20
23 500x500 „ „ 3

Atestato
Nr.

Projektuotojas:

UAB "ARCHAS", i.k. 3001 12988
w w w . a r c h a s . l t      i n f o @ a r c h a s . l t      
 + 3 7 0   6 9 9   1 1 2 0 2 
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R. SAV., SALANTŲ MIESTO SEN., SALANTŲ M. S.

NERIES G. 13A, UNIK. NR. 5698-5003-5024,
PAPRASTOJO  REMONTO PROJEKTAS4640

A1230 PV G. Čepurna 2012
Sąnaudų žiniaraštis 

Laida
16565 PDV J. Pagojus 2012

O

Etapas Statytojas: 
KRETINGOS R.SAV. VŠĮ SALANTŲ

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRAS, į.k. 190300952
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1 2 3 4 5 6

24 600x250 „ „ 6

25 700x400 „ „ 12

26 900x300 „ „ 14

27 1200x500 „ „ 1

28 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø100, 90* „ vnt 15

29  Ø125, 45* „ „ 2

30 Ø125, 90* „ „ 21

31 Ø160, 45* „ „ 4

32 Ø160, 90* „ „ 19

33 Ø200, 90* „ „ 19

34 Ø250, 45* „ „ 4

35 Ø250, 90* „ „ 8

36 600x250, 15* „ „ 2

37 500x400, 45* „ „ 2

38 1200x500, 90* „ „ 1

39 900x300, 90* „ „ 2

40 900x300, 45* „ „ 2

41 300x900, 90* „ „ 1

42 600x250, 90* „ „ 1

43 450x250, 90* „ „ 1

44 400x700, 90* „ „ 3

45 400x500, 90* „ „ 1

46 400x450, 90* „ „ 2

47 350x250, 90* „ „ 1

48 300x900, 90* „ „ 2

49 250x250, 90* „ „ 1

50 500x1200, 90* „ „ 2

51 Cinkuotos skardos perėjimas: Ø125 – Ø100 „ „ 2

52 Ø160– Ø100 „ „ 2

53 Ø160 – Ø125 „ „ 8

54 Ø200 – Ø160 „ „ 6

55 Ø250 – Ø160 „ „ 3

56 Ø250 – Ø200 „ „ 5

57 Ø250 – 250x250 „ „ 1

58 Ø250 – 350x250 „ „ 1

59 600x250-350x250 „ „ 1

60 1200x500-900x300 „ „ 1

61 1200x500-700x400 „ „ 1

62 1200x500-500x400 „ „ 1

63 Cinkuotos skardos balnas: Ø125 – Ø100 „ „ 1

64 Ø125 – Ø125 „ „ 1

65 Ø160 – Ø100 „ „ 4

66 Ø160 – Ø125 „ „ 9

67 Ø160 – Ø160 „ „ 5
68 Ø200 – Ø100 „ „ 1
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1 2 3 4 5 6
69 Ø200 – Ø125 „ „ 2
70 Ø200 – Ø160 „ „ 8
71 Ø250 – Ø100 „ „ 1
72 Ø250 – Ø125 „ „ 2
73 Ø250 – Ø160 „ „ 10
74 Ø250 – Ø200 „ „ 1
75 Ø250 – Ø250 „ „ 1
76 Plokščia atšaka Ø100 „ „ 2
77 Plokščia atšaka Ø160 „ „ 3
78 Plokščia atšaka Ø200 „ „ 2
79 Plokščia atšaka Ø250 „ „ 5
80 Plokščia atšaka 250x250 „ „ 1
81 Plokščia atšaka 450x250 „ „ 1
82 Plokščia atšaka 600x250 „ „ 1
83 Plokščia atšaka 450x400 „ „ 1
84 Cinkuotos skardos aklė: Ø160 TS 4.7 „ 4
85  Ø200 „ „ 1
86 Ø250 „ „ 1
87 900x300 „ „ 1
88 450x250 „ „ 1
89 450x400 „ „ 1
90 700x400 „ „ 1
91 Reguliavimo sklendė: Ø100 TS 4.5 „ 2
92 Ø125 „ „ 4
93 Ø160 „ „ 14
94 Ø200 „ „ 2
95 Ø250 „ „ 1
96 250x250 1
97 Ugnies vožtuvas: Ø160, EI30 TS 4.6 „ 1

98 Ø200, EI30 „ „ 2

99 Ø250, EI30 „ „ 2

100 450x400, EI30 „ „ 1

101 700x400, EI30 „ „ 1

102 Armuotas akmens vatos demblis ortakių izoliacijai  100
mm storio 

TS 4.8 m2 48

103 Armuotas akmens vatos demblis ortakių izoliacijai 50
mm storio 

TS 4.8 m2 60

104 Angų sienose perdangose priešgaisrinis užtaisymas „ kompl. 1

105 Sistemos išbandymas TS  4.12 sist 1

SISTEMA  P-1 (Pirmo etapo darbai)
1 Oro tiekimo įrenginys su vandeniniu šildytuvu ir

gamykliniu  valdymo skydu   Lpad= 2200 m3/h, 
dp=190 Pa, Qšild=29.92 kW   

TS 4.1 vnt 1

2 Ortakinės oro tiekimo – ištraukimo grotelės 625x75 TS 4.4 2
4 Ortakinės oro tiekimo – ištraukimo grotelės 825x125 TS 4.4 2

5 Ortakinės oro tiekimo – ištraukimo grotelės 1025x125 TS 4.4 3

6 Apsauginis tinklelis oro paėmimui 900x400 „ „ 1

7 Triukšmo slopintuvas Ø400,  l=900mm,  d=100mm 1
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8 Cinkuotos skardos ortakis: Ø160 TS 4.7 m 3

9 Ø200 „ „ 3

10 Ø250 „ „ 4

11 Ø400 „ „ 3

12 400x300 „ „ 13

13 350x250 „ „ 3

14 500x250 „ „ 14

15 400x250 „ „ 3

16 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø250, 90* „ vnt 2

17  Ø400, 90* „ „ 1

18 Ø125, 90* „ „ 21

19 400x300, 45* „ „ 2

20 300x250, 90* „ „ 1
21 300x400, 90* „ „ 3
22 400x300, 90* „ „ 1

23 500x250, 90* „ „ 3

24 250x500, 90* „ „ 1

25 500x400, 45* „ „ 2

26 Cinkuotos skardos perėjimas: Ø200 – Ø160 „ „ 1

27 Ø250– Ø200 „ „ 1

28 Ø250 – 300x250 „ „ 1

29 Ø400 – 500x250 „ „ 1

30 Ø400 – 600x300 „ „ 1

31 400x250-300x250 „ „ 1

32 500x250-400x250 „ „ 1

33 600x300-400x300 „ „ 1

34 Cinkuotos skardos aklė: Ø160 „ „ 1

35 Ø250 „ „ 1

36 400x300 „ „ 1

37 Plokščia atšaka Ø250 „ „ 1

38 Armuotas akmens vatos demblis ortakių izoliacijai  100
mm storio 

TS 4.8 m2 25

39 Angų sienose perdangose priešgaisrinis užtaisymas „ kompl. 1

40 Sistemos išbandymas TS  4.12 sist 1

SISTEMA  I-1 (Pirmo etapo darbai)
1 Kanalinis oro ištraukimo ventiliatorius izoliuotame

korpuse 240 m3/h,  dp= 140 Pa, su atbuliniu vožtuvu,
tvirtinimo apkabomis bei penkių pakopų
transformatoriniu greičio reguliatoriumi

TS 4.2 vnt 1

2 Oro išmetimo kaminėlis   Ø160 TS 4.3 „ 1
3 Triukšmo slopintuvas  Ø160,  l=900mm,  d=50mm „ „ 1
4 Oro ištaukimo plafonas  Ø125 TS 4.4 1 Lindab KSU125
5 Oro ištaukimo plafonas  Ø160 „ „ 1 Lindab KSU160
6 Cinkuotos skardos ortakis: Ø125 TS 4.7 m 3

7 Ø160 „ „ 18
8 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø125, 90* „ vnt 2
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9 Ø160, 90* „ „ 8

10 Cinkuotos skardos balnas: Ø160 –  Ø125 „ „ 1
11 Ø160– 1000x800 „ „ 1
12 Ugnies vožtuvas Ø160, EI30 „ „ 1
13 Priešgaisrinė ortakių izoliacija 10 cm storio TS 4.8 m2 2
14 Sistemos išbandymas TS  4.11 sist 1

SISTEMA  I-2 (Pirmo etapo darbai)
1 Kanalinis oro ištraukimo ventiliatorius 650 m3/h,  dp=

170 Pa, su  atbuliniu vožtuvu, tvirtinimo apkabomis bei
penkių pakopų  transformatoriniu greičio reguliatoriumi

TS 4.2 vnt 1

2 Oro išmetimo kaminėlis  Ø250 TS 4.3 vnt 1
3 Triukšmo slopintuvas  Ø250,  l=1200mm,  d=100mm „ 1

4 Oro ištraukimo difuzorius  Ø125 TS 4.4 „ 1 Lindab CRL125
5 Oro ištaukimo plafonas  Ø100 TS 4.4 „ 1
6 Oro ištaukimo plafonas  Ø125 „ „ 5
7 Cinkuotos skardos ortakis: Ø100 TS 4.7 m 3

8 Ø125 „ „ 15

9 Ø160 „ „ 39
10 Ø200 „ „ 12

11 Ø250 „ „ 6

12 200x200 „ „ 2

13 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø100, 90* „ vnt 2

14 Ø125, 90* „ „ 8

15 Ø160, 90* „ „ 7

16 Ø200, 90* „ „ 2

17 Ø250, 90* „ „ 4

18 Cinkuotos skardos perėjimas: Ø160 – Ø125 „ „ 3
19 Ø200– Ø160 „ „ 1
20 Ø250-200x200 „ „ 1
21 Cinkuotos skardos balnas: Ø160 – Ø100 „ „ 1
22 Ø160 – Ø125 „ „ 3
23 Ø200 – Ø160 „ „ 1
24 Plokščia atšaka Ø160 „ „ 1
25 Plokščia atšaka Ø200 „ „ 1
26 Cinkuotos skardos aklė 200x200 „ „ 1
27 Ugnies vožtuvas 200x200, EI30 „ „ 1
28 Priešgaisrinė  ortakių izoliacija 100 mm storio EI 45 TS 4.8 m2 7
29 Sistemos išbandymas TS  4.11 sist 1

SISTEMA  I-3 (Pirmo etapo darbai)
1 Kanalinis oro ištraukimo ventiliatorius 660 m3/h,  dp=

120 Pa, su  atbuliniu vožtuvu, tvirtinimo apkabomis bei
penkių pakopų  transformatoriniu greičio reguliatoriumi

TS 4.2 vnt 1

2 Oro išmetimo kaminėlis   Ø250 TS 4.3 „ 1
3 Triukšmo slopintuvas  Ø250,  l=1200mm,  d=100mm TS 4.4 1
4 Oro ištraukimo difuzorius  Ø125 TS 4.4 „ 4 Lindab CRL125
5 Cinkuotos skardos ortakis: Ø125 TS 4.7 m 3

6 Ø160 „ „ 3

7 Ø250 „ „ 15

8 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø125, 90* „ vnt 6
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9 Ø250, 90* „ „ 5

10 Cinkuotos skardos balnas: Ø160 – Ø125 „ „ 2
11 Ø250 – Ø160 „ „ 1

12 Cinkuotos skardos perėjimas Ø160 – Ø125 „ „ 2

13 Cinkuotos skardos aklė   Ø250 „ „ 1

14 Ugnies vožtuvas Ø250, EI30 „ „ 1

15 Priešgaisrinė ortakių izoliacija  100 mm storio, EI 45 TS 4.8 m2 9
16 Sistemos išbandymas TS  4.11 sist 1

SISTEMA  I-4 (Pirmo etapo darbai)
1 Kanalinis (virtuvinis) oro ištraukimo ventiliatorius 2800

m3/h,  dp= 230 Pa, su  atbuliniu vožtuvu, tvirtinimo
apkabomis bei penkių pakopų  transformatoriniu greičio
reguliatoriumi

TS 4.2 vnt 1

2 Virtuvinis gaubtas su riebaliniais filtrais 2300m3/h,
1800x1200

„ „ 1

3 Virtuvinis gaubtas su riebaliniais filtrais 450m3/h,
800x900

„ „ 1

4 Triukšmo slopintuvas  Ø500,  l=1200mm,  d=100mm TS 4.4 1
5 Cinkuotos skardos ortakis: Ø160 TS 4.7 m 3

6 Ø250 „ „ 3
7 500x250 „ „ 14
8 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø160, 90* „ „ 1
9 250x500, 90* „ „ 4
10 500x250, 90* „ „ 2
11 200x500, 90* „ „ 1
12 Cinkuotos skardos perėjimas: Ø250x500x250 „ „ 1
13 500x250-450x450 „ „ 1
14 Cinkuotos skardos balnas Ø250-Ø250 „ „ 1
15 Plokščia atšaka Ø250 „ „ 1
16 Plokščia atšaka Ø160 „ „ 1
17 Cinkuotos skardos aklė Ø250 „ „ 1
18 Armuotas akmens vatos demblis ortakių izoliacijai  30

mm storio, EI 30
TS 4.8 m2 23

19 Sistemos išbandymas TS  4.11 sist 1

VENTKAMEROS AHU-1  ŠILDYMO SEKCIJOS REGULIAVIMO MAZGAS (Antro etapo darbai)
1 Cirkuliacinis siurblys 1.15   m3/h,  5.5 m TS 3.1 vnt 1
2 Trieigis vožtuvas su pavara Kvs=6.3, DN20 TS 3.7 „ 1
3 Rutulinis ventilis Ø25 TS 3.3 „ 5
4 Atbulinis vožtuvas Ø25 TS 3.6 „ 1
5 Atbulinis vožtuvas Ø15 „ „ 1
6 Grubaus valymo filtras Ø25 TS 3.5 „ 1
7 Balansinis ventilis Ø15 TS 3.4 „ 1
8 Balansinis ventilis Ø25 TS 3.4 „ 1
9 Manometras su trieigiu čiaupu  Ø100,  0-6 bar TS 3.10 „ 2
10 Parodantis  termometras 0-120oC TS 3.11 „ 3
11 Išleidimo ventilis su akle Ø15 TS 3.3 „ 1
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ORO TIEKIMO KAMEROS  P-1  ŠILDYMO SEKCIJOS REGULIAVIMO MAZGAS (Pirmo etapo darbai)
1 Cirkuliacinis siurblys 1,30   m3/h,  5.5 m TS 3.1 vnt 1
2 Trieigis vožtuvas su pavara Kvs=6.3, DN20 TS 3.7 „ 1
3 Rutulinis ventilis Ø32 TS 3.3 „ 5

4 Atbulinis vožtuvas Ø32 TS 3.6 „ 1

5 Atbulinis vožtuvas Ø15 „ „ 1

6 Grubaus valymo filtras Ø32 TS 3.5 „ 1

7 Balansinis ventilis Ø15 TS 3.4 „ 1

8 Balansinis ventilis Ø32 TS 3.4 „ 1

9 Manometras su trieigiu čiaupu  Ø100,  0-6 bar TS 3.10 „ 2

10 Parodantis  termometras 0-120oC TS 3.11 „ 3

11 Išleidimo ventilis su akle Ø15 TS 3.3 „ 1

ŠILUMOS TIEKIMAS VENKAMEROMS (Pirmo etapo darbai)
1 Automatinis nuorintojas TS 3.2 „ 2

2 Plieninis vamzdis DN 32 TS 3.8 „ 6

3 Plieninis vamzdis DN 40 TS 3.8 „ 71

4 Rutulinis ventilis DN 40 TS 3.3 „ 1

5 Balansinis ventilis DN 40 TS 3.4 „ 1

6 Akmens vatos kevalai 4 cm storio plieniniam vamzdžiui 
DN 32

TS 3.9 m 7

7 Akmens vatos kevalai 4 cm storio plieniniam vamzdžiui 
DN 40

TS 3.9 m 78

8 Hidraulinis išbandymas TS 3.8 „ 77
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4.10. Pasiruošimas montavimui
Įrengimai ir sistemų  ruošiniai atvežami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su užrašu apie ruošinius paruošusią
gamyklą, užsakymo Nr. Neprimontuota prie paruošų armatūra, tvirtinimo detalės komplektuojamos atskirai.

Kontrolės matavimo prietaisai bei automatikos įranga pristatoma atskirai.
Prieš pradedant įrengimų bei sistemų montavimą, turi būti atlikti tokie darbai:

     - paruošti pamatai įrengimams;
       - statybinėse konstrukcijose paliktos angos ortakių montavimui; įrengtos įdėtinės detalės ortakių, bei įrengimų tvirtinimui.

4.11. Vėdinimo sistemų montavimas
Montuojant vėdinimo sistemas, turi buti užtikrinama:
- sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas;
- ortakių ašių tiesumas;
- armatūros kokybė, galimybė prieiti remonto metu.
Prieš montavimą, tikrinama ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų.
Vėdinimo  sistemos  įrengimai  tarpusavyje  jungiami  flanšais  su  gumos  tarpinėmis.  Kanalinė  vėdinimo  sistema  ir
horizontalusis  ortakių  tinklas  turi  būti  kabinamas  prie  lubų,  sienų,  kolonų,  sijų  ir  t.t.  Vėdinimo  įrengimai  su  ortakiais
jungiami minkštais sujungimais, pagamintais iš elastinio, oro nepraleidžiančio audinio.
Maksimalus atstumas tarp atramų 3m. Atrėmimo sistema turi būti tokia, kad nebūtų perduodama jokio įtempimo į skersines
siūles.  Vertikalūs  vėdinimo  kanalai  turi  būti  paremiami  prie  sujungimų  plieninėmis  apkabomis  su  suvirintais  arba
užkniedintais kaiščiais,  siekiant ortakių  tinkle apsaugoti  atramas nuo nuslydimo.  Vertikalūs ortakiai neturi nukrypti nuo
vertikalės daugiau kaip 2mm vienam ortakio ilgio metrui. Ortakiai skirti transportuoti drėgnam orui, neturi būti su išilgine
siūle apatinėje ortakio dalyje ir montuojami su nuolydžiu 1-1,5% link drenažo vietos (pagal oro srauto judėjimo kryptį).
Ortakių sekcijos jungiamos, naudojant purios ar monolitinės gumos 4-5mm storio tarpines.

4.12. Vėdinimo sistemų bandymas ir priėmimas
Prieš pradedant eksploatuoti sumontuotus a vėdinimo sistemų įrenginius, reikia įsitikinti, kad jie atitinka pasą ir projektą.
Bandymais turi būti nustatyta:
-  ventiliatorių našumas, jų sukuriamas visas ir statinis slėgis;
-  ventiliatorių ir elektros variklių sukimosi greitis;
-  elektros variklių galia ir tikroji apkrova;
-  oro kiekis ir slėgis ortakių ruožų pradiniuose ir galiniuose taškuose;
-  tiekiamo ir šalinamo oro temperatūra ir santykinė drėgmė;
-  kaloriferių šiluminis našumas;
-  vandens, įtekančio į kaloriferius ir ištekėjusio iš jų, temperatūra;
-  oro valymo filtrais efektyvumo koeficientas;
-  įsiurbiamo oro kieki arba jo nuotėkis atskirose įrenginio dalyse (ortakiuose, tarp sekcijų).

Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius.
Nesandarumų dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkamo
oro kiekį, kuris negali viršyti 10% ventiliatoriaus našumo.
Bandant vėdinimo sistemas leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių rodiklių:
- 10% oro kiekio pagrindiniais ortakių tarpais bendro vėdinimo sistemose;
- 20% oro kiekio pratekančio pro oro tiekimo ir išsiurbimo antgalį.
Iki bandymo vėdinimo kondicionavimo įrengimai turi dirbti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas.

Atlikus  priešpaleidiminį  vėdinimo-kondicionavimo sistemų  bandymą  ir  reguliavimą  turi  būti  surašytas  priėmimo
aktas, o prie jo turi būti pridedami tokie dokumentai:
- darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą.
- paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai;
-  vėdinimo sistemų  priešpaleidiminių  bandymų  ir  reguliavimo rezultatų  aktas.  Turi pateikti  visoms vėdinimo sistemoms
paruoštus  techninius  pasus  pagal  sistemų  numeraciją,  aptarnaujamų  patalpų  pavadinimas,  įrengimo  pastatymo  vieta,
techninės charakteristikos, darbo režimas ir eksploatavimo sąlygos.
 - kiekvieno įrengimo pasas su nurodytais projektiniais ir faktiniais duomenimis.
Sanitarinių – higieninių ir technologinių vėdinimo sistemų įrengimų bandymai ir derinimai turi būti atliekami esant pilnam
vėdinamų patalpų technologiniam apkrovimui.
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