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Modernizavimo eigos inžinerinėje dalyje vertinimai 
balais

4 balų vertinimo sistemoje

1 milijonas priežasčių - renkantis geriausią3│



Šildymo sistemų modernizavimas

1. Šildymo sistemos sprendimo pasirinkimas investiciniame projekte 
2. Techninių darbo projektų rengimas 
3. Šildymo sistemos montavimas 
4. Šildymo sistemos derinimas 
5. Šildymo sistemos eksploatavimas 

1 milijonas priežasčių - renkantis geriausią4│

2013 metai



Šildymo sistemų modernizavimas

1. Šildymo sistemos sprendimo pasirinkimas investiciniame projekte 
2. Techninių darbo projektų rengimas 
3. Šildymo sistemos montavimas 
4. Šildymo sistemos derinimas 
5. Šildymo sistemos eksploatavimas

1 milijonas priežasčių - renkantis geriausią5│

2014 metai



Šildymo sistemų modernizavimas

1. Šildymo sistemos sprendimo pasirinkimas investiciniame projekte 
2. Techninių darbo projektų rengimas 
3. Šildymo sistemos montavimas 
4. Šildymo sistemos derinimas 
5. Šildymo sistemos eksploatavimas 

1 milijonas priežasčių - renkantis geriausią6│

2015 metai



Šildymo sistemų modernizavimas

1. Šildymo sistemos sprendimo pasirinkimas investiciniame projekte 
2. Techninių darbo projektų rengimas 
3. Šildymo sistemos montavimas 
4. Šildymo sistemos derinimas 
5. Šildymo sistemos eksploatavimas 

1 milijonas priežasčių - renkantis geriausią7│

2016-2017 metais



Pradėkime nuo 
pradžios...

1 milijonas priežasčių - renkantis geriausią8│



Investiciniuose projektuose žmonės rinkosi:

1 milijonas priežasčių - renkantis geriausią9│

Vienvamzdė sistema Dvivamzdė sistema               Dvivamzdė sistema 
(su automatiniais balansiniais vožtuvais)                    (su automatiniais vožtuvais)



4 Pasirinkimas
Šilumos punkteliai butuose

10│ Šildymo ir karšto vandentiekio sistemų atnaujinimas

Presenter
Presentation Notes
AD: Would you like receive any proof?
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Kuris variantas 
geriausias 
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2. Techninių darbo projektų rengimas
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Temperatūrų projektavimas renovuotuose daugiabučiuose
Šildymo sistemos galia

Prieš modernizavimą 200 kW

Po modernizavimo 100 kW
Šildymo sistemos debitas 8,5 m3/h

Kaip keisis 
srautai?

Nauji 
radiatoriai

Seni 
radiatoriai

Temperatūros 80/60 
°C Debitas 4,25 
m3/h

Temperatūros 50/40 
°C Debitas 8,50 m3/h
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Ir nauji, ir seni radiatoriai...
Kokį srautą projektuoti?
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3. Šildymo sistemos montavimo klaidos
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Neatitrauktas apvadinis vamzdis
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Rankiniai balansiniai vožtuvai ant magistralių. 
Ar tikrai?
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Termostatas sumontuotas neteisingai
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Nėra stovo numerio lentelės su reikiamu nustatymu
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Visko po truputį...
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Visko po truputį...
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4. Šildymo sistemos derinimas
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Dvivamzdės termostatinių vožtuvų išankstinių 
nustatymų patikrinimas
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RA-N termostatinių vožtuvų reguliavimas

Gamyklinis išankstinis 
nustatymas

Dvivamzdei šildymo sistemai
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Termostatinių vožtuvų reguliavimas

Rankinis nustatymas ~1000 W 
radiatoriui
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Balansavimas
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5. Šildymo sistemos eksploatavimas
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Kaip turi šilti radiatorius???
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Namas Nr. 1
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Namas Nr. 2
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Namas Nr. 3



35 |

Temperatūrines kreives reguliuoti būtina
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Termostatinių elementų eksploatavimo 
instrukcija gyventojams
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Ačiū už dėmesį!

Inžinierius-konsultantas

Justas Rutkauskas

Justas.rutkauskas@danfoss.com

8-68686537
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