
Automatizuoto šilumos punkto 
eksploatavimas ir priežiūra

Šilumos punkto įrengimas

• Projektas suderintas su UAB “Vilniaus energija”

• Laisvi pra÷jimai, patalpos švarios, be pašalinių daiktų

• Ant durų įsp÷jamieji užrašai, nurodyta raktų saugojimo vieta

• Draudžiama įeiti į šilumos punktą pašaliniams asmenims

• Šilumos punkto armatūra sunumeruota pagal principinę schemą, 
vamzdynų izoliacija nudažyta ir pažym÷ta skiriamosiomis spalvomis



Saugumo technikos reikalavimai, aptarnaujant 
šilumos punktus ir sistemas

• Atliekant remonto darbus, esant aukštesnei šilumnešio temperatūrainei 
750C, sistemos atjungiamos įvadin÷mis sklend÷mis šilumos punkte

• Aptarnaujant įrengimus su flanšais, flanšinių jungčių varžtus leidžiama 
paveržti, jei šilumnešio temperatūra ne aukštesn÷ kaip 750C, o šilumnešio 
vandens sl÷gis neturi viršyti 3 bar. Atleisti flanšų varžtus iš priešingos nuo 
savęs pus÷s

• Šalinant nutek÷jimus per sriegius, paveržti veržliniais raktais ypač atsargiai 
esant ne didesniam kaip 3 bar sl÷giui

• Šilumos punktuose draudžiama naudoti gyvsidabrinius termometrus

• Šilumos punktų elektros įrengimus gali aptarnauti ne žemesn÷s kaip VK 
kvalifikaciją turintis elektrotechninis personalas

• Saugoti elektros įrenginius bei jungiamąsias linijasnuo mechaninių 
pažeidimų

Šilumos punkto pagrindin÷ įranga

• Reguliatorius (Rubisafe, Siemens, Danfoss)

• Siurblys (šildymo, karšto vandens)

• Reguliavimo vožtuvas su pavara (šildymo, karšto 
vandens)

• Šilumokaitis (šildymo, karšto vandens)

• Sl÷gio skirtumo reguliatorius

• Išsipl÷timo indas

• Apsauginis vožtuvas karštam vandeniui (8 bar)

• Apsauginis vožtuvas šildymui (4 arba 8 bar)



Pasiruošimas šildymo sezonui

• Hidrauliškai išbandyti šildymo sistemas1.25 karto didesniu sl÷giu nei 
darbinis; įforminti aktais

• Dalyvaujant VE atstovui hidrauliškai išbandyti nepriklausomus šildymo ir 
karšto vandens pašildytuvus 10 atm. sl÷giu

• Kas ketveri metai, dalyvaujant VE atstovui, atlikti šildymo ir karšto vandens 
sistemų praplovimą, panaudojant suspaustą orą. Po to šildymo sistemos 
užpildomos termofikaciniu vandeniu.

• Dalyvaujant VE atstovui, hidrauliškai išbandyti trasų termofikacinius 
vamzdynus 16 atm. sl÷giu, kurie priklauso abonentui, jeigu jie nebuvo 
bandomi kartu su VE

• Kas du metus atlikti kontrol÷s-matavimo prietaisų patikrinimą ir pateikti 
dokumentaciją

• Suremontuoti punktų patalpas 

Aptarnaujančio personalo veiksmai 
avariniais atvejais

• Šilumos punkto reguliavimo sistemos neišlaiko užduotų 
parametrų – iškviesti šilumos punktą eksploatuojančią 
organizaciją

• Atsijung÷ valdymo automatika - iškviesti šilumos punktą 
eksploatuojančią organizaciją

• Suveikus apsaugai ir atsijungus automatiniam jungikliui -
iškviesti šilumos punktą eksploatuojančią organizaciją

• Kilus gaisrui arba pajutus svil÷sių kvapą, atjungti jungiklį 
ŠP, esantį pastato įvadiniame skyde ir iškviesti šilumos 
punktą eksploatuojančią organizaciją



Aptarnaujančio personalo veiksmai 
avariniais atvejais (2 skaidr÷)

• Šilumos punkte atsirado žymūs vandens nutek÷jimai:
– Automatiniu jungikliu ŠP išjungti maitinimo įtampą 

elektros skydin÷je;

– Atjungti karšto vandens sistemą;

– Atjungti šildymo sistemą;

– Iškviesti šilumos punktą eksploatuojančią organizaciją.

• Dingo elektros maitinimas: 
– Informuoti VE dispečerinę tarnybą;

– Iškviesti šilumos punktą eksploatuojančią organizaciją.

Šilumos punktas su nepriklausoma šildymo sistema
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Sl÷gio skirtumo reguliatorius


