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Energetikos strategijų ruošimo metodika

GCV skaičiavimas

Finansiniai aspektai

ŽCŠT projektų gyvavimo ciklo kąštai

Ekonominis efektyvumas ir finansavimo 
spragos

Sutarčių sudarymo ir mokėjimo modeliai

Verslo modeliai ir inovatyvios finansavimo 
struktūros

Didelės galios šilumos siurbliai

Atliekinė ir perteklinė šiluma

Didelės galios saulės šilumos sistemos

Vamzdynų sistemos

Bendra šilumos ir elektros gamyba
(kogeneracija)

Techniniai aspektai

Šiluminės, saulės ledo ir PCM saugyklos

Elektra-į-šilumą ir Elektra-į-2-X 

Buitinio vandens gamyba

Vėdinimo sistemos

Gera praktika

Gera praktika I

Gera praktika II

Šilumos siurblių sistemos



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Techninis įvadas
Bendrosios funkcijos

Šildymo sistemos ir šilumos paskirstymas
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Šiluminis komfortas

Įvairios paskirties pastatuose yra keliami skirtingi norminiai reikalavimai 
patalpų mikroklimatui.

Siekiama užtikrinti šiluminio komforto aplinką žmonėms, nes jie yra 
pagrindiniai pastatų vartotojai. 

Šiluminio komforto aplinka apibūdinama kaip mikroklimato 
parametrų derinys, kuris mažiausiai atsiliepia organizmo 
termoreguliacinei sistemai ir ilgą laiką arba sistemingai veikdamas 
žmogaus organizmą žmogui nesukelia nemalonių pojūčių ir sveikatos 
sutrikimų. 

Žmogaus patiriama įtampa dėl organizmo termoreguliacijos paprastai 
priklauso nuo šių išmatuojamų ar įvertinamų aplinkos veiksnių: oro 
temperatūros, organizmo šilumos nuostolių ir kiek jos gaunama dėl 
spinduliavimo iš aplinkos, oro drėgnumo, oro judrumo, medžiagų 
apykaitos intensyvumo, aprangos. 

Patalpų mikroklimatas
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šaltinis https://www.simulationhub.com



Šiluminis komfortas

Šiluminio komforto aplinką pastatuose
galima reguliuoti šildant, vėsinant ir
vėdinant. Norint tai pasiekti, reikia
atsižvelgti į daugelį veiksnių: žmonių
veiklos pobūdį; aprangą, amžių, sveikatą,
žmonių, patenkintų šilumine aplinka,
pageidaujamą procentą, laiką, per kurį
turi būti patenkinti reikalavimai,
galimybes žmogui pačiam reguliuoti
vietinę šiluminę aplinką.

Patalpų mikroklimatas
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šaltinis: https://flexiro.de



Bendrosios šildymo sistemų funkcijos

Šilumos tiekimas pastatui, naudojant įvairias sistemas 
(centralizuoto šilumos tiekimo sistemą; šilumos siurblio sistemą)

Šilumos paskirstymas ir reguliavimas pastato viduje

➢Pastovi ir subalansuota temperatūra, siekiant naudos sveikatai 
(vengiant pelėsių, skersvėjų) 

➢Patogi aplinka

Techninis įvadas
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Šilumos paskirstymas

Norint perduoti šilumą iš energijos šaltinio, pastate yra 
įrengiamas šilumos punktas 

Šilumnešis perneša šilumą į šilumos punktą, kur 
vykdomas valdymas ir reguliavimas 

Iš ten šiluma paskirstoma patalpose įrengtiems šildymo 
įrenginiams, kurie pasiekia reikiamą kambario 
temperatūrą 
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Techninis įvadas



Sistemos temperatūros

Daugelis šildymo sistemų, ypač senuose 
pastatuose, projektuotos 70 ir daugiau laipsnių 
temperatūriniu režimui. 
Jose taip pat yra ir didžiausi šilumos nuostoliai

Kondensacinių katilų sistemos (ruošiančios ir 
karštą vandenį) temperatūros yra 60/45 laipsnių 

Žemos temperatūros šildymo sistemoms reikia tik 
35–45 °C, o tai reiškia, kad joms reikia mažesnių 
energijos sąnaudų ir jos išmeta mažiau CO2
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Techninis įvadas

90/70°C 
(75/65°C)

60/45°C 35/45°C

Seni pastatai
Kondensacinių 
katilų sistemos

Grindinis              
šildymas



Hidraulinis reguliavimas

Hidraulinis reguliavimas priklauso nuo pastatų 
inžinerinių sistemų 

Jis užtikrina, kad šilumnešio paskirstymas yra 
tolygus ir valdomas

Be šio reguliavimo energija gali būti prarasta 
perkaitinant kai kurias patalpas, kad būtų tinkamai 
sušildyti kitos

Šildymo sistemoje hidraulinis pasipriešinimas ir 
debitas nustatomi taip, kad kiekvienas vartotojas 
gautų siekiamą sistemos komfortą 
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Techninis įvadas

Hidraulinis sureguliavimas, šaltinis: https://www.intelligent-heizen.info/heizung-
optimieren/hydraulischer-abgleich/

Per 
karšta

Per šalta

Optimali 
temperatūra



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Įvairūs šildymo prietaisai
Radiatoriai

Grindinis šildymas

Pastato konstrukcinių elementų šiluminis aktyvavimas (šiluminė inercija)

Lubinės šildančios plokštės
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Paprastai, išskiriami trys skirtingi šildymo šaltinių tipai:

• Radiatoriai: be konvekcijos, taip pat atiduoda nemažą dalį savo 
šilumos spinduliavimo būdu (sekcijiniai radiatoriai, plokštieji
radiatoriai)

• Konvektoriai: šiluma atiduodama beveik išskirtinai konvekcijos 
būdu. (pvz., ventiliatorinis konvektorius)

• Paviršinės šildymo sistemos: šiluma yra atiduodama beveik 
išskirtinai spinduliavimo būdu. (grindinis šildymas, lubų 
spindulinis šildymas)
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Įvairūs šildymo būdai



Radiatoriai

• Radiatoriai yra labiausiai paplitę patalpų 
šildymo prietaisai ir paprastai yra išdėstyti 
šildymo kontūre, jungiant juos prie vamzdynų

• Jie geriausiai tinka mažų patalpų šildymui, todėl 
yra populiarūs būstuose ir biuruose

• Montavimas yra lengvas ir dėl didelės paklausos 
egzistuoja daugybė nebrangių variantų 

• Radiatorius galima efektyviai derinti su 
kondensaciniais katilais ar šilumos siurblių 
sistemomis 
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Įvairūs šildymo būdai

Skirtingi radiatoriai, šaltinis: Viessmann



Įvairūs šildymo būdai
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Kairėje infraraudonųjų spindulių radiatorius, dešinėje konvekcinis radiatorius, šaltinis: Heizkoerper-

profi.de 

Radiatoriai atiduoda šilumą tiek konvekcija, tiek 
spinduliavimo būdu.

• Konvekcija maišo patalpos orą

• Ji negali pasiekti visų kambario kampų 

• Dulkės sukelia sausumo jausmą 

• Mažiau patogūs ir efektyvūs 

• Spinduliavimas lemia tolygesnį šilumos 
pasiskirstymą 

• Reikia mažiau energijos 

• Paprastai ji suteikia geresnes vidaus 
mikroklimato sąlygas



Žemos temperatūros radiatoriai

Charakterizuojami žemomis srauto temperatūromis (45 °C) 
ir plokščiais bei didelio ploto radiatoriais.

Taupymo potencialas siekia iki 25 procentų pirminės 
energijos, lyginant su įprastais radiatoriais.

Trumpas šilimo laikas, taip pat greita reakcija įjungiant ir 
išjungiant. 
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Įvairūs šildymo būdai

Žemos temperatūros radiatorius, šaltinis: www.haus.de



Grindinis šildymas

Grindinis šildymas yra žemos temperatūros 
šildymo šaltinis ir labai taupus energijos 
vartojimo požiūriu 

Sistema gerai veikia su šilumos siurblių 
sistemomis, ji gali veikti, naudodama 
atsinaujinančią energiją

Tolygus šilto oro pasiskirstymas lemia patogų 
kambario klimatą 

Šildomas grindis galima integruoti tiek į 
drėgnu, tiek sausu būdu.
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Įvairūs šildymo būdai

Grindinio šildymo kilimėliai su vamzdžiais, šaltinis: © ZEBAU GmbH



Grindinis šildymas

Grindinis šildymas veikia, naudojant šiltą vandenį

Galimas atvirų grindų planavimas, nes sistema yra 
integruota į grindis 

Vamzdžius yra lengva montuoti, bet jie sunkiai 
prieinami, kai grindys yra užliejamos betonu

• Tai lemia dideles priežiūros išlaidas 

Kiekvienas kambarys gali turėti savo šildymo kontūrą, 
tuo būdu optimizuojat temperatūrą

Visi kontūrai sujungti su šildymo kontūro kolektoriumi, 
kuris valdo sistemą 
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Įvairūs šildymo būdai

Grindinio šildymo kontūro kolektorius, šaltinis: © ZEBAU GmbH  
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Įvairūs šildymo būdai

Sausas klojimas, šaltinis: quicktherm-fußbodenheizung.de

Grindinis šildymas – sausas klojimas

Sausos išlyginimo plokštės klojamos ant 
sisteminės plokštės, į kurias jau integruoti 
šildymo vamzdžiai.

Pagrindas turi atlaikyti krūvį, būti sausas 
ir švarus. 

Šilumnešio temperatūra neturėtų viršyti  
45 ° C
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Įvairūs šildymo būdai

Šlapias klojimas, šaltinis: www.baulinks.de

Grindinis šildymas – šlapias klojimas

Visas paviršius turi būti užsandarintas be tarpų 
(formuojant vamzdynus) 

Nuolatinė šilumnešio temperatūra neturi 
viršyti 55 laipsnių 

Vamzdžiai jokiomis aplinkybėmis negali 
kirstis su jungtimis
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Įvairūs šildymo būdai

Klojimas sraigės forma, šaltinis: rehau Viengubas vingis, šaltinis: rehau Dvigubas vingis, šaltinis: rehau

Sraigė:
 Duobėta plokštė
 Sekimo sistema
 Atraminis vamzdžių 

kilimėlis

Viengubas vingis:
 Pagrindinė plokštė
 Sekimo sistema
 Atraminis vamzdžių kilimėlis
 Sausa sistema
 Atraminė plokštė

Dvigubas vingis:
 Pagrindinė plokštė
 Sekimo sistema
 Atraminis vamzdžių kilimėlis

Įrengimas ir kontūrai
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Įvairūs šildymo būdai

sienų šildymo sistemos, šaltinis: Rehau

Sienų šildymo sistemos

Dažniausiai jie nėra slepiama po betonu, bet 
pritvirtinami prie išorinės sienos vidinės dalies, 
naudojant, pvz., pridėtines sistemas. 

Paprastai šilumnešio perdavimo vamzdžiai yra 
matomi. 

Vamzdžių klojimo padėtis gali būti pakeista be 
didesnio papildomo darbo. 



Pastato struktūros šiluminis aktyvavimas

Pastato struktūros šiluminis aktyvavimas yra 
pasyvioji sistema

Aktyviuose komponentuose yra vamzdžiai, 
įtvirtinti įvairių betoninių komponentų, tokių 
kaip grindys, sienos ar lubos, viduje 

Tai palaiko natūralų pastato masės 
temperatūros kaupimo efektą (pastato 
masės inercijos panaudojimas). 
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Įvairūs šildymo būdai

Šildymo įrengimas po grindimis esančiame betone (šiluminis 

komponentės aktyvavimas), šaltinis: beton-campus.de  
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Įvairūs šildymo būdai

Vasara Žiema

Šiluminio aktyvavimo koncepcija, šaltinis:  ZEBAU GmbH

Pastato struktūros šiluminis aktyvavimas

Pasyvi parama be indėlio taupo energiją ir pinigus 

Šią sistemą taip pat galima naudoti vėsinimui 
vasarą 

Reakcijos laikas yra labai lėtas 

• Tai tik priedas prie kitų šildymo šaltinių ir negali 
funkcionuoti atskirai 



Spindulinės lubų plokštės

Spindulinės lubų plokštės yra geras pasirinkimas 
didelėms/aukštoms erdvėms, tokioms kaip 
pramonės salės, sporto salės, ligoninės ir kitos 

Šiluma perduodama spinduliavimo būdu ir šildo 
sienas, grindis bei objektus, taip pat ir orą 

Plokštės yra lengvai montuojamos ir prižiūrimos, 
jos neužima vietos ant grindų 

Reikia atsižvelgti ir derinti su kitais lubų 
komponentais, pavyzdžiui, apšvietimu ar 
vėdinimo sistemomis
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Įvairūs šildymo būdai

Spindulinės lubų plokštės salėje, šaltinis: Frenger UK



Spindulinės lubų plokštės

Lubų plokštes galima naudoti taip pat 
ir vėsinimui

Tolygus pasiskirstymas sukelia 
jaukumo jausmą 

Labai efektyvus sprendimas kitais 
būdais sunkiai šildomoms vietoms 
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Įvairūs šildymo būdai

Spindulinių lubų plokščių spinduliavimas, šaltinis: Arbonia (2018)
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Įvairūs šildymo būdai

Albertslund Kommune, šaltinis: Housing department, Denmark

Pilotinis projektas Albertslund, Danija
Metodas:

kompleksinis atnaujinimas, kuris apėmė:

• Stogo, sienų ir rūsio izoliavimą

Grindininės šildymo sistemos su papildomu 
nauju radiatorium (dviejų ar trijų sluoksnių 
žemos temperatūros radiatoriai) su 
ventiliatoriais

Miesto ŽCŠT sistema tiekia 57 °C šilumą į 
kiekvieno namo šilumokaitį



„Transekspedicija” logistikos centras
Viso pastato plotas 19629 m2

Matavimo įrangos išdėstymas
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Šildymo sistemos ir jų faktinis mikroklimatas
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Analizuoto sandėlio šiluminė aplinka
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Šildymo sistemos ir jų faktinis mikroklimatas



„Sanitex” logistikos centras Kaune Matavimo įrangos išdėstymas
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Šildymo sistemos ir jų faktinis mikroklimatas
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Pastato plotas ‒ 16005 m2

Pastato tūris ‒ 185365 m3

Sandėlio plotas ‒ 10683 m2

Sandėlio tūris ‒ 125761 m3



Analizuoto sandėlio šiluminė aplinka
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Šildymo sistemos ir jų faktinis mikroklimatas



Daugiabučių namų modernizavimo monitoringas
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Šildymo sistemos ir jų faktinis mikroklimatas

 



Spindulinio šildymo plokštė
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Šildymo sistemos ir jų faktinis mikroklimatas


