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Higienos užtikrinimas
dalyviai
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projektuotojas - vandens debitų, recirkuliacijos, temperatūrų, optimalių atstumų užtikrinimas

vamzdyno montuotojas - tinkamos medžiagos ir teisingas instaliavimas, pridavimas

sistemos eksploatuotojas - KV bei recirkuliacijos T parametrai, vandens stagnacijos užtikrinimas
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Uponor Hygiene Logic 

T-paskirstymas Paskirstymas žiedu

Stovinčio vandens rizika

Negalima nuleidimo įranga

Mažiau vamzdžių

Daugiau jungimo taškų ir jungčių

Daugiau vamzdžių diametrų

Maža stovinčio vandens rizika

Lengva sumontuoti nuleidimo įrangą

Daugiau lankstumo instaliuojant

Mažesni vamzdžiai naudojami

Mažiau jungčių, jų vieta aiški

Būtina vertinti kad kinta žmonių gyvenimo būdas 
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STR 2.07.01:2003
Stovus tiesti arčiau vandens ėmimo taškų,
kad aukštų įvadai būtų kuo trumpesni



ar Legionella problema?

│

Vokietijoje sveikatos apsaugos sistemoje 
kasmet registruojama 20.000 – 32.000 žmonių 
dėl Legionella pneumophila

15% tų atvejų baigiasi mirtimi

– > apie 4.800 mirčių per metus

Palyginimui:

– 3.450 mirčių 2015 metais autoįvykiuose

– 388 mirtys dėl AIDS 2014 metais

Pasak Vokietijos Federalinės aplinkos 
agentūros realūs atvejai nuo 10 iki 100 kartų 
didesni!
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Šalčio bokštai

Baseinai

Kita

Nežinoma

Geriamo vandens
sistemos

Rizikos šaltiniai



Bakterijos 

│

Stadijos:

1. atsiradimo

2. augimo, dauginimosi

3. išsiskirimo į aplinką



Legionella sąlygos

│

bakterijos dauginasi 25-55 °C

iki 15 °C nesidaugina

virš 70 °C žūsta



Legionella prevencija

│

šalto vandens apsauga nuo sušilimo (< 20 °C)

KV temperatūra 60 °C, ∆T maks. = 5 K tarp 

boilerio ir čiaupo; turi būti įmanoma terminės
dezinfekcijos galimybė (70 °C temperatūra)

boileris mažas kiek įmanoma ir didelis kiek 
būtinas, maks. 3 litrai vamzdyje be 

recirkuliacijos

stovinčio vandens vengimas



LST EN 806-2, 3

│



VDI 6003

│

27 m 16 x 2,0

15 m 20 x 2,25

9,6 m 25 x 2,5

5,6 m 32 x 3,0

16 x 2 0,11 l/m

20 x 2,25 0,19 l/m

25 x 2,5 0,31 l/m

32 x 3 0,53 l/m



Legionella augimo priežastys 
tradicinis centalizuotas KV ruošimas su recirkuliacija

│

Standartinis stovų planavimas

Pav. 1

Pav. 2

Norint veiksmingai apsaugoti, reikalinga tinkama 
izoliacija gipso kartono plokštėmis ir tarpinėmis 
izoliacinėmis plokštėmis. ( pav. 2)

Didelė rizika ŠV sušilti net esant 100% izoliacijai. 
(pav.1)

Reikia pakankamai vietos suplanuoti stovams
ir izoliacijai.

Didesnės pastangos montuojant ir didesnės 
priežiūros išlaidos turi būti svarstomos jau 
planavimo etape

Didesnės energijos sąnaudos klientui ir galutiniam 
vartotojui

Reikia hidraulinio balansavimo.
Kaip turėtų būti



Centralizuotas KV tiekimas
problemos

│

Sudėtinga užtikrinti higienai keliamus 
reikalavimus – temperatūrų palaikymui, 
recirkuliacijai ir stovinčio vandens vengimui. 

Nemažos energijos sąnaudos – daugiau 
vamzdynų, privalomos periodinės 
prakaitinimo procedūros.

Vamzdynų patikimumas – atvira sistema KV, 

privalo būti atspari korozijai, nemažam 
slėgiui, medžiagų suderinimui 

Negalimas KV reguliavimas, rankšluoščių 
džiovintuvų jungimas



Decentralizuotas KV ruošimas
privalumai ir galimybės

│

Higienos užtikrinimas - legionelių prevencija, 
bakterijoms nėra kur veistis nes nėra KV stovų, 
recirkuliacijos ir magistralių. 

Mažesnės energijos sąnaudos – mažiau 

vamzdynų, žemesni parametrai, nebereikia 
daryti prakaitinimo procedūrų.

Sistemos patikimumas – iki vartotojų uždara 
šildymo vamzdynų sistema (atspari korozijai, 

mažesnių slėgių).

Combi mazgų (su šildymu) įrengimas 
optimizuoja medžiagų ir ir įrengimo kaštus 

Apskaita vartotojams tik šalto vandens (ir 
šilumnešio) KV reguliuojamas pagal poreikius.

Šildymas pagal kiekvieno pageidavimą



Uponor Port grupė
Aqua ir Combi stotys

│

FrVVandens stotys Butų mazgai

Aqua Port Central Combi Port

• KV ruošimo ir 

šildymo /vėsinimo 

mazgai 

• Centrinės KV 

ruošimo stotys 

• Su ir be UFH 

kolektoriais

• Tik KV ruošimas 

vietoje

Aqua Port



Uponor Combi Port

Šildymas radiatoriais (RH)

│

15 l/min.

19 l/min.

TWB – KV temperatūros ribotuvas 

RTB – grįžtamos T ribotuvas 

VA – NP šilumokaitis



Uponor Combi Port

Grindinis šildymas (UFH)

│

15 l/min.

19 l/min.

TWB – KV temperatūros ribotuvas 

RTB – grįžtamos T ribotuvas 

VA – NP šilumokaitis



Uponor Combi Port

Grindinis šildymas (UFH)

│

su pamaišymo mazgu

be kolektoriaus (žema spinta)

su kolektoriumi (aukšta spinta)



Uponor Combi Port
projektavimas

Skaičiavimo pvz.  

│

WK = 17 l/min (4 vnt x3) 

47,4 kW; Hz 4,0 kW

vandens debitas 903 l/h. 

4 a DN25 DN25 DN25

3 a DN32 DN32 DN32

2 a DN32 DN32 DN32

1 a DN32 DN32 DN32

DN40 DN40 DN32



Skaičiavimo pvz.  

│

5 a DN25 DN25 DN25 DN25

4 a DN32 DN32 DN32 DN32

3 a DN32 DN32 DN32 DN32

2 a DN32 DN32 DN32 DN32

1 a DN40 DN40 DN40 DN40

DN50 DN50 DN40 DN40

WK = 17 l/min (5 vnt x 4) 

47,4 kW; Hz 6,0 kW

vandens debitas 903 l/h. 

Uponor Combi Port
projektavimas



Decentralizuotas KV ruošimas 
argumentai

│

More effective protection

Nėra KV ir recirkuliacijos vamzdynų

ŠV paprastai būna didesnio matmens, todėl 
atšilimas bus žymiai mažesnis

Vanduo ŠV vamzdyje naudojamas dažniau, 
o tai reiškia mažesnį jo užsistovėjimą

Paprastesnis stovų planavimas ir 
montavimas

Saugesnė sistema nes nėra KV vamzdžių

Mažesnės priežiūros pastangos ir išlaidos

Efektyvesnė energijos poreikiu sistema 



DKV ruošimas + grindinis šildymas

Pasiūlymas 20 butų namui Anykščiuose

│

Sprendimai Medžiagos                    

Eur

Darbai

Eur

Viso                          

Eur

1. Decentralizuotas KV ruošimas su Uponor 

Combi Port UFH mazgais (20 vnt.)  su 

reguliuojamu kolektoriumi įleidžiamoje spintoje 

kiekviename bute (viso 89 kontūrai); 

41.000 3.000 44.000

2. Uponor Radi pipe ir Aqua Pipe (PE-Xa) 

šilumnešio ir šalto vandens vamzdynai pastate 

nuo šilumos punkto iki Combi Port mazgų (20 

vnt.) su apskaita bendrose patalpose

12.000 5.000 17.000

3. Uponor grindinio šildymo klasikinė sistema 

Comfort Pipe Plus (PE-Xa) viso 1250 m2

*(su Uponor Siccus FX d16 sausa konstrukcija) 

7.000

*(28.000)

8.000

*(10.000)

15.000 

*(38.000)

4. Uponor Smatrix Wave kontrolė

(viso 89 kontūrų, 77 zonų/patalpų)

7.000 2.000 9.000

Viso 67.000

*(88.000)

18.000

*(20.000)

85.000

*(108.000)



DKV ruošimas + grindinis
šildymas & vėsinimas
Pasiūlymas 20 butų namui Anykščiuose 

│

Sprendimai Medžiagos                         

Eur

Darbai

Eur

Viso                           

Eur

1. Decentralizuoto KV ruošimas su Uponor Aqua Port

mazgus (20 vnt.) įleidžiamoje spintelėje kiekviename 

bute,     

22.000 2.000 24.000

2. Uponor Radi pipe ir Aqua Pipe (PE-Xa) šilumnešio ir 

šalto vandens vamzdynai pastate nuo šilumos punkto iki 

Aqua Port mazgų (20 vnt.) ir GŠ kolektorių; su apskaitom 

bendrose patalpose

24.000 10.000 34.000

3. Uponor grindinio šildymo klasikinė Comfort Pipe Plus 

(PE-Xa) sistema,  viso 1250 m2, PRO kolektoriai (20 vnt), 

potinkinėse spintelėse (88 kontūrai);

*(su Uponor Siccus FX d16 sausa konstrukcija)

12.000

*(33.000)

10.000

*(12.000)

22.000 

*(45.000)

4. Uponor Smatrix Wave Pulse kontrolė

(89 kontūrų, 77 zonų/patalpų)

14.000 3.000 17.000

Viso 72.000

*(93.000)

25.000

*(27.000)

97.000

*(120.000)



DKV atsipirkimo analizė

│

Daugiabutis namas 8 butų Vilniuje

/grindinis šildymas 407 m2

Centralizuotas KV 

ruošimas (su KV 

recirkuliacija)

Decentralizuotas KV 

ruošimas su UFH Combi 

Port mazgais

1. Investicijos kaina € 15,847 € 21,886

1.1 Medžiagos - vamzdžiai, izoliacija, jungiamos detalės, KV

vandens apskaita, pamaišymo mazgai grindiniam šildymui / 

Combi Port mazgai (be UFH sistemos, šildymo ir ŠV

apskaitų)

€ 10,997 € 19,636

1.2 Darbai € 4,850 € 2,250

2. Išlaidos apskaičiuotos per 5 eksploatacijos metus € 3,400

2.1 Karšto vandens skaitiklio apskaita (kas metai) € 600

2.2 Karšto vandens skaitiklio keitimas (kas 5 metai) € 800

2.3 Legionella eliminavimas (terminė dezinfekcija kas 6 mėn.) € 2,000

3. Energijos sąnaudos per 5 metus / 10 % € 24,000 € 21,600

4. Viso išlaidos per 5 metus (1+2+3) € 43,247 43,486

5. Ekspl. išlaidų ir energijos sąnaudos metams (2+3)/5

skirtumas per 5 metus

skirtumas per 1 metus

€ 5,480 € 5,800

€ 1,160

Rezultatas:

 Uponor rekomenduojamas sprendimas atsiperka per 5 metus!

 Lyginti su tradiciniu KV ruošimu kasmet toliau sutaupoma apie 21,17 %!

 Uponor Combi Port sprendimas užkerta kelią legionelių atsiradimui ir jų sukeliamoms problemoms!



Bendri nurodymai higienos užtikrinimui

│

• Vandens vamzdynai turi būti suplanuoti optimaliai - vandentiekio 
sistemos turi veikti saugiai ir efektyviai; medžiagiškumas užtikrinti LST EN 
806-2 reikalavimus eksploatacijai 50 metų.

• Higienai užtikrinti būtini tinkami vamzdynų šiluminiai parametrai –
pakankama vamzdžių izoliacija, reikiami atstumai tarp šaltų ir karštų 
vamzdžių...

• Centralizuoto KV ruošimo atveju turi būti išpildomi reikalavimai KV 
recirkuliacijai.

• Vanduo sistemoje turi pasikeisti iki 7 dienų, rekomenduojama 72 val.

• Dėl higienos užtikrinimo bei energetinio efektyvumo rekomenduojama 
decentralizuoti KV ruošimą perkeliant jį prie pat vartotojų. 

• Energiją kaupti ne KV tūriuose, bet šildymo / termofikato.



Uponor Lietuvoje nuo 1984 m

Sprendimų sritys

1. 1. Santechniniai sprendimai - pastatų vandentiekio 

(ir šildymo) vamzdynai d16-110 (PE-Xa ir MLC)

2. 2. Vidaus klimato sprendimai - šildymo ir vėsinimo 

paviršiais (grindys, sienos, lubos) sistemos

3. 3. LHD - Ecoflex izoliuoti vamzdynai (Thermo, Aqua)

4. 4. Kiti - pastatų ventiliacijos, nuotekų ir kt. vamzdynai

5.



arturas.laukys@uponor.com 

+370 652 94618

Ačiū už dėmesį!


