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ARCHITEKTŪRA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Bendroji dalis:
Sklypas, kuriame projektuojamas Fizinių mokslų ir technologijų centro pastatas, yra Saulėtekyje,
Antakalnio sen., Vilniaus m., tai yra vienas iš daugybės sklypų Saulėtekio slėnyje, skirtų mokslinių
tyrimų ir technologijų infrastruktūros parkui. Šiame sklype planuojamas statyti naujos statybos,
visuomeninį, mokslo paskirties statinį. Bendras komplekso plotas sudaro 25466 kv.m. Planuojamas
pastatas yra skirtingo aukštingumo nuo 3 iki 11 aukštų (bokšto), maksimalus pastato aukštis iki
~40m. Čia planuojama sutalpinti FMTC, VU ir VGTU mokslines laboratorijas bei akademines
patalpas.
Sklypas:
Esama situacija yra gražioje vietoje, atokiau Vilniaus miesto įsikūrusiame Dvarčionių gamtiniame
karkase. Čia istoriškai susiformavęs „mokslo miestelis„ , kuriame įsikūrę keli garsiausi Lietuvos
universitetai.
Čia susiformavusiai mokslo, žinių ir technologijų mekai , kurioje kuriamos naujausios technologijos,
nuosekliai vystoma infrastruktūros plėtra, planuojamos urbanistinės teritorijos, vystomi pastatų
projektai apjungiant juos į verslo ir mokslo tandemą. Didžiulėje ~325 ha teritorijoje yra
suplanuota apie 17 sklypų, vienas kurių (1-5) skirtas Fizinių mokslų ir technologijų centro statybai.
Teritorijoje ryškiai dominuoja gamtinis karkasas, daugybe želdinių, kurie sukuria išskirtine aplinką
bei užkoduoja aiškią urbanistikos ir užstatymo formulę. Susiformavusioje užstatymo struktūroje
matyti kaip, šie miskų masyvai harmoningai komponuojasi su esamais architektūriniais pastatų
ansambliais abiejose saulėtekio gatvės pusėse. Todėl planuojamos teritorijos koncepcijoje visus
įmanomus želdynus bei ju masyvus ketinama išsaugoti pritaikant projektuojama pastatą prie šio
miškingo konteksto.
Sklypas projektuojamam FMTC pastatui yra 14355 kv.m. ploto, netaisyklingos formos. Šiaurine ir
Vakarinė sklypo dalis ribojasi su miško(pušų) masyvais. Iš Pietinės ir rytinės pusės suformuota
susisiekimo infrastruktūra, iš kurios numatomi įvažiavimai prie pastato bei patekimai į sklypą. Taip
pat Pietinėje sklypo dalyje urbanistinėje koncepcijoje planuojama aikšte.
Sklypo gerbūvis, dangos, apželdinimas:
Pastatas orientuojamas, maksimaliai išnaudojant sklypo konfigūraciją. Esamos reljefo pokyčiai visa
sklypo plokštuma sudaro apie 3m, tai yra santykinai lygi teritorija įvertinus jos dydi. Esamos
altitudes išlaikomos, nežymai plakiruojant paviršių, įrengiant kietas dangas, sutvarkant sklypo
infrastruktūrą, o pastato užstatymą planuojant taip, kad būtų išvengta radikalių žemės darbų,
aukštų atraminių sienučių. Architektūrine pastato koncepcija „Žalio stogo idėją“ tarsi imituoja
esamo reljefo bionika, planuojami taip, kad butų galima patekti ant pastato stogo nuo esamo
reljefo plokštumos. Siūloma nežymi intervencija ir želdynu formavime, t.y. pašalinant tik tuos
medžius, kurie patenka i užstatymo ribas. Reprezentacinė, pagrindinio įėjimo zona formuojama,
nuo statomos VU bibliotekos, ir perspektyvinės aikštės pusės. Susisiekimo ir parkavimo
infrastruktūra planuojama pagal detalaus plano sprendinius, t.y. dvi naujos, mažo intensyvumo
gatvės nuo saulėtekio al. ir Antakalnio gatvių. Šių gatvių perimetru, suplanuotos antžeminio
parkavimo zonos, ir sklypo šiaurinėje dalyje antžeminio parkavimo aikštelė, kurioje, siūloma įrenti
antžemini 2 aukštu parkingą su bendrai planuojamu 200 vt automobiliams. Dar apie 200
automobilių ketinama sutalpinti požeminėje parkavimo aikštelėje po pastatu.
Pastato tūrinis, planinis, funkcinių ryšių ir zonavimo pagrindimas:
Projektuojamas pastato tai bioniska formos kompozicija, susidedanti is keliu aiškiai atskirtu turiu,
kuriose išdėstomos planuojamos FMTC patalpos. Plastine formos įsikomponuoja tarp esamo reljefo
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ir miško masyvu. Tūrio plastika formuojama pereinančio aukštingumo nuo vakarinio pastato tūrio
11a bokšto, link esančios VU bibliotekos žemėja iki 3a stilobato pulsuojančių-plastišku stogo
kontūru. Planuojamo stogo kontūras iš pietinio fasado pusės tarsi atkartoja fone esančių medžių
laja, nekonkuruoja su želdynų masėmis. FMTC bosto siluetas darnai komponuojasi su fone esančių
16a bendrabučių kompleksu, bei 9 a VU pastatu ansambliu.
Pietinėje pastato dalyje ties VU biblioteka bei planuojamų gatvių sankryžą formuojamas,
reprezentacinis-pagrindinis pastato įėjimas, išreiškiamas masyvia konsolinę konstrukcija.
Planine pastato struktūroje patalpos išdėstomos taip kad atskiri laboratorijų bei fakultetu bei
universitetu plotai susiplanuoja atskiruose, pastato tūriuose. Bokšto turis bei prie jo esantis 4a
stilobate išsidėsto FMTC laboratorijos, link VU bibliotekos esančioje pastato dalyje formuojamas
reprezentacinis holas, planuojama erdve per du pastato aukstus, su atvirais laiptais bei liftu
struktūra. Pagrindine holo erdve numatoma pritaikyti komplekse dirbančių žmonių bei lankytoju
poilsiui, čia numatytos kavines patalpos, projektuojami staliukai minkštasuoliai, sukuriama jauki
komfortiška erdve. Perimetru aplink planuojama holą esančiose patalpose numatomi fakultetai ir
laboratorijos Vilniaus universitetui (žiūr. Architektūrinės dalies planus). Šiaurinėje komplekso dalyje
(žemiausioje 2a) planuojamos patalpelės VGTU laboratorijoms pirmajame pastato aukšte ir dalis
2ajame, cia taip pat išdėstomos dalis ir VU patalpėlių. Pastato turis maksimaliai išnaudojamas,
racionaliai išdėstant patalpas ir suformuojant jaukias erdves, sioje koncepcijoje net stogas
išnaudojamas pritaikant jas viešajam poreikiui. Stogas įrengiamas kaip rekreacine zona poilsiui, su
eksploatuojamu paviršiumi, ji apželdinant žolę bei dengiant terasinėmis konstrukcijomis. Dėl
iškirtinės nuolaidžios stogo konstrukcijos čia galima rengti lauko renginius išnaudojant si privalumą,
amfiteatro paskirčiai.
Pastato fasadų apdaila ir spalvos:
Fasadų apdaila mišri – Pagrindinės fasadų plokštumas ketinama dengti dekoratyvinė apdailinė
plokštė arba akmens plokštėmis, vietomis paliekant aukštos kokybės betono plokštumas.
Pastato architektūra pabrėžiama masyviomis stiklinių fasadų plokštumomis, sukuriant kelių tipų
faktūrinius ornamentus, kuriuos ketinama išreikšti panaudojant pynto nerūdijančio plieno tinklus
arba perforuotus metalo gaminius. Bokštas ir didele dalis pietinio ir rytinio stiklo fasado
formuojamas sukurianti dvigubo fasado motyvą : I. Tai pyntas-perforuotas metalo fasadas, II.
Aukštos kokybes stiklo aliuminio fasadu konstrukcijos, panaudojant inovatyvias stiklo technologijas,
taupančias –gaminančias energija, reguliuojančias patalpų mikroklimatą.
Laikantis „Žalios idėjos“ koncepcijos, didžiąją komplekso stogo dalį ketinama apsodinti žalia danga,
bei medienos terasa kuri butu nuolat prieinama komplekso darbuotojams, bei darniai ir jaukiai įsi
lietu i aplinkini gamtos kontekstą.
Spalviniai sprendiniai pateikti fasadų brėžiniuose bei vizualizacijose, vyrauja natūralios/lengvos
pastelines spalvos.
Surinkto karkaso angos užpildomos įvairiais užpildais (aklini ir skaidrūs stiklo paketai,
termoplokštės, įvairių konstrukcijų ir varstymų langai ir kt). Tai populiari fasadų konstrukcija, o
išbandyti sprendimai užtikrina fasadų konstrukcijų pastovumą, sandarumą, šilumos ir garso
izoliaciją, lanksčius architektūrinius sprendimus. Profiliai su atspindinčia plėvele, kuri sumažina
energijos nuostolius dėl spinduliavimo.
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1. ŠVIESTUVAI
1.1. Evakuacinis šviestuvas-rodykl÷
Įrenginio tipas ir paskirtis
Šviestuvas EVAKUACINIS
Gamintojas
ES
Kilmes šalis
ES
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei Ardena UAB
yra)
Instaliuotas galingumas (kW)
3,6W LED pastovaus veikimo
Kiti parametrai:
Lubinis
Apsaugos klas÷:
IP42
Numatomas kiekis VNT
92

1.2 Šviestuvas darbo kabinetui
Įrenginio tipas ir paskirtis
Šviestuvas darbo kabinetui
Gamintojas
ES
Kilmes šalis
ES
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei Ardena UAB
yra)
Matmenys (ilgis, plotis,) m
0,6x0,6
Instaliuotas galingumas (kW)
4x14W su ekonomin÷mis lempomis
Kiti parametrai:
Įleidžiamas
Apsaugos klas÷:
IP20
Numatomas kiekis VNT
380

1.3 Šviestuvas WC patalpoms
Įrenginio tipas ir paskirtis
Šviestuvas WC PATALPOMS
Gamintojas
ES
Kilmes šalis
ES
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei Ardena UAB
yra)
Instaliuotas galingumas (kW)
2x26W šviestuvas su ekonomin÷m lempomis
Kiti parametrai:
Pakabinamas
Apsaugos klas÷:
IP20
Numatomas kiekis VNT
154
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1.4 Šviestuvas kabinetams
Įrenginio tipas ir paskirtis
Šviestuvas KABINETAMS
Gamintojas
ES
Kilmes šalis
ES
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei Ardena UAB
yra)
Matmenys (ilgis, plotis, gylis) m
0,6x 0,6 x 0,05
Instaliuotas galingumas (kW)
4x18W šviestuvas su paraboline optika ir elektroniniu
droseliu
Kiti parametrai:
Įleidžiamas
Apsaugos klas÷:
IP20
Numatomas kiekis
867

1.5 Šviestuvas fasadui
Įrenginio tipas ir paskirtis
Šviestuvas FASADUI
Gamintojas
ES
Kilmes šalis
ES
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei Ardena UAB
yra)
Instaliuotas galingumas (kW)
6x4,2W šviestuvas su LED lempomis
Kiti parametrai:
Pakabinamas
Apsaugos klas÷:
IP65
Numatomas kiekis VNT
14
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1.6 Šviestuvas technin÷ms patalpoms
Įrenginio tipas ir paskirtis
Šviestuvas TECHNINöMS PATALPOMS
Gamintojas
ES
Kilmes šalis
ES
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei Ardena UAB
yra)
Instaliuotas galingumas (kW)
2x36W su ekonomin÷mis lempomis
Kiti parametrai:
Pakabinamas
Apsaugos klas÷:
IP65
Numatomas kiekis VNT
65

1.7.1 Šviestuvas koridoriams
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)
Instaliuotas galingumas (kW)
Kiti parametrai:
Apsaugos klas÷:
Numatomas kiekis VNT
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Šviestuvas KORIDORIAMS
ES
ES
Ardena UAB
2x11W šviestuvas su ekonomin÷mis
integruotu judesio davikliu
Pakabinamas
IP65
92

lempomis
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1.7.2 Šviestuvas koridoriams
Įrenginio tipas ir paskirtis

Šviestuvas KORIDORIAMS

Gamintojas
ES
Kilmes šalis
ES
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei Ardena UAB
yra)
Instaliuotas galingumas (kW)
2x18W šviestuvas su ekonomin÷mis lempomis su integruotu
judesio davikliu
Kiti parametrai:
Pakabinamas
Apsaugos klas÷:
IP65
Numatomas kiekis VNT
207

1.7.3 Šviestuvas koridoriams
Įrenginio tipas ir paskirtis
Šviestuvas KORIDORIUI
Gamintojas
ES
Kilmes šalis
ES
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei Ardena UAB
yra)
Matmenys (spindulys, gylis) m
0,1, 0,15
Instaliuotas galingumas (kW)
36W LED šviestuvas
Kiti parametrai:
Įleidžiamas
Apsaugos klas÷:
IP20
Numatomas kiekis VNT
468

2. REAKTYVINöS GALIOS KOMPENSAVIMO ĮRENGINIAI
Elektros įrenginiai (elektros varikliai, suvirinimo transformatoriai, j÷gos transformatoriai,
dienos šviesos lempos) normaliu eksploatacijos režimu iš elektros tinklo naudoja ne tik aktyviąją energiją, bet taip pat ir
reaktyvinę energiją.
Naudojant abi energijas yra perkraunami elektros perdavimo tinklai. Išeitis – prijungti
tinkamo galingumo kondensatorių, kuris perduotų reaktyvinę energiją imtuvui, kuriam jos reikia.
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Tokiu atveju sumaž÷ja reaktyvin÷s energijos apkrovimas elektros tinkluose. Toks sprendimas yra vadinamas reaktyvin÷s galios
kompensavimu.
Kompensacijos kokyb÷ apibūdinama galios koeficientu cosφ, tai aktyvios ir pilnos galios
santykis. Idealus santykis yra tuomet, kai cos φ = 1.
Naudojami šie kompensacijos tipai: individuali, grupin÷ ir centrin÷. Individuali
kompensacija yra vadinama tuomet, kai kondensatorius yra pajungtas tiesiai prie vartotojo. Grupin÷ ir centrin÷ kompensacija
naudojama tuomet, kai yra kintama srov÷s apkrova. Kondensatorių įjungimą reguliuoja mikroprocesinis reguliatorius, kuris
nustato tinkamiausią galios koeficientą.
Reaktyvin÷ galia reikalinga pasiekti norimą galios koeficientą yra apskaičiuojama:
Qc = P x (tgarcos _1 – tgarcos _2)
kur, Qc – reikalinga reaktyvin÷ galia pageidaujamam galios koeficientui cos φ2 pasiekti,
P – vartotojo aktyvioji galia,
cos φ 1 – esamas galios koeficientas,
cos φ 2 – pageidautinas galios koeficientas.
Reaktyvin÷ galia kai kuriose įmon÷se, ypač kur daug mažų variklių, sudaro net apie 80 120 procentų aktyviosios galios. Šią iš el. energijos tinklo vartojamą energiją registruoja el.
energijos skaitiklis ir už ją reikia mok÷ti el. energijos tiek÷jui.
EĮĮT ir TET draudžia eksploatuoti kondensatorius, jei talpa (srov÷) skiriasi nuo nominalios daugiau kaip 10%.
Įrenginio tipas ir paskirtis
Reaktyvin÷s galios kompensavimo
įrenginys
Gamintojas
ES
Kilmes šalis
ES
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)
UAB Rifas
Siūlomas kompensavimo įrenginys pad÷s sumažinti mokesčius už reaktyviąją galią.
Įrenginys bus pastatytas pastato elektros skydin÷je.

3. DYZELINIS GENERATORIUS
Apsisūkimai per minutę: 1500 a/min
Generatorius: 400V 50Hz, trifazis sinchroninis, savaiminis sužadinimas, savaime reguliuojamas bei aušinamas, be
šepet÷liu, H klas÷s izoliacija ir tropinis impregnavimas. Įtampos tikslumas ± 1,5 %. IP21 apsaugos lygis.
Galingumas:
- rezerviniame režime: parenkamas TP stadijoje
- nominalus režimas: parenkamas TP stadijoje
Fazavimas: 400V, Dažnis: 50Hz.
Kuro tipas: Dyzelinas.
Dyzelinis variklis: 4 taktai, 1500 apsisukimų per minute 50 Hz, tiesioginis įpurškimas. Aušinamas vandeniu, priverstinai
tepamas dantračiu siurblio pagalbą per keiciamą filtrą, kuro filtras ir įpurškimo siurblys, sauso tipo oro filtras, mechaninis
arba elektroninis apsisukimu reguliatorius. Elektrinis paleidimas, naudojant švino rūgšties bateriją, automatinis stabdymas
tepalo spaudimo sumaž÷jimo arba perkaitimo atveju.
Elektros generatorius: 400V 50Hz, trifazis sinchroninis, savaiminis sužadinimas, savaime reguliuojamas bei aušinamas, be
šepet÷liu, H klas÷s izoliacija ir tropinis impregnavimas. Įtampos tikslumas ± 1,5 %. IP21 apsaugos lygis.
Mova: tiesiogin÷ su kintamosios elektros srov÷s generatoriumi ir lanksciais diskais.
Surinkimas: ant suvirinto, U formos ir nudažyto plieninio r÷mo, su vibracijas slopinanciomis pagalv÷mis, su atspariu
smūgiams kuro baku ir nuot÷kas surinkti skirtu pad÷klu, sumontuotais ant pagrindinio r÷mo.
Valdymo pultas: automatinis paleidimas, lygiagretus tarp generatoriu arba ivadu. Sumontuotas su variklio bei generatoriaus
instrumentais, avarinio isp÷jimo žibintu ir 3-ju poliu automatiniu srov÷s kirtikliu. Sumontuota ant plokšt÷s arba atskirai.
Papildomai: normalus išmetimo duslintuvas, vandeniui atsparus dengiantis gaubtas, nuotolinio valdymo pultas ir
pneumatinis paleidimas.
Testavimas: atliekamas gamykloje.
Montavimas: montuojamas specialiame konteineryje su antivibracine sistema.

4. LAIDAI IR KABELIAI
Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir laidų standartų reikalavimus.
Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žym÷mis arba prid÷tais kitais dokumentais.
4.1 Žemos įtampos j÷gos kabeliai.
Žemos įtampos j÷gos kabeliai – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Nominali kabelių įtampa
0,6/1kV. J÷gos kabeliai turi atitikti pajungiamą galingumą. J÷gos kabeliai turi būti su vario ir aliuminio gyslomis (gyslos tipas
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nurodytas tinklų schemose arba planuose). Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažym÷ta ir neturi būti naudojama
jokiems kitiems tikslams:
- įžeminimas – geltona/žalia,
- neutral÷ – m÷lyna.
Kabeliai turi būti su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu.
Maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutrale turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis su 3 fazin÷m gyslom, viena neutrale ir
viena apsauginio įžeminimo gysla. Vienfaz÷se sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena
neutralia ir viena apsauginio įžeminimo gysla.
Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 90°C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250°C temperatūrai.
Kabeliai vario gyslomis, ugniai atsparūs, A kategorijos. Esant 950°C temperatūrai 1,5val. laikotarpyje gebantys užtikrinti
elektrin÷s grandin÷s nepažeidžiamumą:
Kabelių skerspjūviai nurodyti žiniaraštyje.
4.2 Kabeliai su vario gyslomis nominali įtampa 1000V
Ilgalaik÷ leistina kabelio gyslų temperatūra
+ 90 C
Žemiausia leistina tiesimo temperatūra
- 20 C
Aukščiausia leistina kabelio gyslų temperatūra
+ 250 C
ne ilgiau 5 s tekant trumpojo jungimo srovei
Laidininkas
Izoliacija
Konstrukcija
Nominali įtampa
Bandymų įtampa
Srov÷s dažnis
Kabelių darbo aplinkos temperatūra
Minimalus lenkimo spindulys
1 km kabelio ilgio izoliacijos varža prie + 20
"C temperatūros
Apvalkalo savyb÷s
Paskirtis

vario laidininkas ( gyslos apvalios, monolitin÷s iki 35 mm2, o kitų
skerspjūvių – sektorin÷s, monolitin÷s
PVC izoliacija ( gyslų spalvinis žym÷jimas: juoda, m÷lyna, ruda ir
žaliai geltona)
Ekstruduotas užpildas (iki 35 mm2 skerspjūvio)
Išorinis apvalkalas iš juodo PVC
0,6/1 kV
3,5 kV
50 Hz
nuo - 40 "C iki –50 "C
- ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu
ne mažesn÷ kaip 50 MΩ
atsparus sen÷jimui ir užsiliepsnojimui
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas stacionariesiems
įrenginiams ir komunaliniam tinklui. Galima tiesti patalpų viduje ir
išor÷je , žem÷je ir vandenyje. Naudojamas ten kur yra aukštos
apkrovos ir kitos ypatingos sąlygos.

4.3 Elektros kabelis su vario gyslomis, nominali įtampa iki 750V
Ilgalaik÷ leistina kabelio gyslų temperatūra
+ 70 C
Žemiausia leistina tiesimo temperatūra
- 20 C
Aukščiausia leistina kabelio gyslų temperatūra
+ 160 C
ne ilgiau 5 s tekant trumpojo jungimo srovei
Laidininkas
Izoliacija
Konstrukcija
Nominali įtampa
Bandymų įtampa
Srov÷s dažnis
Kabelių darbo aplinkos temperatūra
Minimalus lenkimo spindulys
1 km kabelio ilgio izoliacijos varža prie + 20
"C temperatūros
Apvalkalo savyb÷s
Paskirtis
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Vario laidininkas ( gyslos apvalios, monolitin÷s iki 35 mm2, o kitų
skerspjūvių – sektorin÷s, monolitin÷s
PVC izoliacija ( gyslų spalvinis žym÷jimas: juoda, m÷lyna, ruda ir
žaliai geltona)
Ekstruduotas užpildas
Išorinis apvalkalas iš juodo PVC
0,75 kV
3,5 kV
50 Hz
nuo - 40 "C iki –50 "C
- ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu
ne mažesn÷ kaip 50 MΩ
atsparus sen÷jimui ir užsiliepsnojimui
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas stacionariesiems
įrenginiams ir komunaliniam tinklui. Galima tiesti patalpų viduje ir
išor÷je , žem÷je ir vandenyje. Naudojamas ten kur yra aukštos
apkrovos ir kitos ypatingos sąlygos.
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4.4 Iki 1kV kabeliai plastikin÷ izoliacija skirti kloti žem÷je, patalpose ir atvirame ore.
Eil.
Techniniai parametrai ir reikalavimai
Dydis, sąlyga
Nr.
1.
Standartas
IEC 60502-1
2.
Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje
Pateikti bandymų protokolų kopijas
laboratorijoje
3.
Vardin÷ įtampa
1 kV
4.
Maksimalioji įtampa
1,2 kV
5.
Vardinis dažnis
50 Hz
6.
Eksploatavimo sąlygos
patalpose;
žem÷je;
atvirame ore;
7.
Aplinkos temperatūra
-35 ... +35 °C
8.
Kabelio konstrukcija:
8.1. Laidininkų skaičius
Nustatoma užsakant:
• 3;
• 4;
• 5
8.2. Laidininkas
Nustatoma užsakant:
• aliuminis;
• varis
8.3. Laidininkų izoliacija
XLPE
8.4. Kabelio gyslų spalvinis žym÷jimas
Pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757
8.5. Išorinis apvalkalas
PVC
8.6. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio
Nustatoma užsakant:
apvalkalo
• užpildas;
• visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta
9.
Maksimali ilgalaik÷ kabelio temperatūra
+ 90 °C
10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam
+ 250 °C
jungimui ( 5 s)
11. Žemiausia klojimo temperatūra
-15 °C
12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai
Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę
13. Minimalus lenkimo spindulys
12xD
D – išorinis kabelio skersmuo
14. Tarnavimo laikas
> 40 metų
15. Garantinis laikas
≥ 12 m÷nesių
Iki 1kV kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai
1 lentel÷
Didžiausia
Laidininko
Didžiausia gyslos (90 °C)
skerspjūvio
Laidininko
aktyvioji varža
ilgalaik÷ darbo srov÷, A
plotas,
konstrukcija*
esant 20 °C,
2
Ω/km
mm
Grunte
Ore
Aliuminio gyslomis
3x16
RE
1,91
80
75
3x35
SM
0,868
135
126
4x16
RE
1,91
80
75
4x35
SM
0,868
135
126
4x70
SM
0,443
196
191
4x120
SM
0,253
268
273
4x240
SM
0,125
398
427
5x16
RE,RM
1,91
80
75
5x35
RM
0,868
135
126
Vario gyslomis
3x16
RE,RM
1,750
105
69
3x35
SM
0,868
174
162
4x16
RE,RM
1,750
105
69
4x35
SM,RM
0,868
174
162
4x70
SM
0,443
254
250
4x120
SM
0,253
348
359
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Didžiausias
išorinis
skersmuo, mm

Mas÷,
kg/km

18
22
20
23
30
38
53
-

400
600
450
650
1200
1900
3800
-

19
23
21
26
33
42

800
1400
1100
1850
3200
5300
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4x240
5x16
5x35

SM
RM
RM

0,125
1,750
0,868

517
105
174

564
69
162

59
22
30

11100
1200
2400

* RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.

5. SKYDAI
5.1 Bendri reikalavimai.
J÷gos spintos skirtos elektros energijos paskirstymui kintamos 400V/230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su
įžeminta neutral÷ ir nueinančių linijų apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. J÷gos spintose turi būti montuojama,
įvadinę, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra. Spinta privalo atlikti reikalavimus keliamus O tipo prietaisams ,
skirtiems eksploatuoti vidutinio klimato zonoje. Įvadiniai aparatai tūri būti montuojami spintos viršutin÷je dalyje, kair÷je
pus÷je, o paskirstymo ir valdymo linijos į dešinę nuo įvadinių aparatų atskiroje spintos dalyje. Įvadinių aparatų gnybtai turi
garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelių gyslų prijungimą (pagal aparatų nominalias sroves).
J÷gos spintų aptarnavimas vienpusis, iš priekio. Durys turi atsidaryti ne mažiau 120° kampu ir rakinamos vidine
įleidžiama spyna. Vidin÷je skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentel÷ su ÷m÷jų pavadinimu, linijos
paskirtimi. Apsaugos laipsnis nemažesnis kaip IP44 jei kitaip nenurodyta.
Maitinimo linijos prie automato (kirtiklio) reikalinga taip pajungti, kad jo judamoji dalis išjungtoje pad÷tyje netur÷tų
įtampos.
5.2 J÷gos spintos turi tur÷ti:
Nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui,
įžeminimo šyną, elektriškai sujungtą su korpusu, bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo laidininkų prijungimui, elektrinę
izoliaciją, atlaikančią 2500 V, 50 Hz bandymo kintamą įtampą, l minutę.
Skydas turi tur÷ti kabelio į÷jimus apačioje ir/arba viršuje.
Skydas turi tur÷ti 30% vietos rezervą išpl÷timui ateityje.
5.3 Kiti reikalavimai j÷gos spintoms:
Šynos turi atlaikyti 10 kA trumpo jungimo srovę,
vidaus jungiamųjų laidų izoliacija 660 V įtampai, metalin÷s spintų konstrukcijos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ir
nudažytos antikorozine danga.
Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų pad÷tis turi atitikti jų technines sąlygas.
Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo tur÷ti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį.
Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi tur÷ti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą.
Vidin÷je skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentel÷ su ÷m÷jų pavadinimu, linijos paskirtimi.
Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo tur÷ti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį.
El. paskirstymo skydas turi būti metalinis, cinkuotas, pritaikytas uždaroms patalpoms.
Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių
Skydas turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelio prijungimui ir aparatų pakeitimui iš priekio.
Visi metaliniai skydo elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru.
Visi skydai komplektuojami pagal projekte prid÷tas principines schemas arba žiniaraštyje pateiktus duomenys.

6. APSAUGA NUO ŽAIBO
Remiantis STR 2.01.06:2009 pastatui reikalingas II kategorijos žaibosaugos įrenginys. Nuo žaibolaidžio iki įžemiklio, srov÷s
nuvedimo laidininką reikalinga kloti artimiausiu keliu. Nuvedimo laidininkas per visą savo ilgą neturi tur÷ti nei kilpų, nei
aštrių kampų, kurie stipriai padidina nuvedimo laidininko induktyvinę varžą, ir gali tapti elektrinio prasimušimo tarp skirtingų
nuvedimo taškų, priežastimi. Be to veikiamos elektrodinaminių j÷gų nuvedimo laidininkas gali būti nutrauktas. Nuvedimo
laidininką rekomenduojama atlikti iš ištiso laidininko galo, be sujungimų. Jeigu be
sujungimų neįmanoma išsiversti, jų būtina atlikti suvirinimo būdu. Jeigu suvirinimo būdas, d÷l tam tikrų priežasčių,
neįmanomas, tada sujungimui galima naudoti varžtus.Visais atvejais sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamų detalių privalo
būti nemažiau kaip du kartus didesnis už sujungiamų detalių skerspjūvį. Metalinių konstrukcijų sujungimuose, per÷jimo varžos
negali būti didesn÷s kaip 0,03 omo. Kaip natūralus žaibolaidžio įžeminimo kontūras panaudojamos pastato kolonos, kurių
armatūra sujungiama su žaibosaugos įrenginiu. Kolonos, kuriuos panaudojamos žaibosaugai, grunte prie pamato apjungiamos
plieninę 40x4 mm juosta.
Žaibolaidžio įžeminimo kontūras privalo būti sujungtas su 0.4 kV įvadiniu įžeminimo kontūru. Bendra žaibosaugos
įžeminimo kontūro varža privalo būti nedaugiau kaip 10 omų.
Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva. Potencialų
išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose naudojami įžeminimai arba įnulinimai, statybin÷s ir gamybin÷s
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metalin÷s-gelžbetonin÷s konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai vamzdynai, technologinių įrengimų korpusai ir pan., - turi būti
pajungti prie įžeminimo arba įnulinimo tinklo. Tam taip pat tinka natūralios metalin÷s jungtys. Vietose, kuriose n÷ra metalinių
kontaktų, tarp konstrukcijos elementų, sujungimus atlikti metalinių jungčių - iš lankstaus plieno troso pagalba. Potencialų
išlyginimo kontūras montuojamas iš 40x4 mm cinkuotos juostos, apjungiant žaibosaugai naudojamas kolonas.
6.1 Žaibolaidžių konstrukciniai elementai.
Nr. Gaminys
Gaminio aprašymas

Gaminio
medžiaga
Al Mg Si

matmenys,
mm
1500mm,
2000mm,
2500mm,
3000mm

1.

Strypinis žaibolaidis
Skirtas tiesioginiam žaibo smūgiui priimti. Skirtas
montavimui ant plokščio stogo su betoniniu pagrindu.
Ø10/16mm

2.

Betoninis pagrindas
Vertikalių elektrodų tvirtinimo baze.

betonas

Ø300mm

3.

Cinkuota viela
Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu
galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo
cinkuota viela 8 mm skersmens. Cinko sluoksnis ne
mažiau 40 mm. Naudojama įžeminamų dalių
pajungimui prie magistralinio įžeminimo kontūro.

Cinkuotas
plienas

Ø8mm

4.

Cinkuota juosta
Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu
galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo
cinkuota juosta, 25x4 mm montuojant pastato viduje ir
40x4 mm klojant lauke grunte. Žem÷je paklotos
cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnis
kaip 150 nm.

Cinkuotas
plienas

40x4mm

5.

Vielos laikiklis, tvirtinant prie kraigo

Nerūdijantis
plienas

180-280mm

6.

Vielos laikiklis, tvirtinant prie sienos/stogo, 36mm
nuo paviršiaus

Plastmasinis

7.

Vielos laikiklis, tvirtinant prie plokščio stogo(jeigu
danga rulonin÷)

Plastmasinis
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8.

Jungtis „Viela-strypinis žaibo ÷miklis“

Cinkuotas
plienas

9.

Jungtis „Viela-viela“, sujungimas M10 varžtu

Cinkuotas
plienas

10.

Jungtis „Viela-metalinis stogas“, konstrukcijos, prie
kurios tvirtinama viela, storis 0,7-8mm

Cinkuotas
plienas

11.

Jungtis „Viela-latakas“

Cinkuotas
plienas

12.

Jungtis „Viela-antenos stiebas“

Cinkuotas
plienas

13.

Jungtis „Viela-lietvamzdis“, lietvamzdžio skersmuo
27-165mm

Cinkuotas
plienas

14.

Kontrolinis sujungimas,
Suteikia galimybę kontakto „viela-juosta” patikrinimui
ir įžeminimo varžų kontroliniam matavimui, v÷lesn÷s
eksploatacijos metu.

Cinkuotas
plienas

15.

13(1)Vertikalus įžeminimo elektrodas.

Cinkuotas
plienas

Ø16mm,
L=1,5m

13(2)Vertikalus įžeminimo elektrodas.
Elektrolitiniu būdu padengtas varin÷ 99,9 procentu
grynumo pl÷vele, kuri molekulių lygyje nepertraukimai
susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą
tempimams, tod÷l su vibraciniu plaktuku galima jį
įkalti giliai į žemę. Varin÷ pl÷vel÷ yra 0,25 mm storio
ir garantuoja gera įžeminimo kontaktą. Strypų galuose
esantys sriegiai, leidžia movų pagalba patikimai
sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti
mažiausią varžą.

Variuotas
plienas

Ø14mm,
L=1,5m

13(3)Elektrodų sujungimo mova.Naudojama strypų
sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žem÷s
korozijai bronzos. Mova yra pagaminta taip, kad
strypai susijungia movos viduryje ir j÷ga kalimo metu
persiduoda ne per mova, o per strypus. Mova taip pat
apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos.
3(4)Įkalimo galvut÷.Pagaminta iš sustiprinto plieno.
Jos d÷ka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų
įkalimui. Galvut÷s matmenys yra parinkti taip, kad
kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo j÷gos
persiduoda strypais , o ne movomis.
13(5)Elektrodo antgalis.Pagamintas iš sustiprinto
plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo
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elektrodo galo. Palengvina strypo įkalimą kietame
grunte.
16.

17.

Kryžmin÷ jungtis
Toks sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su
apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, juosta).
Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis ( galinis)
sujungimas.
Žaibo išlydžių mechaninis skaitiklis
Apskaitos parodymai: 000000-999999
Min. srov÷: 1kA (8/20mS)
Maks. srov÷: 100kA 8/120, banga iki 100mS
Laidininkas: 2x50mm2 (Ø2x8mm)
Darbin÷ temperatūra: -300C iki 800C
Išmatavimai: 120x95x50mm
Apsaugos klas÷: IP65

Cu, Žalvaris
Cinkuotas
plienas

70x70mm
60x60mm

6.2 Apsauga nuo viršįtampių.
Planuojant apsaugą nuo viršįtampių atliekami sekantys veiksmai:
Parenkamos žaibo apsaugos zonos;
Parengiama potencialų išlyginimo grandin÷;
Taisyklingai sumontuojama įžeminimo ir PEN laidininkų prie potencialų išlyginimo grandin÷s;
Viršįtampių apsaugų parinkimas - sumontavimas pagal zonas.
Viršįtampių apsaugos elektros linijose montuojamos, paskirsčius statinio elektros schema pagal LPZ (Lighting
Protection Zone) apsaugos nuo žaibo zonas, ant šių zonų per÷jimo montuojama atitinkamos klas÷s apsauga nuo
viršįtampių.
Apsaugos skirstomos į tris klases: 1-2-3 tipas (arba B, C, D )
Apsaugos priemon÷s zonose turi būti suderintos tarpusavyje taip, kad žemesnio laipto apsaugos nepažeistų
neleistinai didel÷ viršįtampio energija (selektyvus suveikimas).
Be taisyklingai įrengto ekranavimo, viršįtampių potencialų išlyginimo ir įžeminimo darbų - viršįtampių
apsaugų sistemos darbas nebus efektyvyvus.
Jei, pastatas turi išorinę apsaugos nuo žaibo sistemą arba elektros tiekimas yra oro linijomis (atskirais atvejais ,
jei ant pastato yra iškylę ižeminti elementai-antenos ir kt.) – tokio pastato elektros įvadiniame skydelyje (
per÷jimas iš 0 žaibo apsaugos zonos į 1 ) statomi :
B pakopa. 1 klas÷ ( 1 tipas ) Iškrovikliai, kurie įrengiami įvadiniame arba skirstomajame skydelyje. Šios
pakopos iškrovikliai nukrauna pirminę žaibo sukeltą viršįtampį, tod÷l jie testuojami artima žaibo sukelta srove
Iimp, kurios impulso bangos forma 10/350 µs. Nesant žaibo į pastatą arba elektros linijas, pataikymo tikimybei
B pakopos iškroviklių prijungtų prie maitinimo linijos įrenginių apsaugai nebūtinas.
C pakopa. 2 klas÷ ( 2 tipas) Ribotuvai, kurie įrengiami maitinimo skydelyje po B pakopos iškroviklių. Šie
ribotuvai bandomi nominalia srove Isn, kurios impulso bangos forma 8/20 µs.
D pakopa. 3 klas÷ ( 3 tipas) Šios pakopos apsaugos nuo viršįtampių jungiamos kuo arčiau vartotojo ir tai yra
paskutinis apsaugos nuo viršįtampių laiptas. Šie ribotuvai bandomi trumpo jungimo impulsine srove, kurios
bangos forma 8/20 µs, o viršįtampio banga 1,2/50 µs.

7. ĮŽEMINIMAS
7.1 Bendri reikalavimai.
Žmonių apsaugai nuo elektros srov÷s, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir įnulinimą.
Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudojami natūralieji įžemintuvai.
Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios paskirties įrenginius, reikia
naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi tenkinti visus apsauginiams, darbiniams ir apsaugos
nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus
reikalavimus.
Įžeminti arba įnulinti reikia šias įrenginių dalis:
-elektros mašinų, transformatorių, aparatų, šviestuvų ir pan. korpusus,
-elektros aparatų pavaras,
-antrines matavimo transformatorių apvijas,
-skirstymo ir valdymo stočių, skydelių ir spintų korpusus, taip pat nuimamąsias ir atidaromąsias jų dalis, ant kurių sumontuoti
kintamos srov÷s, aukštesn÷s kaip 50 V, ar nuolatin÷s srov÷s, aukštesn÷s kaip 75 V, įtampos įrenginiuose (zonose, kuriose
galimi sprogimai – neatsižvelgiant į įtampą),
-atramines konstrukcijas, metalines lentynas, lovius, juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai, taip pat kitas
metalines konstrukcijas, ant kurių montuojami elektros įrenginiai.
Įnulinimui naudojami apsauginiai nuliniai arba apsauginiai laidininkai.
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Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - penktasis – trifaz÷je sistemoje,
trečiasis – vienfaz÷je sistemoje – izoliuoti laidai.
Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti.
Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos bei cheminio poveikio.
Įžeminimo ir apsauginių laidininkų per÷jimuose per sienos ir perdangos vietas reikia sandarinti nedegia medžiaga.
Apsauginio įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti pažym÷ti žalia ir geltona spalvomis.
Draudžiama kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkus jungti nuosekliai.
7.2 Principin÷ potencialų suvienodinimo schema.
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1-skirstomasis skydas; 2-įžeminimo laidininkai; 3-vandens skaitiklis; 4-pagrindin÷ įžeminimo šyna; 5-vandentiekio įvadas; 6antena; 7-šilumos vamdzynas; 8-izol.vamdzys; 9-duojotiekis; 10-komp.tinklai; 11-apsauginis laidininkas(PE); 12-sujungimo
PE laidininkai(ne mažiau 16mm2); 13-nuotekos; 14-sujungimas(PEN-PE); 15-įžemintuvas arba pastato pamatų armatūra; 16žaibosaugos įžemintuvas.

8. STATYBOS MONTAVIMO DARBAI
8.1 Kabelių montavimo darbai.
Elektros laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrin÷ms linijoms. Siekiant išvengti elektros traumų eksploatuojant
pastatą, laidininkus rekomenduojama tiesti tam tikslui skirtose zonose, pasl÷ptai.Laidininkus tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos
ruožuose ir 0,15 m atstumu nuo posūkio kampo viršūn÷s, bei 0,05 – 0,1 metro atstumu nuo atšakų d÷žučių arba aparatų
(prietaisų).
Patalpose su pakabinamomis lubomis, atšakų d÷žutes montuoti:
virš pakabinamų lubų, kai ertm÷ virš jų yra lengvai prieinama
0,1 m žemiau lubų, kai ertm÷ virš jų yra neprieinama.
Kištukinius laidus įrengti 0,3 m aukštyje nuo grindų dangos paviršiaus, išskyrus atskirai nurodytus atvejus, ir ne arčiau 0,5 m
nuo atvirai nutiestų metalinių šildymo sistemos, vandentiekio bei dujotiekio vamzdynų (prietaisų). Jungiklius įrengti 1,05 m
aukštyje nuo grindų dangos paviršiaus. Jungiklių blokus montuoti horizontaliai.
Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo j÷gos. Vertikaliuose trasų ruožuose kas 3 – 4 m
vamzdžius tvirtinti nejudamai. Min÷tuose ruožuose laidininkus tvirtinti kas 30 m (iki 25 mm2 imtinai) ir kas 20 m
(70…150mm2), įrengiant pratraukimo d÷žutes.
Skirstomuosius skydus įrengti ne arčiau 0,5 m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo bei dujotiekio vamzdžių. Skydus
įrengti taip, kad jų viršus būtų ne aukščiau 1,7 m nuo grindų dangos paviršiaus. Laidininkų skerspjūviai ir mark÷s privalo
atitikti projekte nurodytiems skerspjūviams ir mark÷ms. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardin÷s srov÷s ir
apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir montažin÷ talpa turi atitikti
projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus būtina vadovautis elektrotechninių įrenginių įrengimo taisykl÷mis bei
gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje.
Tam kad išvengti įrengiamų aparatų tarpusavio įtakos, būtina:
-naudoti tiktai CE žymeniu ženklintus aparatus ir prietaisus, nes tai gali garantuoti, kad šie gaminiai atitinka EEB išleistą
direktyvą 89/336, modifikuotą direktyvomis 73/23, 92/31, ir 93/68, reglamentuojančią elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) reikalavimus. Šie reikalavimai galioja elektromagnetinei aplinkai 1 (LST EN 50082 – 1:1999, I-oji dalis). Angos
statybin÷se konstrukcijose, nutiesus kabelius, vamzdžius ir kanalus, turi būti sandarinamos ugniai atspariomis ir dujoms
nelaidžiomis medžiagomis, laiduojančiomis
sandarumą apibr÷žtam laikotarpiui (nemažiau kertamos sienos, perdangos), kurios v÷lesn÷s instaliacijos atveju gali būti lengvai
pašalinamos, arba specialiais riebokšliais. Angos, esančios žemiau žem÷s paviršiaus, turi būti hermetizuotos pripučiamomis
kameromis su hermetiko sluoksniu arba šildant susitraukiančiais riebokšliais, prieš tai įbetonavus reikiamo diametro plastikinį
arba betoninį vamzdį. Perdangų, pertvarų ir sienų kirtimo vietose, 0,3 m ruože abipus kertamų konstrukcijų, kabeliai ir
instaliaciniai vamzdžiai turi būti nudažyti liepsną slopinančiais apsauginiais dažais arba mišiniais, kurie, veikiami šiluminio
spinduliavimo arba liepsnos, išsiplečia, sudarydami žemo šilumos laidumo apvalkalą, pvz. Dažais TEKNOSAFE 100
(Teknos). Prieš padengiant apsauginiais dažais arba mišiniais, kabeliai ir vamzdžiai turi būti gerai nuvalyti nuo dulkių, purvo ir
riebalų likučių. Apsauginio mišinio sluoksnio storis turi atitikti gamintojo reikalavimus.
Pakloti kabeliai privalo tur÷ti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą s÷dimą ir temperatūrinių deformacijų
kompensavimą. Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai
prie galin÷s movos, abiejose išlinkimų pus÷se, prie sujungimo movų. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis
siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos
konstrukcijos. Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti mažesnis už spindulį, nurodytą kabelio technin÷se
sąlygose. Magistraliniai ir skirstomieji vidaus tinklai atliekami variniais kabeliais su PVC ir XLPE izoliacija paklojant juos
atvirai cinkuoto plieno loveliuose, ant kop÷čių tipo metalinių konstrukcijų, bei kabeliniuose stovuose. Visi grupiniai vidaus
tinklai atliekami A kategorijos variniais kabeliais su savaime gęstančia (nepalaikančia degimo) izoliacija.
Visi grupiniai tinklai kurie klojami pastato grindyse, lubose, kapitalin÷se sienose pasl÷ptai užmonolitinant yra atliekami
plastikiniuose elektros montažiniuose vamzdžiuose. Neapsaugotų laidų tvirtinimas metalin÷mis apkabomis, bandažais privalo
būti atliekamas naudojant izoliacines tarpines. Elektros mašinos , aparatai ir prietaisai, kurių vienetin÷ galia 2kW ir didesn÷,
turi būti prijungiami prie skirstamojo skydelio atskira elektros grandine. Pasl÷ptosios elektros instaliacijos vamzdžiai, kanalai
ir lanksčios metalin÷s rankov÷s turi būti sandarūs ir įrengti atsižvelgiant į reikalavimus.
Pastatuose – šviestuvų pajungimą reikalinga atlikti kištukinių lizdų arba gnybtų rinklių leidžiančios pajungti 4 mm2
laidininkus.
Šviestuvus būtina pajungti taip, kad įvado vietoje laidai nebūtų mechaniškai pažeidžiami, o sujungimo kontaktai būtų
apsaugoti nuo mechaninio apkrovimo. Bendro apšvietimo šviestuvų korpusų įžeminimas, kada paleidimo reguliavimo
įrenginys montuojamas šviestuve, atliekamas įžeminimo – įnulinimo laidą klojant nuo artimiausios atsišakojimo d÷žut÷s.
Visi laidų galai pajungiami prie šviestuvo, automato, skydelio ir panašiai, turi tur÷ti pakankamą ilgio atsargą pakartotinam
pajungimui nutrūkus laidui. Išjung÷jus ir rozetes prie durų reikalinga montuoti taip, kad atsidariusios durys jų neuždengtų.
Rozetes nuo įžemintų dalių (vamzdynų, šildymo radiatorių ir pan.) montuoti ne arčiau kaip 0,5 m.
Prieš priduodant apšvietimo tinklus, būtina atlikti jų išbandymą ir patikrinimą
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Apšvietimo tinklus reikalinga išbandyti ir darbine įtampa įjungiant visus šviestuvus.
Lempos galia turi būti ne didesn÷ kaip numatyta konkrečiam šviestuvui. Neleidžiama nuimti šviestuvų šviesos sklaidytuvų,
ekranuojančių ir apsauginių grotelių. Lempos turi būti maitinamos ne didesne kaip vardin÷ įtampa.
Apšvietimo tinklo skyduose ir rinkl÷se greta visų jungiklių (kirtiklių, automatinių jungiklių) turi būti užrašai su linijos
pavadinimu, numeriu ir paskirtimi, o greta saugiklių turi būti nurodyta tirptuko srov÷.
Valyti šviestuvus, keisti lempas ir saugiklius turi specialiai apmokyti darbuotojai. Šviestuvų valymo periodiškumas nustatomas
atsižvelgiant į vietos sąlygas.
Apšvietimo tinklą reikia apžiūr÷ti ir tikrinti:
darbo apšvietimo automatinius jungiklius – ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį dienos metu;
darbo vietų apšviestumą matuoti – prieš pradedant eksploatuoti ir prireikus.
Pasteb÷ti defektai turi būti kuo greičiau šalinami. Privaloma tikrinti darbo apšvietimo stacionarių įrenginių ir elektros
instaliacijos būklę, atlikti izoliacijos bandymus ir varžos matavimus prieš pradedant eksploatuoti, v÷liau – pagal technikos
vadovo patvirtintą grafiką.
Apšvietimo instaliacijos montavimo darbų kontrol÷
Patalpose su pakabinamomis lubomis numatomi šviestuvai į gipso kartono arba T-profilio lubas (apsaugos klas÷ nurodyta
plane). Visi apšvietimo prietaisai turi būti pateikti su įmontuotais elektros energijos koeficiento korekcijos kondensatoriais
(cosφ ≥ 0,95). Šviestuvai su liuminescencin÷mis lempomis gali būti su elektroniniu balastų.
Evakuacinio apšvietimo, nurodančio iš÷jimo kryptį, šviestuvai turi būti su akumuliatoriumi, užtikrinančiu ne mažiau
negu 3,0 val. darbą dingus maitinimui. Apsaugos klas÷ ne žemiau IP44. Evakuacinio apšvietimo įranga turi būti pilnai
sukomplektuota.
Kai laidai ir kabeliai klojami lygiagrečiai su vamzdynu, atstumas nuo laido ar kabelio iki vamzdyno turi būti ne mažesnis, kaip
100 mm, o iki lengvai užsiliepsnojančių ir degių skysčių ir dujų vamzdynų – ne mažesnis kaip 400 mm. Atvirai klojant laidus
ir kabelius būtina įvertinti pastato ir patalpos architektūrines linijas (karnizus, plintusus ir pan.).
Elektros instaliacijos atramin÷s konstrukcijos (stovai, laikikliai, apkabos ir pan.) privalo tvirtintis prie pastato statybinių
konstrukcijų jų nesusilpninant.
Prieš priduodant vidaus tinklus, būtina atlikti jų išbandymą ir patikrinimą.
Ypatingą d÷mesį reikalinga atkreipti į: kontaktinių sujungimų patikimumą, saugiklių tirptukų ir automatinių išjung÷jų
nominalias sroves, nepertraukiamą įžeminimo tinklą (atskirų aparatų, skydelių ir skydų korpusų pajungimą prie įžeminimo
magistral÷s).
8.2 Šviestuvų įrengimas.
Projekte numatyti būtinos elektrosaugos klas÷s ir būtino mechaninio atsparumo šviestuvai, tod÷l jų keitimas galimas
tiktai gavus raštišką projekto autoriaus sutikimą. Naudojamų lempų galia, šviesos srautas bei spalvų perteikimo geba
turi atitikti projekte nurodytoms technin÷ms charakteristikoms. Šviestuvų įrengimo vietų nužym÷jimą vykdyti
vadovaujantis projekto architektūrin÷je (interjerų) dalyje nurodytais sprendimais. Akivaizdūs nukrypimai nuo
projekte nurodyto šviestuvų išd÷stymo yra neleistini.
Sieninius šviestuvus įrengti 2,3 m aukštyje, jeigu šalia šviestuvo nenurodytas kitoks įrengimo aukštis. Šviestuvus virš
praustuvų montuoti simetriškai praustuvų atžvilgiu. Minimalus atstumas tarp į pakabinamas lubas įleidžiamų šviestuvų ir
perdangos konstrukcijos, įskaitant šilumos bei garso izoliacijos sluoksnį, turi būti lygus 25 mm. Jeigu šviestuvai yra skirti
įrengimui ant degių paviršių ir paženklinti tai patvirtinančiu žymeniu, šis reikalavimas netaikytinas, minimalus atstumas tarp
šoninių šviestuvų paviršių ir statybinių konstrukcijų privalo būti lygus 50 mm. Šviestuvų tvirtinimui naudoti kartu su
šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, laiduojančius saugų ir patikimą atitinkamos mas÷s šviestuvų įrengimą, bei
leidžiančius prireikus juos nuimti ir v÷l pakartotinai pritvirtinti. Evakuacinio – avarinio apšvietimo šviestuvus privalu įrengti
projekte nurodytose vietose. Evakuacijos krypčių ženklinimui naudoti tiktai standartines baltos spalvos piktogramas žaliame
fone. Evakuacinio – avarinio apšvietimo autonominio funkcionavimo trukm÷s geba privalo atitikti projekte nurodytai trukmei.
Naudojant šviestuvus, neaprūpintus avarinio maitinimo moduliais, pastaruosius įrengti šviestuvuose arba ertm÷je virš
pakabinamų lubų, ne toliau 1,0 m nuo lempos, jeigu techniniame pase nenurodytas kitoks atstumas. Avarinio maitinimo
modulių prijungimą atlikti vadovaujantis kartu su moduliu tiekiama jo prijungimo schema. Avariniame režime dirbsiančių
lempų kompensuojančius kondensatorius demontuoti. Akumuliatorių įkrovimo būkl÷s indikatorius (šviesos diodus)
įrengti gerai matomoje vietoje. Evakuacinio – avarinio apšvietimo funkcionavimo kontrolei, įrengti rankinio arba automatinio
testavimo įrenginius.
8.3 Vamzdžių paklojimas.
Ant sienų klojami vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindin÷mis statybinių konstrukcijų linijomis ir galimai
mažiau kristi į akis. Vamzdžiai tvirtinami prie pagrindo ne rečiau kaip kas 1 m; jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti
vamzdžio diametrą; laikikliai tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo movos. Klojant vamzdžius ant grindų žiūr÷ti, kad užpilamas
betono sluoksnis būtų storesnis už vamzdžio diametrą; priešingu atveju –reikia iškirsti griovį vamzdžio įleidimui; tas pats
galioja ir klojant vamzdžius sienose. Vamzdžiai jungiami specialiomis movomis; movos pastato išor÷je hermetinamos
silikoniniu hermetiku. Pereinant iš grindų į sieną arba darant 90o naudoti gofruotas movas; daryti smailius kampus (mažiau
kaip 90o) – draudžiama. Vamzdžių klojimo trasoje ne rečiau kaip kas 25 m ir vamzdžių atsišakojimo vietose montuojamos
pratraukimo d÷žut÷s; pratraukimo d÷žut÷s taip pat statomos jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posūkiai (po 90o).
Pratraukimo d÷žut÷s montuojamos sienose arba grindyse. Dangtelis turi būti vienoje plokštumoje arba grindų dangos lygyje.
D÷žut÷s tvirtinamos įtinkuojant, įbetonuojant arba varžtais. Vamzdžiai turi įeiti į pratraukimo d÷žutes 1-2 cm. Į d÷žutes
vamzdžiai įvedami tiesiogiai arba per gofruotas movas. Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti
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pratraukimo vielą ir pritraukti kabelius. Į paklotus vamzdžius įveriamos pratraukimo virvut÷s. Ant kiekvieno virvut÷s galo
užrišamas 5-10 cm ilgio vamzdžio gabal÷lis (kad neišsivertų). Vamzdžių galai hermetinami, kad nebūtų užkišti.
Vamzdžiai turi būti sužym÷ti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas. Visi kabelių pra÷jimai per statybines
konstrukcijas turi būti hermetizuojami specialiomis ugniai atspariomis medžiagomis, kabeliai papildomai dar ≥ 300mm nuo
statybinių konstrukcijų turi būti apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis medžiagomis arba dažomi ugniai atspariais dažais.
8.4 Saugos reikalavimai montavimo darbams
Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos
vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atatinkami įsp÷jamieji užrašai
tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų
instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.
Saugos priemon÷s montuojant
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir d÷žutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC
dangteliai. Plokšt÷s, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir
mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, d÷l Rangovo kalt÷s įvyksta pažeidimai,
įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar
geresnę būklę.
8.5. Reikalavimai žaibosaugos montavimo darbams.
Geriausias būdas įžeminimo įrengimui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibroplaktukai. Jų panaudojimas
leidžia:
- įžeminimo strypų įkalimą iki 25-30m;
- įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose patalpose, sunkiai prieinamose
vietose ir pan.). Šiuo metodu elektrinio vibroplaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai elementai
teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvut÷. Sustiprinta galvut÷ neleidžia deformuoti sriegių, kalimo j÷ga
persiduoda tiesiogiai strypui, tod÷l visada lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam pra÷jimui pro pasitaikančias žem÷je kliūtis,
yra uždedamas kietasis antgalis. Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozin÷s pastos. Ji palengvina sriegio
susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai
užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu palengvinančių strypo įkalinimą į gruntą . Viršutinis strypas prasideda įkalimo
galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvut÷s matmenis būtina parinkti taip , kad nebūtų sugadinta sujungimo mova.
Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžmin÷s jungties pagalba.
Įžeminimo elektrodai kalami 3m atstumu vienos nuo kito tiese. Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti
elektrodų skaičių , arba jų įgilinimą.
8.6. Reikalavimai vidaus žaibosaugos montavimo darbams.
Apsaugų parinkimas –
B pakopa
jei statinys priskiriamas 1-2 apsaugos nuo žaibo klasei (pagal LST EN 62305-2 nuostatas ) montuojamas
prietaisas MC50 B (Iimp 50kA fazei) arba MCD50 B koordinuotas žaibo ribotuvas -iškroviklis (jis tinka-jei
tam pačiame įvadiniame skydelyje montuosime ir C pakopos prietaisus)
jei statinys priskiriamas 3-4 apsaugos nuo žaibo klasei rekomenduojame montuoti V50B+C (Iimp-12,5kA
fazei) arba V25B+C (Iimp-7 kA fazei) kombinuotas apsaugas nuo viršįtampių.
Prijungiant aktyvius laidus L1, L2, L3 ir nulinį laidą reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad jiems teka absorbuoti
didžiąją dalį žaibo sroves. Tod÷l mažiausias jų skersmuo gali būti 16 mm2. Tai taikoma tik laidams, kurie eina
link namo įvado d÷ž÷s. Toliau galima instaliuoti atitinkamų nominalių skersmenų laidus (atsižvelgiant į namo
įvado saugiklių vardinę srovę), jei teka silpna srov÷. Maksimalus jungimo skersmuo yra 50 mm2. Iškroviklio
(arba iškroviklių) įžeminimo laidas prijungiamas trumpiausiu keliu prie vartotojo įrenginio įžeminimo.
Įrengiant B pakopos iškroviklius reikia laikytis bendrų nurodymų:
− Visą laiką turi būti pasirūpinta, kad iškroviklio įžeminimas būtų susietas su vartotojo įrenginio
įžeminimu;
− TN tinkluose PEN/PE laidai ir vartotojo įrenginio įžeminimo laidas sujungiami kartu (potencialų
išlyginimo šyna);
− Jei įvado apsauginio automato vert÷ yra didesn÷ kaip 500A (naudojant MC50B apsaugas)- reikalingas
papildomas saugiklis 160A viršįtampio grandin÷je, jei 160A (naudojant V50B+C apsaugas)- reikalingas
125A lydus saugiklis viršįtampio grandin÷je.
TT ir TN-S tinkluose B klas÷s iškroviklius reikia jungti tarp fazinio ir nulinio laido. Papildomai reikalingas
NPE suminio kibirkščiavimo iškroviklis tarp nulinio ir PE laido (3+1 schema) – naudojamas tipai
MC50B/3+NPE arba kombinuotas PS4-B+C (1-2 klas÷s statiniams) arba V50B+C3+NPE (V25B+C3+NPE)(3-4 klas÷s statiniams) V25B+C1+NPE – vienfaziam tinklui
TN-C tinklui – tripoliai iškrovikliai – tipas MC50/3 (1-2 klas÷s statiniams) arba V50B+C/3 V25B+C/3 (3-4
klas÷s statiniams)
C pakopa
C pakopa yra privaloma visiems pastatų tipams įvadiniuose arba skirstamuose skydeliuose.
Skirstomajame skydelyje – montuojame C pakopos prietaisus V20C viršįtampio ribotuvus ( jei pastato įvade jau
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sumontuota B+C klas÷s apsauga - nuo šių viršįtampių, C klas÷s apsauga rekomenduojama montuoti, jei
skirstomasis skydelis yra nutolęs nuo įvadinio skydelio toliau kaip 15-20 m – kitu atveju C klas÷s prietaiso
dubliuoti nereikia)
Jei pastatas daugiaukštis arba pramoninis - aukštų skirstamuosiuose skydeliuose montuojame C klas÷s pritaisus
V20C arba kombinuotus C+D klas÷s prietaisus V10C+D.
Iškroviklio įžeminimo laido skersmuo nustatomas taip pat, kaip ir pagrindinio potencialų išlyginimo
laidams. TT ir TN-S tinkluose C klas÷s iškroviklius reikia jungti tarp fazinio ir nulinio laido. Papildomai
reikalingas NPE suminio kibirkščiavimo iškroviklis tarp nulinio ir PE laido (3+1 schema) – naudojamas tipai
V20/C3+NPE arba V10C+D/3+NPE (3-4 klas÷s statiniams) (V101+NPE – vienfaziam tinklui)
TN-C tinklui – tripoliai iškrovikliai – tipas V20C/3 arba V10C+D/3
Montuojant C klas÷s apsaugą nuo viršįtampių reikia laikytis pagrindinių reikalavimų:
− iškroviklio įžeminimas būtų susietas su vartotojo įrenginio įžeminimu;
− PEN laidas neturi būti naudojamas įžeminimui;
− Jei prijungimo vietoje naudojama skyrstymo PE šyna arba PEN šyna, tai reikalaujama, kad šios šynos
būtų sujungtos per atskirą įžeminimo laidą su vartotojo įrenginio įžeminimu;
− Kai viršįtampio iškrovikliai instaliuojami už saugiklio, turi būti įtaisyti selektyvus FI apsauginiai
saugikliai, visiškai atsparūs impulsinei srovei, kad būtų išvengta nepageidaujamo apsauginio automato
išsijungimo;
D pakopa
D pakopa – kompiuterin÷s įrangos apsaugai – viršįtampio ribotuvai montuojama kuo arčiau saugomo prietaiso.
Parenkama pagal instaliavimo tipą – jei montuosis į instaliacinį kanalą ar d÷žutę – tipas USM-A (turintis akustinį
fukcionalumo pažeidimo signalą) , jei montuojams į kanalą 45mm elementas USS45-O, jei montuosime
skydelyje ant standartinio DIN b÷gelio VF230AC/DC (arba kombinuotas variantas V10C+D), atskirais atvejais –
jei norime apsaugoti televizijos imtuvus – kombinuota apsauga – el.grandinei+apsauga infornacinei –TV-SAT
linijai- tipas FC-SAT-D
D klas÷s prietaisas tur÷tu būti montuojamas nuo C klas÷s prietaiso ne arčiau 10 m (kad išsaugoti suveikimo
selektyvumą). Vienas viršįtampių ribotuvas gali saugoti vieną ar grupę įrenginių.
8.7. Vietiniai bandymai.
Bendroji dalis.
Bandymai turi būti vykdami taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dvejų nepriklausomų
atskaitos taškų. Pabaigus atskiras darbo dalis, Rangovas kartu su Užsakovu privalo atlikti visus vietinius bandymus. Rangovas
savo l÷šomis užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo j÷ga ir aparatūra bei prietaisais, reikalingais efektyviam darbui bei
priežiūrą. Prietaisų tikslumas, reikalui esant, turi būti pademonstruotas. Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti
išbandyta kaip visuma realioms sąlygomis, kad Užsakovas įsitikintų, jog kiekvienas komponentas sąveikoje su likusia sistemos
dalimi funkcionuoja teisingai. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad jo darbai ir
visi prietaisai, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizin÷s būkl÷s ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas.
Derinimai, įrodantys, kad sistema veikia, kaip numatyta, turi būti atlikti nemokamai. Prieš paskelbiant galutines išvadas,
Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų bandymų duomenų lapus. Šie lapai turi būti užpildyti po apsauginių įrenginių
suderinimo. Juose turi būti pateikta tokia informacija:
· Įrangos kodas ir aprašymas
· Pilni identifikacin÷s plokštel÷s duomenys
· Bandymų procedūros aprašymas, techniniai bandymų rezultatai
· Bandymų data
· Personalas dalyvavęs bandymuose
· Pastabos ir klaidų aprašymas
· Bandymų prietaisų sąrašas
Bandymai montažo metu
Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikin÷ti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta patenkinamai ir atitinka
kontrakto reikalavimus. Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo
laikas ir užrašomos visos klaidos arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas bandymams reikalingas priemones.
Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams vykdyti.
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Šildymas, v÷dinimas, orkondicionavimas
Šildymo sistemos parametrai
Patvirtiname, kad siūlomieji sprendimai atitiks Užsakovo reikalavimuose nurodytus reikalavimus, bei
galiojančių teis÷s aktų ir normų reikalavimus.
Šildymo sistemos darbo ir technologinių parametrų aprašymas.
ŠILDYMAS
SKAIČIUOTINI LAUKO ORO PARAMETRAI
Žiemą

T= -23 ºC, h= -21,9 kJ/kg.

Vasarą

T= 26,1 ºC, h= 53,2 kJ/kg.

PROJEKTINIAI VIDAUS ORO PARAMETRAI
Auditorijos, laboratorijos, technin÷s patalpos

19ºC

Koridorius

18ºC

Tambūras, pagalbin÷s patalpos

17ºC

Visose naujai statomo pastato patalpose pagal poreikį bus naujai įrengiama šildymo sistema.
Rangovas užtikrins stabilų ir funkcionalų, atitinkantį visus reikalavimus (STR ir nurodytus
užsakovo) visų inžinerinių sistemų darbą. Visos inžinerin÷s komunikacijos ir įranga atitiks STR,
užsakovo reikalavimus.
Rangovas bus atsakingas už viso pastato, inžinerinių sistemų tinkamą būklę ir veikimą, atitikimą
STR ir pridavimą Valstybinei pri÷mimo komisijai.
Šildymo ir šilumos tiekimo sistemos parametrai pasirenkami atsižvelgiant į RSN 156 – 94 pateiktus
klimatinius duomenis. Žiemą temperatūra -23°C, Vilniaus mieste. Patalpų šilumos poreikiai paskaičiuoti
pagal HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ pateiktas vidaus
temperatūras. Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslo centro pastatas yra 10 aukštų. Šilumos šaltinis
– miesto šilumos tinklai.
Šildymo sistema bus suprojektuota šioms temperatūroms:
tiekiama šildymo sistemos temperatūra 80oC, grįžtama šildymo sistemos temperatūra 60oC;
Naujai projektuojamos šildymo sistemos plieniniai magistraliniai vamzdžiai tiesami pirmo aukšto
pogrindžio kanaluose ir cokolinio aukšto grindyse. Stovai bus plieniniai, montuojami pasl÷ptai
statybin÷se konstrukcijose. Aukščiausiose vietose montuojami automatinio nuorinimo vožtuvai,
žemiausiose- vandens išleidimo ventiliai. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai montuojami su
nuolydžiu ≥0,002. Ant kiekvieno šildymo sistemos stovo paduodamos linijos statomas rutulinis ventilis,
ant grįžtamos- balansinis ventilis.
Šildymo prietaisai- plieniniai radiatoriai apatinio pajungimo su įmontuotais termostatiniais ventiliais
su išankstiniu nustatymu ir galvomis termostatiniam ventiliui su fiksatoriumi prieš nu÷mimą. Ant
kiekvienos atšakos numatyta reguliuojamoji bei uždaromoji armatūra pagal vamzdžio nominalų diametrą.
Ant tiekiamos linijos numatyti rutuliniai ventiliai, ant grįžtamos balansiniai ventiliai.
Aukščiausiose sistemų vietose numatomi oro išleidimo, o žemiausiose – vandens išleidimo vožtuvai.
Sistema nuorinama per viršutinio aukšto radiatorius.
Administracin÷se patalpose ir bendro naudojimo patalpose naudojami šildymo prietaisai radiatoriai.

Sumontavus sistemą, bus atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis
išbandymas.
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Laboratorijų patalpose numatytas panelinis šildymas, vamzdynai įrengiami sienose ir šildymas vykdomas
spinduliniu principu. Kadangi patalpose vykdoma veikla, kuri gali vykti tik labai švarioje aplinkoje, šiuo
atveju pasirenkamas panelinis šildymas. Sienų konstrukcijose montuojami plastikiniai vamzdynai
grindinio šildymo principu. Ir šildomos patalpos spinduliniu būdu. Temperatūros pažeminimo mazgas su
cirkuliaciniais siurbliais numatytas kolektoriaus d÷žut÷je. Suprojektuoti reguliuojami kolektoriai. Prie
kolektorių ant paduodamų linijų numatyti rutuliniai ventiliai, ant grįžtamų – balansiniai. Ant kolektorių
įrengti automatinius su atbuliniais vožtuvais nuorintojus d15. Patalpose visu perimetru įrengti
kompensacines siūles.
Panelinį šildymą montuoti plastikiniais vamzdžiais su aliuminio folija d16x2,0; PN10. Vamzdynai
klojami kas 15cm.
Virš į÷jimų į patalpas numatomos oro užuolaidos, tokiu atveju į patalpas nepateks šalčio banga
(žiemos metu) ir nereik÷s patalpų papildomai šildyti numatant didesnius galingumus šildymo
sistemos.
APRŪPINIMAS ŠILUMA
Komplekso aprūpinimas šiluma numatomas iš esamų centralizuotų šilumos tinklų, pagal
gautas šilumos tiekimo technines sąlygas.
Pastatas tur÷s įrengtą modernią, ilgaamžę, efektyvią ir taupę šilumos tiekimo sistemą.
Šilumos punktas bus įrengtas cokoliniame aukšte pagal nepriklausomą šilumos tiekimo sistemą su
plokšteliniais šilumokaičiais, šildymo, v÷dinimo ir karšto vandens buičiai poreikiams tenkinti,
siurbliai su integruotais sl÷gio jutikliais bei dažnio keitikliais.
Visa įranga, naudojama šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemoms įrengti tur÷s kokybę
patvirtinančius dokumentus ir atitikti šilumnešio darbinius ir bandymo parametrus.
Šilumos punktai automatizuoti. Šilumos punktų automatika pagal nustatyta programa tur÷s
užtikrinti reikiamus šilumnešių parametrus, tiekiamus į pastatų inžinierines sistemas. Bendrai
šilumos apskaitai bus numatytas šilumos skaitiklis su distanciniu duomenų nuskaitymu. Apskaitos
prietaisai taip pat bus įrengti kiekvienam aukštui.
Įrengiant šilumos punktus, ypatingas d÷mesys tur÷s būti skiriamas:
• Aptarnaujančio personalo ir prietaisų saugumui;
• Patikimumai ir lengvai eksploatacijai;
• Lengvai kontrolei, aptarnavimui bei taisymui;
• Įrangos priežiūros ir remonto paprastumui;
• Eksploatacijos aiškumui.
Įranga montavimui tur÷s būti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie siuntos pridedamos
kiekvienos prek÷s techninis aprašymas. Visa įranga tur÷s kokybę liudijančius dokumentus ir atitikti
šilumnešio darbinius ir bandymo parametrus.
Šilumos tiekimo įrangos montavimą gal÷s vykdyti montuotojai, turintys kvalifikacijos
pažym÷jimus šiuos rūšies darbams atlikti.
Visi atlikti darbai tur÷s būti įforminti atitinkamuose aktuose ir patvirtinti technin÷s
priežiūros vadovo.
ŠILUMOS PUNKTAS
Šilumos mazge projektuojamas šildymo, v÷dinimo sistemų ir karšto vandens pajungimas bus
suprojektuotas pagal nepriklausomą schemą. Šilumos šaltinis – miesto šilumos tinklai. Šildymo sistemos
temperatūrai reguliuoti, priklausomai nuo išor÷s temperatūros numatytas temperatūros reguliatorius.
Šilumos apskaitai paduodamojoje linijoje projektuojamas šilumos skaitiklis. Šilumos energijos ir
papildymo debito apskaita su distancine duomenų nuskaitymo ir šilumos punkto valdymo sistema.
Sistemų papildymas numatytas iš lauko šilumos tinklų. Vandens pl÷timuisi kompensuoti numatyti uždari
išsipl÷timo indai. Bendras šilumos poreikis pastato šildymui – apie 750kW. Bendras poreikis v÷dinimui KONFIDENCIALU
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850kW. Šilumos nuostoliai d÷l infiltracijos pridetos prie bendru šilumos nuostoliu.
Projektuojami bus plieniniai juodi dujų ir elektra suvirinti vamzdžiai bei dujiniai cinkuoti. Vamzdžiai
klojami su nuolydžiu 0,002m/m. Aukščiausiame taške montuojami oro išleidimo čiaupai, žemiausiame –
vandens išleidimo čiaupai. Prieš izoliuojant, vamzdžius nuvalyti nuo rudžių, padengti antikorozine danga
ir nudažyti du kartus antikorozine danga.Vamzdžiai izoliuojami šilumos izoliacija.
V÷dinimo sistemos parametrai
Higieninių sąlygų užtikrinimui projektuojamas mechaninis v÷dinimas.
Oro kiekiai suskaičiuoti normomis nustatytos oro apykaitos patalpose sudarymui ir išsiskiriančių teršalų
pašalinimui:
-Auditorijose, kabinetuose, technin÷se patalpose – padavimas ir ištraukimas 10,8 m³/h vienam m² grindų
ploto;
-koridoriuose– padavimas ir ištraukimas 14,4 m³/h vienam m² grindų ploto;
-WC –ištraukimas - 108 m3 vienam unitazui per valandą;
-laboratorijose - ištraukimas 330 m3/h vienai traukos spintai.
- laboratorijose - padavimas ir ištraukimas 10,8m³/h vienam m² grindų ploto, tikslinama pagal
kenksmingų medžiagų leistiną koncentraciją;
Visose patalpose bus įrengiamos oro tiekimo/šalinimo sistemos su rekuperacija. Laboratorijų patalpose
įrengiamos traukos spintos pagal užsakovo pageidavimus.
Ištraukimo sistemos I-1...16 aptarnaujančios san. mazgus bus suprojektuotos su kanalinias
ventiliatoriais.
Superkompiuterio patalpoms (6.6.2.2) bus projektuojami tikslios kontrol÷s kondicionieriai (sistema TKK1). Tikslios kontrol÷s kondicionierių išoriniai blokai projektuojami ant stogo. Serverin÷je įrengiama dujų (
po gaisro šalinimo ) sistema. Ištraukimo stoginis ventiliatorius montuojamas ant stogo.
Sumontavus sistemas, atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis
išbandymas
Ventagregatų skleidžiamas triukšmas mažinamas triukšmo slopintuvų pagalba ir aptarnaujamose
patalpose neviršis normatyvinio.
Visų oro šalinimo sistemų ištrauktas oras išmetamas virš pastato stogo.
Pritek÷jimo ir ištraukimo ortakiai – cinkuotos skardos; ortakiai kuriais bus šalinamas agresyvus oras
– korozijai atsparūs – iš nerudijančio plieno (chemijos lab. ir traukos spintos).
Oro pa÷mimo ortakiai iki kaloriferių izoliuojami 50 mm storio šilumine izoliacija.
Visuose san. mazguose būtina numatyti 1,5 cm plyšį durų apačioje – oro pritek÷jimui.
Priešgaisrin÷s priemon÷s.
Sprendžiant v÷dinimo sistemų priešgaisrinius reikalavimus numatyta:
-ortakiai gaminami iš nedegių medžiagų;
-ortakiuose, kertančiuose perdenginius tarp aukštų, montuojami priešgaisriniai vožtuvai;
-tranzitinių ortakių ir sienų, perdangų, pertvarų susikirtimo vietos užpildomos nedegiomis medžiagomis,
nesumažinant kertamos konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai;
- ventagregatų variklių saugos klas÷ – IP 44, skirtų montuoti lauke – IP 54;
-visos pritek÷jimo ir ištraukimo sistemos gaisro atveju atjungiamos iš priešgaisrin÷s signalizacijos skydo.
V÷dinimo sistemos išbandomos nustatant jų našumą, sandarumą, triukšmo lygį ir sudaromi sistemų pasai.
Sistemų automatika, valdymas.
Projekte numatyta, kad ventiliacijos kameros bus užsakomos komplekte su automatika.
Visos ventiliacijos sistemos gaisro atveju sustabdomos. Patalpų v÷dinimui numatytos rekuperacin÷s
ventkameros. Paduodamo oro kiekis reguliuojamas ventiliatorių greičio reguliatoriais. Ventiliacijos
sistemos valdomos iš patalpoje esančių valdymo pultų. Oro pa÷mimo ortakis iki kameros izoliuotas
šilumine izoliacija.
Oro tiekimo ir ištraukimo linijose numatomi oro vožtuvai, kurie nenaudojant patalpas užsidaro iki 1020% pralaidumo (nustatyti derinimo metu). Jungiklių montavimo vietą suderinti su pastato šeimininku.
Magistraliniai paskirstymo ortakiai montuojami koridoriuose virš pakabinamų lubų.
Ventiliatorin÷je visi ortakiai su šilumine T50 (a.v. 50mm) izoliacija.
KONFIDENCIALU
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Gaisrinių zonų atitvaras ortakiais kirtimo vietose, numatomi ugnies vožtuvai su el.pavaromis. Vožtuvai
valdomi priešgaisrines signalizacijos.
Laboratorijų patalpose numatytos traukos spintos pagal užsakovo pageidavimus. Taip pat šiose patalpose
yra numatyta oro tiekimo/šalinimo sistema su rekuperacija. Visose kitose patalpose įrengiamos oro
tiekimo/šalinimo sistemos su rekuperacija. Parenkamos oro tiekimo/šalinimo sistemos su rotaciniais
šilumokaičiais ir vandenin÷mis šildymo sekcijomis. Didžiojo pastato kurio aukštų skaičius yra vienuolika
su mansarda. V÷dinimo įrenginiai įrengiami pal÷p÷je. Kitų pastato dalių oro tiekimo/šalinimo
rekuperacin÷s sistemos įrengiamos cokolinio aukšto technin÷se patalpose.
Superkompiuterių patalpoje bus montuojami ortakiniai kondicionieriai. Patalpoje bus palaikoma pastovi
20°C ±2°C temperatūra. Serverin÷s patalpoms projektuojami tikslios kontrol÷s kondicionieriai (sistema
TKK-1). Tikslios kontrol÷s kondicionierių išoriniai blokai projektuojami ant stogo. Superkompiuterių
patalpoje įrengiama dujų ( po gaisro šalinimo ) sistema. Ištraukimo stoginis ventiliatorius montuojamas
ant stogo.
Kiekvienas kondicionierius tures valdiklį, kuris atvaizduoja esamus ir užprogramuotus parametrus.
Įrengimų dubliavimui ir rotacijai reikalingas centrinis valdiklis, jis sujungia atskirus kondicionierius
į bendrą sistemą. Valdiklis su skaitmeniniu duomenų atvaizdavimu atvaizduos šiuos duomenis: patalpos
temperatūrą, visus užprogramuotus parametrus, nustatymus.
Atv÷sintas oras bus pučiamas po pakeliamomis grindim. Šiltas oras prie serverių ištraukiamas per
ortakius, kurie bus sumontuoti virš serverių spintų.
Serverin÷s patalpoje temperatūrai viršijus užduotas kritines ribas suveiks garsinis signalas.
Kondicionierių išoriniai blokai turi veikti nuo -350C iki 500C.
V÷dinimo įrenginio principin÷ schema
Administracin÷ms patalpoms v÷dinti turi būti projektuojama oro tiekimo ir šalinimo sistema su
rotaciniu šilumos rekuperatoriumi. Mechanin÷ oro tiekimo ir šalinimo sistema su rotaciniu
šilumos rekuperatoriumi administracin÷ms patalpoms v÷dinti turi būti komplektuojama:
Oro tiekimo linijoje:
• apšiltinta oro užsklanda proporcingo reguliavimo, valdoma su elektros pavara; (su
automatine apsauga nuo užšalimo, sprendžiama Automatizacijos dalyje; (EN 1751);
• tarpin÷ sekcija, kurioje gal÷tų iš oro srauto atsiskirti sniego lašeliai, su kondensato
nuvedimu į nuot÷kynę; (EN 1751), būtina derinti su Užsakovu;
• kišeninio oro filtro sekcija su G4 klas÷s filtrine medžiaga kaip F7 filtro priešfiltris lauko
orui filtruoti (LST EN 779); būtina įvertinti išor÷s oro klasę ODA ir parinkti optimalią
oro filtrų komponuotę (LST EN 13779:2007);
• kišeninio oro filtro sekcija, su F7 klas÷s filtrine medžiaga (LST EN 779) lauko orui
filtruoti; filtras turi būti pagamintas iš stiklo pluošto ar sintetinio audinio, o filtro r÷mai
turi būti atsparūs korozijai. Užsiteršusio sulaikytomis dulk÷mis G4 oro filtro
aerodinaminis pasipriešinimas neturi viršyti 150 Pa, F7 filtro neturi viršyti 200 Pa, o apie
filtro užsiteršimą turi įsp÷ti sl÷gių skirtumą fiksuojantis membraninis sl÷gių skirtumo
jutiklis (Automatizacijos dalyje). Tiek÷jas turi garantuoti keičiamų filtrų tiekimą 5
metus;
• rotacinis šilumos rekuperatorius (srautai maišosi), rotorius turi būti pagamintas iš
gofruotos aliuminio folijos, r÷mas turi būti pagamintas iš galvanizuoto plieno,
komplektuojamas su dažnio reguliatoriumi, su pavaros mechanizmu, kurio izoliacijos
klas÷ F, su minkštais flanšuotais intarpais; rotacinio šilumos rekuperatoriaus efektyvumo
koeficientas neturi būti mažesnis kaip 70 %; rotacinį šilumokaitį sukantis elektros
variklis turi būti su kintamu dažniu; tiekiamo į patalpą oro temperatūra neviršija 80 oC;
• vandeniu šildomo oro šildytuvo sekcijos korpusas turi būti pagamintas iš galvanizuoto
plieno (EN 308), šilumokaitis turi būti pagamintas iš varinių vamzdelių be aliuminio
lamelių, siekiant sumažinti užsiteršimą, šildytuvo šilumokaitis turi būti išbandytas 110°C
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temperatūrai, 1,6 MPa sl÷giu; nurodoma šilumos galia, (pašildomo oro temperatūros);
šilumokaitis turi būti parenkamas su 20 % atsarga; sl÷gio nuostoliai šilumokaityje neturi
viršyti 20 kPa;
• su tiekimo ventiliatoriaus sekcija (400 V/50 Hz, IP 54, sekcija (EN 1886, EN 60204.1,
EN 13053 reikalavimai, elektros motoro izoliacijos klas÷ F klas÷s (IEC), ventiliatoriai
turi būti su termine apsauga nuo perkaitimo, konstrukcijos klas÷ B3; ventiliatorius turi
būti su dažnio keitikliu; savitoji ventiliatoriaus galia neturi viršyti SFP 2 kategorijos
(SFP – ang. Specific fan power; 0,50 ÷ 0,75 kW/(m3·s)), (STR2.09.02:2005, 48.12,
48.13.1 p., EN 1886, EN 60204.1, EN 13053 reikalavimai);
• du minkšti intarpai su flanšais (EN 60204-1);
• sekcijinis arba pertvarinis triukšmo slopintuvas, užtikrinantis ne didesnį kaip 40 dB
triukšmo lygį ant tiekimo į patalpas linijos;
• triukšmo slopintuvo sekcija ant oro ÷mimo linijos, užtikrinant ne didesnį kaip 50 dB
triukšmo lygį arba pertvarinis triukšmo slopintuvas;
Oro šalinimo linijoje:
• triukšmo slopintuvo sekcija (slopinamoji geba iki 40 dB ant oro šalinimo linijos
administracin÷ms patalpoms);
• triukšmo slopintuvo sekcija ant oro šalinimo laukan linijos, užtikrinant ne didesnį kaip
50 dB triukšmo lygį;
• G4 klas÷s oro filtro sekcija ir F5 klas÷s kišeninio oro filtro sekcija (LST EN 779),
apsauganti rotacinį rekuperatorių nuo užsiteršimo; filtras turi būti pagamintas iš stiklo
pluošto ar sintetinio audinio, o filtro r÷mai turi būti atsparūs korozijai. Užsiteršusio
sulaikytomis dulk÷mis oro filtro aerodinaminis pasipriešinimas neturi viršyti 150 Pa, o
apie filtro užsiteršimą turi įsp÷ti sl÷gių skirtumą fiksuojantis membraninis sl÷gių
skirtumo jutiklis.
• su šalinimo ventiliatoriaus sekcija (400 V/50 Hz, IP 55, sekcija (EN 1886, EN 60204.1,
EN 13053 reikalavimai) elektros motoro izoliacijos klas÷ F klas÷s (IEC), ventiliatoriai
turi būti su termine apsauga nuo perkaitimo, konstrukcijos klas÷ B3, ventiliatorius turi
būti su dažnio keitikliu; savitoji ventiliatoriaus galia neturi viršyti SFP 2 kategorijos
(0,50 ÷ 0,75 kW/(m3·s)), (STR2.09.02:2005, 48.12, 48.13.1 p., EN 1886, EN 60204.1,
EN 13053 reikalavimai);
• du minkšti intarpai su flanšais (EN 60204-1);
• oro užsklanda proporcingo reguliavimo, valdoma su elektros pavara (EN 1751),
montuojama ant šalinimo laukan linijos;
• automatikos j÷gos - valdymo skydas, montuojamas šildomoje patalpoje (funkcijos ir
valdymas Automatizacijos dalyje);
• v÷dinimo įrenginys turi būti patikimai įžemintas; aptarnavimo durel÷s turi būti
sublokuotos taip, kad nebūtų įmanoma atidaryti ventagregato durelių (STR
2.01.01:1999(4) ir LST EN 1886:2008 reikalavimai), kol ventagregatas yra neišjungtas;
modulinio įrenginio aptarnavimo durel÷s turi būti rakinamos;
• V÷dinimo įrenginio skleidžiamo triukšmo lygis į aplinką turi neviršyti leistinojo 45
dB(A) lygio.
• V÷dinimo įrenginio oro ÷mimo ortakin÷ jungtis turi būti izoliuojama antikondensacine
šilumos izoliacija.
Patalpų v÷dinimas.
Rūkomasis.
Rūkomajam v÷dinti turi būti projektuojama mechanin÷ oro tiekimo ir mechanin÷ oro
šalinimo sistemos, kurios turi būti automatiškai sublokuotos ir įjungiamos, patalpoje
prad÷jus rūkyti. Įjungus oro tiekimo sistemą, automatiškai atveriama oro užsklanda,
valdoma su elektros pavara, į patalpą tiekiamas filtruotas lauko oras, šaltuoju laikotarpiu
pašilęs oro pašildytuve ir išpučiamas per oro tiektuvus. Oro šalinimo sistema tur÷tų
veikti ne trumpiau kaip 15 minučių po naudojimosi patalpa (gali būti numatoma laiko
rel÷ ventiliatorių išjungianti automatiškai po 15...20 minučių), siekiant išvengti kvapų
sklidimo į gretimas patalpas. Oro šalinimo ventiliatorius turi būti numatomas ne mažiau
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dviejų greičių intensyvumui reguliuoti. Oro šalinimo sistemoje turi būti numatomas
saviv÷ris atbulinis vožtuvas. Oro šalinimo sistemos ortakis yra iškeliamas virš stogo ne
mažiau kaip 0,5 m.
Tarp oro ÷mimo ir šalinimo angų turi būti numatytas pakankamas atstumas (pagal STR
2.09.02:2005, 22.1.4, 27.1, 8 priedo nurodymus). V÷dinimo įrenginių skleidžiamo
triukšmo lygis į aplinką turi neviršyti leistinojo 60 dB(A) lygio, o darbo zonoje neviršyti
40 dB(A) (pagal HN 33:2007 nurodymus).
WC patalpos.
Projektuojama nuolatos darbo metu veikianti bendroji oro šalinimo sistema su bendru
ortakiu. Atšakose į bendrąjį ortakį turi būti numatomi ugnies vožtuvai. Orui natūraliai
pertek÷ti į WC patalpas, vidinių durų aukštis turi būti toks, kad durų apačioje būtų
užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 mm tarpas.
Serverinių v÷dinimas
Serverin÷ms v÷dinti, jei reik÷s, tur÷tų būti numatoma oro tiekimo ir šalinimo sistema, atskira nuo
bendros v÷dinimo sistemos. Didžiajai serverinei suprojektuojama ir įrengiama v÷dinimo ir
šaldymo sistema pagal serverin÷ms keliamus reikalavimus, nestatant v÷dinimo ir šaldymo
agregatų.
Oro kondicionavimas. Recirkuliuoto oro v÷sinimo sistema. Šalčio tiekimas.
Administracinių patalpų oro v÷sinimo galios skaičiavimuose būtina įvertinti šilumos prietaką, kurią
sudaro vidaus šilumos prietaka ir saul÷s spinduliuot÷s prietaka (LST EN ISO 13790:2007), ir
šalčio galią, reikalingą tiekiamam į patalpas oro kiekiui atv÷sinti. Oro kondicionavimo sistemų
vardin÷ atiduodamoji galia turi atitikti keliamus efektyvumo reikalavimus, nustatytus
reglamente “D÷l pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo
sistemų efektyvumo tikrinimo reglamentų patvirtinimo”.
Paskaičiavus bendrąją šalčio galią turi būti atliekamas tarpinis šaldymo sistemos aptarimas ir
palyginimas, įvertinant pasirinktų pastato konstrukcijų ir įstiklintų paviršių plotų pridengimo,
užpav÷sinimo, saul÷s atspindžio koeficientus, kurie įtakoja energetinius rodiklius ir investicijas.
Šiltuoju laikotarpiu, siekiant užtikrinti reikiamus administracinių patalpų mikroklimato parametrus,
turi būti suprojektuotos tokios recirkuliuojamo oro v÷sinimo sistemos (su šaltnešiu R410a,
R134a, R407C arba kitokiu ekologišku freonu):

TRIUKŠMĄ BEI VIBRACIJĄ MAŽINANČIOS PRIEMONöS

Triukšmo lygio sumažinimas iki leistino lygio sprendžiamas, mažinant ortakių hidraulinį pasipriešinimą
bei naudojant triukšmo slopintuvus. V÷dinimo įrenginių skleidžiamo triukšmo lygis į aplinką ne didesnis
kaip 50dBA., ir į ortakius ne daugiau kaip 40dBA. Visi v÷dinimo sistemų ventiliatoriai montuojami ant
vibroizoliatorių, ortakiai su ventiliatoriais jungiami per lanksčius sujungimus.
Tam, kad oras patalpoje būtų kokybiškas, jis neturi užsistov÷ti. Pačia bendriausia prasme v÷dinimo
paskirtis – panaudoto oro pašalinimas iš patalpos ir pakeitimas oru iš lauko. Kad v÷dinimo sistema būtų
įvertinta kaip pakankama, ji privalo atitikti bent minimalius reikalavimus – turi būti pašalinamas anglies
dvideginis, susikaupę teršalai, dulk÷s ir dr÷gm÷. Gyvenamosiose patalpose oras turi būti pakeičiamas
maždaug per keturias valandas, o klas÷se, darbo vietose v÷dinimas tur÷tų būti dar intensyvesnis.
Mechanin÷s rekuperaciniu principu veikiančios v÷dinimo sistemos. Tokiose sistemose oras tiekiamas ir
šalinamas ventiliatoriais per tam skirtas angas išorin÷se pastato sienose ir ortakiais paskirstomas
patalpose. Tiekiamo oro kiekius galima valdyti, jis filtruojamas, rekuperuojamas ir pašildomas.
Rekuperatorių tipai :
Bendras
veikimo
principas:
Rekuperatorius - tai yra radiatorius, per kurį skirtingais kanalais prateka du oro srautai: ištraukiamas iš
patalpos oras šildo rekuperatorių; kitoje pus÷je teka šaltas (paimtas iš lauko) oras, kuris tokiu būdu sušyla.
Speciali rekuperatoriaus konstrukcija, kruopščiai parinkti oro srautų jud÷jimo greičiai bei kryptys leidžia
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pasiekti įspūdingą ekonomijos efektą: sutaupoma iki 90% šilumos.
Egzistuoja trys tipai rekuperatorių:
Rotoriniai rekuperatoriai:
Labiausiai paplitęs yra rotorinis rekuperatorius. Nors jis veikia tuo pačiu šilumokaičio principu, jo
konstrukcija yra ypatinga. Rotorius yra lyg didelis žiedas, kurio vidurys užpildytas labai mažo skersmens
vamzdeliais. Jis patalpinamas į v÷dinimo agregatą tokiu būdu, kad viena jo pus÷ pertveria oro ištraukimo
kanalą, o kita - padavimo kanalą.
Veikimo principas: Ištraukiamas iš patalpos oras teka per rotoriaus vamzdelius ir sušildo jos. Rotorius
pastoviai sukasi ir po kurio laiko sušildyti vamzdeliai atsiduria padavimo kanale. Paimamas iš lauko
šaltas oras, tek÷damas per šiuos vamzdelius, sušyla. Po to atv÷sę vamzdeliai v÷l atsiduria kitoje disko
pus÷je, kur išmetamas oras v÷l sušildo jos. Tokiu būdu vyksta nepertraukiamas šilumos perdavimas nuo
išmetamo oro paduodamam į patalpą orui. Kadangi rekuperatoriuje oras labai stipriai atšaldomas, jame
esanti dr÷gm÷ kondensuojasi ant vamzdelių paviršiaus. Kai šie vamzdeliai atsiduria padavimo pus÷je vandens lašeliai išgaruoja į tiekiamą į patalpą orą. Kai kuriuose modeliuose vamzdeliai padengti dr÷gmę
absorbuojančia medžiaga (higroskopiniai rekuperatoriai). Tai padeda išsaugoti daugiau dr÷gm÷s.
Tokiu būdu rotorinis rekuperatorius išsaugo ne tik šilumą, bet ir dr÷gmę, kas yra itin aktualu žiemą.
Rotorinių rekuperatorių privalumai:
• Didelis efektyvumo %
• Išsaugo oro dr÷gnumą
• Nedideli gabaritai
• Praktiškai neb÷ra užšalimo pavojaus, tod÷l nereikia stabdyti rekuperatoriaus atitirpinimui
Rotoriniai rekuperatoriai nenaudojami, kai šaliname ore yra dvokių medžiagų arba ligų užkratų.
Plokšteliniai (kryžminiai) rekuperatoriai:
Plokšteliniai rekuperatoriai dažniausiai naudojami patalpose, kur reikia užtikrinti visišką ištraukiamo bei
paduodamo oro srautų atskyrimą (musu atveju laboratorijose).
Plokštelinis rekuperatorius atrodo kaip kubas, sud÷tas iš atskirų plokštelių (sumuštinio principu).
Veikimo principas: Tarp plokštelių teka oras. Kas antrame tarpe teka šiltas, ištraukiamas iš patalpos oras.
Per kitus tarpus teka šaltas lauko oras. Šiluma keliauja per plokšteles, o paduodamo ir ištraukiamo oro
srautai lieka visiškai izoluoti vienas nuo kito. Taigi į patalpą patenkantis oras yra pašildomas naudojant tik
išmetamo oro šilumą.

Plokštelinio rekuperatoriaus efektyvumas dažniausiai siekia tik 55%. Pvz. jeigu lauko temperatūra yra
10ºC, o patalpos temperatūra +22ºC, tai temperatūrų skirtumas sudaro 32ºC. Rekuperatoriaus pagalba
paduodamas
į
patalpą
oras
pašildomas:
32ºC
x
55%
=
17,6
laipsniais
T.y. lauko oras bus sušildytas iki +7,6ºC.
Plokštelinis rekuperatorius, be mažo efektyvumo %, turi vieną esminį trūkumą: kadangi ištraukiamas iš
patalpos oras yra staiga atšaldomas, susidaro kondensatas. Kai lauko temperatūra yra žemiau nulio,
kondensatas pradeda užšalin÷ti ant rekuperatoriaus plokštelių ir užkemša kanalus. Kadangi užšaldamas
vanduo plečiasi - rekuperatorius gali būti nepataisomai sugadintas. Tod÷l, kai rekuperatoriaus sienel÷s
ataušta žiemiau +5ºC, automatika uždaro lauko oro kanalą tam, kad išmetamas oras atitirpintų
rekuperatorių. Tuo tarpu lauko oras nukreipiamas į ap÷jimo kanalą, kur yra pašildomas elektrinio arba
vandeninio šildytuvo pagalba.
Išeina taip, kad kai yra šalta ir labiausia reikia šilumos ekonomijos - plokštelinis rekuperatorius negali
dirbti.
Plokštelinių rekuperatorių trūkumai:
4. Mažas efektyvumo %
5. Neišsaugo oro dr÷gnumo
6. Dideli gabaritai
7. Negali dirbti esant žemai lauko temperatūrai.
Atskirų srautų (skystiniai) rekuperatoriai:
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Atskirų srautų rekuperatoriai naudojami, kai d÷l vietos stokos neįmanoma suvesti į vieną agregatą
paduodamo bei ištraukiamo oro srautų.
Veikimo principas yra labai paprastas. Į padavimo bei į ištraukimo kanalus įstatomi radiatoriai, per
kuriuos siurblys varin÷ja neužšąlantį skystį. Išmetamas oras sušildo skystį, po to skystis paduodamas į
tiekiamo oro radiatorių. Atv÷sęs skystis v÷l paduodamas į oro ištraukimo kanalą pašildymui. Efektyvumas
neviršija 50%.
Atskirų srautų rekuperatorių trūkumai:
1. Labai mažas efektyvumo %
2. Neišsaugo oro dr÷gnumo
3. Papildomos el. energijos sąnaudos siurbliui.
Oro tiekimo kameros be rekuperacijos.
Šilumos atgaunamosios įrangos tikslingumas pagrindžiamas, įvertinus:
1. šalinamo oro kiekį
2. įrangos darbo trukmę
3. šalinamo oro užterštumą ir jo temperatūrą
4. tiekiamo ir šalinamo oro santykį
Jeigu, atsižvelgus į išvardintus faktorius, rekuperacija n÷ra tikslinga įrengti, naudojamos oro tiekimo
kameros be rekuperatorių. Jos sudarytos iš filtravimo, ventiliatoriaus ir šildytuvo sekcijų. Tokiu atveju oro
šalinimui yra numatomos atskiros sistemos su ventiliatoriais. Musu atveju toks principas turi būti
taikomas medžio apdirbimo, metalo dirbtuv÷se, kur išsiskiria dulk÷s ir kt. teršalai.
V÷dinimo sistemų automatinis darbas: Sistemos yra aprūpintos programuojamais reguliatoriais,
kurių d÷ka galima nustatyti skirtingą temperatūrą tam tikru paros ir savait÷s laiku. Galima greitai pakeisti
sistemų darbo parametrus.
Dūmų šalinimas iš požemin÷s automobilių stov÷jimo aikštelių. Požemin÷s stov÷jimo aikštel÷s plotas apie
3000m2. Vienu metu galimas didžiausias automobilių skaičius iki 200 vietų automobiliams. Dūmų
šalinimo sistemos valdymas turi būti vykdomas automatiškai nuo gaisrin÷s signalizacijos, distanciniu
būdu – iš centrinio gaisrinių sistemų valdymo pulto, taip pat rankiniu būdu – nuo rankinių gaisrinių
signalizatorių ar kitų ranka įjungiamų valdymo įrenginių, esančių prie įvažiavimo į automobilių
saugyklas, laiptinių aikštel÷se, gaisrinių čiaupų spintel÷se. Montuojami įrenginiai ne žemesn÷s nei A
klas÷s.
Pastato inžinierinių sistemų pagrindiniai rodikliai
Pridedamas siūlomų „WALDNER“ SECUFLOW“ traukos spintų su pagalbiniu oroo srautu technologija,
metinių eksploatacijos kaštų detalus skaičiavimas.
Šilumin÷ energija poreikis pastato šildymui 1 metams – 1722,342MWh.
Skaičiavimai atlikti pagal:
Metinis šilumos poreikis šildymui:

Qš = Φ š ⋅

Θ i −Θ šs
⋅ nšs ⋅ 24 ⋅10 −3
Θi − Θ e

[kWh]

Φ š -suminiai šilumos nuostoliai, W,
i – projektin÷ vidaus oro temperatūra, oC (HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų
mikroklimatas”), 19oC
e – projektin÷ išor÷s oro temperatūra, oC (RSN 156-94 „Statybin÷ klimatologija“), -23oC
šs – vidutin÷ šildymo sezono išor÷s oro temperatūra, oC (RSN 156-94 „Statybin÷ klimatologija“), o
0,7 C
nšs – šildymo sezono trukm÷ paromis (šildymo sezonas pradedamas ir baigiamas, kai vidutin÷ 3 parų
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išor÷s oro temperatūra yra +8oC) (RSN 156-94 „Statybin÷ klimatologija“). 204 paros.
Energija patalpų v÷dinimui –1951,988MWh.
Skaičiavimai atlikti pagal:
Metinis šilumos poreikis v÷dinimui:

Qš = Φ š ⋅

Θ i −Θ šs
⋅ nšs ⋅ 24 ⋅10 −3
Θi − Θ e

[kWh]

Φ š -suminiai šilumos nuostoliai, W,
i – projektin÷ vidaus oro temperatūra, oC (HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų
mikroklimatas”), 19oC
e – projektin÷ išor÷s oro temperatūra, oC (RSN 156-94 „Statybin÷ klimatologija“), -23oC
šs – vidutin÷ šildymo sezono išor÷s oro temperatūra, oC (RSN 156-94 „Statybin÷ klimatologija“), o
0,7 C
nšs – šildymo sezono trukm÷ paromis (šildymo sezonas pradedamas ir baigiamas, kai vidutin÷ 3 parų
išor÷s oro temperatūra yra +10oC) (RSN 156-94 „Statybin÷ klimatologija“). 204 paros
Šildymo ir v÷dinimo sistemų pagrindiniai parametrai:
Pagrindiniai standartai, normos ir taisykl÷s
4. Lauko oro parametrai
Šildymo ir šilumos tiekimo sistemos įrengimai pasirenkami atsižvelgiant į RSN 156-95 pateiktus
klimatinius duomenis.
2. Šaldymo įrangos parinkimui taikytina lauko oro sauso termometro temperatūra +35,4 ºC.
3. Vidaus oro parametrai
Lauko oro temperatūros viršijimo atvejais vidaus oro temperatūrai leidžiama kilti po 0.5 ºC kiekvienam
išorin÷s temperatūros pakilimo laipsniui.
PATALPOS PASKIRTIS

ŽIEMĄ

VASARĄ

Auditorijų patalpos

19±1.5 C

Nekontroliuojama

Laboratorijos

19±1.5 C

17 – 25±0,5C

Kabinetai

19±1.5 C

Nekontroliuojama

Koridoriai
Laboratorijos

18±1.5 C
18±1.5 C

Nekontroliuojama Pagal
technologinę užduotį

Serverin÷s (tikslios kontrol÷s
kondicionieriai)

22± 2 C
50±10%

22± 2 C 50±10%

Tualetai

18±2 C

Nekontroliuojama

Technin÷s patalpos

19±2 C

Nekontroliuojama

4. Šilumnešių parametrai
Šilumos tiekimas į v÷dinimo įrenginius

80/60 ºC

Šilumos tiekimas į šildymo sistemą

80/60 ºC

-Tikslinti pagal šilumos tiek÷jo parametrus;
− Privalu numatyti priemones legionelioz÷s prevencijai;
6. Darbo laikas
Projektuojant šildymo, v÷dinimo, šaltnešio tiekimo ir šilumos atgavimo sistemas būtina į atsižvelgti į
atskirų šilumos/šalčio vartotojų darbo laiką.
KONFIDENCIALU
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V÷dinimo sistema(os).
Medžiagos tipas ir paskirtis

Gamintojas
Kilm÷s šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)

Ortakiai; grotel÷s; difuzoriai; sklend÷s,
ugnies vožtuvai; triukšmo slopintuvai;
lauko grotel÷s, oro tiekimo/šalinimo
kameros,
kanaliniai
ventiliatoriai,
stoginiai ventiliatoriai, gartraukiai
Systemair
ES
UAB Systemair
Verkių g. 29, 23 korp.
LT-09108 Vilnius
Tel. +370 5 2741870
Faks. +370 5 2741871

Medžiagos technin÷s charakteristikos:
Storis mm (kai taikoma)
Rulono matmenys (plotis ilgis) m (kai taikoma)
Tankis kg/m3 arba svoris g/m2 (kai taikoma)
Pralaidumo koeficientas (kai taikoma)
Atsparumas pradūrimui, N (kai taikoma)
Šilumos varža (kai taikoma)
Suvirinimo, sujungimo tipas (kai taikoma)
Kitos savyb÷s (pvz.):
ilgaamžiškumas
Atsparumas mechaniniam poveikiui

įvairios

Medžiagos tipas ir paskirtis

Termostatiniai ventiliai, balansiniai
vožtuvai, rutuliniai ventiliai, plieniniai
vamzdžiai

Gamintojas
Kilm÷s šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)

Medžiagos technin÷s charakteristikos:
Storis mm (kai taikoma)
Rulono matmenys (plotis ilgis) m (kai taikoma)
Tankis kg/m3 arba svoris g/m2 (kai taikoma)
Pralaidumo koeficientas (kai taikoma)
Atsparumas pradūrimui, N (kai taikoma)
Šilumos varža (kai taikoma)
Suvirinimo, sujungimo tipas (kai taikoma)
Kitos savyb÷s (pvz.):
ilgaamžiškumas
Atsparumas mechaniniam poveikiui

Medžiagos tipas ir paskirtis
KONFIDENCIALU

ES
UAB Celsis
Kaunas
Verslo g. 3, Kumpių k., LT-54311
Kauno raj.
Tel. (8 37) 452792
įvairios

Termostatiniai ventiliai, balansiniai
vožtuvai, rutuliniai ventiliai, plieniniai
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vamzdžiai
Gamintojas
Kilm÷s šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)

Medžiagos technin÷s charakteristikos:
Storis mm (kai taikoma)
Rulono matmenys (plotis ilgis) m (kai taikoma)
Tankis kg/m3 arba svoris g/m2 (kai taikoma)
Pralaidumo koeficientas (kai taikoma)
Atsparumas pradūrimui, N (kai taikoma)
Šilumos varža (kai taikoma)
Suvirinimo, sujungimo tipas (kai taikoma)
Kitos savyb÷s (pvz.):
ilgaamžiškumas
Atsparumas mechaniniam poveikiui

ES
UAB Celsis
Kaunas
Verslo g. 3, Kumpių k., LT-54311
Kauno raj.
Tel. (8 37) 452792
įvairios

Oro tiekimo šalinimo įrenginiai
Lankstus montavims ir paprastas aptarnavimas
· Paprastas valdymas sensoriniais valdymo mygtukais iš įmontuoto valdymo pulto arba nuotolinio
valdymo pulto (pultų)
· Automatinio atitirpdinimo funkcija
· Filtro užterštumo indikatorius
· Apžiūros dangteliai iš abiejų pusių
VX-400 E ir 700E yra pilnai sukomplektuotas v÷dinimo įrenginys, skirtas gyvenamųjų namų ir mažesnių
komercin÷s paskirties pastatų patalpų v÷dinimui. Korpusas su dvigubomis tarpusavyje izoliuotomis
sienel÷mis pagamintas iš cinkuotos plieno skardos. Įrenginys turi valdymo pultą, tiekiamo ir šalinamo oro
radialinius ventiliatorius, priešpriešinių srautų plokštelinį šilumokaitį, termostato valdomas pradinio ir
papildomo pašildymo sekcijas ir filtrus. Perjungiantysis kontaktas tarp pradinio ir papildomo pašildymo
sekcijos užtikrina mažą energijos sunaudojimą. Tuo laikotarpiu, kai šilumos atgavimas nereikalingas,
šilumokaičio bloką galima pakeisti vasaros bloku. Įrenginys gali būti valdomas iš CE tipo nuotolinio
valdymo pulto (pultų).
Elektriniai prijungimai
Prijungimas prie maitinimo tinklo atliekamas per vienfazį įžemintą kištukinį lizdą su 1 m ilgio kabeliu.
Signalams iš nuotolinio valdymo pulto (jei naudojamas) yra skirtas 4 laidų kabelis (12V). Prijungimas per
išorinį kištukinį lizdą arba įrenginio gnybtų bloką. Jeigu yra naudojami keli nuotoliniai valdymo pultai,
naudokite dvigubus kištukinius lizdus.
Potencialo neturinčiam signalui iš atskiro savait÷s laikmačio (jei naudojamas) yra skirtas 2 laidų kabelis.
• Aukšto efektyvumo šilumos atgavimo įrenginys. Nereikalingas atšildymas.
• Aukščiausias evektyvumas visus metus.
• Energiją taupantys ventiliatoriaus varikliai su šiuolaikine EC technologija.
• Patogus valdymo pultas CD su LCD ekranu.
• Atskiras tiekiamo ir šalinamo oro srov÷s nustatymas.
• Pastovi oro srov÷ ir balansas tarp tiekiamo ir šalinamo oro.
KONFIDENCIALU
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• Automatinis vasaros r÷žimo įsijungimas.
• Lanksčios montavimo galimyb÷s. Nereikalingas kondensato drenažas.
• Apžiūros liukas iš abiejų pusių.
Klasikinis modelis su EC ventiliatoriais, lanksčiomis valdymo funkcijomis ir šiuolaikiniu valdymo pultu.
Suprojektuotas būstams, kurių vid. plotas 200 m2.
VR 400 DC visiškai izoliuotas, su užbaigtomis valdymo funkcijomis, aukšto efektyvumo rotaciniu
šilumokaičiu, termostatu ir filtrais. Energiją taupantys ventiliatoriai su EC varikliais sumažina energijos
vartojimą apie 50 % lyginant su tradiciniais AC varikliais. Šiuolaikin÷ technologija palaiko pastovią oro
srovę ir balansą tarp tiekiamo ir šalinamo oro.
Įrenginys automatiškai persijungia į vasaros r÷žimą be šilumos atgavimo.
Oro srautas ir tiekiamo oro temperatūra gali būti nustatomi iš vieno ar daugiau CD valdymo pultų.
Simboliai ir tekstas ekrane rodo pasirinktus nustatymus; šildytuvo veikimą, vasaros r÷žimą, persp÷ja, kad
oro filtras yra užterštas ir jį reikia pakeisti. Galima atskirai nustatyti tiekiamo ir šalinamo oro srautus.
Laikmačio funkcija leidžia nustatyti dienos ir naktin÷s r÷žimus (jei montuojama). Pavojingas signalas
rodo galimus veikimo sutrikimus.
• Plug & play
- Integruota valdymo sistema
• Paprasta valdymas
• Gamykloje ištestuotas
• Mažos energijos sąnaudos
• Paruoštas reikalingam valdymui
•Paprastai montuojamas
• Žemas triukšmo lygis
Topvex SX yra oro tiekimo - šalinimo įrenignys skirtas dienos centrams, mokyklos, biurmas ir kitiems
didesniems pastatams. Topvex SX su EC varikliais, kurie sunaudoja energijos iki 30% mažiau. Tam
tikrais atvejais net iki 50%.
Topvex SX su plokšteliniu šilumokaičiu, naudojamas kai norima atskirti tiekiamo ir šalinamo oro srautus.
Įrenginys turi efektyvią atitirpinimo funkciją.
Plačios įrenginio durys leidžia paprastai prižiūr÷ti įrenginio vidų, pasiekti el. sujungimus, pakeisti filtrus
ir pan.
Topvex SX pristatomas su užbaigta valdymo sistema, tiekimo ir ištraukimo filtrais, plokšteliniu
šilumokaičiu, elektrine arba vandenin÷ šildymo baterija.
Įrenginio valdymas sukonfigūruotas, lengvai naudojamas, paprasta nustatyti laiką ir datą, norimą
temperatūrą, ventiliatoriaus greitį bei kitas programas.
Įrenginys turi tokias energijos taupymo fukcijas kaip:
- Šalčio atgavimas, patalpas v÷sinant šaltu lauko oru.
- Reikiamo oro srauto valdymas CO2/dr÷gm÷s ar judesio daviklių pagalba.
- ir pan.
• Pastovaus oro srauto arba sl÷gio ortakiuose valdymas
• Kompakt. įrenginys su įmontuotais valdymo elementais
• Įnešamas pro standartines duris
• Rotacinis šilumokaitis
• Ištraukiami ventiliatoriai su ekonomiškais EC varikliais
ROTOVEX v÷dinimo kamera turi aukšto efektyvumo rotacinį šilumokaitį ir EC ventiliatorių variklius.
Švaraus ir komfortiško oro tiekimą užtikrina pastovaus oro kiekio palaikymo funkcija, EU7 klas÷s filtras
KONFIDENCIALU
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ir šildytuvas. Tiekiamo oro ventiliatoriaus vieta įrenginyje parinkta tokiu būdu, kad į tiekiamą orą
nepertek÷tų šalinamas oras.
ROTOVEX v÷dinimo kamera sudaryta iš dviejų dalių, tod÷l ji gali būti įnešama pro daugumą standartinių
durų renovuojamose mokyklose, biuruose, parduotuv÷se. Dešin÷je ir kair÷je pus÷je yra numatytos dvejos
atidaromos apžiūros durys, kurios leidžia lengvai prieiti prie visų įrenginio komponentų.
ROTOVEX v÷dinimo kameroje yra sumontuota visa valdymo sistema su reikalingais valdymo elementais
ir elektriniais sujungimais. Tokiu būdu, įrenginys yra visiškai paruoštas eksploatacijai. ROTOVEX yra
išbandytas pagal Eurovent standarto EN 1886 reikalavimus.
Kanaliniai ventiliatoriai
 Reguliuojamas sukimosi greitis
 Įmontuoti šilumin÷s apsaugos kontaktai
 Gali būti montuojami bet kokioje pad÷tyje
 Nereikalauja aptarnavimo ir patikimai dirba
K serijos ventiliatoriai montuojami ortakiuose. Turi 25 mm konsolę.
Ventiliatorių darbo ratas su atgal lenktomis darbo rato ment÷mis, varikliai su išoriniu rotoriumi. FK
montažin÷ apkaba palengvina ventiliatoriaus montavimą ir demontavimą, ir neleidžia vibracijoms
persiduoti į ortakį.
Ventiliatorių sukimosi greitis gali būti reguliuojamas tolydžiai su tiristoriumi arba 5 pakopomis su
transformatoriumi. Variklių apsaugai nuo perkaitimo abiejų modelių ventiliatoriuose naudojami įmontuoti
šilumin÷s apsaugos kontaktai su automatiniu atstatymu. Korpusas pagamintas iš cinkuotos plieno skardos.
• Reguliuojamas sukimosi greitis
• Įmontuoti šilumin÷s apsaugos kontaktai
• Gali būti montuojami bet kokioje pad÷tyje
• Nereikalauja aptarnavimo ir patikimai dirba
RVK serijos ventiliatoriai montuojami ortakiuose. Ventiliatorių darbo ratas su atgal lenktomis darbo rato
ment÷mis, varikliai su išoriniu rotoriumi. FK montažin÷ apkaba palengvina ventiliatoriaus montavimą ir
demontavimą, ir neleidžia vibracijoms persiduoti į ortakį. Ventiliatorių sukimosi greitis gali būti
reguliuojamas tolydžiai su tiristoriumi arba 5 pakopomis su transformatoriumi.
RVK ventiliatoriai turi įmontuotus šilumin÷s apsaugos kontaktus su automatiniu atstatymu. Korpusas
pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko.
RVK 315Y4-A1 EX ventiliatorius tenkina standartų EN 50014, EN 50019, EN 13463-1 ir EN 134635reikalavimus, taip pat EEx e II T3 reikalavimus.
Ventiliatoriaus sukimosi greitis gali būti reguliuojamas 5 pakopomis su transformatoriumi, su šalto
laidininko atjungimo įtaisu. Korpusas ir darbo ratas pagaminti iš elektrai laidaus plastiko.
Visada turi būti sujungtas su variklio apsauga U-EK230E EX.
Stoginiai ventiliatoriai
Valdomas greitis
• Integruota variklio apsauga
• Žemas triukšmo lygis
• Nereikalauja aptarnavimo ir patikimai dirba
• Taupantis energiją
KONFIDENCIALU
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DVC-S stogo ventiliatoriai turi EC išorinius rotoriaus variklius, kurie yra aukšto efektyvumo taupantys
energiją. Vienfaziai ir trifaziai. Dydžiai nuo 355 iki 630 kabinami ant efektyvių vibracijos slopintuvų.
Variklio apsauga integruota, tad papildoma variklio apsauga nebūtina. Korpusas pagamintas iš milteliniu
būdu dengto atsparaus aliuminio.
Ventiliatorių nuo 190 iki 315 dydžio atgal lenktos darbo rato ment÷s pagamintos iš poliamido PA6. Nuo
355 iki 630 dydžių pagamintos iš atsparaus aliuminio.
Dūmų šalinimo ventiliatoriai
•Dūmų ištraukimo ventiliatorius
• 400°C / 120 min.
• Patvirtintas pagal EN 12101-3
• CE-patv. Pagal EN 12101-3, 2002-06
WVA dūmų šalinimo ventilaitorius naudojamas gaisro atveju ištraukti dūmus iš patalpų, taip pat gali būti
naudojamas kasdieniai ventiliacijai.Laisvi dūmų šalinimo keliai didina galimybę išsaugoti žmonių
gyvybes.
Montuojamas pastato išor÷je, horizontalioje pad÷tyje prie sienos, varikliu žemyn.
Korpusas pagamintas iš plieno, RAL 7032. Pagrindinis r÷mas pagamintas iš galvanizuoto plieno. Rotorius
su atgal lenktomis ment÷mis - iš galvanizuoto plieno.
Šilumin÷ variklio apsauga pagal pageidavimus (PTC arba šiluminis kontaktas).
Ventiliatoriai agresyviai aplinkai
pernešamo oro temperatūra nuo -15 iki +70°C
 cokolis pagamintas iš galvanizuoto plieno
 lengvai pritaikomas
 puikiai tinka su priedais: jungtimis, sklend÷mis, apsaugomis
PRF ventiliatoriai pritaikyti oro šalinimui įvairiuose aplinkose. Ventiliatorius tinka korozin÷m dujom, orui
su agresyviais komponentais, dalel÷mis. Tinka medicinos, maisto ar chemijos pramon÷je.
Korpusas atsparus UV, nepralaidus vandeniui, diametras nuo 125 iki 250 mm. Korpusas gali būti lengvai
pritaikomas jį pasukant.
Sprogimui saugūs ventiliatoriai
Nesprogaus modelio sertifikatas
• Reguliuojamas sukimosi greitis
• Įmontuoti termistoriai
• Nereikalauja aptarnavimo ir patikimai dirba
KTEX ventiliatoriai gali būti montuojami bet kokioje pad÷tyje. Su lanksčiomis DS jungtimis juos lengva
prijungti prie ortakių. Šie ventiliatoriai turi darbo ratą su į priekį lenktomis darbo rato ment÷mis ir variklį
su išoriniu rotoriumi. Korpusas pagamintas iš cinkuotos plieno skardos, siurbimo angos kūgis pagamintas
iš žalvario.
Variklių apsaugai nuo perkaitimo šiuose ventiliatoriuose naudojami įmontuoti termistoriai su išoriniais
išvadais, kurie turi būti jungiami prie TUS 230 KIL variklio apsaugos rel÷s.
Sprogimui saugūs modeliai tenkina standartų EN 50014, EN 50019, EN 1127-1 ir EN 13463-1
reikalavimus. Padidinto saugumo modeliai tenkina EEx e II T3. εx II 2G reikalavimus.
KONFIDENCIALU
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Pastaba: Atitikties sertifikatas galioja tik tuo atveju, jeigu yra prijungta TUS 230 variklio apsaugos rel÷.
Difuzoriai
Aprašymas
Tai kompanijos Systemair kvadratinis 4 pūtimo krypčių lubose montuojamas difuzorius Kvadra, su kuriuo
kaip priedas gali būti tiekiamas pereinamoji jungtis KRC ir PER sl÷gio kamera.
Priedai
Pereinamoji jungtis KRC
Sl÷gio kamera PER su nuimama sklende ir matavimo taškais.
Funkcija
Kvadra yra lubose montuojamas tiekiamo ir šalinamo oro difuzorius. Šis difuzorius tinka naudoti biurų,
parduotuvių ir panašių patalpų v÷dinimui. Panaudojus pereinamąją jungtį KRC arba sl÷gio kamerą PER,
jis gali būti prijungtas prie kvadratinio arba apskrito ortakio. Kai reikia orta-kius valyti, difuzorius gali
būti nuimamas. Difuzorius Kvadra pasižymi dideliu į patalpą tiekiamo oro kiekiu, tod÷l jis tinka tiekti į
patalpą atv÷sintą orą. Maksimalus oro temperatūrų skirtumas dT=12 °C.
Konstrukcija
Difuzorius Kvadra pagamintas iš karštu būdu baltos spalvos (RAL 9010-80) milteliniu emaliu padengtos
cinkuotos plieno skardos. Galimi dydžiai: (kvadratinis modelis) 150x150, 225x225, 300x300, 450x450 ir
su KRC (apskritas modelis) 125, 160, 250, 315 ir 400. Pe-reinamoji jungtis KRC, kurią lengva prijungti
prie sistemos, yra gaminama iš cinkuotos plieno skardos. Sl÷gio suvienodinimui yra sumontuota
perforuota skardos plokštel÷.
Panaudojimas oro šalinimui
Difuzorius gali būti naudojamas ir oro šalinimui.
Montavimas
Tiksliam reguliavimui reikia, kad iki sl÷gio kameros būtų tiesi ortakio atkarpa, kurios ilgis būtų lygus
bent 4 ortakio skersmenims. Tarp PER sl÷gio kameros ir Konika skirstytuvo turi būti numatyta vieno
ortakio skersmens ilgio tiesi atkarpa.
Prie Kvadra skirstytuvo montuojant pereinamąją jungtį KRC, reikia pasitikrinti, kad Kvadra skirstytuvo
prijungimo kraštai sutaptų su KRC fiksavimo spyruoklių pad÷timis. Švelniai pastumkite abi
sujungiamąsias dalis, kad Kvadra skirstytuvo jungiamieji kraštai užsifiksuotų su fiksavimo spyruokl÷mis.

Difuzoriai
Aprašymas
Systemair kvadratinis perforuotas lubų difuzorius, prie kurio kaip priedas gali būti montuojama sl÷gio
kamera. Difuzorius gali tur÷ti SSO ekraną (priedas).
Priedai
Lubų montažin÷ plokšt÷ (600x600) TPP
Apsaugin÷ plokšt÷ SSO
Sl÷gio kamera PER
su nuimama sklende ir matavimo taškais
Funkcija
KONFIDENCIALU
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TSO yra tiekiamo ir šalinamo oro difuzorius, suprojektuotas naudojimui lubų struktūrose. Difuzorius turi
perforuotą priekinę plokštę ir prijungimo prie ortakio segmentą su gumine sandarinimo tarpine.
Difuzorius pasižymi dideliu į patalpą tiekiamo oro kiekiu, tod÷l galima palaikyti maksimalų oro
temperatūrų skirtumą DT=10 °C. Oro paskirstymo pobūdžio keitimui yra skirtas SSO ekranas, leidžiantis
pasirinkti vieno, dviejų ar trijų krypčių oro paskirstymą.
Konstrukcija
Difuzorius TSO pagamintas iš karštu būdu baltos spalvos (RAL 9010-80) milteliniu emaliu padengtos
cinkuotos plieno skardos. Galimi dydžiai: Ø100, 125, 160, 200, 250, 315 ir 400.
Panaudojimas oro šalinimui
Difuzorius gali būti naudojamas ir oro šalinimui.
Montavimas
Difuzorius montuojamas tiesiai ant spiralinio cinkuotos plieno skardos ortakio ir tvirtinimas knied÷mis.
Jeigu TSO difuzorius tvirtinamas prie sl÷gio kameros, prieš ją turi būti tiesi ortakio atkarpa, kurios ilgis
būtų lygus bent 4 ortakio skersmenims.
Difuzoriai
Aprašymas
Tai kompanijos Systemair apskritas lubose montuojamas difuzorius Konika, su kuriuo kaip priedas gali
būti tiekiama PER sl÷gio kamera.
Priedai
Montažinis strypelis Konika Bar
Sl÷gio kamera PER su nuimama sklende ir matavimo taškais
Funkcija
Konika yra lubose montuojamas tiekiamo ir šalinamo oro difuzorius. Šis difuzorius tinka naudoti biurų,
parduotuvių ir panašių patalpų v÷dinimui.
Difuzorius Konika gali būti jungiamas tiesiai prie apskrito ortakio arba prie PER sl÷gio kameros.
Difuzorius Konika gali būti naudojamas tiekti kaip v÷sų, taip ir pašildytą orą. Difuzorius Konika pasižymi
dideliu į patalpą tiekiamo oro kiekiu, tod÷l jis leidžia išlaikyti maksimalų oro temperatūrų skirtumą
dT=12 °C.
Konstrukcija

Difuzorius Konika pagamintas iš karštu būdu baltos spalvos (RAL 9010-80) milteliniu emaliu padengtos
cinkuotos plieno skardos. Galimi dydžiai: Ø160, 200, 250 ir 315.
Panaudojimas oro šalinimui
Difuzorius gali būti naudojamas ir oro šalinimui.
Montavimas
Teisinga skirstytuvo montavimo vieta turi būti parinkta tokiu būdu, kad iki skirstytuvo sl÷gio kameros
būtų tiesi ortakio atkarpa, kurios ilgis būtų lygus bent 4 ortakio skersmenims. Tarp PER sl÷gio kameros ir
Konika skirstytuvo turi būti numatyta vieno ortakio skersmens ilgio tiesi atkarpa.
Metaliniai oro skistytuvai
KONFIDENCIALU
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Aprašymas
Tai Systemair oro šalinimo difuzorius su užfiksuojamu centriniu kūgiu.
Funkcija
EFF yra oro šalinimo difuzorius, montuojamas lubose ar sienoje. Jis gali būti naudojamas ir oro tiekimui į
patalpas. Difuzorius turi užfiksuojamą centrinį kūgį, kurį sukant galima reguliuoti sl÷gį ir tuo pačiu
šalinamo oro kiekį.
Konstrukcija
Difuzorius EFF pagamintas iš karštu būdu baltos spalvos (RAL 9010-80) milteliniu emaliu padengtos
cinkuotos plieno skardos. Matmenys 160 (EFF 160a) tinka 150 ir 160 mm skersmens ortakiams.
Montavimas
Didžiausius (200 diam.) EFF difuzorius reikia visada montuoti montažiniame r÷me RFP. Kitų dydžių
difuzoriai gali būti montuojami tiesiai prie ortakio.
Reguliavimas
Sl÷gis yra reguliuojamas, sukant centrinį kūgį.
Lauko grotel÷s
Lauko gortel÷s skirtos įtaisyti tiek viduje, tiek išor÷je. Grotelių dydis gali būti 100-315mm, pagamintos iš
po spaudimu lieto aliuminio, apsaugai nuo stambių vabzdžių turi tinklelį.
Triukšmo slopintuvas
Slopintuvas apskritiems ortakiams
Lengvai montuojamas slopintuvas apskritiems ortakiams, turintis prijungimą, atitinkantį apskritų
cinkuotos plieno skardos ortakių standartą. Slopintuvas LDS efektyviai sumažina triukšmo lygį ortakyje.
Triukšmo slopinimo duomenys pateikti lentel÷je. Jeigu triukšmą reikia sumažinti ypatingai stipriai,
ortakyje galima naudoti du tarpusavyje sujungtus slopintuvus.
Pats efektyviausias triukšmo sumažinimas pasiekiamas, kai slopintuvas montuojamas iš karto už
ventiliatoriaus arba ortakio alkūn÷s. Jeigu triukšmas turi būti sumažintas ne tik ortakyje, bet ir
artimiausioje aplinkoje, šis slopintuvas turi būti naudojamas su izoliuotu ventiliatoriumi.

Oro šalinimo filtras.
Maišinis filtras. Filtro kaset÷ EU5/F5.
Naudojamas Rotovex SR03
Oro srauto reguliavimo sklend÷s
Aprašymas
Systemair diafragmin÷ sklend÷.
Užsakymo kodas
SPI-160
Matmenys
Funkcija
SPI yra diafragmin÷ sklend÷, skirta matuoti ir reguliuoti oro srautą. SPI charakteristikos: žemas triukšmo
lygis, centruotai suformuotas oro srautas ir fiksuoti matavimo taškai, skirti tikslių matavimų atlikimui.
KONFIDENCIALU
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Sklend÷ turi regu-liavimo diafragmą, kuri gali būti pilnai atidaroma, o tai reiškia, kad įtaiso išvalymui iš
vidaus nereikia jokių papildomų atidaromų durelių. Galimi dydžiai: Ø80-800.
Konstrukcija
Sklend÷ pagaminta iš cinkuotos plieno skardos, turi oro nepraleidžiančią sandarinimo tarpinę.
Panaudojimas oro šalinimui
Grotel÷s gali būti naudojamos ir oro šalinimui.
Montavimas
Reguliuojanti sklend÷ SPI turi būti montuojama, laikantis atstumų, reikalingų tam, kad būtų iki
minimumo sumažintas oro srauto sukūriavimas. Sumažinant arba padidinant ortakio skersmenį iki
artimiausio mažesnio arba didesnio dydžio ortakio, nebūtina laikytis kokių nors konkrečių atstumų, kad
būtų minimizuotas oro srauto sukūriavimas. Pasinaudojant šia diafragmine sklende, galima vykdyti
tikslius oro srauto matavimus visuose taškuose, tarp jų ir tokiuose taškuose, kurie yra arti ortakio
pasisukimų, pavyzdžiui, prie trišakių išsišakojimų ir alkūnių, ir tokiuose taškuose, kurie yra priešais kitus
oro tiekimo įrenginius.
Reikalaujamas atstumas
prieš ortakio alkūnes 1 x D
už ortakio alkūnių 1 x D
prieš trišakius išsišakojimus 3 x D
už trišakių išsišakojimų 1 x D
prieš oro tiekimo įtaisus 3 x D
Pastovaus oro srauto valdymo įrenginiai
Aprašymas
RPK - pastovaus oro kiekio reguliatoriai. Skirti palaikyti pastoviam oro kiekiui ortakių magistral÷se ir
atšakose.
Lengvai montuojami.
Tvirtai sujungiami su ortakiu.
Funkcija
RPK reguliuoja individualius oro keikisu ortakių sistemose. Veikia -20-80°C temperatūroje, santykinias
oro dr÷gnumas iki 80%. Rekomenduojamas oro srauto greitis nuo 3 iki 8 m/s prie 500Pa. Tikslumas ±5.
Konstrukcija
RPK pagamintas iš cinkuotos plieno skardos. Visos metalin÷s dalys cinkuotos, spiral÷ iį aukštos kokyb÷s
plieno. Tinka aukštai temperatūrai. Mechanizmas pagamintas iš ABS plastiko, o funkcin÷s dalys iš PA
plastiko.
Montavimas.
Gali būti montuojamas horizontaliai ir vertikliai. Bet ment÷ visada turi būti horizontalioje pad÷tyje. Oro
srautas turi būti pagal str÷l÷s kryptį.

KONFIDENCIALU
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WALDNER SECUFLOW traukos spintų technin÷s charakteristikos
Kaip reikalaujama atvirojo konkurso darbams pirkti sąlygų DALYJE B (Užsakovo reikalavimai projektavimui ir
statybai), reikalavimuose traukos spintoms, siūlomos sertifikuotos ir pilnai standarto EN 14175 reikalavimus atitinkančios
WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbiniu oro srautu, sukomplektuotos su mikroprocesoriaus kontroliuojama oro
srauto sklende ir kontrol÷s sistema kintamam ištraukiamo oro kiekiui VAV, pilnai atitinkančia standarto EN 14175 -6 dalies
reikalavimus.
SECUFLOW traukos spintos su pagalbiniu oro srautu yra sertifikuotos pagal EN 14175 darbui su ne didesniu nei 275
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu 1 tiesiniam spintos pločio metrui, t.y.:
• 1200 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 300 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 1500 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 410 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 1800 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 490 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 2100 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 570 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 2400 mm pločio SECUFLOW traukos spintos su šonin÷mis instaliacijomis užtikrina saugų vartotojo darbą su 650
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
Pateikiamos tai įrodančios sertifikatų kopijos.

WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbine oro srauto technologija – ekonomiškas ir
ekologiškas sprendimas laboratorijoms:
-

-

-

Pažangi WALDNER SECUFLOW traukos spintų pagalbinio oro srauto technologija
leidžia optimaliai reguliuoti oro srautą ir užtikrina saugų darbą tik su 270 m3/val. ištraukiamo oro
srautu 1 tiesiniam metrui.
Lyginant su įprastin÷mis traukos spintomis, SECUFLOW traukos spintos padeda sumažinti
investicijas į laboratorijos ventiliacinę sistemą apie 33%. SECUFLOW traukos spintos užtikrina
saugų darbą su mažesniais oro srautais negu įprastin÷s traukos spintos, tod÷l sumaž÷ja reikalingas
ventiliacin÷s sistemos paj÷gumas (galingumas), be to, ventiliacinei sistemai įrengti reikalingi
mažesnio diametro vamzdynai, kas taip pat padeda sumažinti pastato dydį.
D÷l ženkliai sumaž÷jusių energijos sąnaudų laboratorijos eksploatacija tampa dar ekonomiškesn÷
ir ekologiškesn÷.
SECUFLOW traukos spintoje pagalbinis oro srautas sistemingai nukreipiamas į vidinę darbo
erdvę iš aerodinamin÷s konstrukcijos profilio ant šonin÷s sienos ir išilgai stalviršio. Tai neleidžia
susidaryti sūkuriams ir puikiai stabilizuoja įtraukiamo oro srautą, tuo pačiu užtikrinant saugesnę
darbo aplinką vartotojui.
Oras saugiai ištraukiamas iš traukos spintos per angas, esančias nugariniame panelyje virš
darbastalio, aplink komunikacijų panelius ir per viršutinį traukos spintos panelį. Ši technologija
leidžia saugiai ištraukti / pašalinti tiek sunkias, tiek lengvas medžiagas bei dujas.

KONFIDENCIALU
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Pavadinimas

Pagalbinio oro srauto
technologija
Privalumai
Technologija

Matmenys
Plotis [mm]
Gylis [mm]
Aukštis (su spintele) [mm]
Naudingas plotis, vidin÷
darbo erdv÷ [mm]
Naudingas aukštis, vidin÷
darbo erdv÷ [mm]
Darbinis aukštis [mm]
Paskirtis

KONFIDENCIALU

Secuflow traukos spinta

Sumažintas energijos suvartojimas d÷l mažesnių ištraukiamo oro
srautų, užtikrinant saugų darbą
Secuflow traukos spintos technologija:
Didesnis oro pritek÷jimas (pagalbinis oro srautas) per šonin÷se
kolonose ir priekinio darbastalio briaunoje integruotas ventiliacijos
angas. Pagalbinį oro srautą generuoja integruotas PP ventiliatorius
(galingumas – 50 m3/val)
1,200 / 1,500 / 1,800 / 2,100
900
2,700
1,150 / 1,450 / 1,750 / 2,050
1,500
900
Saugos įranga vartotojui, testuota pagal EN 14175
Dūmų, aerozolių ir dulkių ištraukimas iš vidin÷s darbo erdv÷s
apsauga nuo pavojingų medžiagų tiškalų.
Apsauga nuo sklindančių dalelių išmetimo iš vidin÷s darbo erdv÷s.
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Traukos

spintos
dalis

viršutin÷

Komponentai
Karkasas, viršutin÷ dalis

Skydas
Lubos
Komunikacijų tiekimo
panelis
Komunikacijų tiekimo
modulis

Pakeliamas langas

Matoma erdv÷

Karkasas ir priekis
Šonai ir nugariniai paneliai,
19 mm storio 3-sluoksnių presuota drožlių plokšt÷ (emisijos
kategorija E1)
5 mm ištisinis laminatas
su strypų laikikliais ir komunikacijų moduliais
Neakinantis apšvietimas
Sl÷gio sumažinimo sistema (sprogimo atveju)
Vidin÷je darbo erdv÷je esančių įvadų valdymo elementai (valdymo
čiaupai) integruoti išor÷je po darbastaliu, atramin÷s konstrukcijos
zonoje
Tiekimo įvadų skyde integruotas nub÷gimas vandeniui
Papildoma galimyb÷ – integruota plautuv÷
Kai traukos spintos plotis 1,200 / 1,500 mm: maks. 2 moduliai,
Kai traukos spintos plotis 1,800 / 2,100 mm: maks. 3 moduliai
Pritvirtintas, naudojant dantytus plastikinius diržus
Aktyvi, dviguba apsauga nuo lango slydimo ar kritimo
Grūdintas saugos stiklas arba laminuotas saugos stiklas
Kai traukos spintos plotis 1,200 / 1,500 mm: 2 horizontalūs langai
Kai traukos spintos plotis 1,800 / 2,100 mm: 3 horizontalūs langai
Įstiklinta, maksimalus eksperimentin÷s įrangos ar situacijos
matomumas
Grūdintas saugos stiklas arba laminuotas saugos stiklas

Vidin÷ darbo erdv÷

Stalviršio medžiaga
Vidaus danga

Šoninis panelis

Keramika, polipropilenas, nerūdijantis plienas, epoksidin÷ derva
Melaminas, ištisinis laminatas arba keramika
(pagal EN 14175 keramikos danga n÷ra tinkama cheminių medžiagų
skaidymui karštomis rūgštimis)
Su melamino, ištisinio laminato danga: papildomai gali būti dalinai
įstiklintas, su medžiagų šliuzu arba anga
Su keramikos danga: papildomai gali būti su medžiagų šliuzu.

Traukos spintos
apatin÷ dalis
Atramin÷ konstrukcija

Spintel÷s ant grindjuost÷s arba plieno r÷mas

Tipas ir matmenys

Konstrukcija, atitinkanti EN 14175 ir ASHRAE

KONFIDENCIALU
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Pavadinimas

Pagalbinio oro srauto
technologija
Privalumai
Technologija

Matmenys
Plotis [mm]
Gylis [mm]
Aukštis (su spintele [mm]
Naudingas plotis, vidin÷
darbo erdv÷ [mm]
Naudingas aukštis, vidin÷
darbo erdv÷ [mm]
Darbinis aukštis [mm]
Paskirtis

KONFIDENCIALU

Secuflow traukos spinta su šonin÷mis instaliacijomis

Sumažintas energijos suvartojimas d÷l mažesnių ištraukiamo oro
srautų, užtikrinant saugų darbą
Secuflow traukos spintos technologija:
Didesnis oro pritek÷jimas (pagalbinis oro srautas) per šonin÷se
kolonose ir priekinio darbastalio briaunoje integruotas ventiliacijos
angas. Pagalbinį oro srautą generuoja integruotas PP ventiliatorius
(galingumas – 50 m3/val)
1,200 / 1,500 / 1,800 / 2,100 / 2,400
900
2,700
950 / 1,250 / 1,550 / 1,850 / 2,150
1,550
900
Saugos įranga vartotojui, testuota pagal EN 14175
Dūmų, aerozolių ir dulkių ištraukimas iš vidin÷s darbo erdv÷s,
apsauga nuo pavojingų medžiagų tiškalų.
Apsauga nuo sklindančių dalelių išmetimo iš vidin÷s darbo erdv÷s.
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Traukos

spintos
dalis

viršutin÷

Komponentai
Karkasas, viršutin÷ dalis

Skydas
Šoninis panelis
Lubos
Komunikacijų tiekimo
panelis
Komunikacijų tiekimo
modulis
Pakeliamas langas

Matoma erdv÷

Karkasas, šonin÷s kolonos ir priekis
Išorin÷ šonų dalis ir nugariniai paneliai,
19 mm storio 3-sluoksnių presuota drožlių plokšt÷ (emisijos
kategorija E1)
5 mm ištisinis laminatas
su strypų laikikliais
Dvigubos sienos
Skirtas komunikacijų moduliams įrengti
Neakinantis apšvietimas
Sl÷gio sumažinimo sistema (sprogimo atveju)
Įvadų valdymo elementai (valdymo čiaupai) integruoti šoninių
kolonų priekyje.
Integruoti šonin÷se sienose ir skirti įrengti:
- įvadus
- kriaukles
Pritvirtintas, naudojant dantytus plastikinius diržus
Aktyvi, dviguba apsauga nuo lango slydimo ar kritimo
Grūdintas saugos stiklas arba laminuotas saugos stiklas
Kai traukos spintos plotis 1,200 / 1,500 mm: 2 horizontalūs langai
Kai traukos spintos plotis 1,800 / 2,100 / 2,400 mm: 3 horizontalūs
langai
Įstiklinta, maksimalus eksperimentin÷s įrangos ar situacijos
matomumas
Grūdintas saugos stiklas arba laminuotas saugos stiklas

Vidin÷ darbo erdv÷

Stalviršio medžiaga
Vidaus danga
Šoninis panelis

Keramika (išskyrus 2400 mm pločio traukos spintas),
polipropilenas, nerūdijantis plienas, epoksidin÷ derva
Ištisinis laminatas arba nerūdijantis plienas
Papildomai gali būti dalinai įstiklintas, su medžiagų šliuzu arba anga
(tik tuomet, kai n÷ra instaliacijų šone).

Traukos spintos
apatin÷ dalis
Atramin÷ konstrukcija

Atramin÷s spintel÷s ant grindjuost÷s arba plieno r÷mas

Tipas ir matmenys

Konstrukcija, atitinkanti EN 14175 ir ASHRAE

KONFIDENCIALU
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WALDNER SCALA laboratorin÷s traukos spintos
WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbiniu oro srautu, sukomplektuotos su
mikroprocesoriaus kontroliuojama oro srauto sklende ir kontrol÷s sistema kintamam ištraukiamo
oro kiekiui VAV yra sertifikuotos pagal EN 14175 darbui su ne didesniu nei 275 m3/val.
ištraukiamo oro kiekiu 1 tiesiniam spintos pločio metrui, t.y.:
• 1200 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 300
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 1500 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 410
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 1800 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 490
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 2100 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 570
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 2400 mm pločio SECUFLOW traukos spintos su šonin÷mis instaliacijomis užtikrina saugų
vartotojo darbą su 650 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
Pateikiamos tai įrodančios sertifikatų kopijos.
WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbine oro srauto technologija – ekonomiškas ir
ekologiškas sprendimas laboratorijoms:
-

-

-

Pažangi WALDNER SECUFLOW traukos spintų pagalbinio oro srauto technologija
leidžia optimaliai reguliuoti oro srautą ir užtikrina saugų darbą tik su 270 m3/val. ištraukiamo oro
srautu 1 tiesiniam metrui.
Lyginant su įprastin÷mis traukos spintomis, SECUFLOW traukos spintos padeda sumažinti
investicijas į laboratorijos ventiliacinę sistemą apie 33%. SECUFLOW traukos spintos užtikrina
saugų darbą su mažesniais oro srautais negu įprastin÷s traukos spintos, tod÷l sumaž÷ja reikalingas
ventiliacin÷s sistemos paj÷gumas (galingumas), be to, ventiliacinei sistemai įrengti reikalingi
mažesnio diametro vamzdynai, kas taip pat padeda sumažinti pastato dydį.
D÷l ženkliai sumaž÷jusių energijos sąnaudų laboratorijos eksploatacija tampa dar ekonomiškesn÷
ir ekologiškesn÷.
SECUFLOW traukos spintoje pagalbinis oro srautas sistemingai nukreipiamas į vidinę darbo
erdvę iš aerodinamin÷s konstrukcijos profilio ant šonin÷s sienos ir išilgai stalviršio. Tai neleidžia
susidaryti sūkuriams ir puikiai stabilizuoja įtraukiamo oro srautą, tuo pačiu užtikrinant saugesnę
darbo aplinką vartotojui.
Oras saugiai ištraukiamas iš traukos spintos per angas, esančias nugariniame panelyje virš
darbastalio, aplink komunikacijų panelius ir per viršutinį traukos spintos panelį. Ši technologija
leidžia saugiai ištraukti / pašalinti tiek sunkias, tiek lengvas medžiagas bei dujas.

KONFIDENCIALU

24

000AAA

Stalin÷ SECUFLOW traukos spinta su šonin÷mis instaliacijomis:

1 Pakeliamas langas su horizontaliai slankiojamais langeliais.
2 Darbo paviršius.
3 Komunikacijų valdymo panelis.
4 Pastovaus arba kintamo oro srauto funkcijų displ÷jus.
5 Komunikacijų moduliai traukos spintos šonin÷je sienoje.
6 Viršutinis slankiojamasis langas.
7 Išimamas dengiantis skydas.
8 Ištraukiamo oro kolektorius.
9 Skydas su tvirtinimo antgaliais.
10 Pastatoma spintel÷.

Paskirtis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naudotojo apsauginis įrenginys, sertifikuotas pagal EN 14175 standartą.
Iš vidin÷s darbo erdv÷s ištraukti dūmus, aerozolius ir dulkes, taip neleidžiant į laboratoriją patekti
pavojingiems teršalų kiekiams.
Vidin÷je darbo erdv÷je neleisti susidaryti pavojingai, potencialiai sprogiai aplinkai.
Apsaugoti nuo pavojingų cheminių medžiagų tiškalų.
Neišleisti iš vidin÷s darbo erdv÷s skriejančių dalelių, įvairių kūnų arba dalių.
Bendrosios paskirties traukos spintos, pagamintos pagal EN 14175 standarto reikalavimus, paprastai
n÷ra pritaikytos naudoti su radioaktyviosiomis medžiagomis ar mikroorganizmais.
Netinka naudoti atviram cheminių medžiagų skaidymui.
Komunikacijų prijungimo įvadai įrengti vidin÷s darbo erdv÷s šonin÷se sienose esančiuose
moduliuose.
Valdymo įtaisai įrengti išor÷je, komunikacijų prijungimo skyduose.

Laboratorinių baldų gamintojas WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG yra sertifikuotas
pagal ISO 9001 standartą (sertifikato kopija pateikiama). WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.
KG įgalioja pasiūlymo teik÷ją siūlyti bei tiekti WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG
KONFIDENCIALU
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gaminamus traukos spintas bei technologinę įrangą Projekte „Nacionalinio fiznių ir technologijos mokslų
centro sukūrimas“ (Projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006) numatyto projektavimo, statybos darbų
pirkimo konkurse.
Į WALDNER SCALA paslaugų tiekimo modulius yra integruotos bet kurios darbo vietoje reikalingos
paslaugos (vandens, elektros, dujų, suspausto oro tiekimas ir t.t.). Vartotojas turi galimybę atskirti
paslaugų tiekimą nuo darbo stalų, įskaitant ir nuot÷kas (kanalizaciją), kuri laikoma paslaugų tiekimo
dalimi.
- WALDNER SCALA modulin÷ paslaugų tiekimo sistema suteikia galimybę vartotojui nevaržomai
pasirinkti elektros tiekimo vietą, reorganizuojant elektros paslaugų tiekimą kištukinių elektros
modulių pagalba. Modulin÷ konstrukcija taip pat užtikrina galimybę paprastai reorganizuoti
santechninių paslaugų tiekimą, keičiantis vartotojo poreikiams.
- WALDNER SCALA laboratorinių baldų sistemai suteikiamas 24 m÷nesių garantinis laikotarpis nuo
baldų perdavimo Pirk÷jui datos.
- Siūloma WALDNER SCALA laboratorinių baldų ir technologijų sistema gaminama pagal tarptautinius
kokyb÷s standartus DIN ISO 9001 ir DIN ISO 9002. Visi laboratorinių baldų sistemos komponentai
yra sertifikuoti ir atitinka galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos kokyb÷s bei saugos standartų
reikalavimus:
o Standartin÷s traukos spintos ir SECUFLOW traukos spintos su pagalbinio oro srauto
technologija yra sertifikuotos pagal LST EN 14175.
Pateikiamos aukščiau min÷tų sertifikatų kopijos.
-
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Dokumento vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą
VERTIMAS TIKRAS:

TÜV
SÜD
Produktų Servisas
(firminis ženklas)

SERTIFIKATAS
Nr. Z1A 09 10 12795 099

Sertifikato tur÷tojas:

Waldner Laboreinrichtungen
GmbH & Co. KG
Haidösch 1
88239 Wangen
VOKIETIJA

Sertifikavimo ženklas: TÜV
SÜD

TÜV GS
SÜD

Gamyba kontroliuojama
Saugumas testuotas

(firminis ženklas)

Produktas:

(firminis ženklas)

Laboratorin÷s traukos spintos

Produktas atitinka Vokietijos Įrangos ir Produktų Saugos Akto GPSG 7 skyriaus 1 poskyrio 2 sakinio
saugos ir sveikatos reikalavimus. Viršuje pavaizduoti sertifikavimo ženklai gali būti klijuojami ant
produkto. Sertifikavimo ženklų niekaip keisti neleidžiama. Be to, sertifikato tur÷tojas privalo neperleisti
sertifikato trečioms šalims. Sertifikatas galioja iki nurodytos datos, nebent būtų atšauktas anksčiau.
Papildomai žiūr÷kite įrašus antroje pus÷je.

Testavimo protokolo Nr.:

028-71350175-601

Galioja iki:

2014-10-19

Data, 2009-11-12

(parašas)
(Martin Schmied)

KONFIDENCIALU
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398080
(firminis ženklas)
Puslapis 1 iš 3

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Rindlestrasse 65 · 80339 München · Vokietija
TÜV
SÜD
Produktų Servisas
(firminis ženklas)

SERTIFIKATAS
Nr. Z1A 09 10 12795 099

Modelis (-iai):

WALDNER – SCALA asortimentas
Secuflow traukos spintos su darbastaliu

Parametrai:

Traukos spintos:

Matmenys /
Plotis:

Traukos spintos pajungimui prie
technin÷s ventiliacijos sistemos

1200 / 1500 / 1800 / 2100 mm

Aukštis:
Secuflow funkcija:

Kontrol÷s sistema:
Standartin÷:
Pasirenkama:

2700 mm
Oro ap÷jimo sistema su integruotu ventiliatoriumi.
Pagalbinio oro srauto technologija:
Papildomas patalpos oras įpučiamas į vidų per
šoninių kolonų ir darbastalio profilius.
Tiekiamas oro kiekis neįtakoja patalpos oro balanso.

Funkcijų displ÷jus, tipas FAZ
Oro srauto sklend÷, tipas AC

papildomi parametrai pateikiami priede

Testuota pagal:

KONFIDENCIALU

DIN EN 14175-1:2003
DIN EN 14175-2:2003
DIN EN 14175-3:2004
DIN EN 14175-6:2006
ZEK 01.2-08

28

000AAA

Gamykla (-os):

12795

Puslapis 2 iš 3

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Rindlestrasse 65 · 80339 München · Vokietija

Priedas prie Sertifikato Nr. Z1A 09 10 12795 099

Sertifikato tur÷tojas:

Waldner Laboreinrichtungen
GmbH & Co. KG
Haidösch 1, 88239 Wangen, Vokietija

Produktas:

Laboratorin÷s traukos spintos

Modelis (-iai):

WALDNER – SCALA asortimentas
Secuflow traukos spintos su darbastaliu

Testuota pagal:

DIN EN 14175-1:2003
DIN EN 14175-2:2003
DIN EN 14175-3:2004
DIN EN 14175-6:2006
ZEK 01.2-08

Papildomi parodymai
Prekybos ir pramon÷s darbininkų kompensacijos draudimo bendrovių asociacijos valstyb÷s saugos
organizacijos centrinio biuro chemijos techninis komitetas 29.07.2003 nustat÷ sumažinimų pasirinkimą
pagal DIN EN 1475 su tokiais maksimaliais teršalų dalelių p÷dsakais SF6:
Išorinių matavimų plokštuma
Teršalų dalelių viršutin÷s ribotos vidutin÷s vert÷s fmax (SF6): 0.65 ppm
Aukščiausia vert÷ SF6-messpikams:
3x ir/arba 5x0.65 ppm
(pagal DIN EN 14175-3:2004, dalys 5.3.5.3 ir 5.3.6.2 a)-e))
Apsauga
Teršalų dalelių viršutin÷s apribotos vidutin÷s vert÷s fmax (SF6): 0.65 ppm
Aukščiausia vert÷ SF6-messpikams:
5x0.65 ppm, laiko konstanta <=15 sek.
(pagal DIN EN 14175-3:2004, dalis 5.4)
Šiame sertifikate nurodytos traukos spintos prie minimalaus oro kiekių:
• SF-TA 1200 x 900 - 900:
330 m3/h
• SF-TA 1500 x 900 - 900:
410 m3/h
• SF-TA 1800 x 900 - 900:
490 m3/h
• SF-TA 2100 x 900 - 900:
570 m3/h
KONFIDENCIALU
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užtikrina mažesnes teršalų dalelių viršutines apribotas vertes nei nurodyta aukščiau visuose testavimo
metoduose.
Miunchenas, 2009-11-13
(parašas)
Martin Schmied
Puslapis 3 iš 3
TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Rindlestrasse 65 · 80339 München · Vokietija

Dokumento vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą
VERTIMAS TIKRAS:

TÜV
Vadybos servisas
(firminis ženklas)

SERTIFIKATAS
KONFIDENCIALU
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Sertifikavimo institucija
TÜV Management Service GmbH
pažymi, kad
Waldner Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG
Haidösch 1, D-88239 Wangen
Niederlassung Süd
Haidösch 1, D-88239 Wangen
Niederlassung Mitte/West
Zeppelinstraβe 16, D-64625 Bensheim
Niederlassung Nord
Georgenstraβe 35, D-10117 Berlin
įdieg÷ ir taiko
Kokyb÷s vadybos sistemą
laboratorinių baldų pardavimui, kūrimui/ konstravimui, projektų planavimui, gamybai,
išsiuntimui, instaliavimui ir priežiūrai
Auditas atliktas, protokolo Nr. 70020755
Patvirtinta, kad laikomasi reikalavimų pagal

ISO 9001 : 2008
Sertifikatas galioja kartu su pagrindiniu sertifikatu
iki 2011-12-07

TÜV
SÜD
(firminis ženklas)

/parašas/
Miunchenas, 2008-12-12

IAF
(firminis ženklas)
QM-TGA-ZM-07-92

TÜV Management Service GmbH - TÜV SÜD Gruppe – Zertifizierstelle – Rindlestrasse 65 – 80339
München - Vokietija

KONFIDENCIALU

31

000AAA

SIŪLOMŲ ĮRENGIMŲ IR MEDŽIAGŲ TECHNINöS CHARAKTERISTIKOS
SILPNOS SROVöS

TURINYS
1. KOMPIUTERINIS – TELEFONINIS TINKLAS ......................................................................................... 3
1.1 TELEKOMUNIKACINIS SERVERIS ................................................................................................... 3
1.2. KOMUTACINö SPINTA 42U/19“ ....................................................................................................... 3
1.3. 19'' VENTILIATORIŲ PANELö, 2 VENT. .......................................................................................... 4
1.4. 6X220V+JUNG.; 19'' MAITINIMO PANELö....................................................................................... 4
1.5. EKRANUOTA KOMUTACINö PANELö, CAT6PLUS 24 PORTŲ..................................................... 4
1.6. KOMUTACINö PANELö 3 KAT. 50XRJ45 ........................................................................................ 4
1.7. OPTINö KOMUTACINö PANELö...................................................................................................... 5
1.8. GALINIŲ KABELIŲ PASKIRSTYMO ŠUKOS, 900MM .................................................................... 5
1.9. KABELIS UTP 4X2X0,5 MM 6PLUS KATEGORIJOS........................................................................ 5
1.10. KABELIS 3 KATEGORIJOS.............................................................................................................. 6
1.11. OPTINIS DUOMENŲ KABELIS ....................................................................................................... 6
1.12. ROZETö SU RJ45 LIZDAIS .............................................................................................................. 7
1.13 PROJEKTORIUS NEDIDELEI KONFERENCIJŲ SALEI................................................................... 7
1.14 PROJEKTORIUS DIDELEI KONFERENCIJŲ SALEI........................................................................ 8
1.15 EKRANAS NEDIDELEI KONFERENCIJOS SALEI .......................................................................... 8
1.16 EKRANAS DIDELEI KONFERENCIJOS SALEI ............................................................................... 8
1.17 GARSIAKALBIS ................................................................................................................................ 8
1.18 STIPRINTUVAS ................................................................................................................................. 9
2. APSAUGINö SIGNALIZACIJA ................................................................................................................. 9
2.1. APSAUGINö CENTRALö................................................................................................................... 9
2.2. ETHERNET SĄSAJA........................................................................................................................... 9
2.3. CENTRALöS GRAFINIO MONITORINGO PROGRAMA.................................................................10
2.4. KOMPIUTERIS SU MONITORIUMI, MONITORINGUI ...................................................................10
2.5. JUDESIO DETEKTORIUS..................................................................................................................10
2.6. MAGNETINIS KONTAKTAS ............................................................................................................11
2.7. STIKLO DŪŽIO JUTIKLIS.................................................................................................................11
2.8. IŠPLöTIMO MODULIS (16 ZONŲ) SU DöŽE IR MAIT.ŠALT. ........................................................12
2.9. KLAVIATŪRA ...................................................................................................................................12
3. VAIZDO STEBöJIMO SISTEMA..............................................................................................................13
3.1. MULTIPLEKSAVIMO ĮRANGA ........................................................................................................13
3.2. VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRANGA ...........................................................................................................13
3.3. VIDAUS VAIZDO KAMERA.............................................................................................................13
3.4. LAUKO VAIZDO KAMERA ..............................................................................................................14
3.5. KOMPIUTERIS SU MONITORIUMI..................................................................................................14
4. ĮöJIMO KONTROLöS SISTEMA..............................................................................................................15
4.1. DURŲ VALDIKLIS ............................................................................................................................15
4.2. ATSTUMINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVAS .....................................................................................15
4.3. ELEKTROMAGNETINö SKLENDö ..................................................................................................16
4.4. VIDEO TELEFONSPYNö ..................................................................................................................16
5. PRIEŠGAISRINö SIGNALIZACIJA..........................................................................................................17
5.1. ADRESINö GAISRINö CENTRALö ..................................................................................................17
5.2. KILPŲ IŠPLöTöJAS...........................................................................................................................17
5.3. ADRESINIS OPTINIS DŪMŲ DETEKTORIUS SU BAZE.................................................................18
5.4. ADRESINIS OPTINIS TEMPERATŪRINIS DETEKTORIUS ............................................................18
5.5. RANKINIS DETEKTORIUS ...............................................................................................................18
5.6. IN/OUT MODULIS .............................................................................................................................19
5.7. LAUKO SIRENA ................................................................................................................................19
5.8. KOMPIUTERIS...................................................................................................................................20
5.9. GRAFINIO ATVAIZDAVIMO PROGRAMA .....................................................................................20
6. SILPNŲ SROVIŲ ĮRENGIMAS ................................................................................................................21
6.1. KOMPIUTERINIS – TELEFONINIS TNKLAS...................................................................................21
6.2. APSAUGINö SIGNALIZACIJA .........................................................................................................21
6.3. GAISRINö SIGNALIZACIJA .............................................................................................................24

KONFIDENCIALU

1

000AAA

KONFIDENCIALU

2

000AAA

1. KOMPIUTERINIS – TELEFONINIS TINKLAS
1.1 Telekomunikacinis serveris
Įrenginio tipas ir paskirtis
Telekomunikacinis serveris, Aastra MX-ONE
4.1
Gamintojas
Aastra Technologies Limited
Kilmes šalis
Canada
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Matmenys (ilgis, plotis, gylis) m
Kiti parametrai:
Palaikomi standartai:
SIP V2*
H.323 v4 ; both extension and trunk side
IPv4
T.38 Fax
DHCP, HTTP, HTTPS, Telnet, TFTP, SNMP, FTP, SSH,
TLS, SRTP
Web Services
CSTA Phase 1 and 3; XML, ANS.1, TSAPI, TAPI

Palaikomi garso standartai:
G.711 with a-law and µ-law, G.729a, G.729ab with voice
activity detection
G723.1 and G722 (extension side), G.168 (echo cancellation)

Apsaugos klas÷:
Numatomas kiekis, vnt..

tikslinamas techninio projekto metu

1.2. Komutacin÷ spinta 42U/19“
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Matmenys (ilgis, plotis, gylis) m
Kiti parametrai:

KONFIDENCIALU

LCK - 19" komutacin÷ spinta 42U, LappCom
LappCom
ES
LAPP MILTRONIC UAB
1980 x 600 x 900
Stiklin÷s/metalin÷s durys gali būti atidaromos į
kairę arba dešinę. Durys rakinamos
EUROLOCK spyna.
Nuimami, raktu rakinami šoniniai bei galiniai
skydai.
250 x 70 mm kabelių įvadais (1 stoge + 1 dugne
+ 2 gale).
Spintos stoge ir dugne numatytos vietos
ventiliacin÷ms panel÷ms montuoti.
Spintos dažytos milteliniu būdu. Spalva pagal
RAL 7035.
Į standartinį spintos komplektą įeina:
19“ r÷mas (2 poros);
Kojelių komplektas (4 vnt.);
Šepetys kabelių įvedimui;
Įžeminimo laidai;
Įvadų apsaugos nuo dulkių;
M6 varžtai įrangai tvirtinti (16 kompl.);
3
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Apsaugos klas÷:
Numatomas kiekis, vnt..

Raktas šonin÷ms ir galin÷ms durims (2 vnt.);
Raktas priekin÷ms durims (2 vnt.).
IP30
tikslinamas techninio projekto metu

1.3. 19'' ventiliatorių panel÷, 2 vent.
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Triukšmo lygis, dBA
Numatomas kiekis, vnt..

19'' ventiliatorių panel÷, 2 vent.
LappCom
ES
LAPP MILTRONIC UAB
45-50
tikslinamas techninio projekto metu

1.4. 6x220V+jung.; 19'' maitinimo panel÷
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Numatomas kiekis, vnt.

6x220V+jung.; 19'' maitinimo panel÷
LappCom
ES
LAPP MILTRONIC UAB
tikslinamas techninio projekto metu

1.5. Ekranuota komutacin÷ panel÷, CAT6Plus 24 portų
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Panel÷s plotis
Aukštis
Gylis
Lizdo tipas
Spalvos
Kontaktai
Instaliacijos standartas
Atitinka standartus

Numatomas kiekis, vnt.

Ekranuota komutacin÷ panel÷,
CAT6Plus 24 portų
Brand-Rex
Anglija
LAPP MILTRONIC UAB
19“ (483 mm)
1U (44,45 mm)
132,0 mm
RJ45
RAL 9005 juoda
RAL 7035 pilka
lSA tipas IDC
EIA/TIA 568A/B
CATEGORY 6
ANSI/EIA/TIA 568B.2.1:2002
ISO/IEC 11801:2002
tikslinamas techninio projekto metu

1.6. Komutacin÷ panel÷ 3 kat. 50xRJ45
Įrenginio tipas ir paskirtis

KONFIDENCIALU

Ekranuota komutacin÷ panel÷, 3 kat. 50 portų
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Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Panel÷s plotis
Aukštis
Gylis
Lizdo tipas
Spalvos
Kontaktai
Instaliacijos standartas
Atitinka standartus

Numatomas kiekis, vnt.

Brand-Rex
Anglija
LAPP MILTRONIC UAB
19“ (483 mm)
1U (44,45 mm)
132,0 mm
RJ45
RAL 9005 juoda
RAL 7035 pilka
lSA tipas IDC
EIA/TIA 568A/B
CATEGORY 3
ANSI/EIA/TIA 568B.2.1:2002
ISO/IEC 11801:2002
tikslinamas techninio projekto metu

1.7. Optin÷ komutacin÷ panel÷
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Panel÷s plotis
Aukštis
Gylis
Lizdo tipas
Atitinka standartus
Numatomas kiekis, vnt.

Optin÷ komutacin÷ panel÷
Brand-Rex
Anglija
LAPP MILTRONIC UAB
19“ (483 mm)
1U (44,45 mm)
132,0 mm
SC, LC
IEC 60825
tikslinamas techninio projekto metu

1.8. Galinių kabelių paskirstymo šukos, 900mm
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Matmenys (ilgis, plotis, gylis) m
Numatomas kiekis, vnt.

Galinių kabelių paskirstymo šukos, 900mm
LappCom
ES
LAPP MILTRONIC UAB
62 x 800 x 18
tikslinamas techninio projekto metu

1.9. Kabelis UTP 4x2x0,5 mm 6Plus kategorijos
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Laidininkų kiekis ir skersmuo ir

KONFIDENCIALU

Brand-Rex
Anglija
LAPP MILTRONIC UAB
4x2x0,56mm ekranuotas
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tipas:
Izoliacinis apvalkalas:
Laidininko varža (max):
Talpumas:
Duomenų perdavimo standartų
palaikymas:

Perdavimo impedansas prie
10mhz (max):
Darbin÷ temperatūra:
Numatomas kiekis, m

PVC (polivinilchloridas)
19Ώ/100m
160 pf/100m
TIA-568-B.2-1 & -6PLUS
ISO/IEC 11801:2002 CAT. 6PLUS
EN 50173-1:2002 CAT. 6PLUS
IEC/EN 61935-2
5 mω
-20°c - +75°c
tikslinamas techninio projekto metu

1.10. Kabelis 3 kategorijos
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Laidininkų kiekis ir skersmuo:

Izoliacinis apvalkalas:
Poravimas
Išd÷stymas
Signalinis laidininkas
Įžeminimo laidininkas
Ekranas
Apvalkalas
Kontūro varža:
Izoliacijos varža
Talpin÷ asimetrija

Duomenų perdavimo standartų
palaikymas:

Perdavimo impedansas prie
10MHz (max):
Darbin÷ temperatūra:
Numatomas kiekis, m

Brand-Rex
Anglija
LAPP MILTRONIC UAB
XXx2x0,56mm
Laidininkų kiekis parenkamas priklausomai
nuo telefoninių linijų skaičiaus komutacin÷je
spintoje.
PE (polietilenas)
Du izoliuoti laidininkai poroje
Suvytos į grupes
raudonas, izoliuotas laidininkas
Atkaitintas ir padengtas alavu varinis
laidininkas
Plastikinis, padengtas aliuminine folija
PVC
maksimali - 192 Ω/km
maksimalus vidurkis - 184 Ω/km
Minimali 500V, 1 min - 500 MΩ/km
maksimali - 250 pF/500m
kabeliams virš 30 porų, 95% vert÷s 150
pF/500m
TIA-568-B.2-1 & -6
ISO/IEC 11801:2002 Cat. 3
EN 50173-1:2002 Cat. 3
IEC/EN 61935-2
5 mΩ
-20°C - +60°C
tikslinamas techninio projekto metu

1.11. Optinis duomenų kabelis
Gamintojas

KONFIDENCIALU

Brand-Rex
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Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Tipas:
Išorinis apvalkalas:
Skaidulų skaičius ir diametras:

Darbin÷ temperatūra:
Atitiktis standartams:

Numatomas kiekis, m

Anglija
LAPP MILTRONIC UAB
Skirtingų gyslų skaičiaus bei diametro kabeliai
įrašomi į atskirus sąnaudų žiniaraščių punktus.
PVC (polivinilchloridas)
Pasirenkama pagal poreikį. Galimi tokie
labiausiai paplitę variantai: 2x50/125,
4x50/125, 12x50/125 ir 24x50/125, ne
žemesnio kaip OS1 tipo, skirtas vidiniam
tinklui.
-10°C - +60°C
Kabelis turi pilnai tenkinti šiuos standartus:
EN50173 2nd edition, ISO/IEC11801 2nd
edition.
tikslinamas techninio projekto metu

1.12. Rozet÷ su RJ45 lizdais
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Korpusas:
Lizdo tipas
Kategorija
Apdaila
Numatomas kiekis, vnt.

Brand-Rex
Anglija
LAPP MILTRONIC UAB
PVC skirtas vieno arba dviejų RJ tipo lizdų
tvirtinimui
RJ45
3 arba 6A
Apvadinis dangtelis (dizainas derinamas su
elektros instaliacijos rozet÷mis);
tikslinamas techninio projekto metu

1.13 Projektorius nedidelei konferencijų salei
Mitsubishi WD570U
Šviesos srautas: 3500 ANSI lm;
Raiška: WXGA (1280x800);
DLP su Brilliant Color™ technologija; 3000:1 kontrastas;
Informacijos rodymas per LAN, iš USB rakto;
3D Ready - galima naudoti 3D projekcijoms;
Lempos resursas: iki 6000 val. (eko);
10W mono garsiakalbis;
Įvestys: 2xRGB, HDMI, S-Video, Video, Audio;
Monitoriaus išvestis. 2xUSB, RS232 sąsajos; LAN (RJ-45);
Svoris: 3.5 kg / 3.8 kg.

KONFIDENCIALU
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1.14 Projektorius didelei konferencijų salei
Projektorius Panasonic PT-DZ110XE
Profesionalus, didelio galingumo instaliacinis projektorius;
Šviesos srautas: 10600 ANSI lm; Kontrastas: 10000:1;
Raiška: WUXGA (1920x1200); Detail Clarity 3 vaizdo procesorius;
3 lustų DLP technologija; Keičiami objektyvai;
Originali, DLP lustus vandeniu aušinanti sistema;
Originali savaime išsivalančių filtrų sistema;
Izoliuota projektoriaus optin÷ dalis - ilgesnis tarnavimo laikas;
Motorizuotas objektyvas. V / H lęšių postumio funkcija;
Vertikali / horizontali trapecijos korekcija;
Geometrin÷ vaizdo korekcija išgaubtiems ekranams;
2 lempų sistema; Lempos resursas iki 2000 val.;
Steb÷jimas ir kontrol÷ per kompiuterinį tinklą (LAN);
IR nuotolinio valdymo pultas. Galimas laidinis valdymas;
Įvestys: 2xRGB, DVI-D, HDMI, S-Video, Video, SDI, Komponentinis;
RS-232 įvestis/išvestis. LAN (RJ-45);
Svoris - 24 kg. Kilm÷s šalis - Japonija.

1.15 Ekranas nedidelei konferencijos salei
Motorizuotas nuleidžiamas ekranas Avers Contour 35/26
Vaizdo dydis 350 x 263 cm

1.16 Ekranas didelei konferencijos salei
Motorizuotas nuleidžiamas ekranas Avers Solar 55/41
Vaizdo dydis 550 x 413 cm

1.17 Garsiakalbis
Į lubas įleidžiamas garsiakalbis Apart CM20T
Galingumas: 60W
Jautrumas: 93 dB
Maksimalus sl÷gis: 107 dB
Dažnių juosta : 50 Hz- 20kHz

KONFIDENCIALU
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1.18 Stiprintuvas
Garso stiprintuvas su mikšeriu Apart MA200
Galingumas: 200W, 100V
2. APSAUGINö SIGNALIZACIJA
2.1. Apsaugin÷ central÷
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Matmenys (ilgis, plotis,) m
Maitinimas

Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Concept 4000 Access central
Inner Range
Australija
UAB "Arevita ir Ko"
Plokšt÷s matmenys: 200x200x45mm.
D÷ž÷s matmenys: 435 x 325 x 102 mm.
16-18V AC;
12V 7Ah akumuliatoriaus prijungimas;
Naudojama minimali srov÷ 210mA;
Integruota apsaugos, pra÷jimo kontrol÷s ir
pastato automatizavimo sistema;
128K atmintis; 16 zonų plokšt÷je, plečiama iki
464 zonų; 32 sritys;
64 durų valdymas; 1000 vartotojų;
Su papildoma atmintimi plečiama iki 50.000
vartotojų, 2000 zonų, 250 sričių, 250 durų
valdymo;
6500 įvykių atmintis;
Papildomi moduliai jungiami naudojant RS-485
prievadą;
Liftų valdymo galimyb÷;
2 programuojami iš÷jimai plokšt÷je, plečiama
iki 10;
2 sirenų iš÷jimai;
Sabotažinio jungiklio prijungimas;
tikslinamas techninio projekto metu

2.2. Ethernet sąsaja
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Matmenys (ilgis, plotis,) m
Kiti parametrai:

KONFIDENCIALU

Concept Ethernet sąsaja
Inner Range
Australija
UAB "Arevita ir Ko"
Plokšt÷s: 115 x 104 mm.
Skirta Concept 4000 central÷s sujungimui su
Insight programa;
Jungiama tiesiai prie Concept 4000 central÷s
plokšt÷s;
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Numatomas kiekis, vnt.

1 Ethernet 10BaseT iš÷jimas;
128 bitų duomenų kodavimas;
1 RS-232 prievadas, maksimalus duomenų
perdavimo greitis 19.200kbps;
Prie Concept 4000 central÷s gali būti prijungta 1
Ethernet sąsaja;
tikslinamas techninio projekto metu

2.3. Central÷s grafinio monitoringo programa
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Concept sistemos valdymo programa INSIGHT
Inner Range
Australija
UAB "Arevita ir Ko"
Pilnas central÷s duomenų baz÷s redagavimas;
Pilnas saugomų sričių, durų, iš÷jimų ir t.t.
valdymas;
Žem÷lapių sistema su galimybe žym÷ti jutiklių
saugomas sritis;
Programos vartotojų administravimas;
Išsamus, visapusis aliarmo valdymas;
Įvykių kategorizavimas (kritinis, labai svarbus,
vidutinis, nesvarbus);
Automatinis duomenų kopijavimas;
Naudojant papildomas licenzijas galima steb÷ti
keliuose saugomuose objektuose;
tikslinamas techninio projekto metu

2.4. Kompiuteris su monitoriumi, monitoringui
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Kompiuteris su monitoriumi, monitoringui
EU
EU
UAB "INIDA“
Monitorius ne mažiau, nei: 20" 2007FP black
DVI, 800:1, 16ms, 0.255mm, 160/160
Procesorius ne mažiau, nei: Core I5-750
2667MHz,
Atmintis ne mažiau, nei: DDRAM3 2x2048MB,
1333MHz, kit, CL91
Kaupiklis ne mažiau, nei: 500GB, 7200rpm
tikslinamas techninio projekto metu

2.5. Judesio detektorius
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
KONFIDENCIALU

Judesio jutiklis KX15ED
PYRONIX
10
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Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Maitinimas
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Anglija
UAB "Arevita ir Ko"
Maitinimas 12V AC;
Dviejų elementų
Saugomas atstumas iki 15m.
Saugoma zona po jutikliu
Apžvalgos kampas 85 laipsniai
Hermetizuota optika
Automatin÷ aplinkos temperatūros pokyčio
kompensavimo funkcija
Montavimo aukštis nuo 1,8m. iki 2,4m.
Darbo temperatūra nuo -30 C iki +70 C.
tikslinamas techninio projekto metu

2.6. Magnetinis kontaktas
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Maitinimas
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Magnetinis kontaktas D20
PYRONIX
Anglija
UAB "Arevita ir Ko"
Maitinimas 12V AC
Baltos spalvos
5 kontaktai
Maksimalus atstumas 15 mm
Matmenys 12 x 14 x 67 mm
tikslinamas techninio projekto metu

2.7. Stiklo dūžio jutiklis
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Maitinimas
Kiti parametrai:

KONFIDENCIALU

Stiklo dūžio jutiklis BG16DF
PYRONIX
Anglija
UAB "Arevita ir Ko"
Maitinimas 12V AC;
Pilna garsinio ir infragarsinio spektro analiz÷;
7 dažnių juostų skaitmeniniai filtrai,
skaitmeninis signalo; stiprintuvas ir dažnio
svyravimų analiz÷; smūgio ir dūžio bangų
analiz÷;
aukštas atsparumas nuo elektromagnetinių ir
radiodažnių trikdžių;
audio iš÷jimas garso monitoringui
(pasirinktinai); reguliuojamas jautrumas: iki 9m
spinduliu didžiausio jautrumo;
režime arba iki 4,5m spinduliu - mažiausio
jautrumo režime; sabotažo jutiklis
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Numatomas kiekis, vnt.

tikslinamas techninio projekto metu

2.8. Išpl÷timo modulis (16 zonų) su d÷že ir mait.šalt.
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Matmenys (ilgis, plotis,) m
Maitinimas
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Concept 16 zonų universalus išpl÷timo modulis
Inner Range
Australija
UAB "Arevita ir Ko"
Plokšt÷s matmenys: 180 x 180 x 40 mm.
D÷ž÷s matmenys: 460 x 358 x 85 mm.
Maitinimas 16-18V AC;
12V 7Ah akumuliatoriaus prijungimas;
16 zonų plokšt÷je, plečiama iki 32 zonų;
8 atviro kolektoriaus programuojami iš÷jimai,
plečiama iki 32;
2 sirenų iš÷jimai;
Sabotažinio jungiklio prijungimas;
Prie Concept 4000 central÷s gali būti prijungta
iki 64 universalių išpl÷timo modulių;
Jungiamas naudojant RS-485 prievadą;
Galima prijungti tris 8 relinių iš÷jimų plokštes;
Lifto valdymo modulio prijungimas (iki 32
aukštų valdymas);
Komplekte 16z. universalus išpl÷timo modulis,
metalin÷ d÷ž÷, transformatorius.
tikslinamas techninio projekto metu

2.9. Klaviatūra
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Matmenys (ilgis, plotis,) m
Maitinimas

Kiti parametrai:

KONFIDENCIALU

Concept valdymo klaviatūra LCD Elite
Inner Range
Australija
UAB "Arevita ir Ko"
143 X 89 X 28 mm.
Maitinimas 11-14V DC;
Naudojama nominali srov÷ 20mA, maksimali 45mA;
Suderinama su Concept 3000 / 4000 sistemomis;
Maksimaliai prie sistemos gali būti prijungta 99
Elite klaviatūros;
Virštinkin÷ arba įleidžiama;
4 indikaciniai šviesos diodai;
2x16 simbolių LCD ekranas su pašvietimu;
20 klavišų su pašvietimu;
2 zonų pajungimas;
2 atviro kolektoriaus programuojami iš÷jimai,
100mA kiekvienas;
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Numatomas kiekis, vnt.

tikslinamas techninio projekto metu

Nuorodos į kitus objektus, kuriuose s÷kmingai taikomos analogiškos inžinerin÷s sistemos:
1. Green hall pastatas, Vilniuje
2. Daugiafunkcinis sporto, paslaugų ir sveikatingumo kompleksas SEB ARENA, Vilniuje
3. Verslo lyderių centras (BLC), Kaune
3. VAIZDO STEBöJIMO SISTEMA
3.1. Multipleksavimo įranga
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Programin÷ įranga „NET-i viewer“
Samsung
- gyvas monitoringas iki 16 kanalų per vieną
monitorių (iki 32 kai naudojami du monitoriais
su vienu kompiuteriu)
- Palaiko video formatus: H.264, MPEG-4,
MJPEG
- Palaiko video rezoliucijas: Megapixel, 4CIF,
Half D1, VGA, CIF
- Palaiko begal÷s paieškų bei peržiūros funkcijų
tikslinamas techninio projekto metu

3.2. Vaizdo įrašymo įranga
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kiti parametrai

Darbin÷ temperatūra
Maitinimas
Numatomas kiekis, vnt.

Vaizdo įrašymo įrenginys SRN-1670D
Samsung
- H.264, MJPEG dual codec
- 4CIF high resolution images at 480fps(N),
400fps(P) in real-time
- DVD writer support
+0°C ~ +40°C
100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz,
tikslinamas techninio projekto metu

3.3. Vidaus vaizdo kamera
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Vaizdo jutiklis
Jautrumas
Diena / naktis
Fokusavimas
Priartinimas
Video kompresija
Rezoliucija

KONFIDENCIALU

Vidaus vaizdo kamera SNV-3080
Samsung
1/3"
Color : 0.4Lux (50 IRE)
B/W : 0.04Lux (50 IRE)
Taip
2.8 ~ 11mm
3.9x
H.264, MPEG-4, MJPEG
NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576
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Max. Frame Rate
Tinklo protokolai

Apsauga

Darbin÷ temperatūra
Maitinimas
Numatomas kiekis, vnt.

NTSC : 30fps, PAL : 25fps
Pv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP),
RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,
DDNS, ONVIF
HTTPS(SSL) prisijungimo identifikavimas,
slaptažodžio apsauga, IP adresų filtravimas,
vartotojo prisijungimo
-40˚C ~ +50˚C
24V AC
tikslinamas techninio projekto metu

3.4. Lauko vaizdo kamera
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Vaizdo jutiklis
Jautrumas
Diena / naktis
Fokusavimas
Priartinimas
Video kompresija
Rezoliucija
Max. Frame Rate
Tinklo protokolai

Apsauga
Darbin÷ temperatūra
Maitinimas
Numatomas kiekis, vnt.

Vidaus vaizdo kamera SNP-3370TH
Samsung
1/4"
Color : 0.7Lux (50 IRE)
B/W : 0.03Lux (50 IRE)
Taip
3.5 ~ 129.5mm
37x
H.264, MPEG-4, MJPEG
NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576
NTSC : 30fps, PAL : 25fps
IPv4, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, TP,
HTTP, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
ARP, DNS, DDNS
Slaptažodžio apsauga, IP adresų filtravimas,
vartotojo prisijungimo
-50˚C ~ +50˚C
24V AC
tikslinamas techninio projekto metu

3.5. Kompiuteris su monitoriumi
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Kiti parametrai:

KONFIDENCIALU

Kompiuteris su monitoriumi, monitoringui
EU
EU
UAB "INIDA“
Monitorius ne mažiau, nei: 20" 2007FP juodas
DVI, 800:1, 16ms, 0.255mm, 160/160
Procesorius ne mažiau, nei: Core I5-750
2667MHz,
Atmintis ne mažiau, nei: DDRAM3 2x2048MB,
1333MHz, kit, CL91
Kaupiklis ne mažiau, nei: 500GB, 7200rpm
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Numatomas kiekis, vnt.

tikslinamas techninio projekto metu

4. ĮöJIMO KONTROLöS SISTEMA
4.1. Durų valdiklis
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

995011 Concept 1 durų įeigos kontrol÷s
valdymo plokšt÷
Inner Range
Australija
UAB "Arevita ir Ko"
1 durų įeigos valdymas;
4 zonų į÷jimai;
1 Wiegand formato kortelių skaitytuvo
prijungimas;
1 durų pad÷ties jutiklio prijungimas;
1 iš÷jimo mygtuko prijungimas;
1 iškvietimo mygtuko prijungimas;
Per ilgai atidarytų durų persp÷jimas;
1 relinis iš÷jimas;
3 atviro kolektoriaus iš÷jimai (2 - galiojanti
kortel÷, negaliojanti kortel÷, 1 - per ilgai
atidarytos durys);
Dingus ryšiui su pagrindine centrale, durų
valdymas išlieka;
Prie Concept 4000 central÷s gali būti prijungta
iki 99 2 durų valdymo modulių;
Jungiamas naudojant RS-485 prievadą;
Maitinimas 11-14V DC;
Naudojimo temperatūra 0°C ~ +40°C;
Plokšt÷s matmenys: 95 x 95 mm.
tikslinamas techninio projekto metu

4.2. Atstuminių kortelių skaitytuvas
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Parametrai:

KONFIDENCIALU

AR-725H klaviatūra / kortelių skaitytuvas su
pašvietimu
Soyal
Australija
UAB "Arevita ir Ko"
Autonominis / jungiamas į tinklą (naudojant
AR-716E valdiklį) atstuminių kortelių
skaitytuvas su klaviatūra;
Atyvavimo būdas - kortel÷ / kortel÷ + PIN / PIN
125 kHz;
Maitinimas DC 10-24V, <3W;
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Numatomas kiekis, vnt.

RS-485 prievadas;
Kortel÷s nuskaitymo atstumas 10 - 15 cm.;
Naudojimo temperatūra -20°C ~ +75°C;
Iš÷jimo mygtuko prijungimas;
Relinis durų atidarymo iš÷jimas (NO, NC), DC
24V 1A;
Durų atidarymo laikas 0-600 sek.
Aliarmo laikas 0-600 sek.
Sabotažo jungiklis (NO, NC), DC 24V / AC
125V 1A;
Garsinis indikatorius;
Dviejų spalvų LED indikatorius;
65536 vartotojai autonominiame režime (M6)
1024 vartotojai, autonominiame režime, jungiant
į tinklą, registruojant įvykius(M4, M8)
1200 įvykių atmintis;
Lifto valdymas;
Apsaugos klas÷ IP54;
Galimos spalvos - pilka, sidabrin÷, m÷lyna,
raudona, oranžin÷, balta, žalia, geltona;
Matmenys 78,5 x 110 x 21,5 mm.
tikslinamas techninio projekto metu

4.3. Elektromagnetin÷ sklend÷
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Elektromagnetin÷ sklend÷ 12v
JIS
UAB "Arevita ir Ko"
Maitinimas AC 8-14V, 0,33-0,6A;
DC 7-14V, 0,35-0,72A;
Matmenys 89 x 29 x 20 mm.
Laikymo galia iki 300 kg.
tikslinamas techninio projekto metu

4.4. Video telefonspyn÷
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Parametrai:

KONFIDENCIALU

CM-06DND1V1 telefonspyn÷s komplektas su
spalvotu 5'' monitoriumi
Genway
UAB "Arevita ir Ko"
5“ TFT spalvoto vaizdo monitorius su „laisvų
rankų įranga“ CM-06DNRV1;
Skiriamoji geba 480 x 250 taškų;
Durų atidarymas;
Vaizdo ir garso perdavimas iš kameros;
Naudojant CM-06DNQH perjungimo modulį,
galima prijungti du iškvietimo modulius;
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Numatomas kiekis, vnt.

Iškvietimo modulis jungiamas 4 laidais;
Sklend÷ jungiama prie iškvietimo modulio;
Maitinimas DC 18V ± 10%, 700mA;
Maksimalus atstumas naudojant 4x0,5mm²
kabelį – 50m.;
Didesniems atstumams vaizdo signalo
perdavimui naudojamas 75Ω koaksialinis
kabelis;
Naudojimo temperatūra -10ºC ~ +55ºC;
Matmenys: 220 x 150 x 25 mm.
Spalvoto vaizdo, įleidžiama kamera su IR
pašvietimu CM-06DND1-C;
Maitinimas DC 12V, 180mA (nuo pagrindinio
monitoriaus);
1,3“ CMOS, f=3,6mm, 0,1lux;
Matymo kampas 92,8º;
Naudojimo temperatūra -25ºC ~ +70ºC ;
Matmenys: 130 x 174 x 52 mm.
Komplekte:
Iškvietimo modulis su spalvoto vaizdo kamera;
Spalvoto vaizdo 5“ TFT monitorius;
Maitinimo šaltinis 18V 800mA, montuojamas
ant DIN b÷gelio PS-6E.
tikslinamas techninio projekto metu

5. PRIEŠGAISRINö SIGNALIZACIJA
5.1. Adresin÷ gaisrin÷ central÷
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Matmenys (ilgis, plotis,) m
Maitinimas
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Priešgaisrin÷ central÷ Aritech FP28255C
Olandija
Olandija
UAB "GE Security Baltic"
810 x 445 x 120 mm
230 VAC (+10%, -15%), 47-63 Hz
rezervinis maitinimas ne mažiau kaip 36 val
8-ių kilpų, 6 LED zonų indikacija, detektorių
plokšt÷, patogus instaliuotojui, vartotojui,
atsparus klaidingiems pavojaus signalams,
nesud÷tingas aptarnavimas,
Ryšys su detektoriais palaikomas dvilaid÷s
linijos pagalba.
tikslinamas techninio projekto metu

5.2. Kilpų išpl÷t÷jas
Įrenginio tipas ir paskirtis

KONFIDENCIALU

Kilpų išpl÷t÷jas LC1502
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Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Numatomas kiekis, vnt.

Olandija
Olandija
UAB "GE Security Baltic"
tikslinamas techninio projekto metu

5.3. Adresinis optinis dūmų detektorius su baze
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Apollo XP95 adresinis optinis dūmų jutiklis
Olandija
Olandija
UAB " GE Security Baltic "
matmenys: aukštis 50, diametras 100
(skaičiuojama su baze)
maitinimo įtampa 17-28Vdc
statin÷ srov÷ 250µA
vartojama srov÷ 1mA
aliarmo indikacija Raudonas LED
aliarminio LED srov÷ 2mA
darbin÷ temperatūra -20°C iki +70°C
atsparumas dr÷gmei 0-95% RH
tikslinamas techninio projekto metu

5.4. Adresinis optinis temperatūrinis detektorius
Įrenginio tipas ir paskirtis
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Adresinis optinis temperatūrinis jutiklis Apollo
XP95 55000-400
Olandija
UAB " GE Security Baltic "
Automatinis adreso nustatymas;
Suveikimo lygis programuojamas iš central÷s
(A1S, A2S, BS temperatūros klas÷);
2 išoriniai šviesos diodai;
Jungiamas 2 laidais;
Nuotolinio indikatoriaus prijungimas;
Apsaugos klas÷ IP43;
Maitinimas 15-30V DC;
Srov÷ aliarmo būsenoje (2±1)mA;
Srov÷ bud÷jimo būsenoje - 310µa;
Darbin÷ temperatūra -10°C iki 55°C;
Matmenys: 100 x 47 mm, su baze
tikslinamas techninio projekto metu

5.5. Rankinis detektorius
Įrenginio tipas ir paskirtis
Kilmes šalis
KONFIDENCIALU

Adresinis rankinis detektorius
Olandija
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Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

UAB " GE Security Baltic "
Su izoliatoriumi;
Indikacinis šviesos diodas;
Galimyb÷ testuoti naudojant specialų raktą;
Maitinimas: 15-30V DC
Srov÷ aliarmo būsenoje - (3±1)mA;
Srov÷ bud÷jimo būsenoje - 290µa;
Darbin÷ temperatūra -10°C iki +60°C;
Matmenys: 90 x 90 x 44 mm
tikslinamas techninio projekto metu

5.6. In/out modulis
Įrenginio tipas ir paskirtis
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

IN/OUT modulis
Olandija
UAB " GE Security Baltic "
Paskirtis: skirtas pilnam išorinių įrenginių
prijungimui/valdymui
Į÷jimų kontrol÷: kontroliuojamos gedimų
(trumpas jungimas, atvira grandin÷) ir aliarmo
būsenos
Iš÷jimas: relinis
Akumuliatorius: 24V
LED indikacija: relių suveikimo ar gedimo
būsenos atvaizdavimas
Darbin÷ temperatūra: 0°C - + 40°C
tikslinamas techninio projekto metu

5.7. Lauko sirena
Įrenginio tipas ir paskirtis
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

KONFIDENCIALU

Lauko sirena
Olandija
UAB " GE Security Baltic "
Trys garso tipai: ištisinis 980Hz, pertraukiamas
980Hz, kintančio tono 980Hz / 670Hz;
Veikimo tikrinimui įmontuotas mikrofonas;
Garso lygis 102dBA (1m atstumu);
Jungiama 2 laidais;
Maksimalus sirenų skaičius esant 1km. ilgio
kilpai - 85vnt.
Maitinimas 16-24V DC;
Srov÷ aliarmo būsenoje 5mA;
Srov÷ bud÷jimo būsenoje - 600µA;
Darbin÷ temperatūra -10°C iki 70°C;
Matmenys: 130 x 105 mm.
tikslinamas techninio projekto metu

19

000AAA

5.8. Kompiuteris
Įrenginio tipas ir paskirtis
Gamintojas
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Kiti parametrai:

Numatomas kiekis, vnt.

Kompiuteris su monitoriumi, monitoringui
EU
EU
UAB "INIDA“
Monitorius ne mažiau, nei: 20" 2007FP juodas
DVI, 800:1, 16ms, 0.255mm, 160/160
Procesorius ne mažiau, nei: Core I5-750
2667MHz,
Atmintis ne mažiau, nei: DDRAM3 2x2048MB,
1333MHz, kit, CL91
Kaupiklis ne mažiau, nei: 500GB, 7200rpm
tikslinamas techninio projekto metu

5.9. Grafinio atvaizdavimo programa
Įrenginio tipas ir paskirtis
Kilmes šalis
Vietinis atstovas Lietuvoje
(nurodyti jei yra)
Programin÷s įrangos pagrindin÷s
funkcijos:

Numatomas kiekis, vnt.

KONFIDENCIALU

Grafinio atvaizdavimo programa
Olandija
UAB " GE Security Baltic "
Grafinis detektorių išd÷stymas pastato plane
piktogramų pagalba.
Vizualus detektorių būsenos monitoringas.
Automatinis vizualus gaisro kilimo, gedimo,
užterštumo zonos detektoriaus atvaizdavimas.
Tekstin÷ informacija apie gaisro pavojų.
Įvykių registracija.
Sistemos programavimas, bei valdymas;
Vartotojų prisijungimo ir valdymo lygių
nustatymas.
Sistemos detektorių testavimas.
tikslinamas techninio projekto metu
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6. SILPNŲ SROVIŲ ĮRENGIMAS
6.1. KOMPIUTERINIS – TELEFONINIS TNKLAS
REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
Kabeliai išvedžiojami pasl÷ptu arba atviru būdu.
Priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas pasl÷ptu būdu: po tinku
ar po sauso gipso plokšt÷mis plastikiniuose vamzdeliuose; virš pakabinamų lubų - ant
kabelinių kop÷t÷lių arba rišant kabelius į pynes. Atviru būdu - metaliniuose ar plastikiniuose
laidų kanaluose.
Kabeliai klojami:
a) horizontaliai sienose, 10 -15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio;
b) vertikaliai iki kontaktinio lizdo montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus
pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus.
Montavimo atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų
sumontavimą. Pagrindinis reikalavimas - UTP kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai su
elektros maitinimo kabeliais arčiau kaip 40 cm. Jei n÷ra galimybių išlaikyti reikalaujamą
atstumą tarp UTP ir elektros kabelių, tai lygiagrečiai einantys kabeliai turi būti ekranuoti FTP
kabeliai.
Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 900
kampu.
Rekomenduojama vengti kabelio pra÷jimo mažesniu kaip 2 m atstumu pro elektros
variklius, liuminescencines lempas, generatorius, aukštos įtampos kabelius.
Jeigu yra specialios inžinierin÷s ertm÷s ar konstrukcijos grindyse, sienose –
rekomenduojama kabelius kloti jose; jei lubos pakabinamos - virš jų.
Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur dizaino požiūriu,
tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laidų laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius paslepiant į
plastikinius ar metalinius laidų kanalus.
Visi kabeliai vedami nuo taškų į jungimo spintas arba į kitos įrangos montavimo vietą
pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą.
Montuojant kabelius, draudžiama daugiau kaip dviejose vietose juos lenkti 90°
kampu. Draudžiama traukti kabelį per vamzdelius, inžinierines ertmes ir konstrukcijas
ilgesn÷mis kaip 30 m atkarpomis. Laisvo kabelio išlinkimas negali būt didesnis kaip 4,5 m.
Maksimalus leistinas kabelio sulenkimas - iki 15 cm tarp kilpos galų.
Ilgiausia kabelio atkarpa negali viršyti 90 m:
iki 6 m jungiamas jungiamojoje spintoje;
iki 90 m nuo jungiamosios spintos iki jungiamojo lizdo;
iki 3 m nuo jungiamojo lizdo iki prijungiamo įrenginio.
6.2. APSAUGINö SIGNALIZACIJA
REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
SIGNALINIAI KABELIAI
Signaliniai kabeliai išvedžiojami pasl÷ptu arba atviruoju būdu.
Priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas po tinku, po sauso
gipso plokšt÷mis, virš pakabinamų lubų, metaliniuose ar plastikiniuose laidų kanaluose.
Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 -15 cm atstumu nuo
lubų arba nuo grindų lygio ir vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų
pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino
elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų
sumontavimą. Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai
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elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 40 cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus
paklojimas mažesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis
neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi
būti ekranuoti.
Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90
kampu.
Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti virš
pakabinamų lubų.
Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant lubų, signalinius kabelius pravesti
perdengimo plokščių technologin÷se ertm÷se.
Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio per÷jimo vietose nuo vienos plokštumos į
kitą plokštumą turi būti padaroma "kilpa" apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais
kilpos pradžioje abiejose plokštumose.
Signalinius kabelius naujose statybose rekomenduotina kloti laidų kanaluose grindyse
arba sienose, išvedant kanalų galus į kabelines d÷žes arba spintas, reikalingas laidų
pratraukimui arba montavimui atlikti.
Objektuose, kuriuose yra ryšių kanalai, galima kloti signalinius kabelius šiais kanalais
kartu su silpnų srovių kabeliais, tokiais kaip telefonų bei kompiuterių tinklai.
Draudžiama naujose statybose signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios
sienos ir perdengimo plokšt÷s.
Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur n÷ra reikalavimo
dizaino požiūriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laidų laikikliais kas 0,5 metro, arba
kabelius paslepiant į plastikinius TMK tipo laidų kanalus.
Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pultelių, jutiklių arba jų grupių į
central÷s arba koncentratorių montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę
jungimo schemą.
MAITINIMO KABELIAI
Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išd÷stytus EĮĮT taisykl÷se.
Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo šaltiniams jungti nuo
įvadin÷s objekto elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirą įjungimo-išjungimo
automatą. Jeigu n÷ra tokios galimyb÷s, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus iš
artimiausios elektros rozet÷s.
Objektuose, kuriuose rozet÷s turi įžeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir
maitinimo šaltiniams, naudojamas trijų gyslų maitinimo laidas.
Central÷s korpuso įžeminimui naudojamas 1 mm skersmens varinis viengyslis laidas,
kurio vienas galas prijungiamas prie elektros įvado spintos įžeminimo gnybto, o jeigu n÷ra
galimyb÷s to padaryti, tai jungiama prie šalto vandens vandentiekio vamzdžio.
JUDESIO JUTIKLIŲ MONTAVIMAS
Judesio jutikliai montuojami pagal projektą numatytose patalpose.
Montavimo metu patikslinama projektin÷ vieta, atsižvelgiant į baldų, užuolaidų,
dekoratyvinių elementų išd÷stymą. Jutiklis turi būti montuojamas tokioje vietoje, kad per
langus nepapultų tiesioginiai saul÷s spinduliai, jutiklio kontroliuojamos zonos neužstotų
užuolaidos, baldai bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai.
Jutiklis montuojamas prie sienų arba lubų, atsižvelgiant į konkretaus, projektin÷je
dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus.
Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje arba
jungiamojoje d÷žut÷je.
Pagal patalpų dydį sureguliuojamas jutiklio jautrumas, atsižvelgiant į gamintojo
technin÷je dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas.
STIKLO DŪŽIO JUTIKLIŲ MONTAVIMAS
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Stiklo dūžio jutikliai montuojami ant lubų arba sienų priešais langus ar vitrinas,
atsižvelgiant į projektin÷je dokumentacijoje nurodytas vietas.
Atstumas iki saugomų langų ar vitrinų parenkamas taip, kad neviršytų gamintojo
technin÷je dokumentacijoje nurodytos jutiklio suveikimo zonos.
Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir sumontuojamos jutiklio korpuso viduje arba
jungiamojoje d÷žut÷je.
MAGNETOKONTAKTINIŲ JUTIKLIŲ MONTAVIMAS
Magnetokontaktiniai jutikliai montuojami pasl÷ptu arba atviruoju būdu.
Pasl÷ptai montuojami įleidžiami magnetokontaktiniai jutikliai į atsidarančius langus,
duris. Viena kontakto dalis įleidžiama į atsidarančią dalį, o kita į r÷mą taip, kad uždarytoje
būsenoje herkonin÷s dalies kontaktai elektriškai būtų uždari.
Herkonin÷s dalies laidai išvedami į prie r÷mo tvirtinamą jungiamąją d÷žutę, į kurią
atvestas signalinis kabelis. Šioje d÷žut÷je atliekamas signalinių laidų jungimas.
Jungiamoji d÷žut÷ turi tur÷ti kontaktus nuo atidarymo.
Atviru būdu montuojant naudojami išviršiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie
atsidarančios dalies ir r÷mo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidarytų" atidarius langą ar
duris bet kuria leistina kryptimi.
Ypatingo saugumo patalpose (6 objektų apsaugos grup÷) rekomenduojama naudoti
magnetokontaktinius jutiklius, kuriuose panaudota poliarizuoto magneto elementų
technologija.
Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas nekliūtų ir
netrukdytų atsidarančių dalių natūraliam naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo
neatsargaus mechaninio pažeidimo.
KONTROLINIŲ PRIöMIMO PRIETAISŲ - CENTRALIŲ MONTAVIMAS
Centrales montuojamos patalpose, kurias parenka projektuotojas. Tai patalpos, kurios
yra nutolę nuo į÷jimo-iš÷jimo zonos, apsaugotos judesio jutikliais. Centrales d÷ž÷
montuojama nekrintančioje Į akis patalpos vietoje ne žemiau kaip 0,5 m ir ne aukščiau kaip 2
m aukštyje nuo grindų lygio, o taip pat ne arčiau kaip 20 cm-nuo lubų lygio.
Centrales d÷ž÷s pad÷tis turi būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir
patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus.
Central÷s d÷ž÷ turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar
nu÷mimo.
Visi signaliniai kabeliai įvedami į central÷s d÷žę per d÷ž÷je numatytas technologines
ertmes, o kabelių gyslų paskirstymas atliekamas vidin÷je central÷s d÷ž÷s dalyje.
VALDYMO PULTELIŲ MONTAVIMAS
Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arčiau į÷jimo
zonos, patikslinant vietą pagal konkrečios patalpos išplanavimą, baldų ir dekoratyvinių
elementų išd÷stymą.
Pultelio aukštis nuo grindų lygio parenkamas nuo 1,20 metro iki 1.50 metro aukštyje
nuo grindų lygio taip, kad būtų patogus naudotis ir nesunkiai būtų matomi pultelio ekrano
parodymai.
Signalinių kabelių gyslų paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje.
GARSINIO SIGNALIZAVIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMAS
Lauko sirenos montuojamos ant išorin÷s pastato fasado sienos ne žemiau kaip 2,75 m
aukštyje, gerai matomoje vietoje nuo privažiavimo pus÷s.
Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidin÷s pastato pus÷s į
montavimo vietą. Kiaurym÷ užtaisoma nuo dr÷gm÷s patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu
ar kitomis statybin÷mis hermetin÷mis medžiagomis. Jeigu n÷ra galimyb÷s atvesti kabelio
tiesiai iš vidin÷s pus÷s, tada leidžiama valdymo kabelį kloti išorin÷je pus÷je, apsaugant
metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu.
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Lauko sirena turi tur÷ti vidinį maitinimo šaltinį - elementą, kad, pažeidus valdymo ir
maitini-mo kabelį, sirena gal÷tų skelbti autonominį pavojaus signalą.
Sirena turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nudaužimo.
Vidiniai signalizatoriai - sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami
projektuotojo nurodytose patalpose taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi
reikalingiems asmenims ar apsaugos darbuotojams.
PAVOJAUS SKELBIMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS
Pavojaus skelbimo prietaisai yrą rankiniai stacionarūs ir nešiojami pavojaus mygtukai
bei kojiniai pavojaus pedalai, skirti inicijuoti signalizacijos suveikimą ir pavojaus signalo
perdavimą į CSP , atsiradus pavojingoms aplinkyb÷ms ar kitokio pobūdžio gr÷sm÷ms.
Mygtukai ir pedalai turi būti užsifiksuojantys po paspaudimo ir išliekantys suveikimo
būsenoje iki "atrakinimo" tam skirtu raktu.
Pavojaus rankiniai mygtukai ir kojiniai pedalai montuojami patalpose, nurodytose
projektin÷je dokumentacijoje.
Vieta tikslinama montavimo darbų metu ir parenkama atsižvelgiant į baldų ir interjero
elementus.
Tvirtinama tokiose vietose, kad būtų nepastebima pašaliniams asmenims ir, esant
reikalui, būtų patogūs panaudoti. Montavimo vieta kiekvienu konkrečiu atveju derinama su
vartotoju.
BENDRI REIKALAVIMAI MONTUOJAMIEMS PRIETAISAMS IR DETALöMS
Signalizacinių sistemų detal÷s tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima
būtų patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam
žmonių jud÷jimui patalpose.
Detal÷s ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus
pagal detal÷s ar prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą.
Visos montuojamos signalizacijos sistemų detal÷s ir prietaisai turi būti geros kokyb÷s,
nepažeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ar
atestavimo normas.
Tvirtinimo detal÷s ir montavimas turi būti atlikti taip, kad aplinkos sąlygų
pasikeitimas, veikiantis detales, nepadarytų įtakos jų normaliam darbui.
Visos tvirtinimo detalių metalin÷s konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos
apsaugančiu sluoksniu.
6.3. GAISRINö SIGNALIZACIJA
Gaisro detektorių skaičius nustatomas atsižvelgiant į gaisro aptikimo būtinumą visame
saugomos patalpos plote (zonose), o liepsnos detektorių – ir įrenginiuose bei atvirose
teritorijose.
Gaisro aptikimo sistema turi būti įrengiama K tipo GASS, kad būtų užtikrintas
sistemų veikimas.
Dūmų ir šilumos detektoriai paprastai įrengiami palub÷je. Atstumas nuo sienos iki
detektorių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Kai detektoriai negali būti įrengiami ant lubų, jie
įrengiami ant sienų, sijų ir kolonų. Pastatuose su stoglangiais detektorius leidžiama kabinti po
denginiais ant lynų. Kiekvienas detektorius turi būti tvirtinamas ne mažiau kaip dviem lynais,
siekiant išlaikyti juos lygiagrečiai su saugomos patalpos grindimis. Šiuo atveju detektoriai
turi būti įrengti ne didesniu kaip 0,4 m atstumu nuo lubų.
Dūmų ir šilumos detektorius būtina įrengti kiekviename lubų plote, kurį riboja
statybin÷s konstrukcijos (sijos, plokščių briaunos ir pan.), išsikišančios iš lubų plokštumos
0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra išsikišančių dalių, kurių aukštis nuo 0,08 iki 0,4 m,
detektoriaus saugomas plotas sumaž÷ja 25 proc.
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Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių,
v÷dinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatin÷ dalis nutolusi nuo lubų
daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po
jais būtina įrengti gaisro detektorius.
Patalpose, kuriose yra pakabinamosios lubos, gaisro detektoriai turi būti įrengiami
virš pakabinamųjų lubų (prie perdangos, denginio erdv÷je virš pakabinamųjų lubų) ir po
jomis (prie pakabinamųjų lubų tiesiogiai patalpoje). Leidžiama detektorių virš pakabinamųjų
lubų neįrengti, jei erdv÷ tarp pakabinamųjų lubų ir perdangos denginio mažesn÷ kaip 0,4m
arba kai šioje erdv÷je naudojami statybos produktai, kurių degumo klas÷ ne žemesn÷ kaip B–
s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klas÷ ne žemesn÷ kaip BL ir nedegūs elektros
kabeliai. Šio punkto nuostatos taip pat taikytinos erdv÷ms tarp paaukštintų grindų ir
perdangos.
Gaisro detektorius reikia įrengti kiekviename patalpos plote, kurį riboja stelažai,
įrenginiai ir statybin÷s konstrukcijos, kurių viršutin÷s dalys nuo lubų plokštumos yra
nutolusios 0,6m ir mažiau.
GASS, jos sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų,
kitų gaminių ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teis÷s aktus. Kai kurių GASS įrenginių
savyb÷s gali būti nustatomos vadovaujantis Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu.
Esant analogin÷ms adresuojamoms ir adresuojamoms sistemoms leidžiama viena
kilpa saugoti patalpas, esančias skirtinguose aukštuose, įrengiant izoliatorius kas 32
detektorius ir tarp aukštų. Didžiausias saugomų patalpų skaičius vienoje kilpoje nustatomas
vadovaujantis GASS įrenginių įmon÷s gamintojos pateikta technine informacija.
Gaisro detektorių skaičius viename spindulyje nustatomas atsižvelgiant į GASS
valdymo įrangos techninius duomenis.
Vienoje patalpoje įrengiamų detektorių skaičius turi atitikti šių taisyklių, LST EN 54
serijos standartų, detektorių techninių dokumentų ir šių taisyklių priedo reikalavimus.
RANKA VALDOMI PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAI
Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami, kad perduotų gaisro signalą.
Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami pastato viduje ir jo išor÷je ant
sienų ir konstrukcijų 1,5 m aukštyje nuo grindų ar žem÷s paviršiaus.
Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos
keliuose (koridoriuose, praeigose, laiptin÷se ir t. t.), o prireikus – atskirose patalpose.
Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka
valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 m, lauke šis atstumas gali būti
padidintas iki 100 m. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami po vieną
kiekvieno aukšto laiptinių aikštel÷se.
Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai jungiami į atskirą gaisro signalizacijos
spindulį. Šiame punkte pateikti reikalavimai gali būti netaikomi, kai naudojama analogin÷
adresuojama ar adresuojama GASS.
APARATŪRA, ĮRENGINIAI IR JŲ IŠDöSTYMAS
GASS valdymo ir rodymo įranga įrengiama 0,8–1,8 m aukštyje ant stovo arba sienos.
Gaisrinio posto plotas turi atitikti higienos reikalavimus, taikomus patalpoms, kuriose
įrengiama nuolatin÷ darbo vieta. Patalpa turi būti įrengta pirmame arba cokoliniame aukšte.
Iš÷jimas iš gaisrinio posto gali būti įrengiamas į lauką, laiptinę, turinčią iš÷jimą į lauką,
vestibiulį arba koridorių taip, kad atstumas nuo iš÷jimo iš posto vietos iki iš÷jimo į lauką būtų
ne didesnis kaip 25 m.
Gaisrinis postas arba kita patalpa, kurioje įrengta GASS valdymo ir rodymo įranga ir
budima ištisą parą, turi tur÷ti natūralų apšvietimą, taip pat ne mažesnį kaip 150 lx dienos
šviesos lempų arba 100 lx kaitinamųjų lempų apšvietimą. Be darbinio apšvietimo, turi būti
įrengta avarinio apšvietimo sistema, maitinama autonominio energijos šaltinio, kuris
garantuotų ne mažiau kaip 10 proc. darbinio apšvietimo.
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Patalpoje, kurioje n÷ra bud÷tojo, tačiau įrengta GASS valdymo ir rodymo įranga,
temperatūra ir santykin÷ oro dr÷gm÷ turi atitikti GASS įrenginių įmon÷s gamintojos pateiktų
techninių dokumentų reikalavimus.
Patalpoje, kurioje įrengta GASS valdymo ir rodymo įranga, turi būti telefono ryšys.
Apie gaisrą pranešantys garso signalai savo tonu turi skirtis nuo garso signalų,
pranešančių apie gedimą.
Gaisriniame poste draudžiama įrengti atvirojo tipo akumuliatorių baterijas, kurios
patalpoje gali sudaryti sprogimo atžvilgiu pavojingą garų koncentraciją.
GASS SPINDULIAI, GASS ĮRENGINIŲ SUJUNGIMO IR MAITINIMO LINIJOS
GASS spinduliams ir sujungimo linijoms laidai ir kabeliai parenkami vadovaujantis
galiojančių LST EN 54 serijos standartų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, šio skyriaus
reikalavimais ir konkrečios įrangos įmon÷s gamintojos technine informacija.
GASS spinduliai ir sujungimo linijos turi būti įrengti taip, kad būtų garantuota visos
grandin÷s vientisumo automatin÷ kontrol÷. Šis reikalavimas netaikomas aparatūrai, kuri pagal
savo veikimo principą neturi automatin÷s kontrol÷s.
Draudžiama GASS valdymo ir rodymo įrangai naudojamus elektros laidus ir kabelius
tiesti tranzitu per patalpas, saugomas gaisro detektoriais, išskyrus atvejus, kai elektrai tiekti
naudojami ugniai atsparūs laidai arba kabeliai, taip pat jei laidai arba kabeliai atskiriami nuo
patalpos ne mažesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai atitvaromis.
Laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir šių
taisyklių reikalavimais.
Elektros laidus ir kabelius, kurių įtampa ne didesn÷ kaip 60 V ir viršija 60 V, tiesti
viename vamzdyje, latake, uždarame statybin÷s konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu
draudžiama. Tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidžiama tik tada, kai jie atskiriami
EI 30 atsparumo ugniai ištisin÷mis pertvaromis, pagamintomis iš ne žemesn÷s kaip A2
degumo klas÷s statybos produktų.
Nuo kibirkščiavimo apsaugoti grandinių laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis
Elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir GASS įrenginių įmon÷s gamintojos pateiktų techninių
dokumentų reikalavimais.
Jei GASS spindulių ir sujungimo linijų laidai ir kabeliai atvirai nutiesti lygiagrečiai su
j÷gos linijomis arba apšvietimo laidais, tai atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.
Prireikus laidus ir kabelius leidžiama tiesti mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo j÷gos linijų ir
apšvietimo laidų, tačiau būtina GASS linijas apsaugoti nuo indukcijos. Leidžiama iki 0,25 m
sumažinti atstumą tarp nuo indukcijos neapsaugotų GASS laidų ir kabelių spindulių ir
pavienių apšvietimo laidų bei kontrolinių kabelių.
Patalpose, kuriose elektromagnetinis laukas ir indukcija viršija higienos normose
leidžiamą dydį, GASS spinduliai ir sujungimo linijos turi būti nuo jų apsaugoti.
GASS spindulių ir sujungimo linijų apsaugai nuo elektromagnetin÷s indukcijos
naudojami ekranuoti laidai ir kabeliai, o neekranuoti klojami į metalinius vamzdžius,
rankoves ir t. t. Ekranavimo elementai įžeminami.
Draudžiama GASS įrenginių laidus pastatų išor÷je tiesti oro linija, išskyrus vieno
spindulio GASS valdymo ir rodymo įrangos laidus kaimo tipo gyvenviet÷se. Kai laidų ir
kabelių negalima nutiesti po žeme, jie pritvirtinami prie lynų, jungiančių atskirus pastatus.
Pagrindin÷s ir rezervin÷s GASS įrenginių maitinimo linijos tiesiamos skirtingomis
trasomis. Šias linijas viename kabelių įrenginyje tiesti draudžiama. Linijas leidžiama tiesti
kartu tik tada, kai viena iš jų yra EI 45 atsparumo ugniai gaubte, latake ar kanale,
pagamintame iš ne žemesn÷s kaip A2 degumo klas÷s statybos produktų.
Sujungimo linijos turi tur÷ti 20 proc. kabelių gyslų ir sujungimo gnybtų atsargą.
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VIDAUS TINKLAI
1.

Vandentiekis
Vandens tiekimo sistema ir įrengimus parinkti atsižvelgiant į galiojančius STR ir RSN, taip
pat vadovaujantis kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, techninio normavimo
dokumentais ir rekomendacijomis.
+5° C;
Projektin÷ šalto vandens temperatūra
Projektin÷ karšto vandens temperatūra
+55° C;
Nominalus sl÷gis vandentiekio sistemoje
0,5 Mpa;
1.1. Buitinis vandentiekis
Šaltas vanduo į apstatą tiekiamas 2 naujais vandentiekio įvadais. Suprojektuotoje vandentiekio
įvado patalpoje, iš karto kirtus išorinę pastato sieną suprojektuotas vandens apskaitos mazgas su
skaitikliu. Skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti vandens suvartojimą. Skaitiklis pritaikytas matuoti
geriamos kokyb÷s vandenį, šalto vandens skaitikliai kai temperatūra nuo +5º iki +30ºC ir karšto
vandens skaitikliai kai temperatūra nuo +30º iki +90ºC, sl÷gis ne didesnis negu 10 barų. Skaitiklis
turi būti pagaminti pagal ISO 9000 standartą. Tiek÷jas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis,
medžiagų sertifikatus, gamyklinius katalogus. Skaitiklis turi būti patvirtintas naudojimui Lietuvos
standartizacijos komitete.
Vandentiekio sistemos įvade įrengiamos ilgosios sklend÷s. Jos skirtos vandeniui iki 60ºC.
Korpusas ir gaubtas iš SG geležies pagal ISO 1083, ašis iš nerūdijančio plieno su 13 chromo.
Vidinis ir išorinis paviršiai padengti apsaugine danga, kurios minimalus storis 150 mikronų.
Sklendžių flanšų matmenys atitinka ISO 5752, 15 seriją pagal ISO 7005, PN10/16. Sklendžių
maksimalus darbinis sl÷gis 10 barų.
Šaltojo ir karštojo (temperatūra iki 60°C) vandentiekio sistemose montuojama armatūra
(sklend÷s, atbuliniai vožtuvai, ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Armatūra turi tur÷ti
ne maisto prek÷s higieninį pažym÷jimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje.
Techninio projekto eigoje, gali būti numatoma (aukščiausiai pastato daliai) sl÷gio pak÷limo
stotel÷.
Įvado patalpoje šakojasi buitinis ir gaisrinis vandentiekis. Ant šalto vandentiekio atšakos
(šilumos punkto patalpoje) montuojamas paskaitiklis karštam vandeniui skaičiuoti.
Kaštas vanduo bus ruošiamas šilumos punkte. Numatyta cirkuliacinio vandentiekio sistema,
sužiedinta su karštu vandentiekio. Magistraliniai vamzdynai montuojami iš plieninių cinkuotų
vamzdžių, izoliuojami pagal galiojančias normas. Privedimai į sanprietaisus – iš PEX apsauginiame
šarve. Magistraliniai vandentiekio vamzdynai klojami su nuolydžiu 0,002 į ištuštinimo pusę. Ant
magistral÷s atsišakojimų ir stovų numatoma uždaromoji armatūra: ant šalto ir karšto vandentiekio –
rutuliniai ventiliai, ant cirkuliacinio – balansiniai ventiliai su termostatais. Aukščiausiuose karšto ir
cirkuliacinio vandentiekio sužiedinimo taškuose montuojami automatiniai nuorinimo ventiliai.
Į oro dr÷kinimo sistemą projektuojamas šalto vandentiekio įvadas, ant kurio montuojama vandens
minkštinimo įranga, su minimaliomis energin÷mis sąnaudomis. Žalias vanduo suminkštinamas
pratekamuoju metodu. Skysčio sl÷gis išlieka pastovus. Kalcis ir magnis pašalinami iš vandens, jie
pakeičiami natriu. Automatinis vožtuvas užtikrina reguliarų natrio tiekimą iš druskos tirpalo.
Įrenginio priežiūra paprasta, reikia atlikti tik keletą dalykų: jeigu būtina, naudoti regeneruojamąsias
tabletes NaCl, kad rezervuaras būtų pripildytas druskos tirpalo. Įrenginys valdomas automatiškai su
reguliuojamuoju vožtuvu. Gaminami dviejų tipų vožtuvai: T tipo - valdymas pagal laiką; V tipo valdymas pagal valomo vandens tūrį. Techniniai duomenys: Minimalus vandens sl÷gis įtekant - 0,2
MPa; Maksimalus vandens sl÷gis įtekant - 0,6 MPa; Maksimali vandens temperatūra įtekant + 45o
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C; Jonų mainų dervos tipas - "Amberlite" tipo kationitas; Elektros parametrai - 230V, 50Hz, 10W.
Medžiaga - plastikas.

1.2. Technologinis vandentiekis
Laboratorijų patalpose (karšto ir šalto) vandentiekis į kriauklę projektuojamas nuo magistralinių
buities vandentiekio tinklų.
Pagal užsakovo nurodymus, į laboratorijų sanprietaisus, atskira sistema tiekiamas distiliuotas
(išgrynintas) vanduo 2-os klas÷s pagal ISO 3639 standartą, arba pagal ASTM (D1193-91) standartą
tipas II. Suvartojimo poreikis – nuo 5 l/val. iki 10 l/val. Laboratorijų patalpose paruoštas
distiliuotas vanduo bus laikomas 30 l talpose, su galimybe naudoti čiurkšlinius vandens siurblius.
Distiliatorius dirba nuo vandens sl÷gio, esančio vartotojo vandentiekio sistemoje. Minimalus
reikalaujamas sl÷gis - 3 atmosferos. Esant žemesniam sl÷giui - papildomai montuojamas
membraninis siurblys, sukeliantis reikiamą prietaisui sl÷gį. Distiliatorius sudarytas iš trijų kolon÷lių
bei korpuso. 1 kolon÷l÷ - mechaninis 1 mikrono filtras, išvalantis vandenyje ištirpusias daleles
didesnes negu 1 mikrono; 2 kolon÷l÷ - aktyvuota anglis. 1 ir 2 kolon÷l÷s - grubaus valymo filtrai. 3
kolon÷l÷ - Atvirkščios osmos÷s pusiau laidi membrana Ro modulis. Jis išvalo vandenį iki 97 % nuo
visų jame ištirpusių druskų. Po Ro modulio pagaminto vandens laidumas siekia nuo 5-7 µS/cm.
Toks vanduo skaitosi distiliuotas, tinka autoklavams, laboratorinių indų plovimui. Visi vandens
distiliatoriai gali būti pastatomi arba tvirtinami prie sienos.
Nurodytose patalpose reikalingas dejonizuoto vandens įvadas. Nuo šalto vandentiekio magsitral÷s
atšakos projektuojamas įvadas, ant kurio montuojamas vandens dejonizatorius, kuriuo gaminamas
vanduo atitinka Lietuvos standartą Lst En ISO 3636:1996 „Analiz÷s vanduo“.
Vandens dejonizatorius, kuriais gaminamas vanduo atitinka Lietuvos standartą LST EN ISO
3696:1996 "Analiz÷s vanduo". Šiais aparatais išvalytas vanduo atitinka farmakop÷jos MN4-1993
keliamus reikalavimus destiliuotam vandeniui. Šie prietaisai efektyviai pašalina amonio jonus iš
vandens. Išvalyto vandens kokybę galima pastoviai steb÷ti koduktometro ekrane.
Prietaisas dirba nuo vandens sl÷gio, esančio vartotojo vandentiekio sistemoje. Minimalus
reikalaujamas sl÷gis - 3 atmosferos. Esant žemesniam sl÷giui - papildomai montuojamas
membraninis siurblys, sukeliantis reikiamą prietaisui sl÷gį. Dejonizatorius išvalo vandenį iki 97 %
nuo visų jame ištirpusių druskų. Pagaminto vandens laidumas siekia nuo 5-7 µS/cm. Toks vanduo
skaitosi distiliuotas, tinka autoklavams, laboratorinių indų plovimui. 4 kolon÷l÷ - katijonitų
anijonitų mišinys, išvalantis vandenį iki 99% nuo visų jame ištirpusių nešvarumų. Vandens
laidumas - nuo 0,04 µS/cm, kas atitinka aukščiausius farmakop÷jos reikalavimus. Toks vanduo
atitinka visus Lietuvos standaro LST EN ISO: 3696:1996 standartus. Vandens dejonizatorius turi
konduktometrą, kuriame galima pastoviai steb÷ti gaminamo vandens laidumą. Esant reikalui, yra
galimyb÷ instaliuoti mikrobiologinį filtrą. Vandens dejonizavimo sistemos nereikalauja pastovios
priežiūros, gali dirbti nepertraukiamame režime, t.y. 24 h/parą, 720 h/m÷n. Visi vandens
dejonizatoriai gali būti pastatomi arba tvirtinami prie sienos. Vandens sąnaudos - 5 litrai
vandentiekio vandens 1 litro valyto vandens pagaminimui.
Pagal užsakovo nurodymus, laboratorijų patalpose nuokų išvadai paprasti, be jokių cheminių
medžiagų gaudyklių ar neutralizatorių.
Kanalizacija, į kurią sub÷gs aušintuvu pratek÷jęs vanduo, atsparumas rūgštims, šarmams
nereikalingas, filtrų nereikia
Traukos spintose suprojektuota kanalizacija turi būti atspari iki 10 % šarmų ir rūgščių
vandeniniams tirpalams, organiniams tirpikliams.
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Nurodytose patalpose reikalingas vanduo reaktorių aušinimui. Nuotekų tinkluose sl÷gis gali siekti
4-6 bar. Tod÷l projektuojama sl÷gin÷ linija.
Kur reikalaujamas nukalkinto vandens įvadas, ant šalto vandentiekio įvado montuojamas vandens
filtras su nukalkinimu.
Įrenginys generuodamas įvairių dažnių elektromagnetinius impulsus likviduoja kalkių nuos÷das
(CaCO3 + Fe2O3 + kitas netirpias medžiagas) vandens tiekimo sistemose ir neleidžia susidaryti
joms iš naujo. Tokiu būdu apdorotas vanduo turi antibakterinių savybių. Įrenginys veikia
apdorojamą vandenį fizikiniu būdu be cheminių reagentų. Veikimo pagrindą sudaro kintamas
elektromagnetinis laukas (impulsai) skleidžiami 1000 - 12000 Hz diapazone 20Hz ciklu. Įrenginio
veiklą užtikrina valdymo programa. Programa turi galimybę pasirinkti 3 skirtingas
elektromagnetinių impulsų rūšis ir 2 skirtingus galingumo režimus.
1.3. Gaisro gesinimo vandentiekis
Pagal „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisykl÷s“.
Patvirtintos Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2009 m. geguž÷s 22 d. įsakymu Nr. 1-168 pastatui vidaus priešgaisrinis vandentiekis
projektuojamas, kadangi pastatas priskiriamas mokslo paskirties pastatams, pastato tūris yra
daugiau nei 25 tūkst. m3, o aukštis – daugiau nei 26,5 m, pagal šio reglamento 1 lentelę vidaus
priešgaisrinis vandentiekis projektuojamas, gaisrų gesinimas numatytas 3 čiurkšl÷m. Vienos
čiurkšl÷s vandens srautas nemažesnis kaip 156 l/min (2,60 l/s).
Projektuojamame pastate bus daugiau nei 12 vnt. priešgasirinių čiaupų, tod÷l projektuojama
žiedin÷ priešgaisrinio vandentiekio sistema. Pagal reikalavimus projektuojama uždaromoji
armatūra. Kiekvienas gaisrinis čiaupas turi tur÷ti to paties skersmens 20m ilgio vientisą gaisrinę žarną ir
vandens purkštą. Spintel÷s turi būti nudažytos raudona spalva arba, papildomai suderinus su gaisrininkais,
kita spalva ir turi tur÷ti paženklinimus pagal standartus LST EN 671-1,2,3.

Vandens apskaitos mazge numatytos flanšin÷s plienin÷s rutulin÷s sklend÷s (VEXVE tipo ar
panašios konstrukcijos ir kokyb÷s) su elektrin÷mis pavaromis. Korpusas plieninis DIN St 37.8/37.0
ASTM GrA, ISO TS5, velenas nerūdijančio plieno, rutulys nerūdijančio plieno, tarpin÷s
karbonizuoto teflono. Sklend÷ turi būti jungiama flanšais pagal ISO 7005-1, sl÷gio klas÷ ne
mažesn÷ už darbinę PN 10. Sklend÷s darbin÷ temperatūra –300 - +2000 C. Sklend÷s turi tur÷ti ISO
9001 sertifikatą.
Sklend÷s valdymo pavara turi būti skirta sistemos darbinei terpei, temperatūrai ir sl÷giui.
Pavara dalinai pasisukanti, AUMA SG 07.1-11 tipo ar panašios konstrukcijos ir kokyb÷s.
Nustatymas ir avarinis valdymas numatomas rankiniu būdu. Variklio pavara įjungiama
rankiniu/ -auto svertu ir rankinis valdymas automatiškai išjungiamas. Pavara turi būti sureguliuota
gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą pad÷tį ir visiškai uždarytą pad÷tį. Sklend÷s su
elektrine pavara mechanizmas turi būti pakankamai galingas, kad, esant didžiausiam sl÷gių
skirtumui sistemoje, būtų galima visiškai atidaryti ir uždaryti sklendę. Elektros pavara trifaz÷.
Pavaros korpusas, įskaitant ir kabelio užspaustuvą, turi atitikti ne mažesnę kaip IP 67
apsaugos klasę. Pavara turi veikti bet kokioje sumontavimo pozicijoje.
Vamzdynai turi būti pagaminti pagal EN-10204 arba analogišką standartą. Jų paviršiai turi
būti gruntuoti gamykloje. Vamzdynai žymimi pagal susitarimą užsakyme dažytu ar štampuotu
ženklu. Jų galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti akl÷mis.
Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybę liudijančiais dokumentais, be to turi būti pateikti
medžiagos sertifikatai. Vamzdynų siuntas priima rangovas ir atsako už kokybę. Plieninių vamzdžių
alkūn÷s ir per÷jimai turi būti pagaminti iš tos pačios plieno mark÷s kaip pagrindiniai vamzdynai,
padengti gruntu ir atitikti EN standartus.
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Fasonin÷s dalys: fasoninių dalių, trišakių, alkūnių, aklių ir t.t., skersmenys priderinami prie
montuojamų vamzdynų. Fasonin÷s dalys turi būti pagamintos iš tos pačios plieno mark÷s kaip ir
vamzdynai į kuriuos jos įvirinamos. Posūkiuose taikytinos alkūn÷s, kurių lenkimo spindulys ne
mažesnis už 1.5, nebent nurodyta kitaip. Vamzdynų susiaur÷jimo ir išplat÷jimo vietose taikytini
ekscentriniai per÷jimai neviršijantys 30º laipsnių pl÷timosi kampo.
Vietoje gaminamos fasonin÷s dalys: naudotinos tik nesant standartinių gaminių ir gavus
technin÷s priežiūros inžinieriaus leidimą. Gaminant alkūnes lenkimo būdu, vamzdžių skersmens
ovališkumas neturi viršyti 10%.
Srieginiai sujungimai: vamzdžių sriegiai - DIN 2999. Alyvos ir sandarintojai: alyva ir
grafitas arba kitas, eksploatacin÷ms sąlygoms tinkamas junginys.
Plienin÷s fasonin÷s dalys: 50mm. ir mažesn÷s - movin÷s arba virinamos jungtys. 65mm. ir
didesn÷s – virinamos jungtys.
Nejudamos atramos: nejudamos metalin÷s, apkabos tipo. Nejudama atrama turi būti
padengta antikorozine danga.
Aukščiausioje pastato dalyje bus nepakankamas sl÷gis, tod÷l numatomi 2 priešgasirinio
vandentiekio siurbliai. Siurblin÷ (vandentiekio įvado patalpoje) įrengiama taip, kad siurblius būtų
galima paleisti iš pačios siurblin÷s ir nuotoliniu būdu. Siurbliai parenkami vadovaujantis LST EN
12845 serijos standartu.

2.

Nuotekos

2.1. Buitinių ir technologinių nuotekų sistema
Vamzdžiai yra gaminami pagal SS-EN 1451-1 bei EN 1451-1:2000 standartus ir atitinka įsakymo
Nr. 22/1997 techniniams gaminiams keliamus reikalavimus, gamyklos dirba pagal registruotą
kokyb÷s kontrol÷s sistemą EN ISO 9001:2001 bei laikosi aplinkos apsaugos standarto ISO 14
001:97.
Į vidaus kanalizacijos sistemą, gaminamą iš PP polipropileno, įeina didel÷ grup÷ elementų, skirtų
pašalinti buitinius nutekamuosius skysčius iš statinių vidaus (įvadui, kanalizacijos vamzdynui,
ventiliacijai ir nuotakui):
– vamzdžiai ir fasonin÷s 32–110 mm skersmens jų dalys;
– tvirtinimas: jungiamosios dalys;
– 32 + 50 mm skersmens vamzdžiai, gaminami S 14 serijos;
– 75 + 100 mm – S 20 serijos;
– 32, 40, 50 mm skersmens fasonin÷s vamzdžių dalys, gaminamos S 14 serijos, o 75, 100 mm
skersmens – S 16 serijos;
– PP vamzdžių cheminis atsparumas atitinka ISO/TR 10358 normą;
Vamzdžiai ir fasonin÷s vamzdžių dalys, skirtos vidaus kanalizacijos sistemai sujungti, atsižvelgiant
į puikias mechanines PP savybes, pagaminti iš kopolimerinio polipropileno, kuris dar yra
vadinamas ypatingo atsparumo medžiaga. Tod÷l iš jo pagaminti vamzdžiai būna labai atsparūs
žemai ir aukštai temperatūrai, chemin÷ms medžiagoms.
Normos - PN-EN 1451-1:2001 „Kanalizacijos sistemos“.
Techniniai duomenys
Tankis
Minkšt÷jimo temperatūra (Vicat)
E-modulis
Maksimali tempimo stiprumo riba
Linijinis šilumos pl÷timosi koeficientas
KONFIDENCIALU

Mato vnt.
g/cm3
°C
N/mm2
N/mm2
mm/m K

1,3
143
2500
36
0,15
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Šiluminio laidumo koeficientas
W/m K
Maksimali leistina trumpalaik÷ temperatūra °C
Atsparumas ugniai
(pgl. DIN4102)

0,25
100
B2

Stovai per visus pastato aukštus tiesiami vienodo skersmens ir iškeliami tinklo v÷dinimui 0,3 - 0,5m
virš stogo. Kur n÷ra galimyb÷s iškelti stovus, projektuoti vakuuminiai alsuokliai pastato viduje.
Stovai tiesiami atvirai arba pasl÷pti vagose, šachtose, ir tais atvejais, ties revizijomis, dengiančioje sienel÷je
paliekama anga su durel÷mis 0,2x0,2 m ir 0,3x0,3 m dydžio. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0m virš
grindų. Stovai negali nukrypti nuo vertikal÷s daugiau 2 mm vienam ilgio metrui. Vamzdynuose įrengtos
pravalos uždaromos kamščiu.

Vandentiekio įvado patalpoje ir šilumos punkto patalpoje, ŽN ir kituose sanmazguose, kur yra
daugiau nei 3 sanprietaisai, maisto ruošimo bei pagal technologiją nurodytose patalpose,
montuojami PP trapai, su nerūdijančio plieno grotel÷mis. Visi trapai su kvapų sulaikymu ir
hidraulin÷mis užtvaromis. Trapai turi tur÷ti ne maisto prek÷s higieninį pažym÷jimą ir atitikties
sertifikatą, išduotus Lietuvoje.
Maisto ruošimo patalpose projektuojama atskira, riebalais užteršta, sistema, nuvedama į
projektuojamą riebalų gaudyklę kieme.

2.2. Lietaus nuotekų sistema
Lietaus nuotekų stovai numatyti iš sl÷ginių vamzdžių PN6.3, pagal STR 2.07.01:2003 254 punktą;
atitinkamai įrengiant kompensacinius sujungimus pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus.
Sumontavus lietaus nuotekų stovus reikia juos išbandyti užpildant vandeniu iki stogo viršaus.
Revizijas stovuose montuoti pirmame, paskutiniame aukšte. Išvadų posūkiuose ir lygiuose tarpuose
įrengiamos pravalos. Stovai prie
įlajų jungiami
pagal STR 2.07.01:2003 punktą 267
kompensacin÷mis movomis. Pasirinktos įlajos turi būti iki 6 l/s pralaidumo. Įlajos ant pastatų
stogų apšildomos elektros kabeliu. Visi vamzdžių susikirtimai su priešgaisrin÷mis sienomis turi būti
užsandarinami ugnį sulaikančiomis ir nuo ugnies išsiplečiančiomis movomis.
3. Sanitariniai prietaisai
Sanitariniai prietaisai, montuojami objekte, privalo tur÷ti bendrus bruožus: - jų vidinis ir išorinis
paviršius privalo tur÷ti lygų, gerai valoma paviršių, netur÷ti aštrių vietų nei prietaisuose, nei
tvirtinimo detal÷se. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti
sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius.
Praustuvai, išpuodžiai su bakeliais ir pisuarai iš porceliano, dvigubo glazūruoti. Išpuodžiai ir
pisuarai su vandens užtvara viduje. Išpuodis komplektuojamas su s÷dyn÷mis ir dangčiais iš
plastmas÷s. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis
tvirtinimo detal÷mis. Visa sanitarin÷ įranga skirta intensyviam naudojimui. Prieš kiekvieną prietaisą
turi būti įrengta uždaromoji vandentiekio armatūra. Visos plautuv÷s turi būti iš nerūdijančio plieno,
specialios paskirties, skirtos intensyviam naudojimui. Prieš kiekvieną prietaisą turi būti įrengta
uždaromoji vandentiekio armatūra. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Vandens maišytuvai
privalo atitikti praustuvų konstrukciją. maišytuvai privalo tur÷ti Europinį gamybos ir kokyb÷s
standartą.
Praustuvų bei pisuarų maišytuvai sensoriniai, su nuolatiniu el. maitinimu (gali būti maitinami
baterijomis). Korpusas ir ranken÷l÷s pagamintos iš chromuoto metalo, gamintojo numatytos
intensyviam naudojimui.
Dušo maišytuvai potinkiniai, korpusas ir ranken÷l÷s iš chromuoto metalo gamintojo numatytos
intensyviam naudojimui. Prieš kiekvieną prietaisą turi būti įrengta uždaromoji vandentiekio
armatūra. Dušo kabinos susidedančios iš pad÷klų, sienelių, sifonų ir kitų komplektuojančių dalių.
Įrengiamos vadovaujantis statinio technologijos projektu.
KONFIDENCIALU
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Visi sanitariniai prietaisai turi būti tik aprobuoti Inžinieriaus ir Projektuotojo (pagal tipus,
konstrukciją ir spalvas).
Žmon÷ms su negalia. Projektuojant sanitarinį mazgą pritaikytą ŽN yra įvertinti tai, kad
važiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palįsti priekiniai vežim÷lio rateliai. Unitazas
pastatytas taip, kad iš vieno jo šono 900mm tarpas vežim÷liui pastatyti. Unitazas pastatytas ne
arčiau kaip 300mm iki šonin÷s sienos. Unitazo viršus 450 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia
unitazo ant kabinos sienos 1000-1200mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius
viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800mm - 900mm
aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs tur÷klai su alkūnramsčiais.
ŽN pritaikytos sanitarinio mazgo durys turi atsidaryti į išorę. Praustuvo viršus 800mm aukštyje nuo
grindų paviršiaus. Prieš praustuvą palikta 1500mmx1500mm dydžio aikštelę ŽN su vežim÷liu
privažiuoti
LAUKO TINKLAI
Vandentiekio ir nuot÷kų šalinimo dalis projektuojama pagal technines sąlygas ir normatyvinių
dokumentų reikalavimus, nesijungiant prie žinybinių tinklų. Siekiant padidinti gaisrų gesinimo
galimybes, projektuojami hidrantai.
Suprojektuoti tinklai nužymimi cinkuoto metalo stovais su plastikin÷mis lentel÷mis. Visi
vamzdynai, armatūra ir fasonin÷s dalys turi tur÷ti sertifikatus ir higieninius pažym÷jimus.
Lietaus nuot÷kų tinklų dalis: suprojektuoti pagal projektavimo technines sąlygas, laikantis
normatyvinių dokumentų, numatant lietaus ir tirpties vandens nuvedimą nuo projektuojamų kelių ir
projektuojamos automobilių stov÷jimo aikštel÷s. Taip pat, įvertinus esamo reljefo nuolydžius ir jo
kryptis, suprojektuoti lietaus nuvedimo galimybę nuo būsimųjų pastatų stogų ir antžeminių
automobilių stov÷jimo aikštelių, įvertinant galimus vandens kiekius pagal zonų ir sklypų plotus ir
detalaus plano sprendinių techninius reglamentus. Pagal paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą,
automobilių aikštelių nuotekas surinkti į naftos gaudykles, pravalytas nuotekas išleisti į
suprojektuotus lietaus nuotekų tinklus.
Lietaus ir buitinių nuotekų tinklai projektuotami savitakiniai. Pajungimo taškai pagal UAB
„Vilniaus vandenys“ technines sąlygas. Vamzdynų nuolydžius projektuoti pagal formuojamą reljefą.
Nesant galimybei pasijungti į technin÷se sąlygose nurodytus tinklus, numatyti nuotekų k÷limo
siurblines.
Priešgaisrin÷ lauko tinklų dalis: projektuoti laikantis techninių sąlygų ir normatyvinių dokumentų
reikalavimų, įvertinant galimybę panaudoti lietaus kanalizacijos debetinio reguliavimo statinius,
jeigu tokie bus suprojektuoti, gaisrų gesinimo reikm÷ms; Pagal galiojančias Lauko gaisrinio
vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles, numatyti hidrantus. Lauko
gaisrinio vandentiekio reikalingas vandens kiekis tikrinamas skaičiavimais.
Virtuv÷s nuotekos atskira sistema nuvedamos į kieme suprojektuotą riebalų atskirtuvą.
Riebalų separatoriaus sistema turi integruotą nuos÷dų nusodintuvą. Standartin÷je sistemoje taip pat
yra m÷ginių pa÷mimo vieta prie išleidimo vamzdžio. Riebalų separatoriaus sistema turi teršalų lygio
bei patvankos signalizavimo sistemas (komplektuojamas atskirai). Galimas priedas prie riebalų
atkirtuvo sistemos yra Securat (arba analogiškas) pavojaus signalizavimo įrenginys, kuris
automatiškai perduoda pavojaus/avarinį signalą žmogui arba įmonei, kuri atsakinga už separatoriaus
tuštinimą. Nuo virtuv÷s teršalų pravalytos nuotekos ir riebalų gaudykl÷s savitaka pajungiamos į
buities nuotekų tinklus.
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WALDNER SECUFLOW traukos spintų technin÷s charakteristikos
Kaip reikalaujama atvirojo konkurso darbams pirkti sąlygų DALYJE B (Užsakovo reikalavimai
projektavimui ir statybai), reikalavimuose traukos spintoms, siūlomos sertifikuotos ir pilnai standarto EN 14175
reikalavimus atitinkančios WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbiniu oro srautu, sukomplektuotos
su mikroprocesoriaus kontroliuojama oro srauto sklende ir kontrol÷s sistema kintamam ištraukiamo oro kiekiui
VAV, pilnai atitinkančia standarto EN 14175 -6 dalies reikalavimus.
SECUFLOW traukos spintos su pagalbiniu oro srautu yra sertifikuotos pagal EN 14175 darbui su ne
didesniu nei 275 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu 1 tiesiniam spintos pločio metrui, t.y.:
• 1200 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 300 m3/val.
ištraukiamo oro kiekiu;
• 1500 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 410 m3/val.
ištraukiamo oro kiekiu;
• 1800 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 490 m3/val.
ištraukiamo oro kiekiu;
• 2100 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su 570 m3/val.
ištraukiamo oro kiekiu;
• 2400 mm pločio SECUFLOW traukos spintos su šonin÷mis instaliacijomis užtikrina saugų vartotojo
darbą su 650 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
Pateikiamos tai įrodančios sertifikatų kopijos.

WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbine oro srauto technologija – ekonomiškas ir
ekologiškas sprendimas laboratorijoms:
-

-

-

Pažangi WALDNER SECUFLOW traukos spintų pagalbinio oro srauto technologija
leidžia optimaliai reguliuoti oro srautą ir užtikrina saugų darbą tik su 270 m3/val. ištraukiamo oro srautu
1 tiesiniam metrui.
Lyginant su įprastin÷mis traukos spintomis, SECUFLOW traukos spintos padeda sumažinti investicijas į
laboratorijos ventiliacinę sistemą apie 33%. SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų darbą su
mažesniais oro srautais negu įprastin÷s traukos spintos, tod÷l sumaž÷ja reikalingas ventiliacin÷s
sistemos paj÷gumas (galingumas), be to, ventiliacinei sistemai įrengti reikalingi mažesnio diametro
vamzdynai, kas taip pat padeda sumažinti pastato dydį.
D÷l ženkliai sumaž÷jusių energijos sąnaudų laboratorijos eksploatacija tampa dar ekonomiškesn÷ ir
ekologiškesn÷.
SECUFLOW traukos spintoje pagalbinis oro srautas sistemingai nukreipiamas į vidinę darbo erdvę iš
aerodinamin÷s konstrukcijos profilio ant šonin÷s sienos ir išilgai stalviršio. Tai neleidžia susidaryti
sūkuriams ir puikiai stabilizuoja įtraukiamo oro srautą, tuo pačiu užtikrinant saugesnę darbo aplinką
vartotojui.
Oras saugiai ištraukiamas iš traukos spintos per angas, esančias nugariniame panelyje virš darbastalio,
aplink komunikacijų panelius ir per viršutinį traukos spintos panelį. Ši technologija leidžia saugiai
ištraukti / pašalinti tiek sunkias, tiek lengvas medžiagas bei dujas.
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Pavadinimas

Secuflow traukos spinta

Pagalbinio oro srauto
technologija
Privalumai
Technologija

Sumažintas energijos suvartojimas d÷l mažesnių ištraukiamo oro srautų,
užtikrinant saugų darbą
Secuflow traukos spintos technologija:
Didesnis oro pritek÷jimas (pagalbinis oro srautas) per šonin÷se kolonose ir
priekinio darbastalio briaunoje integruotas ventiliacijos angas. Pagalbinį
oro srautą generuoja integruotas PP ventiliatorius (galingumas – 50
m3/val)

Matmenys
Plotis [mm]
Gylis [mm]
Aukštis (su spintele) [mm]
Naudingas plotis, vidin÷
darbo erdv÷ [mm]
Naudingas aukštis, vidin÷
darbo erdv÷ [mm]
Darbinis aukštis [mm]

Paskirtis

1,200 / 1,500 / 1,800 / 2,100
900
2,700
1,150 / 1,450 / 1,750 / 2,050
1,500
900
Saugos įranga vartotojui, testuota pagal EN 14175
Dūmų, aerozolių ir dulkių ištraukimas iš vidin÷s darbo erdv÷s apsauga nuo
pavojingų medžiagų tiškalų.
Apsauga nuo sklindančių dalelių išmetimo iš vidin÷s darbo erdv÷s.
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Traukos spintos
viršutin÷ dalis
Komponentai
Karkasas, viršutin÷ dalis
Skydas
Lubos
Komunikacijų tiekimo panelis
Komunikacijų tiekimo
modulis

Pakeliamas langas

Matoma erdv÷

Karkasas ir priekis
Šonai ir nugariniai paneliai,
19 mm storio 3-sluoksnių presuota drožlių plokšt÷ (emisijos kategorija E1)
5 mm ištisinis laminatas
su strypų laikikliais ir komunikacijų moduliais
Neakinantis apšvietimas
Sl÷gio sumažinimo sistema (sprogimo atveju)
Vidin÷je darbo erdv÷je esančių įvadų valdymo elementai (valdymo čiaupai)
integruoti išor÷je po darbastaliu, atramin÷s konstrukcijos zonoje
Tiekimo įvadų skyde integruotas nub÷gimas vandeniui
Papildoma galimyb÷ – integruota plautuv÷
Kai traukos spintos plotis 1,200 / 1,500 mm: maks. 2 moduliai,
Kai traukos spintos plotis 1,800 / 2,100 mm: maks. 3 moduliai
Pritvirtintas, naudojant dantytus plastikinius diržus
Aktyvi, dviguba apsauga nuo lango slydimo ar kritimo
Grūdintas saugos stiklas arba laminuotas saugos stiklas
Kai traukos spintos plotis 1,200 / 1,500 mm: 2 horizontalūs langai
Kai traukos spintos plotis 1,800 / 2,100 mm: 3 horizontalūs langai
Įstiklinta, maksimalus eksperimentin÷s įrangos ar situacijos matomumas
Grūdintas saugos stiklas arba laminuotas saugos stiklas

Vidin÷ darbo erdv÷
Stalviršio medžiaga
Vidaus danga

Šoninis panelis

Keramika, polipropilenas, nerūdijantis plienas, epoksidin÷ derva
Melaminas, ištisinis laminatas arba keramika
(pagal EN 14175 keramikos danga n÷ra tinkama cheminių medžiagų
skaidymui karštomis rūgštimis)
Su melamino, ištisinio laminato danga: papildomai gali būti dalinai
įstiklintas, su medžiagų šliuzu arba anga
Su keramikos danga: papildomai gali būti su medžiagų šliuzu.

Traukos spintos
apatin÷ dalis
Atramin÷ konstrukcija

Spintel÷s ant grindjuost÷s arba plieno r÷mas

Tipas ir matmenys

Konstrukcija, atitinkanti EN 14175 ir ASHRAE
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Pavadinimas

Secuflow traukos spinta su šonin÷mis instaliacijomis

Pagalbinio oro srauto
technologija
Privalumai
Technologija

Sumažintas energijos suvartojimas d÷l mažesnių ištraukiamo oro srautų,
užtikrinant saugų darbą
Secuflow traukos spintos technologija:
Didesnis oro pritek÷jimas (pagalbinis oro srautas) per šonin÷se kolonose ir
priekinio darbastalio briaunoje integruotas ventiliacijos angas. Pagalbinį
oro srautą generuoja integruotas PP ventiliatorius (galingumas – 50
m3/val)

Matmenys
Plotis [mm]
Gylis [mm]
Aukštis (su spintele [mm]
Naudingas plotis, vidin÷
darbo erdv÷ [mm]
Naudingas aukštis, vidin÷
darbo erdv÷ [mm]
Darbinis aukštis [mm]

Paskirtis

1,200 / 1,500 / 1,800 / 2,100 / 2,400
900
2,700
950 / 1,250 / 1,550 / 1,850 / 2,150
1,550
900
Saugos įranga vartotojui, testuota pagal EN 14175
Dūmų, aerozolių ir dulkių ištraukimas iš vidin÷s darbo erdv÷s, apsauga
nuo pavojingų medžiagų tiškalų.
Apsauga nuo sklindančių dalelių išmetimo iš vidin÷s darbo erdv÷s.
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Traukos spintos
viršutin÷ dalis
Komponentai
Karkasas, viršutin÷ dalis
Skydas
Šoninis panelis
Lubos
Komunikacijų tiekimo
panelis
Komunikacijų tiekimo
modulis
Pakeliamas langas

Matoma erdv÷

Karkasas, šonin÷s kolonos ir priekis
Išorin÷ šonų dalis ir nugariniai paneliai,
19 mm storio 3-sluoksnių presuota drožlių plokšt÷ (emisijos kategorija E1)
5 mm ištisinis laminatas
su strypų laikikliais
Dvigubos sienos
Skirtas komunikacijų moduliams įrengti
Neakinantis apšvietimas
Sl÷gio sumažinimo sistema (sprogimo atveju)
Įvadų valdymo elementai (valdymo čiaupai) integruoti šoninių kolonų
priekyje.
Integruoti šonin÷se sienose ir skirti įrengti:
- įvadus
- kriaukles
Pritvirtintas, naudojant dantytus plastikinius diržus
Aktyvi, dviguba apsauga nuo lango slydimo ar kritimo
Grūdintas saugos stiklas arba laminuotas saugos stiklas
Kai traukos spintos plotis 1,200 / 1,500 mm: 2 horizontalūs langai
Kai traukos spintos plotis 1,800 / 2,100 / 2,400 mm: 3 horizontalūs langai
Įstiklinta, maksimalus eksperimentin÷s įrangos ar situacijos matomumas
Grūdintas saugos stiklas arba laminuotas saugos stiklas

Vidin÷ darbo erdv÷
Stalviršio medžiaga
Vidaus danga
Šoninis panelis

Keramika (išskyrus 2400 mm pločio traukos spintas), polipropilenas,
nerūdijantis plienas, epoksidin÷ derva
Ištisinis laminatas arba nerūdijantis plienas
Papildomai gali būti dalinai įstiklintas, su medžiagų šliuzu arba anga (tik
tuomet, kai n÷ra instaliacijų šone).

Traukos spintos
apatin÷ dalis
Atramin÷ konstrukcija

Atramin÷s spintel÷s ant grindjuost÷s arba plieno r÷mas

Tipas ir matmenys

Konstrukcija, atitinkanti EN 14175 ir ASHRAE
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WALDNER SCALA laboratorin÷s traukos spintos
WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbiniu oro srautu, sukomplektuotos su
mikroprocesoriaus kontroliuojama oro srauto sklende ir kontrol÷s sistema kintamam
ištraukiamo oro kiekiui VAV yra sertifikuotos pagal EN 14175 darbui su ne didesniu nei
275 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu 1 tiesiniam spintos pločio metrui, t.y.:
• 1200 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su
300 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 1500 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su
410 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 1800 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su
490 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 2100 mm pločio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų vartotojo darbą su
570 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
• 2400 mm pločio SECUFLOW traukos spintos su šonin÷mis instaliacijomis
užtikrina saugų vartotojo darbą su 650 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
Pateikiamos tai įrodančios sertifikatų kopijos.
WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbine oro srauto technologija – ekonomiškas ir
ekologiškas sprendimas laboratorijoms:
-

-

-

Pažangi WALDNER SECUFLOW traukos spintų pagalbinio oro srauto technologija
leidžia optimaliai reguliuoti oro srautą ir užtikrina saugų darbą tik su 270 m3/val. ištraukiamo oro srautu
1 tiesiniam metrui.
Lyginant su įprastin÷mis traukos spintomis, SECUFLOW traukos spintos padeda sumažinti investicijas į
laboratorijos ventiliacinę sistemą apie 33%. SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugų darbą su
mažesniais oro srautais negu įprastin÷s traukos spintos, tod÷l sumaž÷ja reikalingas ventiliacin÷s
sistemos paj÷gumas (galingumas), be to, ventiliacinei sistemai įrengti reikalingi mažesnio diametro
vamzdynai, kas taip pat padeda sumažinti pastato dydį.
D÷l ženkliai sumaž÷jusių energijos sąnaudų laboratorijos eksploatacija tampa dar ekonomiškesn÷ ir
ekologiškesn÷.
SECUFLOW traukos spintoje pagalbinis oro srautas sistemingai nukreipiamas į vidinę darbo erdvę iš
aerodinamin÷s konstrukcijos profilio ant šonin÷s sienos ir išilgai stalviršio. Tai neleidžia susidaryti
sūkuriams ir puikiai stabilizuoja įtraukiamo oro srautą, tuo pačiu užtikrinant saugesnę darbo aplinką
vartotojui.
Oras saugiai ištraukiamas iš traukos spintos per angas, esančias nugariniame panelyje virš darbastalio,
aplink komunikacijų panelius ir per viršutinį traukos spintos panelį. Ši technologija leidžia saugiai
ištraukti / pašalinti tiek sunkias, tiek lengvas medžiagas bei dujas.
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Stalin÷ SECUFLOW traukos spinta su šonin÷mis instaliacijomis:

1 Pakeliamas langas su horizontaliai slankiojamais langeliais.
2 Darbo paviršius.
3 Komunikacijų valdymo panelis.
4 Pastovaus arba kintamo oro srauto funkcijų displ÷jus.
5 Komunikacijų moduliai traukos spintos šonin÷je sienoje.
6 Viršutinis slankiojamasis langas.
7 Išimamas dengiantis skydas.
8 Ištraukiamo oro kolektorius.
9 Skydas su tvirtinimo antgaliais.
10 Pastatoma spintel÷.

Paskirtis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naudotojo apsauginis įrenginys, sertifikuotas pagal EN 14175 standartą.
Iš vidin÷s darbo erdv÷s ištraukti dūmus, aerozolius ir dulkes, taip neleidžiant į laboratoriją patekti
pavojingiems teršalų kiekiams.
Vidin÷je darbo erdv÷je neleisti susidaryti pavojingai, potencialiai sprogiai aplinkai.
Apsaugoti nuo pavojingų cheminių medžiagų tiškalų.
Neišleisti iš vidin÷s darbo erdv÷s skriejančių dalelių, įvairių kūnų arba dalių.
Bendrosios paskirties traukos spintos, pagamintos pagal EN 14175 standarto reikalavimus, paprastai n÷ra
pritaikytos naudoti su radioaktyviosiomis medžiagomis ar mikroorganizmais.
Netinka naudoti atviram cheminių medžiagų skaidymui.
Komunikacijų prijungimo įvadai įrengti vidin÷s darbo erdv÷s šonin÷se sienose esančiuose moduliuose.
Valdymo įtaisai įrengti išor÷je, komunikacijų prijungimo skyduose.

Laboratorinių baldų gamintojas WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG yra sertifikuotas pagal ISO
9001 standartą (sertifikato kopija pateikiama). WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG įgalioja
pasiūlymo teik÷ją siūlyti bei tiekti WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG gaminamus traukos spintas
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bei technologinę įrangą Projekte „Nacionalinio fiznių ir technologijos mokslų centro sukūrimas“ (Projekto kodas
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006) numatyto projektavimo, statybos darbų pirkimo konkurse.

-

-

-

Į WALDNER SCALA paslaugų tiekimo modulius yra integruotos bet kurios darbo vietoje
reikalingos paslaugos (vandens, elektros, dujų, suspausto oro tiekimas ir t.t.). Vartotojas
turi galimybę atskirti paslaugų tiekimą nuo darbo stalų, įskaitant ir nuot÷kas (kanalizaciją),
kuri laikoma paslaugų tiekimo dalimi.
WALDNER SCALA modulin÷ paslaugų tiekimo sistema suteikia galimybę vartotojui
nevaržomai pasirinkti elektros tiekimo vietą, reorganizuojant elektros paslaugų tiekimą
kištukinių elektros modulių pagalba. Modulin÷ konstrukcija taip pat užtikrina galimybę
paprastai reorganizuoti santechninių paslaugų tiekimą, keičiantis vartotojo poreikiams.
WALDNER SCALA laboratorinių baldų sistemai suteikiamas 24 m÷nesių garantinis
laikotarpis nuo baldų perdavimo Pirk÷jui datos.
Siūloma WALDNER SCALA laboratorinių baldų ir technologijų sistema gaminama pagal
tarptautinius kokyb÷s standartus DIN ISO 9001 ir DIN ISO 9002. Visi laboratorinių baldų
sistemos komponentai yra sertifikuoti ir atitinka galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos
kokyb÷s bei saugos standartų reikalavimus:
o Standartin÷s traukos spintos ir SECUFLOW traukos spintos su pagalbinio oro
srauto technologija yra sertifikuotos pagal LST EN 14175.

Pateikiamos aukščiau min÷tų sertifikatų kopijos.
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Dokumento vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą
VERTIMAS TIKRAS:

TÜV
SÜD
Produktų Servisas
(firminis ženklas)

SERTIFIKATAS
Nr. Z1A 09 10 12795 099

Sertifikato tur÷tojas:

Waldner Laboreinrichtungen
GmbH & Co. KG
Haidösch 1
88239 Wangen
VOKIETIJA

Sertifikavimo ženklas:

TÜV
SÜD

TÜV GS
SÜD

Gamyba kontroliuojama
Saugumas testuotas

(firminis ženklas)

Produktas:

(firminis ženklas)

Laboratorin÷s traukos spintos

Produktas atitinka Vokietijos Įrangos ir Produktų Saugos Akto GPSG 7 skyriaus 1 poskyrio 2 sakinio saugos ir
sveikatos reikalavimus. Viršuje pavaizduoti sertifikavimo ženklai gali būti klijuojami ant produkto. Sertifikavimo
ženklų niekaip keisti neleidžiama. Be to, sertifikato tur÷tojas privalo neperleisti sertifikato trečioms šalims.
Sertifikatas galioja iki nurodytos datos, nebent būtų atšauktas anksčiau. Papildomai žiūr÷kite įrašus antroje
pus÷je.
Testavimo protokolo Nr.:

028-71350175-601

Galioja iki:

2014-10-19

Data,

(parašas)
(Martin Schmied)

2009-11-12

TÜV
SÜD
398080
(firminis ženklas)

Puslapis 1 iš 3
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TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Rindlestrasse 65 · 80339 München · Vokietija
TÜV
SÜD
Produktų Servisas
(firminis ženklas)

SERTIFIKATAS
Nr. Z1A 09 10 12795 099

Modelis (-iai):

WALDNER – SCALA asortimentas
Secuflow traukos spintos su darbastaliu

Parametrai:

Traukos spintos:

Traukos spintos pajungimui prie
technin÷s ventiliacijos sistemos

Matmenys /
Plotis:

1200 / 1500 / 1800 / 2100 mm

Aukštis:

2700 mm

Secuflow funkcija:

Kontrol÷s sistema:
Standartin÷:
Pasirenkama:

Oro ap÷jimo sistema su integruotu ventiliatoriumi.
Pagalbinio oro srauto technologija:
Papildomas patalpos oras įpučiamas į vidų per šoninių
kolonų ir darbastalio profilius.
Tiekiamas oro kiekis neįtakoja patalpos oro balanso.

Funkcijų displ÷jus, tipas FAZ
Oro srauto sklend÷, tipas AC

papildomi parametrai pateikiami priede

Testuota pagal:

Gamykla (-os):

DIN EN 14175-1:2003
DIN EN 14175-2:2003
DIN EN 14175-3:2004
DIN EN 14175-6:2006
ZEK 01.2-08
12795

Puslapis 2 iš 3
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TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Rindlestrasse 65 · 80339 München · Vokietija
Priedas prie Sertifikato Nr. Z1A 09 10 12795 099

Sertifikato tur÷tojas: Waldner Laboreinrichtungen
GmbH & Co. KG
Haidösch 1, 88239 Wangen, Vokietija
Produktas:
Modelis (-iai):

Laboratorin÷s traukos spintos
WALDNER – SCALA asortimentas
Secuflow traukos spintos su darbastaliu

Testuota pagal:

DIN EN 14175-1:2003
DIN EN 14175-2:2003
DIN EN 14175-3:2004
DIN EN 14175-6:2006
ZEK 01.2-08

Papildomi parodymai
Prekybos ir pramon÷s darbininkų kompensacijos draudimo bendrovių asociacijos valstyb÷s saugos
organizacijos centrinio biuro chemijos techninis komitetas 29.07.2003 nustat÷ sumažinimų pasirinkimą pagal
DIN EN 1475 su tokiais maksimaliais teršalų dalelių p÷dsakais SF6:
Išorinių matavimų plokštuma
Teršalų dalelių viršutin÷s ribotos vidutin÷s vert÷s fmax (SF6): 0.65 ppm
Aukščiausia vert÷ SF6-messpikams:
3x ir/arba 5x0.65 ppm
(pagal DIN EN 14175-3:2004, dalys 5.3.5.3 ir 5.3.6.2 a)-e))
Apsauga
Teršalų dalelių viršutin÷s apribotos vidutin÷s vert÷s fmax (SF6): 0.65 ppm
Aukščiausia vert÷ SF6-messpikams:
5x0.65 ppm, laiko konstanta <=15 sek.
(pagal DIN EN 14175-3:2004, dalis 5.4)
Šiame sertifikate nurodytos traukos spintos prie minimalaus oro kiekių:
• SF-TA 1200 x 900 - 900:
330 m3/h
• SF-TA 1500 x 900 - 900:
410 m3/h
• SF-TA 1800 x 900 - 900:
490 m3/h
• SF-TA 2100 x 900 - 900:
570 m3/h
užtikrina mažesnes teršalų dalelių viršutines apribotas vertes nei nurodyta aukščiau visuose testavimo
metoduose.
Miunchenas, 2009-11-13
(parašas)
Martin Schmied
Puslapis 3 iš 3
TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Rindlestrasse 65 · 80339 München · Vokietija
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Dokumento vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą
VERTIMAS TIKRAS:

TÜV
Vadybos servisas
(firminis ženklas)

SERTIFIKATAS
Sertifikavimo institucija
TÜV Management Service GmbH
pažymi, kad
Waldner Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG
Haidösch 1, D-88239 Wangen
Niederlassung Süd
Haidösch 1, D-88239 Wangen
Niederlassung Mitte/West
Zeppelinstraβe 16, D-64625 Bensheim
Niederlassung Nord
Georgenstraβe 35, D-10117 Berlin
įdieg÷ ir taiko
Kokyb÷s vadybos sistemą
laboratorinių baldų pardavimui, kūrimui/ konstravimui, projektų planavimui, gamybai, išsiuntimui,
instaliavimui ir priežiūrai
Auditas atliktas, protokolo Nr. 70020755
Patvirtinta, kad laikomasi reikalavimų pagal

ISO 9001 : 2008
Sertifikatas galioja kartu su pagrindiniu sertifikatu
iki 2011-12-07

TÜV
SÜD
(firminis ženklas)

/parašas/
Miunchenas, 2008-12-12

IAF
(firminis ženklas)
QM-TGA-ZM-07-92

TÜV Management Service GmbH - TÜV SÜD Gruppe – Zertifizierstelle – Rindlestrasse 65 – 80339 München - Vokietija
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