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NACIONALINIS FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRAS VILNIUJE

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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Idėja

Nacionalinio Fizinių ir Technologijos mokslų centro projekto idėja – pastatas, simbolizuojantis
mokslo modernumą ir inovatyvumą, mikro ir makropasaulio harmoniją.
Fizikos ir chemijos mokslų vienu iš kertinių akmenų yra medžiagų mikrostruktūra. Todėl
lakoniškai išreikšti architektūrinę idėją inspiruoja dažniausiai mikropasaulyje sutinkama
kubinė ir šešiakampė- heksogonalinė kristalinės gardelės.
Anglis kaip vienas iš pagrindinių visatos elementų, priklausomai nuo kristalinės gardelės,
pasireiškia formų ir savybių įvairove. Grafitas, deimantas, grafenas ir kitos anglies
atmainos simbolizuoja gamtos universalumą.
Norint pabrėžti architektūrinės išraiškos harmoniją su projektuojamo pastato paskirtimi,
idėjos pagrindu pasirenkama kieto kūno sandara atominiame lygmenyje. Komunikacijos –
vertikalūs ir horizontalūs ryšiai funkcinėje statinio sistemoje, kaip atomai gardelėje tampa
dominantėmis, ir tvarkingas pastato tūrių išdėstymas harmoningai atkartoja kubinę
virtualaus kristalo struktūrą. Tokiu būdu galima realizuoti galimybę išreikšti begalinę formų
įvairovę elementariomis formomis.
Pastato forma ir struktūra - anglies atmainos - deimanto kaip grožio ir tobulumo simbolio
kubinė kristalinė gardelė.

Kubinės gardėlės
plokštuminis
atvaizdas kaip
architektūrinės
idėjos pamatas

Medžiagos
mikrostruktūra kaip
universalumo ir
paprastumo pavyzdys

Struktūros pakeitimai
įšaukia kokybinius
ir kiekybinius sistemos
pokyčius

Komunikacijos – vertikalūs ir
horizontalūs ryšiai funkcinėje
statinio sistemoje, kaip atomai
kristalinėje gardelėje įkūnija
pagrindinės architektūrinės idėjos
savybės

Pastato planinės struktūros
koncepcija kaip lakoniškumo ir
universalumo simbolis

Kaip mikrostruktūros pakeitimai gamtoje iššaukia kokybinius ir kiekybinius sistemos
pokyčius, taip ir architektūrinė idėja simbolizuoja projektuojamo pastato funkcinės ir
erdvinės struktūrų mobilumą. Žvelgiant į ateitį, keičiantis poreikiams, technologijoms ir jų

vystymosi lygiui, atsiranda galimybė transformuoti, rotuoti patalpas ir vidines erdves, keisti jų
paskirtį, papildyti.

Galima pastato planinė transformacija, patalpų rotacija
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Statinio funkcinę schemą ir vizualinę išraišką jungia bendra idėja – kristalinės struktūros
įvairovė. Todėl anglies atmainos – grafeno, vienos iš moderniausios XXI amžiaus
medžiagos kristalinė gardelė padiktavo fasadų idėją. Fasado struktūroje dominuoja
grafeno šešiakampė-heksogonalinė kristalinė gardelė, simbolizuojanti modernumą ir
inovatyvumą.

Šešiakampė
kristalinė gardelė
kartu su kubine
dažniausiai
pasitaiko gamtoje

Šešiakampė gardelių
sistema simbolizuoja
tvarkos ir estetikos pavyzdį

Idėjos universalumas leidžia
maksimaliai pritaikyti erdves
mokslo poreikiams

Fasado koncepcijos panašumas
su grafeno struktūra - vienos iš
moderniausios XXI amžiaus
medžiagos struktūrų, pabrėžia
pastato paskirties modernumą ir
inovatyvumą

Fasado išraiška kaip
mokslo ir technologijų
modernumo simbolis

KAIP VISATOS FORMŲ IR SAVYBIŲ ĮVAIROVĖ GRINDŽIAMA ELEMENTARIŲJŲ DALELIŲ
SAVYBĖMIS IR JŲ IŠDĖSTYMU ERDVĖJE, TAIP IR STATINIO FUNKCINĖS SCHEMOS IR
ARCHITEKTŪRINIŲ TŪRIŲ IŠDĖSTYMAS ĮKŪNIJA
PASTATO FUNKCIONALUMĄ IR
UNIVERSALUMĄ.

Urbanistiniai sprendiniai

Nacionalinio Fizinių ir Technologijos mokslų centro pastato gabaritai ir vieta numatyta
Saulėtekio slėnio raidos programoje ir patvirtinta Vilniaus Universiteto teritorijos Saulėtekio al.
9 detaliuoju planu.
Urbanistinė užduotis, projektuoti statinį būtent šiai vietai, įvertinant tiek pastato santykį su esama
gamtine aplinka, tiek su esamais Universiteto pastatais, naujai statomu Mokslinės komunikacijos
ir informacijos centru ir busimo mokslo pastatų grupe. Kontūras ir statinio aukštis formuojamas
atsižvelgiant į Saulėtekio slėnio raidos programoje numatytus teritorijos užstatymo režimus.
Laikantis pagrindinio šios teritorijos vystymo principo stengiamasi įvertinti sklypo ypatumus,
esamų pastatų modelius, konfigūracijas, viešųjų erdvių esamą ir busimą struktūrą.
Architektūrinė forma ir erdviniai pastato sprendimai integruojami į esamą gamtinę aplinką ir
naujai formuojamą urbanistinį audinį. „Iškarpytais“ tūriais susilieja su esamais želdynais
„paimant“ dalį jų masyvo į savo kiemus ir dalį „perkeliant“ prie sklypą ribojančios gatvės ir
perspektyvinės aikštės. Taip siekiama sukurti teigiamą sinergiją ir erdvinį balansą tarp
pastato formos ir aplink esamų želdynų.
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Teritorija

Sklypas

Integracija

Labai svarbiu urbanistiniu aspektu prie projektuojamo pastato taps reprezentacinė aikštė
tarnausianti „jungiamuoju akcentu“ prieigoms prie planuojamų statyti mokslo pastatų ir jau
statomo Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro pastato. Be to ją kirs nuolatiniai
pėsčiųjų srautai, judantys senųjų VU pastatų bei VGTU kryptimi ir bus naudojama kaip
masine universitetinės visuomenės susibūrimo vieta įvairių renginių metu po atviru
dangum. Iš šios erdvės planuojamas įėjimas į projektuojamą Nacionalinio Fizinių ir
Technologijos mokslų centro pastatą. Aikštė vizualiai sujungiama su projektuojamo pastato tūrio
erdve „funkciniu ryšiu“ kurioje numatomas pagrindinis įėjimas į pastatą, atvira holo erdvę reprezentacinę pastato erdvę atliekančią centro mokslo darbuotojų, studentų ir lankytojų
bendravimo funkciją.
Pastato aukštų skaičius padiktuotas teritorijos ir sklypo konfigūracijos, užduotos patalpų
ploto programos, ir remiantis pasauline praktika maksimaliai žeminamas dėl tokios
specifikos pastatų funkcinių subtilybių. Didelis aukštingumas mokslo ir laboratorinių
pastatų tipui turi neigiamų savybių funkcinėje sistemoje ir technologiškai neekonomiškas.
Lakoniškų, paprastų formų pastatas koreliuoja su ekspresyvių formų šalia statomu
Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro pastatu, siekiant suteikti jam urbanistinį
svorį kaip akcentui naujai vystomo mokslinių įstaigų komplekso grupei.

Sklypas

Projektuojamo Nacionalinio Fizinių ir Technologijos mokslų centro sklypas yra Saulėtekio
slėnio raidos programos teritorijoje ir patvirtintas Vilniaus Universiteto teritorijos Saulėtekio al.
9 detaliuoju planu yra Vilniaus miesto šiaurės rytuose, Antakalnio seniūnijoje.
Rytinėje ir pietinėje sklypo pusėje projektuojama vidinė Saulėtekio slėnio teritorijos gatvė
suteikia sklypui griežtą stačiakampę formą. Prie gatvės, pietinėje sklypo pusėje pagal
Saulėtekio slėnio raidos programą numatoma reprezentacinė mokslo įstaigų aikštė. Šiaurinė ir
vakarinė sklypo ribos plastiškai integruojasi į miško masyvą. Šioje pusėje sklypo dalis ribojasi
su saugotinu rekreaciniu pušynu. Pati sklypo teritorija - laikina augalų danga apaugusi
fliuvioglacialinė lyguma su pavieniais vertingais medžiais ir krūmynais. Atsižvelgiant į tai, kiek
įmanoma išsaugomi esami vertingi medžiai, sutvarkoma esama, nusistovėjusi pėsčiųjų takų
sistema.
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Sklypo reljefas nelygus, krentantis per 2.50m iš rytų į šiaurės vakarus. Siekiant išnaudoti šį
reljefo ypatumą, dalis pastato tūrio įkasama į šlaitą įrengiant įėjimus skirtinguose lygiuose,
centrinį įėjimą aukščiausioje sklypo dalyje nuo numatomos perspektyvinės aikštės ir
aptarnavimo bei ūkinį - žemiausioje, šiaurės vakarinėje sklypo dalyje. Atskiriant rekreacinę
apželdintą teritoriją dalis ūkinio kiemo įkasama į šlaitą.

GENPLANAS
1. Projektuojamas pastatas 2. Projektuojama 2a. automobilių saugojimo aikštelė 3. Ūkinis kiemas 4. Dviračių aikštelės
5. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras 6. Projektinė aikštė 7. Pėsčiųjų alėja

Transportas, pėstieji
Sklypas aptarnaujamas nuo vidinės Saulėtekio slėnio teritorijos gavės, vakarinėje pusėje
susisiekiančios su Nemenčinės plentu ir šiaurinėje - Saulėtekio alėja. Vidinės teritorijos gatvės
jungtis su anksčiau paminėtomis transporto arterijomis sudaro patogų automobilių srautų,
patenkančių į teritoriją, judėjimą ratu –„žiedą“. Pėsčiųjų srautas numatomas nuo autobusų
stotelių Nemenčinės plento ir Žirgo gatvės sankryžoje, ir Saulėtekio alėjoje, šaligatviais palei
projektuojamą anksčiau paminėtą projektuojamą vidinę teritorijos gatvę. Pėsčiųjų jungtis tarp
esamų ir naujai projektuojamų mokslo pastatų numatoma anksčiau suprojektuota alėja kuri
įsilieja į perspektyvinę reprezentacinę aikštę.
Šiaurinėje sklypo dalyje numatomas pastato ūkinis kiemas aptarnaujančiam transportui ir 18
vietų automobilių parkavimu personalui. Į ūkinį kiemą transportas patenka įrengtu privažiavimu
lygiagrečiu sklypo ribai vakarinėje pusėje iš aptarnaujančios teritorijos gatvės. Ūkinio kiemo
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dalyje, po pakelta pastato dalimi, apsaugančia nuo lietaus, įrengiamos dviračių stovėjimo
vietos.
Sklype projektuojama atvira 2 aukštų, 284 automobilių stovėjimo aikštelė. Arčiausiai į ją
patenkama iš aptarnaujančios teritorijos gatvės nuo Saulėtekio alėjos pusės. Pėstieji iš
automobilių stovėjimo aikštelės į projektuojamą pastatą ateina rytinėje sklypo dalyje
numatoma apželdinta alėja. Darbuotojų ir lankytojų patogumui, įėjimai į pastatą projektuojami
viename lygyje su perspektyvinės aikštės ir aplink pastatą numatomų takų grindinio danga,
taip pat nesudarantys kliūčių žmonėms su negalia. Vidinės teritorijos gatvės važiuojamoji dalis,
kertanti reprezentacinę aikštę, projektuojama iš vienodos dangos kaip ir pėsčiųjų zonoje,
išskiriant važiuojamosios dalies kontūrus ir nuogrindas žmonių saugumui.
Pastato darbuotojų, studentų ir lankytojų patogumui prie pagrindinio fasado ir įėjimo į pastatą
projektuojamos dviračių stovėjimo vietos.

Pastato funkcinis išplanavimas
Projektuojamam Nacionaliniam Fizinių ir Technologijos mokslų centrui, sprendžiant funkcinių
erdvių išplanavimą, prioritetas suteikiamas logiškam patalpų išdėstymui bei lanksčiam
darbuotojų, studentų ir lankytojų srautų organizavimui. Planinė išraiška pagrista centrine
pastato ašimi – pasažu, koridorium , apie kurį grupėmis, autonomiškai ir kompaktiškai išdėsto
mokslo įstaigos ir atskiri institutai, skirtingų profilių ir poreikių laboratorijos, derinant jų
tarpusavio ryšį. Pastatas yra keturių antžeminių lygių ir cokolinės dalies. Antžeminėje dalyje
išdėstomos trys skirtingos mokslinės įstaigos, skirtingų profilių ir poreikių laboratorijos ir
pastato bei mokslo įstaigų administracija. Mokslinės įstaigos kompaktiškumo atžvilgiu
projektuojamos atskirais vertikaliais blokais, aukštus jungiant vertikaliniais ryšiais. Atskiri
institutai, patogumo atžvilgiu, jungiami grupėmis pagal laboratorijų ir institutų priklausomybes,
projektuojami atskirai aukštuose, viename lygyje aplink vidinius kiemelius.Tarp skirtingų
mokslo įstaigų ir institutų, patogiam tarpusavio funkcionavimui ir mažinant mokslinės įrangos
bei technikos transportavimo atstumus, projektuojamos keturios keleivinių ir krovininių liftų
grupės ir aštuonios laiptinės, kurios taip pat atlieka ir evakuacinę funkciją. Cokoliniame aukšte
– visoms institucijoms pasiekiamos „švarių zonų“ laboratorijos, laboratorijos kurioms keliami
specifiniai reikalavimai dėl apkrovų ir aukščio, ir pagalbinės bei techninės patalpos.
Pastato planinė ir tūrinė sistema išdėstyta moduliais, kas leidžia naudotis patalpų ir vidaus erdvių
transformacijos mobilumu keičiant jas į kitas funkcines paskirtis. Žvelgiant į ateitį, keičiantis
poreikiams, technologijoms ir jų vystymosi lygiui, atsiranda galimybė transformuoti, rotuoti
patalpas ir vidines erdves, keisti jų paskirtį, papildyti. Tūrinė struktūra leidžia lengvai pertvarkyti
atskiras statinio dalis skirtingai autonominei funkcijai, kiek atskirais autonominiais moduliais
aukštuose tiek atskirais pastato blokais su autonominiais įėjimais skirtingoms institucijoms.
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Pirmas aukštas
Įėjimas į pastatą projektuojamas nuo perspektyvinės aikštės,numatytos „VU teritorijos plėtros
galimybių studijoje“ su pėsčiųjų taku jungiančiu esamą mokslo centrą ir naujai projektuojamų
mokslo pastatų grupe. Perspektyvinė aikštė vizualiai integruojama į projektuojamo pastato
įėjimo holą apjungtą su laukiamosiomis – susitikimų vietomis, informacija - apsaugos postu ,
konferencijų sale ir kavinės patalpomis. Įėjimo holas su aukščiau išvardintomis funkcinėmis
erdvėmis sukuria gyvą, reprezentacinę erdvę, atliekančią mokslo darbuotojų, studentų ir
lankytojų bendravimo centro funkciją. Informacinės - apsaugos „salos“ uždaroje patalpoje
numatomas apsaugos ir gaisrinės signalizacijos informacinis skydas kurio valdymas
nepasiekiamas pašaliniams asmenims. Įėjimo hole matomoje vietoje, lankytojų ir interesantų
patogumui projektuojama centrinė liftų grupė patogiam susisiekimui su pastato ir mokslo
įstaigų administracija. Kavinės patalpos diferencijuotos į maitinimo ir „lounge“ zonas.
Maitinimo zona projektuojama su lengvų stiklo konstrukcijų pertvarų atskirimu nuo bendros
holo erdvės. „Lounge“ zona projektuojama prie konferencijų salės, susitikimams, kavos
pertraukėlėms ir renginiams. Kaip aukščiau paminėta kavinės patalpos projektuojamos prie
aikštės, vizualiai jas integruojant tarpusavyje su galimybe šiltu metų laiku praplėsti kavinės
patalpas į aikštės erdvę.
Konferencijų salė numatoma po vienu iš pastato vidinių kiemelių, dengta stikliniu stogu.Prie
salės blokuojamos jos pagalbinės patalpos, wc grupė ir kavinės pagalbinė patalpos
.Darbuotojų, studentų ir lankytojų patogumui, bendroje holo erdvėje prie konferencijų salės ir
centrinių liftų grupės projektuojama rūbinė.
Įėjimo holas jungiasi su centriniu pasažu, koridorium – pastato ašimi prie kurios išsidėsto
Vilniaus Universitetas, Fizinių ir Technologijos Mokslų Centras ir Vilniaus Gedimino Technikos
Universitetas. Vilniaus Universiteto pirmame aukšte numatomas fizikos institutas. Fizinių ir
Technologijos Mokslų Centro pirmame aukšte projektuojamas fizikos ir puslaidininkių fizikos
institutai. Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto - gruntų fizinių ir mechaninių savybių
tyrimo laboratorija, mikro ir nano elektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo laboratorija,
fotoelektros technologijų laboratorija.
Prie mokslo įstaigų institutų projektuojami mokslo darbuotojų kabinetai bei atviros darbo
vietos. Holuose, prie vidinių kiemelių fasadų, numatomos atviros studentų darbo vietos. Tarp
atskirų institutų ir laboratorijų grupių , projektuojamos bendros, transformuojamos pagal dydį,
posėdžių, pasitarimų patalpos.
Kiekvienos mokslo įstaigos institutui, siekiant sukurti
kompaktiškus ryšius tarp aukštų, numatytos autonominės liftų grupės ir laiptinės.
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PIRMO AUKŠTO PLANAS
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Antras aukštas
Antrame aukšte prie centrinio pasažo, koridoriaus išsidėsto Vilniaus Universitetas ir Fizinių ir
Technologijos Mokslų Centras. Vilniaus Universiteto antrame aukšte numatomas taikomųjų
mokslų institutas, fizikos fakultetas. Fizinių ir Technologijos Mokslų Centro pirmame aukšte
projektuojamas puslaidininkių fizikos institutas, mikro ir nano technologijų centras. Prie mokslo
įstaigų institutų projektuojami mokslo darbuotojų kabinetai bei atviros darbo vietos. Holuose,
prie vidinių kiemelių fasadų, numatomos atviros studentų darbo vietos. Tarp atskirų institutų ir
laboratorijų grupių , projektuojamos bendros, transformuojamos pagal dydį, posėdžių,
pasitarimų patalpos.

ANTRO AUKŠTO PLANAS
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Trečias aukštas
Trečiame aukšte projektuojami Vilniaus Universitetas ir Fizinių ir Technologijos Mokslų
Centras. Vilniaus Universiteto trečiame aukšte išdėstomi fizikos ir chemijos fakultetai. Fizinių ir
Technologijos Mokslų Centro – chemijos institutas. Taip pat kaip apatiniuose aukštuose prie
mokslo įstaigų institutų projektuojami mokslo darbuotojų kabinetai bei atviros darbo vietos.
Holuose, prie vidinių kiemelių fasadų, numatomos atviros studentų darbo vietos. Tarp atskirų
institutų ir laboratorijų grupių , projektuojamos bendros, transformuojamos pagal dydį,
posėdžių, pasitarimų patalpos.

TRECIO AUKŠTO PLANAS
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Ketvirtas aukštas
Ketvirto aukšto lygyje išsidėsto pastato ir mokslo įstaigų administracija, Vilniaus Universitetas
ir Fizinių ir Technologijos Mokslų Centras. Vilniaus Universiteto – chemijos fakultetas, teorinės
fizikos ir astronomijos institutas. Fizinių ir Technologijos Mokslų Centro – chemijos institutas ir
JLOKC(FI).

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS

Cokolinis aukštas
Cokoliniame aukšte projektuojamos visoms institucijoms pasiekiamos padidinto švarumo
klasės laboratorijos, laboratorijos kurioms keliami specifiniai reikalavimai dėl apkrovų ir
aukščio, ir pagalbinės bei techninės patalpos. Vilniaus Universiteto – taikomųjų mokslų
institutas, fizikos fakultetas. Fizinių ir Technologijos Mokslų Centro – fizikos institutas, mikro ir
nano technologijų centras, kriogeninė laboratorija. Cokolinio aukšto dalyje prie ūkinio kiemo
numatomos inertinių, toksiškų ir degių dujų saugyklos bei generatorinė su kompresorine.
Arčiau, petinėje sklypo dalyje, projektuojamos gatvės, kurioje numatomi tiesti pastatą
aptarnaujantys inžinieriniai tinklai, išsidėsto techninės patalpos, ūkinė- aptarnavimo dalis,
centrinė valytojų patalpa su valymo mašinomis ir inventoriumi.
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COKOLINIO AUKŠTO PLANAS
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Pastato konstrukcijos

Pastato laikančiosios konstrukcijos – monolitinės g/b kolonos ir berigelinės monolitinės g/b
perdangos. Pastato k-jų pastovumas užtikrinamas įrengiant monolitines g/b laiptinių
sienas, liftų ir inžinerinių komunikacijų šachtas, ant kurių remiamos monolitinės g/b
perdangos. Taip pat papildomai numatyti vertikalūs metaliniai ryšiai tarp kolonų.
Kolonos numatytos apvalios – apatiniuose aukštuose (cokoliniame, I ir II) - ∅500 mm,
viršutiniuose aukštuose ∅400 mm.
Monolitinė perdangos plokštė įvertinant veikiančias padidintas apkrovas priimta vidutiniškai
250 mm storio, denginio plokštė – 220 mm storio.
Laiptinių, liftų ir inžinerinių komunikacijų šachtų g/b sienos numatytos 200 mm storio.Laiptų
maršai ir aikštelės taip pat numatyti iš monolitinio gelžbetonio.
Pastato fasadų sienos projektuojamos iš fasadinės stiklo paketų ir aliuminio profilių
sistemos. Fasadai pastato pietinėje pusėje, norint sumažint patalpų norminio komforto
vėsinimo išlaidas, projektuojami uždaros
su daliniu įstiklinimu – langais. Sienų
konstrukcija iš keramzitbetonio blokelių su garo izoliacijos ir mineralinės vatos,
apšiltinimo sluoksniu. Langai iš stiklo paketų ir rėminės aliuminio profilių sistemos. Patalpų
pusėje fasadų sienos tinkuojamos, išorėje montuojamos Fibro cementinės fasadinės
plokštės (SWISSPEARL) arba analogiškomis fasadinėmis plokštės.

Inžinieriniai sprendimai

Projektuojamam Nacionaliniam Fizinių ir Technologijos mokslų centrui, numatomos
techninės priemonės užtikrinančios energijos taupymą ir leidžiančios pasiekti energetinio
naudingumo klasę „B“.
Pastato išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientai padidinami 1,5 karto lyginant su
norminiais (STR 2.05.01:2005) ir nurodomais konkurso sąlygose,dėl šilumos šaltinio
šildymo galia bus 32% mažesnė, lyginant su pastatu, kurio išorinės atitvaros numatomos
pagal norminius šilumos perdavimo koeficientus. Racionaliai pasirinktas optimalus išorės
sienų ir langų santykis leidžia sumažinti
energetinius poreikius šildymui ir šalčio
gamybai.
Karšto vandens ruošimui numatoma panaudoti saulės kolektorius, kurie bus statomi ant
pastato stogo. Saulės energijos panaudojimas leis iki 20% sumažinti šilumos sunaudojimą
karšto vandens ruošimui. Patalpų vėdinimui projektuojami oro tiekimo ir oro šalinimo
įrenginiai su šilumos rekuperatoriais, kurių šilumos atgavimo efektyvumo koeficientas
siekia iki 85 %.
Numatomos kintamo šaldymo agento srauto vėsinimo sistemos.
Projektuojamas automatizuotas šiluminis punktas leidžiantis kokybišką šilumos poreikių
reguliavimą priklausomai nuo išorės oro parametrų.
Visa elektros apšvietimo įranga ir kiti elektros įrenginiai –taupantys elektros energiją.
Numatoma automatinė kompiuterizuota pastato inžinerinių sistemų valdymo sistema
taupanti elektros ir kitus energetinius resursus(PVS). Ši sistema apjungs pastato vėdinimo,
šildymo, šaldymo, dūmų šalinimo, gaisro gesinimo, dujų nuotėkio kontrolės, elektros tinklo
įrenginių, bendrųjų patalpų ir teritorijos apšvietimo valdymo sistemas į vieningą PVS
sistemą. PVS sistemoje taip pat bus integruota energetinių sąnaudų apskaitos ir
archyvavimo sistema, kuri leis lengvai paskirstyti sąnaudas vidiniams vartotojams ir
patogiai vykdyti energetinių sąnaudų analizę. PVS sistema parenkama su galimybe pagal
poreikį keisti inžinerinius sprendimus, susijusius su įrenginių valdymu, taip pat su galimybe
išplėsti PVS sistemą naujų įrenginių integravimui.
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Techniniai pastato rodikliai
Techniniai pastato rodikliai
Sklypas
Sklypo plotas
Sklypo užstatymo plotas
Sklypo užstatymo intensyvumas
Sklypo užstatymo tankumas
Automobilių stovėjimo vietų skaičius
Pastatas
Bendrasis plotas
Pagrindinis plotas
Pagalbinis plotas
Pastato tūris
Aukštų skaičius
Pastato aukštis
Energinio naudingumo klasė

14347 m2
8498.40 m2
1.74
59
303 vnt.
24924.10 m2
18187.40 m2
6736.70 m2
141030 m3
4
+18.60 m
B

