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I SKYRIUS.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas nustato pagrindinius grindinio šildymo sistemos įrengimo pastatuose  reikalavimus. 

2.    Apraše nustatyti bendrieji pastato grindinio šildymo sistemos montavimo reikalavimai. 

Reikalavimai konkrečios paskirties pastatams ar inžineriniams statiniams pateikiami atitinkamuose 

statybos techniniuose reglamentuose ir norminiuose dokumentuose. 

3.    Rengiant šį aprašą, vadovautasi galiojančiais, aprašo II skyriuje nurodytais, teisės aktais ir 

standartais bei įvairių gamintojų nurodymais pastato šildymo sistemos įrengimui taip pat atitinkama 

literatūra.  

 

II SKYRIUS.  NUORODOS. 

 

Įrengimo technologija paruošta laikantis šių normatyvinių dokumentų ir standartų: 

1. Lietuvos higienos normos HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka 
darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 45-
1485); 

2. „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2009, Nr.143-
6311; Žin., 2010, Nr.23-1093; Žin., 2011, Nr.97-4574; Žin., 2011, Nr.130-6180); 

3. „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumą naudojančių įrenginių eksploatavimo taisyklės“ (Žin., 2010, 
Nr. 43-2084); 

4. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2005, Nr. 26-852); 
5. „Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“ (Žin., 2005, Nr. 9-299); 
6. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 (Žin., 
2010, Nr. 99-5167). 

7. Šilumos vartotojo vadovas. Juozas Gudzinskas, Valdas Lukoševičius, Vytautas Martinaitis, 
Edvardas Tuomas. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Vilnius 2011.  

8. Techninis katalogas „Selfio“ Verlegeanleitung Tackersystem. 
9. Techninis katalogas VIEGA. Techninis pritaikymas: Tomas III 
10. Techninis katalogas JG Speed Underfloor The Push-fit Solution for UNDERFLOOR Heating 
11. Techninis katalogas VIEGA Pro Radiant Pocket Guide  
12. Pyrkov V.V. Osobennosti Sovremennych system otoplenija, Taki Spravi, Kiev 2003 
13. Installations- und Heizungstechnik. Fachkunde Grundlagen & Lernfelder 1-15 
14. Techninis katalogas. Das Marken-Wandheizungssystem. Plannung und Installation.  
15. Techninis katalogas. Oventrop. „Cofloor“ Flächenheizung und –kühlung. Systeme mit Verteiler. 

Produktübersicht.  
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16. Techninis katalogas. Technische Information von Rehau. Flächenheizung /-kühlung.  
17. Techninis katalogas. Verputzte Wandheizung/Kühlung. Die SystemWand. Variotherm 
18. UAB „TENKO BALTIC“ projektavimo katalogai 

 

HYP����������	�
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III skyrius Pagrindinės sąvokos:  

 

1. Sieninis šildymas. Paviršinio šildymo sistema, kurioje šilumą patalpai atiduoda sienoje įtvirtinti 
ir padengti apdaila vamzdžiai.  

2. Šildymo kolektorius. Metalinis (žalvarinis arba nerudyjančio plieno) arba plastikinis vamzdis su 
jungtimis, skirtomis prijungti grindinio šildymo vamzdžiams  

3. Kolektorinė spintelė. Metalinė spintelė, kurioje montuojami grindinio šildymo kolektoriai.  
4. Reguliuojamas kolektorius. Kolektorius su uždarymo, balansavimo galimybe.  
5. Reljefinė plokštė. Speciali plokštė su tam tikru pašiltinimo sluoksniu arba be jo, klojama ant 

juodgrindžių ar kito pagrindo. Į ją montuojamas grindinio šildymo vamzdis, kuris yra 
įspaudžiamas į ją.  

6. Sieninio šildymo žiedas. Patalpoje ant sienos sumontuota tam tikro ilgio sieninio šildymo 
vamzdžio kilpa, kurios pradžia ir pabaiga yra prijungta kolektoriuje.  

7. Drėgnasis paviršinio šildymo montavimo būdas. Sieninio šildymo sistemos sumontavimo 
būdas, kuomet sumontuotas šildymo vamzdynas padengiamas apdailos sluoksniu.   

8. Šilumnešis. Šilumą nešantis, specialiai paruoštas ir atitinkantis specialius reikalavimus vanduo 
arba kitas skystis.   

9. Sausasis sieninio šildymo montavimas būdas. Paviršinio šildymo montavimo būdas, kuomet  
šildymo vamzdynas yra montuojamas specialioje, šilumą izoliuojančioje plokštėje esančiuose 
grioveliuose ir ant tos plokštės yra tvirtinama galutinė sienos apdaila   

10. Maksimali sienų paviršiaus temperatūra. Sveikatos ir fiziologiniu požiūriu aukščiausia 
leistina grindų paviršiaus temperatūra.  

11. Vamzdyno žingsnis. Maksimalus atstumas tarp suklotų vamzdžių viename šildymo žiede 
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5 Spindulinio (sieninio, lubinio) šildymo valdymas  
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5.1 Šildymo valdymo kreivės 
5.2 Šildymo kreivės lygis  
5.3 Temperatūros reguliavimas patalpose  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Spindulinis (sieninis ir lubinis) šildymas ir jo privalumai  
Šiuolaikinio šildymo paskirtis pastatuose - sukurti žmogui juntamą šiluminį komfortą. Tai pasiekti nėra 
paprasta, nes neužtenka vien tik pasiekti pasiekti reikiamą temperatūrą patalpoje, prie kurios žmogui 
nebūtų nei per šalta nei per šilta. Šiluminį komfortą kiekvienas žmogus suvokia savaip, todėl nėra 
lengva apibrėžti ir jo sąvoką. Kiek jaukiai ir kiek šiltai žmogus jaučiasi konkrečioje patalpoje 
apsprendžia patalpos paviršių temperatūrinai santykiai vienas su kitu ir oro judėjimas patalpoje.  
 
1.1 Šiluminis komfortas patalpoje 
Temperatūros (šilumos) pojūtį arba vadinamąjį šiluminį komfortą iš esmės nulemia aplinkos paviršių 
temperatūros. Kuo žemesnė patalpą supančių paviršių (sienų, grindų, lubų, baldų paviršių) temperatūra, 
tuo labiau reikia įšildyti patalpoje esantį orą norint užtikrinti šiluminį komfortą. Bandymais buvo 
įrodyta, kad padidėjus patalpos paviršių temperatūrai galima mažinti patalpoje palaikomą oro 
temperatūrą, juntamas terminis komfortas nesikeis. Idealus šiluminis komfortas patalpoje bus tada, kai 
visi patatalpas supantys paviršiai bus vienodos temperatūros.  
 
1.2 Oro judėjimas patalpoje 
Kitas svarbus veiksnys užtikrinant šiluminį komfortą ir puikų mikroklimatą – tai oro judėjimas 
patalpoje.  Jis turi būti kiek įmanoma mažesnis ir neturėtų viršyti 0,1 m/sek.  Priešingu atveju patalpoje 
bus jaučiamas skersvėjis. Oro judėjimas bus nedidelis patalpose įrengus žemų temperatūrų, didelių plotų 
paviršinio šildymo sistemas, kuomet sienų paviršiaus temperatūra bus apie 25 °C. Kuo mažesnis 
temperatūrų skirtumas tarp įvairių patalpos paviršių, tuo mažesnės oro konvekcinės srovės. Paviršinio 
šildymo svarbiausi privalumai yra šilumos energijos taupymas, puikus atsinaujinančių šilumos gamybos 
šaltinių panaudojimas ir, žinoma, puikus šiluminis komfortas bei sveika aplinka.  
Kitas sieninio ir lubinio šildymo sistemos privalumas lyginant ją pavyzdžiui su įrengtu grindiniu 
šildymu yra greitesnis paviršiaus įšilimas ir taip yra todėl, kad sieninio šildymo vamzdžiai yra paslėpti 
po gerokai mažesniu – 10 - 15 mm (retais atvejais 20 mm) tinko sluoksniu. Tuo tarpu grindinio šildymo 
vamzdžius dengia iki 50-60 mm betono sluoksnis.  
 
1.3 Šilumos sklidimas  
Esant įrengtam sieniniam ar lubiniam šildymui didžioji dalis šilumos sklinda spinduliniu šilumos 
perdavimo būdu. Pasiskirstydama dideliu plotu šiluma sklinda net tik į žmogaus kūną, kitus kietus 
daiktus ar baldus, dalis šilumos pasiekia ir kitus patalpoje esančius paviršius jei šie nėra nutolę nuo 
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šilumą skleidžiančių spinduliuojamų paviršių daugiau kaip 4 metrus. Jei šis atstumas yra didesnis, 
tuomet sieninį šildymą tikslinga būtų įrengti ant dviejų priešingų sienų. Patirtis rodo, kad šiluminio 
komforto efektas yra pastebimas iki 4 metrų (maksimaliai 5 metrų). Jei šilumą spinduliuojantys paviršiai 
išdėstyti optimaliai, o su lauku besirobojančios sienos patikimai apšiltintos (U reikšmė yra ≤ 0,3 
W/m2K), tuomet patalpoje esamą temperatūrą galima pažeminti 3-4 °C, neprarandant šiluminio 
komforto.  
 
Sieninis šildymas apie 50 procentų skleidžiamos šilumos atiduoda spinduliavimo būdu. Esant 
pakankamam  sienų plotui cirkuliuojančio vandens temperatūra gali svyruoti nuo 25 °C iki 35 °C. To 
užtenka, kad patalpa pilnai sušiltų. Priešingai nei yra su grindiniu šildymu, kur maksimali temperatūra 
grindų paviršiuje neturėtų viršyti  29 °C (šilumnešio temperatūra neturėtų viršyti 40 °C), sieninio 
šildymo sistemose gali cirkuliuoti iki 50° C temperatūros šilumnešis, su sąlyga, kad tokia temperatūra 
nekenks sieną dengiančioms apdailos medžiagos (tinkui, medžiui ir pan.). Tokiu atveju paties sienos 
paviršiaus temperatūra gali svyruoti nuo 35 °C iki 40 °C. Sieninį šildymą galima puikiai derinti su 
grindiniu šildymu. Įrengus sieninį šildymą sieną galima tinkuoti, dažyti, klijuoti tapetais, tinkuoti 
struktūriniu tinku, klijuoti plyteles ir pan.  
 
 
1.4 Lubinis šildymas.  
 
Lubinis šildymas kaip ir grindinis arba sieninis šildymas priskiriamas prie paviršinio šildymo sistemų. 
Ši šildymo sistema didžiausią savo šilumos kiekį perduoda spinduliavimo būdu, todėl patalpoje 
sukuriamas malonus mikroklimatas, išvengiama vadinamosios šiluminio spinduliavimo asimetrijos, 
kuomet patalpas supantys paviršiai turi skirtingas temperatūras. Esant tokiam šildymo būdui visi 
patalpos paviršiai šyla vienodai. Kaip ir grindinis ar sieninis šildymas lubinio šildymo sistema puikiai 
tinka ir vėsinimui.  
 
1.4.1 Lubinio šildymo taikymas ir jo privalumai  
Lubinis šildymas gali būti plačiai taikomas bet kokios paskirties pastatuose: sporto salėse, dirbtuvėse, 
fabrikuose, cechuose, sandėliuose, prekybos centuose. Taip pat gydymo, mokymo įstaigose, 
visuomeniniuose bei gyvenamosios paskirties pastatuose.  
 
 
Lubinio šildymo sistemoje vėsinant tiekiamo vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 16 °C, nes 
priešingu atveju paviršiai bus pernelyg atvėsinti, gali atsirasti rasos taškas, padidės drėgmės kiekis ore, 
gali formuotis pelėsis. Reiktų vengti ir aukštesnės nei 45 °C tiekiamo vandens temperatūros, nes tai 
pernelyg gali išdžiovinti lubų tinką ir jis ims skeldėti.  
 
Lubinis šildymas pasižymi šiais privalumais:  
a) didelio ploto šildymo ir vėsinimo paviršiai;  
b) nesudėtingas montavimas;  
c) galima naudoti žematemperatūrinius šilumos šaltinius (kondensaciniai dujiniai arba skysto kuro 
katilai, šilumos siurbliai ir pan.);  
d) tausojantis aplinką, betriukšmis eksploatuojant;   
e) malonus vidaus klimatas, šiluma perduodama spinduliniu būdu, nėra vėsių oro masių judėjimo.  
f) nėra problemų su patalpos apstatymu baldais, kaip kad yra įrengus grindinio ar sieninio šildymo 
sistemas;  
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g) nėra pavojaus pažeisti vamzdį gręžiant ar kalant, kabinant baldus, kaip  kad esant sieninio šildymo 
sistemai  
h) taupus šildymosi būdas.  
 

1.4.2 Kaip veikia lubinis šildymas?  

Neretai kyla klausimas kiek tikslinga įsirengti lubinį šildymą? Akivaizdu, kad sušilęs oras kyla į viršų, 
tad ar bus šilta tokioje patalpoje ir ar bus šilta grindų paviršiaus zonoje? Esant lubiniam šildymui šiluma 
į patalpą sklinda konvekcijos (apie 40%) ir šiluminio spinduliavimo (apie  60%) būdais. Perduodant 
šilumą konvekcijos būdu šilumą perneša sušilusio oro judėjimas patalpoje, sušilęs oras kyla į viršų, 
todėl šiluma kaupiasi patalpos viršuje. Perduodant šilumą spinduliniu būdu šiluma infraraudonųjų 
spindulių pavidalu sklinda visomis kryptimis patalpoje nesušildydami oro, kol atsimuša į supančius, 
sienų, grindų, baldų ir kitų daiktų paviršius.  
Luboms spinduliuojant šilumą visi aplinkiniai paviršiai sušyla, o sušilus paviršių temperatūra paprastai 
tampa aukštesnė už oro temperatūrą patalpoje. Be to lubinis šildymas taip pat sušildo ir grindis (kas 
dažnai pamirštama), tad grindų temperatūra paprastai būna irgi 2-3 °C aukštesnė už patalpos oro 
temperatūrą. Sušilę paviršiai savo ruožtu vėduoklės principu vėl spinduliuoja šilumą visomis kryptimi. 
Tad žmogus būdamas tokioje patalpoje jaus vadinamąjį šiluminį komfortą, jo kūnas išspinduliuos 
mažesnį kiekį šilumos, nes jį sups šilti sienų, lubų, grindų paviršiai. Jei oro temperatūra patalpoje bus 
aukšta, tačiau patalpas supantys paviršiai bus vėsesni daugiau nei 4-5 laipsnius, žmogus jaus, kad 
patalpa yra vėsu.  
 
Perduodant šilumą spinduliniu būdu didelis privalumas yra tas, kad kuo šaltesni aplinkiniai paviršiai, tuo  
daugiau jie pritraukia šilumos. Paprastai kalbant šiluma tiesiogiai sklis į tuos paviršius, kurių paviršius 
yra vėsesnis, nei šilumą spinduliuojančio šaltinio: Pavyzdžiai langai ir prastai izoliuotos sienos sugers 
didesnį šilumos kiekį nei vidinės patalpos sienos. Taigi taip šiluma pateks ten, kur jos labiausiai reikia.  
 
Lubinį šildymą patogu įrengti, nes jo neuždengia baldai, paveikslai, kilimai, kaip tai yra su grindiniu ar 
sieniniu šildymu. Lubinį šildymą galima įrengti tik tam tikrose zonose, kuriose yra dirbama, kitas zonas 
mažiau šildant ir pan. 
 

Jei spinduliniu būdu perduodama šiluma sušildo visus paviršius gali natūraliai kilti klausimas: ar esant 
lubiniam šildymui (ar kitokiai paviršinio šildymo sistemai) nebus šalta po stalu ir kitais horizontaliais 
paviršiais. Taip nebus, nes šiluminis spinduliavimas sklinda į visas puses ir krenta ant supančių paviršių, 
kurie įšyla ir tuomet savo šilumą atspindi į kitus paviršius, tame tarpe ir į grindis po stalu. Tad stalo 
apatinė plokštuma, veikiama tiesioginio ir netiesioginio spinduliavimo bus taip pat išilusi ir oro 
temperatūra virš stalo ir po juo nedaug skirsis. Žr. 1 pav. Šilumos sklidimas po horizontaliais 
paviršiais.  
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1 pav. Šilumos sklidimas po horizontaliais paviršiais (Įterpti failą 1L Silumos sklidimas po hor. 
Pavirsiais) 
Pav. šaltinis Techn. katalogas „Deckenheizung“ Lindab  

 

Taip pat dažnai abejojama ar esant lubiniam ir kitam paviršiniam šildymui nesusidarys skersvėjais ties 
šaltais langų paviršiais, kadangi nebus radiatorių, kurie sudarytų šilumos šleifo užsklandą. Tačiau 
šilumai sklindant spinduliniu būdu spinduliai pasiskirsto ant paviršių proporcingai jų paviršiaus 
temperatūrai: Vėsesni paviršiai gauna didesnę spinduliuotės dalį, šiltesni mažesnę. Šilumos spinduliai 
krisdami sušildo lango plotą, lango angos sienų paviršius bei palangę. Taip užkertamas kelias nuo lango 
stiklo paviršiaus atsirasti šalto oro srautui (Žr. 2 pav. Šilumos spinduliavimas į lango paviršių)  

 

2 pav. Šilumos spinduliavimas į lango paviršių (įterpti failą 2L Silumos spinduliavimas i lango 
pavirsiu  
Pav. šaltinis Techn. katalogas „Deckenheizung“ Lindab  

 
1.5 Paviršinis (sieninis ir lubinis) vėsinimas.  
Paviršinis vėsinimas panašiai kaip ir šildymas teikia tuos pačius šiluminio komforto privalumus. 
Žmogaus kūno sukauptą ir spinduliuojamą šilumos srautą vėsina ne judantis atvėsęs oras (kaip kad 
naudojant oro kondicionierių), o vėsūs patalpos (lubų ir sienų paviršiai.  
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Patirtis rodo, kad patalpas pradėti vėsinti tikslinga temperatūrai jose pakilus iki 26 °C. Norint tokias 
patalpas tinkamai atvėsinti sienų ir lubų paviršių temperatūrą reikėtų pažeminti iki ne daugiau kaip 15 
°C.  
 
Vėsinant sienose arba lubose sumontuotais vamzdžiais cirkuliuojantis vanduo vėsina paviršius ir kai 
kuriais atvejais toks vėsinimo būdas yra pranašesnis už oro kondicionierių pučiamą vėsą. Taip 
išvengiama oro judėjimo. Be to vandenį stūmiantis crkuliacinis siurblys visuomet suvartos mažiau 
elektros energijos nei oro kondicionieriaus ventiliatorius. Tačiau verta pažymėti, kad paviršinis 
vėsinimas neduos tokio efekto, kokį galėtų duoti oro kondicionierius, kuris be kita ko dar ir pašalina 
drėgmę iš atvėsusio oro. Tad paviršinio vėsinimo galimybės šiek tiek ribotos.    
 
Kaip ir šildymas patalpų vėsinimas valdomas tais pačiais patalpų termostatais. Vėsinant patalpas sienų 
paviršiaus temperatūra neturi nukristi žemiau rasos taško (Rasos taškas – tai temperatūra, kurioje 
vandens garai, esantys patalpos ore, virsta sočiaisiais, t.y. vandens garai kondensuojasi ir virsta į 
vandens lašelius). Temperatūrai patalpoje nukritus iki rasos taško kaupsis drėgmė ant sienų ir lubų  
paviršiaus, drėks sienų, lubų apdaila, ilgainiui įsiveisti pelėsis.   
 
 
2 Spindulinio (sieninio, lubinio) šildymo planavimas.  

 
Planuojant sieninį ar lubinį šildymą pirmenybę reikėtų teikti tokio šildymo įrengimui ant išorinių sienų 
(besiribojančių su lauku). Planuojant tokio šildymo sistemas būtina žinoti ir patalpos šilumos nuostolius, 
tai leis įvertinti šilumos poreikį. Paskaičiuoti patalpų šilumos nuostolius, parinkti tinkamą įrangą gali 
kvalifikuotas specialistas.  
 
Šilumos nuostoliai, kaip žinoma, yra tuo didesni kuo didesnis skirtingų paviršių temperatūrų skirtumas. 
Kuo didesnis temperatūrų skirtumas ant sienos patalpos viduje ir ant tos pačios sienos lauke, tuo 
didesnis kiekis šilumos ištekės į šaltesnę aplinką.    
 
Šilumos perdavimo nuostolius per pastato sieną galima nesunkiai paskaičiuoti remiantis žemiau esančia 
formule žinant temperatūrų skirtumą ant sienos vidinio paviršiaus ir sienos išorinio paviršiaus lauke: 
 

 (1) 

Kur:  
 
Qšil. – šilumos nuostoliai W 
A – sienos (lubų) paviršiaus plotas m2 
U – sienos šilumos perdavimo koeficientas (U vertė) W/m2 · K 
∆T –temperatūrų skirtumas tarp sienos (lubų) vidaus paviršiaus temperatūros ir sienos (arba lubų) 
paviršiaus temperatūros lauke.  
 
2.1 Šilumos perdavimo koeficientas (U). Kodėl yra svarbu jį žinoti?  
 
Šilumos perdavimo koeficientas, (geriau žinomas kaip U reikšmė), nurodo koks šilumos srautas vatais 
(W) teka per sienos (lango, durų) 1 kvadratinio metro plotą į išorę, kuomet temperatūrų skirtumas 
abiejose sienos pusėse yra 1 laipsnis. Šilumos perdavimo koefcientas žymimas raide U , jo mato 
vienetas yra W/(m2K).  
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Geriau tai suprasti mums padės šis pavyzdys: Įsivaizduokime 10 m2 ploto lauko sieną. Vienoje sienos 
pusėje (patalpoje) yra 20 °C temperatūra, o kitoje pusėje (lauke) turime -10 °C temperatūrą. Sienos 
šilumos perdavimo koeficientas yra 1,0 W. Klausimas: koks šilumos srautas teka per 10 kvadratinių 
metrų ploto sieną, kai temperatūrų skirtumas lauke ir viduje yra 30 K (20 °C – (-10°C)?  
 
Naudojantis žemiau esančia formule galime apsiskaičiuoti šilumos srautą Qšil:  
 

 
 
Qšil. = 10 m2 x 1 W/(m2K) x 30 K  
Matome, kad Qšil.  = 300W  
 
Dabar pasižiūrėkime koks šilumos srautas praeitų per to paties ploto sieną jei šios sienos šilumos 
perdavimo koeficientas būtų nebe 1 W/(m2K), bet 0,5 W/(m2K)?  
 
Qšil. = 10m2 x 0,5W/(m2K) x 30 K = 150W.   
Qšil.  = 150W 
 
Matome, kad sieną kirs dvigubai mažesnis šilumos srautas, t.y. turėsime dvigubai mažesnius šilumos 
nuostolius.  
 
Štai kodėl yra svarbu paviršiniam (sieniniam ar lubiniam) šildymui įrengti būtų pasirinkta šiltinta išorinė 
siena, o jos šilumos perdavimo koeficientas būtų ne daugiau kaip 0,4 W /m2K. Tuomet daugiau šilumos 
sklis į patalpą, o ne iš jos.  
 
Planuojant ir įrengiant sieninį šildymą ant išorinių sienų atsiranda šiokių tokių nepatogumų: nemažai 
ploto užima langai, baldai, todėl natūraliai sumažėja tokio šildymo įrengimui skirtas plotas. Tokiu atveju 
trūkstamą šildymui įrengti skirtą plotą galėtų kompensuoti šildymo įrengimas ant vidinių patalpos sienų. 
Tačiau ir čia būtina atsižvelgti į baldų apstatymą palei sieną (spintų, indaujų ir pan.). Bet koks baldas 
prie sienos, kabantis kilimas ar paveikslas trukdys šilumai sklisti į patalpą. Nepakankant ploto, 
neišvengiamai teks didinti cirkuliuojančios šilumnešio temperatūrą. Aukštesnė vandens temperatūra 
neigiamos reikšmės žmogaus temperatūriniam komfortui neturės, tačiau neišvengiamai didės šilumos 
nuostoliai per sieną. Esant per mažam sienų plotui patalpoje gali būti papildomai įrengimas lubinis arba 
grindinis šildymas arba abu jie. Tokiu atveju tiek sieninis, tiek lubinis ar grindinis šildymas vienas kitą 
papildys.  
 
Sieninio ar lubinio šildymo paviršiaus plotai priklauso nuo šilumos poreikio kiekvienai patalpai. 
Planuojant reikia atsižvelgti į vamzdžių montavimo tankumą, vamzdžiais tekančio vandens temperatūrą. 
Sieniniam šildymui iš principo gali būti panaudojamos visos vidinės ar išorinės sienos. Jei reikia sienos 
gali būti papildomai apšiltinamos. Taip bus užkertamas kelias šilumos nutekėjimui į kitas patalpas, 
kuriose palaikoma žemesnė temperatūra. Lubinio šildymo vamzdynai gali būti įrengiami ant esamos 
perdangos arba ant pakabinamų lubų konstrukcijos.  
 
 
2.2 Šildymo paviršių įšilimo greitis  
 
Sieninio ar lubinio šildymo įšilimo greitis pirmiausia priklauso nuo šildomos sienos arba lubų masės. Jei 
sienoje ar ant lubų perdangos sumontuotas vamzdynas padengtas plonu tinko sluoksniu ir dar ji yra 
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apšiltinta iš lauko, toks sienos ar lubų paviršius šils greičiau net ir esant neaukštai šilumnešio 
temperatūrai. Storas tinko sluoksnis didina akumuliuojamos šilumos masę, tačiau tuo pat metu daro 
šildymo sistemą inertiškesne; tokia siena ar lubos šils lėtai ir, norint paspartinti įšilimą, neišvengiamai 
teks didinti vamzdžiais tekančio vandens temperatūrą, dėl to neišvengiamai didės šilumos nuostoliai.  
 
Be to visą dieną šviečiant saulei pro langus, patalpos gana greitai įšyla savaime nuo saulės šilumos. Kad 
patalpa neperkaistų teks smarkiai mažinti sienoje ar lubose tekančio šilumnešio temperatūrą, tačiau 
sienų ar lubų sukaupta šiluma vis tiek sklis į patalpą. Tad patalpoje bus per karšta. Atsižvelgiant į tai, 
patartina sumontuotus paviršinio šildymo vamzdžius užtinkuoti nestoru tinko sluoksniu. Tokia siena 
greičiau šils ir greičiau atiduos šilumą.  
 
 
3. Sieninio šildymo montavimas  
Panašiai kaip ir grindinis, sieninis šildymas gali būti įrengimas šlapiuoju arba sausuoju būdu.  
 
3.1 Montažo paruošimas  
Sieninio šildymo įrengimui tinka visos įprastinės mūro sienos, sumūrytos iš silikatinių plytų, keraminių, 
akyto betono blokelių, molio plytų, taip pat lengvų medinių konstrukcijų sienos.  
Prieš montuojant sieninį šildymą turi būti pilnai baigti grubūs statybiniai darbai,  turi būti baigti elektros 
instaliacijos, vandentiekio ar šildymo vamzdynų montavimo darbai.  Sienos turi būti sausos, nuo jų 
pašalinti nelygumai, statybinis purvas.  
Patalpos turi būti apsaugotos nuo skersvėjų, nuo temperatūrinių svyravimų, jose turi būti sumontuoti 
langai ir durys ar bent jau jų angos uždengtos plėvele. Turi būti paruoštos termostatų sumontavimo 
vietos ant sienų, išgręžtos angos potinkinėms elektrinių pajungimų dėžutėms, į angas turi būti nutiesti 
elektros laidai termostatams. Į kolektorines spinteles turi būti atvesta maitinimo įtampa 230V/ 50 Hz.  
 
 
3.2 Montavimas drėgnuoju būdu.  
Naudojant šį būdą, vamzdynas tvirtinamas ant sumūrytos netinkuotos sienos. Prieš montuojant siena turi 
būti išvalyta nuo statybinių atliekų (cemento, gipso, glaisto). Pirmiausia parenkamas laikiklis-bėgelis 
vamzdžiams tvirtinti. Jis gali būti skirtas vieno skersmens vamzdžio montavimui arba gali būti su kelių 
rūšių laikikliais, kelių skersmenų vamzdžiui. Laikiklis-bėgelis tvirtinamas ant sienos nuo viršaus iki 
apačios. Priklausomai nuo sienos tvirtumo bėgelių tvirtinimui galima naudoti 6 – 8 mm skersmens 
plastikinius mūrkaiščius su įsukamais varžtais. Mūrkaiščiai turėtų būti parenkami atsižvelgiant į sienos 
konstrukciją: pilnavidurei ar tuščiavidurei sienai.  
 
Bėgelio tvirtinimui prie sienos bėgelyje yra kas 50 mm išgręžtos kiaurymės. Žr. 3a pav. ir 3b pav.  
Bėgelio tvirtinimas prie sienos. 
 

 
 
3a pav. Bėgelio tvirtinimas prie sienos (Įterpti failą 40. Begelio tvirtinimas prie sienos)  
Pav. šaltinis http://www.baudochselbst.de/wp-content/uploads/2013/08/fussbodenheizung_wandheizung_verlegung_02.png 
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3b pav. Bėgelio tvirtinimas prie sienos (Įterpti failą 40A. Begelio tvirtinimas prie sienos)  
Pav. šaltinis: http://www.wandheizung.de/uploads/pics/KRS_01.jpg 

 
Vidutinis atstumas tarp vertikaliai sumontuotų bėgelių – apie 600mm. Atstumas iki lubų, iki grindų ir 
iki šoninių sienų ne mažiau kaip 300mm. Sumontavus bėgelius galima įtvirtinti juose sieninio šildymo 
vamzdį, kurio skersmuo gali būti 14, 16 arba 17mm. Vamzdis montuojamas patalpoje iki maksimaliai 2 
metrų aukščio ant sienos, skaičiuojant nuo būsimo gatavai įrengto grindų paviršiaus. Montuoti aukščiau 
negu 2 metrai nėra tikslinga, nes taip būtų šildoma nenaudojama erdvė. Jei patalpos aukštis yra daugiau 
kaip 3 metrai, (salės, laiptinės), tuomet vamzdyną galima įrengti ir aukščiau nei 2 metrai Žr. 4 ir 4a 
pav. Vamzdžio tvirtinimas 
 
 

  
 
4, 4a pav. Vamzdžio tvirtinimas (Įterpti failą 41. Vamzdzio tvirtinimas ir failą 41A. Vamzdzio 
tvirtinimas)  
Pav. šaltinis:  http://www.sock-rehling.de/heizung/wandheizung_beispiel_1.jpg ir 
http://www.wandheizung.de/typo3temp/pics/6816e1123e.jpg 
 

Sieniniam šildymui montuoti gali būti naudojamas daugiasluoksniai (metaloplastikiniai), polibutileno 
(PB), sutankinto polietileno (PEX) vamzdžiai. Svarbu, kad bet kuris iš paminėtų vamzdžių turėtų 
apsauginį deguonies difuzijos barjerą, neleidžiantį deguoniui patektį į šildymo sistemos vandenį. Į 
vandenį patekęs deguonis skatina metalinio vamzdyno, metalinių fasoninių detalių koroziją. Sieniniam 
kaip grindiniam šildymui naudojamas vamzdis taip pat turi turėti temperatūrinį stabilumą tekančiam 
šilumnešiui, kitaip tariant pagal EN ISO 21003:2008 vamzdis turi atitikti 4 klasę (gali būti naudojamas 
grindiniam šildymui ir žemos temperatūros radiatoriams). Vamzdžio darbinis slėgis taip pat turi būti ne 
mažesnis nei 4 barai.  
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Įrengiant sieninį šildymą vamzdžiai montuojami tam tikrais žiedais analogiškai grindinio šildymo 
sistemos montavimui. Vienas sumontuotas vamzdžių žiedas uždengia tam tikrą sienos plotą; jo ilgis 
neturėtų viršyti 40-50 metrų įskaitant tiekimo ir grįžimo linijas į kolektoriaus ir iš jo. Sumontuoti žiedai 
prijungiami prie reguliuojamo kolektoriaus.   
 
 

 
 
5 pav. Sumontuotas vamzdis (Įterpti failą 42. Sumontuotas vamzdis)  
 
Vamzdis pradedamas tvirtinti iš apačios, palaipsniui kylant į viršų. Tiekiamas vamzdis montuojamas 
nuo apačios, sumontavus vamzdį iki viršaus, grįžtamasis vamzdis tvirtinamas greta sumontuoto žiedo. 
Jis leidžiamas žemyn, nutiesiamas iki kolektoriaus ir įtvirtinamas jame.  
 
Jei sienos ilgis yra daugiau nei  4 metrai turi būti montuojami keli šildymo žiedai. Kaip ir įrengiant 
grindinį šildymą, tarp atskirų žiedų reikėtų įrengti kompensacines siūles. Įrengus jas netrukinės 
užtinkuotas tinkas, jei skirtingais žiedais tekėtų skirtingų temperatūrų šilumnešis. Visose vietose, kur 
siena ribojasi su lubomis, grindimis bei kitomis sienomis būtina sumontuoti kompensacines juostas 
paviršių išilginiam plėtimuisi kompensuoti.   
 
 
 
 
 
3.3 Kolektorių ir kolektorinių spintelių montavimas 
 
Kolektorinėse spintelėse montuojami tiekimo ir grįžimo kolektoriai. Spintelės gali būti virštinkinės, 
montuojamos ant ištinkuotos ir dažytos sienos arba potinkinės, įleidžiamos į sienas. Sumontavus jose 
šildymo kolektorius užtikrinamas geras  priėjimas prie visų vamzdžių jungčių bei šildymo reguliavimo 
priemonių.  
 
3.3.1 Virštinkinės kolektorinės spintelės   
Virštinkinės kolektorinės spintelės nugarinėje pusėje yra 4 kiaurymes (∅ 8 mm) tvirtinimui ant sienos. 
Spintelė tvirtinama jau ant nutinkuotos sienos. Spintelėje yra sumontuotas kolektorių tvirtinimo bėgelis, 
o apačioje esanti apsauginė plokštelė, saugo nuo betono patekimo į kolektorinės spintelės vidų. 
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Tvirtinant vamzdžius į kolektorių, vamzdžių galus reikėtų kiek pastumti spintelės galinės sienelės link, 
taip išlenktus vamzdžius bus patogiau pritvirtinti prie kolektorių, o tam rekomenduojama naudoti 
kampines vamzdžių lenkimo alkūnes. Jas naudojant vamzdis bus apsaugotas nuo užlaužimo. Saugant 
vamzdį nuo užlaužimo galima naudoti pagalbines lenkimo spyruokles.   Žr. 6a ir 6b pav. Virštinkinė 
kolektorinė spintelė.  
 
 

 
 
6a   6b 
 
6a, 6b pav. Virštinkinė kolektorinė spintelė (Įterpti failus 30.Virstinkine 1 ir 31. Virstinkine 2)  
Pav. šaltiniai. http://ecx.images-amazon.com/images/I/31aAh163JcL.jpg ir http://ecx.images-amazon.com/images/I/3199kWAwauL.jpg 

 
Šildymo vamzdžiai (tiekiamo ir grįžtamo srauto) kolektoriaus užmaitinimui į kolektorinę spintelę 
įvedami pro apačią. Šildymo žiedų vamzdžiai montuojami į kolektorius prijungiant juos „Eurokonus“ 
tipo kompresinėmis jungtimis. Prijungus šildymo žiedų vamzdžius į kolektorius galima prisukti 
apsauginę plokštelę, saugančią nuo betono patekimo. Taip pat prieš grindų betonavimą reikėtų uždėti 
spintelės dureles. Tai apsaugos vamzdžius nuo betono patekimo į kolektorinę spintelę. Atliekant grindų 
betonavimo darbus kolektorinę spintelę derėtų uždengti plėvele.   
 
3.3.2 Potinkinės kolektorinės spintelės 
Potinkinės kolektorinės spintelės montuojamos įleidžiant jas į nišas sienose. Jas naudojant taupoma 
vieta. Sumontavus matomas tik spintelės apvadas bei durelės. Žr. 7 pav. Potinkinė kolektorinė 
spintelė. Ruošiant vietą potinkinės spintelės montavimui būtina pirmiausia įsitikinti ar pakankamas yra 
sienos storis ar išmušus angą sienoje užteks mūro spintelės tvirtinimui varžtais. Taip pat svarbu žinoti ar 
įrengiant angą nebus pažeista sienos konstrukcija ir ar tai nepakenks sienos stabilumui. Potinkinės 
spintelės turi pastatymo kojeles, turinčias po dvi tvirtinimo kiaurymes (∅ 8 mm) jose. Nugarinėje 
spintelės pusėje taip pat yra 4 kiaurymes (∅ 8 mm), spintelės tvirtinimui ant sienos. Spintelės kojelės 
paprastai tvirtinamos ant juodgrindžių. Spintelėje yra sumontuotas kolektorių tvirtinimo bėgelis, o 
apačioje esanti apsauginė plokštelė, saugo nuo betono patekimo į kolektorinės spintelės vidų. Ši 
plokštelė tvirtinama dviem varžtais spintelės šonuose. Montuojant vamzdžius, šią plokštelę galima 
išimti, taip bus patogiau juos sumontuoti. Tvirtinant vamzdžius į kolektorių, vamzdžių galus reikėtų 
kiek pastumti spintelės galinės sienelės link, taip išlenkti vamzdžiai netrukdys vėliau pritvirtinti minėtos 
apsauginės plokštelės. Siekiant išvengti vamzdžių užlaužimo reiktų naudoti kampines vamzdžių 
lenkimo alkūnes 
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7 pav. Potinkinė kolektorinė spintelė. (Įterpti failą 32. Potinkinė)  
Pav. šaltinis: http://www.thermtec-reinhold.de/files/1100.._verteilerkasten-01.png 

 
Potinkinės spintelės taip pat gaminamos iš cinkuotos plieno skardos. Priekinis apvadas milteliniu būdu 
nudažytas balta spalva. Spintelės montavimo aukštis reguliuojamas (110 – 165mm), reguliuojamas taip 
pat ir jos montavimo gylis. Spintelės šonuose yra apvalios arba stačiakampės angos, jas pašalinus 
galima nesunkiai įstumti šildymo tiekimo ir grįžimo vamzdžius. Šioje spintelėje yra taip pat bėgeliai 
kolektorių tvirtinimui. Priekinis apvadas tvirtinamas keturiais varžtais prie kolektorinės spintelės rėmo.  
 
3.3.3 Šildymo kolektoriai. Šildymo kolektorių paskirtis - atidaryti, uždaryti, paskirstyti ir sureguliuoti 
šildymo vandens srautą atskiruose sieninio šildymo žieduose. Sieninio šildymo sistemose naudojami 
kolektoriai su reguliavimo funkcija. Tai reiškia, kad galima reguliuoti į kiekvieną žiedą patenkantį 
vandens srautą (debitą). Reguliuojamą kolektorių sudaro šie komponentai:  
- iš nerūdijančio plieno (arba žalvario) arba plastiko pagaminti padavimo ir grįžimo kolektoriniai 

vamzdžiai; 
- prijungimo atvamzdžiai šildymo kontūrams prijungti; 
- tiekiamo vandens kolektoriuje sumontuoti balansavimo vožtuvai, jais galima reguliuoti vandens srautą 

(nuo 0,5 iki litrų per minutę). Kiekvienam žiedui skirtas atskiras balansavimo vožtuvas;  
- grąžinamo vandens kolektoriuje esantys termostatiniai ventiliai (sriegis 30 x 1,5mm), uždengti 

užsukamaisiais kamščiais, juos atsukus galima prijungti termostatines pavaras;  
- sumontuotos aklės (sriegis G ¾“), kolektoriaus gale, rankiniai nuorinimo vožtuvai (sriegis G ½“) taip 

pat čiaupai sistemos užpildymui ir vandens iš jos išleidimui; 
- cinkuoti kolektorių laikikliai su guminės izoliacijos įdėklu;  
- šildymo vandens įvadas prie kolektoriaus tvirtinamas ardomąja jungtimi (sriegis G 1“).   
 
Šildymo kolektoriai yra montuojami abiejų tipų spintelėse. Viršutinėje dalyje rekomenduojama 
montuoti grįžtamojo vamzdyno kolektorių; prie jo prijungti vamzdžiais puikiai tilps už apatinio 
paduodamo kolektoriaus. Grįžtamo vamzdyno nerekomenduojama montuoti apačioje, nes montuotojo 
nepakankamai išlenkti vamzdžiai (pavyzdžiui nenaudojant kampinių alkūnių) ir prijungti prie viršutinio 
paduodamo kolektoriaus remsis į apatinį kolektorių. Tai apsunkins pritvirtinti termostatines pavaras prie 
apatiniame kolektoriuje esančių termostatinių ventilių, nes išlenkti vamzdžiai tam trukdys.  Prie 
kolektoriaus prijungiant tiekimo ir grįžimo magistrales reikėtų sumontuoti uždaromąją armatūrą (ventilį) 
prie paduodamo vamzdyno ir balansinį prie grįžtamo vamzdyno. Balansavimo ventilis reikalingas tam, 
kad būtų užtikrinamas reikiamas vandens srautas, reikalingas tam tikram kolektoriui jei pastate jų yra ne 
vienas, o du ir daugiau. Žr. 8 pav. Reguliuojamas kolektorius su debitomačiais 
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8 pav. Reguliuojamas kolektorius su debitomačiais 
Pav. šaltinis: http://www.fssystem-shop.de/WebRoot/Store/Shops/15311700/4FAD/5CF0/B4AA/33AB/7A4E/C0A8/28BC/EF18/VT_6.jpg 

 
Be aukščiau aprašytojo kolektoriaus šildymo sistemose taip pat dar yra naudojamas ir paprastesnis 
reguliuojamas kolektorius. Nuo prieš tai aprašytojo jis skiriasi tuo, kad vietoje srauto debitomačių jis 
turi tik balansinius ventilius, turinčius uždarymo ir šilumnešio srauto reguliavimo funkciją. Žr. 9 pav. 
Reguliuojamas kolektorius su reguliavimo ventiliais.  
 
 

 
 
 
9 pav. Reguliuojamas kolektorius su reguliavimo ventiliais (Įterpti failą 34 kolektorius su 
reg.ventiliais)  
 
Šis kolektorius montuojamas taip pat kaip ir reguliuojamas kolektorius su debitomačiais.  
 
3.4 Slėgio bandymai 
Sumontavus  ant sienos vamzdžius, belieka esamą vamzdyną užtinkuoti. Prieš tai turi būti atliktas 
sumontuoto vamzdyno slėgio bandymas (hidraulinis bandymas). Jo metu bus patikrintas sumontuotų 
vamzdžių sandarumas. Slėgio bandymas atliekamas vandeniu arba oru. Atliekant bandymą vandeniu 
sumontuoti vamzdžiai užpildomi vandeniu, iš jų pašalinamas oras. Vandeniu sukeliamas slėgis trečdaliu 
didesnis nei planuojamas eksploatacinis, tačiau ne mažesnis nei  6 barai. Sukėlus slėgį sistemoje reikia 
atkreipti dėmesį į tai ar yra uždaryta uždaromoji armatūra kolektoriuose, kad vanduo nenutekėtų į stovus 
ar kitus vamzdynus. Bandymo metu slėgis sekamas tinkamu manometru, kurio skalė turi būti 0,1bar 
tikslumo. Slėginis bandymas laikomas įvykdytu, jei nepastebėta vandens nutekėjimo iš sujungimų vietų, 
jei slėgis per 5 minutes nesumažėjo.  Sukėlus slėgį būtina apžiūrėti visą vamzdyną, prijungimo jungtis 
šildymo kolektoriuose ar nėra vandens pėdsakų. Aptikus vandens nuotėkį ties jungtimis, jos 
paveržiamos, kol vanduo nustos lašėti.  
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Hidraulinio bandymo metu sekama patalpos temperatūra. Montuojant sieninį šildymą ir jį išbandant 
hidrauliškai žiemos metu temperatūra patalpose neturi būti žemesnė nei 0 °C. Esant žemesnei 
temperatūrai vamzdyje esantis vanduo gali užšalti ir jį sugadinti. Siekiant to išvengti būtina patalpą 
šildyti elektriniais šildytuvais. Neesant galimybei užtikrinti patalpose teigiamos temperatūros vamzdyną 
galima hidrauliškai bandyti užpildžius jį specialiu neužšąlančiu skysčių. Vamzdynas turi būti užpildytas 
su slėgiu taip pat ir sienos tinkavimo metu. Tai leis išsyk pamatyti pažeistą vietą ir ją suremontuoti. 
Hidraulinis bandymas atliekamas naudojant rankinį hidraulinį presą. Žr. 10 pav. Rankinis hidraulinis 
presas.  
 
 

 
 
10 pav. Rankinis hidraulinis presas. (Įterpti failą 29. Presas)   
Pav. šaltinis: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlJcvfA-xEVumEchfWIUQLjBfbZexPSiQqvsTPrfJKoUGgUwVZ  
 

Jei šildymo sistemoje nekrenta slėgis, nėra vandenį praleidžiančių vietų tuomet sumontuotą vamzdyną 
galima tinkuoti.   
 
 

3.4.1 Slėgio bandymas oru.  

Sieninio šildymo sistemos sandarumas gali būti išbandomas taip pat ir oru. Bandymas oru turi privalumą 
lyginant su vandeniu, nes bandant vandeniu ne visuomet pavyksta sėkmingai išleisti visą vandenį iš 
šildymo sistemos, likęs vandens kiekis žiemos metu nešildomose patalpose gali užšalti ir taip sugadinti 
vamzdį.  
 
Slėgio bandymo oro metu bandomas tik sieninio šildymo sistemos vamzdynas, mechaniškai jį atsiejus 
nuo stovų, išsiplėtimo indų, katilinės įrenginių, matavimo prietaisų ir pan.  Visa uždaromoji armatūra 
turi būti sandariai uždaryta, atviros vamzdynų vietos turi būti užaklintos. Kadangi oras turi savybę 
susipausti, slėgio bandymams oru taikomas kitoks slėgis nei bandant šildymo sistemas vandeniu. 
Suspaustas oras turi gerokai daugiau energijos negu vanduo. Todėl per didelis oro slėgis bandymo metu 
atsiradus nesandariai vietai gali sukelti sprogimą, kurio metu gali būti sužeisti asmenys arba padaryta 
žala materialinėms vertybėms. Oras į vamzdyną tiekiamas kompresoriumi (Žr. 11 pav. Oro 
kompresorius)  
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11 pav. Oro kompresorius (Įterpti failą 30 SS Oro kompresorius) 

Pav. šaltinis: http://www.kompresoriai.lt/wp-content/uploads/2013/12/DWT-BM25-300x261.jpg  

 

• Bandymo laikas oru – mažiausiai 30 minučių visam vamzdynui, kurio talpa iki 100 litrų. Jei vamzdyno 
talpa viršija 100 litrų, tuomet kiekvienam papildomam 100 litrų bandymo laikas ilginamas 10 minučių.  

 

• Bandymo metu vamzdžiai gali išsiplėsti, todėl gali tekti papildomai pripūsti slėgio. Bandymo metu 
patalpoje turi būti nusistovėjusi vienoda temperatūra. Jei temperatūra vienoda, slėgio  bandymai tęsiami 
toliau.  
 

• apie sandarumą sprendžiama stebint slėgio kritimą nuo bandymo pradžios iki jo pabaigos. Slėgio 
svyravimai dėl aplinkos (oro) temperatūros ir manometro slėgio nelaikomi slėgio kritimu  
 

• sandarumo bandymai atliekami ne didesniu kaip 3 barų slėgiu. Slėgio kritimas negali būti didesnis kaip 
0,11 bar. Tam turi būti naudojamas atitinkamas manometras su 0,1 baro skale.  

 
3.5 Sumontuotų vamzdžių tinkavimas   
Prieš šildymo vamzdžių užtinkavimą siena nugruntuojama, jei reikia atlikama jos hidroizoliacija. 
Tinkavimui naudojamas įprastinis tinkas, naudojamas įprastų, nešildomų sienų tinkavimui. Sienos 
tinkavimui netinka tinkai pasižymintys šilumą izoliuojančiomis sąvybėmis. Jei sienos tinkuojamos 
tinku, kurio surišimui naudotas gipsas, jos vėliau negali būti kaitinamos didesne nei 50 °C šilumnešio 
temperatūra. Kalkinis tinkas, kalkinis cementinis tinkas yra atsparūs šiai temperatūrai. Kai kurių 
statybinių medžiagų gamintojai garantuoja, kad jų gaminamas tinkas atsparus iki 70 °C laipsnių 
temperatūrai.  
 
Ant sienos sumontuotą vamzdyną patartina tinkuoti dviem kartais. Pirmuoju kartu užtepamas nestoras 
tinko sluoksnis, paslepiantis sumontuotą vamzdyną. Šiam sluoksniui padžiuvus tepamas kitas tinko 
sluoksnis, paslepiantis vamzdį po 10-15 mm tinko sluoksniu.  Užtinkuojant vamzdžius patartina naudoti 
armavimo tinklelį. Tai padidins tinko tąsumą ir neleis atsirasti įtrūkiams sienoje. Išdžiuvęs tinkas sudaro 
vientisą, šilumą spinduliuojančią masę. Nutinkavus vamzdžius patalpose padidės drėgnumas, tad 
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džiovinant patalpą reikia užtikrinti jai gerą vėdinimą. Vengti skersvėjų, kadangi tai gali sukelti tinko 
įtrūkimus.  
 
3.6 Sienų iškaitinimas  
Panašiai kaip ir įrengiant grindinį šildymą sieninio šildymo sistemą nutinkavus reikia iškaitinti. Tik tai 
atlikus su siena galima atlikti tolesnius apdailos darbus.  
Nutinkavus sieną cementiniu skiediniu, sieną šildyti galima pradėti praėjus ne mažiau nei 21 dienai po 
tinkavimo darbų. Nutinkavus gipsiniu arba molio skiediniu šildyti galima pradėti ne anksčiau kaip po 7 
dienų arba tada, kai tai atlikti rekomenduoja tinko gamintojas arba jo atstovas. Jei sienos netinkuojamos, 
o yra montuojamos sausos dengiančiosios plokštės (pvz. gipso kartono plokštės), tuomet pradėti šildyti 
galima po paros.  
 
 
3.7 Sieninio šildymo montavimas sausuoju būdu 
 
Įrengiant sieninio šildymo sistemą sausuoju būdu sumontuotas vamzdynas padengiami sausa danga: 
gipso kartono, keraminėmis plokštėmis ar plytelėmis, medienos apdaila ir pan. 
 
Sausasis įrengimo būdas pasižymi šiais privalumais:  

- švaresnis įrengimo būdas,  
- lengvesnė konstrukcija,   
- galima iš karto klijuoti galutinę sienų dangą, nelaukiant kol išdžius tinkas.  

 
Įrengiant sieninį šildymą sausuoju būdu šildymo vamzdis tvirtinamas ne ant mūro sienos, bet specialiose 
šilumą izoliuojančiose plokštėse. Jos gali būti labai įvairios. Dažnai naudojamos specialios reljefinės 
plokštės, turinčios griovelius su aliuminio plokštėmis, į kurias įspaudžiamas šildymo vamzdis (žr. 12 
pav.).   
 

 
 
12 pav. Šilumą izoliuojanti plokštė su metalo plokštelėmis. (Įterpti failą 4 SS siluma izoliuojanti 
plokste 
Pav. šaltinis:  

 
Taip pat dar gali būti naudojamos specialios plokštės su jau gamykloje pritvirtintu daugiasluoksniu 
vamzdžiu. Tokiu atveju montuojant plokštes vieną greta kitos jų vamzdžiai taip pat sujungiami 
tarpusavyje.  
 
Šilumą izoliuojančios plokštės su tam tikru izoliacijos sluoksniu tvirtinamos ant paruoštos mūro sienos. 
Mūro siena turi būti švari, nuo jos turi būti pašalintas, cemento, glaisto, kitokio statybinio purvo likučiai.  
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Plokščių tvirtinimui naudojami 6 – 8 mm skersmens plastikiniai mūrkaiščiai su įsukamais varžtais. Tarp 
plokščių tam tikrais atstumais sumontuojami medžio tašeliai (žr. 13 pav. izoliacinių plokščių 
montavimas), prie jų vėliau bus tvirtinama galutinė sienų danga. 
 

 
 
13 pav. Izoliacinių plokščių montavimas (įterpti failą 1 SS taseliu montavimas)  
 
Pirmasis tąšas tvirtinamas ant sienos horizontaliai sulig būsimų grindų paviršiumi, kitas tašas 
tvirtinamas apie 20 – 25 cm nuo grindų, tai leis apsaugoti vamzdį nuo pažeidimo pavyzdžiui montuojant 
grindjuostes. Tolesnis tašas montuojamas per 50 cm nuo antrojo tašo ir taip toliau. Į tarpus tarp tašelių 
įstatoma ir tvirtinama šilumos izoliacinė plokštė su grioveliais. Į ją yra sumontuojamos metalinės 
plokštelės su tiesiais ir kreipiančiaisiais grioveliais, į kuriuos yra įspaudžiamas sieninio šildymo 
vamzdis.  
 
Ant tašelio vėliau gali būti tvirtinamos gipso kartono plokštės, kurias galima glaistyti ir dažyti, ant jų 
gali būti klijuojami tapetai.  
 
Kiti gamintojai sieniniam šildymui siūlo gatavas plokštes su jau pritvirtintu vamzdynu plokštės 
nugarinėje pusėje. Šių plokščių montavimui pirmiausia yra sumontuojamas metalinių profilių arba 
medžio tašelių karkasas, prie kurio vėliau tvirtinamos plokštės. Plokštes sutvirtinus tarpusavyje 
sujungiami vamzdžiai, kurie vėliau nuvedami į kolektorius.  Žr. 14 pav. Gatavai sumontuota sieninio 
šildymo plokštė.  
 

 
 
14 pav. Gatavai sumontuota sieninio šildymo plokštė (Įterpti failą 3 SS gatavu ploksciu 
montavimas)  
http://www.haustechnikdialog.de/News/Images/1variotherm_MWH-Montage-NEU.jpg 

 
Sumontavus plokštes ir sujungus jas tarpusavyje magistraliniai vamzdynai nuvedami į kolektorius ir 
pritvirtinami juose (žr. skyrių 3.3 Kolektorinių spintelių montavimas). Visiškai sumontavus 
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vamzdyną jį reikia praskalauti bei atlikti slėgio bandymus (žr. skyrių 3.4 Slėgio bandymai). Tik 
įsitikinus, kad nėra nesandarumų galima atlikti tolesnius apdailos darbus.  
 
3.8 Patalpų apstatymo baldais planavimas    
Prieš įrengiant sieninį šildymą būtina atidžiai suplanuoti patalpos apstatymą baldais. Prie šilumą 
spinduliuojančių sienų reikėtų vengti aukštų spintų, knygų lentynų, sieninių spintelių. Rašomieji stalai, 
komodos, foteliai, mažos lentynėlės, paveikslai, paprastai netrukdo šilumai sklisti į patalpas. Planuojant 
patalpų apstatymą galima vadovautis paprasta taisykle: baldai, kilimai turėtų dengti ne daugiau kaip 15 
% įrengtos šildomos sienos paviršiaus. Lovos (visų pirma galvūgalis) neturėtų būti tiesiogiai nukreiptos 
į sieninio šildymo pusę.   
 
 
3.9 Paslėptų vamzdžių radimas  
Įsirengus sieninį šildymą reikia būti atsargiam tvirtinant baldus, lentynas, kalant vinis ir pan., nes galima 
prakiurdyti šilumnešio vamzdį. Siekiant išvengti žalos būtina tiksliai žinoti, kurioje vietoje yra 
pritvirtinti vamzdžiai. Jų aptikimui gali būti naudojama termofoliją. Termofolija – tai speciali plėvelė, 
padengta medžiaga, reaguojančia į šilumą. Ją uždėjus ant bet kurio šildymo paviršiaus (šildomų grindų, 
sienų ar šildomų lubų) galima nesunkiai aptikti, kurioje vietoje yra paslėpti vamzdžiai. Žr. 15, 16 pav. 
Termofolija.  
 

 
 
15 pav. Terminė folija (Įterpti failą 47. termine folija)  
Pav.šaltinis http://www.mair-heiztechnik.de/uploads/pics/tfolie01_04.jpg 

 
 

 
 
16 pav. Termofolija (įterpti failą 48. Terminė folija)  
Pav. šaltinis. http://www.viega.de/s/viega_DE/p/images/content/press_images/DE_PR_100310_Irrtuemer_Flaechentemp_pub_01.jpg 

 
Norint patikrinti reikia visų pirma išjungti šildymą, leisti sienos paviršiui atvėsti. Atvėsus sienos 
paviršiui, reikėtų vėl įjungti šildymą ir leisti vamzdynais tekėti padidintos temperatūros šilumnešiui nei 
įprasta. Uždėjus termofoliją bus matyti kur konkrečiai yra sumontuotas vamzdis.    
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4. Lubinio šildymo įrengimo būdai 
 
Kaip ir kitos paviršinio šildymo sistemos lubinis šildymas gali būti montuojamas šlapiuoju ir sausuoju 
būdu. Montuojant šlapiuoju būdu galimi keli lubinio šildymo būdai: montuojant tradiciniu būdu, kuomet 
vamzdis tvirtinamas prie lubų ir kapiliarinio šildymo sistema. Sausuoju būdu įrengiant lubinį šildymą 
vamzdis įtvirtinamas specialiose plokštėse su įspaustais grioveliai ir laidžiais elementais, sumontuotas 
vamzdynas vėliau uždengiamas gipso kartono plokštėmis. Taip pat lubinio šildymo sistemos gali būti 
gali būti įrengiamos naudojant specialius kapiliarinius kilimėlius (Plačiau apie tai žr. skyrių 5.3 
Kapiliarinio lubinio šildymo sistemos).  
Lubinį šildymą įrengiant bet kuriuo iš aukščiau minėtų būdų svarbu tinkamai apšiltinti paviršius, tai 
užkirs kelią šilumos nutekėjimui į viršų. Ypatingai tai yra svarbu lubinį šildymą įrengiant paskutiniame 
pastato aukšte, tad šiluminės izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip Rλ=1,25 m2K/W. Jei lubų 
paviršius ribojasi su šildomomis patalpomis lubų varža turėtų būti  ne mažesnė Rλ=0,75 m2K/W 
 
 
4.1 Lubinio šildymo sistemos įrengimas drėgnuoju būdu 
 
Įrengiant lubinį šildymą drėgnuoju būdu ant lubų pritvirtintuose laikikliuose vamzdis įspaudžiamas į 
prieš tai sumontuotus laikiklius. Vamzdis montuojamas gyvatuko forma. Sumontuotas vamzdyno 
tiekimo ir grįžtami vamzdynai pajungiami į reguliuojamus kolektorius. Sumontavus vamzdynus su jais 
atliekami slėgio bandymai. Juos atlikus sumontuotas vamzdynas užtinkuojamas. Žr. 17 pav.  Lubinio 
šildymo įrengimo struktūra.  
 

 
17 pav.  Lubinio šildymo įrengimo struktūra. (Įterpti failą 16L  pav. lubinio šildymos sudėtis)  
 
1 – šiluminė izoliacija (pagal projekte numatytus reikalavimus), 2 – perdanga, 3 – vamzdžio tvirtinimo 
bėgelis. 4. Į bėgelį įtvirtintas vamzdis (9,9 x 1,1), 5 – tinko sluoksnis.  
Pav. šaltinis: Techninis katalogas Uponor technical guideline.  „Uponor plaster systems for ceiling and wall cooling/heating“ 

  
 
4.1.1 Įrengimo eilės tvarka  
 
1. Prie perdangos tvirtinami vamzdyno tvirtinimo bėgelis. Bėgelis tvirtinamas prie perdangos 
medsraigčiais, prieš tai nurodytose vietose išgręžus Ø 6 mm kiaurymes, į kurias įstatomi mūrkaiščiai. 
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Montuojant turi būti išlaikomas 500 mm atstumas tarp atskirų bėgelių. Atstumas tarp tvirtinimo taškų – 
500 mm. Žr. 18 pav. Bėgelio tvirtinimas 
 

 
 
18 pav. Bėgelio tvirtinimas (Įterpti failą 17L pav. begelio tvirtinimas) 
Pav. šaltinis: Techninis katalogas Uponor technical guideline.  „Uponor plaster systems for ceiling and wall cooling/heating“ 

 
 
2. Bėgelyje tvirtinimas vamzdis. Įrengus bėgelius juose tvirtinimas vamzdynas (Žr. 19 pav. 
Vamzdyno montavimas). Montuojamų vamzdžių ių skersmuo priklausomai nuo gamintojų gali būti 10,1 x 1,1 
mm (Rehau, Rautherm S. PE-Xa) arba 9,9 x 1,1 mm (Uponor Eval PE-Xa) skersmens. Naudojamas vamzdis turi 
turėti deguonies difūzinį barjerą. Vamzdynas montuojamas gyvatuku. Optimalus vieno žiedo ilgis – 40- 50 
metrų. Jei žiede montuojamo vamzdžio ilgis bus didesnis, tuomet reikėtų montuoti keletą žiedų. 
Vamzdyno montavimo žingsnis priklauso nuo reikiamo šilumos kiekio patalpai šildyti. Konkretus 
vamzdžio žingsnis paskaičiuojamas ir nurodomas projekte. Sumontuoto vamzdyno galai nuvedami ir 
sumontuojami kolektoriuje.   
 

 
 
19 pav. Vamzdyno montavimas (Įterpti failą 18L Vamzdyno montavimas) 
Pav. šaltinis: http://www.tts-ag.ch/attachments/Image/Deckenheizung-nass-03_1.jpg?template=generic 

 
3. Kompensacinių juostų montavimas. Sumontavus vamzdyną įrengiamos kraštinės kompensacinės 
juostos. Kompensacinės juostos montuojamos per visą patalpos perimetrą lubų zonoje ant sienų, kolonų. 
T.y. visose vietose, kur užtinkuotos masės plokštė turės sąlytį su aplinkinėmis sienomis.  
 
4. Slėgio bandymai. Sumontavus vamzdyną atliekamas jo slėgio bandymas (Žr. skyrių 3.4 Slėgio 
bandymai)  
 
5. Vamzdyno užtinkavimas. Atlikus slėgio bandymą ir nenustačius nesandarių vietų sumontuotas 
vamzdynas užtinkuojamas. Užtinkuoto tinko sluoksnis paskirsto šilumą po visą paviršių. Prieš 
užtinkuojant rekomenduojamą lubų paviršių nugruntuoti. Tinkuoti galima gipsiniu, kalkiniu ar 
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cementiniu tinku. Tinko sluoksnis po vamzdynu 10-15 mm. Žr. 20 pav. Sumontuoto vamzdyno 
užtinkavimas 
 
 

 
 
Pav. 20 pav. Sumontuoto vamzdyno užtinkavimas (Įterpti failą 18L Sumontuoto vamzdyno 
užtinkavimas) 
Pav. šaltinis Techninis katalogas „Technische Information Wand/Decken-Heiz-und Kühlung“  
 

 
6. Iškaitinimas. Užtinkavus vamzdyną galima atlikti tinko iškaitinimo procedūrą. Iškaitinimo procedūra 
pradedama ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo vamzdyno užtinkavimo. Iškaitinimas pradedamas tiekiant į 
vamzdyną ne aukštesnės kaip 25°C vandenį. Tokia šilumnešio temperatūra turi būti palaikoma tris dienas. Po to 
šilumnešio temperatūra padidinama iki maksimalios temperatūros (45°C), palaikant ją 4 dienas. Iškaitinimo 
procedūros metu patikrinamas sumontuoto paviršiaus šildomosios savybės.  
 
 
4.2 Lubinio šildymo sistemos įrengimas sausuoju būdu.   
 
Lubinio šildymo ir vėsinimo sistemos gali būti įrengiamos taip pat ir sausuoju būdu, kuomet sumontuotas 
vamzdynas yra padengiamas pvz. gipso kartono plokštėmis arba kita danga. Įvairūs sistemų gamintojai siūlo 
įvairias montavimo galimybes. Čia pamėginsime keletą jų apžvelgti.  
 
Lubinio šildymo sistemai įrengti naudojamos specialios gipso plokštės, juose yra išpjauti grioveliai, į kuriuos 
įmontuojamas lubinio šildymo vamzdis. Žr. 21 pav. Sauso montažo plokštė.  
 

 
21 pav. Sauso montažo plokštė. (Įterpti failą 19L Sauso montazo plokste)  
Pav. saltinis: http://media3.heinze.de/media/65951/images/15332311px600x337.jpg 

 
 
Montuojamų vamzdelių skersmuo priklausomai nuo gamintojų gali būti 10,1 x 1,1 mm (Rehau, Rautherm S. PE-
Xa) arba 9,9 x 1,1 mm (Uponor Eval PE-Xa) skersmens. Abu šie vamzdžiai turi turėti deguonies difūzinį barjerą. 
Kai kurie gamintojai siūlo gatavas plokštes su jau sumontuotais vamzdynais. Tokiais atvejais plokščių vamzdelius 
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montuojant reikia sujungti tarpusavyje. Montuojant plokštes reikia vadovautis plokščių gamintojų montavimo 
instrukcijomis.  
 
 
 
 
 
4.2.1 Įrengimo eilės tvarka  
 
1. Magistralinių vamzdynų sumontavimas. Iš kolektorinių dėžių į  palubę, į šildymo plokščių montavimo 
vietas nutiesiami magistraliniai vamzdynai plokščių montavimo vietas. Šių vamzdynų įtvirtinimas. 
Magistraliniams tiekimo ir grąžinimo vamzdynams gali būti naudojami šių skersmenų PE-Xa vamzdžiai:  
- 17 x 2,0 mm 
- 20 x 2,0 mm 
- 25 x 2,3 mm 
- 32 x 2,9 mm  
Reikiamo skersmens vamzdynas parenkamas projektuotojo.   
 
2. Plokščių tvirtinimo konstrukcijos (karkaso) įrengimas. Karkasas įrengimas iš CD ir UD profilių. 
Žr. 22 pav. Plokščių tvirtinimo karkaso įrengimas.  

 

 
 

22 pav. Plokščių tvirtinimo karkaso įrengimas. (Įterpti failą 20L Ploksciu tvirtinimo karkaso irengimas)  
Pav. šaltinis: Rehau techninis katalogas „Technische Information von Rehau. Flächenheizung/-Kühlung. 864600 AT. 2011 

 
Matmenys:  

a (mm)  b (mm) c (mm)  

750 1000 Sulig plokštės išilgine briauna 

 
3. Plokščių tvirtinimas prie karkaso. Tinkamai įrengus karkasą plokštės pritvirtinamos prie karkaso.  
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4. Plokštėse sumontuotų vamzdžių prijungimas prie tiekimo ir grįžimo vamzdyno. Vamzdžiai gali būti 
prijungiami prie magistralinių tiekimo ir grįžimo vamzdynų. Plokščių vamzdynai gali būti prijungiami prie 
plokščių pagal Tichelmano schemą, prie magistralinių vamzdynų arba lygiagrečiai prie kolektorių. Žr. 23 pav. 
Vamzdžių prijungimas prie magistralinių vamzdynų pagal Tichelmano schemą ir  
24. pav. Vamzdžių prijungimas prie paskirstymo kolektoriaus.  
 

 

23 pav. Vamzdžių prijungimas prie magistralinių vamzdynų pagal Tichelmano schemą 
(Įterpti failą 21L Vamzdziu prijungimas pagal Tichelmana)   
 
Pav. šaltinis: Rehau techninis katalogas „Technische Information von Rehau. Flächenheizung/-Kühlung. 864600 AT. 2011 
 

Vamzdžių prijungimo pagal Tichelmano schemą esmė yra ta, kad arčiausiai esanti plokštė prijungiama taip, 
kad turėtų artimiausią tiekimo vamzdyną, bet turėtų tolimiausią tiekimo vamzdyną (kaip kad parodyta 21 
paveikslėlyje). Prijungimas pagal šią schemą užtikrina, kad visais plokščių elementais tekės vienodas 
šilumnešio kiekis.  

 

24. pav. Vamzdžių prijungimas prie paskirstymo kolektoriaus. (Įterpti failą 22L Vamzdziu 
prijungimas prie paskirstymo kolektoriaus)  

Pav. šaltinis: Rehau techninis katalogas „Technische Information von Rehau. Flächenheizung/-Kühlung. 864600 AT. 2011 
 

Konkrečiai kokiu būdu bus prijungiami vamzdynai turi būti nurodyta techniniame darbo projekte.  
 

5. Vamzdyno slėgio bandymas. Sumontavus vamzdynu jie turi būti užpildomi vandeniu, praskalaujami ir su jais 
turi būti atliekamas slėgio bandymas. Atliekant slėgio bandymą vandeniu sumontuoti vamzdžiai užpildomi 
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vandeniu, iš jų pašalinamas oras. Vandeniu sukeliamas slėgis trečdaliu didesnis nei planuojamas 
eksploatacinis, tačiau ne mažesnis nei  6 barai. Sukėlus slėgį sistemoje reikia atkreipti dėmesį į tai ar yra 
uždaryta uždaromoji armatūra kolektoriuose, kad vanduo nenutekėtų į stovus ar kitus vamzdynus. 
Bandymo metu slėgis sekamas tinkamu manometru, kurio skalė turi būti 0,1bar tikslumo. Slėginis 
bandymas laikomas įvykdytu, jei nepastebėta vandens nutekėjimo iš sujungimų vietų, jei slėgis per 5 
minutes nesumažėjo.  Sukėlus slėgį būtina apžiūrėti visą vamzdyną, prijungimo jungtis šildymo 
kolektoriuose ar nėra vandens pėdsakų. Aptikus vandens nuotėkį ties jungtimis, jos paveržiamos, kol 
vanduo nustos lašėti.  

 

6. Tiekimo ir grįžimo vamzdyno izoliavimas. Tiekimo ir gražinimo vamzdynai turi būti izoliuoti. Izoliacija 
būtina jei lubinio šildymo sistema vasaros metu bus naudojama ir vėsinimui.Vėsinant ant neizoliouotų vamzdžių 
gali kauptis kondensatas. Sistemai veikiant vėsinimo režimu ir esant dideliam santykiniam patalpos drėgnumui 
kondensatas gali kauptis ant sienų, lubų. Apsaugant patalpas nuo kondensato susidarymo būtina sumontuoti rasos 
taško jutiklį. Apie tai žr. skyrių 5.3.1 Kapiliarinės šildymo/vėsinimo sistemos įrengimas sausuoju būdu, pav. 
NR. XXXXX Rasos taško jutiklis.  
 
7. Šoninių angų užtaisymas. Sumontavus užtaisomos šoninės angos, kuriose šildymo vamzdynas nebuvo 
įrengtas ir kurios buvo naudojamos tik kaip montažinės angos, sujungimams atlikti ir pan.  

 

8. Lubų plokščių apatinės dalies užglaistymas. Plokščių sandūros ir medsraigčių vietos užtepamos glaistu.   
 

9. Plokščių apatinės dalies apdaila. Užglaisčius plokštes jos gali būti dažomos.  
 
 
Galimas ir kitas lubinio šildymo ir vėsinimo sumontavimo variantas. Žr. 25 pav. Lubinio šildymo 
sumontavimas 
 

 
 
25 pav. Lubinio šildymo sumontavimas (Įterpti failą 23L Lubinio sildymo irengimas)  
Pav. šaltinis https://cdn.daa.net/images/trockenbau/einbau-deckenheizung-trockenbau.jpg 

 
Šios šildymo sistemos pagrindą sudaro specialios plokštės su iš anksto paruošta montavimo vieta vamzdynui. 
Montuojantį pirmiausia parengiamas iš CD profilių įrengiamas karkasas. Tarp karkaso įterpiama speciali plokštė, 
su iš laidžių metalo plokščių suformuotais grioveliais. Į griovelius montuojamas vamzdis jį ispaudžiant.  
 
Sumontuoti žiedai vėliau prijungiami prie magistralinių tiekimo ir grįžimo vamzdynų, kurie savo ruožtu 
prijungiami prie kolektorių, kolektorinėse spintose.  
Pilnai sumontavus vamzdynus jie užpildomi ir išbandomi slėgiu. Sėkmingai atlikus slėgio bandymus prie jų 
tvirtinama galutinė lubų danga (pavyzdžiui gipso kartono ir pan.). Montuojant dangą vamzdynas turi išlikti 
užpildytas vandeniu su slėgiu. Pritvirtinus gipso kartono plokštes taip pat jomis padengiamos šoninės angos jei 
jos buvo naudojamos kaip montažinės angos vamzdžių sujungimams atlikti ir pan.  
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4.3. Kapiliarinio lubinio šildymo sistemos įrengimas  
 
Sparčiai populiarėjanti kapiliarinio šildymo ir vėsinimo sistema sėkmingai naudojama visų rūšių paviršiniam   
šildymui įrengti: grindiniam, sieniniam, taip pat ir lubiniam.  
 
Kapiliarinio šildymo sistemą sudaro į ritinėlius susukti vamzdelių dembliai-kilimėliai. Vamzdelių išorinis 
skersmuo siekia 4,3 mm, jie yra apjungti į du pasiskirstymo kolektorius, pastarųjų skersmuo 20mm. Atstumas 
tarp atskirų vamzdelių 20-30 mm. Žr. 26 pav. Kapiliarinio šildymo sistemos kilimėlis.  
 

 
 
Žr. 26 pav. Kapiliarinio šildymo sistemos kilimėlis.  (Įterpti failą 19L Kapiliarinio sildymo kilimelis)  
Pav. šaltinis. http://www.baunetzwissen.de/imgs/1/1/6/4/7/1/9/2db1ec9a5863f35d.jpg 

 
Priklausomai nuo projekte paskaičiuotos šiluminės galios vienai ar kitai patalpai, montuojant šiais kilimėliais 
padengiamas reikiamas patalpos lubų paviršius. Vamzdžių kilimėliai tarpusavyje sujungiami terminio suvirinimo 
būdu arba užspaudžiamomis jungtimis.  
Sumontuota kapiliarinių vamzdelių sistema gali būti naudojama tiek šildymui, tiek vėsinimui. Kapiliariniai 
kilimėliai gali būti sėkmingai montuojami net tik ant lubų, bet ir ant sienų arba ant grindų. Sumontavus tam tikrus 
plotus gaunamas didelis šilumos atidavimo paviršius, atiduodantis didelį kiekį energijos, nors tiekiamo šilumnešio 
temperatūra ir nėra aukšta. Tekant žemų temperatūrų šilumnešiui vamzdeliais paviršių (lubų, sienų ar grindų) 
temperatūra vos keliais laipsniais skiriasi nuo patalpos oro temperatūros. Tai suteikia patalpoje esantiems 
žmonėms puikų šiluminį komfortą.  
 
Šildant patalpas kapiliarinio šildymo sistema pakanka maždaug 28-32 °C tekančio šilumnešio temperatūros. 
Vasaros metu kapiliarinė sistema puikiai vėsins patalpas. Vėsinimui rekomenduojama paviršiaus temperatūra 17-
19 °C, o tiekiamo šilumnešio temperatūra 16 °C.  
 
Kapiliarinio šildymo sistemos montavimas ant lubų puikiai iš išsprendžia šildymo/vėsinimo galimybes senos 
statybos patalpose, kur dėl riboto patalpos aukščio sudėtinga būtų įrengti grindinio šildymo sistemą tradiciniu 
būdu. Kapiliarinė sistema patogi taip ir tuo, kad ji nesunkiai tvirtinima prie įvairių paviršių. Jos svoris nedidelis - 
apie 900 g/m2.  
 
 
4.3.1 Kapiliarinės šildymo/vėsinimo sistemos įrengimas sausuoju būdu  
 
Įrengiant kapiliarinę šildymo/vėsinimo sistemą sausuoju būdu kapiliariniai kilimėliai montuojami ant prieš tai 
įrengto pakabinamų lubų karkaso. Bendras įrengtų lubinio šildymo/vėsinimo sluoksnio skersinis pjūvis atrodo 
taip (Žr. 27 pav. Įrengto lubinio šildymo/vėsinimo sluoksnio skersinis pjūvis).  
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27 pav. Įrengto lubinio šildymo/vėsinimo sluoksnio skersinis pjūvis. (Įterpti failą 20L Lubinio sildymo 
skersinis pjuvis)  
Pav. šaltinis: UAB „Tenko Baltic“  

 
Montavimo tvarka yra tokia: 
 
1. Kabinamų lubų konstrukcijos-karkaso įrengimas. Pirmiausia įrengiamas pakabinamų lubų karkasas iš CD 
ir UD profilių kaip ir įrengiant įprastinių pakabinamų lubų konstrukciją. Žr. 28 pav. Kabinamų lubų 
konstrukcijos – karkaso įrengimas.  

 

 
 
Pav. 28 Kabinamų lubų konstrukcijos – karkaso įrengimas (Įterpti failą 21L Kabinamo karkaso 
irengimas)  
Pav. šaltinis: UAB „Tenko Baltic“ 
 

Atstumai tarp profilių, prie kurių bus tvirtinamos putų polistirolio plokštės – 500 mm.  
 
 
2. Tiekimo ir gražinimo vamzdynų sumontavimas. Tiekimo ir grįžimo vamzdynai montuojami tarpe 
tarp perdangos ir būsimų pakabinamų lubų. Magistraliniams (tiekimo ir grįžimo) vamzdynams 
naudojami virinami polipropileno vamzdžiai. Žr. pav. 29 Tiekiamo ir grįžtamo vamzdyno 
sumontavimas.  
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29 pav. Tiekiamo ir grįžtamo vamzdyno sumontavimas (Įterpti failą 22L Tiekimo ir grizimo 
vamzdyno sumontavimas)  
Pav. šaltinis: UAB „Tenko Baltic“ 

 
3. Izoliacinių plokščiu montavimas. Prie pritvirtintų CD profilių tvirtinamos putų polistireno plokštės 

XPS200 jas prisukant. Putų polistirolio plokštėse išgręžiamos kiaurymės elektros instaliacijos, 
priešgaisrinės apsaugos kabeliams bei bei kitoms komunikacijoms pratiesti.  

 
4. Kapiliarinių kilimėlių tvirtinimas. Prie putų polistirolio plokštės tvirtinami kapiliarinio šildymo 

kilimėliai. Jie tvirtinami lėkštelinėmis plastikinėmis smeigėmis. Pritvirtinus, jų tiekimo ir grįžimo 
vamzdynai sujungiami tarpusavyje, o jungtys PPR terminio suvirinimo būdu prijungiamos prie 
tiekimo ir grąžinimo magistralių.  Žr. 30 pav.  Šildymo kilimėlių montavimas  
 

 

 
30 Pav. Sildymo kilimėliu montavimas (Įterpti failą 23L Sildymo kilimėliu montavimas) 
Pav. šaltinis: UAB „Tenko Baltic“ 

 
Jei kilimėlių tvirtinimo vietoje pro polistireno plokštę yra išvesti elektros instaliacijos laidai ar kabeliai, 
juos galima pratiesti šiek tiek praskleidus kilimėlio kapiliarus. Žr. 30 pav. Šildymo kilimėlių 
montavimas 
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5. Slėgio bandymai. Atliekant slėgio bandymus kapiliarinės sistemos vamzdynas užpildomas vandeniu, 
sukeliamas 3 barų slėgis. Slėgio bandymo metu apžiūrimos jungtys, pastebėtus nesandarumus būtina 
kuo skubiau užsandarinti reikiamomis priemonėmis. Užsandarinus nesandarias vietas, sukeliamas 10 
barų slėgis. Per valandą sukeltas slėgis gali kažkiek nukristi, nes vamzdeliai gali šiek tiek išsiplėsti. Po 
valandos nukritusį slėgį vėl reikėtų sukelti iki 10 barų ir palikti 4 valandoms. Jei praėjus 4 valandoms 
slėgis nekrenta, vamzdynas laikomas hidrauliškai išbandytu ir sandariu. Jei slėgis krenta būtina 
pakartotinai ieškoti nesandarių vietų ir jas užsandarinti. Jas užsandarinus slėgio bandymas kartojamas.   
 
 
6. Rasos jutiklio sumontavimas. Rasos jutiklio paskirtis – užkirsti kelią vandens garo 
kondensavimuisi,  kuomet vėsinimo metu temperatūra patalpoje nukrinta žemiau rasos taško, o 
patalpoje santykinis drėgnumas viršija 80%. Santykiniam drėgnumui patalpoje viršijus 80% ribą, 
stabdomas patalpos vėsinimo procesas. Rasos jutiklis montuojamas zonoje, kurioje tikėtina žemiausia 
patalpos temperatūra. Rasos taško jutiklis montuojamas taip (žr. 31 pav. Rasos taško jutiklio 
montavimas):  
 

 
 
31 pav. Rasos taško jutiklio montavimas. Rasos taško jutiklis montuojamas virš kapiliarinių 
vamzdelių. Per lubų dangą išvedami alsuoklio vamzdeliai, kurie nupjaunami sulig lubų paviršiumi.  
(Įterpti failą 24L Rasos tasko jutiklio montavimas) 
Pav. šaltinis: UAB „Tenko Baltic“ 

 
 
7. Gipso kartono plokščių tvirtinimas. Sumontavus rasos taško jutiklį, prie profilių gali būti 
tvirtinamos gipso kartono plokštės. Jas susukus, paviršius glaistomas ir dažomas. Žr. 32 pav. Gipso 
kartono plokščių montavimas   
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32 pav. Gipso kartono plokščių montavimas  (Įterpti failą 25L Gipso kartono ploksciu 
montavimas)  
Pav. šaltinis: UAB „Tenko Baltic“ 

 
 
4.3.2 Kapiliarinės šildymo/vėsinimo sistemos įrengimas drėgnuoju būdu.  
 
Montuojant kapiliarinę šildymo/vėsinimo sistemą drėgnuoju būdu darbų seka yra panaši kaip ir aukščiau 
aprašytoji:  
 
1. Kapiliarinių kilimėlių tvirtinimas prie pagrindo. Kilimėliai gali būti tvirtinami iš apačios prie bet 
kurios perdangos, betoninių lubų ar gipso kartono lubų paviršiaus. Prieš tvirtinant perdangos paviršių reikėtų 
išvalyti nuo statybinio purvo (cemento, glaisto likučių ir pan.) Žr. 33  pav. Tinkuojamose lubose montuojamų 
kapiliarinių kilimėlių sistemos konstrukcija ir 34 pav. Ant pakabinamų lubų tinkuojamų kapiliarinių 
kilimėlių sistemos konstrukcija   

 

 
 

33 pav. Tinkuojamose lubose montuojamų kapiliarinių kilimėlių sistemos konstrukcija.  (Įterpti failą 26L 
tinkuojamo pavirsiaus sistema) 
Pav. šaltinis. „UAB Tenko Baltic“  

 

 
 
 
34 pav. Ant pakabinamų lubų tinkuojamų kapiliarinių kilimėlių sistemos konstrukcija  (27 tinkuojamas 
pavirsius ant gipso) 
Pav. šaltinis. „UAB Tenko Baltic“  

 
 
2. Tiekimo ir grįžimo vamzdynų sumontavimas. Tiekimo ir grįžimo magistraliniai vamzdynai 
sumontuojami  palei šoninę sieną iš anksto įrengtoje nišoje, jei kilimėliai montuojami prie lubų. Jei 
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kilimėliai montuojami ant gipso kartono pakabinamos konstrukcijos, tuomet tiekimo ir grįžimo 
vamzdynai montuojami erdvėje tarp karkaso ir perdangos. Žr. 33, 34 paveikslėlius.  

 
3. Kilimėlių tvirtinimas. Kapiliariniai kilimėliai gali būti tvirtinami iš apačios prie bet kokios 
betoninės, medinės perdangos ar sumontuotų gipso kartono lubų. Kilimėliai įguldomi į prieš tai užteptąs 
gipsu vietas. Taip pat tvirtinimui gali būti naudojama dvipusė lipni butilo juosta, lėkštelinės smeigės, 
arba dvipusės kabelių tvirtinimo smeigės.  
Prie gipso kartono lubų kilimėliai tvirtinami prišaudomomis kabėmis (esant būtinybei) kabių kokybę 
rekomenduojama suderinti su tinko gamintoju). Kabės tvirtinamos ant kilimėlių atstumo laikiklių juostos. Būtina 
nustatyti tinkamą šaudymo jėgą kabių šaudyklėje, kad nepažeisti kapiliarinių vamzdelių.  
 
4. Slėgio bandymai. Atliekant slėgio bandymus kapiliarinės sistemos kilimėliai užpildomi vandeniu, 
sukeliamas 3 barų slėgis. Slėgio bandymo metu apžiūrimos jungtys, pastebėtus nesandarumus būtina 
kuo skubiau užsandarinti reikiamomis priemonėmis. Užsandarinus nesandarias vietas, sukeliamas 
10barų slėgis. Per valandą sukeltas slėgis gali kažkiek nukristi, nes vamzdeliai gali šiek tiek išsiplėsti. 
Po valandos nukritusį slėgį vėl reikėtų sukelti iki 10 barų ir palikti 4 valandoms. Jei praėjus 4 valandoms 
slėgis nekrenta, vamzdynas laikomas hidrauliškai išbandytu ir sandariu. Jei slėgis krenta būtina 
pakartotinai ieškoti nesandarių vietų ir jas užsandarinti. Jas užsandarinus slėgio bandymas kartojamas.   
 
5. Rasos jutiklio sumontavimas. Rasos jutiklio paskirtis – užkirsti kelią vandens garo kondensavimuisi  
kuomet vėsinimo metu temperatūra patalpoje nukrinta žemiau rasos taško, o patalpoje santykinis 
drėgnumas viršija 80%. Santykiniam drėgnumui patalpoje viršijus 80% ribą, stabdomas patalpos 
vėsinimo procesas. Rasos jutiklis montuojamas zonoje, kurioje tikėtina žemiausia patalpos temperatūra. 
Rasos taško jutiklis montuojamas taip (žr. 35 pav. Rasos taško jutiklio montavimas):  
 

 
 
35 pav. Rasos taško jutiklio montavimas. Rasos taško jutiklis montuojamas virš kapiliarinių 
vamzdelių. Per lubų dangą išvedami alsuoklio vamzdeliai, kurie nupjaunami sulig lubų paviršiumi.  
(Įterpti failą 24L Rasos tasko jutiklio montavimas) 
Pav. šaltinis: UAB „Tenko Baltic“ 

 
6.Sumontuotos kapiliarinės sistemos užtinkavimas. Sumontuotus ir hidrauliškai išbandytus 
kapiliarinius kilimėlius galima užtinkuoti. Kapiliariniai kilimėliai užtinkuojami Knauf MP75 mašininiu 
tinku. Tinkuojama keliais kartais. Pirmuoju sluoksniu „paslepiami“ kapiliariniai kilimėliai. Tuomet 
užtinkuojamas dar vienas 10 mm sluoksnis.  
 
 
4.4 Kapiliarinių šildymo ir vėsinimo sistemų prijungimas prie šildymo kolektorių  
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Kapiliarinių šildymo ir vėsinimo sistemų žiedų tiekimo ir grįžimo vamzdžiai jungiami įprastai – prie 
reguliuojamų kolektorių. Tuo tarpu kolektoriai, prie kurių yra prijungtos kapiliarinės šildymo sistemos 
negali būti jungiami tiesiogiai prie šilumos gamybos įrenginių (katilų, šilumos siurblių, akumuliacinių 
talpų. Kapiliarinio šildymo sistemų vamzdynas yra pagamintas ir polipropileno (PPR), be difūzinio 
deguonies barjero. Vandenyje ištirpęs deguonis skatina šildymo sistemoje esančių metalų koroziją. 
Todėl kapiliarinio šildymo sistemų kolektoriai prie šilumos katilų turi būti jungiami per tarpinius 
šilumokaičius, suformuojant tarpinį kontūrą. Žr. 36 pav. Kapiliarinio šildymo sistemos prijungimas.  
 

 
36 pav. Kapiliarinio šildymo sistemos prijungimas (Įterpti failą 25L Kapiliarinio sildymo sistemos 
prijungimas)  
Pav. šaltinis. UAB „Tenko Baltic“ 

 
Prijungimui gali būti naudojamas šis pilnai surinktas mazgas Žr. 37 pav. Kolektorinis prijungimo 
mazgas ir 38 pav. Kolektorinio mazgo sudėtinės dalys  
 

 
 
37 pav. Kolektorinis prijungimo mazgas (Įterpti failą 26L Kolektorinis prijungimo mazgas)  
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Pav. šaltinis: BEKA Heiz – und Kühlmatten GmbH, UAB „Tenko  

 
 

 
 
 
    38 pav. Kolektorinio mazgo sudėtinės dalys (Įterpti failą 27L Kolektoriaus mazgo sudetines 
dalys)  
 
1- cirkuliacinis siurblys, 2 – šilumokaitis, 3 – išsiplėtimo indas su specialiu plombuojamu ventiliu, 4 – 
apsauginė grupė (su apsauginiu vožtuvu, manometru), 5 – termometras, 6 – manometras, 7 – 
kapiliarinės sistemos užpildymo ir išpylimo čiaupas, 8 – rutulinis vožtuvas, 9 – filtras, 10 – šildymo 
žiedo čiaupas, 11 – debitomatis, 12 – ventilis ant kurio montuojama elektrinė pavara, 13 – automatinis 
nuorinimo vožtuvas.   
 
Pav. šaltinis: BEKA Heiz – und Kühlmatten GmbH, UAB „Tenko  

 
 
5. Spindulinio (sieninio, lubinio) šildymo valdymas 

 
Sieninio bei lubinio šildymo sistemoms, kaip ir kitoms paviršinio šildymo sistemoms reikalingas 
valdymas, reguliuojantis į sienose bei lubose sumontuotą vamzdyną tiekiamo šilumnešio temperatūrą. Ši 
temperatūra nėra pastovi, ji kinta ir jos kitimas priklauso nuo lauko išorės temperatūros, patalpų vidaus 
temperatūros, taip pat  nuo patalpos šilumos poreikio. Šilumą sieninio bei lubinio šildymo sistemai gali 
tiekti bet kurio kuro katilas (dujinio, skysto ar kieto kuro), šilumos siurblys ar saulės energijos sistemos. 
Jei pastate yra vien tik paviršinio (sieninio, lubinio ir grindinio) šildymo sistemos, tuomet tokiai sistemai 
tiesiogiai šilumą gali tiekti kondensacinis katilas arba šilumos siublys. Jei šilumą tiekia kieto kuro 
katilas, o pastatas be paviršinio šildymo dar šildomas ir radiatoriais, tuomet paprastai šildymo katilas 
tiekia aukštesnės temperatūros vandenį, reikalingą radiatoriniam šildymui. Tuo tarpu paviršiniam  
šildymui reikalinga gerokai žemesnė temperatūra ir jai sumažinti montuojami specialūs šildymui valdyti 
skirti mazgai arba trijų ar keturių eigų maišytuvai su reguliavimo pavaromis. Žr. 39 pav. Sieninio 
šildymo mazgas.  
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39 pav. Sieninio šildymo mazgas.  (Įterpti failą 51 grind. šildymo mazgas) 
Pav. šaltinis http://www.idejasildymui.lt/Dideliems_plotams_ 

 
Kolektorinėje spintelėje sumontuotą sieninio ar lubinio šildymo mazgą sudaro cirkuliacinis siurblys, 
trijų eigų sumaišymo vožtuvas, trijų eigų vožtuvo reguliavimo termostatinė galvutė (analogiška 
radiatorinio šildymo termostatinei galvutei), cirkuliacinio siublio įjungimo ir išjungimo termostatas ir 
temperatūros daviklis.  
 
Toks šildymo reguliavimo mazgas veikia šiuo principu: Termostatine galvute nustatoma norimą į 
sieninio ar lubinio šildymo sistemą tiekiamo vandens temperatūra, pavyzdžiui 30 °C, tam termostatinė 
galvutė pasukama į padėtį „30 °C“. Temperatūros jutiklis matuoja į kolektorių ir šildymo žiedus 
tekančio vandens temperatūrą. Jei temperatūra pernelyg žema, trijų eigų vožtuvas atitinkamai įmaišo 
daugiau karštesnio vandens. Esant pernelyg aukštai tiekiamo vandens temperatūrai  sumaišymo 
vožtuvas įmaišo daugiau iš šildymo sistemos grįžtančio atvėsusio vandens. Taip išlaikoma pastovi, į 
sieninio šildymo sistemą tiekiama temperatūra.  
 
Šis reguliavimo mazgas yra patogus, nustatačius norimą vandens temperatūrą ji palaikoma pastovi. 
Pagrindinis šio mazgo trūkumas yra tas, kad pakitus išorės temperatūrai tenka eiti reguliuoti mazgą iš 
naujo. Lauke atvėsus orams, reikės šiek tiek pakelti į sieninio bei lubinio šildymo sistemą tiekiamo 
vandens temperatūrą, o atšilus – ją sumažinti. Tai nėra patogu, nes kiekvieną kartą teks eiti link 
kolektorinės spintelės ir keisti temperatūrą. Be to neretai spintelė užstatoma baldais ir tampa iš vis 
neprieinama.  
 
Vengiant šių nepatogumų patariama naudoti grindinio šildymo mazgą su automatiniu tiekiamo vandens 
temperatūros reguliavimu. Žr. 40 pav. Automatinis tiekimo vandens temperatūros reguliavimo 
mazgas.   
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40 pav. Automatinis tiekiamo vandens temperatūros reguliavimo mazgas.  (Įterpti failą 52 Divicon 
be pavaros) 
Paav. Šaltinis. https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMBkVqI93r5qiRkgYhhOpxlMPFemmrNS_GExkewJPxnMoNA59L 

 
Šį mazgą sudaro tiekiamo ir grįžtamo vandens vamzdžiai, ant tiekiamo vamzdžio sumontuotas 
cirkuliacinis siurblys, tiekimo ir grįžtamo vandens vamzdžius sujungiantis trijų eigų maišytuvas, taip pat 
du termometrai, rodantys tiekiamo ir grįžtančio vandens temperatūras. Visas mazgas yra patalpintas į 
putplasčio apvalkalą, saugantį mazgą nuo šilumos atidavimo į aplinką. Sumontavus ant šio mazgo trijų 
eigų maišytuvo pavarą ir tiekiamo vandens temperatūros daviklį, ir šią pavarą bei temperatūros daviklį 
prijungus prie katilo valdymo automatikos tiekimo vandens į šildymo sistemą temperatūra reguliuojama 
automatiškai. Žr. 41 pav. Automatinis reguliavimo mazgas su pavara.  
 
 

 
41 pav. Automatinis reguliavimo mazgas su pavara. (Įterpti failą 53 Divicon su pavara) 
Pav. šaltinis: http://www.ebay.de/itm/Pumpengruppe-Heizkreis-3-Wege-Mischer-ESBE-GRUNDFOS-UPS2-Energieeffizienzpumpe-/111535108496 

 
 
5.1 Šildymo valdymo kreivės  
Įrengus šį mazgą į sieninio ar lubinio šildymo vamzdyną tiekimo vandens temperatūra reguliuojama 
pagal lauko temperatūrą. Katilo ar šildymo sistemos valdymo automatika seka lauko temperatūrą ir, 
remdamasi ja, parenka tiekiamo į šildymo sistemą vandens temperatūrą. Pastaroji parenkama pagal tam 
tikras, katilo valdiklyje užprogramuotas šildymo kreives. Žr. 42 pav. Lauko temperatūros kreivės.   
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42 pav. Lauko temperatūros kreivės. (Įterpti failą 54 Sildymo kreive) 
Pav. šaltinis: http://www.bildercache.de/bild/20110304-082104-196.jpg  

 
Šildymo kreivė apibūdina lauko išorės temperatūros ir į šildymo sistemą tiekiamo šilumnešio  
temperatūros tarpusavio priklausomybę. Norint kad pastato patalpose būtų palaikoma vienoda 
temperatūra esant bet kokiai lauko temperatūrai, radiatoriais arba paviršinio šildymo sistemų 
vamzdynais turi tekėti tam tikros temperatūros šilumnešis. Pažemėjus lauko temperatūrai į šildymo 
sistemą turi tekėti aukštesnės temperatūros vanduo. Tuo tarpu atšilus lauke šilumos poreikis sumažėja, 
todėl šildymo sistemai užtenka ir žemesnės temperatūros šilumnešio. Priklausomai nuo pastato 
inertiškumo valdiklyje nustatoma tam tikra šildymo kreivė ir, remdamasis ja, valdiklis didina arba 
mažina tiekiamo šilumnešio  temperatūrą.  
 
 
5.2 Šildymo kreivės lygis   
Kreivės lygis apsprendžia kiek pasikeitusi išorės lauko temperatūra turi įtakos į šildymo sistemą 
tiekiamo vandens temperatūrai. Tipinės šildymo sistemos kreivės radiatoriams yra 1,4 ... 1,6. Na ir 
pavyzdžiui katilo valdiklyje parinkta lauko kreivė 1,5 reiškia, kad lauko temperatūrai pasikeitus 1 
laipsniu, teikiamo šilumnešio katilo vandens temperatūra padidėja arba sumažėja 1,5 laipsnio. Kreivės 
statumas priklauso nuo šildymo sistemos tipo, kuriai taikoma kreivė. Sieninio ir lubinio, kaip ir 
grindinio šildymo sistemoms taikomos nuožulnesnės kreivės, pvz.: 0,5 ...0,6.  
  
Kuri kreivė yra pati tinkamiausia? Į šį klausimą nėra taip paprasta atsakyti. Parenkama kreivė priklauso 
nuo pastato amžiaus, pastato šilumos nuostolių, pastato šilumos poreikio, pastato stovėjimo krypties į 
pasaulio dalis (į šiaurę, ar pietus). Radiatoriniam šildymui reikalinga vienokia kreivė, grindiniam ar 
sieniniam kita. Vieną ką galima pasakyti yra tai, kad kuo šiltesnis ir sandaresnis yra pastatas, kuo 
mažesni jo šilumos nuostoliai, tuo jam šildyti reikia žemesnių temperatūrų šilumnešio. Taigi 
pasirenkama kreivė bus nuožulnesnė. Pirmą kartą įjungus šildymo sistemą geriausia būtų parinkti 
valdymo automatikos gamintojo rekomenduojamą kreivę. Parinkus ją, poveikio reiktų palaukti bent jau 
1 parą. Jei pasirinkus šią kreivę patalpose yra per karšta, tuomet reiktų rinktis žemesnę kreivę, jei per 
šalta – aukštesnę. Taip palaipsniui galima pasirinkti tinkamiausią kreivę.  
 
5.3 Temperatūros reguliavimas patalpose  
Temperatūrai patalpose reguliuoti naudojami šie prietaisai:  
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1) Patalpos temperatūros termostatas. Juo vartotojas nustato vienokią arba kitokią norimą 

temperatūrą patalpoje (Žr. 18 pav. patalpos temperatūros termostatas),   
2) Termostatinė valdymo pavara, atidaranti arba uždaranti konkretų kolektoriaus žiedą (Žr. 19 pav. 

Termostatinė pavara),  
3) Reguliuojamas ventilis šildymo kolektoriuje (Žr. 43 pav. Termostatinis ventilis) 

 

 
43 pav. Patalpos temperatūros termostatas. (Įterpti failą 55 patalpos termostatas)  
Pav. šaltinis: http://www.inocal.com/config/inocal/pic/produktbilder/3/tp5000.jpg 
 
 

 
 
44 pav. Termostatinė pavara (įterpti failą 56 termostatine pavara) 
Pav. šaltinishttp://www.rossweiner.de/typo3temp/pics/bc60a25e07.jpg 

 
 
 

  
 
 
45 pav. Termostatinis ventilis (Įterpti failą 57 grindinis termostatinis vožtuvas) 
Pav. šaltinis: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaPuiaGZ1ViQWKMOkByNx6LrFJdMZ15e0 kJvwBbKu3V3swqaUy 

 
Temperatūra patalpose keičiama reguliuojamais ventiliais, kuriais atidaromas ir uždaromas vandens 
srautas į tam tikrą sieninio šildymo žiedą. Ventilį atidaro arba uždaro termostatinė pavara. Signalą 
pavarai atsidaryti arba užsidaryti išduoda patalpos termostatas. 
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Veikimo principas yra toks:  

a) patalpos temperatūros termostatas matuoja patalpos temperatatūrą, ją vartotojas gali nustatyti 
kiekvienai patalpai individualiai (pavyzdžiui 20 °C), 

b) temperatūrai nukritus žemiau nustatytosios, patalpos termostatas siunčia signalą pavarai, 
sumontuotai ant termostatinio ventilio, esančio šildymo kolektoriuje, 

c) pavara gavusi signalą spausdama ventilio strypą palaipsniui jį uždaro. Taip užkertamas kelias 
šildymo sistemos vandeniui patekti į šildymo žiedą,  

d) uždarytame žiede necirkuliuoja vanduo, šiluma neperduodama patalpai. 
 

Patalpai atvėsus vyksta atvirkštinis procesas: Patalpos temperatūros termostatas, pajutęs kad patalpoje 
nukrito temperatūra žemiau nustatytosios siunčia signalą termostatinei pavarai. Ši, gavusi elektros 
maitinimą palaipsniui atidaro ventilį, šiam atsidarius žiedu ima tekėti šilumnešiso. Patalpa po truputį 
ima šilti.  
 
Termostatinės pavaros gali būti valdomos 24 V arba 230 V elektros įtampa. Pagal užsidarymo 
atsidarymo tipą, pavaros skirstomos į normaliai uždarytas (NC normaly closed) ir normaliai atidarytas 
(Normally open). Normaliai uždarytos - tai tokios pavaros, kurios yra užsidariusios, kuomet joms 
nepaduota įtampa. Normaliai atidarytos yra pavaros, kurios yra atsidariusios, kai joms nepaduota 
elektros įtampa.  
 
Patalpos termostatai montuojami ant patalpos vidinės sienos, patogiame aukštyje, kad būtų galima 
patogiai matyti rodomą informaciją.  
 
Papildomi šilumos ar šalčio šaltiniai, skersvėjai turės įtaką patalpos termostato temperatūros matavimui, 
todėl ir šildymas gali būti neadekvatus. Todėl jų nereikėtų montuoti šiose vietose:  
 

a) virš radiatorių,   
b) šalia šilumą skleidžiančių elektros prietaisų (televizorių, šaldytuvų, elektros variklių),   
c) šalia durų, langų, stoglangių,  
d) blogai vėdinamose patalpos dalyse,  
e) kur galimi tiesioginiai saulės spinduliai.  
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5.0  Šios Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintos Statybos taisyklės įsigalioja įmonei tapus 
Lietuvos statybininkų asociacijos arba elektroninės statybos taisyklių sistemos „STATAI“ nare ir 
Statybos taisykles patvirtinus įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu. Taisyklės yra privalomas 
minimalius reikalavimus nustatantis dokumentas, vykdant jose aprašytus statybos darbus. Įmonės 
vadovas gali patvirtinti elektroninę arba popierinę statybos taisyklių versiją. 
5.1.         Elektroninės statybos taisyklių sistemos naudojimosi tvarka nustatyta „STATAI“ naudojimosi 
taisyklėse [8.3]. 
5.2.         Įmonė gali pasitvirtinti ir aukštesnius reikalavimus, nei nustatyta šiose Statybos taisyklėse. 
5.3.         Galiojančia elektroninės statybos taisyklių sistemos dokumento versija pagal nustatytuosius 
parametrus laikoma sutarties su užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia „STATAI“ sistemoje 
patvirtinta elektroninė Taisyklių versija, nebent sutartyje nurodyta kitaip. Galiojanti popierinė Taisyklių 
versija laikoma konkreti vadovo patvirtinta versija. 
5.4.         Visi ginčai tarp rangovų ir užsakovų dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
5.5.         Išimties atvejais atsižvelgiant į statybos darbų vykdymo ypatumus ir naudojamas medžiagas, 
gaminius bei konstrukcijas, suderinus su techninės priežiūros tarnyba ir Projekto autoriais gali būti 
pasirinkta atskirų darbų technologija negu pateikta šiose taisyklėse, nepažeidžiant produkto ir jam 
keliamų reikalavimų. 
5.6.         Iškilus neatikimams tarp Projekto spendinių, gamintojo rekomendacijų ir statybos taisyklių 
būtina gauti raštišką projekto vadovo sprendimą, papildant privalomą techninę dokumentaciją. 
 


