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ĮVADAS 

• Mokymosi medžiaga tema „Pastato karšto vandentiekio 
sistema“ tai sudėtinė mokymosi kurso dalis, kuri skirta 
VIPSKILLS projekto studentams.  

• Mokymosi medžiaga sudaryta iš teorijos ir užduočių su 
pavyzdžiais. 

• Mokymosi medžiaga „Pastato karšto vandentiekio sistema” 
skirta tobulinti studentų žinias ir įgūdžius. 
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Pastato karšto vandentiekio sistema 

• Karštas vanduo pastato sistemoms gali būti tiekiamas 
centralizuotai arba ruošiamas pastato šilumos šaltinyje arba 
naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. 

• Vandens šildymo įranga gali būti centralizuota arba įrengiama 
kiekvienam vartotojui [1, 5, 7, 8]. 

 



Karšto vandens  

tiekimo sistemų 

pavyzdžiai  
[1, 6, 7, 10 ]: 

 

 

1 pav. Karšto vandentiekio schema [1,6] 
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 Karšto vandens ruošimo šilumos punkte principas tinkamas 
įvairiems pastatams: gyvenamiesiems, viešos ir gamybinės 
paskirties pastatams [2, 7, 8, 9]. 

 

Pav 2. Šilumos punkto schema [2, 8, 10] 
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 Karšto vandens tiekimo sistema [1, 6, 7, 8]: 
 

• Pastato karšto vandens tiekimo sistema yra kompleksas 
vamzdynų ir įrenginių, kuriuose šaltas geriamasis vanduo 
paruošiamas, sušildomas ir tiekiamas vartotojui.   
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Karšto vandens tiekimo 

sistema gyv. namui [13]: 

 

3 pav. Karšto vandentiekio sistema  [13] 
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 Karšto vandens ruošimo šaltiniai 
[1, 6, 7, 8]: 

• Dujinis šildytuvas; 
• Elektrinis šildytuvas; 
• Kombinuotas vandens 

šildytuvas; 
• Greitaeigis vandens šildytuvas; 
• Saulės kolektoriai. 
 

 

 

4 pav. Karšto vandens ruošimo schema  [1,6] 
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Vandentiekio sistemos 
schema [6,7]: 

• Apatinio paskirstymo 
karštas vandentiekis. 

 

 

5 pav. KV schema [6, 7] 
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Vandentiekio sistemos schema  

[6, 7]: 

• Viršutinio paskirstymo karštas 
vandentiekis. 

 

 

 

6 pav. KV schema [6,7] 
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Vandentiekio sistemos schema 

[6,7]: 

Schema su karšto vandens 
cirkuliacija. 

 

 

7 pav. KV schema [6,7] 
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• Karšto vandens temperatūra sistemoje turi būti  50ºC - 60 ºC, 

vadovaujantis higienos normų reikalavimais ir dėl Legionela 

bakterijos prevencijos [2, 7, 8]. 
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Vandentiekio sistemos gyvenamojo pastato plane 

 

 

8 pav. Vandentiekio sistemų įrengimas pastate [13] 



• Vaikų darželiuose ir ikimokyklinėse įstaigose karšto 
vandens temperatūra čiaupuose ir dušuose neturi viršyti 
37ºC. 

•  Vietose, kuriose reikalinga didesnė temperatūra 
įrengiamas vietinis vandens šildytuvas [1, 8, 10]. 
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Karšto vandentiekio sistemos vamzdynai [6, 8, 10]: 

• Iš plieninių vamzdžių;  
• Iš varinių vamzdžių; 
• Iš plastikinių arba daugiasluoksnių plastikinių vamzdžių.  
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Vandentiekio 
sistema 
individualiam 
gyvenamajam 
namui. 

 

9 pav. PKV pavyzdys [13] 
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Karšto vandentiekio sistemos patikra [6,10]: 

Karšto vandentiekio sistemos patikra atliekama: 

• Sistemos vamzdynai tikrinami atlikus sistemos montavimo 
darbus. 

• Atlikus patikrą karšto vandentiekio vamzdynas izoliuojamas, 
sumontuojamos uždaromosios konstrukcijos. 
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Karšto vandentiekio sistemos patikra atliekama [6,10]: 
 

• Sistema užpildoma ir paliekama 24 valandoms, atliekamas 
hidraulinis sistemos bandymas.  

• Hidraulinio bandymo metu tikrinamas slėgis sistemoje ir 
sistemos sandarumas. 
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Karšto vandentiekio sistemos patikra atliekama [6,10]: 

 

• Bandymo slėgis palaikomas 1.5 darbinio slėgio ribose. 

• Slėgio bandymas atliekamas 2 valandas, po to kai nustatytas 
sistemos sandarumas. 

• Slėgio kritimo sistemoje leistina riba 0.2 bar. 
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Projekto 
pavyzdys 
[13]: 

Vandentiekio 
sistema 
nedideliam 
pastatui. 

 

 10 pav. Vandentiekio sistemos įrengimo pavyzdys [13] 
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