
Šildymo sistemos 

 



Šildymo sistemos parinkimas: 

 

- sausa ar drėgna konstrukcija ?  

- vienvamzdė arba dvivamzdė ? 

- uždaro ar atviro tipo ? 
- apatinio arba viršutinio paskirstymo ? 

- horizontali arba vertikali ? 
 

 



                  Šildymo sistemos parinkimas: 

 

                             I. šilumnešis 

           drėgna                                   sausa  

  
kondensacinė  nekondensacinė      šilto oro      elektrinė 

 

         vanduo                    įrenginiais   ortakiais  

                         kiti šilumnešiai            šildytuvais  grindimis  

 
   



      Šildymo sistemos parinkimas:  

 
                          Vandeninė sistema 

     natūralios cirkuliacijos  dirbtinės cirkuliacijos      

               cirkuliacija? 

  

    atvira                            atvira             uždara     apsauga? 

 

 
 

 
   



                  Šildymo sistemos parinkimas: 

 

                  dirbtinės (priverstinės) cirkuliacijos 

       

 
vienvamzdė                               grindų /sienos/lubų         

  

                                       dvivamzdė 

 

vertikali      horizontali? 

 
 



Vertikali sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Šaltinis: D.Krawczyk 2011 

 

 

 



Vienvamzdė sistema 

 

Kokia bus šilumnešio 
temperatūra 

tiekiant šilumą „n” 
prietasų? 

 

  
 



Kontūrinė sistema 

 

Kaip subalansuoti 

tinkamą slėgį 
mažiems šildymo 

prietaisams 

įrengtiems 
sistemos 

pradžioje?  



Trišakinė sistema 

 

Kurioje vietoje 

įrengti trišakiai?  

 



Kolektorinė sistema 
 

Kur įrengti šildymo 
kolektorių? 

 
 
 
 
 

Source: KAN materials 



Oro šalinimas 

   

 

Šaltinis: K.Pieńkowski, D.Krawczyk, W.Tumel Ogrzewnictwo 1999 



Reguliavimas 

  

 Termostatiniai ventiliai su integruotais jutikliais   

 



Reguliavimas 

  

   

Termostatiniai  ventiliai su distanciniais temperatūros jutikliais 
  

 



Reguliavimas 

  

Termostatiniai ventiliai su nuotoliniais temperatūros valdikliais 

 



Šildymo prietaisai 

Šaltinis: D.Krawczyk 2011, M.Andruszkiewicz, D.Krawczyk 2015 

Sekcijiniai                      Plokštieji                    Lygiavamzdžiai 
 

Pakabinami konvektoriai          Įleidžiami į grindis konvektoriai 
 



Veiksniai sumažinantys šildymo prietaisų 
galingumą 

Vieta 0-20%                                     Uždengimas  0-40% 

 

 

 

Šaltinis: Directives COBRTI Instal 1995 



Grindinis šildymas 

6 -  grindų danga 

5- išlyginamasis 
sluoksnis, betonas 

4- šilumą atspindinti 
danga 

3 –kraštinė izoliacinė 
juosta 

2- šiluminė izoliacija 

1- perdanga, 
konstrukcija 



Vamzdynų išdėstymo būdai 

Išvedžiojimas spiralės tipo būdu                           Išvedžiojimas gyvatuko tipo būdu 

 

Kuriuo būdu užtikrinamas tolygesnis temperatūros pasiskirstymas šildomame paviršiuje? 

 

 



                     Sieninis šildymas 



Sistemų schemos parengtos su Audytor CO Pro programa 



Sistemų schemos parengtos su Audytor CO Pro programa 



Sistemų schemos parengtos su Audytor CO Pro programa 



Sistemų schemos parengtos su Audytor CO Pro programa 
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