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Žema temperatūra ir grindinis šildymas 

1 Techninis įvadas 

 Šildymo sistemos tiekia kambariams ar pastatams konkrečią temperatūrą. 

 Subalansuota temperatra yra svarbi siekiant užtikrinti patogią ir sveiką aplinką. 

 Žemos temperatūros sistemoms reikia tik 35-45°C, kas daro jas labai efektyviomis 

o Mažesni energijos nuostoliai ją transportuojant   

o Mažesni energijos poreikiai pačiame šildymo procese.  

 Žemos temperatūros šildymo sistemos geriau gali apimti atsinaujinančios energijos išteklius. 

1.1 Žemos temperatūros šildymo sistemų tipai  

Šalia preinamų energijos išteklių, įrengtos šildymo ir paskirstymo sistemos gali vaidinti svarbų vaid-

menį šildymo sistemos efektyvumui. Yra daug įvairių jų tipų, kurių  kiekvienas turi savų privalumų ir 

reikalavimų. Ne visos sistemos yra racionalios bet kuriomis aplinkybėmis. 

 Radiatoriai  Grindinis šildymas Aktyvi komponentė Lubinės šildymo 

plokštės 

Energijos e-

fektyvumas  

Modifikuotos 

versijos yra en-

ergijai efek-

tyvios 

Labai energijai efek-

tyvus  

Energijai efektyvios, 

kombinuojant su 

kitais šildytuvais 

Labai energijai e-

fektyvus 

Įgyvendinimas mažos, privačios 

patalpos, ofisai, 

kiti 

Daugiausiai gyven-

amose patalpose, 

ofisuose 

Daugiausiai dides-

niems pastatams, 

verslui, viešiesiems 

pastatams 

Didelėms salėms, 

verslo vietose, 

viešose erdvėse 

Šildymas ir 

vėsinimas 

Ne Taip Taip Taip 

Matomumas Taip Ne Ne Taip 

Įrengimas Lengvas įrengi-

mas 

Lengvas, geriausias 

renovuotuose ar 

naujuose pastatuose 

Sudėtingas, tik 

naujiems pastatams 

Lengvas įrengi-

mas 

Reikalavimai Šildymo 

kontūras, vieta 

Grindys turi būti 

suderinamos 

Nauji pastatai 

įrengimui į pastato 

struktūrą 

Aukštos lubos (3-

40 metrai) 
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2 Išvados 

Žemos temperatūros šildymo sistemos yra esminės, siekiant sumažinti energijos vartojimą pastatų 

sektoriuje ir padėti efektyviau integruoti atsinaujinančią energiją. Egzistuoja įvairios sistemos, kurias 

galima laikyti tinkamomis konkrečiomis aplinkybėmis.  

 Privatiems pastatams geriausias pasirinkimas yra grindinis šildymas: 

o Energijai efeftyvus, labai žema tiekimo temperatūra 

o Subalansuotos temperatūros patogiai ir sveikai aplinkai 

 Lubų šildymo plokštės yra geras pasirinkimas verslui, pramonei, viešosioms erdvėms: 

o Radiacija labai efektyvi, šildo dideles erdves 

o Lengvas įrengimas, atviras grindų šildymas ir vėsinimas taip pat galimas 

 Parama šioms sistemoms gali būti aktyvioji komponentė: 

o Geras papildymas naujiems pastatams, ribinis energijos indėlis 

o Remia pastato komponenčių temperatūros išsaugojimą  

o Galimas šildyms ir vėsinimas  

 

  


