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Vėdinimo sistemos

Įvadas

Įvadas Energijos tiekimo sistemos ir ŽCŠT

Energijos tiekimo sistemos BJR

Įvadas Klimato apsaugos politika ir js tikslai

Energetikos strategijos ir pilotiniai 
projektai

Pilot inės testavimo priemonės

ŠESD  emisijų skaičiavimas

Pilotinė energijos strategija – Tikslai ir sąlygos

Pilotinė energetikos strategija – pavyzdžiai

Energetikos strategijų ruošimo metodika

GCV skaičiavimas

Finansiniai aspektai

ŽCŠT projektų gyvavimo ciklo kąštai

Ekonominis efektyvumas ir finansavimo 
spragos

Sutarčių sudarymo ir mokėjimo modeliai

Verslo modeliai ir inovatyvios finansavimo 
struktūros

Didelės galios šilumos siurbliai

Atliekinė ir perteklinė šiluma

Didelės galios saulės šilumos sistemos

Vamzdynų sistemos

Bendra šilumos ir elektros gamyba
(kogeneracija)

Techniniai aspektai Gera praktika

Gera praktika I

Gera praktika II

Žema tempetūra ir grindinis  šildymas

Šiluminės, saulės ledo ir PCM saugyklos

Elektra-į-šilumą ir Elektra-į-2-X 

Šilumos siurblių sistemos



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Techninis įvadas

Bendrosios funkcijos

Įvairios šilumos grąžinimo sistemos
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Šviežio oro tiekimas → geresnė vidaus oro kokybė→ geresnis gyventojų gerbūvis

Centralizuotos / decentralizuotos vėdinimo sistemos → vadyba / oro kaitos stebėsena

Šilumos grąžinimo galimybė → žymus energijos taupymo potencialas

Techninis įvadas
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Vėdinimo sistemos vietoje langų vėdinimo



Techninis įvadas
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Įprastos natūralios bei mechaninės 
vėdinimo sistemos

1 pav.: Vėdinimo sistemos. Šaltinis: Velux Group [1]



Techninis įvadas
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Centralizuotos ir decentralizuotos vėdinimo 
sistemos

2 pav: Centralizuotos ir decentralizuotos vėdinimo sistemos, šaltinis: : Dierker Luft und Klima GmbH [2]



Žiemą

Šaltas lauko oras pašildomas šilto 
ištraukiamo vidaus patalpų oro ir 
filtruojamas

Vasaros naktimis

Vėsus lauko oras nukreipiamas į 
patalpų vidų per šuntą

Techninis įvadas

7

Bendroji šilumos grąžinimo funkcija

3 pav.: Sezoninės šilumos grąžinimo sistemų situacijos, šaltinis: Atlantics Australasia [3]



Šviežio oro įtekėjimas ir šalimano oro 
išmetimas
apsaugotas ekrano

Šilumos mainų šerdis
galimos įvairios sistemos

Šviežio oro išmetimas ir užsistovėjusio oro 
įtekėjimas
naudojama su cirkuliacijos ventiliatoriais

Filtrai prie oro įtekėjimo:
galima filtruoti žiedadulkes ir dulkes

Drenažas kondensatui

Valdymo blokas

Techninis įvadas
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Pagrindinės vėdinimo sistemų su šilumos grąžinimu 
komponentės

4 pav.: Šilumos grąžinimo vėdinimo komponentės, šaltinis: : One House Green [4]



Techninis įvadas

Šiluma tiesiogiai perduodama iš vieno oro 
srauto į kitą per metalo lakštus 

Nėra ryšio tarp dviejų oro srautų → nėra 
užteršimo

Plonų metalinių/plastikinių lakštų su nedideliais 
tarpais paketas

Šiltas ir šaltas oro srautai yra pakaitomis 
nukreipiami pro šiuos tarpus

Šiluma perduodama iš vieno oro srauto į kitą

Aukšti efektyvumo rodikliai
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Rekuperacinis šilumos grąžinimas Plokštelinis šilumokaitis

5 pav.: Plokštelinis šilumokaitis, šaltinis: : NFAN [5]



Šiluma perduodama į kieto arba skysto būvio 
tarpinę terpę

Iš šios terpės šiluma perduodama į šaltą lauko 
orą

→ Šiluma yra saugoma ir vėliau išleidžiama

Techninis įvadas

Rotaciniai šilumos ratai

Šilumos vamzdynas

Kontūru sujungta sistema
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Regeneracinis šilumos grąžinimas Pavyzdžiai



Ratai sukasi 5-20 apsisukimai per 
minutę greičiu

Sudaro trys metalo lakštai
→ terminės saugyklos masė

Šiluma yra perduodama nuo 
ištraukiamo oro į ratą, ir tada į lauko 
orą
→ pašildo paduodamą orą

Techninis įvadas
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Rotaciniai šilumos ratai

6 pav.: Rotacinis šilumos ratas, šaltinis: : Klingenburg USA [6]



Šilumos vamzdžiai užpildyti šaltnešiu 

Šiltas ištraukiamas oras funkcionuoja kaip šilumos 
šaltinis → šiluma garina šaltnešį

Garas kyla į kitą šilumos vamzdžio galą

Šaltas lauko oras praeina pro šitą šilumos vamzdžio 
galą → garas kondensuojasi ir atiduoda šilumą

Paduodamas oras yra pašildomas ir šaltnešis 
suskystėja → ciklas pradedamas iš naujo

Techninis įvadas
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Šilumos vamzdynas

7 pav.: Šilumos vamzdyno principas, šaltinis: Cooliance [7]



Oro srautai yra atskirti ir gali būti įrengti atskirai

Šilumos mainų nešėjas cirkuliuoja vamzdynų sistema

→ šiluma yra perduodama nuo šilto ištraukiamo oro į šilumnešį ir tada į šaltą lauko orą

→ tas pats mechanizmas veikia, norint atvėsinti paduodamą orą vėsiomis vasaros naktimis

Techninis įvadas
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Kontūru sujungta sistema



Techninis įvadas
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Įvairių šilumos atgavimo sistemų privalumai ir trūkumai

Plokštelinis šilumokaitis Rotacinis šilumos ratas Šilumos 
vamzdynas

Kontūru sujungta sistema

8 pav.: Šilumos grąžinimo sistemos, šaltinis: : KLAISS GmbH Apuso Lüftungstechnik [8]



Techninis įvadas

ŠILUMOS GRĄŽINIMO 
SISTEMA

PRIVALUMAI TRŪKUMAI

Plokštelinis šilumokaitis

 Negalimas užteršimas
 Fiksuotos dalys, didelis patikimumas
 Aukštas šilumos perdavimo 

koeficientas

 Apribotas tik dviemis oro srautais
 Kondensacija

Rotacinis šilumos ratas
 Kompaktiškas dizainas
 Aukštas efektyvumas

 Reikalingos energijos sąnaudos
 Kryžminis oro srautų užteršimas

Šilumos vamzdynas

 Šilumos grąžinimas galimas dviemis 
kryptimis

 Kompaktiškas dizainas
 Fiksuotos dalys, didelis patikimumas

 Reikia artimai lokalizuoti oro srautus
 Judančios dalys, reikalinga priežiūra

Kontūru sujungta sistema
 Oro srautai gali būti atskiri
 Negalimas užteršimas

 Reikalingi siurbliai skysčiui judėti
 Gana žemas efektyvumas
 Sudėtinga integruoti
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Žemė - oras:
išorės lauko oras yra nukreipiamas į vamzdį, įkastą 1,5m-2m po žeme

→ oras yra pašildomas/atvėsinamas dėl pastovios grunto temperatūros

Žemė – nešanti aplinka - oras:
šilumnešis nukreipiamas į vamzdynus, įkastus 2m po žeme

→ šilumnešis pašildomas/atvėsinamas dėl pastovios grunto temperatūros

→ šiluma perduodama iš šilumnešio į šaltą lauko orą

→ tas pats mechanizmas veikia ir vėsiomis vasaros naktimis (atvėsinimui)

Techninis įvadas
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Vėdinimo sistema su žemės šilumokaičiu



Karšto vandens šilumos siurblys:
šilumos siurblys ištraukia šiltą orą iš pastato

→ pašildo geriamą vandenį

→ turi būti prieinama prijunta vandens saugojimo sistema

Oro šildymas ir šilumos siurblys:
šilumos siurblys ištraukia šiltą orą iš pastato

→ pašildo paduodamą orą

→ šilumos siurblys gali pašildyti orą tiek, kad jokio papildomo šildymo 
nebereikia 

Techninis įvadas
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Šilumos grąžinimas ir šilumos siurbliai



Techninis įvadas
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Ištraukiamo oro šilumos siurblys

A: šiltas kambario oras ištraukiamas į ortakio sistemą

B: šiltame kambaryje oras palaikomas NIBETM F 730
ištraukiamo oro šilumos siurbliu

C: Praėjus šilumos siurblį, kambario oras yra išmetamas 
į lauką, kas sumažina kambario oro temperatūrą 

D: F730 tiekia pastatui techninį vandenį ir šilumą šildymui

E: Lauko oras yra tiekiamas į pastatą ir šildomas pagal
poreikius

F: Oras nuvedamas iš kambarių su išoriniais vožtuvais į 
kambarius su ištraukiamos oro vožtuvais

9 pav.: Ištraukiamo oro šilumos siurblio funkcionavimo principas, šaltinisNIBE Systemtechnik GmbH [9]



Techninis įvadas
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Pavyzdinė įranga (NIBE 730/NIBE 750)

10 pav.: NIBE 730/NIBE 750, šaltinis: : NIBE Systemtechnik GmbH [10]

Specialiai sukurta moderniems namams, turintiems mažus 
šilumos poreikius

Bazinis įrenginys apjungia šildymą, buitinį karštą vandenį ir 
valdomą namų ventiliaciją su šilumos grąžinimu

Naudojamas individualiuose namuose ir daugiabučiuose 
pastatuose, kurių gyvenamas plotas tarp  75 ir 200 m2

Bazinis įrenginys nereikalauja daugiau vietos nei buitinis 
įrenginys



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Įgyvendinimas

Planavimas ir projektavimas

Decentralizuotų vėdinimo įrenginių / sistemų pavyzdžiai
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Įgyvendinimas
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Planavimas ir projektavimas – Įrenginio dydis ir paskirstymo dėžė

Įrenginio dydis priklauso nuo oro srauto tūrio ir dizaino

Planuojama eksploatacija 75% nuo max -> sistemos atsparumas

Paskirstymo dėžę sudaro metaliniai lakštai

Montuojama ant sienų, po lubomis, lubose arba ant grindų



Įgyvendinimas
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Planavimas ir projektavimas –
Paduodamo ir ištraukiamo oro vamzdynų sistema

 Įrengimas betoninėse lubose (1)

 Klojimas šachtoje (2)

 Įrengimas ant grindų (3)

 Įrengimas po lubomis (4) rėmo konstrukcijoje

(1)

(4)

(3)

(2)

11 pav.: Planavimas ir projektavimas, šaltinis Vallox GmbH [11]



Įgyvendinimas
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Planavimas ir projektavimas - Duslintuvai

vėdinimo procesas kelia triukšmą, kuris perduodamas per ortakius

Siekiant užkirsti kelią triukšmo taršai, vamzdžių sistemoje montuojami 
duslintuvai 

Vokiečių DIN standartas reikalauja, kad poilsio kambariuose garsas 
būtų <30 dB 

Dėl tankios gyvenamosios erdvės plėtros gali prireikti papildomų 
duslintuvų 



Įgyvendinimas
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Planavimas ir projektavimas - Difuzoriai

Oro išėjimo angos turi būti įrengtos prieinamu valymui ir priežiūrai būdu

Jas galima montuoti sienose ar lubose, suprojektuotoms taip, kad patalpoje būtų geras 
vėdinimas

Paduodamas oras:

• Ne už užuolaidų, spintelių ar kitų baldų, ne tiesiai virš gyvenamo ploto (lovos, sofos)

Ištraukiamas oras:

• Kaip galima aukščiau po lubomis, ne tiesiogiai virš radiatorių

• Arčiau kvapo ir drėgmės šaltinių (tualeto, dušo)

• Virtuvės kvapai yra ištraukiami su filtrais, siekiant apsisaugoti nuo taršos riebalais
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Decentralizuotas ventiliatorius (inverteris) su šilumos 
grąžinimu

Du oro srautai praeina pro varinį šilumokaitį, kuris 
yra darbinio bloko viduje

Du ortakiai yra atskirti vienas nuo kito, tiek darbinio 
bloko viduje, tiek ir „įėjime-išėjime“

Galimas filtrų įrengimas

12 pav.: Prana vėdinimo sistema su šilumos grąžinimu, šaltinis: Ecostream [12]
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Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su šilumos grąžinimu 

Sudėtinės dalys:
keraminis šilumos akumuliatorius, atbulinės eigos 
dvigubo oro srauto deflektoriai oro srauto ištiesinimui, 
filtrai higieniniams reikalavimams patenkinti, 
rakinamas vidinis skydelis, milteliniu būdu padengtas 
lietaus nepraleidžiantis oro gaubtas

Vidinė keraminė šerdis akumuliuoja šilumą

Po 70 sekundžių rotacijos keičiasi kryptis

vėdinimo sistema valdoma atitinkamais valdikliais
13 pav.: Prana vėdinimo sistema su šilumos grąžinimu, šaltinis: inVENTer GmbH [13]
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Decentralizuota vėdinimo sistema langų angoms

Lenkijos įmonė EWTG išvystė šilumos vėdinimo sistemą langų angoms

Esamiems pastatams galima įrengti decentralizuotą ventiliaciją

Leidžia paduodamam orui maišytis su vidaus oru
-> pašildytas oras

Turi patentuotą vožtuvą, kuris leidžia pastovų oro srautą, nepriklausomai nuo oro sąlygų



Įgyvendinimas
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Decentralizuota vėdinimo sistema langų angoms

15 pav.: Decentralizuota vėdinimo sistema langų rėmams, 
šaltinis : inVENTer GmbH [14]

Ypač tinka montuoti ant išorinių sienų su izoliacija, t. 
g. kaip pastato renovacijos dalis 

Sienos anga turi būti šalia lango, nes oro įleidimo ir 
išleidimo angos yra pro lango angos vėdinimo 
groteles

Plokščias ortakis klojamas izoliacijos viduje link lango 
angos
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Decentralizuota vėdinimo sistema langų angoms

Fig. 16: Decentralizuota vėdinimo sistema langų rėmams, šaltinis: Zehnder Group Deutschland 
GmbH [15]

Estetinė išorinio ir šalinamo oro kanalų integracija 
namo fasade 

Puikios garso izoliacijos vertės

• Sumažina išorinio triukšmo įsiskverbimą ir išplečia 
planavimo galimybes 

Puikiai tinka miesto centro gyvenamosioms 
patalpoms



Išvados
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Vėdinimo sistemos leidžia kontroliuoti ir stebėti oro mainus pastato viduje. Tokiu būdu oras 
taip pat gali būti filtruojamas 

Integruotas šilumos atgavimas naudoja išmetamo oro energiją grynam tiekiamam orui 
pašildyti arba atvėsinti. Tai gali sutaupyti daug energijos ir duoti ekonominę naudą.

Tinkamos sistemos pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir turi būti kruopščiai parinktas, 
siekiant užtikrinti idealų panaudojimą.
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