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                       Techniniai daviniai bei reikalavimai nepriklausomo šilumos g-tojo 

pajungimui prie RK-3 katilinės Vilniaus g.89c aptarnavimo zonos  šil.tinklų 
                                                                           Nr.2 

2014 m. kovo mėn. 14d. 

Ukmergė 

          Techninai daviniai išduodami  UAB “Ukmergės katilinė“ adresu Vilniaus g.89f  ir 

galioja iki 2015 m. kovo  mėn. 31 d.  

Pastaba: Iškilus nenumatytoms aplinkybėms techniniai daviniai bei reikalavimai gali 

būti keičiami įspėjus nepriklausomą šil. gamintoją prieš 10d. 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Kiekis 

esamas naujas iš viso 

1. Skaičiuota darbinė tiekiamo šilumnešio 

temperatūra ( šild.sezono metu) 

0
C 95 95 95 

2. Skaičiuota darbinė grąžinamo šilumnešio 

temperatūra ( šild.sezono metu) 

0
C 48 48 48 

3. Skaičiuota darbinė tiekiamo šilumnešio 

temperatūra (ne šild.sezono metu) 

0
C 72 72 72 

4. Skaičiuota darbinė grąžinamo šilumnešio 

temperatūra ( ne šild.sezono metu) 

0
C 40 40 40 

5. Didžiausias darbinis slėgis tiekimo 

linijoje (šildymo sezono metu) 

 bar 5,7 5,7 5,7 

6. Mažiausias darbinis slėgis grąžinimo 

linijoje (šildymo sezono metu) 

bar 3,0 3,0 3,0 

7. Didžiausias darbinis slėgis tiekimo 

linijoje (ne šildymo sezono metu) 

 bar 5,2 5,2 5,2 

8. Mažiausias darbinis slėgis grąžinimo 

linijoje (ne šildymo sezono metu) 

bar 3,0 3,0 3,0 

9. Šiluminis apkrovimas: 

               Max šild.sezono metu 

               Min ne šild.sezono metu 

 

MW 

 

                      10,5 

                      0.7 
 
Kiti reikalavimai: 

1. Šil.tinklų pasijungimą atlikti į RK-3 katilinės adresu Vilniaus g.89c,Ukmergė kolektorių per 

nepriklausomą šil.tinklų pajungimo schemą (plokštelinį šilumokaitį) atliekant visus būtinus 

šil.tinklų vamzdynų privedimus bei pakeitimus katilinės šiluminėje , elektrotechninėje ir 

automatikos dalyse.  

2. Suprojektuoti ir įrengti pasijungimo taške šilumos apskaitos mazgą su distanciniu duomenų 

nuskaitymu ir perdavimu į bendrą dispečerinės Šviesos g.17 pultą. Šilumos apskaitos vietą bei 

schemą derinti su UAB“Ukmergės šiluma“. 

3. Iki šilumos tiekimo į RK-3 katilinę pradžios išpirkti UAB“Ukmergės šiluma“ priklausančius ir 

šiuo metu nenaudojamus šil.tinklus  patenkančius į sklypo adresu Vilniaus g.89f ribas.  

4. Visus prisijungimus ir kitus techninius sprendimus derinti su UAB “Ukmergės šiluma“, bei 

atlikti pasijungimo į katilinės kolektorių techninį projektą. 

       Sudarė  :  vyr.inžinierius                                Gimantas Bernotas 


