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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
EĮĮBT

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22 Suvestinė redakcija: Įsakymas 1-263 2019-09-30 .
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės ( Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m.
vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28)
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ( Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m.
gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-309). Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01.
Elektros tinklų apsaugos taisyklės.( Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d.
įsakymas Nr. 1-93). Suvestinė redakcija nuo 2010-01-01.
Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016
m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 1-281)
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m.
kovo 30 d. įsakymas Nr. 1-100), Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01.
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-211) Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01
Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir
topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338) Suvestinė redakcija
nuo 2014-11-01 iki 2016-03-02
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22) Suvestinė redakcija nuo 2019-07-02
„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
„Statinio statybos rūšys“
„Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“
„Esamų statinių tyrimai“
„ Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra ”
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“
Visuomeninės paskirties statiniai
Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
Apsauga nuo žaibo. 1 dalis. Bendrieji principai.
Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas.
Apsauga nuo žaibo. 3 dalis. Fizinė žala statiniams ir pavojus gyvybei.

AEĮĮT
EĮĮT
ETAT
EĮBT
SEĮĮT
ETET
GKTR 2.11.03:2014
GSPR
EĮĮBT
STR 1.01.02:2016
STR 1.01.08:2016
STR 1.01.03:2017
STR 1.03.01:2005
STR 1.06.01:2016
STR 1.04.04:2017
STR 1.01.04:2015
STR 2.02.02:2004
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.06:2009
LST EN 62305-1
LST EN 62305-2
LST EN 62305-3.
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STATINIO PROJEKTOJAMOS ELEKTROTECHNIKOS DALIES PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS

Mato vnt.

Elektros energijos tiekimo kategorija

Kiekis
III

Elektros tinklo įtampa

V

400/230

Bendras projektuojama įrengta gala

kW

-

Maksimalus pareikalaujamas projektuojamas galingumas

kW

-

Elektros apšvietimo projektuojama įrengta galia

kW

-

Galios įrenginių projektuojama įrengta galia

kW

-

Avarinio apšvietimo įrengta galia

kW

-

Ventiliacijos ir kondicionavimo įrenginių įrengta galia

kW

-

Galios koeficientas

Cos f

0,92

Metinis elektros energijos sunaudojimas (1920 val.m.)

kWh

-

IV SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)
4. inžinerinių tinklų ilgis*

m

-

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis

vnt.; mm2

-

PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr.
Programinė įranga
1.
Auto CAD LT
2.
Microsoft Office
4.
PDF24
5.
Signa 2010 (beta)
Techninio darbo projekto elektrotechnikos dalis parengta pagal statinio projektavimo užduotį.
Projekte numatomi sekantis darbai
Žaibosaugos projektiniai sprendimai
Vadovaujantis STR 2.01.06:2009, po rizikos faktorių įvertinimo ir apsaugos klasės parinkimo pastatui priimta IV klasės
žaibosauga. Statinio stogas yra iš BROOF degumo klasės. Stogų degumo reikalavimai nekeliami. Aktyvieji žaibo ėmikliai gali būti
naudojami tik tada, kai jie atitinka Europos Sąjungos direktyvose, normatyviniuose saugos ir paskirties dokumentuose ir kituose teisės
aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir kokybės reikalavimams.
Aktyvusis žaibolaidis turi būti įrengiamas pačioje aukščiausioje statinio vietoje. Aktyviojo žaibolaidžio viršūnė turi būti mažiausiai 2
m aukščiau, negu jo saugoma statinio dalis, įskaitant antenas, stogus, rezervuarus ir pan.
1.
Numatomas vienas aktyvus žaibolaidis ant h=3,0 m aukščio stovo (hx=2,0 m virš saugomo statinio dalies).
2.
Aktyvaus žaibolaidžio altitudėje +11,85 m minimalus apsaugos spindulys Rpx=√hx(2D-hx)+ΔL(2D+ΔL) = 28 m. Atvirkštinio
išlydžio (kibirkšties) ilgis ∆L priimamas 30 m.
3.
Įžeminimo laidininkas pastato konstrukcijomis klojamas atvirai, pritvirtinant jį specialiomis tvirtinimo detalėmis.
4.
Įžeminimo laidininkas prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas išardoma jungtimi su žaibolaidžio tikrinimo sistema („RodCheck“),
kurią būtina atjungti, kai norima išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. Jungčio montavimo aukštis h=1.5 m virš žemės (LST EN 62305-3
p.Е.5.2.4.2 IEC 62305-3-2006).
5.
Apskaičiuoti žaibo iškrovu kiekius, ant nuvediklių prie kontrolinių sujungimu, montuojama magnetinė kortelė.
6.
Su žaibosaugos sistema jungiami visi metaliniai stogo elementai: antenų stovai (nebent tai draudžia gamintojas), metaliniai laiptai,
kopėčios, apskardinimo elementai.
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7.
Žaibolaidžio įžeminimo kontūras sujungiamas su 0,4 kV įvadiniu įžeminimo kontūru cinkuota plieno juosta 40x4 mm. Bendra
žaibosaugos įžeminimo kontūro varža privalo būti nedaugiau kaip 10 Omų.
8.
Metalinių konstrukcijų sujungimuose, per÷jimo varžos negali būti didesn÷s kaip 0,03 Omo.
9.
Montavimo darbai atliekami vadovaujantis EĮĮT, STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorin÷ statinių apsauga nuo žaibo".
Decentralizuoto v÷dinimo įrenginiai.
Vadovaujantis Butų kambariuose projektuojami decentralizuoto v÷dinimo įrenginiai su keraminiais rekuperatoriais reversiniais EC ašiniais
ventiliatoriais, integruota automatika ir nuotolinio valdymo pultais. Decentralizuoto v÷dinimo įrenginai pajungiami prie butų elektrops tinklų,
pasirenkant artimiausią pajungimo tašką.
Įmontuojami ne mažiau kaip 1 porą, ne daugiau kaip 2 poras vienoje elektros grandin÷je. Grandin÷ ir jungikliai prijungiami atitinkamai pagal
pavaizduotą pajungimo schemą.

Kabelį sujunkite su kištuku (prijungti pagal „Montavimo instrukcija. Decentralizuota v÷dinimo sistema su e² tipo rekuperatoriumi. 2 dalis“).
Įstatykite jungtį į šilumokaičio korpuse specialiai tam skirtą vietą
Ventiliacijos sistemos duomenis apie sumontuojamu v÷dinimo įreginių tikslinti v÷dinimo projekto dalyje.
Baigiamosios nuostatos.

Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis susijusiais LR galiojančiais norminiais dokumentų reikalavimais.
Techninėse specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos medžiagos ir gaminiai - rekomendacinio
pobūdžio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių
specifikacijų) reikalavimuose.
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.

Žaibosaugos rizikos faktorių įvertinimo ir apsaugos klas÷s parinkimo skaičevimai:
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI ............................................................................................................................................... 1
RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI.......................................................................................................................... 2
PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ ........................................................................... 2
STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS ................................................................................................................................................. 2
STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI .................................................................................................................................... 3
DARBŲ SAUGA ...................................................................................................................................................................................... 3
PRIEŠGAISRINĖ SAUGA....................................................................................................................................................................... 3
ŽAIBOSAUGA ......................................................................................................................................................................................... 4
ŽAIBOLAIDŽIŲ KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI .................................................................................................................................. 4
STATYBOS MONTAVIMO DARBAI. ...................................................................................................................................................... 5
VIDAUS ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO DARBAI. .................................................................................................................... 5
ŽEMĖS DARBAI ..................................................................................................................................................................................... 6
PRIETAISŲ ŽYMEJIMAS........................................................................................................................................................................ 6
VIETINIAI BANDIMAI .............................................................................................................................................................................. 6

PROJEKTAS
Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto
dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. Ši specifikacija apima medžiagų,
įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.
Darbai apima statybai montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus
bei reguliavimus, kokie aprašyti šiose specifikacijose, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.
Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šiose specifikacijose, bet ir visus atsitiktinius
įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam Darbų atlikimui. Rangovas turi užtikrinti, kad Darbai butų tinkamai vykdomi ir
užbaigti. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbų dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi užtikrinti,
kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai
bei pakeitimui. Rangovas taip pat privalo užtikrinti stovinčiam žmogui pakankamą aukštį maksimaliame galimame plote su lengvu,
saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų.
1.1. ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei Lietuvos draudimo
kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. Rangovas yra atsakingas už visus leidimų, sutikimų ar
dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų.
Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus. Visos
konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo
dokumentą.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo
sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimu metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių
teises aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir / ar savivaldybės institucijų.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus tai įforminant aktu, o
baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų
paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su
Užsakovu ir gauti jo pritarimą.
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1.2. RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI
Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti Užsakovas. Brėžiniai ir kita
dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui
statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. Patikslinimais natūroje.
Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu.
1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ
Ši specifikacija turi būti naudojama drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų,
svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas
apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie
konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje
galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos ir, ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais
reikalavimais, Užsakovas, Inžinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir, papildyti atitinkamus šių
specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus Tuo atveju, jeigu
šios specifikacijos ir / ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija,
susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas
ir Inžinierius raštu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus
specifikacijų ir / ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdamas tolimesnius darbus.
1.4. STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo
specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Bet kurį specifikacijose nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku
vietiniu. Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio
produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai
turi būti pateikti su:
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- nurodyta ar skirta interjerui ar eksterjerui;
- spalvos nuoroda;
- įrenginio pagaminimo data;
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą priežiūros,
valymo bei pakeitimo tikslu. Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir kurių
pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos
technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai.
Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins
techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas komponentus bei medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti
sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas,
atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.
Nenaudotinos medžiagos
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilinių (pvz. teflono), švino,
švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų
(pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų
medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus
kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma
kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga,
pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė Jei reikalaujama, kad
naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi
turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo
stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi
būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos,
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.
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Gaminių ir medžiagų pristatymas Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos
žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.
Saugojimas aikštelėje Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje medžiagos turi
būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga
būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi
būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.
1.5. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
Naudoti paskutinio leidimo normos ir standartus. Visa naudojama įranga ir medžiagos turi būti turėti Lietuvoje galiojančius
atitikties sertifikatus.
Visos medžiagos tiekiami pagal ši projektą, turi atitikti projekto specifikacijas ir būti sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis.
Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį.
Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir
normos, tuomet reikia laikytis "Techninių specifikacijų" reikalavimų.
1.6. DARBŲ SAUGA
Elektros įrenginių apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo į apdangalą ir įrenginio vidų bei žmogaus prisilietimo prie
srovinių dalių, taip pat vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnis turi būti parinktas atitinkantis įrengimo ir eksploatavimo
sąlygas.
1.7. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų
užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros
laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo
vietose. Laiptinėse draudžiama elektros instaliacija, išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti. Jeigu
pastato patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti žmones apie gaisrą, elektros tiekimas joms turi būti atliekamas pagal
pirmą patikimumo kategoriją. Elektros įrengimai, įrengti užrakinamuose sandėliuose, kuriose yra gaisrui pavojingos zonos, turi
turėti elektros jėgos ir apšvietimo atjungimo aparatą sandėlio išorėje. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jų
užsandarinamos nedegiomis medžiagomis nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdžiams, kertant
konstrukcijas, kabeliai iš abiejų statybinės konstrukcijos pusių po 30cm turi būti padengti ugniai atspariais dažais.
Pastatuose, kurių statybinės konstrukcijos yra iš nedegiųjų medžiagų, grupiniai tinklai gali būti tiesiami užsandarintai,
be galimybės juos pakeisti sienų, pertvarų ir perdangų grioveliuose, po tinku, grindų ruošinio sluoksnyje arba statybos produktų
kiaurymėse kabeliais arba izoliuotais laidais su apsauginiu apvalkalu. Draudžiama tiesti laidus užsandarintai, be galimybės
juos pakeisti tiesiogiai sienų, pertvarų ir perdangų plokštėse nei jų pramoninės gamybos metu, nei plokščių sandūrose statant
pastatus.
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2.

ŽAIBOSAUGA
STR 2.01.06:2009 pastatui priimta IV kategorijos žaibosauga. Nuvedimo laidininkas per visą savo ilgą
neturi turėti nei kilpų, nei aštrių kampų, kurie stipriai padidina nuvedimo laidininko induktyvinę varžą, ir gali
tapti elektrinio prasimušimo tarp skirtingų nuvedimo taškų, priežastimi. Be to veikiamos elektrodinaminių jėgų
nuvedimo laidininkas gali būti nutrauktas. Visais atvejais sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamų detalių
privalo būti nemažiau kaip du kartus didesnis už sujungiamų detalių skerspjūvį. Metalinių konstrukcijų
sujungimuose, perėjimo varžos negali būti didesnės kaip 0.03 omo. Bendra žaibosaugos įžeminimo kontūro
varža privalo būti nedaugiau kaip 10 Omų. Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo
korozijos, juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva.
2.1. ŽAIBOLAIDŽIŲ KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI
Naudojimas Pavadinimas
Žaibolaidis - pradinis aktyvinimas ΔT- 30 μs;
aktyvinis
- apsaugos spindulys horizontalioje plokštumoje Rp- nemažiau
28 m;
įžemiklis,
skirtas
statiniams
su apsaugos
nuo žaibo
pagal VDE
0185-305-3
(IEC
62305)
ir
apsaugos
nuo
elektros
smūgio
įžeminimo
sistemomis
pagal DIN
18014

Gaminio paveikslas

Plieninė cinkuota juosta
- Paviršiaus apibūdinimas karštai cinkuotas;
Medžiaga - plienas;
- Matmenys plotis x aukštis (mm): 30 x 3,5;
- pagal DIN EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dalį);
- atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305);
- cinko sluoksnis: 500 g/m² (apie 70 µm).
Apvalusis laidininkas iš plieno
- Paviršiaus apibūdinimas karštai cinkuotas;
- Medžiaga - plienas;
- Galimi matmenys D (mm) 8;
- pagal DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2);
- atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305);
- RD 10 galima naudoti ir žemėje;
- cinko sluoksnis: 350 g/m² (apie 50 μm).
Jungtis prie elektrodo prijungti vielą arba juostą
-

-

Paviršiaus apibūdinimas karštai cinkuotas
Medžiaga - Plienas;
Pritaikymas (mm) Rd 8-10/FL40;
skirta giluminiam įžemikliui: Ø 20 mm
be tarpinės plokštės Tinka apvaliajam laidininkui Rd 8-10 ir juostai
iki FL 40 sujungti;
Su tarpine plokšte
Sumontuotas su 2 šešiabriauniais varžtais M10 x 30 ir 2
šešiabriaunėmis veržlėmis M10

Atskyrimo gnybtas apvaliems laidininkams Rd 8-10 ir FL 3040 plokštiems laidininkams
-

Paviršiaus apibūdinimas karštai cinkuotas
Medžiaga - Plienas;
Laidininko skersmuo - 8-10 mm;
Plokščias laidininko plotis - 30 mm;
Varžtas - М8х20;

Greito sujungimo gnybtas – universalus
-

Paviršius karštai cinkuotas;
Medžiaga – plienas;
Pritaikymas: Rd 8-10 mm;
Matmuo A (mm) 40;
T formos, kryžminiams ir lygiagretiems sujungimams ;
greitas montavimas, su varžtu M10 x 30 iš nerūdijančio plieno ;
atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305).

Universalus laikiklis vielai Rd 8-10 mm
-

su vidiniu sriegiu M8 arba kiauryme Ø 7 mm;
atsparus oro sąlygoms ir temperatūrai nuo -35 °C iki +90 °;
Medžiaga: Poliamidas;
Pritaikymas vielai (mm): Rd 8-10;
- Montavimo aukštis: 20 mm
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Laikiklis sieninis, žaibolaidžiui
- žaibolaidžiams ir įžeminimo elementams kurių diam Rd 8
- montuojama su skersiniu ir šešiabriauniais varžtais M6 x 16
- su vidiniu sriegiu M8 arba kiauryme Ø 7 mm
- Medžiaga: Cinko liejinys (slėgimo būdu)
Įžeminimo elektrodas
- Medžiaga – plienas;
- Ilgis (mm) – 1500;
- Išorinis skersmuo (mm) – 20;
- Sujungimo rūšis – Bemovis;
- Cinko storis ne mažiau 70 μm;
- su antgaliu ir anga sujungimui;
- apvalus antgalis su dviem specialiais fiksavimo elementais;
- atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305);
- trumpo jungimo srovė Ik (50 Hz), laikas 1 s, temp. maks 300
°C: 7,9 kA (219 20 ST)
Elektrodo kalimo antgalis įžeminimui
- Įžeminimo elektrodų ST ir BP antgalis;
skirta giluminiam įžemikliui: Ø 20 mm;
- Paviršius karštai cinkuotas
Žaibolaidžio tvirtinimo konstrukcija prie kamino

Aliumininis sudėtinis žaibolaidis
tinka vėjo apkrovoms pagal „Eurocode 1“: DIN EN 1991-1-4
• esant ilgiui >2,5 m reikalingas papildomas tvirtinimas, pvz.,
izoliuotas rekomenduojamas distancinis laikiklis
•paskutinis metras sumažinamas nuo Ø 16 mm iki Ø 10 mm,
medžiaga: AlMgSi
•tinka stovų sistemai „FangFix“
• galimas aukštis, mm: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000
Antikorozinė juosta
- Medžiaga Petrolatumas ;
- Plotis: 50 mm;
- Ilgis: 10 m;
- antžeminėms ir požeminėms jungtims apsaugoti;
- plotis: 50 mm; 100 mm, storis: apie 1,1 mm;
- iš petrolatumu dengto cheminio pluošto audeklo;
- galima apdirbti šaltą

3.

STATYBOS MONTAVIMO DARBAI.
3.1.

VIDAUS ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO DARBAI.

BENDRIEJI NURODYMAI
Elektros laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms.
Laidininkus tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruožuose ir 0,15m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei 0,05-0,1
atstumu nuo atšakų dėžučių arba aparatų (prietaisų).
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4.

ŽEMĖS DARBAI

Reikalavimai vykdant žemės darbus.
Prieš pradėdamas darbus, rangovas miesto ar rajono savivaldybėje turi gauti statybos leidimą, o kai jis neprivalomas, leidimą žemės
kasimo darbams. Darbai vykdomi pagal statybos techninį reglamentą STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai “
Statybos darbų vadovas privalo:
− Pradėti žemės darbus tik gavęs statybos leidimą, o kai jis neprivalomas, leidimą žemės kasimo darbams, turėti patvirtintą
projektą, statybos darbų žurnalą ir kabelio trasos nužymėjimo aktą arba schemą;
− Kabelių tranšėjų kasimas požeminių komunikacijų apsaugos zonose atliekamas gavus šias komunikacijas eksploatuojančių
organizacijų leidimą.
− Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 5 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms kurioms priklauso kasimo zonoje esantys
tinklai, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;
−
Žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovui, vykdyti eksploatuojančios organizacijos atstovo nurodymus.
−
Aptikus projekte nenurodytas požemines komunikacijas, įrenginius, sprogmenis ar šaudmenis, žemės darbus reikia nutraukti,
darbuotojus išvesti į saugią zoną ir saugoti, kad į pavojingą zoną nepatektų pašaliniai asmenys, kol bus išaiškintas požeminių
komunikacijų ar įrenginių pobūdis ir gautas atitinkamas leidimas.
−
Jeigu atliekant žemės darbus pajuntamas dujų kvapas, darbus reikia nutraukti, o darbuotojus išvesti iš pavojingos vietos, kol
bus nustatytos ir pašalintos dujų atsiradimo priežastys.
−
Kasant kabelių trasas, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki veikiančių kabelių.
−
Vykdant žemės kasimo darbus gatvėse ir keliuose, darbo vieta turi būti aptverta ir paženklinta kelio ženklais. Kelio ženklų
įrengimo schema turi būti suderinta su kelių policija.
−
Draudžiama dirbti mechanizmais, pastatytais ant šviežiai supilto, nesuplūkto ar silpno grunto, taip pat dėti ir laikyti kabelį,
būgnus, mechanizmus ir kitas darbo priemones prie tranšėjos krašto.
−
Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos eksploatuojančių organizacijų atstovams.
−
Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią eksploatuojančios organizacijos atstovui. Užpilamas gruntas
sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią pranešama ne vėliau kaip prieš parą.
−
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas
pagal statinio projekto sprendinius.
Geodezinis trasos nužymėjimas:
−
Nužymima gairėmis trasos posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis;
−
Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;
−
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos pagal visą
kasamos tranšėjos plotį ir gylį); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais:
−
Dalyvaujant rangovo ir užsakovo atstovams, parengiamas geodezinės trasosnužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo
schema.
4.1. PRIETAISŲ ŽYMEJIMAS
Visa įranga turi būti sužymėta, naudojant kodus, nurodytus brėžiniuose. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.
4.2. VIETINIAI BANDIMAI
4.2.1. Bendroji dalis.
Bandymai turi būti vykdami taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dvejų nepriklausomų
atskaitos taškų. Pabaigus atskiras darbo dalis, Rangovas kartu su Užsakovu privalo atlikti visus vietinius bandymus. Rangovas savo
lėšomis užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, reikalingais efektyviam darbui bei priežiūrą. Prietaisų
tikslumas, reikalui esant, turi būti pademonstruotas. Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti išbandyta kaip visuma realioms
sąlygomis, kad Užsakovas įsitikintų, jog kiekvienas komponentas sąveikoje su likusia sistemos dalimi funkcionuoja teisingai.
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai, medžiagos ir
komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas. Derinimai, įrodantys, kad sistema veikia,
kaip numatyta, turi būti atlikti nemokamai.
4.2.2. Bandymai montažo metu
Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta patenkinamai ir atitinka kontrakto
reikalavimus. Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas ir užrašomos
visos klaidos arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas bandymams reikalingas priemones. Užsakovui turi būti leista naudoti
bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams vykdyti.
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA
PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO
EIL. NR.

3.
4.

Žaibolaidžio tvirtinimo konstrukcija prie kamino

5.

Juostinis laidininkas, karštai cinkuotas plienas

6.

Apvalusis laidininkas iš plieno

∅8 mm

Universalus laikiklis vielai ant stogo

Rd 8-10
mm2
Rd 8

2.

7.

KIEKIS PASTABOS
TS. 2

ŽAIBOSAUGA
Žaibolaidis aktyvinis apsaugos spindulys turi būti nemažesnis
nei nurodyta projekte
Aliumininis sudėtinis žaibolaidžio stiebas, bendras

1.

MATO
VNT.

Kompl

1

TS.2;2.1

Vnt.

1

TS.2;2.1

Vnt.

1

TS.2;2.1

40x4 mm

m.

20

TS.2;2.1

m.

60

TS.2;2.1

Vnt.

56

Vnt.

20

Vnt.

20

h-3 m

TS.2;2.1
TS.2;2.1

8.

Laikiklis sieninis, žaibolaidžiui

9.

Įžeminimo elektrodas

10.

Elektrodo kalimo antgalis įžeminimui

Vnt.

2

TS.2;2.1

11.

Vnt.

2

TS.2;2.1

12.

Kontrolinis sujungimas
Jungtis prie elektrodo prijungti vielą arba juostą

Vnt.

4

TS.2;2.1

13.

Antikorozinė juosta, 50 mm x10m

Kompl.

1

TS.2;2.1

14.

Pagalbinės montavimo ir tvirtinimo medžiagos

Kompl.

1

TS.2;2.1

15.

Įžeminimo kontūro varžos matavimai

Vnt.

2

TS.2;2.1

16.

tranšėjos kasymas rankinių būdu

m.

15

TS.4

17.

grunto tankinimas vibroplokštėmis

m3

4,5

1m-0,3 m3

m.

160

TS.14

vnt

50

TS.18

Kompl

8

18.
19.
20.

Ilgis
(mm) –
1500

BUTOSE MINI REKUPERATORIŲ PAJUNGIMO
MEDŽIAGOS
Vidaus kabelis vario gyslomis LST 2010, Dca s2,d2,a2; 300/500 3x1,5 mm2
V
Paviršinio montavimo instaliaciniai universalūs kabeliniai
20x20x200
0
kanalai
Tvirtinimo medžiagos

0
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SPDV E
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