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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

APKURE UN VENTILĀCIJA  

 

Izejas dati 

Objekta apkures un ventilācija tehniskais projekts izstrādāts pēc arhitektūras 

rasējumiem, projektēšanas uzdevuma un tehnoloģisko iekārtu izvietojuma ēdnīcas 

blokā.  

Projekts izstrādāts, ievērojot šādus projektēšanas normatīvos dokumentus un 

informatīvos materiālus: 

1. LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”. 

2. LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. 

3. LBN 201-07 „Ugunsdrošības normas”. 

4. LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.  

5. LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. 

6. LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”. 

7. MK noteikumi Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmskolas izglītības programmas”. 

Āra gaisa aprēķina temperatūra ziemā -23,0°C, vidējā apkures sezonas 

temperatūra -0,5˚C. Telpu aprēķina temperatūras apkurei – saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.596. Gaisa apmaiņas pieņemtas, izejot no LBN 231-03 prasībām 

(LVS CR 1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”) un tehniskā 

literatūrā dotām aprēķinu metodikām. 

 

Apkure. 

Paredzēta radiatoru apkure.  

Siltumnesējs radiatoru apkures sistēmai – ūdens ar parametriem 70-50˚C no 

siltummezgla. 

Cauruļvadu slīpumi-0,002 bultiņu norādītajos virzienos. 

Radiatoru sistēma – divcauruļu. Cauruļvadi izvietoti grīdas konstrukcijā un zem 

griestiem. 

Cauruļvadi - no Uponor Unipipe daudzslāņu caurulēm.  

Sildķermeņi –firmas „Rettig” tērauda radiatori „Purmo – Compact”. Individuālai 



siltuma atdeves regulēšanai uz radiatoru pievadiem paredzēti sākotnējās 

regulēšanas vārsti RTD-N ar termostatiskiem sensoriem RTS-EVERIS 4230. 

 

Ventilācija.  

Ieprojektēta 1 pieplūdes, 6 mehāniskās nosūces un 5 dabīgas nosūces 

sistēmas. 

Pieplūdes iekārta izvietota uz ēkas jumta, nosūces ventilatori – uz jumta un 

gaisa vados. 

 Gaisa vadi virs ēkas jumta jāizolē ar siltuma un pretkondensāta izolāciju 

PAROC LAM 50ALC δ=100mm un jāpārklāj ar cinkoto skārdu δ=0,5mm.  

Pieplūdes iekārta P1 tiek aprīkota ar gaisa filtriem, ūdens gaisa sildītāju, 

ieņemšanas vārstiem un automātikas bloku. Automātikas bloks, kurā iekļauts 

frekvenču pārveidotājs, nodrošinās iekārtas darbību 2 režīmas: 

1. Nominālais režīms – darbojas visas nosūces sistēmas ( ieskaitot N5 ), 

frekvenču pārveidotājs nodrošina sistēmas P1 ventilatora ražību 8780 m3/h. 

Sistēmā N5 vārsts ar izpildmehānismu LM24A-S ( ar papildkontaktu ) 

atvērts. 

2. Samazinātas jaudas režīms – ar individuālu vadības slēdzi izslēdzot 

ventilatoru N5, aizveras vārsts ar izpildmehānismu, sistēmas P1 ventilators 

pārslēdzas uz zemāku frekvenci, kas nodrošina ventilatora ražību 5260 

m3/h. 

Gaisa vadi paredzēti no cinkotā skārda. 

Uz visiem gaisa vadu nozarojumiem paredzēti droseļvārsti, kuri nodrošina gaisa 

apjoma regulēšanu. 

Lai samazinātu ventilācijas iekārtu radīto troksni telpās līdz normatīvam, kas 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr.599 ir 35-40 dBa, paredzēti trokšņu slāpētāji. 

Visām telpām, kurās ir tikai nosūces ventilācija, paredzēta sprauga starp grīdu 

un durvju apakšējo malu – 2cm.  

Gaisa apstrādes sistēmu automātika nodrošinās: 

- vēlamo pieplūdes gaisa temperatūru gada aukstajā un pārejas periodā; 

- aizsardzību pret kaloriferu aizsalšanu; 

- signalizāciju par iekārtu bojājumiem un filtru piesārņojumu. 

 

 

 



Kaloriferu siltumapgāde. 

Sistēmas P1 kaloriferu siltumapgādei siltumnesējs - 35% glikola/ ūdens 

maisījums ar parametriem 70-50˚C, kas tiek sagatavots siltummainī siltummezglā. 

Cauruļvadi ar nosacīto Ø līdz 32 mm – no vara, ar Ø lielāku par 32mm – no ūdens/ 

gāzvadu caurulēm. Cauruļvadi - no elektrometinātām caurulēm ar izolāciju PAROC 

PSALCT ēkā δ=20mm, ārpus ēkas - δ=50mm.        

 

Ugunsdrošības  pasākumu pārskats 

Apkures un ventilācijas sistēmās ievērotas LBN 201-07 un LBN 231-07 

prasības. Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošo nodalījumu sienas uzstādīti 

ugunsdrošie vārsti ar ugunsizturības robežu EI60. Tranzīta gaisa vadi pārklāti ar 

ugunsdrošo izolāciju (E160). 

Bez tam vietās, kur apkures un siltumapgādes cauruļvadi šķērso starpstāvu 

pārsegumus un ugunsdrošo nodalījumu sienas uzstādīt čaulas ar E160 un spraugas 

aizpildīt ar ugunsdrošiem (E160) hermetizējošiem materiāliem. 

 

 

 

 

 

 

AVK sistēmu galvenais speciālists:     I. Nollendorfs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


