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,,Patalpų oras – tylus žudikas‘‘



Įkurta įmonė
Skinnskatteberge, Švedijoje

1974

Grynoji metinė apyvarta EUR
mln.

730

Šalys turinčios pardavimų 
skyrius

50

NASDAQ
OMX Nordic Exchange

2007

Vidutinis prekių kiekis 
mūsų logistikos centruose

>1,400

Darbuotojų skaičius

5,500
Klientų skaičius

> 20 300
Šalys į kurias 

eksportuojama

>130



Šiuolaikiškos ir efektyvios produkcijos
pardavimo įmonės yra net 50 šalių

Šalys su pardavimo 
skyriais

Šalys su pardavimo ir 
gamybos skyriais

Daugiau nei

300 000 m2

gamybos ploto yra
27 gamybinėse 

patalpose 20 šalių.



Oro užuolaidos ir
šildymo produktai

Vėdinimo  produktai Oro vėdinimo įrenginiai

Prekiniai ženklai



VERSLO CENTRAI

PRAMONĖ

GYVENAMIEJI 
NAMAI

MOKYKLOS ir
VISUOMENINĖS 
PASKIRTIES 
PASTATAI

JŪROS, 
NAFTOS ir 
DUJŲ

DAUGIAAUKŠTĖS
ir POŽEMINĖS 
STOVĖJIMO 
AIKŠTELĖS

FARMACIJOS 
PRAMONĖ ir
LIGONINĖS

TUNELIAI

Taikymo sritys

DUOMENŲ 
CENTRAI

BASEINAI ir
SPORTO CENTRAI



• Aplinkos temperatūra

• Oro kokybė

• Triukšmas

• Apšvietimas

Patalpų mikroklimatas



Mums rūpi Jūsų sveikata!

Kiek žmogus per dieną suvartoja maisto, vandens ir oro?

1 kg maisto

3 kg vandens

15 kg oro
90% laiko praleidžiame namuose
ar biure



Blogas vėdinimas
Teršalai galintys sukelti ūmius ir lėtinius sveikato sutrikimus

Esant per didelei CO2 koncentracijai ore atsiranda 

drėgmė, kvapai. Viršijus ribinę vertę, gali kamuoti 

galvos skausmas, nuovargis, dėmesio koncentracijos 

ar miego sutrikimai.

• Anglies dioksidas (CO2)



Blogas vėdinimas
Teršalai galintys sukelti ūmius ir lėtinius sveikatos sutrikimus

Palėsių sporoms patekus į virškinimo sistemą gali vystis 

maisto alergija, patekus į žarnyną - sutrikti virškinimas, 

pasireikšti galvos skausmai,  nervinis dirglumas, 

nuovargis, odos perštėjimas arba sukelti lėtines ligas 

kaip brochinė astma, šienligė, kvėpavimo takų 

uždegimas. 

• Drėgmė

• Pelėsis



Blogas vėdinimas
Teršalai galintys sukelti ūmius ir lėtinius sveikato sutrikimus

Netinkamai ar visai nevėdinant patalpų, aplinkoje 

gali atsirasti virusinių ligų sukėlėjų. Dėl to išauga 

tikimybė jomis susirgti.

• Mikrobiologinis užterštumas



Vėdinimo privalumai:

• Sveikata

• Komfortas

• Produktyvumas

Kodėl reikalingas vėdinimas?
Pakeisti patalpų orą grynu ir švariu lauko oru



CO2 - žmogaus nepasitenkinimo indikatorius



Oro kokybės įtaka Jūsų našumui



• Natūralus vėdinimas

• Mechaninis vėdinimas - ventiliatoriai 

naudojantys oro ištraukimo sistemas

• Mechaninis vėdinimas - subalansuota sistema 

su šilumos atgavimu

Vėdinimo sistemų tipai:



• Oras ištraukiamas per vertikalius vėdinimo kanalus

- Šiltas oras kyla (Kamino efektas) ir sukelia neigiamą slėgį 

patalpose

• Lauko oras į vidų patenka per tarpus sienoje, duryse ir 

languose

• Naudojama senuose, nesandariuose namuose

Vėdinimo sistemos – Natūralus vėdinimas

+ Puikiai veikia žiemos metu, nėra elektros ar energijos išlaidų

- Patenkantis oras į patalpas – lauko temperatūros

- Neveikia vasaros metu

- Patenkantis oras nėra valomas filtrais



• Stoginis ar kanalinis ištraukimo ventiliatorius sukelia 

neigiamą slėgį namuose ir taip oras ištraukiamas per 

kaminą

• Į vidų oras patenka per įmontuotas languose sklendes, dėl 

patalpose esančio neigiamo slėgio

Vėdinimo sistemos – Mechaninis vėdinimas

+ Lengva sumontuoti

- Energetiškai neefektyvu

- Nėra tiekimo filtrų, tiekiamas oras nėra valomas

Ventiliatorių naudojanti oro ištraukimo sistema



• Tiekimo ir ištraukimo ventiliatoriai dvejuose atskiruose 

ortakiuose

• Šilumos atgavimas iš šalinimo oro į tiekiamą, naudojant 

vėdinimo įrenginį

• Į patalpas tiekiamas švarus, išvalytas oras

Vėdinimo sistemos – Mechaninis vėdinimas

+ Subalansuota sistema

+ Enegetiškai efektyvi ir lanksti montavimo sistema

+ Leidžia užtikrinti gerą vidaus aplinką

+ Valomas tiekiamas oras

Subalansuota sistema su šilumos atgavimu



Vėdinimo sistemos
Subalansuota vėdinimo sistema su šilumos atgavimu (su šilumokaičiais)

Šalinamas oras Tiekiamas oras

Tiekiamas oras Oro vėdinimo įrenginys Šalinamas oras



Pirmojo Lietuvoje A+ energetinės klasės daugiabučio
Latvių g. 54, Vilniuje vėdinimo sistema



Tipinio aukšto vėdinimo sistemos planas



Stogo vėdinimo sistemos planas



Daugiabutyje sumontuotas vėdinimo įrenginys



Daugiabutyje sumontuotas vėdinimo įrenginys



Pagrindiniai vėdinimo įrenginio komponentai

• Aukšto efektyvumo rotacinis šilumogrąžis

• IE4 klasės efektyvus EC tipo varikliai

• T2 klasės šilumos laidumo panelė

• Rėmo konstrukcijos šalčio tilteliai TB2 klasės



Rotacinis šilumogrąžis

• Rotacinis šilumogrąžis pagamintas iš plonos 

gofruotos plokštės susuktos į būgną, kuris 

nuolatos sukasi tarp šilto ir šalto oro srautų

• Rotacinis šilumogrąžis perneša iš patalpų 

šalinamo oro šilumą šaltam, iš lauko -

tiekiamam orui

Tiekimo oras
+10°C

Ištraukimo oras
+20°C

Lauko oras
-20°C 

Išmetimo oras
-10°C



Vėdinimo sistemos montavimo darbų eiga



• Vėdinimo įrenginys

• Ortakių sistema (ortakiai, fasoninės dalys, triukšmo 

slopintuvai ir kt.)

• Pastovaus oro srauto reguliavimo sklendė (CAV) (oro 

tiekimo sistemoje)

• Reguliavimo sklendės (oro ištraukimo sistemoje)

• Oro tiekimo difuzoriai

• Oro ištraukimo grotelės

Pagrindiniai vėdinimo sistemos komponentai



• Įrenginio montavimo vieta:

- Daugiabučio stogas

- Lifto šachtos techninė patalpa

- Pastato rūsys

Svarbu įsivertinti rengiant investicinį planą

• Vėdinimo sistemos reguliavimas:

- Pastovaus srauto oro sklendės

- Rankinio reguliavimo sklendės



Šviežias patalpų oras – sveikas žmogus!



Ačiū už dėmesį!

sarunas.sekstela@systemair.lt


