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Pastato energinio naudingumo 
skaičiavimo duomenys

Statytojas Ekspertas/Projektuotojas
UAB "Miesto namai" Karolis Banionis

atestatas: Nr.0084
pažymėjimas: Nr.M-142-15-LSIS-17

Pastatas/projektas
Projekto pavadinimas: Varžupio g. 3 vienbutis
Adresas: Varžupio g. 3, Akademija, Kauno m. sav.
Projektuotojas: ARM architektai
Energinio naudingumo klasė: A+

Pastato duomenys
PASTABA: ši duomenų suvestinė sugeneruota NRGpro programa (versija: 3.2.1.5; licencija: NRG-01998) iš duomenų failo:
Varžupio 3 Kaune PEN su šilumos siurbliu 20170627.nrgp [1601-01-01 02:00:00].
Lentelėse pateiktų duomenų žymenis, pavadinimus ir dimensijas žr. suvestinės priede.

Pastato paskirtis: Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai)
Patalpų temperatūra: ΘiH = 20,0 (°C)  
Skaičiavimas taikomas: ☑ visam pastatui    /    ☐ pastato daliai
Šildomų patalpų plotas: Ap = 103,95 (m²)
Skirstymas į zonas: neskirstoma (skaičiuojama kaip viena zona)

Zona-00:   Pagrindinė pastato zona

Gabaritai
Šildomas plotas: Ap = 103,95 (m²) Ilgis: LB = 10,00 (m)
Patalpų tūris: Vp = 267,66 (m³) Plotis: BB = 7,00 (m)
Aukštis: h = 5,92 (m) Šildomų aukštų sk.: nf = 2

Sandarumas
Deklaruojamas oro apykaitos rodiklis: n₅₀ = 0,60 (h⁻¹) ⬅ panaudotas skaičiavime

Deklaruojamas laipsnio rodiklis: n = 0,67

Skaičiuojamasis oro apykaitos rodiklis: n₅₀ = 3,50 (h⁻¹)

Skaičiuojamasis laipsnio rodiklis: n = 0,67

Pagrindinės įėjimo durys
Pataisos koeficientas durims: kd2 = 1,00

Durų tipas:       1 durys be tambūro tarp patalpų ir išorės

Karšto vandens ruošimo sistema
Karšto vandens ruošimo sistema: YRA

K.v.r. sistemos cirkuliacinis kontūras: NĖRA

Masyvumas
Lauko sienos:   Mūrinės arba betoninės

Pertvaros:         Įvairios (betoninės, mūrinės ir karkasinės arba iš kitų lengvų 

konstrukcijų)

Pertvaros:         Mūrinės arba betoninės

Perdenginiai:    Daugiau kaip pusė - betoniniai

Grindys:             Daugiau kaip pusė - betoninės, keraminių plytelių, linoleumo 
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ant betono ir pan.

Pastato vidaus šiluminė talpa: Cp = 27027000 (J/K)

Klasifikavimas pagal vidaus šiluminę talpą: Masyvus pastatas

Ilginių šiluminių tiltelių reikšmių apskaičiavimo patvirtinimas
Visos Ψ (W/(m·K)) reikšmės apskaičiuotos: TAIP

Zona-00:   ATITVAROS

Sienos
Atitvara A U Apibūdinimas k VA γ°

Siena 1-4 su lauku 34,26 0,113 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☐ P 90

Siena 1-4 su nešildomu garažu 22,89 0,113 Tarp šildomų ir nešildomų pastato 
patalpų

0,75 ☐ P 90

Siena 4-1 61,10 0,113 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☐ Š 90

Siena B-C 24,02 0,113 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☐ R 90

Siena C-B 34,78 0,113 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☐ V 90

Viso: 177,05

Stogai
Atitvara A U Apibūdinimas k VA γ°

Stogas_1 69,99 0,076 Tarp patalpų ir išorės 1,00 ☐ H 0

Viso: 69,99

Perdangos, kurios ribojasi su išore
NENURODYTA

Langais, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros
Atitvara A Ag U Konstrukcija Apibūdinimas k G g γ°

Langas_1 1a 0,90 0,81 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 Š 90

Langas_2 1a 4,39 3,95 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 R 90

Langas_3 1a 6,20 5,58 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 R 90

Langas_4 2a 4,39 3,95 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 R 90

Langas_5 2a 4,39 3,95 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 R 90

Langas_6 1a 3,53 3,17 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 P 90

Langas_7 2a 1,32 1,18 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 P 90

Langas_8 1a 1,88 1,69 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 V 90

Langas_9 2a 1,88 1,69 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 V 90

Langas_10 2a 2,60 2,34 0,850 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 0,50 V 90

Viso: 31,48

Apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonės
Skaidri atitvara Stogelis αov gov Kairė užtvara βfin.k gfin.k Dešinė užtvara βfin.d gfin.d Žaliuzės Judriosios αzal gzal

Langas_1 1a     

Langas_2 1a     

Langas_3 1a     

Langas_4 2a     

Langas_5 2a     

Langas_6 1a   ✓ 75 0,00  

Langas_7 2a     

Langas_8 1a     

Langas_9 2a     

Langas_10 2a     

Išorinės durys ir vartai:
Atitvara A U Konstrukcija Apibūdinimas k G γ°

Durys_1 2,20 1,400 Vienerios durys be tambūro Tarp patalpų ir išorės 1,00 9 V 90

Durys_2 (į garažą) 2,20 1,600 Vienerios durys be tambūro Tarp šildomų ir nešildomų pastato patalpų 0,80 3 Š 90

Viso: 4,40

Grindys ant grunto ir atitvaros, besiribojančios su gruntu

Grindys ant grunto - be ar su ištisine izoliacija
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NENURODYTA

Grindys ant grunto, izoliuotos pakraščiuose horizontaliai
NENURODYTA

Grindys ant grunto, izoliuotos pakraščiuose vertikaliai
Atitvara A P w Rf Termoizoliacinis sluoksnis dv.ins Dv λv.ins Rv.ins

Grunto att.(izol.pakraščiuose vertikaliai)_01 54,00 30,00 0,50 6,460 Polistireninis putplastis "EPS" grunte 0,350 0,700 0,045 7,778

Viso: 54,00

Grindys ant grunto, izoliuotos pakraščiuose horizontaliai[H] ir vertikaliai[V]
NENURODYTA

Šildomo rūsio atitvaros
NENURODYTA

Grindys virš vėdinamų pogrindžių
NENURODYTA

Grindys virš nešildomų vėdinamų rūsių
NENURODYTA

Ilginiai šiluminiai tilteliai
Tiltelis LΨ Ψ Tipas Apibūdinimas

Tarp pamato ir lauko sienos 23,50 0,150 Pastato pamatų ir sienos 
sandūra

Beton.grindys ar perdanga. Pamatų ir sienos termoizol.sl. 
susisiekia.

Tarp pamato ir nešildomo garažo 
sienos

6,50 0,220 Pastato pamatų ir sienos 
sandūra

Beton.grindys ar perdanga. Pamatų ir sienos termoizol.sl. 
susisiekia.

Siena su stogu ties karnyzu 7,10 0,100 Stogo ir sienos sandūra Stogo ir sienos termoizol.sl. susisiekia. Išorinis kampas.

Lango rėmas ir cokolis 6,42 0,120 Langų angokraščiai Tarp rėmo ir termoizol.sl. sienoje

Lango rėmas ir sarama 17,42 0,040 Langų angokraščiai Tarp rėmo ir termoizol.sl. sienoje

Lango rėmas ir termoizoliac sluoksnis 44,20 0,030 Langų angokraščiai Tarp rėmo ir termoizol.sl. sienoje

Tarp durų ir saramos 1,00 0,060 Durų angokraščiai Tarp rėmo ir termoizoliacinio sluoksnio sienoje

Tarp durų ir cokolio 1,00 0,120 Durų angokraščiai Tarp rėmo ir termoizoliacinio sluoksnio sienoje

Tarp durų ir termoizoliac sluoksn 4,40 0,050 Durų angokraščiai Tarp rėmo ir termoizoliacinio sluoksnio sienoje

Fasadų išoriniai kampai 26,30 -0,070 Sienų kampai Sienos išorinis kampas.

Siena su stogu ties parapetu 26,30 -0,040 Stogo ir sienos sandūra Stogo ir sienos termoizol.sl. susisiekia. Išorinis kampas.

Viso: 164,14

Zona-00:   SISTEMOS

Elektra (apšvietimas)
Pavadinimas A Patalpų apšvietimo įranga ηE

Apšvietimo_sistema 103,95 Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis 150

Viso: 103,95

Karšto vandens ruošimo sistema

Vamzdynai iki stovų
NĖRA (nes be cirkuliacinio kontūro)

Paskirstymo stovai
NĖRA (nes be cirkuliacinio kontūro)

Skirstomieji patalpų vamzdynai
Apibūdinimas U'hw.avg LSL Ilgis LSL žinomas

Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993m., d_izol ≈ ½ D_vamzd. 0,18 10,50 ☐

Šildymo sistema

Šilumos šaltiniai
Pavadinimas Tipas I/II τ η2 ŠLD KVR VDN

Šilumos šaltinis šildymui Šilumos siurblys / energija iš oro 1 1,00 3,480% ☑ ☐ ☐
Šilumos šaltinis vėdinimui Šildymas elektra 1,000% ☐ ☐ ☑
Šilumos šaltinis KV ruošimui Šilumos siurblys / energija iš oro 3,000% ☐ ☑ ☐

Šilumos šaltinių naudojami energijos šaltiniai
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Šilumos šaltinis Energijos šaltinis fPRn fPRr MCO2

Šilumos šaltinis šildymui Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis 2,80 0,00 0,60

Šilumos šaltinis vėdinimui Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis 2,80 0,00 0,60

Šilumos šaltinis KV ruošimui Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis 2,80 0,00 0,60

Prie šilumos šaltinių pajungtos karšto vandens talpos
Šilumos šaltinis Pajungtos talpos ŠLD KVR VDN

Šilumos šaltinis šildymui - ☑ ☐ ☐
Šilumos šaltinis vėdinimui - ☐ ☐ ☑
Šilumos šaltinis KV ruošimui Talpa_1 ☐ ☑ ☐

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įranga
Šilumos šaltinis K.v.r. įrangos reguliavimas ηhw.eq

Šilumos šaltinis KV ruošimui Automatinis su pastovios temperatūros k.v.talpose palaikymu 1,98%

Šildymo sistemos reguliavimo įtaisai
Reguliavimo įtaisų apibūdinimas η1

Reg.įtaisai apima viso pastato patalpų šildymo reguliavimą + yra termostat.šildymo prietaisų ventiliai ir patalpų arba išorės termostatas 0,98

Vandens talpos
Pavadinimas V n Vxn Tipas ŠLD KVR KSW Θhw.SW Θi.SW KSW50 Talpa 

izoliuota
Šildomoje 
patalpoje

Talpa_1 160,00 1 160,00 KVT ☐ ☑ 0,00 0,00 0,00 0,91 ☑ ☑
Viso: 160,00

Vėdinimas
Pavadinimas A Tipas Gvent ηre ηH.air Šil.šaltinis

Vėdinimo_sistema_1 103,95 Rekuperacinė su šildymu 0,55 0,80 1,00 Šilumos šaltinis vėdinimui

Viso: 103,95

Vėsinimas
Pavadinimas A Orą šaldančio įrenginio tipas ηEER

Nevėsinamas plotas 103,95 ( vėsinimo nėra ) 2,80

Viso: 103,95

ATSINAUJINANTI ENERGIJA

Vandenį šildantys Saulės kolektoriai
NENURODYTA

Fotovoltiniai Saulės kolektoriai
NENURODYTA

Horizontalios ašies vėjo elektrinės
NENURODYTA

Vertikalios ašies vėjo elektrinės
NENURODYTA

Hidroelektrinės
NENURODYTA

Atsinaujinančios energijos panaudojimo būdai
NENURODYTA

Skaičiavimo duomenų priedai
Pavadinimas Nr Data Gamintojas Produktas Kita informacija Pastaba

Projektas MNV03-01-
TDP-SA

- - DU GYVENAMOSIOS 
PASKIRTIES (VIENO 
BUTO) PASTATAI, 
ADRESU VARŽUPIO g. 
3, AKADEMIJA, 
NAUJOS STATYBOS 
PROJEKTAS

Techninis darbo projektas -
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PRIEDAS: ŽYMĖJIMAI

Sutartinis žymėjimas
Ap – šildomų patalpų plotas (m²)
Vp – šildomų patalpų tūris (m³)
LB – didžiausias pastato ilgis pagal pastato išorinius matmenis (m)
BB – didžiausias pastato plotis pagal pastato išorinius matmenis (m)
h – pastato aukštis, t. y. atstumas nuo grunto (arba šildomo rūsio grindų) paviršiaus iki aukščiausio šildomų patalpų lubų taško (m)
nf – šildomų aukštų skaičius (vnt)
A – plotas (m²)
U – atitvarų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m²·K))
k – atitvaros šilumos perdavimo koeficiento pataisos koeficientas pagal iš reglamento pasirenkamą atitvaros apibūdinimą
VA – vėdinamos atitvaros požymis (vėdinama ☑,  nevėdinama ☐)

– atitvaros orientacija pasaulio šalių atžvilgiu (Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV)
γ° – atitvaros išorinio paviršiaus pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos laipsniais (°)
G – langų/durų atitvarų oro skverbtis atitvaros ploto vienetui esant 100 Pa slėgių skirtumui (m3/(m2·h)
Ag – skaidrios atitvaros įstiklinimo plotas (m²)
g – skaidrios atitvaros įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas
gov, gfin.k, gfin.d, gzal – apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonių visuminės Saulės energijos praleisties koeficientai (neperšviečiamoms=0)
αov, αzal – skaidrios atitvaros stogeliui ir žaliuzėms nustatomas kampas (°)
βfin.k, βfin.d – skaidrios atitvaros kairėje ir dešinėje esančiai užtvarai nuo Saulės nustatomas kampas (°)
P – grindų ant grunto perimetras (m)
w – grindis ant grunto ribojančios sienos storis (m)
Rf – grindų ant grunto plokštės šiluminė varža (m²·K/W)
Dh – grindų horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio plotis (m)
Dv – grindų vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio gylis (m)
dh.ins, dv.ins – grindų horizontalaus ir vertikalaus pakraščių termoizoliacinio sluoksnio storis (m)
λh.ins, λv.ins – grindų horizontalaus ir vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio šilumos laidumo koeficientas (W/(m·K))
Rh.ins, Rv.ins – grindų horizontalaus ir vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža (m²·K/W)
Rf – grindų virš nešildomo rūsio/vėdinamo pogrindžio suminė varža (m²·K/W)
hgf – nešildomo rūsio/vėdinamo pogrindžio grindų sienų aukštis virš grunto lygio (m)
Uw – vėdinamo rūsio/pogrindžio sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m²·K))
zbf – rūsio/pogrindžio grindų gylis nuo grunto paviršiaus (m)
Rg – vėdinamo pogrindžio grindų suminė varža (m²·K/W)
event – vėdinamų pogrindžių vėdinimo angų plotas vienam vėdinamo pogrindžio perimetro metrui (m²/m)
Rbw – rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža (m²·K/W)
Rbf – rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža (m²·K/W)
nair – oro pasikeitimo dažnis nešildomame rūsyje (1/h)
Vb – nešildomo rūsio patalpų tūris (m³)
LΨ – ilginio šiluminio tiltelio ilgis (m)
Ψ – ilginio šiluminio tiltelio skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K))
ηE – patalpų apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklis (lm/W)
U'hw.avg – atitinkamų karšto vandens vamzdynų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K))
LV, LS, LSL – atitinkamų vamzdynų ilgiai (m) – tarp karšto vandens ruošimo įrenginio ir paskirstymo stovų, paskirstymo stovų ir patalpų skirstomųjų 
vamzdynų (jei L nežinomas, apskaičiuojamas iš pastato gabaritų)
η1 – pastato šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.)
τ – šildymo sistemos šilumos šaltinio darbo laiko koeficientas (priklauso nuo parinktų pirmojo ir antrojo (I/II) šilumos šaltinių)
η2 – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.)
ηhw.eq – karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos naudingumo koeficientas (vnt.)
V – karšto vandens talpos tūris (m3)
n – analogiškų įrangos vienetų (talpų, kolektorių, elektrinių ir pan.) skaičius (vnt.)
KSW – karšto vandens talpos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta (kWh/para)
θhwSW – karšto vandens talpos gamintojo tech.dokumentacijoje nurodyta k. v. temperatūra (°C), kuriai esant nustatyta KSW vertė 
θi.SW – karšto vandens talpos gamintojo tech.dokumentacijoje nurodyta aplinkos temperatūra (°C), kuriai esant nustatyta KSW vertė
KSW50 – šilumos nuostoliai karšto vandens talpose (kWh/para), apskaičiuojamas pagal nurodytus KSW, θhwSW ir θi.SW arba pagal empirinę formulę.
Gvent – mechaninio vėdinimo sistemos elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m³ oro debitui (Wh/m³)
ηre – vėdinimo su rekuperacija sistemos skaičiuojamasis šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas
ηH.air – vėdinimo sistemai su oro pašildymu naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas
ηEER – orą šaldančio įrenginio energinio efektyvumo koeficientas (atitinkantis koeficientui EER)
a1 – vandenį šildančio Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K))
IAM – vandenį šildančio Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas
KfvSK – fotovoltinio Saulės kolektoriaus pikinė galia (kW/m²)
ffvSK – fotovoltinio Saulės kolektoriaus efektyvumo faktorius
hHWE – atstumas nuo žemės paviršiaus iki horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio ašies (m)
AHWE – horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio darbinis plotas (m²)
η1,HWE – horizontalios ašies vėjo elektrinės mechaninis naudingumo koeficientas
η2,HWE – horizontalios ašies vėjo elektrinės elektrinis naudingumo koeficientas
RHWE – horizontalios ašies vėjo elektrinės sparno ilgis (nuo ašies iki sparno galo) (m)
hVWE – atstumas nuo žemės paviršiaus iki vertikalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio ašies (m)
vwind.VWEds – vertikalios ašies vėjo elektrinės projektinis vėjo greitis, kuriam esant gamintojas deklaruoja elektrinės galią (m/s)
PVWE – vertikalios ašies vėjo elektrinės elektros gamybos galia (W), esant vidutiniam mėnesio vėjo greičiui (jei duomenų nėra, PVWE=0)
PHE – hidroelektrinės vidutinė metinė elektros gamybos galia (jei duomenų nėra, PHE=0) (W)
ŠLD – paskirties požymis – pastato šildymui
KVR – paskirties požymis – karšto vandens ruošimui
VDN – paskirties požymis – pastato vėdinimui
ELP – paskirties požymis – elektros prietaisams
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PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris:  -

Pastato adresas:  Varžupio g. 3, Akademija, Kauno m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis:  Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²:  103,95

Viso pastato šildomas plotas, m²:  103,95

Rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedą (5.3.16 ÷ 5.3.23 p.):

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: A+

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė: 0,298

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė: 0,523

Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K): 69,33

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 11,69

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 18,97

Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 7,27

Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 21,65

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 0,90
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