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Darbo, medžiag ir mechanizm s naud statyboje normatyvai.
Rinkinys R63P
PASTAT ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI
(Pastat inžinerin s sistemos)
ELEKTROS INSTALIACIJOS MODERNIZAVIMAS
vadini paskirstymo skyd PS modernizavimas
Modulini paskirstymo skyd su elektros aparatais montavimas
Modulini paskirstymo skyd su elektros aparatais montavimas šilumini mazg patalpose
But apskaitos paskirstymo skyd rekonstrukcija, rengiant automatinius jungiklius
Vertikalios instaliacijos magistralini kabeli ir nam laiptini apšvietimo instaliacijos keitimas
Elektros apšvietimo instaliacijos pastat laiptin se keitimas
Elektros apšvietimo instaliacijos pastat holuose ir koridoriuose keitimas
Avarinio apšvietimo instaliacijos pastat laiptin se arba holuose keitimas
Magistralini kabeli keitimas pastat laiptini šachtose (stovuose)
Horizontalios instaliacijos magistralini kabeli ir r sio patalp apšvietimo instaliacijos keitimas
Elektros apšvietimo instaliacijos pastat r si patalpose keitimas
Magistralini kabeli pastat r si patalpose keitimas
Savireguliuojan i šildymo kabeli su automatiniu valdymu lietaus nuvedimo sistemos šildymui
rengimas
Kiti darbai
Sumontuot aparat (prietais ) vadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas
Kabeli pratraukimo d ži montavimas
Avarinio apšvietimo rengimas pastatuose
Savireguliuojantiems šildymo kabeliams (lietaus nuvedimo sistemoje) elektros tiekimo linijos
montavimas
PASTAT VANDENTIEKIS, NUOTEK ŠALINTUVAS, DRENAŽAS
Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynai
Magistralini karštojo vandentiekio sistemos vamzdyn keitimas
Karštojo vandentiekio tiekiam j stov keitimas
Karštojo vandentiekio cirkuliacini stov keitimas
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacini stov rengimas
Šaltojo vandentiekio magistralini ir gaisro gesinimo sistem vamzdyn keitimas
Šaltojo vandentiekio sistemos stov keitimas
Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo rengimas, renovuojant sistemas
Šaltojo vandentiekio vadini apskaitos mazg keitimas pastatuose
Rankšluos i džiovintuvai
Rankšluos i džiovintuv su privedamaisiais vamzdynais keitimas
Rankšluos i džiovintuv su privedamaisiais vamzdynais montavimas
Rankšluos i džiovintuv keitimas
Pastato nuotek šalinimo sistemos
Pastato buitinio nuotakyno (išvad ) keitimas
Pastato buitinio nuotakyno r sio vamzdyn keitimas
Pastato buitinio nuotakyno stov keitimas
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Pastato lietaus nuotakyno (išvad ) keitimas
Pastato lietaus nuotakyno r sio vamzdyn keitimas
Pastato lietaus nuotakyno stov keitimas
Buitini nuotek biologinio valymo renginiai, pastat išor s drenažas
Buitini nuotek biologinio valymo rengini montavimas
Pastat išor s drenažo rengimas
KOLEKTORIN S IR HORIZONTALIOS DVIVAMZD S ŠILDYMO SISTEMOS
VAMZDYN RENGIMAS
Kolektorin s ir horizontalios dvivamzd s šildymo sistemos laiptin s stov rengimas
Kolektorin s šildymo sistemos apskaitos spint laiptin se rengimas
Kolektorin s šildymo sistemos kolektorini spinteli butuose rengimas
Kolektorin s šildymo sistemos skirstom j vamzdyn montavimas grindyse
Kolektorin s šildymo sistemos skirstom j vamzdyn montavimas kanaluose
Horizontalios dvivamzd s šildymo sistemos pamaišymo mazg su siurbliais ir trieigiais
ventiliais
rengimas
ŠILDYMO IR KARŠTOJO VANDENS APSKAITOS SISTEMOS
Šildymo daliklin s apskaitos sistemos su nuotoliniu duomen nuskaitymu rengimas
Kolektorin s šildymo apskaitos sistemos su nuotoliniu duomen nuskaitymu rengimas
Karštojo vandens apskaitos sistemos su nuotoliniu duomen nuskaitymu rengimas
Karštojo ir šaltojo vandens nuskaitymo skaitikli keitimas
ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS
Uždaromoji ir reguliuojamoji armat ra
Automatini balansavimo ventili ir vandens išleidimo iaup rengimas esamuose
vienvamzd s
sistemos stovuose ir atšakose
Rankinio nustatymo balansavimo ventili ir vandens išleidimo iaup montavimas esamame
vienvamzd s sistemos vamzdyne
Automatini balansavimo ventili , termostatini element ir vandens išleidimo iaup
rengimas
esamuose vienvamzd s sistemos stovuose ir atšakose
Uždarom j ventili ir vandens išleidimo iaup keitimas esamame vienvamzd s sistemos
vamzdyne
Uždarom j ventili keitimas esamame vienvamzd s sistemos vamzdyne
Šildymo sistemos vamzdynai
Magistralini šildymo sistemos vamzdyn keitimas
Magistralini šildymo sistemos vamzdyn izoliacijos keitimas
Vienvamzd s šildymo sistemos stov vamzdyn keitimas dvivamzd s sistemos stov
vamzdynus
Šilumos punktai
Šilumos punkt modernizavimas, kei iant esamus elevatorinius mazgus su greitaeigiais
šildytuvais 2 kont r modulinius renginius
Termostatiniai ventiliai
Trij eig termostatini vožtuv montavimas esamuose vienvamzd s šildymo sistemos
radiatori apvaduose
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Termostatini radiatori vožtuv montavimas
Termostatini vožtuv ir apvad susiaurinim montavimas esamuose vienvamzd s šildymo
sistemos radiatori apvaduose
Termostatini vožtuv , apvad susiaurinim ir atbulinio srauto ribotuv montavimas esamuose
vienvamzd s šildymo sistemos radiatori apvaduose
Šildymo prietaisai
Šildymo prietais keitimas
Pastat centrinio šildymo sistem bandymas hidrauliniu sl giu, vykdant šildymo sistem
atnaujinimo (modernizavimo) darbus
KITI VANDENTIEKIO, ŠILDYMO SISTEMOS REMONTO DARBAI
Paruošiamieji darbai vamzdyn montavimui
Vidaus vamzdyn (stov , magistralini ir prijungiam j vamzdyn ) ir armat ros
demontavimas
Instaliacini kanal vamzdynams rengimas, tvirtinant prie sien
Vag iškirtimas vidaus vamzdynams
Radiatori demontavimas
D kl vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas
Vamzdži sand r jungimas
Plienini vamzdži jungimas privirinamomis užmaunamosiomis movomis
Plienini flanš privirinimas prie vamzdži gal
Plienini vamzdži sand r jungimas flanšais
Uždaromosios – reguliuojamosios armat ros montavimas vamzdynuose
Movin s uždaromosios – reguliuojamosios armat ros montavimas pastato vandentiekio ir
šildymo vamzdynuose
Flanšin s uždaromosios – reguliuojamosios armat ros montavimas pastato vandentiekio ir
šildymo vamzdynams
Reguliuojamosios armat ros pried montavimas
Vandens išleidimo iaup montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose
Šildymo sistemos oro išleidimo iaup montavimas
Kita
Šildymo sistemos atskir stov (atšak ) balansavimas, projektin sraut nustatant balansiniais
ventiliais
Šildymo sistemos balansavimas, projektin sraut nustatant termostatiniais radiatoriniai
vožtuvais
Vamzdyn izoliacijos atskir viet remontas, kei iant pažeist viet izoliacij
LIFT ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)
Keleivini lift atnaujinimas (modernizavimas), j keitimas techniniu poži riu efektyvesniais
liftais
VENTILIACIJOS ATNAUJINIMAS
Nat ralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas
V dinimo su rekuperacija rengimas
Skyli gr žimas žiediniais deimantiniais gr žtais pastat išorin se sienose
Kanalini ašini mini ventiliatori montavimas pastat išorin se sienose
Orlaidži montavimas gyvenam j pastat išorin se sienose
Sienini mini rekuperatori montavimas pastat išorin se sienose
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Ventiliacijos valdikli montavimas decentralizuotoms rekuperacin ms v dinimo sistemoms
Ašini ventiliatori montavimas gyvenam j nam v dinimo šachtose
PRIEŠGAISRIN S SAUGOS RENGINI SISTEMOS MODERNIZAVIMAS
Priešgaisrinio vandentiekio stov keitimas
Gaisrini iaup spinteli keitimas
Priešgaisrin s signalizacijos rengimas bendrojo naudojimo patalpose
Konvencin s priešgaisrin s signalizacijos sistemos rengimas
Adresin s priešgaisrin s signalizacijos sistemos rengimas

