Šilumos sprendimų gidas
Kadangi Lietuvoje šildymo sezonas trunka daugiau nei pusę metų, atšalęs oras smarkiai prisideda
prie kasmėnesinių gyventojų išlaidų augimo. Daugeliui iš mūsų – tai itin aktuali tema, tad neretai
savęs klausiame: kaip būtų galima sumažinti sąskaitas už šildymą? Būdų tą padaryti, nemažinant
komfortiškos temperatūros savo namuose, tikrai yra!
Suprantame, kad rinkoje esant gausybei įvairių šildymo sprendimų, gali būti sudėtinga nuspręsti
tiek dėl tinkamiausio iš jų pasirinkimo, tiek nepasimesti ieškant geriausiai poreikius patenkinančių
įrengimo partnerių. Būtent todėl šiame gide pateiksime glaustą skirtingų šilumos sprendimų palyginimą bei padėsime rasti visus atsakymus vienoje vietoje.

Kokie šilumos sprendimai vyrauja rinkoje?
Nors butų savininkai dažniausiai negali pakeisti jiems parinkto šildymo būdo (pvz., radiatorinio),
nuosavų namų šeimininkai tokią galimybę turi. Taigi renkantis šilumos sprendimą savo namams,
turime ne vieną ir ne du efektyvius įrenginius, galinčius padėti džiaugtis mažomis šildymo sąskaitomis. Kokie jų privalumai ir trūkumai?

Šildymas elektra
Tai šildymo būdas, kuris įrengiamas išvedžiojant šildymo elementus po grindimis (dar vadinamas „grindiniu elektriniu šildymu“) arba šildant namus elektriniais radiatoriais.

Privalumai

Trūkumai

Užima nedaug vietos

Mažas efektyvumas

Paprasta naudoti
Netaršu
Maža pradinės investicijos kaina, bet didelės
eksploatacinės sąnaudos, ypač dėl šiuo metu
pakilusios elektros energijos kainos.

Didelės mėnesinės išlaidos.

Geoterminis šildymas
Tai ekologiška šildymo sistema, naudojanti žemės gelmių šilumą.
Šiluma paimama iš žemės, tada ja sušildomas vanduo, kuris perduoda šilumą per radiatorius,
grindis ar gamina karštą vandenį.

Privalumai
Užima nedaug vietos
Paprasta naudoti
Netaršu
Mažos ekploatacinės sąnaudos/kaštai

Trūkumai
Reikalinga vieta sklype (jei naudojamas
horizontalaus kolektoriaus metodas)
Didelės pradinės investicijos
(apie 15 000 EUR)

Šildymas dujomis
Tai populiariausias šildymo būdas Lietuvoje. Jei iki namo yra atvestos gamtinės dujos, galima
įsirengti dujų katilą ir dujomis šildyti grindis arba radiatorius.

Privalumai

Trūkumai

Užima nedaug vietos

Sparčiai kylančios dujų kainos

Paprasta naudoti

Nemažos pradinės investicijos (apie 7000 EUR)

Nedidelė tarša

Reikalingas kasmetinis įrangos aptarnavimas

Aukštas efektyvumas

Reikalingas specifinis katilinės įrengimas

Kietasis kuras
Anksčiau buvęs populiarus šildymo būdas, namuose turint krosnį arba įsirengiant katilą ir
šildymui naudojant malkas, medžio pjuvenų bei durpių briketus arba medžio granules.

Privalumai

Trūkumai
Kuro sandėliavimas, nes malkos,
granulės užima daug vietos
Nemažos pradinės investicijos

Mažesnė naudojamo kuro kaina

Žemas komforto lygis (suodžiai, malkų
kapojimas, reguliarus katilo užpildymas,
dūmų kvapas), taršu
Reikalingas kamino įrengimas, atsiranda gaisro
ar apsinuodyjimo smalkėmis pavojus.

Šilumos siurblys oras-vanduo
Šie siurbliai pasisavina atsinaujinančią energiją iš aplinkos ir perduoda ją į radiatorius, grindinį
šildymą bei aprūpina namus karštu vandeniu.

Privalumai
Užima nedaug vietos
Paprasta naudoti
Netaršu
Aukštas efektyvumas

Trūkumai
Mažiau efektyvūs turint radiatorius

Nemažos pradinės investicijos

Kodėl verta rinktis oras-vanduo šilumos siurblį?
Pasirinkę šį sprendimą Jūs gausite visavertę sistemą, ištisus metus galinčią tarnauti kaip vienin telis šilumos šaltinis. Be to, ši sistema turi nemažai privalumų:
• Visą sezoną namuose turėsite pastovią pageidaujamą patalpų temperatūrą, kurios nustatymus
galėsite valdyti nuotoliniu būdu.
• Nebereikės ieškoti kietojo kuro sandėliavimo vietos.
• Nebereikės kamino ir su jo įrengimu ar priežiūra susijusių darbų.
• Vasaros metu oras-vanduo šilumos siurblys ruošia vandenį buitiniam vartojimui ypač mažomis
sąnaudomis (net 3-4 kartus efektyviau už įprastą karšto vandens šildytuvą).
• Net ir nebūdami namuose galėsite reguliuoti temperatūrą nuotoliniu būdu. Būsite užtikrinti, kad
žiemą namai neįšals ar, vasaros metu, per daug neįkais ir Jums grįžus bus optimalios tempe ratūros.
Pavyzdžiui, pakeitus elektrinį šildymą šilumos siurbliu oras-vanduo, galėsite sutaupyti net iki 80%
šildymo išlaidų.

Šilumos siurblys oras-oras
Oras-oras šilumos siurblius galima derinti su visomis įprastinėmis šildymo sistemomis, taip
sumažinant šildymo kaštus, pagerinant patalpų orą ir užtikrinant tinkamą patalpų mikroklimatą.
•
•
•
•
•

Jūs gaunate tris funkcijas vienoje sistemoje: patalpų šildymą žiemą, vėsinimą vasarą ir oro
valymą visus metus.
Palyginus su kitomis šildymo sistemomis, investicija nėra didelė ir ji greitai atsiperka.
Oras-oras šilumos siurblius galima sumontuoti bet kokiame būste – tiek jau gyvenamame, tiek
naujai statomame.
Išpučiamas oro srautas sujudina patalpose esantį orą, šiek tiek jį pasausindamas ir taip užkirsdamas kelią pelėsio atsiradimui ir/ar tolimesniam plitimui.
Labiau tinka nedidelio ploto, vientisos erdvės patalpoms. Didesnio ploto namuose rekomenduojama montuoti po atskirą įrenginį kiekvienoje patalpoje.

Skirtumai tarp šilumos siurblių oras-oras ir oras-vanduo

Oras-vanduo
•
•
•
•
•

Skirtas gyvenantiems didesnio ploto namuose.
Šildomas patalpų plotas gali būti didesnis nei
120 m2.
Namuose įrengta grindinio arba radiatorinio
šildymo sistema.
Norite prie šilumos siurblio prijungti ir vandens
šildymo įrenginį.
Siekiate komfortiško šildymo ir vėsinimo sprendimo.

Oras-oras
•
•
•
•
•

Skirtas gyvenantiems bute arba privačiame
name.
Šildomas patalpų plotas yra ne didesnis nei
120 m2.
Būstas yra vientiso atviro plano su mažai
pertvarų (sienų, durų ar pan.).
Norite šildyti namus žiemą ir vėsinti vasarą.
Svarstote apie kondicionieriaus įrengimą.

Kaip pasirinkti tinkamo galingumo šilumos siurblį?

Labiausiai pasirenkamo šilumos siurblio galia priklauso nuo šildomo ploto ir patalpų energetinio
efektyvumo parametrų. Kuo namas ar butas didesnis, tuo galingesnio šilumos siurblio reikia. Kad
elektros sąnaudos būtų optimalios ir siurblys gebėtų palaikyti tinkamą temperatūrą, svarbu įrenginius
pasirinkti tinkamai.
Taip pat reikia įvertinti:
• Patalpų energetinę klasę (oro pralaidumas, izoliacija).
• Langų bei durų dydį bei stiklo paketo izoliacines savybes. Patalpai, kurioje yra daugiau langų,
priklausomai nuo jų kokybės, gali prireikti galingesnio šilumos siurblio.
Apytiksliai paskaičiuoti, kokio galingumo siurblio Jums reikės, galite naudodamiesi žemiau pateikta
lentele.

Oras-vanduo

Oras-oras

1 kW siurblio galios apytiksliai
užtenka nurodytam plotui,
priklausomai nuo namo klasės:

1 kW siurblio galios apytiksliai
užtenka 10 m², pertvaromis
neatskirtai patalpai.

Namo energetinė klasė

Šildomas plotas

Plotas

Galia

A+ ir daugiau
A
B
C

30 m²
25 m²
20 m²
15 m²

10-20 m²
20-30 m²
>30 m²

1-2 kW
2-3 kW
>3 kW

SVARBU! Kiekviena pertvaromis atskirta patalpa
(atskiri kambariai) skaičiuojama atskirai.

Tačiau Jums tikrai nereikia sudėtingai skaičiuoti ir priimti
sprendimo vieniems. ELEKTRUM specialistai mielai suteiks visas
reikalingas konsultacijas ir padės išsirinkti būtent Jums tinkamiausią ir
ekonomiškai naudingiausią šilumos siurblio modelį.

Vienareikšmiškai pasakyti, kuris šildymo būdas yra geriausias – neįmanoma. Atsakymą
lemia daugybė kintamųjų: vieniems ne bėda kapoti malkas ar kibirais nešti anglis,
kitiems svarbu komfortiškai reguliuoti šilumą per mobiliąją programėlę. Vieni turi atsidėję
didelę pinigų sumą įrangai, o štai kitiems norisi įsirengti šildymo sprendimą kuo mažesniais
pradiniais kaštais.
Svarbiausia nepamiršti, kad neužtenka skaičiuoti vien mėnesinių išlaidų šildymo sezono
metu. Visada įvertinkite pradines investicijas į įrangą, įrengimo sudėtingumą, įrangos
užimamą vietą, reguliaraus aptarnavimo poreikį, komfortą šildantis ir kainų tendencijas
rinkoje.

Viskas apie
energiją!
www.elektrum.lt

