
















Objekts: DZĪVOJAMĀS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
            Helēnas iela 62, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri Mērv. Daudzums Piezīmes

1
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"              
C11-500-500 ar atgaisotāju un korķi

C11 
500x500

kompl. 32

2
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"                   
C11-500-600 ar atgaisotāju un korķi

C11 
500x600

kompl. 20

3
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"                   
C11-500-700 ar atgaisotāju un korķi

C11 
500x700

kompl. 8

4
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"                   
C22-500-800 ar atgaisotāju un korķi

C22 
500x800

kompl. 29

5
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"                   
C22-500-900 ar atgaisotāju un korķi

C22 
500x900

kompl. 31

6
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"                   
C22-500-1000 ar atgaisotāju un korķi

C22 
500x1000

kompl. 32

7
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"                   
C22-500-1100 ar atgaisotāju un korķi

C22 
500x1100

kompl. 20

8
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"                   
C22-500-1200 ar atgaisotāju un korķi

C22 
500x1200

kompl. 4

9
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"                   
C22-500-1600 ar atgaisotāju un korķi

C22 
500x1600

kompl. 4

10 Radiatoru stiprinājumi kompl. 180

11 Turpgaitas priešiestatījuma vārsts "Herz" TS-98-V DN15 gab. 180

12 Termostatiskā vārsta "Herz" 7260; M28 gab. 172

13
Termostatiskā vārsta galva ar aizsardzību pret 
nozagšanu un patvaļīgu regulēšanu uzstādīšanai 
kāpņu telpu radiatoriem "Herz" HERZCULES 9860

gab. 8

14 Atgaitas vārsts "Herz" RL-1 DN15 gab. 180

15
Automātiskais atgaisotājs komplektā ar lodveida 
krānu

DN15 kompl. 24

16 Iztukšošanas krāns DN15 kompl. 74

17
Spiediena starpības regulātors "Herz" 4002              
(5-30kPa)

DN15 gab. 22

18
Spiediena starpības regulātors "Herz" 4002              
(5-30kPa)

DN20 gab. 2

19
Balansēšanas vārsts "Herz" 4017ML (partnervārsts 
spiediena starpības regulatoram)

DN15 gab. 22

20
Balansēšanas vārsts "Herz" 4017ML (partnervārsts 
spiediena starpības regulatoram)

DN20 gab. 2

21
Kapilārā caurule spiediena starpības regulatora 
"Herz" 4002 un partnervārsta Herz 4017ML 
savienošanai

gab. 24

22 Balansēšanas vārsts Herz 4017ML DN25 gab. 8

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, materiālu un iekārtu specifikācijas un 
pielikumiem. Darbuzņēmējs dod pilna apjoma finansu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti 
projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, pārbaudēm, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk. 
izpilddokumentāciju.

APKURE

Apkures/siltumapgādes sistēma T11, T12



Objekts: DZĪVOJAMĀS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
            Helēnas iela 62, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, materiālu un iekārtu specifikācijas un 
pielikumiem. Darbuzņēmējs dod pilna apjoma finansu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti 
projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, pārbaudēm, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk. 
izpilddokumentāciju.

23 Lodveida noslēgvārsts DN15 gab. 18

24 Lodveida noslēgvārsts DN20 gab. 34

25 Lodveida noslēgvārsts DN25 gab. 4

26 Lodveida noslēgvārsts DN32 gab. 16

27 Presējamā karbonizēta tērauda caurule d15x1,2 m. 604

28 Presējamā karbonizēta tērauda caurule d18x1,2 m. 301

29 Presējamā karbonizēta tērauda caurule d22x1,5 m. 289

30 Presējamā karbonizēta tērauda caurule d28x1,5 m. 170

31 Presējamā karbonizēta tērauda caurule d35x1,5 m. 30

32 Presējamā karbonizēta tērauda caurule d42x1,5 m. 42

33 Presējamā karbonizēta tērauda caurule d54x1,5 m. 40

34 Presējamā karbonizēta tērauda caurule d64x1,5 m 36

35 Presējamā karbonizēta tērauda caurule d76,1x2,0 m 23

36
Cauruļvadu veidgabali, balsti, kompensatori un 
stiprinājumi

kompl. 1

37
Cauruļvadu aizsargčaulas uzstādīšanai 
norobežojošajās konstukcijās (PVC aizsargčaula)

kompl. 1

38
Blīvēšanas materiāli (tai skaitā ugunsdrošie hermētiķi 
un ugunsdrošās montāžas putas)

kompl. 1

39
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          
b=30mm; λ=045W/mK

15x40 m. 14

40
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          
b=30mm; λ=045W/mK

18x40 m. 66

41
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          
b=30mm; λ=045W/mK

22x40 m. 152

42
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          
b=30mm; λ=045W/mK

28x40 m. 168

43
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          
b=30mm; λ=045W/mK

35x40 m. 30

44
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          
b=30mm; λ=045W/mK

42x40 m. 42

45
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          
b=30mm; λ=045W/mK

54x40 m. 40

46
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          
b=30mm; λ=045W/mK

64x40 m. 38

47
Siltumizolācija čaula ar follija pārklājumu          
b=30mm; λ=045W/mK

76x40 m. 24

48 Siltumizolācijas palīgmateriāli kompl. 1

49 Proporcionālais siltuma maksas sadalītājs (alokators) kompl. 172

50
Proporcionālo siltuma maksas sadalītāju siltuma 
uzskaites sistēma (datu savāceji)

kompl. 1

51 Elektrokabeļi kompl. 1

52 Montāžas komplekts kompl. 1
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53 Palīgmateriāli kompl. 1

54 Esošās cauruļvadu izolācijas demontāža kompl. 1

55 Esošo cauruļvadu demontāža kompl. 1

56 Esošo radiatoru demontāža kompl. 1

57 Demontēto materiālu izvešana un utilizācija kompl. 1

58
Caurumu veidošana norobežojošajās konstrukcijās 
(sienās un pārseguma paneļos) cauruļvadu izbūvei

kompl. 1

59
Apkures sistēmas montāžas darbi (tai skaitā 
kompensatoru, balstu, stiprinājumu, aizsargčaulu 
montāža un atvērumu blīvēšanas materiālu montāža)

kompl. 1

60
Apkures sistēmas skalošana, uzpildīšana, 
atgaisošana, balnsēšana un palaišana

kompl. 1

61 Siltumizolācijas montāžas darbi kompl. 1

62 Siltuma uzskaites sistēmas montāža un palaišana kompl. 1

Demontāžas darbi

Montāžas darbi

Pirms urbumu veidošanas ēkas konstrukcijās apkures sistēmu izbūvei, nepieciešams pārbaudīt vai norobežojošajās 
konstrukcijās nav iebūvētas komunikācijas vai citi šķēršli, kas apgrūtinātu caurumu veidošanu un apkures sistēmas 
izbūvi.

Specifikācijā norādīts tiešais materiālu patēriņs, neieskaitot atlikumu vai atgriezumu pieskaitījumu.
Piezīmes:


