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Iespēja izmantot «bezmaksas» 

siltumu 

Enerģijas ietaupījums ar termostatiskajiem radiatoru vārstiem 



Enerģijas ietaupījums ar termostatiskajiem radiatoru vārstiem 6 

Termostatsikā radiatora vārsta 

funkcija 

Pēc vēlamās temperatūras iestatīšanas vārsts automātiski pielāgojas apkārtējās 

temperatūras izmaiņām 
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Termoregulatora iestatīšana 



Kāpņu telpas radiatori 



Ierīkota siltuma patēriņa uzskaites 

sistēma ar siltuma maksas 

sadalītājiem 



Siltuma maksas sadalītājs uz 

katra sildķermeņa dzīvokļos 

Uz ekrāna var sekot līdzi patēriņam 

Katram sildķermenim savs novērtējuma 

faktors 

 



Ar rādījumu nolasīšanu jānopūlas 

parasti nav! 



Siltuma uzskaite — siltuma 

maksas sadalītāji (SMS) 

Uzskaites sistēmas darbība: 

 Mēneša beigās apsaimniekotājs sniedz informāciju par ēkas 

apkures izmaksu summu.  

 Summa tiek dalīta divās daļās: 

 Patēriņa daļa (pēc skaitītāju rādījumiem) 

 Pastāvīgā daļa (pēc apkurināmās platības) 
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Stāvvadi dzīvokļos 

Sildķermenis  

kāpņu telpā 

Guļvadu caurules pagrabstāvā 

Siltuma uzskaite — siltuma 

maksas sadalītāji (SMS) 

Šo siltumenerģijas patēriņa daļu katrs individuāli nevar ietekmēt 



Siltuma uzskaite — siltuma 

maksas sadalītāji (SMS) 

Šo daļu katrs regulē ar savu termostatisko vārstu 



Siltuma uzskaite — siltuma 

maksas sadalītāji (SMS) 



Siltuma uzskaite — patēriņa 

sadalījuma pārskats 



Sildķermeņa izmantošana 

• Tīrs, ar brīvu gaisa cirkulāciju visapkārt 

• Neaizsegts ar aizkaru 



Termovārsta izmantošana 

• Tīrs, ar brīvu gaisa cirkulāciju visapkārt 

• Neaizsegts ar aizkaru 

• Darbojas automātiski – uztur noteiktu 

temperatūru telpā 

• Temperatūras ieregulēšana augoši 



Termostatiskais vārsts II 

• Kāpēc sildķermenis auksts, ja regulators uz 3 

vai 4? 

• Kāpēc visās istabās regulatori uz piem. 3 bet 

sildķermenim temperatūra atsķiras 

• Kāpēc sildķermenim augša karsta apakša – 

auksta? 



Termostatiskais vārsts III 

• Kāpēc sildķermenim augša karsta - apakša 

auksta? 

• Ja regulators uz “4” bet sildķermenis augsts – 

vai skaitītājs skaita? 



Vēdināšana 

• Noslēdz termostatisko vārstu (līdz 10 minūtēm 

vēdinot nav obligāti) 

• Atver logu līdz galam vaļā uz pāris minūtēm 

līdz gaiss apmainījies 

• Rasas pilieni uz stikla – paaugstināts mitrums! 



Siltuma maksas sadalītājs 

• Kāpēc uzstādīts augšpusē, ne vidū? 

• Ja radiators uz 0, un virtuvē gatavojot gaiss 

tiek sakarsēts līdz piem. 25C vai to saskaitīs? 


