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Vandeniniams šildytuvams taikomi ES ŽVP kriterijai 
 
ES ŽVP kriterijais siekiama, kad viešosioms organizacijoms būtų lengviau pirkti mažesnį poveikį aplinkai darančius gaminius, paslaugas ir darbus. 
Kriterijai naudojami savanoriškai. Kriterijai suformuluoti taip, kad atskira organizacija, jei, jos nuomone, tai yra tikslinga, galėtų juos įtraukti į 
konkurso dokumentus. Šiame dokumente pateikiami ES ŽVP kriterijai, parengti gaminių grupei „vandeniniai šildytuvai“. Pridėtoje techninio 
pagrindimo ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie šių kriterijų parinkimo motyvus ir nuorodos į papildomą informaciją. 

Kiekvienai gaminių (paslaugų) grupei pateikiama po du kriterijų rinkinius: 

− pagrindiniai kriterijai, kuriuos bet kuri perkančioji organizacija gali taikyti visose valstybėse narėse ir kurie yra susiję su svarbiausiu poveikiu 
aplinkai. Jie parengti taip, kad juos taikant būtų patiriama kuo mažesnė papildoma tikrinimo našta ir kuo mažiau padidėtų išlaidos; 

− išsamūs kriterijai, skirti tiems, kas pageidauja įsigyti geriausius rinkoje parduodamus gaminius. Naudojant šiuos kriterijus gali tekti atlikti 
papildomą tikrinimo darbą arba šiek tiek padidėtų išlaidos, palyginti su kitais tą pačią funkciją atliekančiais gaminiais. 

Kriterijai, taikomi mažesnės nei 50 kWe galios bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainėms (labai mažoms bendros šilumos ir elektros 
energijos gamybos jėgainėms), tiekiančioms naudingąją šilumą vandeninei patalpų šildymo sistemai, bus viršesni už ES ŽVP kriterijus, taikomus 
bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai (BŠEEG) nuo 2010 m.1 
 
1 pastaba 
Į BŠEEG skirtų ES ŽVP kriterijų tekstą bus bus įrašytas toks tekstas: 
BŠEEG skirti ES ŽVP kriterijai netaikomi mažesnės nei 50 kWe galios bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainėms (labai mažoms 
bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainėms), tiekiančioms naudingąją šilumą vandeninei patalpų šildymo sistemai. Tokių šildytuvų 
viešajam pirkimui taikomi ES ŽVP kriterijai, skirti vandeniniams šildytuvams. 
 
2 pastaba 
Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES), kuri į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2014 m. birželio mėn., 6 straipsnyje ir III 
priede nustatyti konkretūs įpareigojimai viešosioms organizacijoms pirkti tam tikrą įrangą, atitinkančią energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. 
Tai apima įpareigojimą pirkti tik aukščiausios energijos vartojimo efektyvumo klasės gaminius, jei jiems taikoma Energijos vartojimo efektyvumo 
ženklinimo direktyvos (2010/30/ES) įgyvendinimo priemonė. Į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/20132 taikymo sritį patenkančių 
vandeninių šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo įgyvendinimo priemonės įsigalios 2015 m. rugsėjo 26 d. 
Šis įpareigojimas taikomas tik centrinės valdžios subjektams ir tik tada, kai pirkimo suma viršija viešojo pirkimo direktyvose nustatytas ribas. Be to, 
reikalavimai turi derėti su ekonominiu efektyvumu, ekonominiu pagrįstumu, platesnio masto tvarumo aspektais, techniniu tinkamumu ir pakankama 
konkurencija. Šie veiksniai įvairiose viešosiose organizacijose ir rinkose gali skirtis. Daugiau informacijos apie tai, kaip interpretuoti šį Energijos 
vartojimo efektyvumo direktyvos 6 straipsnio ir III priedo aspektą, susijusį su efektyviai energiją vartojančių gaminių, paslaugų ir pastatų pirkimu, 
kurį vykdo centrinės valdžios subjektai, pateikiama Komisijos rekomendacinio dokumento3 33–42 punktuose. 
 

                                                      
1 Paskelbta adresu http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
2 OL L 239, 2013 9 6, p. 1. 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 

1.1 Produkto apibrėžtoji sritis 

Šis dokumentas taikomas viešojo vandeninių šildytuvų pirkimo veiklai. Nustatant šiuos kriterijus prie gaminių grupės „vandeniniai šildytuvai“ 
priskiriami gaminiai, kurie naudojami šilumai gaminti vandeninėse centrinio šildymo sistemose, kuriose sušildytas vanduo skirstomas cirkuliaciniais 
siurbliais ir naudojami šilumos spinduliavimo įtaisai, kad būtų pasiekta ir palaikoma norima patalpų temperatūra uždaroje erdvėje, kaip antai 
pastate, būste ar kambaryje. Šilumos generatoriaus veikimas gali būti pagrįstas įvairiais procesais ir technologijomis, pavyzdžiui: 

− dujinio, skystojo arba kietojo iškastinio kuro deginimu, 

− dujinės, skystosios arba kietosios biomasės deginimu, 

− Džaulio reiškinio naudojimu varžiniuose kaitinimo elementuose, 

− aplinkos šilumos surinkimu iš oro, vandens ar grunto šaltinio ir (arba) nepanaudotos šilumos surinkimu, 

− kogeneracija (bendra šilumos ir elektros energijos gamyba tuo pačiu procesu), 

− saulės energija (pagalbine). 

Vandeninių šildytuvų didžiausia atiduodamoji galia yra 400 kW. 

Kombinuotieji šildytuvai priskiriami prie šios gaminių grupės, jeigu jų pagrindinė funkcija – tiekti aplinkos šilumą. 

Prie šios gaminių grupės nepriskiriami: 

− šildytuvai, kurių pagrindinė funkcija – ruošti karštą geriamąjį arba sanitarinį vandenį; 

− šildytuvai, kuriais šildomas ir paskirstomas dujinis šilumnešis, kaip antai garai ar oras; 

− kogeneraciniai šildytuvai, kurių didžiausioji elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 50 kW; 

− patalpų šildytuvai, kuriuose derinamas netiesioginis šildymas, naudojant vandeninę centrinio šildymo sistemą, ir tiesioginis šildymas, 
tiesiogiai spinduliuojant šilumą patalpoje ar erdvėje, kurioje įrengtas prietaisas. 

Nors pirmiau pateiktose apibrėžtyse aiškiai nenurodyta, gali būti taip, kad nedaloma šildytuvo dalis yra apytakinis siurblys. Didesnių šildytuvų 
apytakinis siurblys paprastai tiekiamas atskirai, todėl jis į apibrėžtąją sritį nepatenka. Vandeninių šildytuvų didžiausia atiduodamoji galia yra 
400 kW. 

 
1.2 Produktų apibrėžtys 
Vartojamų terminų apibrėžtys: 
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− šildytuvas – patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas; 

− patalpų šildytuvas – įrenginys, 

a. kuriuo šiluma tiekiama į vandeninę centrinio šildymo sistemą, kad būtų pasiekta ir palaikoma norima patalpų temperatūra uždaroje 
erdvėje, kaip antai pastate, būste ar kambaryje, ir 

b. kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių; 

− kombinuotasis šildytuvas – vandeninis patalpų šildytuvas, suprojektuotas taip, kad kartu teiktų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros 
karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba 
sanitarinio vandens šaltinio; 

− šilumos generatorius – šildytuvo dalis, gaminanti šilumą vienu ar keliais iš šių būdų:  

a. iškastinio kuro ir (arba) biomasės kuro deginimas,  

b. Džaulio reiškinio naudojimas varžiniuose kaitinimo elementuose,  

c. aplinkos šilumos surinkimas iš oro, vandens ar grunto šaltinio ir (arba) nepanaudotos šilumos surinkimas; 

− patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas – galutiniam naudotojui siūlomas komplektas, kurį 
sudaro vienas arba daugiau patalpų šildytuvų bei vienas arba daugiau temperatūros reguliatorių ir (arba) vienas arba daugiau saulės 
energijos įrenginių; 

− kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas – galutiniam naudotojui siūlomas komplektas, 
kurį sudaro vienas arba daugiau kombinuotųjų šildytuvų bei vienas arba daugiau temperatūros reguliatorių ir (arba) vienas arba daugiau 
saulės energijos įrenginių; 

− saulės energijos įrenginys – saulės energijos sistema, saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla arba 
kolektoriaus kontūro siurblys, rinkai tiekiami atskirai; 

− vandeninė centrinio šildymo sistema – sistema, kurioje kaip šilumnešis naudojamas vanduo ir centralizuotai pagaminta šiluma per jį 
paskirstoma į šilumos spinduliavimo įtaisus pastatų patalpoms ar jų dalims šildyti; 

− biomasė – biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvūninės kilmės 
medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių 
ir buitinių atliekų dalis; 

− dujinis šildytuvas – patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, 
kūrenamų iškastiniu ar iš biomasės pagamintu dujiniu kuru; 
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− skystojo kuro šildytuvas – patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, 
kūrenamų iškastiniu ar iš biomasės pagamintu skystuoju kuru; 

− kietojo kuro šildytuvas – patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, 
kūrenamų iškastiniu ar iš biomasės pagamintu kietuoju kuru; 

− elektrinis šildytuvas – patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas, kuriame kaip kuras naudojama elektros energija; 

− šildytuvas su katilu – patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, 
kuriuose deginamas iškastinis ar iš biomasės pagamintas dujinis, skystasis arba kietasis kuras; 

− šildytuvas su dujiniu katilu – šildytuvas su katilu, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, kuriuose deginamas iškastinis 
ar iš biomasės pagamintas dujinis kuras; 

− šildytuvas su skystojo kuro katilu – šildytuvas su katilu, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, kuriuose deginamas 
iškastinis ar iš biomasės pagamintas skystasis kuras; 

− šildytuvas su kietojo kuro katilu – šildytuvas su katilu, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, kuriuose deginamas 
iškastinis ar iš biomasės pagamintas kietasis kuras; 

− šildytuvas su kietosios biomasės katilu – šildytuvas su katilu, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, kuriuose 
deginamas iš biomasės pagamintas kietasis kuras; 

− šildytuvas su elektriniu katilu – šildytuvas su katilu, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, naudojančių tik Džaulio 
reiškinį varžiniuose kaitinimo elementuose; 

− šildytuvas su šilumos siurbliu – patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos 
generatorių, kuriuose šilumai gaminti naudojama iš oro, vandens ar grunto šaltinio surinkta šiluma ir (arba) nepanaudota šiluma; 

− kūrenamasis šildytuvas su šilumos siurbliu – šildytuvas su šilumos siurbliu, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, 
kūrenamų iškastiniu ar iš biomasės pagamintu dujiniu ar skystuoju kuru; 

− elektrinis šildytuvas su šilumos siurbliu – šildytuvas su šilumos siurbliu, kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių, 
kuriuose kaip kuras naudojama elektros energija; 

− kogeneracinis šildytuvas – patalpų šildytuvas, vienu metu tuo pačiu procesu gaminantis šilumą ir elektros energiją; 

− šildytuvas su išoriniu kuro deginimo įrenginiu – šildytuvų kategorija, kurią sudaro katilai, absorbciniai ar adsorbciniai šilumos siurbliai ir 
šildytuvai su išorės degimo varikliu; 

− temperatūros reguliatorius – galutinio naudotojo sąsajos įranga, kuria nustatoma pageidaujama patalpų temperatūros vertė ir laikas, o į 
šildytuvo sąsają, pavyzdžiui, centrinį procesorių, perduodami susiję duomenys, kaip antai faktinė patalpų ir (arba) lauko temperatūra, pagal 
kuriuos reguliuojama patalpų temperatūra; 

− sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas (ηs) – patalpų šildymo nustatytą šildymo sezoną poreikio, kuris tenkinamas 
naudojant patalpų šildytuvą, kombinuotąjį šildytuvą ar hibridinį šildytuvą su temperatūros reguliatoriumi, ir metinio energijos sąnaudų šiam 
poreikiui patenkinti santykis procentais (%); 
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− vardinė šiluminė galia [vardinis šilumos atidavimas] – deklaruota šildytuvo šiluminė galia (kW), kai patalpos ir, jei taikoma, vanduo šildomi 
standartinėmis veikimo sąlygomis; patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais atveju standartinės 
veikimo sąlygos, kurioms esant nustatoma vardinė šiluminė galia, yra norminės projektinės sąlygos, nurodytos Reglamente (ES) 
Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų 
šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai4; 

− standartinės veikimo sąlygos – šildytuvų veikimo sąlygos esant vidutinio klimato sąlygoms, kuriomis nustatoma vardinė šiluminė galia, 
sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, garso galios lygis ir 
išmetamų azoto oksidų (NOx), anglies monoksido (CO), dujinių organinių junginių (DOJ) ir kietųjų dalelių kiekis; 

− vidutinio klimato sąlygos – Strasbūro mieste įprasta temperatūra; 

− sezoninis patalpų šildymo išmetamųjų teršalų kiekis – 

• automatiškai pakraunamų kietojo kuro katilų atveju – išmetamųjų teršalų kiekio esant vardinei šiluminei galiai ir išmetamųjų teršalų 
kiekio esant 30 proc. vardinės šiluminės galios svertinis vidurkis, išreikštas mg/m3; 

• rankomis pakraunamų kietojo kuro katilų, kurie gali nuolat veikti esant 50 proc. vardinės šiluminės galios, atveju – išmetamųjų 
teršalų kiekio esant vardinei šiluminei galiai ir išmetamųjų teršalų kiekio esant 50 proc. vardinės šiluminės galios svertinis vidurkis, 
išreikštas mg/m3; 

• rankomis pakraunamų kietojo kuro katilų, kurie negali nuolat veikti esant ne daugiau kaip 50 proc. vardinės šiluminės galios, atveju 
– išmetamųjų teršalų kiekis esant vardinei šiluminei galiai, išreikštas mg/m3; 

• kietojo kuro kogeneracinių katilų atveju – išmetamųjų teršalų kiekis esant vardinei šiluminei galiai, išreikštas mg/m3; 

− visuotinio atšilimo potencialas – globalinio šiltėjimo potencialas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 842/20065 2 straipsnio 4 dalyje; 

− Nm³ – kubinis metras normaliosiomis sąlygomis (101,325 kPa, 273,15 K). 

 

2. Svarbiausias poveikis aplinkai 
Svarbiausias vandeninių šildytuvų poveikis aplinkai yra susijęs su jų naudojimo etapu ir daugiausia siejamas su gaminio energijos vartojimo 
efektyvumu ir jam veikiant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiu. Išmetamos ŠESD daugiausia susidaro dėl degimo metu 
išmetamo CO2 ir galimo – mažesniu mastu – šaldalo nuotėkio (taikant tam tikras šildymo technologijas, pvz., šilumos siurblius). 

Nustatyta, kad įrengimo instrukcijų ir vartotojams pateikiamos informacijos kriterijai yra vieni iš svarbiausių kriterijų, kuriais užtikrinamas 
vandeninių šildytuvų optimalus aplinkosauginis veiksmingumas. 

Papildomas poveikis aplinkai, pvz., rūgštėjimas, troposferos ozonas ir oro, vandens ir dirvožemio tarša, yra susijęs su šildytuvui veikiant į orą 
išmetamais teršalais, įskaitant azoto oksidus (NOx), anglies monoksidą (CO), dujinius organinius junginius (DOJ) ir kietąsias daleles (KD). 

                                                      
4 OL L 239, 2013 9 6, p. 136–161. 
5 OL L 161, 2006 6 14, p. 1. 
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Kiti svarbūs su aplinka susiję klausimai – triukšmas ir gaminio konstrukcija. 

 
 

Svarbiausias poveikis aplinkai ŽVP strategija 
 

• Energijos suvartojimas gaminio 
naudojimo etapu 

• Gaminio naudojimo etapu deginant 
iškastinį kurą arba dėl šilumos siurblio 
šaldalo nuotėkio išmetamų ŠESD 
kiekis 

• Gaminio naudojimo etapu į orą 
išmetamų NOx, DOJ, CO ir KD kiekis 

• Gaminio naudojimo etapu 
skleidžiamas triukšmas 

 

 
• Pirkti vandeninius šildytuvus, kurie efektyviai 

vartoja energiją, į orą išmeta mažai teršalų, 
įskaitant ŠESD, ir skleidžia mažai triukšmo 

• Skatinti vandeniniuose šildytuvuose naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius 

• Siekti kuo didesnio vandeninių šildytuvų 
efektyvumo parenkant tinkamą dydį ir 
tinkamai juos įrengiant  

• Išlaikyti vandeninių šildytuvų efektyvumą 
užtikrinant veiksmingą techninę priežiūrą, 
kurią atlieka kvalifikuoti darbuotojai 
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3. Vandeniniams šildytuvams taikomi ES ŽVP kriterijai 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Nedidelį poveikį aplinkai darančių vandeninių šildytuvų pirkimas ir 
(arba) pirkimas ir įrengimas 

Nedidelį poveikį aplinkai darančių vandeninių šildytuvų pirkimas ir 
(arba) pirkimas ir įrengimas 

ATRANKOS KRITERIJAI ATRANKOS KRITERIJAI 

1. Konkurso dalyvio gebėjimai (tik įrengimo darbų atveju) 

Vandeninių šildytuvų įrengimo atveju rangovas įrodo, kad šildytuvų 
įrengimo arba keitimo darbus atliks deramai kvalifikuoti ir patyrę 
darbuotojai. 

Montuotojai, prekiautojai ir priežiūros darbuotojai turi būti tinkamai 
išmokyti. Mokymo programą turėtų sudaryti šie elementai: 

- Šildymo sistemų surinkimas, įrengimas ir perdavimas 
eksploatuoti 

- Saugos bandymai, atliekami pagal nacionalinės teisės aktus 
- Įrangos reguliavimas ir aplinką tausojantys nuostačiai 
- Šildymo sistemų techninė priežiūra ir remontas  
- Į orą išmetamų teršalų matavimo metodai 
- Techniniai ir teisiniai šildymo sistemų dokumentai (bandymų 

ataskaitos, sertifikatai, leidimai) 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis pateikia neseniai vykdytų panašių projektų sąrašą 
(projektų skaičių ir įgyvendinimo laikotarpį nurodo perkančioji 
organizacija), sėkmingo jų įgyvendinimo įrodymus ir informaciją apie 
darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį.  
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- Įrangos reguliavimas ir aplinką tausojantys nuostačiai 
- Šildymo sistemų techninė priežiūra ir remontas  
- Į orą išmetamų teršalų matavimo metodai 
- Techniniai ir teisiniai šildymo sistemų dokumentai (bandymų 

ataskaitos, sertifikatai, leidimai) 
 
Patikra 
Konkurso dalyvis pateikia neseniai vykdytų panašių projektų sąrašą 
(projektų skaičių ir įgyvendinimo laikotarpį nurodo perkančioji 
organizacija), sėkmingo jų įgyvendinimo įrodymus ir informaciją apie 
darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. Mažiausias energijos vartojimo efektyvumas 

Vandeninių šildytuvų sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo 
efektyvumas ηs turi būti ne mažesnis nei toliau pateiktos ribinės vertės. 

Šilumos generatoriaus 
technologija 

Mažiausias sezoninis 
patalpų šildymo energijos 
vartojimo efektyvumas 

Visi šildytuvai, išskyrus šildytuvus 
su kietosios biomasės katilais 

ηs ≥90 % 

Šildytuvai su kietosios biomasės 
katilais 

ηs ≥75 %6 

 
Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas 
apskaičiuojamas vadovaujantis  

1) Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio 
projektavimo reglamento7 III priede nustatyta tvarka ir 

2) darniaisiais standartais ir Ekologinio projektavimo ir Energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamentų įgyvendinimo 
pereinamuoju laikotarpiu taikomais matavimo ir skaičiavimo 
metodais, nurodytais Komisijos pranešime 2014/C 207/028. 

Patalpų šildytuvų komplektams, be 1 ir 2 punktuose nurodytos tvarkos, 
taikoma Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimo reglamento9 VII priede nustatyta tvarka. 

Šildytuvų su kietojo kuro katilais ηs apskaičiuojamas vadovaujantis 

1. Mažiausias energijos vartojimo efektyvumas 

Vandeninių šildytuvų sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo 
efektyvumas ηs turi būti ne mažesnis nei toliau pateiktos ribinės vertės. 

Šilumos generatoriaus 
technologija 

Mažiausias sezoninis 
patalpų šildymo energijos 
vartojimo efektyvumas 

Visi šildytuvai, išskyrus šildytuvus 
su kietosios biomasės katilais 

ηs ≥96 % 

Šildytuvai su kietosios biomasės 
katilais 

ηs ≥77 % 

 
Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas 
apskaičiuojamas vadovaujantis  

1) Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio 
projektavimo reglamento III priede nustatyta tvarka ir 

2) darniaisiais standartais ir Ekologinio projektavimo ir Energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamentų įgyvendinimo 
pereinamuoju laikotarpiu taikomais matavimo ir skaičiavimo 
metodais, nurodytais Komisijos pranešime 2014/C 207/02. 

Patalpų šildytuvų komplektams, be 1 ir 2 punktuose nurodytos tvarkos, 
taikoma Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimo reglamento VII priede nustatyta tvarka. 

Šildytuvų su kietojo kuro katilais ηs apskaičiuojamas vadovaujantis 

                                                      
6 Šiuo metu svarstomas kietojo kuro katilų ekologinio projektavimo reglamento projektas. Pasaulio prekybos organizacijai pateiktame projekte nustatytos 75 proc. ir 77 proc. 
(priklausomai nuo katilo dydžio) sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo ribinės vertės, kurios būtų taikomos ketverius metus po paskelbimo Oficialiajame leidinyje 
(nors po svarstymo ekologinio projektavimo komitete tai gali būti atidėta vėlesniam laikui). Todėl įsigaliojus privalomiems kietojo kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimams 
energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus būtų galima sugriežtinti.  
7 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir 
kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai, OL L 239, 2013 9 6. 
8 Komisijos pranešimas 2014/C 207/02, kuriame nurodyti Ekologinio projektavimo 1 grupės priemonių įgyvendinimo pereinamuoju laikotarpiu taikomi matavimo ir skaičiavimo metodai, 
OL C 207, 2014 7 3. 
9 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų 
šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir 
saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, OL L 239, 2013 9 6. 
10 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą vandeniniams šildytuvams, OL L 164, 2014 6 3, 
p. 83. 
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pirmiau nurodyta tvarka, atsižvelgiant į šias nuostatas: 

(a) ηs apskaičiuojamas pagal didžiausiąjį drėgno (tokio, koks gautas) 
kuro šilumingumą GCVar, kuriuo atsižvelgiama į kuro drėgnį ir 
įtraukiama slaptosios šilumos energija iš vandenilio, kuris vykstant 
degimo procesui oksiduojasi ir virsta vandeniu. ηs apskaičiuoti 
taikomi standarte EN 303-5 arba jam lygiaverčiame standarte 
išdėstyti principai, o ηs apskaičiuojamas remiantis GCVar, o ne 
grynuoju drėgno (tokio, koks gautas) kuro šilumingumu NCVar;  

(b) didžiausiajam drėgno (tokio, koks gautas) kuro šilumingumui 
GCVar nustatyti taikomi standarte EN 14918 arba jam 
lygiaverčiame standarte išdėstyti principai. 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis 
ženklas (pagal Komisijos sprendimą 2014/314/ES10) arba kitas 
atitinkamas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir kiti tinkami 
įrodymai, pvz., atitikties šiam kriterijui deklaracija, su kuria kartu 
pateikiami bandymų, atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose ar 
lygiaverčiuose standartuose (žr. aiškinamųjų pastabų 1 lentelę) 
nurodytos šios rūšies gaminių bandymų procedūros, rezultatai. 

pirmiau nurodyta tvarka, atsižvelgiant į šias nuostatas: 

(a) ηs apskaičiuojamas pagal didžiausiąjį drėgno (tokio, koks gautas) 
kuro šilumingumą GCVar, kuriuo atsižvelgiama į kuro drėgnį ir 
įtraukiama slaptosios šilumos energija iš vandenilio, kuris vykstant 
degimo procesui oksiduojasi ir virsta vandeniu. ηs apskaičiuoti 
taikomi standarte EN 303-5 arba jam lygiaverčiame standarte 
išdėstyti principai, o ηs apskaičiuojamas remiantis GCVar, o ne 
grynuoju drėgno (tokio, koks gautas) kuro šilumingumu NCVar;  

(b) didžiausiajam drėgno (tokio, koks gautas) kuro šilumingumui GCVar 
nustatyti taikomi standarte EN 14918 arba jam lygiaverčiame 
standarte išdėstyti principai. 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis ženklas 
(pagal Komisijos sprendimą 2014/314/ES) arba kitas atitinkamas 
nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., 
atitikties šiam kriterijui deklaracija, su kuria kartu pateikiami bandymų, 
atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose ar lygiaverčiuose 
standartuose (žr. aiškinamųjų pastabų 1 lentelę) nurodytos šios rūšies 
gaminių bandymų procedūros, rezultatai. 

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribinės 
vertės 

Vandeninių šildytuvų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) kiekis, išreikštas gramais CO2 ekvivalento vienai atiduodamos 
šilumos kWh, apskaičiuojamas pagal aiškinamosiose pastabose 
pateiktas bendrojo ekvivalentinio atšilimo poveikio (ang. Total 
Equivalent Warming Impact, TEWI) formules ir turi neviršyti toliau 
pateiktų verčių. 

Šilumos generatoriaus 
technologija 

Išmetamų ŠESD kiekio 
ribinės vertės 

Visi šildytuvai, išskyrus šildytuvus 
su šilumos siurbliais 

220 g CO2 ekvivalento/kWh 
atiduodamos šilumos  

Šildytuvai su šilumos siurbliais 170 g CO2 ekvivalento/kWh 
atiduodamos šilumos 

2. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribinės 
vertės 

Vandeninių šildytuvų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) kiekis, išreikštas gramais CO2 ekvivalento vienai atiduodamos 
šilumos kWh, apskaičiuojamas pagal aiškinamosiose pastabose 
pateiktas bendrojo ekvivalentinio atšilimo poveikio (ang. Total 
Equivalent Warming Impact, TEWI) formules ir turi neviršyti toliau 
pateiktų verčių. 

Šilumos generatoriaus 
technologija 

Išmetamų ŠESD kiekio 
ribinės vertės 

Visi šildytuvai, išskyrus šildytuvus 
su šilumos siurbliais 

210 g CO2 ekvivalento/kWh 
atiduodamos šilumos  

Šildytuvai su šilumos siurbliais 150 g CO2 ekvivalento/kWh 
atiduodamos šilumos 
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Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis 
ženklas arba kitas atitinkamas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo 
tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., atitikties šiam kriterijui 
deklaracija, su kuria kartu pateikiami pagal siūlomas TEWI formules 
apskaičiuoti išmetamų ŠESD kiekiai ir informacija apie visus išmetamų 
ŠESD kiekiams apskaičiuoti naudotus parametrus. 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis ženklas 
arba kitas atitinkamas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir 
kiti tinkami įrodymai, pvz., atitikties šiam kriterijui deklaracija, su kuria 
kartu pateikiami pagal siūlomas TEWI formules apskaičiuoti išmetamų 
ŠESD kiekiai ir informacija apie visus išmetamų ŠESD kiekiams 
apskaičiuoti naudotus parametrus. 

3. Gaminio ilgaamžiškumas ir garantija 

Gaminiui suteikiama ne trumpesnė kaip ketverių metų taisymo arba 
pakeitimo garantija. Be to, konkurso dalyvis užtikrina, kad originalių 
arba joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti (tiesiogiai 
arba iš kitų paskirtų subjektų) ne trumpiau kaip dešimt metų nuo 
pirkimo dienos. Ši sąlyga netaikoma neišvengiamomis ir laikinomis 
nuo gamintojo nepriklausančiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, stichinės 
nelaimės atveju. 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis 
ženklas (pagal Komisijos sprendimą 2014/314/ES) arba kitas 
atitinkamas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo deklaracija, kurioje 
teigiama, kad bus laikomasi minėto reikalavimo. 
 

3. Gaminio ilgaamžiškumas ir garantija 

Gaminiui suteikiama ne trumpesnė kaip penkerių metų taisymo arba 
pakeitimo garantija. Be to, konkurso dalyvis užtikrina, kad originalių 
arba joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti (tiesiogiai arba 
iš kitų paskirtų subjektų) ne trumpiau kaip dešimt metų nuo pirkimo 
dienos. Ši sąlyga netaikoma neišvengiamomis ir laikinomis nuo 
gamintojo nepriklausančiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, stichinės 
nelaimės atveju. 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis ženklas 
(pagal Komisijos sprendimą 2014/314/ES) arba kitas atitinkamas 
nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. 
Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo deklaracija, kurioje 
teigiama, kad bus laikomasi minėto reikalavimo. 
 

4. Įrengimo instrukcijos ir vartotojams pateikiama informacija 

Kartu su gaminiu pateikiamos tokios įrengimo instrukcijos ir vartotojui 
skirta spausdinta (ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridėtuose 
dokumentuose) ir (arba) elektroninio pavidalo informacija: 

(a) bendroji informacija apie įvairių charakteristikų ir (arba) dydžio 
pastatams tinkamus šildytuvų dydžius; 

4. Įrengimo instrukcijos ir vartotojams pateikiama informacija 

Kartu su gaminiu pateikiamos tokios įrengimo instrukcijos ir vartotojui 
skirta spausdinta (ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridėtuose 
dokumentuose) ir (arba) elektroninio pavidalo informacija: 

(a) bendroji informacija apie įvairių charakteristikų ir (arba) dydžio 
pastatams tinkamus šildytuvų dydžius; 

                                                      
11 OL 196, 1967 8 16, p. 1. 
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(b) informacija apie šildytuvo energijos suvartojimą; 

(c) tinkamo įrengimo instrukcijos, įskaitant: 

(i) nurodymą, kad šildytuvą įrengti turi kvalifikuotas montuotojas; 

(ii) visas specialias atsargumo priemones, kurių reikia imtis 
surenkant arba įrengiant šildytuvą; 

(iii) nurodymą, kad įrengto šildytuvo valdymo nuostačius (šildymo 
kreivę) reikia tinkamai suderinti; 

(iv) jei taikoma, išsamią informaciją apie tai, kokios turi būti kūryklų 
dujų išmetamųjų teršalų vertės šildytuvui veikiant ir kaip jį šiuo 
požiūriu tinkamai sureguliuoti. Rekomendacijose visų pirma 
turėtų būti paminėta, kad: 

− šildytuvas turi būti sureguliuotas naudojant CO, O2 arba CO2, 
NOx, temperatūros ir suodžių matuoklius, siekiant užtikrinti, 
kad nebūta viršyta nė viena iš 2, 4, 5, 6 ir 7 kriterijų ribinių 
verčių; 

− angos matuokliams turi būti įrengtos tose pačiose vietose, kaip 
ir naudotos laboratoriniuose bandymuose; 

− matavimo rezultatai registruojami specialioje formoje arba 
diagramoje, kurios vieną kopiją pasilieka galutinis naudotojas; 

(v) žematemperatūrių kūryklų dujų technologijų gaminių 
instrukcijose – nurodymą, kad sistemoje turi būti naudojama 
antikorozinė technologija; 

(vi) kondensacinių katilų technologijų gaminių instrukcijose – 
nurodymą, kad kaminas turi būti apsaugotas nuo kondensato, 
kurio pH žemas; 

(vii) dėl šilumos siurblių – aiškų nurodymą, kad negali būti 
naudojamos medžiagos, priskiriamos prie pavojingų aplinkai 
ar keliančių grėsmę sveikatai medžiagų, kaip apibrėžta 
Tarybos direktyvoje 67/548/EEB11 ir jos vėlesniuose 
pakeitimuose; 

(viii) informaciją, į ką gali kreiptis montuotojas, norėdamas 
pasikonsultuoti dėl įrengimo; 

(d) priežiūros personalui skirtos naudojimo instrukcijos; 

(b) informacija apie šildytuvo energijos suvartojimą; 

(c) tinkamo įrengimo instrukcijos, įskaitant: 

(i) nurodymą, kad šildytuvą įrengti turi kvalifikuotas montuotojas; 

(ii) visas specialias atsargumo priemones, kurių reikia imtis 
surenkant arba įrengiant šildytuvą; 

(iii) nurodymą, kad įrengto šildytuvo valdymo nuostačius (šildymo 
kreivę) reikia tinkamai suderinti; 

(iv) jei taikoma, išsamią informaciją apie tai, kokios turi būti kūryklų 
dujų išmetamųjų teršalų vertės šildytuvui veikiant ir kaip jį šiuo 
požiūriu tinkamai sureguliuoti. Rekomendacijose visų pirma 
turėtų būti paminėta, kad: 

− šildytuvas turi būti sureguliuotas naudojant CO, O2 arba CO2, 
NOx, temperatūros ir suodžių matuoklius, siekiant užtikrinti, kad 
nebūta viršyta nė viena iš 2, 4, 5, 6 ir 7 kriterijų ribinių verčių; 

− angos matuokliams turi būti įrengtos tose pačiose vietose, kaip 
ir naudotos laboratoriniuose bandymuose; 

− matavimo rezultatai registruojami specialioje formoje arba 
diagramoje, kurios vieną kopiją pasilieka galutinis naudotojas; 

(v) žematemperatūrių kūryklų dujų technologijų gaminių 
instrukcijose – nurodymą, kad sistemoje turi būti naudojama 
antikorozinė technologija; 

(vi) kondensacinių katilų technologijų gaminių instrukcijose – 
nurodymą, kad kaminas turi būti apsaugotas nuo kondensato, 
kurio pH žemas; 

(vii) dėl šilumos siurblių – aiškų nurodymą, kad negali būti 
naudojamos medžiagos, priskiriamos prie pavojingų aplinkai ar 
keliančių grėsmę sveikatai medžiagų, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvoje 67/548/EEB ir jos vėlesniuose pakeitimuose; 

(viii) informaciją, į ką gali kreiptis montuotojas, norėdamas 
pasikonsultuoti dėl įrengimo; 

(d) priežiūros personalui skirtos naudojimo instrukcijos; 

(e) vartotojui skirta informacija, įskaitant: 
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(e) vartotojui skirta informacija, įskaitant: 

(i) kvalifikuotų montuotojų ir priežiūros personalo nuorodas; 

(ii) rekomendacijas, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti šildytuvą, 
įskaitant rekomendacijas dėl tinkamo naudoti kuro rūšių ir kaip 
jį tinkamai sandėliuoti, kad jis optimaliai sudegtų, kokio 
reguliarios priežiūros tvarkaraščio reikia laikytis; 

(iii) patarimus, kaip racionaliai naudoti šildytuvą, kad jo poveikis 
aplinkai būtų kuo mažesnis, visų pirma, kaip tinkamai naudoti 
gaminį, kad jis suvartotų kuo mažiau energijos; 

(iv) jeigu taikoma, informaciją, kaip reikėtų interpretuoti matavimo 
rezultatus ir kaip galima juos pagerinti; 

(v) informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti; 

(f) rekomendacijos, kaip tinkamai pašalinti nebenaudojamą gaminį. 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas tinkamas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., pvz., rašytiniai įrodymai, kad 
laikomasi pirmiau nurodytų kriterijų. 

(i) kvalifikuotų montuotojų ir priežiūros personalo nuorodas; 

(ii) rekomendacijas, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti šildytuvą, 
įskaitant rekomendacijas dėl tinkamo naudoti kuro rūšių ir kaip 
jį tinkamai sandėliuoti, kad jis optimaliai sudegtų, kokio 
reguliarios priežiūros tvarkaraščio reikia laikytis; 

(iii) patarimus, kaip racionaliai naudoti šildytuvą, kad jo poveikis 
aplinkai būtų kuo mažesnis, visų pirma, kaip tinkamai naudoti 
gaminį, kad jis suvartotų kuo mažiau energijos; 

(iv) jeigu taikoma, informaciją, kaip reikėtų interpretuoti matavimo 
rezultatus ir kaip galima juos pagerinti; 

(v) informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti; 

(f) rekomendacijos, kaip tinkamai pašalinti nebenaudojamą gaminį. 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas tinkamas nurodytus kriterijus atitinkantis 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., pvz., rašytiniai įrodymai, kad 
laikomasi pirmiau nurodytų kriterijų. 

 5. Pirminis ir antrinis šaldalas 

Pirminis šaldalas 

Pirminio šaldalo visuotinio atšilimo potencialo per 100 metų (GWP100) 
vertė turi neviršyti 200012. Taikomos Reglamento (ES) Nr. 517/201413 I 
priede nustatytos GWP100 vertės. Šaldalų GWP100 vertės 
apskaičiuojamos kaip vieno kilogramo dujų per 100 metų laikotarpį 
sukeliamo atšilimo potencialas, palyginti su atitinkamu vieno kilogramo 
CO2 potencialu. Į Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 neįtrauktų šaldalų 

                                                      
12 Tikimasi, kad, įgyvendinus Reglamentą (ES) Nr. 517/2014, ateinančiais metais bus daugiau galimybių naudoti įrangą, kurioje naudojami gerokai mažesnio GWP 
šaldalai; į tai bus atsižvelgiama atnaujinant šiuos kriterijus ateityje. 
13 OL L 150, 2014 5 20, p. 195–230. 
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GWP100 verčių šaltinių nuorodos pateiktos Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 206/201214 I priedo 1 dalies 7 punkte. 

Antrinis šaldalas 

Jeigu patalpų šildytuvuose naudojamas antrinis šaldalas, šie šildytuvai 
neturi būti projektuojami naudoti antrinį šaldalą, druskos tirpalą ar 
priedus, priskiriamus prie pavojingų aplinkai ar keliančių grėsmę 
sveikatai medžiagų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/200815 ir 
Tarybos direktyvoje 67/548/EEB16, o įrengimo instrukcijose turi būti 
aiškiai nurodyta, kad kaip antrinis šaldalas negali būti naudojamos 
medžiagos, priskiriamos prie pavojingų aplinkai ar keliančių grėsmę 
sveikatai medžiagų. 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis ženklas 
(pagal Komisijos sprendimą 2014/314/ES) arba kitas atitinkamas 
nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., 
atitikties šiam kriterijui deklaracija, taip pat nurodomi gaminyje 
naudojamo (-ų) šaldalo (-ų) pavadinimai ir jų GWP100 vertės.  

 6. Išmetamų azoto oksidų (NOx) kiekio ribinės vertės 

Azoto oksidų (NOx) kiekis deginiuose neturi viršyti toliau nurodytų 
ribinių verčių (netaikoma elektriniams šildytuvams). Išmetamų NOx 
kiekis kaip azoto monoksido ir azoto dioksido kiekių suma matuojamas 
šiomis veikimo sąlygomis: 

• dujinių ir skystojo kuro šildytuvų – standartinėmis veikimo 
sąlygomis ir esant vardinei šiluminei galiai, 

• kietojo kuro šildytuvų – kaip sezoninis patalpų šildymo 
išmetamųjų teršalų kiekis pagal aiškinamųjų pastabų 2 lentelę. 

 

Šilumos Išmetamų NOx kiekio ribinė vertė 

                                                                                                                                                                                                                                             
14 OL L 72, 2012 3 10, p. 7. 
15 OL L 353, 2008 12 31, p. 1. 
16 OL 196, 1967 8 16, p. 1. 
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generatoriaus 
technologija 

Dujiniai 
šildytuvai 

Su vidaus degimo varikliais – 
170 mg/kWh GCV tiekiamos energijos 

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – 
36 mg/kWh GCV tiekiamos energijos 

Skystojo kuro 
šildytuvai 

Su vidaus degimo varikliais – 
380 mg/kWh GCV tiekiamos energijos 

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – 
100 mg/kWh GCV tiekiamos energijos 

Kietojo kuro 
šildytuvai 

150 mg/Nm³ esant 10 % O2 

 

Matavimo vienetai atitinkamai yra mg/kWh GCV tiekiamos energijos 
arba mg/Nm³. Bandymai atliekami remiantis 1 lentelėje (žr. 
aiškinamąsias pastabas) nurodytais atitinkamais standartais arba jiems 
lygiaverčiais standartais. 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis ženklas 
(pagal Komisijos sprendimą 2014/314/ES) arba kitas atitinkamas 
nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., 
atitikties šiam kriterijui deklaracija, su kuria kartu pateikiami bandymų 
rezultatai, rodantys išmetamų NOx kiekį deginiuose. 

 7. Išmetamo anglies monoksido (CO) kiekio ribinės vertės 

Anglies monoksido (CO) kiekis deginiuose neturi viršyti toliau nurodytų 
ribinių verčių (netaikoma elektriniams šildytuvams). Išmetamo CO 
kiekis matuojamas standartinėmis veikimo sąlygomis ir esant vardinei 
šiluminei galiai: 

• dujinių ir skystojo kuro šildytuvų – standartinėmis veikimo 
sąlygomis ir esant vardinei šiluminei galiai, 
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• kietojo kuro šildytuvų – kaip sezoninis patalpų šildymo 
išmetamųjų teršalų kiekis pagal aiškinamųjų pastabų 2 lentelę. 

 

Šilumos 
generatoriaus 
technologija 

Išmetamo CO kiekio ribinė vertė 

Dujiniai šildytuvai Su vidaus degimo varikliais – 
150 mg/Nm³ esant 5 % O2 

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – 
25 mg/kWh GCV tiekiamos energijos 

Skystojo kuro 
šildytuvai 

Su vidaus degimo varikliais – 
200 mg/Nm³ esant 5 % O2 

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – 
50 mg/kWh GCV tiekiamos energijos 

Kietojo kuro 
šildytuvai 

Pakraunami automatiškai – 
175 mg/Nm³ esant 10 % O2 

Pakraunami rankomis – 250 mg/Nm³ esant 
10 % O2 

Matavimo vienetai atitinkamai yra mg/kWh GCV tiekiamos energijos 
arba mg/Nm³. Bandymai atliekami remiantis 1 lentelėje (žr. 
aiškinamąsias pastabas) nurodytais atitinkamais standartais arba jiems 
lygiaverčiais standartais. 

 

Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis ženklas 
(pagal Komisijos sprendimą 2014/314/ES) arba kitas atitinkamas 
nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., 
atitikties šiam kriterijui deklaracija, su kuria kartu pateikiami bandymų 
rezultatai, rodantys išmetamo CO kiekį deginiuose. 

 8. Išmetamų dujinių organinių junginių (DOJ) kiekio ribinės vertės 

Dujinių organinių junginių (DOJ) kiekis deginiuose turi neviršyti toliau 
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nurodytų ribinių verčių (taikoma tik šildytuvams su kietojo kuro katilais). 
Išmetamų DOJ kiekis matuojamas kaip sezoninis patalpų šildymo 
išmetamųjų teršalų kiekis pagal aiškinamųjų pastabų 2 lentelę.  

Šilumos generatoriaus 
technologija 

Išmetamų DOJ kiekio ribinė 
vertė 

Šildytuvai su kietojo kuro katilais 7 mg/Nm³ esant 10 % O2 

Matavimo vienetas – mg/Nm³. Bandymai atliekami remiantis 1 lentelėje 
(žr. aiškinamąsias pastabas) nurodytais atitinkamais standartais arba 
jiems lygiaverčiais standartais. 

 

 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis ženklas 
(pagal Komisijos sprendimą 2014/314/ES) arba kitas atitinkamas 
nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., 
atitikties šiam kriterijui deklaracija, su kuria kartu pateikiami bandymų 
rezultatai, rodantys išmetamų DOJ kiekį deginiuose. 

 9. Išmetamų kietųjų dalelių (KD) kiekio ribinės vertės 

Kietųjų dalelių (KD) kiekis deginiuose neturi viršyti toliau nurodytų 
ribinių verčių. Išmetamų KD kiekis matuojamas standartinėmis veikimo 
sąlygomis ir esant vardinei šiluminei galiai: 

• skystojo kuro šildytuvų – standartinėmis veikimo sąlygomis ir 
esant vardinei šiluminei galiai, 

• kietojo kuro šildytuvų – kaip sezoninis patalpų šildymo 
išmetamųjų teršalų kiekis pagal aiškinamųjų pastabų 2 
lentelę. 

 

 

Šilumos 
generatoriaus 
technologija 

Išmetamų KD kiekio ribinė vertė 
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Skystojo kuro 
šildytuvai 

Su vidaus degimo varikliais – 
1 mg/Nm³ esant 5 % O2 

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – 
ribinė vertė netaikoma 

Kietojo kuro 
šildytuvai 

20 mg/Nm³ esant 10 % O2 

Matavimo vienetas – mg/Nm³. Bandymai atliekami remiantis 1 lentelėje 
(žr. aiškinamąsias pastabas) nurodytais atitinkamais standartais arba 
jiems lygiaverčiais standartais. 

 
 
 
Patikra 
Gaminiai, kuriems suteiktas vandeninių šildytuvų ES ekologinis ženklas 
(pagal Komisijos sprendimą 2014/314/ES) arba kitas atitinkamas 
nurodytus kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Pripažįstami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., 
atitikties šiam kriterijui deklaracija, su kuria kartu pateikiami bandymų 
rezultatai, rodantys išmetamų KD kiekį deginiuose. 

SKYRIMO KRITERIJAI SKYRIMO KRITERIJAI 
Taškų skyrimo kriterijai Taškų skyrimo kriterijai 
1. Didesnis energijos vartojimo efektyvumas 

Papildomi taškai skiriami už kiekvieną papildomą procentą, kuriuo 
vandeninio šildytuvo sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo 
efektyvumas ηs yra didesnis už nurodytą 1 kriterijaus apraše. 

 
Patikra 
Pateikiama deklaracija, taip pat bandymų, atliktų laikantis 
atitinkamuose EN standartuose ar lygiaverčiuose standartuose (žr. 
aiškinamųjų pastabų 1 lentelę) nurodytos šios rūšies gaminių bandymų 
procedūros, rezultatai. 

1. Didesnis energijos vartojimo efektyvumas 

Papildomi taškai skiriami už kiekvieną papildomą procentą, kuriuo 
vandeninio šildytuvo sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo 
efektyvumas ηs yra didesnis už nurodytą 1 kriterijaus apraše. 

 
Patikra 
Pateikiama deklaracija, taip pat bandymų, atliktų laikantis 
atitinkamuose EN standartuose ar lygiaverčiuose standartuose (žr. 
aiškinamųjų pastabų 1 lentelę) nurodytos šios rūšies gaminių bandymų 
procedūros, rezultatai. 

2. Mažesnis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 2. Mažesnis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
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Papildomi taškai skiriami už kiekvienus papildomus 5 g, kuriais 
vandeninio šildytuvo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
yra mažesnis už nurodytą 2 kriterijaus apraše. 

 
Patikra 
Pateikiama deklaracija, su kuria kartu pateikiami pagal siūlomas TEWI 
formules apskaičiuoti išmetamų ŠESD kiekiai ir informacija apie visus 
išmetamų ŠESD kiekiams apskaičiuoti naudotus parametrus. 

 

 

Papildomi taškai skiriami už kiekvienus papildomus 5 g, kuriais 
vandeninio šildytuvo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
yra mažesnis už nurodytą 2 kriterijaus apraše. 

 
Patikra 
Pateikiama deklaracija, su kuria kartu pateikiami pagal siūlomas TEWI 
formules apskaičiuoti išmetamų ŠESD kiekiai ir informacija apie visus 
išmetamų ŠESD kiekiams apskaičiuoti naudotus parametrus. 

 

3. Skleidžiamo triukšmo ribinės vertės 
Šį taškų skyrimo kriterijų rekomenduojama taikyti perkant vandeninius 
šildytuvus, kurie bus įrengiami pastatuose, kuriuose triukšmo problema 
labai opi, pvz., ligoninėse ir mokyklose, atsižvelgiant į Direktyvos 
2002/49/EB17 dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo taikymo sritį. 

Matavimo vienetai yra atitinkamai dB(A) arba dB(C). Bandymai 
atliekami standartinėmis veikimo sąlygomis ir esant vardinei šiluminei 
galiai, remiantis 1 lentelėje (žr. aiškinamąsias pastabas) nurodytais 
atitinkamais standartais arba jiems lygiaverčiais standartais. 

Skiriami taškai apskaičiuojami taip: 

 
 

Čia: 

• PL – triukšmo lygio taškai 

• LA,min – visus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo mažiausias A 

svertinis garso galios lygis 

• LC,min – visus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo mažiausias C 

svertinis garso galios lygis, jei taikoma 

3. Skleidžiamo triukšmo ribinės vertės  
Šį taškų skyrimo kriterijų rekomenduojama taikyti perkant vandeninius 
šildytuvus, kurie bus įrengiami pastatuose, kuriuose triukšmo problema 
labai opi, pvz., ligoninėse ir mokyklose, atsižvelgiant į Direktyvos 
2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo taikymo sritį. 

Matavimo vienetai yra atitinkamai dB(A) arba dB(C). Bandymai 
atliekami standartinėmis veikimo sąlygomis ir esant vardinei šiluminei 
galiai, remiantis 1 lentelėje (žr. aiškinamąsias pastabas) nurodytais 
atitinkamais standartais arba jiems lygiaverčiais standartais. 

Skiriami taškai apskaičiuojami taip: 

 
 

Čia: 

• PL – triukšmo lygio taškai 

• LA,min – visus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo mažiausias A 

svertinis garso galios lygis 

• LC,min – visus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo mažiausias C 

svertinis garso galios lygis, jei taikoma 

                                                      
17 OL L 189, 2002 7 18, p. 12–25. 
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• LA – vertinamas A svertinis garso galios lygis 

• LC – vertinamas C svertinis garso galios lygis, jei taikoma 

• PLA,max – didžiausias galimas su A svertiniu garso galios lygiu 

siejamų taškų skaičius 

• PLC,max – didžiausias galimas su C svertiniu garso galios lygiu 

siejamų taškų skaičius, jei taikoma 

 

Taškų neskiriama, jei vandeninio šildytuvo skleidžiamas triukšmas 
viršija toliau nurodytas ribines vertes. 

Šilumos 
generatoriau
s 
technologija 

Matuojama Skleidžiamo triukšmo ribinė 
vertė 

Visi 
šildytuvai, 
išskyrus 
kogeneracini
us šildytuvus 
ir šilumos 
siurblius su 
vidaus 
degimo 
varikliais 

A svertinio garso 
galios lygio ribinė 
vertė (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

A svertinio garso 
slėgio lygio ribinė 
vertė (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Kogeneracini
ai šildytuvai ir 
šilumos 
siurbliai su 
vidaus 
degimo 
varikliais 

C svertinio garso 
slėgio lygio ribinė 
vertė (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Pastaba. PN – vardinė (pilnutinės apkrovos) šiluminė galia; PE – 
elektrinė galia. 

 

• LA – vertinamas A svertinis garso galios lygis 

• LC – vertinamas C svertinis garso galios lygis, jei taikoma 

• PLA,max – didžiausias galimas su A svertiniu garso galios lygiu 

siejamų taškų skaičius 

• PLC,max – didžiausias galimas su C svertiniu garso galios lygiu 

siejamų taškų skaičius, jei taikoma 

 

Taškų neskiriama, jei vandeninio šildytuvo skleidžiamas triukšmas 
viršija toliau nurodytas ribines vertes. 

Šilumos 
generatoriau
s 
technologija 

Matuojama Skleidžiamo triukšmo ribinė 
vertė 

Visi 
šildytuvai, 
išskyrus 
kogeneracini
us šildytuvus 
ir šilumos 
siurblius su 
vidaus 
degimo 
varikliais 

A svertinio garso 
galios lygio ribinė 
vertė (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

A svertinio garso 
slėgio lygio ribinė 
vertė (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Kogeneracini
ai šildytuvai ir 
šilumos 
siurbliai su 
vidaus 
degimo 
varikliais 

C svertinio garso 
slėgio lygio ribinė 
vertė (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Pastaba. PN – vardinė (pilnutinės apkrovos) šiluminė galia; PE – 
elektrinė galia. 
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Patikra 
Pateikiama deklaracija ir bandymų rezultatai, rodantys skleidžiamo 
triukšmo vertes (A svertinio garso galios lygio ribinę vertę ir, jei 
taikoma, C svertinio garso galios lygio ribinę vertę). 

 
.  

Patikra 
Pateikiama deklaracija ir bandymų rezultatai, rodantys skleidžiamo 
triukšmo vertes (A svertinio garso galios lygio ribinę vertę ir, jei 
taikoma, C svertinio garso galios lygio ribinę vertę). 

4. Gaminio konstrukcija 

Taškai skiriami, jei vandeninį šildytuvą naudodamiesi įprastais įrankiais 
nesunkiai gali išmontuoti kvalifikuoti darbuotojai, kad galėtų jį 
suremontuoti ir pakeisti susidėvėjusias dalis, senas arba netinkamas 
naudoti dalis pakeisti naujomis ir atskirti dalis ir medžiagas siekiant jas 
perdirbti ar pakartotinai panaudoti. 

 
Patikra 
Taškai skiriami už gaminius, kuriems suteiktas tinkamas nurodytus 
kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis ženklas. Pripažįstami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., atitikties šiam kriterijui deklaracija, su kuria 
kartu pateikiama gamintojo techninė ataskaita, kurioje parodyta, kaip 
išmontuoti gaminį, ir pateikta išskleistoji schema, kurioje pažymimi 
pagrindiniai komponentai ir nurodoma, kuriuose komponentuose yra 
pavojingų cheminių medžiagų, nurodytų Direktyvos 2002/96/EB18 
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvos) II priede. Ši 
schema turi būti prieinama gamintojo interneto svetainėje. Informacija 
apie pavojingas chemines medžiagas pirkėjui pateikiama kaip 
cheminių medžiagų sąrašas, nurodant cheminės medžiagos tipą, kiekį 
ir buvimo vietą vandeninio šildytuvo įrangoje. 

4. Gaminio konstrukcija 

Taškai skiriami, jei vandeninį šildytuvą naudodamiesi įprastais įrankiais 
nesunkiai gali išmontuoti kvalifikuoti darbuotojai, kad galėtų jį 
suremontuoti ir pakeisti susidėvėjusias dalis, senas arba netinkamas 
naudoti dalis pakeisti naujomis ir atskirti dalis ir medžiagas siekiant jas 
perdirbti ar pakartotinai panaudoti. 

 
Patikra 
Taškai skiriami už gaminius, kuriems suteiktas tinkamas nurodytus 
kriterijus atitinkantis 1-ojo tipo ekologinis ženklas. Pripažįstami ir kiti 
tinkami įrodymai, pvz., atitikties šiam kriterijui deklaracija, su kuria kartu 
pateikiama gamintojo techninė ataskaita, kurioje parodyta, kaip 
išmontuoti gaminį, ir pateikta išskleistoji schema, kurioje pažymimi 
pagrindiniai komponentai ir nurodoma, kuriuose komponentuose yra 
pavojingų cheminių medžiagų, nurodytų Direktyvos 2002/96/EB 
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvos) II priede. Ši schema 
turi būti prieinama gamintojo interneto svetainėje. Informacija apie 
pavojingas chemines medžiagas pirkėjui pateikiama kaip cheminių 
medžiagų sąrašas, nurodant cheminės medžiagos tipą, kiekį ir buvimo 
vietą vandeninio šildytuvo įrangoje. 

5. Išmetamų dujinių organinių junginių (DOJ) kiekis 

Taškai skiriami, jei išmetamų dujinių organinių junginių (DOJ) kiekis 
neviršija 7 mg/Nm3 esant 10 % O2. 

Išmetamų DOJ kiekis matuojamas kaip sezoninis patalpų šildymo 
išmetamųjų teršalų kiekis pagal aiškinamųjų pastabų 2 lentelę. 

 

                                                      
18 OL L 37, 2003 2 13, p. 24–39. 



 21

Matavimo vienetas – mg/Nm³. Bandymai atliekami remiantis 1 
lentelėje (žr. aiškinamąsias pastabas) nurodytais atitinkamais 
standartais arba jiems lygiaverčiais standartais. 

Už gaminius, kuriuose naudojamos ne kietojo kuro katilų technologijos, 
turėtų būti skiriamas maksimalus su išmetamų DOJ kiekiu siejamų 
taškų skaičius, nes didelis išmetamų DOJ kiekis paprastai būdingas tik 
kietojo kuro katilams. 

 

Už šildytuvus su kietojo kuro katilais skiriami taškai apskaičiuojami 
taip: 

 

 

Čia:  

• POGC – su išmetamų DOJ kiekiu siejami taškai 

• OGCmin – iš visų šildytuvų su kietojo kuro katilais pasiūlymų 
mažiausias visus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo išmetamų 
DOJ kiekio bandymo rezultatas  

• OGC – vertinama išmetamų DOJ kiekio bandymo rezultato vertė 

• POGCmax – didžiausias galimas su išmetamų DOJ kiekiu siejamų 
taškų skaičius 

Patikra 

Pateikiama deklaracija ir bandymų rezultatai, rodantys išmetamų DOJ 
kiekį – tik šildytuvų su kietojo kuro katilais atveju.  

6. Išmetamų kietųjų dalelių (KD) kiekis 

Taškai skiriami, jei išmetamų kietųjų dalelių (KD) kiekis neviršija 
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20 mg/Nm3 esant 10 % O2. 

Išmetamų kietųjų dalelių (KD) kiekis matuojamas kaip sezoninis 
patalpų šildymo išmetamųjų teršalų kiekis pagal aiškinamųjų pastabų 2 
lentelę.  

Matavimo vienetas – mg/Nm³. Bandymai atliekami remiantis 1 
lentelėje (žr. aiškinamąsias pastabas) nurodytais atitinkamais 
standartais arba jiems lygiaverčiais standartais. 

Už gaminius, kuriuose naudojamos ne kietojo kuro katilų technologijos, 
turėtų būti skiriamas maksimalus su išmetamų KD kiekiu siejamų taškų 
skaičius, nes didelis išmetamų KD kiekis paprastai būdingas tik kietojo 
kuro katilams. 

Už šildytuvus su kietojo kuro katilais skiriami taškai apskaičiuojami 
taip:  

 

 

 

Čia:  

• PPM – su išmetamų KD kiekiu siejami taškai 

• PMmin – iš visų šildytuvų su kietojo kuro katilais pasiūlymų 
mažiausias visus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo išmetamų 
KD kiekio bandymo rezultatas  

• PM – vertinama išmetamų KD kiekio bandymo rezultato vertė 

• PPMmax – didžiausias galimas su išmetamų KD kiekiu siejamų 
taškų skaičius 

Patikra 
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Pateikiama deklaracija ir bandymų rezultatai, rodantys išmetamų KD 
kiekį – tik šildytuvų su kietojo kuro katilais atveju.  
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Aiškinamosios pastabos 
 

1. Kiekvieno kriterijaus bandymų metodai, jei nenurodyta kitaip, yra 1 lentelėje nurodytuose atitinkamuose standartuose aprašyti metodai. 
Prireikus galima taikyti kitus, nei nurodyta, kiekvieno kriterijaus bandymo metodus, jei jie laikomi lygiaverčiais. 

 
 

1 lentelė. Bandymų metodams taikomi standartai 
 
Numeris Pavadinimas 
Šildytuvai su dujiniais katilais 
EN 676 Automatiniai priverstinės traukos dujinio kuro degikliai 
EN 15502-1 Dujiniai šildymo katilai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai 
Šildytuvai su skystojo kuro katilais 
EN 267 Automatiniai priverstinės traukos skystojo kuro degikliai 
EN 303-1 Šildymo katilai. 1 dalis. Šildymo katilai su priverstinio oro tiekimo degikliais. Terminija, bendrieji reikalavimai, 

bandymas ir žymėjimas 
EN 303-2 Šildymo katilai. 2 dalis. Šildymo katilai su priverstinio oro tiekimo degikliais. Specialieji reikalavimai katilams su 

skystojo kuro įpurškimo degikliais 
EN 303-4 Šildymo katilai. 4 dalis. Šildymo katilai su priverstinio oro tiekimo degikliais. Specialieji reikalavimai katilams su 

priverstinio oro tiekimo skysto kuro degikliais iki 70 kW galios ir 3 barų didžiausio eksploatacinio slėgio. 
Terminija, bendrieji reikalavimai, bandymas ir žymėjimas 

EN 304 Šildymo katilai. Šildymo katilų su skystojo kuro išpurškimo degikliais bandymo taisyklės 
Šildytuvai su kietojo kuro katilais 
EN 303-5 Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė 

galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas 
EN 14918 Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas 
Šildytuvai su elektriniais katilais 
EN 60335-2-35 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio 

vandens šildytuvams 
Kūrenamieji šildytuvai su šilumos siurbliais 
EN 12309 serija Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios dujiniai sugertiniai ir įgertiniai oro 

kondicionavimo prietaisai su aušintuvais (arba be jų) 
DIN 4702 8 dalis Centrinio šildymo katilai. Standartinio efektyvumo ir standartinės spinduliavimo gebos nustatymas 
Elektriniai šildytuvai su šilumos siurbliais 
EN 14511 serija Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti 

ir vėsinti 
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EN 14825 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti 
ir vėsinti. Bandymai ir charakteristikų nustatymas esant dalinei apkrovai bei sezoninių eksploatacinių 
charakteristikų skaičiavimas 

Kogeneraciniai šildytuvai 
EN 50465 Dujiniai prietaisai. Dujinis šildymo prietaisas su kuro elementu. Ne didesnės kaip 70 kW vardinės tiekiamosios 

šiluminės galios dujinis šildymo prietaisas su kuro elementu19 
ISO 3046-1 Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Galios, kuro ir tepamosios alyvos 

sąnaudų deklaravimas ir bandymų metodai. Papildomi bendrosios paskirties variklių reikalavimai 
Išmetamų azoto oksidų kiekis 
EN 14792 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Azoto oksidų (NOx) masinės koncentracijos nustatymas. Pamatinis 

metodas. Chemiliuminescencija 
Išmetamo anglies monoksido kiekis 
EN 15058 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Anglies monoksido (CO) koncentracijos nustatymas. Pamatinis 

metodas. Nedispersinė infraraudonoji spektrometrija 
Išmetamų dujinių organinių junginių kiekis 
EN 12619 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Visuminės dujinės organinės anglies masės koncentracijos 

nustatymas. Tolydusis liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas 
Išmetamų kietųjų dalelių kiekis 
EN 13284-1 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Mažos masės dulkių koncentracijos nustatymas. 1 dalis. Rankinis 

gravimetrinis metodas 
Skleidžiamas triukšmas 
EN 15036 Šildymo katilai. Šilumos generatorių spinduliuojamo ore sklindančio triukšmo bandymo taisyklės 

ISO EN 3743 Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas. Ekspertiniai metodai, taikomi aidžiojo garso laukuose 
mažiems kilnojamiesiems šaltiniams 

EN ISO 3744  Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios ir energijos lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Ekspertinis beveik 
laisvo lauko virš atspindinčiosios plokštumos metodas 

EN ISO 3746 Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios ir energijos lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Tikrinamasis 
metodas, naudojant šaltinį gaubiantį matuojamąjį paviršių virš atspindinčiosios plokštumos 

EN 12102 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai, šilumos siurbliai ir sausintuvai su elektriniais kompresoriais 
patalpoms šildyti ir vėsinti. Ore sklindančio triukšmo matavimas. Garso galios lygio nustatymas 

 

                                                      
19 Į atnaujintą standarto redakciją turėtų būti įtraukta bendra šilumos ir elektros energijos gamyba (žr. projektą prEN 50465:2011 „Dujiniai prietaisai. Ne didesnės 
kaip 70 kW vardinės tiekiamosios šiluminės galios jungtinis prietaisas šilumai ir energijai tiekti“). 
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2 lentelė. Sezoninio patalpų šildymo išmetamųjų teršalų kiekio apskaičiavimo metodai 

Kietojo kuro katilo tipas Formulė  
Rankomis pakraunami kietojo kuro katilai, kurie gali nuolat veikti esant 
50 proc. vardinės šiluminės galios, ir automatiškai pakraunami kietojo kuro 
katilai 

 

Rankomis pakraunami kietojo kuro katilai, kurie negali nuolat veikti esant 
50 proc. vardinės ar mažesnei šiluminei galiai, ir kogeneraciniai kietojo kuro 
katilai 
 

 

Čia: 
Es – sezoninis patalpų šildymo išmetamųjų teršalų kiekis 
Es,p – atitinkamai išmetamų kietųjų dalelių, dujinių organinių junginių, anglies monoksido ir azoto oksidų kiekiai, nustatyta tvarka 
išmatuoti esant 30 proc. arba 50 proc. vardinės šiluminės galios 
Es,r – atitinkamai išmetamų kietųjų dalelių, dujinių organinių junginių, anglies monoksido ir azoto oksidų kiekiai, išmatuoti esant vardinei 
šiluminei galiai 
 
 
 

2. Techninių specifikacijų 2 kriterijaus apraše nurodytas išmetamų ŠESD kiekis apskaičiuojamas pagal 3 lentelėje pateiktas TEWI formules 
(taikoma formulė priklauso nuo šilumos generatoriaus technologijos). Kiekvieną TEWI formulę gali sudaryti dvi dalys, kurių viena priklauso 
vien nuo šildytuvo efektyvumo (išreiškiamo sezoniniu patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumu ηs) ir kuro taršos anglies dioksidu 
intensyvumo (išreiškiamos parametru β), o kita (taikoma tik šildytuvams su šilumos siurbliais) priklauso nuo išmetamų ŠESD kiekio dėl 
šaldalo nuotėkio. Išmetamų ŠESD kiekis dėl šaldalo nuotėkio priklauso nuo šaldalo visuotinio atšilimo potencialo (GWP100) ir šaldalo 
nuotėkio naudojimo etapu (išreiškiamo metinio nuotėkio koeficientu ER bendrosios šaldalo masės procentais per metus) ir gyvavimo ciklo 
pabaigoje (išreiškiamo bendrosios šaldalo masės procentais – α). 

 

3 lentelė. TEWI formulės pagal šilumos generatoriaus technologiją 

Šilumos generatoriaus 
technologija 

TEWI formulė (g CO2 ekvivalento/kWh atiduodamos šilumos) 

Šildytuvai su katilais 
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Šildytuvai su šilumos 
siurbliais  

Kogeneraciniai šildytuvai  

 

Šildytuvų komplektai  

 
 

 
Pagrindiniai pirmiau pateiktų TEWI formulių parametrai apibūdinami 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. Pagrindiniai parametrai, iš kurių sudarytos TEWI formulės 

Parametra
s 

Parametro aprašas Vienetai Pastovioji vertė arba 
parametrui nustatyti 
atliktinas bandymas 

βelec Elektros energijos taršos ŠESD intensyvumas  [g CO2 ekvivalento/kWhelektros 

energijos] 
384 

βfuel Šildytuvo naudojamo kuro taršos ŠESD intensyvumas [g CO2 ekvivalento/kWhdujų] Žr. 5 lentelę 
ηs Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo 

efektyvumas 
[–] Nustatomas ir deklaruojamas 

pareiškėjo (1 kriterijus) 
ηs,b Šildytuvo su katilu dalies sezoninis patalpų šildymo 

energijos vartojimo efektyvumas vidutinio klimato 
sąlygomis 

[-] Nustatomas ir deklaruojamas 
pareiškėjo (1 kriterijus) 

ηs,hp Šildytuvo su šildymo siurbliu dalies sezoninis patalpų 
šildymo energijos vartojimo efektyvumas vidutinio 
klimato sąlygomis 

[-] Nustatomas ir deklaruojamas 
pareiškėjo (1 kriterijus) 

ηthermal Šiluminis naudingumas [-] Žr. 6 lentelę 
ηel Elektrinis naudingumas [-] Žr. 6 lentelę 
δ Pagalbinis parametras [-] = 0, kai šildytuvas su šilumos 

siurbliu yra elektrinis 
= 1, kai šildytuvas su šilumos 
siurbliu yra kūrenamasis 

GWP100 Visuotinio atšilimo potencialas (poveikis per 100 metų) [g CO2 ekvivalento/g šaldalo 
per 100 metų laikotarpį] 

Pagal Reglamento (EB) 
Nr. 842/2006 I priedą 
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m Šaldalo masė [g] Deklaruojama pareiškėjo 
ER Šaldalo nuostoliai per metus [% per metus] Taikoma ER vertė – 3,5 % per 

metus. 
n Naudojimo trukmė [metai] Taikoma n vertė – 15. 
α Šaldalo nuostoliai gyvavimo ciklo pabaigoje (atliekų 

šalinimo nuostoliai) 
[%] Taikoma α vertė – 35 %. 

P Apskaičiuotoji apkrova [kW] Deklaruojama pareiškėjo 
h Veikimo pilnutine apkrova trukmė [h per metus] 2000 
shp Šildytuvo su šilumos siurbliu dalies atiduodamos 

šiluminės galios dalis nuo bendros šiluminės galios 
[-] Deklaruojama pareiškėjo 

 
5 lentelėje nurodoma, kaip įvertinti TEWI formulių parametrą βfuel pagal šildytuvo naudojamą kurą. Jeigu katilas suprojektuotas naudoti 
lentelėje nenurodytą kurą, pasirenkamas panašiausias kuras atsižvelgiant į naudojamo kuro kilmę (iškastinis ar biomasės) ir pavidalą 
(dujinis, skystasis ar kietasis). 

5 lentelė. TEWI formulių parametras βfuel (taršos ŠESD intensyvumas) 

Šildytuvo naudojamas kuras Taršos ŠESD intensyvumas Vertė (g CO2 ekvivalento /kWhdujų) 
Dujinis iškastinis kuras βfuel = βgas 202 
Skystasis iškastinis kuras βfuel = βoil 292 
Kietasis iškastinis kuras βfuel = βcoal 392 
Dujinė biomasė βfuel = βbio-gas 98 
Skystoji biomasė βfuel = βbio-oil 149 
Rąstinė mediena βfuel = βbio-log 19 
Medienos skiedros βfuel = βbio-chip 16 
Medienos granulės βfuel = βbio-pellet 39 
Iškastinio kuro ir biomasės mišiniai βfuel = svertinis vidurkis, apskaičiuotas sudėjus atskirų 

rūšių kuro masės dalis, padaugintas iš jų taršos ŠESD 
intensyvumo parametro. 

Σ (kuras X % × βfuel X) + (kuras Y % × βfuel 

Y) + … (kuras N % × βfuel N) 

 
6 lentelėje nurodoma, kaip įvertinti kogeneraciniams šildytuvams taikomos TEWI formulės parametrus ηthermal ir ηel. 

 
 

6 lentelė. Kogeneraciniams šildytuvams taikomos TEWI formulės parametrai ηthermal ir ηel 

Parametras Išraiška 
ηthermal  
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Kogeneraciniams patalpų šildytuvams be papildomų šildytuvų 
 

  

ηel 

Kogeneraciniams patalpų šildytuvams su papildomais šildytuvais 
 

 

Čia 
ηs – sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 813/2013 
 
ηel – elektrinis naudingumas, apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 – elektrinis naudingumas, esant kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, vardinei šiluminei 
galiai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 – elektrinis naudingumas, esant kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, vardinei šiluminei 
galiai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 813/2013 
 
 

3. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad vandeninis šildytuvas, kurį ji perka, atitiktų visas šalyje, kurioje jis bus naudojamas, galiojančias 
taisykles. Tai gali būti, be kita ko, taisyklės, susijusios su aplinka ir sauga. 

4. Perkančioji organizacija atsižvelgia į vietos aplinkybes (pastatų tipą, dydį ir energijos poreikį, galimą kuro šaltinį ir t. t.) ir atlieka rinkos 
tyrimą, kad nustatytų, kuri turima technologija geriausiai tinka atsižvelgiant į nustatytas reikmes. Sistemoje turėtų būti suprojektuotos 
tinkamos reguliavimo sistemos, kuriomis būtų galima reguliuoti temperatūrą ir šilumos poreikį taip, kad būtų patenkinti vietos poreikiai. 

5. Perkančiosios organizacijos turėtų užtikrinti, kad įrengimo darbus atliktų tinkamai išmokyti darbuotojai. Darbuotojų mokymo programai 
keliami teisiniai reikalavimai valstybėse narėse gali skirtis. 

6. Taškų skyrimo kriterijai. Skelbime apie pirkimą ir konkurso dokumentuose perkančiosios organizacijos turi nurodyti, kiek taškų 
numatoma skirti pagal kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų. Pagal aplinkosauginius kriterijus apskritai turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 
15 proc. viso galimo taškų skaičiaus. 

 

4. Gyvavimo ciklo sąnaudos 
Vienas iš svarbiausių ŽVP kriterijų rengimo aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra aplinkosaugos požiūriu geriausių gaminių, palyginti su 
vidutiniais rinkos gaminiais, sąnaudų per gyvavimo ciklą analizė. Dėl būtinybės pagrįsti viešąsias išlaidas išlaidų aspektai ypač svarbūs viešajam 
pirkimui. Valstybės narės turėtų būti skatinamos rinktis ilgalaikę vertę didinančius ir platesnes politikos nuostatas atitinkančius sprendimus. 



 30

Vandeniniai šildytuvai yra vienas iš tų gaminių, kurių gyvavimo ciklo poveikis labiausiai priklauso nuo naudojimo etapo (labiausiai nuo energijos 
sąnaudų naudojimo etapu). Todėl pirkimo išlaidos sudaro tik palyginti nedidelę dalį visų gaminio gyvavimo ciklo sąnaudų. Sąnaudų nagrinėjimo 
vykdant ŽVP tyrimuose20 prieita prie išvados, kad didesnę pirkimo kainą paprastai kompensuoja mažesnės eksploatavimo sąnaudos, ypač kalbant 
apie gaminius, kurių energijos vartojimo efektyvumas yra didelis. Būdingas pavyzdys yra labai efektyvūs šildymo įrenginiai. Minėtame tyrime 
nustatyta, kad eksploatavimo sąnaudos sudaro apie 95 proc. visų sąnaudų per visą šildymo įrenginio gyvavimo ciklą. Todėl daroma išvada, kad 
vien tik pirkimo kaina remiantis priimami viešojo pirkimo sprendimai greičiausiai nebus gera investicija. 

Su šiuo tyrimu susijusioje techninėje informacinėje apžvalgoje pateikiama išsami vandeninių šildytuvų gyvavimo ciklo sąnaudų analizė, kurios 
pagrindinių išvadų santrauka pateikiama toliau. 

Nustatyta, kad įvairių tipų vandeninių šildytuvų bendros gyvavimo ciklo sąnaudos (įskaitant pirkimo, techninės priežiūros ir eksploatavimo išlaidas) 
labai priklauso nuo esamų energijos kainų. Kai kurie tyrimai21 visų pirma parodė, kad teigiamą ekonominį poveikį turintis pasirinktas šildytuvas gali 
pasidaryti neekonomiškas dėl vyriausybių sprendimų dėl energijos tarifų. Ši problema ypač opi elektrinių šildytuvų su šilumos siurbliais ir 
kogeneracinių šildytuvų atveju. 

Nustatyta, kad šilumos siurbliai tebėra palyginti brangus šildymo sprendimas, ypač jei įskaičiuojami jiems iki galo įrengti reikalingi darbai (šilumos 
šaltinio ir šilumos atidavimo arba spinduliavimo sistemų įrengimas). 

Atliekant modeliavimą siekiant patobulinti ekologinio projektavimo priemones (daugiau informacijos pateikiama techninėje informacinėje 
apžvalgoje), gyvavimo ciklo sąnaudos vertintos mažiausių gyvavimo ciklo sąnaudų (MGCS) ir geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) 
lygmenimis. Jis rodo, kad mažesnės galios klasėse (iki 29 kW) MGCS lygmeniu sutaupoma iki 16 proc., o didesnės galios (> 60 kW) – 30–46 proc. 
GPGB lygmens ekonomija rodo, kad, išskyrus mažiausią XXS lygmenį (iki 10 kW), taikant GPGB sprendimus nesutaupoma tiek, kiek taikant 
MGCS sprendimus, bet jie vis tiek yra ekonomiškesni nei bazinis atvejis.  

 
GPGB (geriausių prieinamų gamybos būdų) lygmuo daugiausiai grindžiamas šilumos siurblių technologija, kartais su saulės energijos įrenginių 
teikiama papildoma nauda. Tyrime pateikta keletas paaiškinimų: 

− Šilumos siurbliai negali būti naudojami visuotinai. Visų pirma geoterminiams ir vertikaliesiems žemės šilumos siurbliams įrengti reikia 
specialaus vandentiekio įmonės ir (arba) savivaldybės leidimo ir t. t. 

− Reikalingi įrengimo specialistai ir speciali įranga, kurių vis dar nėra daug. 

− Šilumos siurblio efektyvumas labai priklauso nuo suplanavimo ir įrengimo. 

− Dažnai šilumos siurblys yra bazinės apkrovos prietaisas, vadinasi, ekonomiškas sprendimas neretai gali būti hibridinis prietaisas (pvz., su 
įprastu katilu) tiek bazinei, tiek piko apkrovai užtikrinti. 

− Energetinė nauda labai priklauso nuo klimato, ypač kai naudojami oro šilumos siurbliai ir saulės energija. 

− Dėl šių priežasčių laikas, per kurį jie atsiperka, labai skirsis įvairiose šalyse ir esant skirtingoms aplinkybėms. 

                                                      
20Rüdenauer, I. et al. (2007). Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe. Öko-Institut e.V. ir ICLEI. Galutinė ataskaita Europos Komisijai, parengta 
pagal sutartį DG ENV.G.2/SER/2006/0097r, skelbiama adresu http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm. 
21 magazine VV+, 2010 m. kovo mėn, p. 178. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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Energijos taupymas (ir su juo susijęs lėšų taupymas, priklausantis nuo energijos kainų), kurį būtų galima pasiekti taikant vandeniniams šildytuvams 
skirtus ES ŽVP kriterijus, priklauso nuo technologijos. Taikant pagrindinį energijos vartojimo efektyvumo kriterijų, naudojant katilus galėtų būti 
sutaupoma: mažesnės galios klasėse – apie 40 proc. energijos (remiantis Parengiamojo ekologinio projektavimo 1 grupės priemonių tyrimo baziniu 
scenarijumi22), o didžiausios galios klasėse – 50 proc. Naudojant šilumos siurblius būtų sutaupoma atitinkamai 45 proc. ir 55 proc. Jei būtų 
taikomas išsamus kriterijus, naudojant mažesnės galios katilus būtų galima sutaupyti 44 proc., o naudojant didžiausios galios katilus – 55 proc.; 
šilumos siurblių atveju būtų galima sutaupyti atitinkamai 55 proc. ir 64 proc. 1 proc. didesnis energijos vartojimo efektyvumas (taškų skyrimo 
kriterijus) reikštų, kad papildomai sutaupoma 0,5 proc. (katilai) ir 0,3 proc. (šilumos siurbliai) energijos. 

                                                      
22 Bazinis scenarijus apibrėžtas Parengiamajame ekologinio projektavimo 1 grupės priemonių tyrime (5 užduotis), siekiant įvertinti gerinimo potencialą mažiausių 
gyvavimo ciklo sąnaudų ir geriausių prieinamų gamybos būdų lygmenimis. Daugiau informacijos galima rasti adresu http://www.eup-network.de/product-
groups/preparatory-studies/completed/#c1450. 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/%2523c1450
http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/%2523c1450
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