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AVK SISTĒMU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA. 
 
 

Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir 
nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai. 

№ Nosaukums, aprīkojums Izmēri Daudzums Mērvienība 

01 02 03 04 05 

     

 
     

Ēkas siltumapgādes sistēmu materiālu specifikācija 

1 
siltummezgla vadības automātika komplektā ar temperatūras 
devējiem, vadības automātikas un elektropieslēguma materiāliem 

  1 kompl. 

2 
plākšņu siltummainis DANFOSS XB06L-01-10 komplektā ar 
siltumizolāciju un montāžas stiprinājumiem 

  1 kompl. 

3 
siltumenerģijas skaitītājs DANFOSS SONOMETER 2000; 
Qn=0,60m3/h komplektā ar montāžas stiprinājumiem, 
vadībasautomātiku 

  1 kompl. 

4 
siltumenerģijas skaitītājs DANFOSS SONOMETER 2000; 
Qn=1,00m3/h komplektā ar montāžas stiprinājumiem, 
vadībasautomātiku 

  2 kompl. 

5 
cirkulācijas sūknis ''GRUNDFOS'' ALPHA2 25-60 130; komplektā 
ar vadības bloku 

  1 kompl. 

6 
cirkulācijas sūknis ''GRUNDFOS'' ALPHA2 25-60 180; komplektā 
ar vadības bloku 

  2 kompl. 

7 
cirkulācijas sūknis ''GRUNDFOS'' ALPHA2 25-60 N 180; 
komplektā ar vadības bloku 

  1 kompl. 

8 cirkulācijas sūkņu elektropieslēguma materiāli   1 kompl. 

9 
siltumapgādes kolektors, 5 cirkulācijas loki; komplektā ar 
siltumizolāciju un montāžas stiprinājumiem 

DN80 2 kompl. 

10 automātiskie atgaisotāji   8 kompl. 

11 sistēmas iztukšošanas krāns DN15 8 kompl. 

12 drošības vārsts 6bar DN20 2 gab. 

13 pārspiediena vārsts DN20 2 gab. 

14 izplešanās trauks 100 litri, 120C, 6 bar   1 kompl. 

15 plombēts lodveida krāns DN20 1 gab. 

16 2-gaitas vārsts komplektā ar izpildmehānismu DN15 1 kompl. 

17 2-gaitas vārsts komplektā ar izpildmehānismu DN25 2 gab. 

18 vienvirziena vārsts DN20 1 gab. 

19 vienvirziena vārsts DN25 1 gab. 

20 vienvirziena vārsts DN32 3 gab. 

21 mehāniskais filtrs DN25 1 gab. 

22 mehāniskais filtrs DN32 1 gab. 

23 mehāniskais filtrs DN50 1 gab. 

24 lodveida krāns Ø16 40 gab. 

25 lodveida krāns DN20 4 gab. 

26 lodveida krāns DN25 3 gab. 

27 lodveida krāns DN32 13 gab. 

28 lodveida krāns DN50 4 gab. 

29 lodveida krāns DN65 2 gab. 

30 manometrs P=0-5bar 11 gab. 

31 termometrs T=0-100C 14 gab. 

32 

apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas 
kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas 
ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-
500-600 

  2 kompl. 
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33 

apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas 
kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas 
ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-
500-700 

  3 kompl. 

34 

apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas 
kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas 
ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-
500-800 

  1 kompl. 

35 

apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas 
kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas 
ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-
500-900 

  2 kompl. 

36 

apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas 
kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas 
ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-
500-1000 

  9 kompl. 

37 

apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas 
kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas 
ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-
500-1100 

  3 kompl. 

38 

apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas 
kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas 
ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-
500-1200 

  1 kompl. 

39 

apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas 
kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas 
ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-
500-1400 

  3 kompl. 

40 

apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas 
kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu,atpakaļgaitas 
ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-
500-1600 

  3 kompl. 

41 UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi Ø16x2,0 155,0 t.m 

42 UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi Ø20x2,3 120,0 t.m 

43 UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi Ø25x2,5 150,0 t.m 

44 UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi Ø32x3,0 68,0 t.m 

45 UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi Ø40x4,0 40,0 t.m 

46 UPONOR daudzslāņu apkures cauruļu fasondaļas   1 kompl. 

47 melnā tērauda apkures cauruļvadi DN20 10,0 t.m 

48 melnā tērauda apkures cauruļvadi DN25 10,0 t.m 

49 melnā tērauda apkures cauruļvadi DN32 20,0 t.m 

50 melnā tērauda apkures cauruļvadi DN50 10,0 t.m 

51 melnā tērauda apkures cauruļvadi DN65 5,0 t.m 

52 melnā tērauda apkures cauruļu fasondaļas   1 kompl. 

53 Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm Ø16 155,0 t.m 

54 Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm Ø20 130,0 t.m 

55 Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm Ø25 160,0 t.m 

56 Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm Ø32 88,0 t.m 

57 Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm Ø40 40,0 t.m 

58 Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm Ø50 10,0 t.m 

59 Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm Ø65 5,0 t.m 

60 antikorozijas krāsa   1 kompl. 

61 cauruļvadu stiprinājumi un balsti   1 kompl. 

62 montāžas komplekts   1 kompl. 

    
Ventilācijas sistēmu materiālu specifikācija 

1 

gaisa apstrādes iekārta “KOMFOVENT” DOMEKT R 700 H; 
iekārta horizontālā izpildījumā, ar rotējošo siltummaini un 
elektrisko sildītāju;  komplektā ar montāžas stiprinājumiem, 
vadības automātiku 

  1 kompl. 
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2 
jumta ventilators “SOLER&PALAU” SILENT 200 CHZ komplektā 
ar taimeri, mitruma sensoru, vienvirziena vārstu; ventilatora 
ieslēgšanās ar gaismas slēdzi. 

  6 kompl. 

3 
gaisa apstrādes iekārtas un ventilatoru vadības automātikas un 
elektropieslēguma materiāli 

  1 kompl. 

4 trokšņu slāpētājs LDC 250-600   2 gab. 

5 trokšņu slāpētājs LDC 250-900   2 gab. 

6 gaisa ieņemšanas/izmešanas deflektos HV 125   6 gab. 

7 gaisa ieņemšanas/izmešanas deflektos HV 160   1 gab. 

8 gaisa ieņemšanas/izmešanas deflektos HV 250   1 gab. 

9 gaisa ieņemšanas reste USS 250x400   1 gab. 

10 pieplūdes / nosūces difuzors TST 160   8 kompl. 

11 gaisa vadi no cinkotā skārda Ø125 12,0 t.m. 

12 gaisa vadi no cinkotā skārda Ø160 14,0 t.m. 

13 gaisa vadi no cinkotā skārda Ø200 10,0 t.m. 

14 gaisa vadi no cinkotā skārda Ø250 22,0 t.m. 

15 gaisa vadi no cinkotā skārda 250x400 1,0 t.m. 

16 gaisa vadu fasona daļas    1 kompl. 

17 pašlīmējošā pretkondensāta porgumijas izolācija b=32mm   3,0 m
2
 

18 cinkotā skārda loksnes siltumizolācijas pārklāšanai   2,0 m
2
 

19 montāžas komplekts   1 kompl. 

 


