
Radiatoriai taupantys energiją 
Išmintingieji lietuviai už šilumą moka mažiau 

 
Dažnam mūsų, besirūpinančiam namų šiluma ir jaukumu, tenka įsigyti radiatorius. Vieni 
juos renkasi pas specialistus, kiti skuba pirkti bet kuriame prekybos centre, kur radiatorius 
galima rasti šalia varžtų, vinių ir sodo įrankių. Tokioje situacijoje dažniausiai renkamasi tik 
pagal kainą. Įdėmiau pažvelgus galima pastebėti didelius kokybės, konstrukcijos, veikimo 
principo skirtumus, verta pasidomėti ir apie gamintojo teikiamas garantines serviso 
paslaugas. Šie argumentai gali nulemti tai, ar ilgai, komfortiškai ir be jokių kliūčių 
mėgausitės jaukia šiluma, ar ateityje neturėsite papildomų išlaidų. 
 
Verta sužinoti daugiau 
Taupiai ir sumaniai naudoti šilumos energiją mūsų dienomis reiškia mažiau išleisti būsto 
šildymui.Tai ypač aktualu artėjant naujajam šildymo sezonui, kuris nežada mažesnių kuro 
kainų. Tad neskubėkite čiupti pirmo pasitaikiusio šildymo prietaiso, apgalvokite kelis 
žingsnius į priekį, palyginkite radiatorių techninius duomenis, sužinokite apie juos daugiau.  
Lietuvoje jau 15 metų parduodami ir įvairiuose objektuose eksploatuojami vokiečių 
gamybos „Kermi“ radiatoriai. Paskaičiuota, jog šio gamintojo radiatorius šiandien naudoja 
trečdalis Lietuvos gyventojų. Vokietijos bendrovė „Kermi“, gaminanti plokščiuosius 
radiatorius, dekoratyvius šildymo prietaisus ir dušo kabinas yra stiprus rinkos lyderis, 
kasmet pateikiantis naujus sprendimus ir išradingas naujoves energijos taupymo ir 
vartojimo efektyvumo srityje.  
Tokios naujovės, kaip žematemperatūrinis radiatorius, ekologiškai saugi dvisluoksnė 
dažymo technologija, integruotų ir gamykloje iš anksto sureguliuotų termostatinių vožtuvų 
naudojimas radiatoriuose, ženkliai padedančių mažinti energijos sąnaudas, yra itin 
vertinamos pirkėjų.  
„Kermi“ ir toliau ketina išlaikyti pirmaujančią poziciją, ypač didinant energijos vartojimo 
efektyvumą, nes tai, kaip niekada anksčiau aktualu kiekvienam klientui. „Kermi“ dirba šia 
kryptimi ir kad būtų pasiektas didžiausias rezultatas, meta sau iššūkį: siūlo pasaulyje 
neturintį analogų unikalų, novatorišką plokščiojo radiatoriaus modelį Therm X2. Šiuo 
žingsniu „Kermi“ patenkina visus rytdienos šildymo prietaisui keliamus reikalavimus, o 
sėkmės istorija tesiasi ir toliau. Prestižiniame novatoriškų, pažangių ir perspektyvių 
gaminių vertinime "Plus X Award"  šio radiatoriaus modeliui suteiktas „Geriausio 2012 
metų gaminio “ vardas. 



Šilumą spinduliuoja patalpai, o ne sienai 
Įprasti plokštieji radiatoriai šilumą atiduoda konvekciniu principu, juose šilumos srautas 
teka vienodai per abi plokštumas. Tuo tarpu Therm X2 veikia visiškai nauju, unikaliu, 
nuoseklaus šilumos tekėjimo principu. Priekinė plokštė su galine sujungtos taip, kad 
šilumos srautas pirmiausiai nukreipiamas į priekinę ir po to į galinę plokštę. 
 

 

Įprastu šildymo režimu priekinės plokštės galios užtenka reikalingam šilumos poreikiui, o 
galinė plokštė stipriau sušyla tik šaltuoju periodu, kai šilumos reikia daugiau. Svarbiausia, 
kad veikdamas šiuo principu radiatorius spiduliuoja šilumą patalpai, bet ne sienai. Dėl 
geresnių radiatoriaus konvekcinių ir šilumos spinduliavimo savybių patalpą galima įšildyti 
greičiau nei su įprastu ar senesnio modelio plokščiuoju radiatoriumi. Therm X2  
radiatoriaus priekinė plokštuma sušyla 25 % greičiau nei kitų ir iki 100% padidėja 
spinduliavimo efektas, suteikiantis daugiau šilumos net ir esant nedideliam šildymo 
intensyvumui.  
Ši unikali X2 technologija leidžia reikšmingai sutaupyti energijos jau net šilumos perdavimo 
etape. Įvairiose šildymo sistemose priklausomai nuo namo savybių, šis „triukas“ jums gali 
sutaupyti iki 11% šilumos energijos.   
 

   

Therm X2  radiatoriaus 
priekinė plokštuma sušyla 
25 % greičiau 

Iki 100% padidėja 
spinduliavimo efektas 

Mažesni šilumos nuostoliai, 
nes nėra šilumos 
spinduliavimo į lauko sieną 

 

Investicija, kuri greitai atsiperka.  
Lyginame sutaupymus senos, naujos statybos ir energetiškai taupeme name. 
Kiekvienu atveju lyginami 190 m2  šildomi plotai su rūsiu, pirmu ir palėpiniu aukštu 
 

 Sena statyba Nauja statyba Energetiškai taupus namas 

Metinis šilumos energijos 
poreikis vadovaujantis namo 
charakteristikomis 

 
57.000 kwh / metus 

 
18.050 kwh / metus 

 
9.500 kwh / metus 

Galimas taupymas naudojant 
Therm X2 

6.270 kwh / metus 1.986 kwh / metus 1.045 kwh / metus 

Galimas metinis išlaidų 
sumažinimas 
naudojant Therm X2 

 
2095,85 Lt 

 
662,93 Lt 

 
348,73 Lt  

 

Išvada: didžiausią ir juntamą efektą gali pajusti renovuojantys ir modernizuojantys senas 
šildymo sistemas. 
 



Sektinas pavyzdys 
Naujas ir puikus pavyzdys, kaip modernizuojant daugiabučius Panevėžyje Marijonų g. 31 ir 
31a bendrija įvertino ir pasirinko  “Kermi” Therm X2 radiatorius. Iki renovacijos šių namų 
gyventojai už šilumą mokėdavo iki 8,12 Lt/m2, nors butuose buvo tik 13-15 laipsnių.  Po 
renovacijos situacija pasikeitė kardinaliai. Efektyviai spinduliuojantys šilumą nauji “Kermi” 
Therm X2 radiatoriai retai kada juntamai sušyla, o patalpose užtikrinama reikalinga 20 
laipsnių temperatūra. Dabar mokesčiai už šildymą nebėra problema. Per visus praėjusius 
kalendorinius metus išlaidos už šilumos energiją (šildymas, gyvatukas, k. vanduo)  60 m2  
butui vidutiniškai kainuoja apie 1000,- Lt.  Anot bendrijos pirmininkės, tik kompleksinis ir 
daugiabriaunis siekis, orientuotas į energijos taupymą kiekviename imanomame taške, gali 
pateikti puikius renovacijos rezultatus.  Vienas tokių – šiuolaikiški šildymo prietaisai. Jau 
projektuojant šildymo sistemą buvo įvertinta, kad su šio tipo radiatoriais ji veiks efektyviau 
ir taupiau. 
 
Žingsnis į ateitį 
Therm X2 radiatoriai suderinami su visomis šildymo sistemomis, o dėl patentuotos X2 
technologijos geriausiai tinka modernizuojant daugiabučių sistemas ir naudojant juos su 
šiuolaikinias šilumos energijos šaltiniais, ten, kur reikalingi prietaisai efektyviai veikiantys 
esant žemai vandens temperatūrai šildymo sistemoje.  
Šilumos siurbliai, kondensaciniai katilai, saulės kolektoriai – tai energijos šaltiniai, kurie 
ateityje bus naudojami kartu šilumos energijos gamybai ir jos perdavimui. Taigi, „Kermi“ 
plokščiasis radiatorius yra ideali šildymo įranga, užtikrinanti maksimalų efektyvumą ir 
komfortą tolimai ateičiai.  
Būdamas vienu pažangiausių Europoje šildymo įrangos gamintoju, „Kermi“, kurio 
pagrindinė būstinė ir gamykla yra Žemutinėje Bavarijoje, ne tik siūlo Jums šiuolaikišką 
įrangą, platų asortimentą, bet ir užtikrina didelį patikimumą atitinkantį aukščiausios 
kokybės standartą. Tai garantuoja RAL kokybės ženklas suteikiamas žaliavai ir gaminiams 
iš plieno, kokybės užtikrinimo sistema pagal DIN EN ISO 9001:2000 ir išplėstinė garantija 
taikoma Lietuvoje. 
Dar vienas svarbus su mūsų gera sveikata, gera nuotaika susijęs dalykas – pirkinio 
saugumo garantas. Eilinių radiatorių gamintojų techninis aptarnavimas dažniausiai baigiasi 
už parduotuvės durų. Kaip dažnai sako žmonės, galima tik laikyti kumščius už tai, kad 
radiatorius sklandžiai veiktų ir ilgai tarnautų. Reikia atsarginių dalių? Nerasite. Blogiausiu 
atveju belieka tik pakeisti visą radiatorių, o tai reikalauja nemažų išlaidų. 
„Kermi“ nepaliks Jūsų vienų net praėjus ilgam laikui nuo pirkimo datos – visada galėsite 
kreiptis į prekybos atstovą savo regione arba tiesiog į gamintojo atstovą Lietuvoje. 
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