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S Ė K M Ė S    I S T O R I J A 
 
 

DEGAZAVIMO STOTELĖ - ŠILDYMO SISTEMOSE ORO KELIAMŲ PROBLEMŲ ŠALINIMAS 
 
Po UAB „Absoliuta“ išleisto naujienlaiškio apie degazavimo stotelę “Servistek T60+P”, į įmonę kreipėsi 
Vilniaus „Ozo parko“ verslo centrų ALFA, BETA ir GAMA ŠVOK sistemų prižiūrėtojai.  Pasitarėme ar ši stotelė 
išspręs jų prižiūrimų pastatų problemas, kurias sukeldavo sistemose esantis oras. Buvo įvardintos šios 
problemos: 
 

 Didelės laiko sąnaudos, susijusios su dažnu sistemos nuorinimu; 

 Nešylantys radiatoriai pastato aukštuose ir zonose; 

 Pašaliniai garsai šildymo sistemoje; 

 Patalpų nuomininkų nusiskundimai ir nepasitenkinimas. 
 

2014 m. rudenį pastatus administruojanti įmonė nusprendė įsigyti „Servitek 
T60+P“ degazavimo stotelę ir sumontuoti ją viename komerciniame pastate 
„GAMA“, esančiame adresu Kalvarijų g 204c, Vilniuje. Šiame objekte buvo 
daugiausia problemų dėl oro šildymo ir vedinimo sistemoje. Stotelė 
sumontuota ir  paleista lapkričio 14 dieną. Po 3 dienų (savaitgalio), lapkričio 17, 
oro problemos sistemoje buvo išspręstos: 
 

 Neliko iškvietimų dėl šildymo sistemos garsų ir dalinio neveikimo; 

 Išaugo klientų pasitenkinimo lygis tiek sistemų patikimumo, tiek 
pastatą administruojančios kompanijos atžvilgiu; 

 Teoriškai padidėjo kai kurių įrenginių eksploatacijos laikas. 
 
Įsitikinę, kad degazavimo stotelė pateisino administruojančios įmonės 
lūkesčius, 2015 metais nuspręsta tokias pat stoteles rugsėjo mėnesį 
sumontuoti ir kituose, šalia esančiuose pastatuose “ALFA” ir “BETA”, kad naują 
šildymo sezoną pasitiktų be oro problemų šildymo – vėdinimo sistemose. 
 
 
 
Išvada: UAB „Absoliuta“ yra pardavusi kelias dešimtis degazavimo stotelių įvairioms  pastatų aptarnavimo 
įmonėms, šilumos tinklams ir DNSB Visoje Lietuvoje. Apklausėme klientus apie nuorinimo rezultatus, išvada 
– degazavimo stotelė savo darbą atlieka 100%.   
 
 
Daugiau informacijos apie oro šalinimo stoteles skaitykite čia:  
http://absoliuta.lt/lt/straipsniai/oras-purvas-sildymo-sistemose/oro-salinimas-sildymo-sistemose.html  
 
 
Nuotraukos ir trumpa informacija iš verslo centrų „Alfa“, „Beta“ ir „Gama“: 
 
 

http://absoliuta.lt/lt/straipsniai/oras-purvas-sildymo-sistemose/oro-salinimas-sildymo-sistemose.html
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Trumpai apie „ALFA“ pastatą:   
 
Statybos metai              2008 
Naudingas plotas virš   9.000 m2  
Aukštų skaičius             4 
Klasė              B+ 
 
 
 
 
 

 

 
 
Trumpai apie „BETA“ pastatą: 
 
Statybos metai             2010 
Naudingas plotas virš   27.000 m2  
Aukštų skaičius             10 
Klasė              B+ 
 
 
 
 
 

 

 
 
Trumpai apie „GAMA“ pastatą:  
 
Statybos metai             2013  
Naudingas plotas virš   10.000 m2 
Aukštų skaičius             10 
Klasė               B+ 
 
 
 
 
 

 

Pardavimų skyrius:  
+370 (684) 01271 

+370 (5) 240 51 10 
info@absoliuta.lt 


