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ORO ŠALINIMO STOTELĖS LIETUVOJE JAU 5 METAI 

(išvados ir rezultatai) 
 

ORO ŠALINIMO (degazavimo) STOTELĖS TRYS PANAUDOJIMO VARIANTAI: 
 

Pastatai su nepriklausoma šildymo sistema (su šildymo šilumokaičiu): 
 

I. Mobilus oro šalinimo stotelės naudojimas (pernešant stotelę iš pastato į pastatą). Šį būdą 
dažniausiai naudoja pastatų administratoriai (Admi, Montuva, Fabeta, Šilėja, Inreal ir kt.) ir namų 
bendrijos (DNSB Bandužiai, DNSB Smiltelė, DNSB 939 ir kt.) 
 

II. Stacionarus oro šalinimo stotelės naudojimas (pajungiant stotelę prie mazgo pastoviam veikimui). 
Šis būdas buvo panaudotas Vilniuje komerciniuose pastatuose ALFA, BETA, GAMA. Daugiau apie 
išspręstas šių pastatų problemas skaitykite čia: http://absoliuta.lt/lt/straipsniai/oro-salinimas-
sildymo-sistemose/naudojimo-rezultatai/.  

 

Pastatai su priklausoma šildymo sistema (kai šilumos tinklų termofikatas cirkuliuoja namo 
šildymo sistemoje): 
 

III. Statyti oro šalinimo stotelę katilinėje (stotelė gali aptarnauti iki 220 m3 sistemas). Taip oras bus 
ištrauktas iš termofikato ir į namus pateks nuorintas (degazuotas) vanduo. Šiuo metodu 
pasinaudojo “Rietavo komunalinis ūkis”, “Simno komunalininkas” ir kt. 

 

KOKIĄ NAUDĄ GAUSITE PAŠALINUS ORĄ IŠ ŠILDYMO SISTEMŲ: 
 

 Šils visi stovai ir radiatoriai (taip pat grindinio šildymo sistemos). 

 Gyventojai negirdės vandens čiurlenimo vamzdžiuose ir radiatoriuose. 

 Jūsų darbuotojams nereikės vaikščioti po butus ir nuleidinėti orą, 
liausis gyventojų skundai dėl oro problemų. 

 Slėgį šildymo sistemose bus galima sumažinti iki normalaus darbinio. 
Pvz: 

 5 aukštų name  iki 2 atmosferų / arba / barų 
 9 aukštų name  iki 3 atmosferų / arba / barų 
 12 aukštų name  iki 4 atmosferų / arba / barų 
 16 aukštų name  iki 5 atmosferų / arba / barų 

 
 
Daugiau informacijos apie oro šalinimo stoteles skaitykite čia:  
http://absoliuta.lt/lt/straipsniai/oras-purvas-sildymo-sistemose/oro-salinimas-sildymo-sistemose.html  
 
Oro šalinimo stotelės veikimo principą galite peržiūrėti šioje demonstracijoje: 
https://www.youtube.com/watch?v=2y6rdLus_c8 
 

Pardavimų skyrius:  
+370 (684) 01271 
+370 (5) 240 51 10 
info@absoliuta.lt 
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