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UAB „Absoliuta“ 

Tiekia įvairių tipų ir dydžių ŠILUMOKAIČIUS 
(plokšteliniai lituoti ir išardomi, bei vamzdeliniai)



UAB „Absoliuta“ 

Renatas Klimas – UAB „Absoliuta“ direktorius.

 Valdymo AUTOMATIKOS dalis (pavaros, vožtuvai, valdikliai)
 Pvz. Danfoss ir kitų gamintojų

 Automatikos ELC310 komplektai

 Ir t.t.

 Cirkuliacinius SIURBLIUS 
 Grundfos, Wilo ir t.t.

 Įrangą šildymo sistemų, vamzdynų priežiūrai, priemones (nuorinimas -
degazavimas, nukalkinimas, chemija praplovimams, kt.)

 Sandėliuojame ir tiekiame tik geriausios kokybės šildymo punktų įrangą.

 Garantuojame sandėlio prekių pristatymą per 1 parą visoje Lietuvoje!



„Absoliuta“ nuo 2005 m. bendradarbiauja su šiais 
gamintojais:



Praktinė apžvalga: 

Dažniausiai sutinkamų ir naudojamų Lietuvoje šilumokaičių konstrukcijos 

ypatumai: 

• Lituoti plokšteliniai šilumokaičiai

• Variu lituoti

• Nikeliu, Cu+

• Nerūdijančių plienu

• Išardomi plokšteliniai šilumokaičiai

• Vamzdeliniai šilumokaičiai



Variu / Nikeliu / Nerūdijančiu plienu lituoti šilumokaičiai:



Išardomi plokšteliniai šilumokaičiai (pokštelės ir tarpinės):



Išardomi plokšteliniai šilumokaičiai:



Vamzdeliniai šilumokaičiai:



VARIU lituotų plokštelinių šilumokaičių per dažni gedimai..

Ką daryti?

Ką daryti esant tokiai situacijai su variu lituotais šilumokaičių gedimais.. variantų 

nėra daug:

• Keisti vandens sudėtį ir kokybę. Bet tai reikalauja daug sudėtingos įrangos, bei papildomų

sąnaudų nuolat naudoti technologines priemones vandens sudėties keitimui.

• Naudoti naujas lituotų šilumokaičių technologijas, kaip Microplate, CoResist, Sealix. Bet tai irgi

ne išeitis, nes šilumokaičiai žymiai brangesni ir vis tiek genda (nors tarnauja šiek tiek ilgiau).
• Nepasiteisino: keliuose miestuose..

• Naudoti nerūdijančiu plienu sulituotus šilumokaičius Alfa Nova, Luna. Tačiau jų kaina 3-4 kartus

didesnė nei variu lituotų ir didesnė nei išardomų šilumokaičių.

• Keisti į vamzdelinius šilumokaičius. Bet jie būtų didesnių gabaritų nei plokšteliniai ir kainuotų

brangiai.

• Mūsų manymu geriausias variantai –

• PAPRASTAS bet laikinas: dažnai gendančius lituotus šilumokaičius keisti į kito

gamintojo plokštelinius šilumokaičius;

• ILGALAIKIS: lituotus šilumokaičius keisti į išardomus plokštelinius

šilumokaičius.



Dažnai gendančius lituotus šilumokaičius keisti į kito gamintojo 

plokštelinius šilumokaičius;



VARIU lituotų plokštelinių šilumokaičių į kitų gamintojų

• Išbandyta ne viename Lietuvos mieste ir Latvijoje

• Pavyko: Vilniuje, Mažeikiuose, Radviliškyje, Jonavoje ir t.t. 

• Nepavyko: Kėdainiai, Šiauliai 

• Bandome ir kituose miestuose

• Panevėžyje, N. Akmenė ir t.t.



VARIU lituotų plokštelinių šilumokaičių į kitų gamintojų



VARIU lituotų plokštelinių šilumokaičių į kitų gamintojų



VARIU lituotų plokštelinių šilumokaičių į kitų gamintojų



VARIU lituotų plokštelinių šilumokaičių į kitų gamintojų



ILGALAIKIS: lituotus šilumokaičius keisti į išardomus 

plokštelinius šilumokaičius;



ILGALAIKIS: lituotus šilumokaičius keisti į išardomus plokštelinius šilumokaičius;

KOMPAKTINIS ŠILUMOKAIČIO DYDIS !          NEDIDELIS SVORIS nuo 46 kg !



ILGALAIKIS: lituotus šilumokaičius keisti į išardomus plokštelinius šilumokaičius;



ILGALAIKIS: lituotus šilumokaičius keisti į išardomus plokštelinius šilumokaičius;

https://www.youtube.com/watch?v=_pz022

Gcka8&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=_pz022Gcka8&t=10s


https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sLrsrZp5lB9tOGL_GBtGGZYS_CNsGABlmK5zfApjfo/edit?omnisendContactID=6090f7e5b2

11cd2a8b0d88ee#gid=0

Apskaičiavome ir padarėme išvadas: jei lituotas šilumokaitis genda dažniau nei kas 2-4 metai, tai ekonomiškai yra naudingiau montuoti išardomą.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sLrsrZp5lB9tOGL_GBtGGZYS_CNsGABlmK5zfApjfo/edit?omnisendContactID=6090f7e5b211cd2a8b0d88ee#gid=0


Apskaičiavome ir padarėme išvadas: jei lituotas šilumokaitis genda dažniau nei kas 2-4 metai, tai ekonomiškai yra naudingiau montuoti išardomą.

Išardomų šilumokaičių tarpinių kaina: 



Vamzdelinis šilumokaitis karštam vandeniui

JAD 250 kW (~60-72 butų namui)

Kaina ~6000€ +PVM

JAD 350 kW (~100 butų namui)

Kaina ~14000€ +PVM



• Dėl šilumokaičio keitimui tinkamo 

parinkimo galite kreiptis:



UAB „Absoliuta“ 

 Įvairių tipų ir dydžių ŠILUMOKAIČIUS (plokšteliniai lituoti ir išardomi, bei 
vamzdeliniai)

 Valdymo AUTOMATIKOS dalis (pavaros, vožtuvai, valdikliai)

 Cirkuliacinius SIURBLIUS 

 Įrangą šildymo sistemų, vamzdynų priežiūrai, priemones (nuorinimas, 
nukalkinimas, chemija praplovimams, kt.)

 Vilniuje sandėliuojame ir tiekiame tik geriausios kokybės šildymo punktų įrangą

 Garantuojame sandėlio prekių pristatymą per 1 parą visoje Lietuvoje



Geriausia mus rasti čia: 

www.absoliuta.lt

http://www.absoliuta.lt/


RIMANTAS ČEČETAS iš                   

UAB „MONTUVA“ 

Dėkojame už dėmesį ir kviečiu!

Klausimai – atsakymai.


