
                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

                                  

 

Kviečiame Jus dalyvauti seminare 
 

„Efektyvūs šilumos punktų 
ir šildymo sistemos priežiūros sprendimai. 

Naujos galimybės“  
 

2013 m. gegužės mėn. 22 d. 
 

Seminaro vieta: 

Sausio 13-osios g. 2, Vilnius  
Viešbutis “Karolina“ 
Laikas: 10:00 – 16:00 val. 

 

Seminaras nemokamas  
Seminaro dalyviams įteiksime dalyvavimą patvirtinantį sertifikatą 

 
SEMINARO TEMOS 

 

1. Šilumokaičiai, jų aptarnavimas ir priežiūra.                                                                                                 
 

2. Danfoss ECL Portalas – suvaldyta šiluma.                                                                                              
 

3. Siurblių eksploatavimo šilumos punktuose ypatumai. Naujieji Magna3 ir Alpha2 siurbliai.  
 
4. Oras ir purvas šildymo sistemose: priežastys, pasekmės, sprendimo būdai. 

 
5. Įranga šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų priežiūrai. 

 
6. Seminaro apibendrinimas. 

 
 

Registruotis prašome el.p.: seminarai@absoliuta.lt arba tel.  +370 (5) 2405110 iki gegužės 17 d. 
 
Registracijai prašome pateikti seminaro dalyvių pareigas, vardą, pavardę, tel. numerį, el. adresą. 

 
Laukiame Jūsų atvykstant! 
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SEMINARO PROGRAMA 

9:15 - 9:55   Dalyvių registracija 
 

10:00 - 10:15   Seminaro pradžia. Pristatymas. 
 

10:15 - 11:00   I pranešimas. 
Pranešėjas: Yuri Dobriyan, SIA „Alfa Nordic Technologies“ komercijos direktorius 
Tema: Šilumokaičiai, jų aptarnavimas ir priežiūra: 

 Pagrindiniai šilumokaičių gedimai, apžvalga ir analizė. 

 Kaip teisingai parinkti tinkamą šilumokaitį. 
 

11:00 - 11:45   II pranešimas.  
Pranešėjas: Kęstutis Paulavičius, Šildymo technikos skyriaus vadovas, UAB „Danfoss“ 
Tema: Danfoss ECL Portalas – suvaldyta šiluma: 

 Stebėkite šilumos kaitą laike ir reguliuokite pagal savo poreikį. 

 Gaukite informaciją apie nukrypimus sistemoje nedelsiant. 

 Optimizacija – neišnaudotos taupymo galimybės. 
 

11:45 - 12:00   Kavos pertraukėlė 
 

12:00 - 12:45   III pranešimas. 
Pranešėjas: Rolandas Kirvaitis, pardavimų inžinierius, Grundfos Pumps Baltic Ltd 
Tema: Siurblių eksploatavimo šilumos punktuose ypatumai. Naujieji Magna3 ir Alpha2 siurbliai. 

 

12:45 - 13:30   IV pranešimas.  
Pranešėjas: Vygantas Milaknis, Reflex Winkelmann GmbH atstovas Baltijos šalims  
Tema: Oras ir purvas šildymo sistemose: priežastys, pasekmės, sprendimo būdai: 

 Kaip oras patenka į šildymo sistemą ir kokiomis priemonėmis jį galima pašalinti? 

 Kaip oras ir tarša šildymo sistemoje yra susiję tarpusavyje?  

 Ką būtina žinoti apie plėtimosi indą prieš jį įrengiant ir aptarnaujant? 
 

13:30 - 14:15   Pietų pertrauka (pavaišinsime Jus pietumis) 
 

14:15 - 15:00   V pranešimas.  
Pranešėjas: Rimantas Kumpikevičius, Rothenberger produkto vadybininkas, UAB „Gitana“ 
Tema: Rothenberger įranga šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų priežiūrai: 

 Šilumos sistemų (šildymo stovų) plovimas naudojant suspaustą orą ir chemiją. 

 Šilumokaičių plovimas. 

 Šilumos ir vandentiekio sistemų testavimas. 

 Kanalizacijos valymo įrankiai. 
 

15:00 - 15:30   Seminaro apibendrinimas.  
Pranešėjas: Renatas Klimas, UAB „Absoliuta“ direktorius  
Tema: Bendradarbiaujant mes galime padėti sėkmingai spręsti šildymo srityje kylančius klausimus. 

 

15:30 - 16:00   Pabaiga.  
Anketų grąžinimas, sertifikatų suteikimas, dovanų visiems dalyviams įteikimas.  
Seminaro metu vyks loterija – vienas iš laimingųjų, užpildžiusių anketą, gaus vertingą dovaną – planšetinį kompiuterį 
LARK 70.25! 

 

15:45 - 16:15   Papildomi klausimai – atsakymai (pranešėjai atsako į papildomus klausytojų klausimus). 
 
Plačiau: http://www.absoliuta.lt/lt/seminarai/seminarai-imonems.html 

http://www.absoliuta.lt/lt/seminarai/seminarai-imonems.html

