
IŠMANIOSIOS PASLAUGOS PRAMONEI



APIE MUS

Teikiame pramonės įmonių įrenginių serviso ir priežiūros paslaugas, siūlome procesų automatizavimo ir modernizavimo sprendimus,  
kuriame informacinių technologijų produktus ir sprendimus įmonių procesų efektyvumui didinti, duomenų surinkimui ir apskaitai.  
Bendrovėje susibūrusi daugiau negu 300 specialistų komanda, pasiruošusi operatyviai suteikti  įrenginių atnaujinimo, remonto bei  
techninės priežiūros paslaugas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visose Baltijos šalyse.

PASLAUGOS PRAMONEI

20

DAUGIAU NEI 20 METŲ 
PATIRTIS

SERTIFIKATAI ATLIKTI ŠIUOS  
EKSPLOATAVIMO DARBUS:

• Elektros įrenginių
• Šilumos įrengimų ir turbinų
• Gamtinių dujų įrangos
• Naftos dujų įrangos
• Suskystintų naftos dujų įrangos
• Naftos ir naftos produktų įrangos

• KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA
• APLINKOS VADYBOS SISTEMA
• DARBUOTOJŲ SAUGOS IR  

SVEIKATOS SISTEMA

VIRŠ 300 INŽINIERIŲ 
KOMANDA

ATVYKIMAS IKI  
1 VALANDOS

PAGALBA BENDRAS TELEFONO 
NUMERIS +370 640 44441

4 PADALINIAI 
LIETUVOJE

AUTOMATIKA  
IR ELEKTRA

DUOMENŲ  
SURINKIMO  
SISTEMOS

SERVISAS LABORATORIJA ĮRANGA IR 
ATSARGINĖS DALYS

• Siurblių ir rotacinių 
įrenginių mechanika

•      Hidraulinių sistemų 
servisas

• Kompresorinių ir 
vakuuminių įrenginių 
remontas ir priežiūra

• Konvejerinių sistemų 
ir įrenginių  
mechanika

• Kitų mechaninių 
įrenginių priežiūra ir 
remontas

• Automatikos  
remontas

• Elektros darbai

• Aukštuminiai darbai

•      Pramoninių IT  
sistemų priežiūra

• Automatizavimo 
sprendimai

• Robotizavimo 
sprendimai

• Technologinių 
duomenų 
surinkimo, 
perdavimo 
ir nuotolinio 
valdymo 
sprendimai

• Telemetrijos  
sprendimai

• Biokuro

• Vandens

• Dujų

• Analizatoriai

• Liepsnos kontrolė

• Oro kompresoriai ir 
vakuumo siurbliai

• Siurbliai ir rotaciniai 
įrengimai

• Uždaromoji ir  
reguliuojanti armatūra

• Portatyviniai  
matavimo prietaisai

• Slėgio matavimas

• Temperatūros  
matavimas

• Kiti matavimo  
prietaisai

• Kita įranga



SERVISO  PASLAUGOS
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SERVISAS

Servisas 4.0 – tai kompleksinė paslauga, padedanti išlaikyti ir pagerinti gamybos įrangos efektyvumą ir patikimumą, gerinti 
gamyklos pajėgumo ir finansinius rodiklius, didinti įrangos patikimumą, pailginti įrangos eksploatavimo laiką, kaupti ir analizuoti 
gamybos pajėgumų rodiklius.

1.0 2.0 3.0 4.0

SKUBUS
REMONTAS

PERIODINIS 
SERVISAS

PREVENCINIS  
APTARNAVIMAS

IŠMANUSIS APTARNAVIMAS, 
ĮTRAUKIANT PROCESO RODIKLIUS
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• Pramoninių įrenginių priežiūra ir serviso paslaugos

• Biokuro katilinių priežiūra ir serviso paslaugos

• Technologinių procesų valdymas

• Energetikos ūkio priežiūra ir servisas

• Sezoninė operatorystė – technologinių procesų valdymas

• Įrengimų techninis įvertinimas

• Gamyklos priežiūros strategijos sukūrimas ir vykdymas

• Gamybinių rodiklių (KPI, angl. key performance indicators) skaičiavimas ir ataskaitos

• Pažangių technologinės įrangos priežiūros valdymo (CMMS, angl. computerized 
maintenance management system)  sprendimų diegimas

• Įrangos veikimo ciklo planavimas

• Originalių atsarginių dalių tiekimas bei sandėlio palaikymas

• Atsakomybė VEI (Valstybinei energetikos inspekcijai)

PASLAUGOS

SKIRTINGŲ SERVISO PASLAUGŲ KAŠTŲ PALYGINIMAS

1.0 Skubus 
remontas

2.0 Periodinis 
servisas

3.0 Prevencinis  
aptarnavimas

4.0 Išmanusis 
aptarnavimas

Pagrindinės 
nuostatos

• Leidžiama įrangai 
veikti iki sugedimo

• Dalys keičiamos tik 
atsiradus rimtiems 
defektams

• Suplanuotas servisas 
periodais

• Dalys keičiamos prieš 
atsirandant rimtiems 
defektams

•   Periodinis servisas  
planuojamas pagal  
įrangos nusidėvėjimą

•   Dalys keičiamos prieš 
atsirandant rimtiems 
defektams

•   Servisas planuojamas 
pagal proceso  
rodiklius

• Analizuojama įrangos 
įtakos gamybos pro- 
cesui ir jos gedimo 
pasekmių santykis

Vidutinė kaina 11,88 € / nominali 
galia (kW) / metus

8,58 € / nominali  
galia (kW) / metus

5,94 € / nominali  
galia (kW) / metus

3,96 € / nominali  
galia (kW) / metus

MŪSŲ KLIENTAI:

NARYS
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PAGALBA 24/7

Kvalifikuotų inžinierių ir specialistų komanda bet kuriuo paros metu pasirengusi konsultuoti telefonu, nuotoliniu būdu ar atvykti į 
gedimo vietą ir išspręsti iškilusias problemas.

PASLAUGOS

AUTOMATIKA: 

• IT ir SCADA sistemos

• DK, programuojamų loginių 
valdiklių (PLV) ir pramoninių 
reguliatorių diagnostika

• Įvairūs jutikliai ir matavimo 
prietaisai

MŪSŲ KLIENTAI:

BENDRAS
TELEFONO NUMERIS 

8-640-44441

 IKI 1 VALANDOS  
IŠ ARTIMIAUSIO  

KOMPETENCIJŲ CENTRO

REMONTO 
SĄMATOS SUDARYMAS 

IR ATSARGINIŲ 
DALIŲ TIEKIMAS

1h

MECHANIKA:

• Rotaciniai įrengimai

• Konvejeriai

• Uždaromoji armatūra

• Kompresoriai

• Kita įranga

ELEKTROTECHNIKA: 

• Pavaros, elektros varikliai

• Jungtuvai, skyrikliai, relinės 
apsaugos

• Kita įranga
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AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR PROFILAKTIKA

Profilaktinių priemonių taikymas, siekiant užtikrinti maksimalų įrenginių ir sistemų efektyvumą ir patikimumą. Tinkama įrangos priežiūra 
užtikrina nenutrūkstamą darbą be prastovų.

PASLAUGOS

• Auditas ir konsultacijos

• Periodinė patikra ir profilaktika

• Programų  priežiūra ir atsarginės kopijos, jų saugojimas

• Priežiūros ataskaitos ir rekomendacijos

• Automatinių valdymo sistemų patikimumo analizė

• Metrologinės patikros

TAIKOMA ŠIEMS ĮRENGINIAMS

• Programuojami loginiai valdikliai (PLV) Siemens, ABB,  
Schneider-electric, Beckhoff, Mitsubishi, GE, Omron,  
Unitronic, kiti specializuoti ir nebegaminami PLV.

• Dažnio keitikliai (DK) ABB, Danfoss, Schneider-electric,  
Siemens, LS, Mitshubishi, Lenze ir kiti.

• Pramoniniai kompiuteriai

• Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (NMŠ)

• Išmanieji jutikliai ir kita įranga

MŪSŲ KLIENTAI:

MECHANIKA:

• Rotaciniai įrengimai

• Konvejeriai

• Uždaromoji armatūra

• Kompresoriai

• Kita įranga
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ELEKTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Elektros įrenginių iki 400 kV eksploatacija: techninė priežiūra, bandymai, matavimai, remontas ir kiti būtinieji darbai, užtikrinantys  LR 
teisės aktų normas ir IEC standartų reikalavimų atitikimą. Techninė priežiūra atliekama siekiant apsaugoti įrangą nuo gedimų ir greičiau 
pašalinti potencialias grėsmes.

Atliekami darbai Žema įtampa Vidutinė įtampa

110–220V nepertraukiamo maitinimo šaltinio (NMŠ) patikrinimas + +

Elektros generatorių automatikos bandymai, matavimas, remontas +

Kabelių bandymai paaukštinta įtampa +

Kabelių instaliacijos izoliacijos varžos matavimas +

Įžeminimo kontūro varžos matavimas + +

Pramonės įmonių elektros įrenginių eksploatacija + +

Relinės apsaugos ir automatikos sprintų (RAA) patikrinimas ir profilaktika + +

Apsauginių ir priešgaisrinių priemonių apžiūros, periodiniai patikrinimai, 
bandymai ir papildymai

+ +

Galios transformatorių parametrų patikrinimas + +

Elektros įrenginių dulkių valymas ir suvaržymas + +

Dokumentacijos tvarkymas, apžiūros + +

Komutacinių įrenginių valymas, sutepimas, reguliavimas, 
veikimo patikrinimas

+ +

Atsakomybė už elektros ūkio priežiūrą pagal VEI reikalavimus + +

MŪSŲ KLIENTAI:
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Atliekame rotacinių įrengimų, tokių kaip siurbliai, kompresoriai, orapūtės, reduktoriai, varikliai ir kt. remontą, įskaitant naujų, reikalingų detalių 
tiekimą. Atliktiems remonto darbams taikome garantiją.

Padedame pasirinkti tinkamus įrenginius, konsultuojame kaip juos prižiūrėti ir eksploatuoti.

Tinkamai prižiūrint įrangą galima sutaupyti 5 – 20 % elektros sąnaudų.

• Įrenginių techninis įvertinimas ir diagnostika.  
Tai leidžia iki 80% sumažinti nenumatytų įrangos gedimų 
atvejų

• Sandarinimo mazgų priežiūra ir remontas

• Sandarinimo mazgų atnaujinimas, kuris įrengimų tarnavi-
mo laiką gali prailginti iki 5 kartų 

• Centravimas

• Diržų išstatymas

PASLAUGOS:

• Balansavimas

• Guolių priežiūra ir remontas

• Guolinių mazgų modernizacija

• Visapusiškas įrengimo remontas

• Paviršių padengimas apsauga nuo dilimo  
ir cheminio poveikio

• Tekinimo darbai bei detalių gamyba 

PRAMONINIŲ SIURBLIŲ IR ROTACINIŲ MECHANINIŲ ĮRENGINIŲ SERVISAS

MŪSŲ KLIENTAI:
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Kompetentingi bendrovės „Axioma servisas“ darbuotojai pramonės ir gamybos įmonėms siūlo įvairius žaliavų ir produktų pakrovimo – 
iškrovimo sprendimus, užtikrina greitą bei kokybišką konvejerinių sistemų įrenginių priežiūrą ir remontą. 

Taip pat siūlome platų aukštos kokybės atsarginių dalių ir komponentų pasirinkimą. Garantuojame greitą pristatymą. 

• Juostų klijavimas

• PVC ir PU juostų klijavimas

• Būgnų gumavimas

• Konvejerių renovacija

PASLAUGOS:

PREKYBA:

• Konvejerinių sistemų surinkimas

• Pavarų (motoreduktorių) remontas

• Elevatorių demontavimas – montavimas, priežiūra

ELEVATORIŲ ĮRANGA:

• Grūdų džiovyklės

• Grandikliniai konvejeriai

• Bokštai

• Norijos

• Savitakiai

• Atsarginės detalės

KONVEJERINIŲ SISTEMŲ IR ĮRENGINIŲ SERVISAS 

MŪSŲ KLIENTAI:

KOMPONENTAI KONVEJERIŲ SISTEMOMS:

• Pavaros (motoreduktoriai) ir jų dalys

• Grandinės

• Antivibracinės pagalvės 

• Gumos gaminiai

• Ritinėliai, ritinėlių laikikliai, būgnai, juostos valytuvai,  
juostos centravimo įrenginiai

• Konvejerinės juostos (guminės, PVC ir PU juostos)
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„Axioma servisas“ specialistai Jums padės išsirinkti įvairios paskirties, skirtingų našumo, slėgio ir galingumo oro kompresorius. Remda-
miesi ekonominiais skaičiavimais ir turima patirtimi patars, kaip juos efektyviausiai įrengti. 

Bendrovės specialistų komanda taip pat gali suremontuoti ir prižiūrėti jūsų turimą oro kompresorių įrangą.

• Suspausto oro įrengimų montavimas ir priežiūra 

• Energijos grąžinimo sprendimai 

• Technologinės įrangos aušinimo sprendimai 

• Oro kompresorių, orapūčių, vakuumo siurblių  
remontas

• Oro filtravimo sistemų ir įrengimų remontas ir  
prekyba 

PASLAUGOS:

• Pneumatinių sistemų monitoringas, apskaičiavimas  
ir surinkimas

• Dujų gavimo įrangos remontas ir prekyba 

• Visų tipų oro kompresorių ir vakuuminių siurblių  
pardavimas

• Prekyba kitomis oro kompresorių įrangos dalimis 

KOMPRESORINIŲ IR VAKUUMINIŲ ĮRENGINIŲ REMONTAS IR PRIEŽIŪRA

MŪSŲ KLIENTAI:

ATSTOVAUJAME ŠIEMS GAMINTOJAMS:



12

HIDRAULINIŲ SISTEMŲ SERVISAS 

Hidraulinė sistema – viena svarbiausių pramonės įrenginių sudėtinių dalių. 

Patyrę „Axioma serviso“ hidraulinių sistemų priežiūros specialistai įvertina pramonės įrenginių hidraulinių sistemų ir atskirų jos dalių 
būklę, prireikus sistemas remontuoja, teikia nuolatinės priežiūros paslaugas, kad sistema visada veiktų tinkamai. 

„Axioma servisas“ pramonės įmonėms taip pat tiekia hidraulinių sistemų atsargines dalis ir komponentus.

PASLAUGOS

• Hidraulinių sistemų ir jų dalių gedimų diagnostika: 

• Debeto matavimas 

• Slėgio matavimas 

• Elektro-hidraulinės dalies patikra 

• Sistemos komponentų hidrauliniai bandymai

• Gedimų šalinimas

• Techninė priežiūra

• Hidraulinių cilindrų, skirstytuvų, siurblių remontas

• Sistemų projektavimas

• Hidraulinių cilindrų (iki 250mm Ø) ir stočių gamyba

• Alyvos filtravimas

• Žarnų gamyba

• Dokumentacijos ir sprendimų ruošimas

• Hidraulinių vamzdžių lenkimas, valcavimas

• Prekyba hidraulikos komponentais 

MŪSŲ KLIENTAI:
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MŪSŲ KLIENTAI:

MECHANININIŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Pramonės įrenginių ir katilinių mechaninės įrangos priežiūros darbai užtikrina patikimą įrangos veikimą, prailgina įrenginių gyvavimo ciklą.

PASLAUGOS

BIOKURO ĮRENGINIŲ REMONTAS:

• Katilų ir ekonomaizerių  
dūmavamzdžių keitimas

• Pakurų ardyno, rėmų remontas

• Futeruotės atnaujinimas

• Kuro rūšiuotuvų remontas

• Kuro sandėlio žertuvų remontas

• Elektrostatinių filtrų remontas

• Įrengimų valymo darbai

• Pakurų smėliavimo darbai

• Modernizavimo darbai

TRANSPORTERIŲ REMONTAS:

• Juostinių

• Grandiklinių

• Sraigtinių

• Norijų

MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAI:

• Technologinių įrengimų

• Įvairios paskirties vamzdynų  
(termofikatas, garas, vanduo,  
suspaustas oras)

• Katilinių technologinės įrangos  
(pakura, katilas, ciklonas, kuro  
sandėlis)

• Garo turbo generatorių aptarnavimas ir 
remontas

• Presų remontas ir aptarnavimas

• Įvairios paskirties suvirinimo darbai

• Kiti šaltkalvių darbai
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AUKŠTUMINIAI DARBAI

Specialistai aukštyje montuoja, remontuoja ir prižiūri elektros instaliacijas, statinių signalinio apšvietimo sistemas, kitus įrenginius.

PASLAUGOS

• Įvairių aukštuminių statinių periodinė, planinė priežiūra ir skubus remontas

• Vidinė ir išorinė apžiūra, apžiūros ataskaitų pateikimas

• Mūro, betono bei metalo konstrukcijų remontas, antikorozinis ar hidroizoliacinis padengimas

• Elektros instaliacijos įrengimas, įrenginių montavimas, remontas aukštyje

• Degimo produktų, suodžių šalinimas

• Statinių signalinio apšvietimo sistemos remontas ir priežiūra

• Elektros perdavimo oro linijų metalinių ir gelžbetoninių atramų remontas, valymas ir dažymas

• Įvairūs kiti remonto darbai aukštyje

MŪSŲ KLIENTAI:

Greitas ir efektyvus statinių aptarnavimas bei periodinė priežiūra, laiku nustatyti defektai mažina dūmtraukių, dūmtakių,  
vandentiekio ir kitos paskirties bokštų, aukštuminių talpų ir juos aptarnaujančių įrenginių remonto kaštus.

NAUDA
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PRAMONINIŲ IT SISTEMŲ PRIEŽIŪRA

Taisant IS klaidas, sistemas pritaikant skirtingoms darbo aplinkoms arba jas modifikuojant, jos pritaikomos pagal naujus reikalavimus 
taip sumažinama netikėtų išsijungimų tikimybė.

PASLAUGOS

• Pirminis auditas

• Nuotolinis  sistemų palaikymas

• Wonderware palaikymas

• Sistemos klaidų tikrinimas, iškilusių problemų šalinimas

• Atsiradus gedimui, paskutinės išsaugotos informacijos  
atkūrimas

• Nuotoliniu būdu arba vietoje pageidaujamos informacijos 
kopijų (DB, projektai, HDD atvaizdai ir kita) darymas

TAIKOMA ŠIOMS SISTEMOMS

• HMI sistemos (Wonderware, Vijeo Citect, WizCon, WinCC,  
ABB ir kt.)

• Operatoriaus skydai (Siemens, ABB, Schneider-electric, 
Beckhoff, Unitronic ir kt.)

• Techninė įranga (pramoniniai kompiuteriai ir jų priedai)

• Komunikacijų įranga (skirstytuvai, maršrutizatoriai, protokolų/ 
sąsajų keitikliai ir kita)

MŪSŲ KLIENTAI:



16

MŪSŲ KLIENTAI:

CMMS

Kompiuterizuota techninės priežiūros valdymo sistema CMMS (angl. Computerized Maintenance Management System) – tai 
duomenų valdymo sistema, suteikianti vartotojui sąnaudų požiūriu efektyvias priemones eksploatuojamo turto priežiūros darbams 
valdyti, inventoriui kontroliuoti. Įmonės, kurios naudojasi CMMS, efektyviau planuoja darbus, valdo biudžetą, mažina produkcijos 
savikainą.

PAGRINDINĖS SISTEMOS FUNKCIJOS

• Automatinis darbų generavimas iš priežiūros planų

• Atsarginių dalių užsakymas laiku

• Techninės priežiūros darbų priežiūra

• Interaktyvūs įrangos brėžiniai

• Aptarnavimo ir priežiūros duomenys realiu laiku ir  
vienoje vietoje

• Praradimų aptikimas

• Įrangos  nusidėvėjimo stebėjimas

• Biudžeto ir sutarčių viršijimo apsauga

• Automatinės ataskaitos

Kaip rodo tyrimo, skelbiamo leidinyje „Operations & Maintenance Best Practices” rezultatai, 558 įmonėse, įsidiegusiose  
kompiuterizuotą  techninės  priežiūros programą:

28,3 % PAKILO APTARNAVIMO 
PRODUKTYVUMAS

20,1 % SUMAŽĖJO 
ĮRANGOS SUSTOJIMŲ 

LAIKAS

19,4 % SUMAŽĖJO 
IŠLAIDOS ATSARGINĖMS 

DALIMS

14,5 MĖN. – TOKS YRA 
VIDUTINIS ĮRANGOS 
ATSIPIRKIMO LAIKAS

14,5



AUTOMATIKA IR ELEKTRA
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TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ AUTOMATIZAVIMAS, KONTROLĖS BEI 
VALDYMO SISTEMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS

Padedame automatizuoti gamybos procesus valdymo programomis, siūlome kompleksinius sprendimus terminalų eksploatacijai, 
transportavimo sistemų automatizavimui. Tai leidžia paprastai kontroliuoti technologinių procesų eigą ir užtikrina stabilų įrenginių 
darbą.

Papildomai įdiegtas nepertraukiamas gamybos parametrų monitoringas bei dispečerinis valdymas leis įvertinti ir pavienių programuo-
jamų loginių valdiklių fizines komunikacijas, jų ryšius, serverius, operatorių darbo stočių potinklius, avarinio maitinimo užtikrinimą. 

PASLAUGOS

• Terminalų technologinės įrangos tiekimas ir montavimas, 
MID sertifikavimas. Visiškai automatizuota terminalo valdy-
mo sistema, apimanti dozavimo kontrolę, įrangos ir receptų 
valdymą, ataskaitų ir dokumentų generavimą

• Birių produktų transportavimo ir dozavimo sistemų au-
tomatizavimas, leidžiantis kontroliuoti technologinius 
procesus ir užtikrinti stabilų gamybos darbą visą našumo 
reguliavimo epizodą

• Gamybos proceso kontrolės sistemų kūrimas ir integracija 

• Centrinio valdymo pulto įrengimas įvertinant ergonominius, 
higienos normų ir inžinerinės praktikos reikalavimus

• Technologinių įrengimų valdymas naudojant SCADA  
ar paskirstyto valdymo DCS sistemas

• Serverių sistemų įrengimas ir konfigūravimas

• Patikimas įrenginių paleidimas, nustatyto darbo režimo 
palaikymas, stabdymas, sutrikimų bei avarijų lokalizavimas  
ir normalaus darbo režimo užtikrinimas

Senų valdymo sistemų, gamybos ir kėlimo įrengimų atnaujinimo, receptų valdymo automatizavimas.  Įranga atnaujinama, nestabdant 
sistemų darbo.

Laiku atlikta įrangos modernizacija  leidžia maksimaliai pailginti įrangos veikimą, sutaupyti gamybos kaštų bei padidinti našumą.

MŪSŲ KLIENTAI:

NAUDA
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ROBOTIZUOTI SPRENDIMAI GAMYBAI
„Axioma servisas“ specialistai automatizuoja ir diegia robotus įvairių pramonės šakų įmonėse. Projektuojame, gaminame ir montuo-
jame robotizuotas linijas, siūlome geriausius sprendimus, nes turime ilgametę patirtį automatikos srityje. Galime automatizuoti tiek 
esamas gamybos linijas, tiek suprojektuoti naujas. 

Robotai klasifikuojami pagal didžiausią horizontalų siekį, jų panaudojimo sritis ir leistinas apkrovas.

ROBOTŲ TAIKYMO SRITYS

• Suvirinimas: lankinis, taškinis,  
lazerinis 

• Pjovimas: lazeriu, plazma,  
vandens srove

• Surinkimo automatizavimas

• Sandarinimo / klijavimo 
automatizavimas

• Dozavimas

• Transportavimas / pakavimas

• Paletavimas

• Mechaninių įrengimų aptarnavimas

• Matavimas / testavimas

• Poliravimas ir apdirbimas

• Lenkimo procesų automatizavimas

• Štampavimo automatizavimas

• Medžio ir stiklo apdirbimas

PRIVALUMAI

• Nepertraukiamas veikimas

• Efektyvesnis procesų atlikimas

MES SIŪLOME

• Robotus įvairioms taikymo sritims

• Valdymo ir programinę įrangą

• Kompleksinius robotizuotų linijų 
sprendimus

• Roboto integraciją į esamas linijas

• Serviso paslaugas 24/7

MŪSŲ KLIENTAI:



DUOMENŲ SURINKIMO SISTEMOS
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IOT PLATFORMA „FLEXI“

Flexi – tai IoT duomenų surinkimo, saugojimo ir analitikos platforma. Sprendimas pritaikytas neribotam kiekiui daiktų Interneto panau-
dojimo atvejų: nuo fabriko prietaisų stebėjimo iki išmaniųjų miestų kompleksinių sprendinių. Rinkite duomenis iš prietaisų ar sistemų, 
juos saugokite ir apdorokite duomenų ežere, analitikai naudokite mūsų siūlomus ar pačių pasirinktus verslo analitikos įrankius.

PAGRINDINIAI SISTEMOS PRIVALUMAI:

• Greitesnis būdas jungtis su daiktais – nereikia investuoti į 
platformos kūrimas, norint gauti duomenis iš prietaisų;

• Neribotas duomenų šaltinių ir protokolų kiekis. Integruokite 
turimus duomenų šaltinius (įrengimai, skaitikliai, davikliai, 
sistemos, LoRa tinklas) į duomenų ežerą pasirinktu protokolu 
arba tinklo sprendimu;

• Neribotas duomenų kiekis. Flexi duomenų ežeras yra auto-
matiškai plečiamas, saugus ir pigiausias įmanomas sprendi-
mas saugoti duomenis. Mokate tiek, kiek naudojate – nuo 
megabaito iki petabaitų duomenų;

• Neribotas duomenų panaudojimo atvejų kiekis. Prijunkite 
verslo analitikos įrankius, virtualius asistentus, specifines turi-
mas sistemas, skaičiuokite ML/AI algoritmus ar kitaip gaukite 
duomenis peteikimui naudotojui;

• Galimybė plėsti produktą pritaikymu specifiniams verslo 
atvejams. Kuriame nestandartinius platformos plėtinius pagal 
poreikį;

• Spartesnis sprendimų priėmimo procesas – visa reikiama 
informacija vieningoje platformoje.

• Duomenis rinkti bei teikti siūlome keliais būdais:

• Iš turimo kliento infrastruktūros. Integruoti su plat-
forma galite patys arba galime padėti tai atlikti;

• Iš kliento įrangos su „Axioma servisas“ infrastruk-
tūra. Galime pasiūlyti full-service paslaugą – nuo 
įrangos iki duomenų analitikos.

MŪSŲ KLIENTAI:
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TELEMETRIJOS SPRENDIMAI 

MŪSŲ KLIENTAI:

Kuriame ir pramonės bei energetikos įmonėms siūlome nuotolinio duomenų surinkimo iš matavimo prietaisų (pvz. šilumos, vandens, elek-
tros apskaitos) sistemas, taip pat įvairių technologinės įrangos parametrų (temperatūros, slėgio, darbo laiko ir pan.) stebėjimo ir nuotolinio 
valdymo sprendimus.

Telemetrijos sprendimai leidžia nuolat stebėti gamybos bei paslaugų teikimo procesus ir įrenginių būklę, atlieka gedimų prevenciją, leidžia 
automatiškai valdyti įvairias sistemas per nuotolį, analizuoti duomenis, operatyviai reaguoti, jei reikia keisti procesus, mažina netektis.

Teikiame techninės priežiūros ir serviso paslaugas.

STANDARTIZUOTI SPRENDIMAI

ENERGETINIŲ RESURSŲ APSKAITOS SISTEMOS:

• Skaitiklių apskaitos sistemos, skirtos vandens, šilumos,  
elektros, dujų apskaitai

• Šilumos daliklių-indikatorių apskaitos sistemos 

• Slėgio, temperatūros, CO2 ir kitų parametrų matavimas  
bei pateikimas

TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS NUOTOLINIO STEBĖJIMO  

IR VALDYMO SISTEMOS:

• Šilumos punktų telemetrijos sprendimai  

• Hidraulinio tinklo (šilumos trasų) ir kitų vamzdynų  
eksploatacinių duomenų nuotolinis stebėjimas,  
automatinis nuotėkio (avarijų) identifikavimas 

INDIVIDUALŪS SPRENDIMAI

• Gamybos apskaitos sprendimai nuo žaliavų pirkimo iki  
produkcijos pardavimo 

• Gamybos linijų stebėjimo sprendimai, užtikrinantys linijų 
darbo efektyvumą.

• Dyzelio ir dujų terminalų valdymo bei apskaitos  
sprendimai

• Katilinių monitoringas, apjungiantis kelių katilinių  
darbą

PRIETAISAI

DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRANGA:

• Duomenų koncentratoriai, modemai

• Šilumos punktų/technologinės įrangos valdikliai

• Duomenų perdavimo tinklo komponentai  
(antenos, signalų keitikliai, impulsų adapteriai) 

• Nešiojami radijo terminalai

• Ryšio su objektais galimybės: GSM, GPRS,  
Ehternet, LoRa WAN

APSKAITOS PRIETAISAI:

• Šilumos

• Vandens

• Dalikliai-indikatoriai



PREKYBA ĮRANGA IR ATSARGINĖMIS DALIMIS
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ĮRANGA IR ATSARGINĖS DALYS

Bendradarbiaujame su visame pasaulyje žinomais automatikos komponentų tiekėjais, todėl galime pasiūlyti tokių prekės ženklų kaip 
„Testo“, „Knick“, „Nivelco“, „Sick“ ir kitų įrangos ir atsarginių dalių. Bendradarbiavimas su patikimais gamintojais užtikrina sklandų, greitą 
ir kokybišką užsakymų atlikimą. Gaminių kokybę ir naudojimo saugumą užtikrina tarptautiniai standartų sertifikatai: CE, SIL, ATEX, 
GOST  bei gamintojų teikiamos garantinės sąlygos.

MŪSŲ KLIENTAI:

ATSTOVAUJAME:

• Analizatoriai

• Liepsnos kontrolė

• Oro kompresoriai ir vakuumo siurbliai

• Rotaciniai įrengimai

• Uždaromoji ir reguliuojanti armatūra

• Portatyviniai matavimo prietaisai

• Slėgio matavimas

• Temperatūros matavimas

• Kiti matavimo prietaisai

• Kita įranga

prekyba@axs.eu

SUSISIEKITE:



LABORATORIJOS PASLAUGOS
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BIOKURO TYRIMŲ LABORATORIJA

MŪSŲ KLIENTAI:

Akredituotoje „Axioma servisas” biokuro tyrimų laboratorijoje atliekami standartizuoti kietosios biomasės kuro tyrimai. Čia įdiegta 
moderni, specializuota įranga, su kuria dirba kvalifikuoti specialistai. Joje taip pat veikia duomenų apdorojimo informacinė sistema 
„BioLab”, leidžianti registruoti, išsaugoti ir teikti duomenis elektroninio ryšio priemonėmis, išvengiant galimų žmogaus darbo klaidų.
Biokuro tyrimo atlikimas leidžia planuoti katilinės įrangos darbo našumą, bei sužinoti tikslią tiriamos biomasės kainą ir energetinę 
vertę, kuri matuojama naftos tonos ekvivalentais (tne).

• Pagrindinių biokuro kokybės parametrų – drėgmės, peleningumo, šilumingumo nustatymas

• Pilni arba daliniai kompleksiniai biokuro tyrimai

• Skirtingų biokuro rūšių tyrimai

• Tikslus biokuro kokybinių ir energetinių rodiklių nustatymas

• Paslaugos nuo mėginio paėmimo iki tyrimų rezultato pateikimo

• Kuro dalelių matmenų pasiskirstymo tyrimas (granuliometrija) - jį atliekant yra nustatomas kuro dalelių pasiskirstymas pagal 
dydį. Tai leidžia efektyviausiai įvertinti kuro kokybę, nes net ir aukštos kokybės kuras gali turėti daug smulkių dalelių, kenkiančių 
degimo kokybei ir įrangos veikimui

PASLAUGOS

MODERNI ĮRANGA IR 
INFORMACINĖ SISTEMA

„BIOLAB” 

KVALIFIKUOTAS 
PERSONALAS

•   LST EN ISO 17827-1:2016
•   LST EN ISO/IEC 17025:2018
•   LST EN ISO 18134-1:2016
•   LST EN ISO 18134-2:2017
•   LST EN ISO 18134-3:2016
•   LST EN ISO 18122:2016 
•   LST EN ISO 18125:2017

ATLIKTA DAUGIAU NEI 
410 000 TYRIMŲ



27

•   LST EN ISO 17827-1:2016
•   LST EN ISO/IEC 17025:2018
•   LST EN ISO 18134-1:2016
•   LST EN ISO 18134-2:2017
•   LST EN ISO 18134-3:2016
•   LST EN ISO 18122:2016 
•   LST EN ISO 18125:2017

VANDENS KOKYBĖS TYRIMAI 
Vanduo pramonėje yra neatsiejama technologinio proceso dalis. Nuo vandens kokybės priklauso technologinių įrenginių eksploataci-
jos laikas ir efektyvus veikimas. Vandens tyrimų laboratorijos paslaugos teikiamos įmonėms ir privatiems asmenims visoje Lietuvoje.

Paslaugos teikiamos ir klientų objektuose.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

• Geriamo, šulinio, technologinio ir kt. vandens  
mėginių paėmimas

• Vandens sudėties tyrimai ir analizė

• Vandens kokybės kontrolė

• Cheminių reagentų vandens paruošimui ir apdirbimui  
parinkimas, pristatymas

• Konsultacijos ir rekomendacijos

SIŪLOMI CHEMINIAI REAGENTAI

• Vandens paruošimui (koaguliantai, flokuliantai, techninė 
druska)

• Dūmų kondensacinių ekonomaizerių vandens apdirbimui 
(inhibitoriai, pH korekcija)

• Garo katilinių ir šildymo sistemų vandens apdirbimui  
(korozijos ir nuovirų inhibitoriai, deguonies surišėjai,  
plovikliai, antiputokšliai)

ATSTOVAUJAME

MŪSŲ KLIENTAI:
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