
Metalo apdirbimo, maisto ir chemijos pramonės įmonėse, katilinėse, požeminėse aikštelėse bei logistikos centruose yra 
išskiriamos toksiškos ir/ar sprogios dujos, kurių kiekį aplinkoje būtina nuolat stebėti. Viršijus nustatytas normas gali kilti pavojus 
žmonių sveikatai, o tam tikrais atvejais – net sprogimo rizika. Siekiant apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų, patalpose yra 
įrengiami dujų analizatoriai, vertinantys aplinkos ore esančių degimo produktų kiekį.

„Axioma serviso“ laboratorijoje yra vertinama dujų analizatorių metrologinių parametrų atitiktis nustatytiems reikalavimams.

DUJŲ ANALIZATORIŲ METROLOGINĖ PATIKRA

ATVYKIMAS 
Į OBJEKTĄ

IŠDUODAMAS SERTIFIKATAS IR 
PATIKROS ŽYMUO

OPERATYVUS
APTARNAVIMAS

PRIVALUMAI:

• Vienkanalių bei daugiakanalių dujų analizatorių metrologinė 
patikra

•  Sprogias bei toksiškas dujas detektuojančių dujų 
analizatorių metrologinė patikra

•  Patikrinimą galima atlikti laboratorijoje arba atvykus į kliento 
objektą

•  Nustatytus reikalavimus atitinkančiam prietaisui išduodamas 
sertifikatas bei patikros žymuo

Vadovaujantis LR Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka, įmonėse naudojamiems dujų analizatoriams metrologinė patikra turi 
būti atliekama kas 6 mėnesius.

METROLOGINĖS PATIKROS ATLIEKAMOS PAGAL ŠIAS METODIKAS:

• Toksinių dujų analizatoriai: BPM 8871101-121:2007

•  Sprogių dujų analizatoriai-signalizatoriai: BPM 8871101-112:2006



APIE ĮMONĘ

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

KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA

APLINKOS VADYBOS SISTEMA

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 
SVEIKATOS SISTEMA

VIRŠ 300 INŽINIERIŲ 
KOMANDA

4 PADALINIAI 
LIETUVOJE

PAGALBA  
VISĄ PARĄ 

AUTOMATIKA
IR ELEKTRA

INFORMACINĖS
SISTEMOS

SERVISAS TYRIMŲ
LABORATORIJA

ĮRANGA IR 
ATSARGINĖS DALYS

• Siurblius ir 
rotacinius 
įrenginius

•      Hidraulines 
sistemas

•     Kompresorinius 
ir vakuuminius 
įrenginius

• Konvejerines 
sistemas ir 
įrenginius

• Kitus 
mechaninius 
įrenginius

• Automatikos 
įrangą

•  Elektros įrangą

•      Pramonines IT  
sistemas

• Automatizavimo 
sprendimus

• Robotizavimo 
sprendimus

• Technologinių  
duomenų  
surinkimo,  
perdavimo ir  
nuotolinio 
valdymo 
sprendimus

• Telemetrijos  
sprendimus

• Biokuro kokybę

• Vandens kokybę

• Dujų analizatorių 
atitiktį 
metrologiniams 
reikalavimams

• Siurblius ir 
rotacinius įrenginius

• Oro kompresorius ir  
vakuumo siurblius

• ORC įrenginius

• Analizatorius

• Liepsnos kontrolės 
įrangą

• Uždaromąją ir  
reguliuojančią 
armatūrą

• Portatyvinius 
matavimo prietaisus

• Slėgio matavimo 
prietaisus

• Temperatūros  
matavimo įrangą ir 
sistemas

• Kitą įrangą

EKSPLOATAVIMO DARBAI:
• Elektros įrenginių

• Šilumos įrenginių ir 
turbinų

• Gamtinių dujų įrenginių
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• Suskystintų naftos 
dujų įrenginių

• Naftos ir naftos 
produktų įrenginių

SERTIFIKATAI

REMONTUOJAME
IR PRIŽIŪRIME:

KURIAME IR 
ĮGYVENDINAME:

PARENKAME IR
TIEKIAME:

TIRIAME IR 
NUSTATOME:

KURIAME IR 
ĮGYVENDINAME:


