
Vanduo yra gyvybiškai svarbus ne tik visų gyvų organizmų veiklai, bet ir daugeliui pramonės įmonių procesų. Siekiant užtikrinti, 
kad įranga funkcionuotų efektyviai ir maksimaliai ilgai yra rekomenduojama reguliariai tirti naudojamo vandens kokybę.

„Axioma serviso“ laboratorijoje yra atliekami geriamo, šulinio, technologinio bei kito vandens kokybės tyrimai.

• Rūgštingumas (pH)

• Specifinis elektrinis laidumas

•  Bendras kietumas

•  Kietumas pagal kalcį

•  Bendras šarmingumas

•  Šarmingumas pagal fenotaleiną

• Chloridų, sulfatų, nitratų ir nitritų kiekis

NUSTATOMI VANDENS KOKYBĖS PARAMETRAI:

VANDENS KOKYBĖS TYRIMAI

• Amonio kiekis

•  Mangano kiekis

•  Bendros geležies kiekis

•  Bendro fosforo kiekis

•  Sulfitų, silikatų kiekis

•  Drumstumas

•  Suspenduotų dalelių parametrai

ATVYKIMAS 
Į OBJEKTĄ

TYRIMO PROTOKOLAS
PER 1-2 D. D.

ATLIKTA DAUGIAU
NEI 15 000 TYRIMŲ

TAIP PAT PROFESIONALŲ KOMANDA GALI PARINKTI BEI PRISTATYTI CHEMINIUS REAGENTUS, SKIRTUS:

• 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).

„Axioma servisas“ yra oficialus kompanijų „Dr. Thiedig“ ir „KNICK“, 
siūlančių automatines vandens mėginių paėmimo bei analizavimo 
sistemas, atstovas Lietuvoje.



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

UAB „Axioma servisas“   /   Ozo g. 12A-1   /    LT-08200 Vilnius  /   Lietuva   /   service@axs.eu   /   www.axs.eu

• 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:


