
kuriantys tinklų efektyvumą

UAB LOGSTOR



Vizija

„Siekiant, kad pasaulinis energijos tiekimas būtų efektyvesnis 

ir mažinantis energijos vartojimą, pateikti geriausius izoliacijos 

sprendimus, taip pagerinant visų Žemės gyventojų aplinką“



Verslas faktais
LOGSTOR verslo sritys



Verslo sritys

Centralizuotas 
šildymas

Centralizuotas 
šaldymas Nafta ir dujos Pramonė



Pasaulyje
LOGSTOR grupė



LOGSTOR grupė

• Centrinė būstinė Danijoje

• 1.300 darbuotojų

• Apyvarta > 230 MEUR

• Valdytojas Triton Fund III

Faktai:

• 7 gamyklos ir 2 mobilios gamyklos

• 14 pardavimo įmonių

• Bendra įmonė Dubajuje

• Distributoriai daugiau kaip 20-tyje šalįų

• Virš 4.000 km izoliuotų vamzdynų per metus

• Virš 200.000 km izoliuotų vamzdynų nuo veiklos pradžios

• 2017 prie LOGSTOR grupės prisijungė 

Powerpipe/Sweden • Sales    • Production    • Mobile Plant    •  Joint Venture

Pasaulyje



Lietuvoje
LOGSTOR grupė



Lietuvoje

LOGSTOR UAB

• 1992 m. Lietuvoje įsteigta kaip UAB „Asea Brown Boweri“ filialas, vėliau UAB 

„ABB Lietuva“ padalinys

• 1993 m. patiektas pirmasis CŠT vamzdynas

• 2000 m. sujungus ABB ir Alstom Power industrinius segmentus pervadinta UAB 

"ALSTOM Lietuva"

• 2005 metais sujungus „Alstom Power FlowSystems“ ir „Løgstør Rør“ tapo 

"LOGSTOR" UAB

• Didžiausia pastatyta CŠT trasa - 5 km ilgio DN800 Vilniuje - 1995/6 (genrangovas

ABB)

• Ilgiausia pastatyta CŠT trasa - 9 km ilgio DN150 tarp Elektrėnų ir Vievio  – 2010 

(Conti vamzdynai, paduodamas vamzdis pastorinta izoliacija)



Mūsų vertė
LOGSTOR Grupė



Eksploataciniai kaštai

• Pradiniai (OPEX – 30%) ir gyvenimo ciklo (CAPEX – 70%) kaštai

• Efektyvi izoliacija = Eksploatacinių kaštų mažinimas

• Šilumos laidumas 0.0207 W/mK lankstiems vamzdynams ir 
0,0223 W/mK plieniniams vamzdynams



Izoliacija

• Pastovi izoliacijos patikra gamyklos 
laboratorijoje

• Periodinė izoliacijos patikra 
nepriklausomose laboratorijose

• Patikrų rezultatai 
logstor.com 



Izoliacijos apsauga

• Sistema turį likti efektyvi per visą savo 
gyvavimą

• Maži šilumos nuostoliai – mažesni 
eksploataciniai kaštai

• Difuzinis barjeras:

• Stabdo izoliacijos senėjimo procesus

• Mažina šilumos nuostolius

• Didina efektyvumą

• Palaiko stabilius eksploatacinius kaštus



Izoliacijos apsauga

Tradicinė izoliacija Ašinė “Conti” Spiralinė “Conti”

Našumas žemas aukštas aukštas

Izoliacija normali geresnė geresnė

Optimalus izoliacijos storis ne ne taip

Optimalus apvalkalo storis ne ne taip

Difuzinis barjeras ne taip taip

Homogeniškumas normalus optimalus optimalus

Tradicinė Ašinė “Conti” Spiralinė “Conti”

Barrier foil

PUR moulding

Casing extrusion

1.

2.



Sprendimai visiems poreikiams

• Kompleksinė sistema šilumos perdavimui, 
paskirstymui ir namų įvadams

• Paremta standartiniais gaminiais ir 
projektiniais sprendiniais

• Tvari sistema tarnaujanti ne mažiau 30 
metų

• Užtikrina tvarų ir patogų šildymą ir 
vėsinimą

Asortimentas

Tiesūs vamzdžiai nuo Dn20 iki Dn1200 • Lankstūs vamzdžiai nuo 16 

mm iki 110 mm • Daugiau nei 200.000 km iš anksto izoliuotų vamzdžių, 

tiekiamų daugiau nei 50 metų



Jungčių sistemos pagal poreikius

• Termosusitraukiančios kryžminio (radiacinio) polietileno 
(PEX) movos su unikaliomis stiprumo charakteristikomis

• Privirinamos HDPE movos su galimybe pateikti išsamią 
suvirinimo parametrų ataskaitą

Weldmaster suvirinimo aparatas

Suvirinimo procesas valdomas automatiškai. • Kiekvienos movos dokumentacija. • Kiekvienos 

movos geografinė padėtis per GPS. • Web dokumentacija



Universalios ir taupančios

• SX-WP sistemoje yra tiesios, kampinės ir trišakinės
jungtys

• Pakeičiami pramoniniu būdu izoliuoti mazgai

• Sumažėja jungčių skaičius

• Universalumas montažo metu

Kryžminis polietilenas (PEX) • Unikali molekulinė struktūra • Ypatingas susitraukia-

mumas • Atsparus visiems poveikiams vamzdynų sistemos eksploatavimo metu



LOGSTOR Projektavimo taisyklės

• Trumpiausias kelias nuo energijos gamybos iki vartotojo

• Optimalus dizainas yra naudingas visais aspektais

• Optimalus dizainas reiškia mažiau kasinėjimų ir sumažina 
pirminius ir eksploatacinius kaštus

• "LOGSTOR" pateikia dokumentaciją, įrankius ir palaikymą 
projekto atlikimui

Projektavimo žinynas padeda rasti geriausią sprendimą konkrečiam projektui • WEB-įrankiai 

visų mazgų skaičiavimui • Lenkti vamzdžiai trumpiausiai trasuotei • „TwinPipe“ siauresnei 

tranšėjai ir jungčių minimizavimui



• Įrankis optimalaus vamzdžio tipo ir izoliacijos serijos parinkimui

• Optimizavimas siekiant sumažinti šilumos nuostolius, eksploatacines 
išlaidas ir poveikį aplinkai kaip CO2

• Remiamasi faktiniais kiekvieno projekto parametrais

• "LOGSTOR Design Tool" - nauja internetinė iš anksto izoliuotų vamzdžių 
sistemų projektavimo skaičiavimo priemonė

LOGSTOR Calculator

LOGSTOR Calculator

Rezultatai parodyti skaitmenine forma ir diagramose • PUR Senėjimo procesai parodyti 
diagramose • Skaičiavimo rezultatas gali būti atsiųstas užsakovo naudojimui



Klausimai?
Daugiau informacijos www.logstor.com



Make sure nothing goes to waste –
use nature’s resources thoughtfully


