
SECCURA® automatinis dujų tiekimas balionais yra AGA paslauga, kuri padeda valdyti dujų tiekimą balionais 
arba ryšuliais. Nuotolinio stebėjimo būdu AGA automatiškai priima užsakymus ir pristato reikalingas dujas, tad 
jums nebereikia reguliariai tikrinti savo atsargų ir užsakinėti naujų kiekių. AGA darbuotojas prijungia balionus 
arba jų ryšulius prie jūsų vamzdynų.

Ši paslauga sumažina rūpesčius dėl dujų atsargų. Be to, paslauga sumažina jūsų išlaidas ir suteikia patogumą, 
nes galite geriausiai naudoti savo išteklius. Paslauga jums suteikia laisvę ir galimybę sutelkti dėmesį į gamybą. 

SECCURA® automatinis dujų tiekimas balionais yra tinkamas sprendimas, jei naudojate daugybę dujų balionų 
ar jų ryšulių ir norite gauti naudos iš nepertraukiamo dujų tiekimo ateityje. Paslauga ypač naudinga, jei norite 
sutaupyti laiko užsakydami ir tvarkydami dujas.

Didesnis patikimumas
→ AGA stebi dujų lygį ir planuoja naujus pristatymus
→ Mažesnė dujų trūkumo rizika 

Didesnė sauga
→ Mažesnė dujų nuotėkio rizika 
→ Balionus ir jų ryšulius keičia kvalifikuoti AGA vairuotojai
→ Mažiau žmonių įtraukta į balionų tvarkymą

Didesnis komfortas 
→ Nebereikia užsakinėti dujų, keisti balionų tarpinių

Mažesnės išlaidos
→ Dujų balionų užsakymu ir keitimu pasirūpins AGA, todėl galėsite sutelkti dėmesį į savo pagrindinę veiklą
→ Mažesnis poreikis turėti atsarginių balionų

Sumažinkite savo rūpesčius. 
Palikite dujų tiekimą mums.

Kas yra SECCURA® automati-
nis dujų tiekimas balionais?

Ar ši paslauga yra tinkamas 
sprendimas?

 
 

Kokia jos nauda?

 

 → SECCURA® automatinis dujų tiekimas.

® ACCURA ir SECCURA The Linde Group registruoti prekiniai ženklai.



UAB AGA, www.aga.lt
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SECCURA® automatinis dujų tiekimas balionais susideda iš šių etapų (žr. toliau pateiktą iliustraciją): 
1.  Elektroninio stebėjimo įtaisas nuolat matuoja dujų slėgį jūsų pusiau automatizuotoje sistemoje. 

Kai slėgis rodo, kad balionas yra tuščias, kolektorius automatiškai persijungia į prijungtą pilną balioną, o 
užsakymo signalas automatiškai siunčiamas į AGA.

2. AGA suplanuoja kitą pristatymą. 

3. Nauji balionai ar jų ryšuliai pristatomi per iš anksto sutartą laiką. 

4.  Specialiai išmokytas vairuotojas išima tuščius balionus ar jų ryšulius ir prijungia pilnus, taip pat pakeičia 
tarpines, patikrina sandorumą. 

Jums tereikia kreiptis į AGA prekybos atstovą ir įvertinti galimybę užsisakyti SECCURA® automatinio dujų tie-
kimo paslaugą savo įmonėje. AGA padės išspręsti techninius klausimus, pavyzdžiui, įsigyti slėgio daviklius ar 
kolektorius ir įdiegti reikiamą stebėjimo įtaisą, sumontuoti visą sistemą.

Jei pageidautina didesnė kontrolė, paslauga galima naudotis su ACCURA® dujų valdymo sistema, mūsų 
internetine paslauga, kuri suteikia galimybę jums stebėti savo atsargas ir dujų suvartojimą, stiprinti išlaidų 
kontrolę.  

Jei naudojate suskystintų dujų talpyklas, SECCURA® automatinis dujų tiekimas gali būti naudojamas ir šiuo 
atvėju.

Prašome susisiekti su mumis, jei norite sužinoti daugiau apie šią ar bet kurią iš mūsų paslaugų ar gaminių, 
kurie padės jums padidinti saugumą ir efektyvumą, taip pat padės sumažinti išlaidas.

Kaip viskas vyksta? 

 
Ko reikia, norint pradėti 

naudotis paslauga?
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Balionų 
keitimas

Instaliacija su 
elektroniniu 
stebėjimo įtaisu

Paskirstymo 
centras

Dujų tiekimas
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 → Sumažinkite savo rūpesčius. Palikite dujų tiekimą mums.


