
GENIE® dujų balionas – DUK ir paprasti atsakymai 
 

Sauga 
 

 GAISRAS IR KRITIMAS 

 
*Europos standartas, kuris nustato būtinuosius medžiagų, dizaino ir konstrukcijos, prototipų 
parengimo, testavimo ir t.t. reikalavimus iš kompozitinių medžiagų pagamintiems suslėgtų ir 
suskystintų dujų balionams. 
 

GENIE® yra toks pat saugus, kaip ir įprastinis dujų 
balionas. Jis gaminamas pagal EN12245* standartą: 
tai reiškia, kad jis buvo sėkmingai patikrintas gaisro ir 
fizinio poveikio bandymais.  

 Atsparumo ugniai bandymas – išlieka atsparus 
ugniai ir netrūksta ne mažiau kaip 2 min. 

 
 Didelio greičio smūginis bandymas – jo 

rezultatai rodo, kad dujų balionas išlieka 
vientisas ir nuo jo neatsiskiria jokių dalelių net 
ir tada, kai į jį prasiskverbia šratas. 

Priešgaisrinė sauga? 

Ar GENIE® saugus gaisro 
atveju? 

Fizinis pažeidimas? 
Kas nutiks, jei GENIE® balionui 
teks stiprus fizinis poveikis, 
pavyzdžiui, jei į GENIE® 
įsiskverbs koks nors daiktas? 

Kritimas iš tam tikro 
aukščio? 
Kas nutiks, jei GENIE® parvirs 
arba nukris nuo platformos? 

Jei GENIE® būtų pažeistas (nepaisant jo 
tvirtos konstrukcijos), jo korpusas užtikrintų 
reikiamą apsaugą. Kritimo bandymų metu, 
kai balionas metamas iš kelių metrų 
aukščio, GENIE balionas išlieka nepažeistas.  

Ar dujos pavojingos? 
Ar kyla pavojus, kad dėl 
ugnies poveikio iš GENIE® 
baliono nutekės pavojingų 
dujų?   

Nevisiško sudeginimo atveju pro 
išorinę korpuso sienelę, iš vidaus bei 
pro elektroninį ekraną gali išsiskirti 
šiek tiek dujų (etileno, etano, anglies 
monoksido, propano).  Gali būti šių 
degimo dujų: fosforo pentoksido, 
fosforo rūgšties ir vandenilio bromido 
ir t. t.   



SAUGA IR 
KONSTRUKCIJA

 
 
 

Ar jis toks pat saugus 
kaip plieninis balionas? 
Ar GENIE® toks pat saugus 
kaip plieninis balionas? 

Ar saugi baliono 
konstrukcija? 
Kuo saugos požiūriu 
GENIE® skiriasi nuo 
įprastinio dujų baliono? 

GENIE konstrukcija yra saugesnė. 
1. Stabilesnis: GENIE® balionas yra žemesnis 

ir didesnio skersmens, todėl jis yra 
stabilesnis – sumažėja naudotojo 
prispaudimo / dėl pargriuvimo patirtų 
traumų pavojus. 

2. Rankenėlė:  
Ant GENIE sumontuotos patikimos 
rankenos. 

3.  Rankenos apsaugo reduktorių. 

Kokių dujų yra balione? 
 Mėlynos spalvos balionas: 
kaip sužinoti, kokiomis 
dujomis jis užpildytas? 

GENIE® balionai pažymėti 
ryškiais spalvotais „žiedais“, 
kurie iš toli matyti.  Be to, 
informacija apie baliono turinį 
pateikiama skaitmeniniame 
ekrane (DIU). 

Kiek kainuoja 
sauga? 
Kiek papildomai 
turite mokėti už 
GENIE didesnį 
saugumą ir geresnę 
darbo aplinką? 

Tai nedidelė investicija, kurią sudaro 
keli šimtai eurų per metus. Investuoti 
į GENIE® yra taip pat natūralu, kaip 
investuoti į apsauginius batus, 
šalmus ir akinius. 

 

Ar iš plastiko pagamintas 
balionas gali būti saugus!? 

TAIP, GENIE balionas pasižymi optimaliu 
svorio ir saugos santykiu. GENIE® yra 
plienu ir anglies pluoštu padengta slėginė 
talpykla, kuri apsaugota daugkartinio 
naudojimo patvariu ir sandariu HDPE 
(didelio tankio polietileno) korpusu. 

TAIP, kai kalbama apie gaisro ir 
smūgio padarytą žalą. 
Konstrukcijos požiūriu, GENIE® yra 
saugesnė alternatyva.  



Patogumas 

 
Efektyvumas (naudotojui ir bendrovei) 
 
 
 
 
 

Patogumas? 
Visi balionai yra 
kilnojami, kuo GENIE® 
nuo jų skiriasi? 

Ką GENIE efektyvumas reiškia 
man, kaip naudotojui? Ar 
suvirinimo darbus galėsiu atlikti 
greičiau? 

Galite geriau planuoti savo darbo 
laiką, todėl darbus atliksite 
sklandžiau.  

 DIU skaitmeninis ekranas 
rodo, kiek laiko liko dirbti / 
suvirinti. Daugiau jokių 
puspilnių ar tuščių balionų 
dienos pradžioje – palyginti 
su tradiciniais balionais bei 
skaitmeninio ekrano, o tai  
yra neabejotinas 
privalumas. 

 300 barų slėgis – iki 45 % 
daugiau dujų 

 Mažesnis svoris  
 Yra už ko paimti – 

rankena 
 Ergonomiškas dizainas – 

lengviau pakelti 
 Galima pritvirtinti ratukus 
 Galima pritvirtinti 

teleskopinę rankeną, kad 
būtų galima pasirinkti 
norimą aukštį ir pagerinti 
ergonomines savybes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonominis efektyvumas 
bendrovei – ką tai 
reiškia? 

GENIE yra investicija, kuri pagerina darbuotojų 
sveikatą ir padeda sutaupyti pinigų. 

 Pavyzdys: jei klientas vietoje 200 barų 
„Argon“ (4,3 m3) pradeda naudoti 300 barų 
GENIE (6,2 m3), per metus vidutiniškai 
sutaupo  xxxx Eur, nes:  

- reikia rečiau pildyti balioną; 
- padidėja produktyvumas; 
- pagerėja darbo aplinka. 

 

Geresnės darbo sąlygos  
man. 
Ką tai reiškia? 

1. Dėl mažesnio GENIE svorio 
mažesnė apkrova tenka Jūsų 
nugarai ir sąnariams. 

2. Balioną su rankenėlėmis lengviau 
pakelti. 

3. Ant baliono galima sumontuoti 
ratukus ir teleskopinę rankeną, 
todėl jį rečiau tenka kilnoti ir jis 
tampa mobilesnis. 

4. Dėl GENIE stabilumo sumažėja 
prispaudimo ir traumų pavojus. 

5. Su skaitmeniniu ekranu galite 
planuoti savo darbo laiką. Jūs 
pats suplanuosite savo darbo 
dieną ir išvengsite nenumatytų 
prastovų. 

 



 
 

GENIE® dujų balionas 

 
 

 
 

Kodėl GENIE toks 
ypatingas? 

GENIE® yra didžiausia pastarojo šimtmečio inovacija 
dujų balionų srityje.  
AGA / Linde GENIE balioną projektavo siekdama 
sukurti geresnę darbo aplinką. 
Vienas sprendimas, kuris apima mobilumą 
(mažesnis svoris, rankenos, ratukų komplektas), 
saugą ir skaitmeninį intelektą, todėl darbą lengviau 
suplanuoti. Tai yra unikalus sprendimas dujų 
rinkoje. 

Dizainas 
Ar GENIE dizainas susilaukė 
pripažinimo? 

AGA ir GENIE buvo įvertinti „iF Gold 
Award 2012“ auksiniu 
apdovanojimu. 

Ar GENIE atrodo kaip 
propano dujų balionas!? 

100 metų patirtis naudojant plieninius 
balionus reiškia, kad nesame dar gerai 
susipažinę su nauju dizainu, tačiau GENIE 
optimaliai pritaikytas naudojimui. 

Kokios dujos balione ir koks  
jo dydis? 
Kokiomis dujomis užpildytas 
GENIE balionas ir kokios talpos 
jis būna? 

Argono, azoto ir apsauginės dujos 
(MISON®). 20 litrų. 

Papildoma įranga? 
Ar man reikės įsigyti kokios 
nors papildomos įrangos? Ar 
ji brangi? 

Tai ilgalaikė investicija. Į reduktorių, 
ratukus, teleskopinę rankeną investavus 
apytikriai 900 Eur, naudojant GENIE per 
metus galima vidutiniškai sutaupyti 
xxxx Eur (jei vietoje „Argon/200 bar“ 
pradedamas naudoti „GENIE 300/bar“ ir 
numatomas suvartoti kiekis yra 250 m3). 



 

Ką apie GENIE galvoja klientai? 
 
 

CAVERION, Švedija:  
Ši bendrovė GENIE balionus naudoja 12 m gylyje tiesdama Stokholmo „Citybanan“ 
metropoliteno liniją. Ji tiesia gaisro gesinimo ir kitus vamzdžius, kuriais „Citybanan“ 
linijai bus tiekiamas šaltas oras, karštas oras ir vanduo. GENIE balionus įmonė naudoja 
suvirinimo darbams atlikti. 
 
Tomas Karlssonas, „Caverion“ 
Su „Genie“ balionais itin lengva dirbti, iš dalies dėl to, kad juos žymiai lengviau perkelti 
ar pernešti. 
Mes dirbame įvairiuose lygiuose, todėl balionus tenka gabenti pirmyn ir atgal, liftais 
kelti aukštyn ir žemyn. Šie balionai yra žymiai lengvesni, patogesni ir juose telpa 
daugiau dujų, todėl juos rečiau reikia pildyti. Be to, darbą labai palengvina ekranas, 
kuris parodo, kiek balionuose liko dujų. 
 
 
Kjell-Åke Lundqvistas, suvirintojas („Caverion“ subrangovas) 
Mes visada renkamės kuo lengvesnes medžiagas ir suvirinimo įrangą. Atsisakėme visų 
griozdiškų suvirinimo mašinų ir pasilikome tik mažąsias... (APIE GENIE) Jį gali laikyti 
viena ranka. Palyginti su senaisiais modeliais, tai yra jo privalumas. 
 
 

FINNAIR, Suomija 
Azotu pildomos orlaivių padangos ir jis reikalui esant naudojamas evakuacijos 
šliuožykloms pripūsti. 
 
„Mūsų apsisprendimą lėmė tai, kad naujajame balione telpa daugiau dujų ir, palyginti su 
kitais plieniniais balionais, jis yra kompaktiškesnis ir lengvesnis. Nenuostabu, kad šį 
gaminį norėjome išbandyti“, –  sako Įrangos skyriaus vadovas Kjellas Skogbergas. 
 
„Viską“ lemia sauga. Palyginti su plieniniais balionais, GENIE® balionai yra beveik 
besvoriai ir juos patogu naudoti. Rankenos tikrai geros ir už jų lengva paimti. Plieninius 
balionus, kuriuos anksčiau naudojome, buvo sunku suimti“, –  sako Techninės priežiūros 
įrankių skyriaus vadovas Kari Ratilainenas. 
 
 
 
 



 
 
 
„Flawless Welding“ (Suomijos ir tarptautinis padaliniai) 
Mobilieji suvirintojai. 2013 m. pradžioje aštuonių darbininkų komanda išvyko į Pietų 
Afriką tiesti „Sappi Saiccor“ popieriaus gamyklos titano vamzdynus. Kai tik įmanoma, 
GENIE keliauja kartu su komanda. „Mes juos pasiimame kartu arba juos mums atgabena 
AGA.“ 
 „Nusprendėme nedelsiant pradėti naudotis naujais balionais“, – sako generalinis 
direktorius Pasi Montonenas. Kartais dujų balionus mums tenka nešioti laiptais aukštyn-
žemyn. Mažas svoris yra neabejotinas privalumas.“ 

 
 

„SAS Sweden“ 
Anders Westman, Įrankių ir dirbtuvių skyriaus vadovas. Didžiausias skirtumas, kurį 
pajuntame dirbdami su GENIE, yra darbo aplinkos aspektas – palyginti su tradiciniais 
plieniniais balionais, šiuos balionus žymiai lengviau kilnoti ir nešioti... nepavargsta 
nugara, pečiai, riešai – taip, būtent darbo aplinka mums yra svarbiausias aspektas. 
 
Be to, yra itin aiškus skaitmeninis ekranas – kad būtų paprasčiau, mes kiekvieną dieną 
patikriname, kiek balione liko dujų, kad vėliau netektų apsisukti ir grįžti. Svarbu, kad 
balione būtų nors šiek tiek slėgio.  
Šitaip lengviau galime sužinoti, kiek dujų liko balione. 
 
 

 


