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Rekordinė apyvarta, 
didesnės pajamos
ABB Grupė pranešė apie 2013 m. 
rekordinę metinę apyvartą, grynąsias 
pajamas ir pinigų srautus, nepaisant 
sudėtingų rinkos sąlygų. Vadovų tary-
ba pasiūlė padidinti dividendus už 
2013 m. iki 0,70 Šveicarijos frankų už 
akciją.

„Šie solidūs rezultatai parodė ABB 
tarptautinės komandos pajėgumus,“ - 
sakė ABB vykdantysis direktorius Ulrich 
Spiesshofer. 

„Mūsų platus produktų ir geografinis 
spektras padidino pelną automatizavi-
mo padalinyje, ir mes toliau generuojame 
lyderiaujančią rinkoje grąžą iš energetikos 
produktų. Esame įsitikinę, kad elektros 
sistemos generuos didesnę ir nuoseklią 
grąžą, kai tik tam tikri teisiniai projektai 
bus baigti, o projektų valdymo bei rizi-

kos sumažinimo priemonės bus įdiegtos. 

„Mes dar kartą parodėme gerą taupymo 
politiką bei efektyvų pinigų srautų valdymą, 
leidžiantį išmokėti didesnius dividendus 
akcininkams penktus metus iš eilės,“ - 
sakė jis.

„2014 metams turime aiškų veiksmų planą, 
ypatingą dėmesį skiriant augimui iš vidinių 
resursų, tolesniam taupymui, didesniam 
pinigų srautų generavimui ir nuosekliai 
grąžai iš elektros sistemų padalinio,“ - 
sakė jis. 

„Mūsų stipri finansinė padėtis suteikia 
mums visas galimybes pasiekti šiuos tiks-
lus, net ir neprognozuojamu metu. Mes 
ėmėmės sistemingų veiksmų, kad padi-
dintume vertę akcininkams.“
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Lietuvoje 2
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ABB naujienomis
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Viceprezidentas
ABB, UAB

Gerbiamieji,

Pristatome pirmajį mūsų naujienlaiškį, 
kuriame trumpai ir glaustai informuo-
jame jus apie tai, kas vyksta visoje 
ABB grupėje. 

Šiame informaciniame amžiuje 
sunku spėti sekti visas naujienas, 
todėl nusprendėme kas ketvirtį jus 
supažindinti su pagrindinėmis ABB 
naujienomis įvairiausiose srityse: vady-
ba, nauji produktai, sprendimai, pro-
jektai ar renginiai.
 
Tikimės, kad žinios apie tai, kas vyk-
sta ABB pasaulyje, Baltijos šalyse ar 
Lietuvoje sudomins jus, o informaci-
ja apie naujausias technologijas bei 
inovatyvius sprendimus bus naudinga 
jums ar jūsų klientams.

Gero skaitymo!

ABB servisas Lietuvoje
Ir toliau plečiame paslaugų spektrą

Jau nuo 2011 metų ABB serviso pa-
dalinys Lietuvoje plečia savo paslaugų 
spektrą. Visuomeninių pastatų bendrųjų 
inžinerinių sistemos priežiūros paslau-
gos buvo papildytos daugiau inžinerinių 
žinių bei resursų reikalaujančiomis 
paslaugomis: robotų, dažnio keitiklių, 
specializuotos įrangos (technologinių 
linijų ir įrengimų) servisu bei atsarginių 
dalių pardavimais. 

Per paskutinius porą metų pasirašėme 
virš 40 naujų bendradarbiavimo sutarčių 
su pramonės sektoriaus klientais. 

Mes teikiame paslaugas pradedant 
atskirų įrenginių (robotų, dažnio 
keitiklių ir pan.) aptarnavimu ir baigiant 
pramoninių objektų bendrųjų inžinerinių 
sistemų priežiūros paslaugomis. 
Pramonės objektų rinkoje vis labi-
au pastebimas kvalifikuotų inžinierių 
trūkumas, todėl Lietuvoje planuojame 
plėsti servisą būtent šiame sektoriuje.
 
ABB serviso padalinys Lietuvoje ski-
ria didelį dėmesį ne tik inžineriniams 
darbams, bet ir klientų konsultacijoms 
įvairiausiais techniniais,  energetikos ir 
automatizavimo klausimais. 

“Mums labai svarbus klientų 
pasitikėjimas, kurį užsitarnavome per 

ilgalaikį bendradarbiavimą ir teikdami 
jiems pasiūlymus, kaip užtikrinti įrangos 
darbo patikimumą ar sumažinti energe-
tines sąnaudas.” - Romas Juškevičius, 
serviso padalinio vadovas. 

“Užsitarnautas klientų pasitikėjimas 
ABB produktų, projektinių ir servisinių 
paslaugų kokybe įtakoja mūsų  
pardavimų ir paslaugų plėtrą, todėl  vis 
dažniau gauname užsakymus įrenginių 
aptarnavimui, remontui ar atskirų 
įrengimų modernizavimui, kur klientui 
svarbiausia yra ne žemiausia paslaugos 
kaina, o darbų kokybė bei pažangūs 
inžineriniai sprendimai, leidžiantys 
sutaupyti įrenginių darbo patikimume, 
įrenginių eksploatacijoje ir energijos 
suvartojime.”

Todėl svarbiausiais 2014 metų prio-
ritetais bus papildomų garantinių ir 
pogarantinių paslaugų tobulinimas; 
robotų, dažnio keitiklių ir kitų ABB 
įrenginių aptarnavimas/remontas. Dide-
lis dėmesys bus skiriamas  techninio-
energetinio audito ir energijos taupymo 
projektams.

Daugiau apie ABB servisą www.abb.lt
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Aktualijos 3

Ateities namai:
atveriame duris
Įsivaizduokite namus, kurie pasirūpina 
savimi ir dar pasirūpina jumis; kurie 
patys uždaro langus, kai lyja, nuleidžia 
žaliuzes, kai sutemsta, įjungia šviesas, 
kad atgrasintų potencialius įsibrovėlius 
ir net sumažina jūsų elektros energijos 
sąskaitas. Skamba per gerai, kad būtų 
tiesa? 

Suomijoje, Helsinkio pakraštyje gyvento-
jai pratinasi prie „protingų“ namų. Name 
įrengtos ABB sukurtos automatizuotos 
sistemos, leidžiančios stebėti energi-
jos vartojimą ir padedančios taupyti 
energiją bei pinigus. Ateities namai - 
“protinga” gyvenamoji aplinka suteikia 
gyventojams neregėto lygio kontrolę, 
saugumą ir komfortą. “Mūsų sprendi-
mais siekiama sukurti saugią, efektyvią 
ir patogią aplinką, gerinančią buvimą 
namie,” - paaiškino Tarak Mehta, ABB 
žemosios įtampos produktų vadovas .

ABB pastatų valdymo sprendimai 
kontroliuoja visas prieigas prie pasta-
to elementų, tokių kaip apšvietimas, 
šildymas ir oro kondicionavimas, pra-
mogos, namo stebėjimas, žaliuzės ir 
langinės bei IP telefonija.
 
ABB ateities namų vizualizacija:
www.abb-livingspace.com

ABB robotų techikai - 40 metų
Inovatyvios technologijos: 1974-2014 

ABB pirmoji pasaulyje įvedė elektra 
maitinamus pramoninius robotus, 
padėjusius žymiai supaprastinti ir pager-
inti gamybos pramonės našumą.

Jau nuo pat pradžių mūsų pramoninių 
robotų išskirtinėmis ypatybėmis buvo 
greitis ir tikslumas. Būtent  dėmesys, 
skiriamas judesio valdymo tikslumui, 
padėjo mums tapti pasauliniu lyderiu. 
Judesio valdymas – tai svarbiausias 
dalykas pramoninio roboto veikimui.

1974 - pirmasis pasaulyje ASEA mikro-
kompiuteriu kontroliuojamas robotas 
IRB 6. Jo dizainas buvo užpatentuotas 
dar 1972 metais.
1986 - IRB 2000 10 kg robotas - pirma-
sis robotas, varomas AC varikliu.
1991 – pristatytas IRB 6000 200 kg 
robotas - greičiausias ir tiksliausias 

taškinio suvirinimo robotas rinkoje.
1998 – “RobotStudio” - pirmasis mo-
deliavimo įrankis, sukėlęs perversmą 
programavime.
2001 - IRB 7600, pirmasis pasaulyje 
pramoninis robotas, keliantis 500 kg.

2003 – “TeachSaver” - revoliucinė 
programinė įranga, sutrumpinusi progra-
mavimo laiką valymui.
2005 - 55 nauji produktai ir robotų funk-
cijos bei 4 nauji robotai: IRB 660, IRB 
4450S, IRB 1600 ir IRB 260.

ABB ir toliau paprastina, tobulina ir 
gerina efektyvumą. Lygiai taip pat, kaip 
ir prieš 40 metų.

Daugiau www.abb.com/robotics

ABB laimėjo 37 mln. JAV dolerių 
transformatorių užsakymą Lenkijoje
ABB laimėjo PSE S.A., Lenkijos 
valstybinės perdavimo sistemos ope-
ratoriaus, 37 mln. JAV dolerių vertės 
užsakymą 12 galios transformatorių, 
skirtų nacionalinio tinklo stiprinimui. 
ABB bus atsakinga už transformatorių, 

kurių galia svyruoja nuo 275 iki 500 
MVA ir kurie sveria beveik po 360 tonų, 
projektavimą, tiekimą, montavimą ir 
paleidimą. Jie bus įrengti 11 pastočių 
visoje šalyje. Pristatymas 2014-2017 
metais. 
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Trumpai 4

DTC - palengvinkite 
sau gyvenimą

Pradėjus naudoti kintamo greičio pa-
varas (VSD) ir, suderinus variklio greitį 
bei jo sukimo momentą su varomojo 
mechanizmo apkrovos reikalavi-
mais, elektros varikliai pradėjo dirbti 
našiau nei kada nors anksčiau, gero-
kai sumažindami elektros energijos 
sąnaudas. Daugumos rinkoje siūlomų 
VSD veikimas priklauso nuo modulia-
toriaus, kuris lemia variklio maitinimo 
įtampą ir dažnį, tačiau sukelia būdingą 
valdymo signalų apdorojimo delsą. 
Priešingai, itin aukštos kokybės ABB pa-
varos turi įdiegtą novatorišką tiesioginio 
sukimo momento kontrolę (DTC), kuri 
labai pagreitina variklio sukimo momen-
to reagavimą. DTC technologija taip 
pat suteikia pavaroms kitų visą sistemą 
pagerinančių savybių.

Ne veltui ABB pristatomose itin efek-
tyviose kintamosios srovės pavarose 
įdiegta šiuolaikiška technologija vadina-
ma tiesioginio sukimo momento kon-
trole (DTC). Iš šio pavadinimo galima 
spręsti, kad ši technologija tiesiogiai 
reguliuoja variklio magnetinį srautą ir su-
kimo momentą, užuot mėginusi netiesi-
ogiai reguliuoti variklio sroves, kaip kad 
daroma naudojant kintamosios srovės 
vektorines ir nuolatinės srovės pavaras. 
Tokiu būdu užtikrinamas didesnis tiks-
lumas ir suderinamumas su varomojo 
mechanizmo apkrovos reikalavimais.

ABB nustato naują
kontaktorių 
standartą

Susipažinkite su naująja ABB AF 
technologija. ABB įdėjo labai daug 
pastangų, norėdama supaprastinti 
produktų pasirinkimą. Todėl dabar, kaip 
niekada, paprasta susirasti produktą 
pagal tam tikrus reikalavimus. 

Naudojant įprastinę technologiją buvo 
reikalingos atskiros ritės, esant skir-
tingoms tinklo įtampoms, dažniams ar 
pastoviai srovei. Pakaks. Naudojant 
AF technologiją viena ritė padengia 
100 – 250 VAC/DC ir tik keturios ritės 
padengia 24 – 500 VAC/DC įtampos 
diapazoną. Klientai gali naudoti tuos 
pačius kontaktorius esant skirtin-
goms tinklo įtampoms, supaprastinant 
kontaktorių pasirinkimą ir naudojant 
vieną dizainą pasaulinėje rinkoje. 

AF kontaktoriai sukurti naudoti tik tiek 
energijos, kiek reikia saugiai išlaikyti 
kontaktus uždarus. Nei daugiau nei 
mažiau. Tokiu būdu sutaupoma 80% 
kontaktoriaus ritės suvartojamos ener-
gijos, sutaupoma vieta elektros skyde ir 
nereikalaujama priverstinio aušinimo.

Daugiau www.abb-connecttocontrol.com

ABB EQ skaitikliai
A B C serijos

Moduliniai A B C serijos skaitikliai ir 
duomenų maršrutizatorius G13 - pilnas 
sprendimas kontrolinei elektros energi-
jos apskaitai ir nuotoliniam duomenų su-
rinkimui. Produktų pristatymo renginys 
planuojamas 2014 04 16 „TonyResort“ 
konferencijų centre. 
Daugiau info@lt.abb.com
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