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Linkime šviesių ir 
šiltų 2015-ųjų!
ABB UAB vykdantysis direktori-
us Bo Henriksson sveikina Jus su 
2015-aisiais!  

Metai baigiasi, laikas peržvelgti tai, kas 
jau nuveikta ir pažiūrėti, kas mūsų laukia 
sekančiais metais.
 
Lietuvos ekonomika, atrodo, stabilizavosi ir 
ateities perspektyvos, ko gero, geresnės nei 
anksčiau. Įdomus pokytis Lietuvos laukia 
2015 m. pradžioje, kai pasikeis valiuta. Šis 
pokytis, greičiausiai, turės teigiamą įtaką 
ekonomikai ir Lietuva taps dar patrauklesnė 

užsienio investuotojams.

Šie metai ABB Lietuvoje buvo gana 
sėkmingi ir mes gerokai padidinome žemos 
įtampos ir energetikos produktų pardavi-
mus. Abu mūsų megaprojektai Nordbalt 
ir Litpolink vyksta pilnu tempu. Jie abu turi 
būti baigti 2015 m. pabaigoje.
Ir pagaliau pradėjome mūsų naujo biuro 
statybas, kurios turi būti baigtos iki 2015 
vasaros. 
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Lietuvoje 2

Vilniaus Universitete
Emax 2 Ekip Power 
Controller
ABB “Emax 2 Ekip Power Control-
ler” padeda optimizuoti prekybinių 
ir pramoninių pastatų energijos 
suvartojimą. Ši išskirtinė funkcija yra 
integruota naujajame “Emax 2” automa-
tiniame galios jungiklyje, kurį įvertino 
LEED © (Leadership in Energy and En-
vironmental Design) – “žaliųjų pastatų” 
vertinimo sistema. 

ABB “Ekip Power Controller” funkcija 
bus įdeigta Vilniaus Universiteto nauja-
jame “Jungtiniame gyvybės mokslų cen-
tre“, įspūdingame 20.000 m2 pastate. 
Ši pasirinkimą lėmė unikalus gebėjimas 
kontroliuoti didžiausias suvartojamos 
elektros apkrovas ir automatiškai 
išjungti neprioritetinę įrangą, jei to pri-
reikia. Ši funkcija universitetui yra labai 
svarbi, nes piko valandomis suvartoja-
mus didžiulius energijos kiekius riboja 
komunalinės galimybės. 

ABB automatinių bei apkrovos jungiklių 
padalinio vadovas G. Frisio sako, kad 
pažangios apkrovos mažinimo tech-
nologijos, ypač piko valandomis, kuom-
et dėl energijos perviršio yra skiriamos 
baudos ar net nutrūksta energijos tieki-
mas, yra labai svarbu pastatams. 

Jau antra ABB greitojo įkrovimo stotelė
įrengta automagistralėje
Vilnius - Kaunas

Greitojo įkrovimo stotelės šalia Elektrėnų atidarymas 2014 m. lapkričio 24 d.

Automagistralėje, šalia Elektrėnų 
pradėjo veikti antra ABB Terra 53 CJG 
greitojo įkrovimo stotelė. Pirmoji tokia 
stotelė įrengta netoliese esančiame 
Vievyje (Trakų raj.) . 

Greitkelį Vilnius-Kaunas prižiūri 
valstybės įmonė „Automagistralė“, 
priklausanti Lietuvos valstybinei 
automobilių kelių direkcijai (LAKD). 

Greitkelyje pastatytos GĮS yra univer-
salios, turi tris skirtingas jungtis. 
Pasak ABB procesų automatizavimo 
skyriaus vadovo Igorio Bystrickio ABB 
Terra 53 CJG GĮS yra tinkama visiems 

šiuo metu rinkoje esamiems elektro-
mobiliams, o elektromobilio baterijas ji 
įkrauna per 15-30 min. 

Iki 2020 m. kelyje A1 Vilnius–Kaunas–
Klaipėda turėtų būti 12, o kelyje Via Bal-
tica – 7 elektromobilių baterijų įkrovimo 
stotelės. 

ABB Terra 53CJG 50Kw DC įkrovimo 
stotelė buvo sukurta, kad suteiktų 
aukščiausią įmanomą patikimumą. Ji 
turi nerūdijančio plieno gaubtą, o ir visa 
architektūra užtikrina jos veikimą bet 
kokiomis oro sąlygomis; tiek per karštį, 
tiek per šaltį.

ABB trečius metus iš eilės įvertinama
sertifikatu „Stipriausi Lietuvoje 2014“
ABB UAB suteiktas sertifikatas „Stipri-
ausi Lietuvoje 2014“ nurodo aukštą 
įmonės mokumo reitingą. Tokį aukštą 
mokumo reitingą turi 5 proc. Lietuvoje 
veikiančių įmonių.

„“Creditinfo” pagal tam tikrą metodiką 
įvertina daugybę įmonės parametrų, 
tada įmonės reitinguojamos ir suskir-
stomos į grupes. ABB UAB patenka į 
aukščiausią grupę, kuri norodo, kad 
ABB yra labai patikimas verslo partner-

is, turintis geriausius mokumo likvidumo 
nuosavybės rodiklius,“ – sako Diana 
Meilienė, ABB UAB finansų kontrolierė.

Svarbiausias vertinimo kriterijus suteiki-
ant „Stipriausi Lietuvoje 2014“ sertifika-
tus – aukštas mokumo reitingas, kuris 
parodo mažą prognozuojamą statistinę 
tikimybę nevykdyti įsipareigojimų 90 
ir daugiau dienų per ateinančius 12 
mėnesių.
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Inovacijos 3

ABB - TOP 100 
inovatorių
sąraše
“Thomson Reuters” paskelbė ABB 
viena iš pasaulinio TOP 100 inovatorių 
jau trečius metus iš eilės. Šis apdova-
nojimas įvertina viso pasaulio ben-
droves už jų įsipareigojimus inovaci-
joms bei išradimų komercializavimą.
“Šis pripažinimas aiškiai patvirtina, 
kad inovacijos yra įaugusios į ABB 
DNR ir yra mūsų “Next Level” strategi-
jos kertinis akmuo”, - sakė ABB vado-
vas Ulrich Spiesshofer.

2014 metais ABB paskelbė keletą 
reikšmingų technologinių proveržių, 
tokių kaip Yumi - pirmąjį pasau-
lyje kartu su žmonėmis dirbantį 
robotą, kuris buvo specialiai sukur-
tas elektronikos, kompiuterinių ir 
pan. produktų surinkimui. Kita ABB 
naujovė - aukštos įtampos nuolatinės 
srovės (HVDC) kabelis, kuris daugiau 
nei dvigubai padidino perduodamos 
elektros pajėgumus iki 2600 MW. Jis 
gali būti tiesiamas iki 1500 km po van-
deniu ar po žeme, todėl idealiai tinka 
efektyviam energijos tiekimui per 
tankiai apgyvendintas vietoves.

ABB kasmet į mokslinius tyrimus 
investuoja apie 1,5 mlrd.

Dirbtinis intelektas.
ABB investuoja į “Vicarious”

ABB Technology Ventures padalinys 
investavo į dirbtinio intelekto tyrimų 
bendrovę “Vicarious”.

“Vicarious” vysto vieningą algoritminę 
architektūrą, kuri pasiektų tokią kaip 
žmogaus regą, kalbą ir judesio kontrolę. 
San Franciske įsikūrusi bendrovė orien-
tuojasi į regimąjį suvokimą, tokį kaip 
atpažinimas, segmentacija ir vaizdo 
suvokimas.

“Ši partnerystė yra puiki, nes ABB yra 
robotų pramonės pradininkė, turinti virš 

250 000 robotų visame pasaulyje, o “Vi-
carious” tą patį yra pasiekusi dirbtinio 
intelekto srityje,”- sakė G. Nadkarni, 
ABB Technology Ventures vadovas. “o 
robotų ir dirbtinio intelekto derinys su-
teikia neribotas ateities galimybes.”

“ABB turi unikalią patirtį robotikoje,” - 
sakė vienas iš “Vicarious” įkūrėjų D. 
Scott Phoenix. “Gyvename nepaprastoje 
robotų inovacijų eroje, kai turime 
daugybę naujų programų, kurių nebuvo 
galima net įsivaizduoti prieš kelerius 
metus”.

ABB jungtuvas pasiekia naują
pasaulio rekordą
1,2 mln voltų naujas, Indijoje įdiegtas 
jungtuvas yra didžiausias kintamosios 
srovės (AC) jungtuvas pasaulyje. ABB 
jį suprojektavo, pagamino, įrengė ir 
eksploatuoja. Šis 1200 kilovoltų (kV) 
jungtuvas yra aukščiausios pasaulyje 
AC įtampos jungtuvas.

Kai jis veiks visu pajėgumu, jo perjungi-
mo pajėgumai sieks 10.400 megavatų. 
Tas jungtuvas per keletą milisekundžių 
galės įjungti arba išjungti energiją, 
generuojamą 10 didelių elektrinių arba 
vidutinę metinę Šveicarijos ir Danijos 
elektros apkrovą.
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Kviečiame į ABB
High Voltage
Academy

ABB aukštos įtampos technologijų 
inžinierių mokymo centre mūsų klientai 
dabar turi galimybę mokytis iš geriausių 
aukštos įtampos ekspertų bei dalintis 
patirtimi su kolegomis.

Aukštos įtampos akademija yra įsikūrusi 
Liudvikoje, Švedijoje esančiame ABB 
kompetencijų centre, kuriame yra 
kuriami didelės galios transformatoriai 
ir energetikos produktai. Joje dėsto 
geriausi ABB inžinieriai ir nagrinėja visą 
spektrą klausimų nuo teorijos ir dizaino 
iki veikimo bei patirties.

Kursų dalyviai gali rinktis iš tokių 
temų kaip galios transformatoriai, 
transformatorių komponentai, šunto 
reaktoriai, aukštos įtampos (AĮ) jungtu-
vai, AĮ viršįtampių ribotuvai, AĮ konden-
satoriai ir AĮ matavimo transformatoriai.
Teoriją papildo vizitai į gamyklą, kurioje 
galima pamatyti AĮ technologijų gamy-
bos procesą.

Beveik 100 dalyvių iš 33 šalių jau daly-
vavo mokymuose. Sekantys kursai vyks 
2015 m. birželio 1-5 dienomis.

Pasinaudokite puikia galimybe!
Daugiau sužinoti ir užsiregistruoti į 
2015 m. birželio 1-5 d mokymus:

www.abb.se/high-voltage-academy

Efektyvumo 
reikalavimai
žį varikliams 
Reglamentai, vadinami ES MEPS (Eu-
ropean Minimum Energy Performance 
Standard, liet. - Europos Minimalaus En-
ergetinio Našumo Standartas), nustato 
minimalius efektyvumo lygius Europos 
rinkai pristatomiems elektros varikliams.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. bus 
įgyvendinamas 2 etapas, pagal kurį 
varikliai, kurių vardinės galios yra 7.5–
375 kW, privalo atitikti IE3 efektyvumo 
lygį, kai variklis jungiamas tiesiogiai į 
maitinimo tinklą (DOL atvejas) arba IE2 
lygį, jei valdomi dažnio keitikliu. 

Už šių reikalavimų vykdymą Lietuvoje 
yra atsakinga Valstybinė ne maisto 
produktų inspekcija prie Ūkio ministeri-
jos.

Po 2 metų bus pereita prie 3 etapo, kai 
varikliai, kurių vardinės galios yra 0.75–
375 kW, privalės atitikti IE3 efektyvumo 
lygį (tiesioginio jungimo į maitinimo 
tinklą) arba IE2 lygį, jei yra valdomi 
dažnio keitikliu.

Daugiau informacijos rasite: 
www.abb.com/motors&generators

ABB UAB 
metų pabaigos
renginys

Lapkričio 27 d. ABB su partneriais ir klientais 
leidosi “į skrydį aplink pasaulį”.

Dėkojame, kad buvote su ABB šiemet.
Sėkmingo bendradarbiavimo 2015!

 
ABB UAB
Saltoniškių g. 14
LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel: +370 5 2738 300
El. paštas: info@lt.abb.com 
www.abb.lt
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