
Protingas energijos valdymas – žingsnis į ateitį 

 

Mažėjant išteklių atsargoms, vis svarbiau tampa rūpestingai ir veiksmingai 

naudoti energiją ir vandenį 

 
Auganti naujų sprendimų paklausa 
UAB „Sanotech“ – viena pirmaujančių bendrovių vandens ir šilumos sunaudojimo namų ūkyje 
apskaitos prietaisų pardavimo, montavimo ir aptarnavimo srityse Lietuvoje ir Baltijos šalių 
rinkoje. Jau šiandien mes siūlome platų įrangos ir paslaugų pasirinkimą tiems, kurie taupiai 
vartoja energiją.  
 
Energijos taupymas 
Mūsų bendrovės teikiamos paslaugos leis Jums ženkliai sumažinti šildymo išlaidas, o taip pat 
naudoti 20–50 % mažiau karšto ir šalto vandens jūsų name. 
 
Nuolat kylant komunalinių paslaugų kainoms, bendrovė „Sanotech“ siūlo jums realią galimybę 
sumažinti komunalinius mokesčius racionaliai naudojant šilumą ir vandenį. Jau keletą metų 
mūsų bendrovė dirba Lietuvoje ir Baltijos šalyse, padėdama tūkstančiams žmonių taupyti pinigus 
naudojant technologijas, taupančias išteklius ir energiją. 
 
Veikla 
Pagrindinė bendrovės „Sanotech“ veikla yra susijusi su bendrų daugiabučio namo šildymo ir 
vandens tiekimo išlaidų paskirstymu tarp patalpų savininkų pasitelkus individualios apskaitos 
prietaisus – skirstytuvus ir buto vandens skaitiklius. Įrengti skaitikliai leidžia teisingai ir aiškiai 
apskaičiuoti kiekvienos patalpos savininko vandens ir šilumos energijos sunaudojimą, 
priklausantį nuo individualaus suvartojimo. Dėl šios priežasties savininkams tampa patiems 
aktualu taupyti šilumą ir vandenį, dingsta ginčai tarp savininkų, o taip pat ginčai tarp savininkų ir 
namą valdančios organizacijos. 
 
Paslaugos 
Bendrovė „Sanotech“ siūlo namų ir butų savininkams visą paslaugų spektrą, kuris apima ne tik 
prietaisų įrengimą name ar bute, bet ir duomenų apie konkrečios patalpos kiekvieno savininko 
sunaudotą vandenį ir šilumą kaupimo ir apdorojimo paslaugas. Jei jūs norite kaupti duomenis ir 
rengti apskaičiavimų lapus savarankiškai, mes padėsime jums automatizuoti sistemą. 
 
Be įprastų vandens ir šilumos skaitiklių bendrovė „Sanotech“ montuoja apskaitos prietaisus, 
kurių duomenys perduodami radijo bangomis. Radijo apskaitos sistema leidžia nuskaityti 
prietaisų rodmenis nesilankant butuose, o tai suteikia patogumo patalpų savininkams ir 
palengvina valdančios organizacijos darbą. Jei jūsų bute jau įrengti vandens skaitikliai su 
impulsiniu išėjimu, kurie dėl tam tikrų priežasčių neveikia, mes papildysime juos radijo 
moduliais, kurie padės nuskaityti jų rodmenis nuotoliniu būdu. Vėliau, prireikus, mes galėsime 
prijungti apskaitos radijo prietaisus prie bendros miesto energijos išteklių sunaudojimo 
automatizuotos komercinės apskaitos sistemos. 
 
Jei jūsų namo butuose dar neįrengti reguliuojamieji prietaisai, mes siūlome įrengti visuose 
šildymo prietaisuose termostatinius ventilius. Vienvamzdėms sistemoms mes sukūrėme 
specialius ventilius, kurių pagalba gyventojai galės mažinti arba didinti temperatūrą patalpoje 
netrukdant cirkuliuoti skysčiams kaimyninių butų šildymo sistemoje. Todėl naudojant mūsų 
ventilius bus pasiektas didžiausias visų gyventojų patogumas ir bus išvengta konfliktų tarp 
kaimyninių butų savininkų. Tokių ventilių įrengimas visiškai padengiamas sutaupytomis šildymo 
lėšomis. 



 
Apmokėjimas 
Savo užsakovams mes siūlome atsiskaityti už įsigytus ir įrengtus apskaitos ir reguliavimo 
prietaisus išsimokėtinai be jokių palūkanų. Tokios sąlygos gali būti taikomos kelis mėnesius. Be 
to, mes galime pasiūlyti įsigyti prietaisus skolon keliems metams su žemiausia palūkanų norma. 
Mes paskirstysime mokėjimus taip, kad kiekvieną mėnesį dėl įrengtų skaitiklių sutaupyti pinigai 
viršytų jūsų namo gyventojų mėnesinius mokėjimus. Šiuo atveju prietaisų įsigijimo išlaidos taps 
nepastebimos ir valdančiai organizacijai, ir patalpų savininkams. Pagal individualų užklausimą 
mes apskaičiuosime mėnesinius mokėjimus jūsų namo gyventojams: užpildykite pridedamą 
„Informacinės namo kortos“ blanką ir išsiųskite jį mums faksu arba perduokite į mūsų biurą. 
Jei susidomėjote mūsų paslaugomis ir produkcija, galite susisiekti su mumis telefonu arba 
elektroniniu paštu. Taip pat jūs galite atsiusti faksu užpildytą „Informacinės namo kortos“ 
blanką, ir mes būtinai su jumis susisieksime. 
 


