MECHANIKOS DARBAI:
Technologinių aparatų paruošimas apžiūrai/remontui ir remontas - aklinimas, atidarymas/uždarymas, vidinės įrangos
valymas, demontavimas/montavimas, paruošimas apžiūrai pagal inspekcijos planus, suvirinimas (CS, SS, CrMo),
suvirinimo siūlių terminis apdirbimas, pneumatinis/hidraulinis bandymas;
Technologinių vamzdynų paruošimas apžiūrai/remontui ir remontas - aklinimas, montavimas/demontavimas,
suvirinimas (CS, SS, CrMo), suvirinimo siūlių terminis apdirbimas, pneumatinis/hidraulinis bandymas;
Šilumokaičių/aušintuvų vamzdinių pluoštų ištraukimas/įstatymas bei jų plovimas naudojant aukšto slėgio plovimo
įranga;
Aparatų ir vamzdynų plovimas. Krosnių gyvatukų vidaus plovimas PIGGING metodu.
Krosnių paruošimas apžiūrai/remontui ir remontas - aklinimas, atidarymas/uždarymas, degiklių
demontavimas/montavimas ir gyvatukų, rėtinių, pakabų/atramų, užsklandų remontas (montavimo/demontavimo darbai,
suvirinimas (CS, SS, CrMo), suvirinimo siūlių terminis apdirbimas, pneumatinis/hidraulinis bandymas);
Krosnių konvekcijos gyvatukų išorės valymas sausu būdų (abrazyvais), nupūtimas, krosnies išvalymas;
Metalo konstrukcijų demontavimas/montavimas bei gamyba;
Vamzdynų ir aparatų armatūros (sklendės, apsauginiai vožtuvai, reguliuojantys vožtuvai, diafragmos ir t.t.)
demontavimas/montavimas;
Vamzdynų ir aparatų mechaninės armatūros (sklendės, apsauginiai vožtuvai, atbuliniai vožtuvai ir t.t.) remontas,
bandymai, veikimo tikrinimas;
Mechaninio apdirbimo darbai dirbtuvėse (pjovimas, tekinimas, šlifavimas, suvirinimas, gręžimas, tarpinių išpjovimas ir
t.t.);
„Furmanite“ tipo apkabų gamyba ir montavimas ant vamzdynų ar aparatų. Sumontuotos apkabos užpildymas
sandarinančia terpe (Petroseal, Furmanite);
Mechaninių montavimo ir remonto darbų kokybiško atlikimo kasdieninės kontrolės paslaugos (vykdant didelės apimties
montavimo ir/arba remonto darbus);
Siurblių, kompresorių, ventiliatorių, orinių aušintuvų, reduktorių remonto darbai;
Ventiliacijos sistemų (HVAC) apžiūra, valymas, remontas, tikrinimas;
Geležinkelio vagonų-cisternų (RTC) apžiūra, tikrinimas, remontas bei dažymas.

STATYBOS DARBAI:
Įrengimų paruošimas dažymui ir dažymas, antikorozinės dangos padengimas;
Įrengimų futeravimas, ugniaatsparinimas;
Kaminų (dūmtraukių) apžiūros bei remonto darbai įskaitant apšvietimą ir žaibosaugą;
Vandens, nuotekų buitinių ir pramoninių (užterštų naftos produktais) išsiurbimas iš šulinių;
Požeminių komunikacijų (vandens ir priešgaisrinio vamzdynų, kanalizacijos); montavimo/remonto darbai;
Santechnikos darbai (šilumos punktai, vandentiekis, kanalizacija)
Vandens, nuotekų buitinių ir pramoninių (užterštų naftos produktais) išsiurbimas iš šulinių;
Bendrastatybiniai darbai.

ELEKTROS DARBAI:
6 kV skirstyklų galios dalies apžiūra, remontas, tikrinimas, matavimai/bandymai - SSSR ir soc. šalių gamybos (Lenkija)
bei Siemens, ABB, Schneider Electric ir pan.;
110kV ir 6 kV skirstyklų relinės apsaugos ir automatikos apžiūra, tikrinimas, remontas, matavimai/bandymai - SSSR ir
soc. šalių gamybos (Lenkija) bei Siemens, ABB, Schneider Electric ir pan.;
0,4 kV komplektinių transformatorinių pastočių apžiūra, remontas, tikrinimas matavimai/bandymai - SSSR ir soc. šalių
gamybos (Lenkija) bei Siemens, ABB, Schneider Electric ir pan.;
0,4 kV jėgos valdymo spintų apžiūra, remontas, tikrinimas, matavimai/bandymai - SSSR ir soc. šalių gamybos (Lenkija)
bei Siemens, ABB, Schneider Electric ir pan.;
0,4 kV ARĮ, AMP apžiūra, remontas, tikrinimas, matavimai/bandymai;
Apšvietimo, galios ir valdymo elektros tinklo technologiniuose įrenginiuose (Ex išpildymo) bei žaibosaugos/įžeminimo
apžiūra, remontas, tikrinimas, matavimai/bandymai;
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Apšvietimo, galios ir valdymo elektros tinklo ne technologiniuose įrenginiuose bei žaibosaugos/įžeminimo apžiūra,
remontas, tikrinimas, matavimai/bandymai;
Galios elektronikos įrenginių (El. variklių ir generatorių žadinimo sistemos, NMŠ, DK, NSS, akumuliatorių baterijos)
apžiūra, remontas, tikrinimas, matavimai/bandymai;
6kV ir 110kV galios transformatorių apžiūra, remontas, tikrinimas/bandymai. Transformatorinės alyvos bandymai bei
matavimai, analizės.
110kV orinės elektros linijos ir jos konstrukcijų apžiūra, remontas, tikrinimas/bandymas, antikorozinis padengimo
atstatymas;
Elektrifikuotų sklendžių pavarų gedimų paieška, apžiūra, remontas, tikrinimas;
Elektros matavimai, bandymai bei 0,4kV ir 6kV. kabelių gedimo vietos paieškos darbai;
0,4kV ir 6kV. galios kabelių remonto darbai (movų montavimas);
0,4kV ir 6kV elektros variklių remonto darbai (Ex išpildymo);
Elektros įrengimų montavimo darbai technologiniuose įrenginiuose (Ex išpildymo), elektros pastotėse bei
negamybiniuose objektuose;
Technologinių įrengimų elektrinio šildymo (Raychem tipo) montavimas, remontas, gedimo paieška;
Kondicionavimo sistemų (buitinių ir pramoninių) apžiūra, remontas, demontavimas/montavimas bei šių sistemų
operatoriaus funkcijų vykdymas.

TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ AUTOMATIKOS DARBAI:
Diafragmų tikrinimas, remontas ir gamyba;
Apsauginių gilzių (temperatūros matavimo) tikrinimas, bandymas;
Reguliuojančių ir atkertančiųjų vožtuvų remontas, tikrinimas, bandymas;
Matavimo prietaisų (L, F, P, dP, T), manometrų, keitiklių remontas, tikrinimas;
Antrinių prietaisų (savirašių/registratorių, reguliatorių ir t.t.) remontas, tikrinimas
CEMS sistemų AST/QAL2 tikrinimas ir sertifikavimas;
Technologinių įrenginių automatikos montavimo darbai, kilpų tikrinimas;
Technologinių įrenginių automatizuotų valdymo sistemų (DCS/ESD, PLC) montavimo darbai;
Technologinių įrenginių automatizuotų valdymo sistemų (DCS/ESD, PLC tipo) kūrimo/programavimo darbai (DCS/ESD
tipo: Foxboro I/A ir Triconex, Emerson DeltaV/SIS; PLC tipo: Schneider Electric, Siemens).

DIAGNOSTIKOS DARBAI:
PPĮ techninės būklės tikrinimas;
Rezervuarų, krosnių, katilų techninės būklės tikrinimas;
Slėginių indų RBI analizės duomenų įvertinimas;
Techninės būklės tikrinimas neardomos kontrolės metodais (NDT) - UT, AE, RT ir kt.;
Šilumokaičių/aušintuvų vamzdinių pluoštų tikrinimas sūkurinių srovių metodu;
Technologinių įrenginių likutinio eksploatacinio resurso įvertinimas;
Geležinkelio cisternų techninės būklės tikrinimas.

KITI DARBAI:
Pastolių montavimas/demontavimas, izoliacijos demontavimas/montavimas, skardinimas;
Spec. technikos paslaugos – krovinių ir žmonių kėlimo paslaugos (autokranai, autobokšteliai), krovinių vežimo
paslaugos (autopakrovėjai, tralai ir pan.);
Mechanikos, statybos, elektros, automatikos projektavimo darbai (technologiniams įrenginiams).
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