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Vitajte v ENVItech s.r.o.

Spoločnosť Envitech s.r.o. od svojho vzniku v roku 1992 poskytuje zákazníkom komplexné riešenia monitorovacích systémov pre ochranu životného
prostredia.
Naše riešenia a kompletné dodávky ponúkame pre automatizované meracie systémy kvality ovzdušia (AMS - KO), automatizované meracie systémy
emisií (AMS - E), varovné systémy úniku nebezpečných látok, protipovodňové varovné systémy, autonómne varovné a vyrozumievacie systémy,
automatizované meteorologické stanice.
ENVItech, s.r.o. sa od začiatku zameral aj na vývoj vlastných softvérových
produktov pre monitorovacie systémy, čo nám umožňuje pružne reagovať
na legislatívne požiadavky v danej oblasti, ako aj na špecifické požiadavky
našich partnerov – zákazníkov.
Pracovný tím ENVItech tvoria aj skúsení vývojári, ktorých produkty nachádzajú v našich dodávkach široké uplatnenie.
Pre všetky dodávané meracie systémy poskytujeme záručný a pozáručný
servis. Dôležitou súčasťou našej činnosti sú tiež služby – či už v oblasti
monitorovania imisií naším akreditovaným skúšobným Laboratóriom monitorovania kvality ovzdušia, projektovania meracích systémov, alebo záručného a pozáručného servisu.

Viac ako 25 rokov skúseností v oblasti
„Environmental contol systems“

Spoločnosť je certifikovaná podľa EN ISO 9001:2015 ako aj EN ISO
14001:2015.
Naša spoločnosť je certifikovaná NBÚ - priemyselná bezpečnosť.

Automatizovaná imisná monitorovacia stanica na Chopku
Vitajte v ENVItech s.r.o.
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•
•
•
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•

Vznik spoločnosti
Prvé dodávky pre SHMÚ

•
•

vývoj AMS-KO (imisie)
dodávky monitorovacích
systémov do ČR, Poľsko,
Maďarsko
prvé dodávky pre Slovnaft
Vývoj informačného
systému verejnosti o ŽP
(svetelné panely)
Vznik SW Modim
Vývoj mobilného mon.
laboratória

•
•

•
•
•

Vývoj SW pre SHMÚ
(trajektóriový model
pre časti v ovzduší)
Nové produkty: Metlog, Sensor, Pluto C+,
ADEV 16, MARA 11

•

•

•
•

Dodávky AMS Macedónsko
Dodávky AMS-E do ČR
Dodávky mobilných
laboratórií AMS-E
Dodávky varovných
systémov Duslo Šaľa
AMS-E Slovnaft

2004
2002

2000

•
•
•

1996

Vývoj vlastných monitorovacích
staníc AMS
Výstavba štátnej monitorovacej
siete SHMÚ - 25 staníc
Výstavba prvého varovného
systému v SR

•
•
•
•

Prvé dodávky SW
Prvé emisné aplikácie
Projektové práce pre NCHZ
Nováky
Rekonštrukcia sídla spoločnosti

•
•
•
•

•

História spoločnosti

•
•

•
•
•

1998

•
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•

1999

1994
•

•

2001

1995

•

•

Duslo Šaľa - Skrápanie
NH3 - rozšírenie varovného
systému varovania okolitého
obyvateľstva
Dodávky AMS - Maďarsko,
Rumunsko, Macedónsko
Dodávka 60ks WinIMAG pre
ČHMÚ
Imisný monitoring Cyklotrónové centrum,
meranie diaľnic,
Dodávky AMS do Chorvátska
Dodávka elektronických sirén

2003

1997

1992

•

2005

Pozaďové stanice pre SHMÚ  
(Chopok, Starina, Topoľníky)
Dodávky AMS
Varovné systémy pre Považské chemické závody

1993

Dodávky AMS pre SPP
Dobudovanie Integrovaného
informačného systému OŽP
pre Imisie, Emisie, Voda,
Odpady
Dodávky AMS-E pre Tepláreň
Slovnaft
Dodávky CAS do Rumunska
Prvé merania imisnou stanicou
MODIM - MŽP SR - oficiálna
metodika v zákone SR
Získanie ochrannej známky
ENVItech

Otvorenie zastúpenia v Rusku
(Inžinierske centrum komplexnej
automatizácie Moskva)
Výstavba varovného systému
EXPERT pre Duslo Šaľa
Dodávky AMS-KO a AMS-E pre
Slovnaft
SCP Ružomberok - monitoring
vody
Vývoj produktov PLUTO C,
Vzorkovač polietavého prachu,
Datalogger

•
•
•
•

Dodávky varovných systémov
pre zimné štadióny
Dodávky AMS (Poľsko,
Maďarsko)
Prvá aplikácia SENSOR v
Japonsku
Vývoj MODIMU
Projekt v Rusku - Samara

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodávka elektronických sirén a
skrápacieho zariadenia CI2
Dodávky AMS pre Ysselbach
(Škótsko, Maďarsko, Poľsko)
Dodávky AMS do siete SHMÚ
AMS-E pre Chemko Strážske
AMS-E pre SPP
Meranie Cyklotrónového centra
Meranie imisií pre VW
Dodávky špeciálnych mobilných
monitorovacích AMS
Prvé merania imisií pre NDS SR

•
•
•
•

Vývoj špeciálnych 8m
monitorovacích staníc
Dodávka 300ks ERAN
pre ČHMÚ
Dodávka AMS-E pre
Slovnaft
Dodávky AMS
Macedónsko

•
•
•
•
•

Dodávky SENSOR - Nemecko, Južná Kórea
NDS - meranie diaľnic
SW EMS - Fínsko,
Estónsko, Turecko
Dodávky AMS-E
Projekt AMS-E - Jaslovské Bohunice spaľovňa
Dodávka 54 odberových
sond - Francúzsko
Získanie akreditácie
MŽP
SE - začiatok merania
Leles, Oslany

História spoločnosti
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História
spoločnosti
•
•
•

Dodávky elektronických sirén
Dodávka mobilných AMS
Rakúsko
Ukončenie merania
Cyklotrónového centra

•
•
•
•
•
•

Dodávka AMS do Litvy
Dodávky prachomerov
Meranie imisií pre NDS
Dodávka produktov Derenda
a Wados pre SHMÚ
Meranie imisií Leles, Oslany

•
•
•
•
•
•

Meranie Leles, Oslany
NDS meranie diaľnic
AMS - Albánsko
Mobilné AMS Líbya
AMS - Cyprus
Dodávka Sanoa Žilinská univerzita

•
•
•
•
•
•
•

2008

•
•
•

•
•
•
•
•

Meranie imisií pre NDS
Dodávky mobilných
AMS - Poľsko, Taliansko
Stacionárne AMS ČR
Obchodné zastúpenie
spoločnosti DERENDA

•
•
•
•
•
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História spoločnosti

Dodávka 28 AMS do
Srbska
Dodávka AMS do
Albánska, Macedónska
Dodávka 4 špeciálnych
AMS na Cyprus
Dodávka 2 EMS Taliansko
Dodávka AMS-E
Botswanna
Akreditácia LMKO (SNAS)

•
•
•
•
•

AMS - Nemecko
AMS-E - Tepláreň Žilina
AMS-E - TÚ Zvolen
AMS-E - Strážske
Zlatá medaila FIRECO
2011

•
•
•
•
•
•
•

Dodávka 39 AMS Turecko
Dodávka AMS mobilných
laboratórií
AMS-E - Hnojivá Duslo
Strážske
AMS-E K1 - Zvolenská
teplárenská
Nové logo spoločnosti

•
•
•
•
•

Zouk Libanon AMS-E
Merania NDS
Slovenské elektrárne
merania
EAS AMS. Mobilné vozy
Obnova a modernizácia
Národnej monitorovacej
siete kvality ovzdušia

Dodávka AMS-KO Libanon
Vývoj: Generátor nulového vzduchu a kalibrátor
Dodávka mobilnej AMS-KO
Dodávka AMS-E - Líbya
Dodávka AMS mobil VUD

•
•
•
•
•

•
•
•

2017
2018

2016
•
•

•

Založenie spoločnosti
ENVImonitor na Ukrajine
Monitorovacia kampaň
merania kvality ovzdušia v
Kyjeve
Vstup na trh so smart
technológiami
Vývoj senzorických aplikácií
Dodávky monitorovacích
vozidiel
Dodávky stacionárnych staníc

2015

2014

2012

2010

Meranie Leles, Oslany
NDS meranie diaľnic
AMS-E - Cyprus
Dodávka vodných sond
Dodávka AMS - Irak
Založenie Slovensko Líbyjskej obchodnej komory
Rozšírenie akreditácie LMKO  
(PM2,5)

2013

2011

2009

2007
2006

•

Dodávka 95 AMS - ČHMÚ
Dodávka 3 mobilných
AMS Nissan - SHMÚ
1x váhový systém - SHMÚ
3x váhový systém ČHMÚ
Dodávka mobilných
laboratórií AMS-KO
Dodávka AMS - Egypt
2x AMS - Leles, Oslany

•
•
•
•
•
•
•

Duslo Šaľa monitoring
Eustream
Merania NDS
Žilinská teplárenská imisná
AMS
ČHMU mobilné vozy
AS – dodávky meracích staníc
Slovenské elektrárne meranie

História spoločnosti
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Služby
a činnosti

Našim zákazníkom ponúkame komplexné riešenia v oblasti systémov na monitorovanie kvality ovzdušia (imisie),
automatizovaných systémov na monitorovanie emisií, varovných systémov na monitorovanie úniku nebezpečných
látok s nasledujúcim vyrozumením obyvateľstva, protipovodňové varovné systémy, meteorologické stanice.
ENVItech, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti
životného prostredia od analýzy problému a vypracovania
projektu, po dodávku monitorovacieho systému na kľúč,
zaškolenie obsluhy a dlhodobý servis monitorovacích
systémov.

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia
Internetová prezentácia nameraných údajov
Realizačný projekt monitorovacích systémov
Projekt varovných a detekčných systémov
Rozptylové štúdie
Vývojové práce
Konzultačné služby
Servisné práce

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia
LMKO ako súčasť ENVItech, s.r.o. je od roku 2009 akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou ako
skúšobné laboratórium na monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia, vzorkovanie tuhých častíc
PM10, PM2,5, meranie meteorologických parametrov a
vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok.
Monitorovanie kvality ovzdušia vykonáva skúšobné laboratórium LMKO mobilnými laboratóriami – meracími
stanicami vybavenými analyzátormi jednotlivých znečisťujúcich látok v ovzduší,  meteorologickým stožiarom so
snímačmi meteorologických parametrov, riadiacim a vyhodnocovacím systémom s diaľkovým prenosom nameraných údajov.
Akreditované meranie kvality ovzdušia:
meranie koncentrácie znečisťujúcich látok (CO, NO2,
NOx, SO2, PM10, PM2,5), vzorkovanie častíc PM10, PM2,5,
meranie meteorologických parametrov (rýchlosť a smer
vetra, teplota vzduchu, atmosférický tlak, vlhkosť vzduchu) – podrobné údaje   sú uvedené v prílohe k Osvedčeniu o akreditácii SNAS č. S-276 - Rozsah akreditácie.

Mobilné meracie laboratórium

V zachytených časticiach PM10 možno subdodávateľsky v
externom akreditovanom laboratóriu zabezpečiť stanovenie vybraných ťažkých kovov alebo benzo(a)pyrénu.
Akreditované vzorkovanie tuhých častíc PM10, odber vzoriek tuhých častíc na filter pre nasledujúcu analýzu ťažkých kovov v externom laboratóriu.
Ako doplnkové, neakreditované meranie ponúkame monitorovanie koncentrácie ozónu, benzénu, meranie úhrnu
atmosférických zrážok, bilancie žiarenia, meranie intenzity a zloženia dopravy, meranie koncentrácie ďalších
znečisťujúcich látok a meteorologických parametrov nad
rámec rozsahu akreditácie SNAS.

Stacionárne laboratórium - AMS (automatizovaný monitorovací systém)
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Služby a činnosti

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia
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Realizačný projekt
monitorovacích systémov
Špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s
platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov ochrany ovzdušia na povolenie stavby automatizovaného
monitorovacieho systému.

Od roku 1992 sme realizovali
projekty a dodávky viac ako
1 000 kompletných
monitorovacích systémov.

Automatizované monitorovacie systémy kvality ovzdušia
Emisné automatizované monitorovacie systémy

Mobilný monitorovací voz dodávaný do Českej republiky

Špeciálne monitorovacie vozy pre SHMÚ

Projekt zahŕňa:
•
•
•

•

riešenie meracieho kontajnera a jeho vybavenie
návrh meracích metód, analyzátorov, zariadení a snímačov
riadiaci systém, zber, spracovanie a archiváciu údajov,
diaľkový prenos údajov resp. poskytovanie údajov
prevádzkovateľovi monitorovacieho systému a orgánom
ochrany ovzdušia/verejnosti
zabezpečenie servisu po uvedení monitorovacieho systému do prevádzky
Meracia stanica na Chopku

Mobilný monitorovací príves

Výrobné priestory spoločnosti ENVItech
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Realizačný projekt monitorovacích systémov

Vyrobené stanice  na monitoring kvality ovzdušia na expedíciu do
Srbska

Emisné monitorovacie stanice

Interiér emisnej monitorovacej stanice

Imisná monitorovacia stanica v Ružomberku

Realizačný projekt monitorovacích systémov
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Projekt varovných
a detekčných systémov
Špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva.
Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov civilnej
ochrany na povolenie vybudovania autonómneho systému varovania
obyvateľstva a vyrozumenia osôb.

Dodávame komplexné
riešenia monitorovania,
detekcie, následného
vyrozumenia a varovania.

Realizačný projekt lokálnych varovných systémov LVS
Realizačný projekt varovných a detekčných systémov
Projekt zahŕňa:
•
•
•
•

analýza územia, posúdenie rizík a zdrojov ohrozenia
Modelovanie možného ohrozenia, vyhodnotenie oblasti ohrozenia
určenie hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu
návrh optimálneho riešenia varovného systému (detektory nebezpečných látok, riadiaci systém s prenosom údajov, elektronické sirény s prepojením na orgány civilnej ochrany)

Vodomerná meracia stanica

14

Elektronická siréna pre varovanie
obyvateľstva

Projekt varovných a detekčných systémov

Varovný a detekčný systém

Zrážkomerná meracia stanica

Elektronická siréna pre varovanie obyvateľstva

Varovný a detekčný systém - monitorovacia stanica

Projekt varovných a detekčných systémov
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Rozptylové
štúdie
Matematické modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok v
ovzduší – výpočet očakávaného znečistenia ovzdušia pomocou rozptylového modelu WinMODIM.

Rozptylová štúdia je dokument, ktorý
hodnotí vplyv jestvujúcich alebo
plánovaných zdrojov znečišťovania
ovzdušia na existujúcu úroveň
znečistenia v lokalite.

Výpočet môže zahŕňať emisie zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (bodové, plošné, objemové zdroje) a z
líniových zdrojov znečisťovania ovzdušia (automobilová doprava).

Internetová prezentácia
nameraných údajov
Legislatíva z oblasti ochrany ovzdušia ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa monitorovacieho systému poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia a verejnosti.
ENVItech, s.r.o. poskytuje ako službu prezentáciu údajov z monitorovacieho systému vo forme web-prezentácie ako komplexné riešenie od získavania údajov z
meracieho systému, konverzie údajov do vhodného formátu, až po vytvorenie a spravovanie web-stránky so
zobrazovaním požadovaných údajov.

Výstupom výpočtu sú mapy izočiar koncentrácií znečisťujúcich látok a hodnoty koncentrácií v uzlových bodoch uvažovanej oblasti resp. zvolených referenčných bodoch. WinMODIM
je produktom ENVItech, s.r.o vytvorený v spolupráci s SHMÚ
a GfÚ SAV.

Namerané údaje je možné prezentovať aj pomocou
svetelných panelov umiestnených na meracích laboratóriach, fasádach budov, alebo voľne stojacich.

Vzhľadom na jeho kvality a spoľahlivosť je odporúčaný Ministerstvom životného prostredia SR pre modelovanie znečistenia ovzdušia.
Matematické modelovanie znečistenia ovzdušia:
Stacionárne zdroje
Líniové zdroje
Stacionárne a líniové zdroje

WinMODIM

Vizualizácia výpočtu znečistenia

Prezentácia dát na LED panely
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Rozptylové štúdie

Komplexná webová prezentácia vytvorená na základe požiadaviek klienta

Internetová prezentácia nameraných údajov

17

Vývojové práce

•
•

vývojové práce a úpravy existujúcich zariadení a produktov
vývojové práce v oblasti programového vybavenia monitorovacích systémov (software)

V oblasti monitorovacích systémov životného prostredia vrátane
programového vybavenia riadiacich systémov ponúkame vývojové práce podľa požiadaviek zákazníka – vývoj nových produktov,
ako aj úpravy existujúcich produktov. Napriek širokému portfóliu produktov spoločnosti ENVItech, s.r.o., z ktorých veľká časť
pochádza z vlastného vývoja, nie je možné pokryť všetky špecifické požiadavky zákazníka štandardne dodávanými produktmi.
V takomto prípade dokážeme upraviť existujúce produkty, alebo
vyvinúť nové produkty podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Monitorovacie
systémy

Naše riešenia a kompletné dodávky ponúkame pre automatizované meracie systémy kvality ovzdušia, automatizované meracie systémy emisií, varovné systémy úniku
nebezpečných látok, protipovodňové varovné systémy,
autonómne systémy varovania a vyrozumenia, automatizované meteorologické stanice.

Konzultačné služby
Monitorovacie laboratória
Monitorovacie systémy kvality ovzdušia

V oblasti monitorovacích systémov životného prostredia poskytujeme komplexné poradenské služby od legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa monitorovacích systémov, schvaľovacieho
konania, až po realizáciu, prevádzku a údržbu.

Automatizované meracie systémy emisií

Skúsenosti našich pracovníkov, teoretické i praktické, prehľad v
legislatíve nám umožňujú poskytovať poradenské služby z rôznych oblastí monitoringu životného prostredia.

Varovné a detekčné monitorovacie systémy

Servisné práce

Meteorologické systémy

Lokálne varovné systémy

Na všetky nami dodávané monitorovacie systémy a produkty poskytujeme operatívny aj profylaktický záručný a pozáručný servis.
Naše znalosti a skúsenosti, neustála odborná príprava pracovníkov a kvalitné technické vybavenie a zázemie nám umožňujú
vykonávať servis na vysokej profesionálnej úrovni.
Vývoj rozmiestnenia prístrojovej techniky v monitorovacom
laboratóriu
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Vývojové práce, Konzultačné služby, Servisné práce

Monitorovacie systémy
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Monitorovacie
laboratória

Stacionárna stanica

Mobilný príves s pevným podvozkom

Nadstavba vozidla pevne uchytená
Nadstavba vozidla odnímateľná

Izotermické meracie stanice našej produkcie sa vyznačujú  
konštrukčnými vlastnosťami, ktoré zabezpečujú:
•
•
•
•

mechanické a elektrické podmienky pre umiestnenie meracieho systému
stabilné, definované, klimatické a teplotné podmienky
ochranu proti elektrickému a mechanickému poškodeniu
systému
podmienky pre bezpečnú a pohodlnú prácu obsluhy s daným meracím systémom

Stacionárna stanica - HOTSPOT

Mobilný príves s odnímateľným podvozkom

Nadstavba vozidla odnímateľná s mechanickými podperami
Nadstavba vozidla odnímateľná s hydraulickými podperami

Ponúkame Vám rozmerovo štandardizované riešenia monitorovacích staníc:
Modul:
•
2m  x   2m   x   2,2m
•
3m  x   2m   x   2,2m
Na základe Vašich požiadaviek je možné dodať stanice akýchkoľvek rozmerov.
Podľa účelu využitia monitorovacieho laboratória rozdeľujeme
stanice na:
EMISNÉ APLIKÁCIE
IMISNÉ APLIKÁCIE
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Monitorovacie laboratória

Stacionárna stanica - HOTSPOT mini

Mobilný príves - vozík

Špeciálne monitorovacie vozidlo - prestavba
Monitorovacie laboratória
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Monitorovacie systémy
kvality ovzdušia
Monitorovacie systémy kvality ovzdušia sú dlhodobo najvýznamenjšiou skupinou produktov v ponuke spoločnosti ENVItech
s.r.o.
Spoločnosť sa špecializuje na monitorovacie systémy kvality
ovzdušia od svojho vzniku v roku 1992, pričom kladie dôraz na
neustálu modernizáciu ponúkaných produktov.

V súvislosti s meraním kvality
ovzdušia zabezpečujeme kompletnú
dodávku meracích staníc
s príslušenstvom a vybavením podľa
požiadaviek zákazníka, analyzátormi,
technickou podporou, ako aj
záručným a pozáručným servisom.

ENVItech navrhuje a dodáva komplexné systémy a stanice
pre kontinuálny automatizovaný monitoring kvality ovzdušia na
„kľúč“, rovnako ako jednotlivé meracie zariadenia, vo väčšine
prípadov automatické analyzátory.

Stacionárna stanica na Chopku

Stacionárna stanica

Stacionárna stanica HOTSPOT

Máme skúsenosti so širokým spektrom laboratórnych
prístrojov od svetových výrobcov

Mobilný monitorovací príves

Interiér monitorovacieho vozidla

Súčasťou monitorovacích systémov môžu byť analyzátory
plynných znečisťujúcich látok, ako aj systémy na meranie koncentrácie suspendovaných častíc.
Monitorovacie stanice môžu byť dodané ako v stacionárnych
prevedeniach, tak aj v mobilných verziách.
Okrem automatických monitorovacích systémov sa spoločnosť
zameriava na odberové zariadenia pre odber prašných aerosolov a plynných polutantov. Tieto vzorky sú určené k následnému laboratórnemu spracovaniu.
Špeciálne monitorovacie vozidlá s nadstavbou

Monitorovacia stanica v Turecku
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Monitorovacie systémy vonkajšieho ovzdušia

Nadstavba vozidla odnímateľna s hydraulickými podperami

Špeciálne monitorovacie vozidlo

Monitorovacie systémy vonkajšieho ovzdušia
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Automatizované meracie
systémy emisií
Ponúkame Vám komplexné riešenia kontinuálneho emisného
monitoringu. Súčasťou dodávok sú analyzátory popredných
svetových výrobcov, vrátane všetkých služieb súvisiacich so
spustením systémov.
Spoločnosť ENVItech, s.r.o. v oblasti emisných AMS poskytuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

návrh kontinuálneho automatizovaného monitorovacieho
systému (AMS)
vypracovanie realizačného projektu AMS pre schvaľovacie
konanie orgánov ochrany ovzdušia na povolenie inštalácie AMS
dodávka jednotlivých analyzátorov znečisťujúcich látok a
programového vybavenia na kontinuálne monitorovanie emisií v
súlade s platnou legislatívou
dodávky izotermických kontajnerov pre umiestnenie AMS
dodávky kompletných AMS na kľúč, vrátane poskytovania
nameraných údajov pre orgány ochrany ovzdušia a verejnosť
(web prezentácia údajov z AMS)
dodávky procesových AMS na riadenie technologických
procesov
vývoj programového vybavenia AMS v súlade s legislatívnymi
požiadavkami a na základe špecifických požiadaviek zákazníka
zabezpečenie vykonania funkčnej skúšky AMS v zmysle
legislatívnych požiadaviek

Naše bohaté skúsenosti získané pri
dodávkach AMS pre rôzne oblasti priemyslu
vytvárajú predpoklad na poskytovanie
kvalitných dodávok AMS slúžiacich ku
spokojnosti zákazníka.
Pre jednoduchú prevádzku systému je súčasťou
dodávky aj vlastný špičkový a užívateľsky príjemný
software pripravený podľa prianí zákazníka.
Stacionárne stanice pre kontinuálne meranie emisií

Okrem dodávok vykonáva ENVItech aj profesionálne servisné
služby, ktoré sú zárukou kvalitného merania emisií.

Špeciálna monitorovacia stanica pre meranie emisií 8 m dĺžka
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Systémy pre kontinuálne meranie emisií

Monitorovacia stanica pre kontinuálne meranie emisií

Interiér emisnej monitorovacej stanice

Monitoring priemyselných prevádzok

Máme skúsenosti so širokým spektrom laboratórnych prístrojov
od svetových výrobcov

Monitorovacie systémy pre chemický priemysel

Systémy pre kontinuálne meranie emisií
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Varovné a detekčné
monitorovacie systémy
Služby poskytované v oblasti varovných a detekčných monitorovacích systémov:
•
•

•
•
•

dodávky ucelených systémov pre podniky v oblasti varovných systémov
dodávky snímačov technologických únikov plynov, ich
detekcia, lokalizácia, varovanie, prognóza, výstraha,
matematické modelovanie prognózy šírenia sa plynov v
ovzduší
dodávky malých technologických varovných systémov
pre podniky
dodávky elektronických sirén pre varovanie obyvateľstva
pred ohrozením v zmysle zákona o CO
vypracovanie projektov merania intenzity hluku pre inštaláciu elektronických sirén

Požiadavky chemického priemyslu na monitorovanie
úniku nebezpečných plynov a odpadov
zabezpečujeme dodávkami expertných systémov,
komplexne riešiacich požiadavky kladené na
bezpečnosť a ochranu pracovníkov vrátane
vypracovania analýz chemických rizík a realizácie
varovných informačných systémov v súlade s
platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti
ochrany obyvateľstva
(Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. v platnom znení,
Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.).

    Zrážkomerné meracie stanice
    Vodomerné meracie stanice

Centrálna stanica je zvyčajne umiestnená na obecnom úrade v obci. Centrálna stanica je počítač, na ktorom je spustený
WinCentral a SQLView (Visualis).
Ponúkame Vám rozsiahle portfólio
varovných a detekčných prístrojov

Programová podpora varovných a detekčných
systémov - WinModim

Varovné a detekčné monitorovacie systémy

•
•

Zrážkomerná stanica meria množstvo zrážok. Každých 5
minút stanica vyhodnocuje, či nebol prekročený limit. Stanica
vyhodnocuje štyri limity. Úhrn zrážok za posledných 5 minút,
30 minút, 60 minút, 12 hodín. V prípade prekročenia limitu,
stanica pošle varovnú správu.

Detekujú sa najmä toxické a výbušné plyny ako napr. vodík,
metán, fosfín, silan, diborán, german, chlórarzín, chlórovodík,
flourovodík, chlór, čpavok, sírovodík, ozón, atď.
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LVS (Lokálny Varovný Systém) slúži na varovanie obyvateľstva pred povodňou, hlavne pred prívalovým dažďom (napr.
pri búrkach). Pozostáva z niekoľkých samostatných meracích
staníc a centrálnej stanice.
Podľa meranej veličiny sú:

Vodomerná stanica meria výšku hladiny v potoku pred obcou. Interval merania je 5 minút, čiže raz za 5 minút sa meria
výška hladiny v potoku a nameraná hodnota sa porovnáva so
štyrmi rôznymi limitmi. Pri prekročení akéhokoľvek limitu, stanica pošle varovnú správu.

Projekt autonómného systému varovania a vyrozumenia
Naše havarijné systémy odhaľujú vznik neštandardných situácii výrobného zariadenia ešte pred vznikom skutočnej havárie
a tým zaisťujú tzv. havarijnú prevenciu. Havarijný systém sa
obvykle skladá zo sústavy snímačov rozprestretých v chránenej zóne, pripojených na automatický riadiaci a vyhodnocovací systém - ústredňu, vystavujúce havarijné signály (zvukové,
optické, akčné pre technologické uzávery, ..) umiestnené v
bezprostrednej blízkosti výrobného zariadenia. Spoločný vizualizačný systém jednej, alebo niekoľkých ústrední je umiestnený v dispečingu.

Lokálne varovné
systémy

WinCentral komunikuje so stanicami, sťahuje z nich dáta
a varovania prekročenia limitov, kontroluje funkčnosť staníc
SQLView, prezentuje namerané dáta. Stanice komunikujú s
centrálou cez GSM, vytáčané spojenie, alebo cez rádiostanice.

Zrážkomerná stanica lokálneho varovného systému LVS

Lokálne varovné systémy
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Meteorologické systémy
Pre korektnú interpretáciu výsledkov merania kvality ovzdušia
je dôležité poznať aj meteorologické podmienky počas merania. V rámci dodávok monitorovacích systémov kvality ovzdušia, preto implementujeme jednotlivé snímače meteorologických parametrov alebo kompaktné meteorologické stanice do
monitorovacích systémov.

Variabilné zostavy meteorologických staníc.
Meranie meteorologických parametrov v
zmysle odporúčaní Svetovej meteorologickej
organizácie (WMO).
teplota vzduchu ─ relatívna vlhkosť vzduchu ─
atmosférický tlak vzduchu ─ rýchlosť a smer
vetra ─ slnečné žiarenie ─ atmosférické zrážky

Všade, kde je potrebné merať meteorologické parametre, či
už v poľnohospodárstve, v priemyselných prevádzkach, v doprave, v energetike, vieme našim zákazníkom ponúknuť plne
autonómne automatické meteorologické stanice. Kvalitné snímače a vývoj vlastného programového vybavenia a datalogerov nám umožňujú dynamicky reagovať na špecifické požiadavky zákazníkov a zabezpečiť pre nich spoľahlivé meranie
a presné dáta. Samozrejmosťou je projektová a technická
podpora.
Komplexné riešenia:
─ Snímače meteorologických parametrov, úchyty snímačov,
meteorologický stožiar, kabeláž, pripojenie na zdroj alebo solárny panel ─ Datalogger na zber, spracovanie a archiváciu
dát ─ Centrálna stanica na prenos dát ─ SW vybavenie na
vizualizáciu vo forme grafov, tabuliek, export dát do tabuľkových procesorov

Strecha monitorovacieho vozidla so snímačmi pre meteorologické
merania
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Meteorologické systémy

Systém odberových sond a meteorologických
snímačov na mon. stanici

Meteorologický stožiar

Meteorologický stožiar so solárnym panelom

Meteorologický datalogger E-log

Meteorologická záhradka vo Vysokých Tatrách

Meteorologické systémy pre monitorovacie stanice

Ponúkame Vám širokú radu produktov pre monitoring meteorologických veličín

Meteorologický stožiar na AMS Chopok

Meteorologické systémy
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Produkty
ENVItech

IMISNÉ MONITOROVACIE SYSTÉMY
Odberové zariadenia - samplery
•
•
Váhové systémy
•
Analyzátory
EMISNÉ MONITOROVACIE SYSTÉMY
•
Analyzátory
DETEKČNÉ A VAROVNÉ SYSTÉMY
•
Detektory
•
Senzory

Datalogger E-log
Aures
Kalibrátor ENC 2000
Generátor nulového vzduchu EG7
Prekladač protokolov E-com
Vzorkovací systém
Regulátor prietoku RegFlow14
EAPM2
enviDUST
Hydrologický datalogger E-mam
HVS tester tesnosti spojov
Vysokonapäťové zdroje pre geofyzikálne merania
Meteorologické stožiare
enviDUST
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Produkty ENVItech

METEOROLOGICKÉ SYSTÉMY
•
Dataloggery
•
Zrážkomery
•
Snímače teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti
•
Snímače atmosférického tlaku
•
Snímače rýchlosti a smeru vetra
•
Snímače slnečného žiarenia
•
Stožiare

Datalogger E-log
Datalogger E-log je univerzálny a robustný nástroj umožňujúci
najmä zber a spracovanie meraných dát, rovnako ako aj
diaľkové ovládanie prvkov systému. Pre svoju mnohostrannosť
ho možno využiť takmer pre všetky systémy v oblasti merania.
Dáta možno získavať zo širokého spektra analyzátorov, či
meteorologických snímačov.
E-log umožňuje meranie veličín v reálnom čase. Pre zber dát
je možné použiť ako úložisko vnútornú 16 MB pamäť, alebo
externú Micro SD kartu. Ukladanie dát je možné nastaviť v
ľubovoľnom intervale podľa potreby. Nahranie dát na externú
pamäť možno uskutočniť tiež nahraním dát pomocou micro
SD karty. Pre komunikáciu s centrálnou stanicou využíva
E-log spojenie pomocou integrovaného GSM GPRS modemu
so slotom na SIM kartu ľubovoľného operátora. Pre zálohu
reálneho času, pre prípad výpadku napájania, je použitá 3 V
batéria.
Zariadenie je koncipované pre stanice s nízkym odberom. Celková koncepcia zariadenia je nastavená na úsporu energie so
zachovaním maximálneho výkonu  a možnosťou zariadenia.

Užívateľovi tak prináša úsporu prevádzkových nákladov za
energiu so zachovaním pohodlného ovládania. Veľkým prínosom je diaľkové ovládanie zariadenia pomocou užívateľsky
prívetivého softwaru, ktorý šetrí náklady potrebné na obsluhu
dataloggeru. Celú stanicu tak možno obsluhovať diaľkovo v pohodlí a bez nutnosti cestovania.  Spoľahlivú prevádzku a výkon
dataloggeru zaisťuje použitý CPU s jadrom ARM 32-bit, bežiacom na 96MHz. Zariadenie je tak veľmi vhodné pre meranie na
staniciach v horšie dostupných lokalitách, kde nie je dostatočný
zdroj elektrickej energie, alebo pre vzdialené stanice, ktorých
prevádzkovanie nie je príliš dostupné.

AuRes
Automat reštartu - AuRes Automatické dohliadacie zariadenie
pre monitoring všetkých podporných funkcii v meracej stanici
Funkcie základnej verzie AuRes :
• meranie napätí na troch fázach 230 V   • meranie teploty v
kontajneri • ovládanie vykurovacieho telesa podľa teploty v
meracej stanici • ovládanie tlačidla ŠTART • postupné pripájanie
napájania RACK 1 a RACK 2 • vypnutie napájania RACK 1 a
RACK 2 pri nízkej alebo vysokej teplote  v meracej stanici
• aktuálne namerané hodnoty sú prístupné cez ethernet a RS
232/RS 485/RS 422 rozhranie

AuRes Modem – možnosť zasielať získané dáta cez GSM
(GPRS) • priama komunikácia s WinCentral cez GSM GPRS
modem • diaľkové sledovanie nameraných hodnôt cez WinCentral • diaľkový reštart zariadení v RACK1/RACK2 • diaľkové ovládanie napájania kalibrátora a dataloggera • kontrola
komunikácie medzi PC a WinCentral, možnosť reštartu PC  •
pamäť udalostí (výpadok napätia, nízka, alebo vysoká teplota
v stanici)
Produkty ENVItech
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ENC 2000
kalibrátor

Vzorkovací systém

Systém dynamického riedenia, ktorý umožňuje:
- viacbodová kalibrácia (manuálne nastavenie operátorom a
automatické programovanie) 5 bodov
- automatický výpočet riedenia kalibračného plynu na základe
riadenej koncentrácie

Vzorkovací systém pre vzorkovanie plynných znečisťujúcich
látok (PZL) pozostáva zo vzorkovacej sondy z nehrdzavejúcej
ocele a manifoldu z bórosilikátového skla, z ktorého je
vzorkovaný vzduch nasávaný čerpadlami vzorky jednotlivých
analyzátorov PZL.

Generátor nulového
vzduchu EG7

Regulátor prietoku
RegFlow14

Generátor nulového vzduchu EG7 je systém generátora čistého vzduchu, ktorý je schopný nepretržite dodávať až 5 litrov
za minútu (SLPM). EG7 je výkonná samostatná jednotka, takže nie je potrebné sa obávať externého napájania stlačeným
vzduchom. Vzduch je ideálnym médiom na generovanie nulového referenčného kalibračného plynu.
• verzia pre montáž na stenu (voliteľné) • vstupný tlak max.
1 MPa • výstupný tlak 100 kPa • zobrazenie výstupného tlaku pomocou indikátora tlaku • prietok vzduchu max 5 l / min
•   sušenie vzduchu prenikaním • čistenie vzduchu aktívnym
uhlím a molekulovým sitom • obsah O3, SO2, NO, NO2 <1 ppb
•   katalytické odstránenie CO • obsah CO <100 ppb •  tlaková
nádoba kompresora 2 l

RegFlow riadi prietok vzoriek vzduchu v rozvode. RegFlow
udržiava konštantný prietok vzoriek vzduchu na nastavenú
hodnotu.

E-com
prekladač protokolov

EAPM2

• CPU 32-bit ARM: max. frekvencia  36MHz • RTC zálohovaný
Li batériou: chyba času pri 25oC ±10ppm • interná pamäť 8kB
FRAM: vysoká životnosť 1014 zápisov uchovanie dát minimálne 30 rokov • komunikačné rozhranie: RS-232, RS-422, alebo
RS-485 (dvojlinka alebo štvorlinka), Ethernet • RS-232/485  
komunikácia: Modbus • Bayern-Hessen • Thermo • Horiba
• Teom • API • BAM • Derenda • Environnement • Gill • Vaisala

Zostava EAPM2 sa používa ako prenosné zariadenie pre kontinuálny monitoring prachu frakcie PM10 a PM2,5. Zostava
EAPM2 okrem daných frakcií prachu súčasne zaznamenáva
aj meteorologické veličiny (rýchlosť a smer vetra, atmosférická teplota, relatívna vlhkosť, atmosférický tlak) z odberového
miesta počas monitoringu. Všetky uvedené, monitorované parametre sú zaznamenané v datalogri E-log, ktorý ich následne
cez GPRS prenáša na Centrálnu stanicu.

Produkty ENVItech

Prívod vonkajšieho ovzdušia do vzorkovacieho systému zabezpečuje čerpadlo manifoldu, nadbytočný vzduch je vedený
výfukovým otvorom von z meracej stanice. Požadovaný prietok vzduchu vzorkovacím systémom sa zabezpečuje pomocou
snímača prietoku a regulátora prietoku. Vzorkovacie potrubie a
manifold môžu byť vyhrievané (voliteľné), aby sa zabránilo kondenzácii vzdušnej vlhkosti.
Vzorkovací systém je konštruovaný v súlade s technickými normami pre meranie jednotlivých PZL (napr. STN EN 14211, STN
EN 14212) a normy STN 83 5510.

Funkcie:
- regulácia prietoku vzoriek vzduchu
- indikácia nízkeho prietoku vzorky vzduchu
- napájanie prietokomera
- všeobecné laboratórne použitie

Produkty ENVItech
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Hydrologický datalogger
E-mam
E-mam je   dataloger pre záznam   hydrologických a meteorologických dát. V zostave so snímačom výšky hladiny vody
MAM6 a MAM7 zaznamenáva údaje do pamäti a následne
ich vyhodnocuje podľa nastavených kritérií pre prekročenie
hladiny a prietoku. Zaznamenané dáta môže vysielať cez sieť
GSM na vzdialený server, alebo úložisko dát. Pre informáciu
o mimoriadnych hodnotách EMAM vysiela správy prostredníctvom SMS na zadané čísla. EMAM je vybavený diaľkovou
správou konfigurácie prostredníctvom GSM a Bluetooth. Všetky nastavenia a hodnoty je možné vykonať cez grafický displej
s podsvietením a klávesnicou. EMAM je schopný prevádzky v
prostredí s kondenzujúcimi vodnými parami pri teplotách -30
až +50oC. Kapacita pamäti je 200 000 záznamov. EMAM je
určený na dlhodobú prevádzku bez výmeny batérii po dobu
minimálne 5 rokov. Predpokladaná doba prevádzky na jednu
batériu je maximálne 15 rokov. Konštrukčne je EMAM usporiadaný pre priame umiestnenie do vrtu alebo studne. Pre komunikáciu cez GSM je podmienkou prítomnosť signálu, ktorý je
tlmený oceľovou konštrukciou a železobetónom. Vodomerná
sonda je spojená s EMAM komunikačným káblom s maximálnou dĺžkou 1500 m.
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Vysokonapäťové zdroje
pre geofyzikálne merania
Výstupné izolované napätie:
EGZ 5000 • 5000 VDC max 0,2A, 2500 VDC max 0,4A
EGZ 1000 • 1000 VDC max 1A, 500 VDC max 2A, 250 VDC max 4A, 125 VDC max 8A
EGZ 200 • 1000 VDC max 0,2A, 500 VDC max 0,4A, 250 VDC max 0,8A, 125 VDC
max 1,6A
• izolačná pevnosť min. 20 kV  • trieda ochrany II EN 33 2000  •  napájanie 230 VAC max 6 A  • riadenie výstupu : manuálne alebo
automatické s voliteľným cyklom 1 až 60 sekúnd •  zobrazenie: výstupné napätie, výstupný prúd  • klimatická odolnosť:  -20 až + 80°C
/ RH 90% nekondenzujúce pary  • vonkajšie rozmery: 52,4 x 42,9 x 20,6 cm  • prevedenie : IP65 - odolné proti dažďu a stekajúcej
vode  • hmotnosť : EGZ 5000 - 25 kg, EGZ1000 - 15 kg, EGZ 200 - 7 kg

Meteorologické stožiare
Naša spoločnosť navrhuje a vyrába meteorologické teleskopické stožiare v zmysle požiadaviek klienta. Prevažne sa jedná o viac
segmentový variant z nerezového materiálu do výšky až 10 m. K stožiarom poskytujeme kompletné príslušenstvo vrátane PP
príchytiek na stenu kontajnera pre monitorovacie systémy kvality ovzdušia a kotvenia pre „stand-alone“ meteorologické aplikácie,
ramená pre umiestnenie meteorologických snímačov a radiačné kryty. Spoločnosť dodáva taktiež pneumatické a hydraulické stožiare,
ktoré slúžia pre širokú škálu aplikácií.

HVS tester tesnosti
spojov

enviDUST

Tester izolácie EHV05 je prenosný tester izolácie vyhotovenej hydroizolačnou fóliou z HDPE, PE, PVC, PTFE a inými
materiálmi odolnými proti vode, organickým a anorganickým
kyselinám. Tester je určený pre prácu vo vonkajšom prostredí,
bez nebezpečenstva vzniku požiaru. Sonda testeru EHV05 sa
pohybuje po povrchu izolácie a v mieste prerušenia izolácie
spôsobí jej testovacie napätie elektrický prieraz, až do vzdialenosti 25 mm. Veľkosť prierazu je predovšetkým závislá od
vodivosti podložia. Veľkosť otvoru v izolácii nie je podstatná a
pre činnosť detektoru postačuje, aby v otvore bol vzduch.

• zariadenie určené na kontinuálne monitorovanie kvality vonkajšieho ovzdušia
•  meranie hmotnostných koncentrácii aerosólových frakcií častíc PM10, PM2,5 a PM1
a početné koncentrácie aerosólových častíc v reálnom čase a súčasne
•   optická metóda na princípe rozptylu svetla •   bezúdržbové zariadenie •   alternatívne možnosti montáže zariadenia - upevnenie
napr. na stene, alebo na stožiari, podľa požiadaviek •  Nízke obstarávacie náklady v porovnaní s profesionálnymi analyzátormi
•   možnosť vytvárania lokálnych sietí merania prachových častíc •   modulárne zariadenia •   možnosť využitia rôznych spôsobov
prenosu dát podľa vhodnosti aplikácie (napr. GPRS, LoRa, SigFox, apod.)

Produkty ENVItech

Kompletné portfólio produktov nájdete na našich stránkach www.envitech.sk
Produkty ENVItech
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Nami ponúkané podporné zariadenia monitorovacích staníc

Nami ponúkané príslušenstvo monitorovacích staníc
Vzorkovacia sonda vonkajšieho ovzdušia

Radiačný kryt s ramenom

Kalibrátor ENC 2000

ESA zlučovač

klobúk s komínom, zátka, vložka, rozpera, trubka

radiačný kryt, objímka pre snímače, spojovací materiál, montáž

generátor ozónu, hmotnostné prietokomery

Router

Vzorkovací systém vonkajšieho ovzdušia, izolovaný

Držiak kalibračných fliaš (3 fľaše)

s linearizáciou cez polynóm 6. rádu

teltonika router RUT 240 4G/LTE

v súlade s EN14211, EN 14212, EN14625, EN 14626

Držiak kalibračných fliaš (4 fľaše)

Generátor nulového vzduchu EG7

Ochrana AMS proti nekontrolovateľnému zvýšeniu teploty

Vzorkovací systém vonkajšieho ovzdušia, izolovaný + vyhrievaný

Držiak kalibračných fliaš (5 fľaše)

bezolejový kompresor, systém na čistenie okolitého

riaditeľný termostat - programovateľný

B.02 + vyhrievaný kábel + tuba na izolovanie

19´´ rack, pozinkovaný plech, hĺbka 600 - 800, 27 - 45 výška

vzduchu (purafil, aktívne uhlie, molekulové sitá,

inštalačný stýkač SCHRACK 25 A

Sklenený manifold 8- vývodov

Polica perforovaná 1U, 550 mm, nosnosť 80 kg

silikagel, piecka CO-CO2)

poistkové púzdro + drobný inštalačný materiál

manifold 25/33GZ, 8xGL14, 1 x GL25, L=1080 mm

Police výsuvné , hĺbka 450 - 650 mm, nosnosť 35 - 45 kg

Snímač prietoku v odberovom systéme EE671

Alarm systém Satel CA-5

Sklenený manifold X- vývodov *

Polička výsuvná zamyk. pre klávesnicu a myš

snímač prietoku EE671, integrácia, dopr. náklady

alarm s kompletnou sadou určený pre zabezp.

Priechodka vzorkovacej sondy - prevedenie dural+plast (Ø 45, 60, 90) Hasiaci prístroj, prenosný P2Fp/ETS - práškový

Regulátor prietoku RegFlow14

garáže, stánkov, malých obchodov, kontajnerov atď.

Priechodka pre prachomer MP101 - plastová

hasiaca účinnosť 13A, 89 B, C (držiak + piktogram)

Ventilátor Artic F8 - príslušenstvo k RegFlow

panel s napájaním

Priechodka pre prachomer FIDAS 200

Rebrík (hliníkový, dvojdielny 7-priečkový) + držiak

AuRes Basic

klávesnica

Priechodka pre sampler APM2 (Derenda) Ø 12mm

rebrík (hliníkový, dvojdielny 7-priečkový) , držiak, komaxit, montáž

AuRes Modem (GSM - GPRS)

batéria 1,3Ah/12V

Priechodka pre prachomer SWAM Ø 25 mm

Rebrík teleskopický, nosnosť 150kg, dĺžka 3,8m, duralový

Napäťový modul UME12

pohybové čidlo

Držiak vzorkovacieho systému pre mobilné AMS, plast

Stôl pracovný so zásuvkami, rozmer 1800 x 600 x 750

príslušenstvo k AuResu, inštalácia do rozvádzača

magnetický senzor

Teleskopický stožiar, mechanický, nerez

Stolička

EGZ 1000

dymové čidlo

4 - segmentový, dĺžka 1 segmentu 2,5m, celková dĺžka 6 m

Stolička, otočná s opierkami

zdroj do 1000 VDC, 1000 VA

externá siréna

Teleskopický stožiar, mechanický, nerez

Lekárnička

E-log datalogger

Alarm systém TECO

4 - segmentový, dĺžka 1 segmentu 2,5m, celková dĺžka 10 m

Elektrorozvádzač s vybavením podľa projektu

HW, integrácia

ústredňa SPECTRA SP4000

Príchytky na kontajner k stožiaru

1 F, rozvádzač, osvetlenie, elektroinštalácia, prúdový chránič, ističe

E-log datalogger „slepý“

krabica AWO 238 SK

Kotviaca doska pre samostatne stojaci stožiar (verzia Libanon)

prepäťová ochrana, kabeláž, ...

verzia bez klávesnice a displeja

klávesnica K10

verzia „Libanon“

Elektrorozvádzač s vybavením podľa projektu

Firmware k E-log

akumulátor 12V, 7 Ah

Teleskopický stožiar pneumatický s priechodkou

3 F, rozvádzač, osvetlenie, elektroinštalácia, prúdový chránič, ističe

v závislosti od zariadenia a rozsahu požiadaviek

snímač infrapasívny Paradox DIGI 55 (PIR)

pneumatický stožiar STANDARD CS.3608.NI, (10m),

prepäťová ochrana, kabeláž, ...

E-mam

snímač dymový SD-282ST

priechodka, uchytenie cez strechu, Ø 115 mm,

Revízna správa

hydrologický datalogger s rozhraním RS485, GPRS

snímač magnetický BS 2011

uchytenie zvonka Ø115mm, horné + spodné

Projektová dokumentácia

E-com

snímač magnetický BS 2031

kompresor pre stožiar

na základe rozsahu špecifikácie a požiadaviek klienta

konvertor komunikačných (prekladač) protokolov

siréna ES-35 110 dB, (piezoelektrická - interná)

dopravné náklady ( 1 paleta, cca 55 kg = 1 ks stožiar)

Ochrana pred bleskom - modul (blok ochrán) UniPro10

Autonómny počítač impulzov zrážkomeru – MR2-01

siréna SA-105 108 dB, (piezoelektrická - interná)

Rameno na meteosnímač s držiakom (v zmysle požiadavky klienta)

Ohrevné teleso s ventilátorom, výkon 2 kW

pripája sa k E-logu

siréna OS 365 110 dB, (elektrodynamický menič)(ext.)

Rozvodná meteokrabica - box s vydrôtovaním

Klimatizačná jednotka (SPLIT) - chladenie aj ohrev, 2,5 - 3,5 kW

Ochrana pred bleskom - modul (blok ochrán) UniPro10

meteokábel viacžilový, krabica PVC, svorky, DIN lišta, kabeláž,krycia lišta Kryt monitoru pre umiestnenie do 19´´ racku
Redukcia meteo snímača GILL (plast, pre mechanický stožiar ET)
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Ochranné návleky pre sondy na streche monitorovacej stanice

16-portový switch
MOXA karta , 2-portová

Produkty ENVItech
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Softvérové
vybavenie

Dodanie komplexných monitorovacích systémov je
podmienené aj softvérovou výbavou daného systému.
Softvér našej vlastnej produkcie plní nasledujúce
funkcie :
•

snímanie a prenos dát z meracích zariadení,
snímačov a analyzátorov do vyhodnocovacieho PC

•

spracovanie získaných dát na prezentačný formát a
ich archivácia do databázových systémov

•

spracovanie dát a ich prenos na vyšší nadradený
systém (modem – pevná linka, modem – GPRS,
internet, intranet,…)

•

prezentácia nameraných dát na spracovateľskom
(meracom) PC, na nadradenom (centrálnom) PC
alebo na internete

•

monitorovanie stavových signálov, ich spracovanie a
vyhodnotenie

•

riadenie prístrojov a analyzátorov v kalibračnom
režime (automatická kalibrácia)

WinIMAG
WinEMAG
WinCentral

WinEmag
WinEmag je kompletný systém monitorovania emisií,
ktorý poskytuje vysoko kvalitné a komplexné nástroje pre
kontinuálne systémy monitorovania emisií. Modularita
systému, jeho vysoká flexibilita a univerzálnosť umožňujú
pripojenie viacerých zdrojov emisií len do jedného systému
na zber údajov. Okrem toho je schopný v reálnom čase
sledovať všetky požadované hodnoty priamo z analyzátorov
a digitálnych, alebo analógových vstupov.
Systém WinEmag zabezpečuje monitorovanie emisií v
súlade s vyhláškami MŽP SR č. 410/2012 Z. z., 411/2012 Z. z. v
platnom zmení a v súlade s STN EN 14 181.
WinEmag obsahuje aj profesionálne nástroje na vyhodnocovanie, analýzu, vizualizáciu, reportovanie a prezentáciu dát.
Tento modul je označovaný ako Visualis a prináša nasledujúce funkcie prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania:

Visualis / WebVisualis

•

výpočty sekundárnych
nameraných dát

primárnych

•
•
•
•

WinModim

•

tvorba protokolov a záznamov v zmysle legislatívnych
požiadaviek

•

údajov

z

„Viac ako 1 000 našich aplikácií na
správu, spracovanie a vizualizáciu
dát sa používa na celom svete s
veľkým úspechom.“

•
•
•
•
•

validácia údajov podľa platných predpisov
vstavané štatistické nástroje, dátové filtre, atribúty, atď.
krížová kontrola so zákonnými limitmi
funkcia pohyblivého (valcovania), alebo intervalového
spriemerovania
hodinové a denné trendy získaných hodnôt, denná štatistika - alarmy a detekcia porúch
vyhodnocovanie nulových a kalibrovacích posunov (v
súlade s QAL3)
užívateľom voliteľné výstupy dát grafy, tabuľky, vietor,
alebo koncentrácia ruží, štatistické diagramy, kalibračné
protokoly, karty CUSUM, atď.
jednoduchý a ľahký prístup do vašej databázy, možnosť
konverzie údajov
možnosť vytvárania vlastných matematických vzorcov a
vizualizačných schém, spracovanie údajov na základe
projektov a používateľov
možnosť výberu exportných formulárov používateľom,
jednoduché hlásenie

WinEmag tiež poskytuje webové prezentačné nástroje, ktoré umožňujú zobraziť všetky stavové parametre zásobníka a namerané
údaje na webovej stránke.  
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Softvérové vybavenie

WinEmag
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WinImag

WinCentral

WinImag je štandardný a univerzálny komunikačný, merací a
hodnotiaci softvér na kontinuálne monitorovanie kvality ovzdušia. WinImag komunikuje s analyzátormi, zariadeniami a senzormi prostredníctvom univerzálnych ovládačov, čo umožňuje
pripojenie ku každému zariadeniu, ktoré je založené na štandardných komunikačných protokoloch. Systém je rozšíriteľný
na iné štandardy, takže je možné pripojiť akékoľvek analyzátory, senzory stavových premenných a pomocné premenné,
ktoré sú potrebné na nepretržité monitorovanie emisií.

Wincentral je určený na automatický a manuálny režim prenosu údajov z automatizovaných meracích systémov kvality
ovzdušia, alebo samostatných zariadení vybavených záznamníkmi údajov (EMAM, E-LOG, AuRes).
Softvér bol vyvinutý v prostredí vývoja Microsoft Visual C ++
6.0 a Visual Studio 2010. V systéme bola použitá technológia
OLE Automation v-2.0.
Základné softvérové funkcie:

Pri návrhu softvéru sa zohľadnili tieto kritériá:
•
•
•
•
•

Softvér vykonáva všetky ďalšie zavádzacie funkcie, ktoré vyžadovali požiadavky prevádzkovateľa.
V konfigurácii automaticky vykonáva funkcie vo vopred plánovanom čase.
Okrem toho dostane vybrané údaje a oznámenia od AMS.

súlad s požiadavkami platných predpisov pre monitorovanie kvality ovzdušia
kompatibilita s operačným systémom Windows 10 a staršími verziami Windows,
vytvorenie spoľahlivého a užívateľsky príjemného softvéru
vytvorenie systému umožňujúceho jednoduchú konfiguráciu
vytvorenie flexibilného a modulárneho systému na spracovanie nameraných údajov

•
•
•
•
•
•

Použitie štandardných vizuálnych a ovládacích prvkov prostredia Windows zaručuje užívateľsky prívetivosť programu.
Spoľahlivosť softvéru je zabezpečená separáciou jednotlivých
úloh (zber dát, spracovanie údajov, atď.) do jednotlivých procesov a samotného operačného systému Windows.
Flexibilita systému je predurčená technológiou OLE Automation, ktorá umožňuje užívateľovi rozširovať softvér pomocou
vlastných programov pomocou uvedenej technológie.
Systém je navyše schopný bez nutnosti úpravy pripojiť sa k
softvéru na správu technológie používateľa pre danú operáciu, ak používatelovi beží takýto program. Modularita systému je zabezpečená jeho najväčšou výhodou, konfiguračnou
schopnosťou. Používateľ softvéru môže nakonfigurovať proces merania prispôsobený miestnemu prostrediu operácie a
zohľadňuje možné budúce zmeny technológií.
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•
•
Merací systém pozostáva zo zariadenia, ktoré meria koncentrácie znečisťujúcich látok v meracích bodoch, počítačové vybavenie a jeho softvér, ktorý umožňuje konfiguráciu merania a spracovania výsledkov merania a možné
ďalšie počítače na spracovanie.
Meracia stanica je hlavnou súčasťou systému imisného
monitorovania. Umožňuje získať údaje zo zariadenia,
zmeniť, alebo nastaviť konfiguráciu tohto zariadenia, špecifikovať metódy spracovania, vyhodnotiť namerané údaje
a predložiť namerané údaje na ďalšie spracovanie.

•
•
•
•
•
•
•
•

komunikácia prostredníctvom protokolu TCP / IP
komunikácia s 2 a viac stanicami v tom istom čase, namerané správy z AMS, 1-hodinové a 10-minútové priemery
(možnosti priemerov 1,3,5,10,15 minút)
prenos kalibračných protokolov z AMS
prenos konfigurácie kanálov AMS
písanie konfigurácie do samostatných zariadení na zaznamenávanie údajov
prenos a zobrazenie aktuálneho stavu a konfigurácie
AMS
prenos voliteľných ďalších údajov z AMS vo forme súborov
testovanie spojenia s AMS
diaľkové ovládanie spustenia automatickej kalibrácie
vzdialená zmena konfigurácie AMS, konfigurácia výmeny
časová synchronizácia AMS
diaľkové ovládanie AMS prostredníctvom diaľkového
ovládača AuRes
uloženie zvolených prenosových dát do konkrétnych databáz
zobrazenie bežnej komunikácie
zobrazenie hlásení upozornení
WinCentral
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Visualis

WebVisualis

Visualis je profesionálny nástroj na hodnotenie, vizualizáciu,
reportovanie a prezentáciu dát. Tento nástroj dokáže pracovať
s údajmi z viacerých databáz z oboch typov monitorovania monitoring kvality ovzdušia a monitorovanie emisií. A tiež s
inými údajmi, ktoré môžu byť uložené v databázach SQL, alebo ISO.

S profesionálnymi webovými aplikáciami na zobrazovanie
projektov Visualis na webovej stránke. Na stránkach aplikácie
WebVisualis získa používateľ prístup k nameraným a archivovaným údajom o emisiách v databázach. Tieto údaje sú prezentované v tabuľke, alebo grafickej podobe podľa nastavenia
vopred stanovených projektov. Používateľ si môže vybrať pripravený projekt, nastaviť požadovaný dátový interval a načítať dáta do aplikácie. Požadované údaje budú spracované,
vyhodnotené a zobrazené konfiguráciou vybraného projektu.

Visualis poskytuje nasledujúce funkcie prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania:
- Zobrazenie údajov v grafe, tabuľke a vetrovej ríši (matematický graf, ktorý vypočítava podľa smeru vetra, rýchlosti a koncentrácie znečisťujúcich látok). Každý typ zobrazenia má veľa
zobrazovacích nastavení na maximalizáciu personalizácie
každého projektu.
- Zobrazenie a vyhodnotenie výsledkov kalibrácie (v súlade s
QAL3) v súhrnných grafoch a tabuľkách.
- Týždenné grafy, ktoré môžu porovnať týždenné a víkendové
dni
- Veľa štatistických nástrojov pre zobrazenie v tabuľke, ktoré
sa môžu zobrazovať nezávisle v mesačných tabuľkách (denné priemery) a ročných tabuľkách (mesačné priemery).
- Automatické overenie údajov podľa rôznych kritérií.
- Ručné overovanie údajov podľa výpočtov používateľa.
- Označenie údajov s rôznymi atribútmi z monitorovania a
možnosť ich zmeny počas overovania.
- Výpočty vkladajú údaje do iných priemerov pre výstupy údajov
vo funkcii pohyblivého alebo intervalového spriemerovania.
- Exportovanie všetkých tabuliek do textových (.txt), alebo MS
Excel (.xls, .csv) formátov.
- Export všetkých grafov do formátov obrázkov.
- Vytvorenie projektov indexu kvality ovzdušia s niekoľkými
štatistickými funkciami.
- Sťahovanie chýbajúcich údajov v súvislosti so softvérom
WinCentral.
- Zobrazenie servisných protokolov od technikov, ktoré vytvorili po návšteve stanice.
- Zobrazenie voliteľných počtov projektov Visualis v jednom
pracovnom priestore Visualis.
- Automatické aktualizácie pre všetky projekty Visualis.
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WebVisualis poskytuje nasledujúce funkcie prostredníctvom
užívateľsky prívetivého webového rozhrania:
- Všetky projekty môžu byť vytvorené iba v systéme Visualis.
- Zobrazenie údajov v grafe, tabuľke a vetrovej ríši (matematický graf, ktorý vypočítava podľa smeru vetra, rýchlosti a koncentrácie znečisťujúcich látok).
- Zobrazenie všetkých štatistických nástrojov, ktoré môžu byť
zobrazené v systéme Visualis a ktoré môžu byť zobrazené aj
samostatne v mesačných a ročných tabuľkách.
- Zobrazenie výsledkov kalibrácie v súhrnných grafoch a tabuľkách.
- Označenie údajov rôznymi atribútmi z oboch typov monitorovania (kvalita ovzdušia a emisie).
- Exportovať všetky tabuľky do textových alebo MS Excel formátov.
- Export všetkých grafov do formátov obrázkov.
- Zobrazenie projektov Indexu kvality ovzdušia s možnosťou
zobrazenia na geografickom pozadí alebo mapy s viacerými
bodmi rôznej farby (podľa špecifického indexu kvality ovzdušia v lokalite).
- Automatické aktualizácie pre všetky projekty.
- Visualis je potrebný iba na vytváranie projektov pre WebVisualis, nie je potrebné nainštalovať Visualis na počítači, na
ktorom je nainštalovaný WebVisualis.
- Možnosť vytvárania vlastných matematických vzorcov a
vizualizačných schém, projektov a spracovania údajov používateľmi.
- Histogramy pre zobrazenie smeru vetra.
WebVisualis
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WinModim Expert
WinModim EXPERT je určený pre zobrazenie, interpretáciu a
predpovedanie dát z monitoringu úniku nebezpečných látok v
reálnom čase. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať pri riešení
krízových situácii pri úniku nebezpečných látok a poskytovať
operátorovi dostatok informácií pre rozhodovanie v záujme
ochrany zdravia a majetku občanov. Jadrom systému je
kombinácia niekoľko matematických modelov automaticky
volených podľa vopred stanovených kritérií. Výsledky výpočtov
sú následne zobrazované do digitálnej mapy s podporou
vektorových grafických nástrojov.

Základné vlastnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snímanie a vyhodnocovanie sledovaných veličín priamo
v prevádzke.
Integrácia snímaných dát - analógové vstupy a výstupy,
digitálne vstupy a výstupy do dátového koncentrátoru
WinImag).
Univerzálna konfigurácia snímačov.
Variabilita výstupov (možnosť pripojenia sirén, semafórov,
blokačných zariadení) a ich univerzálne programovanie
Pripojenie meteorologických snímačov.
Posielanie dát na nadradený systém ModimExpert a ModimExpert_Terminal (neobmedzený počet) cez PC LAN.
Archivácia nameraných dát a udalostí
Vyhodnocovanie sledovaných veličín na nadriadenom
pracovisku.
Možnost dozoru na terminálových pracoviskách.

Dátový koncentrátor WinImag. Dáta sú koncentrované v monitorovacom systéme v pravidelných intervaloch. V týchto intervaloch
WinModim Expert zobrazuje detekované koncentrácie, technologické parametre a smer prúdenia predpokladaných únikov tak, aby
mala obsluha informácie o predpokladanom mieste ohrozenia. Vyhodnocovanie koncentrácií sa robí pri každej zmene dát, podľa
dopredu stanovených podmienok. Východiskom sú limity pre toxicitu, technologické limity prevádzky a meteorologické limity. Pre
každú prevádzku sú stanovené vlastné kritéria, na základe ktorých je automaticky generovaný signál „UPOZORNENIE“ a „HAVÁRIA“.
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WinModim

Prehľad softvérov

WinImag
Snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase.
WinEmag
Snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase.
WinCentral
Centrálna stanica – zabezbečuje prenos meraných veličín a
stavov z meracích staníc.
Visualis
Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania
imisií, či emisií.
WebVisualis
Webová aplikácia na zobrazenie projektov z Visualis. Vizualizácia dát web prehliadačom na jednom meracom bode, alebo na
sieti meracích bodov.
WinModim Expert
Modelovanie a zobrazenie šírenia plynov v priemyselnom prostredí.
ENVIBase
Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov.
ImiExpsdi
Komunikačný program, komunikácia stanice s centrálou.
Isogen
Generátor súborov databázy ISO7168, kde na vstupe môžu byť
rôzne databázy.
ENVISQL
Databázový model pre relačné SQL databázy MS, Oracle, MySQL.

PHP ViewImis
HTML stránka na zobrazenie dát z AIM.
ENVIreports
Emisné protokoly (súčasť WinEmagu).
EmiReports
HTML stránka na zobrazenie emisných protokolov.
HTML View
Web API
Komunikačný program na získavanie dát z meracích systémov
(WinEmag, WinImag) cez Web.
ENVIWeb
Stránky na zobrazenie okamžitých hodnôt a stavov v EMS.
Nrouter
Komunikačný program na prenos okamžitých hodnôt medzi
WinImag a WinEmag (UDP protokol).
FTP com
Aplikácia na download a upload súborov našich databáz prostredníctvom FTP prenosu.
SMS sender
Program na automatické posielanie sms správ a e-mailov.
Vývoj komunikačného driveru
V zmysle požiadavky klienta.
CUSUM reports
Reporty, ktoré vznikajú na základe výsledkov kalibrácie.
Emisný balík WinEmag
WinEmag,
Visualis,
EmiReports,
WebVisualis,
ENVIWeb,CUSUM reports, WebAPI.
Imisný balík WinImag
WinImag, Visualis, WebVisualis.

Prehľad softvérových diel
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Poľsko

Za roky nášho pôsobenia na trhu v oblasti životného
prostredia sme sa podieľali na vybudovaní národnej
imisnej monitorovacej siete v Slovenskej republike
a Českej republike, systém pre meranie emisií sme
inštalovali v mnohých odvetviach priemyslu.
Vybudovali sme veľké havarijné varovné
monitorovacie systémy pre podniky s následným
vyrozumením okolitého obyvateľstva a prognózou
šírenia sa škodliviny s cieľom chrániť životy a
majetok obyvateľstva.

Oblasť merania imisií
Emisné monitorovacie systémy
Imisné monitorovacie systémy

Stacionárne a mobilné monitorovacie stanice pre
meranie imisií sme dodali pre mnohých zákazníkov
na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku,
Srbsku, Macedónsku, Albánsku, ale aj do Litvy,
Grécka či do Líbye a Egypta.
Systémy pre monitorovanie skládok odpadov, na
vývoji ktorých sme sa podieľali nemalou mierou,
boli inštalované tiež v Japonsku a Južnej Kórei.

Fínsko
CEMS pre
spalovne Turku
Power station

Estónsko
CEMS pre elektrárne
Narva, Noviter, Turun

Nemecko

Lotyšsko

Litva
Ukrajina

Rusko
Cherepovets powerplant

Škótsko
Pulp Mill Daldowie

Bulharsko
SiseCAM Glass factory

Slovenská republika

Grécko
Steel mill furnace
Halivourgiki

Projekt vybudovania a obnovy národnej
monitorovacej siete kvality ovzdušia

Líbya
Obari power plant
Egypt
Severný Cyprus
CEMS pre European Commision
KIB-TEK Teknecik power plant,
AKSAEnerji power plant Kalecik

Spojené arabské
emiráty
CEMS pre FUJAIRAH
ROCKWOOL factory
Turecko
Viac ako 100 dodávok CEMS

Libanon
CEMS pre SICOMO
incinerator plant
ZOUK Thermal power
plant

Varovné a detekčné monitorovacie systémy

Japonsko
Systém pre
monitorovanie skládok
odpadov
Južná Kórea
Systém pre
monitorovanie skládok
odpadov

Česká republika
Projekt vybudovania a obnovy národnej
monitorovacej siete kvality ovzdušia

Filipíny
Batangas power station

Botswana
Dodávka CEMS pre
PPC natur gas
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