Katalóg
služieb

Vitajte v ENVItech s.r.o.

Služby
a činnosti

Spoločnosť Envitech s.r.o. od svojho vzniku v roku 1992 poskytuje zákazníkom komplexné riešenia monitorovacích systémov pre ochranu životného
prostredia.

Internetová prezentácia nameraných údajov
Realizačný projekt monitorovacích systémov

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.

Projekt varovných a detekčných systémov
Rozptylové štúdie

Pracovný tím ENVItech tvoria aj skúsení vývojári, ktorých produkty nachádzajú v našich dodávkach široké uplatnenie.

Spoločnosť je certifikovaná podľa EN ISO 9001:2015 ako aj EN ISO
14001:2015.

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.

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia

Naše riešenia a kompletné dodávky ponúkame pre 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.

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.

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.

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

Vývojové práce
Konzultačné služby
Servisné práce

Naša spoločnosť je certifikovaná NBÚ - priemyselná bezpečnosť.
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Služby a činnosti
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Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia

•

Metódy merania

Monitorovanie kvality vonkajšieho
ovzdušia v okolí cestných komunikácií,
priemyselných zariadení, zastavaných oblastí
a technologické merania

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

Vybrané referencie:

V zachytených časticiach PM10 možno subdodávateľsky v
externom akreditovanom laboratóriu zabezpečiť stanovenie vybraných ťažkých kovov alebo bezo(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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Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia

Výsledky merania vo forme tabuliek, grafov,
názorov a interpretácií

•

Schüle Slovakia, s.r.o. Poprad - Meranie kvality ovzdušia v okolí zlievarne
Schüle Slovakia, s.r.o., Poprad.
Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok- Meranie kvality ovzdušia
v 5 lokalitách v okolí Ružomberka.
Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava - Celoročné kontinuálne
monitorovanie kvality vonkajšieho ovzdušia v okolí závodov Elektrárne
Nováky a Elektrárne Vojany na stálom mieste monitorovania.
Heineken Slovensko Sladovne a.s. Hurbanovo - Monitorovanie v areáli
spoločnosti Heineken v prevádzke nová sladovňa, nový hvozd, zistenie aktuálnych koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší vstupujúcich do technologického procesu sušenia.
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava - Monitorovanie
prašnosti v priestore spracovateľských liniek toaletného papiera v SHP
Harmanec, meranie častíc PM10, PM2.5, PM1.
HBH Projekt spol. s.r.o. Brno - Monitorovanie vplyvov diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka pri Dunaji, sever na kvalitu ovzdušia pred výstavbou diaľnice. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, meteorologické
veličiny, intenzita a zloženie dopravy.

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 varovných a detekčných systémov

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.

Projekt zahŕňa:

•

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).

Realizačný projekt lokálnych varovných systémov LVS

•
•
•
•

Rozptylové
štúdie

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)

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

Vodomerná meracia stanica
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Elektronická siréna pre varovanie
obyvateľstva

Projekt varovných a detekčných systémov

Zrážkomerná meracia stanica

Rozptylové štúdie
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Internetová prezentácia
nameraných údajov

Vývojové práce

Legislatíva z oblasti ochrany ovzdušia ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa monitorovacieho systému poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia a verejnosti.

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.

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

•
•

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

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

Servisné práce
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
servis vykonávať na vysokej profesionálnej úrovni.
Prezentácia dát na LED panely
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Internetová prezentácia nameraných údajov

Komplexná webová prezentácia vytvorená na základe požiadaviek klienta

Vývoj rozmiestnenia prístrojovej techniky v monitorovacom
laboratóriu

Vývojové práce, Konzultačné služby, Servisné práce
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Referencie

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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www.envitech.sk

envitech@envitech.sk

+421 32 656 35 11

ENVItech s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín

