ENVItech News 2021

Nové produkty ENVItech
Nové zariadenie

E-Dat

Skupina zariadení E-Family: E-com, E-dat, E-log
Funkcie E-Dat:

• komunikácia so snímačmi a zariadeniami cez 3 sériové linky (RS232/RS485) • snímanie 8 analógových vstupov • komunikácia
so senzormi cez OneWire zbernicu • zobrazenie aktuálnych hodnôt • komunikácia s WinImagom cez rozhranie Ethernet • vzdialené
ovládanie cez Ethernet • upgrade firmware cez USB

Odberový systém OSYS

s užívateľsky nastaviteľnou teplotou ohrevu
pomocou digitálneho controllera
Štandardne zabezpečujeme vyhrievanie odberovej sondy vzorkovacieho
systému OSYS prostredníctvom samoregulačného kábla.
V prípade požiadavky na vyhrievanie teplotou definovanou užívateľom
sme pripravili novinku v podobe vyhrievania ovládaného pomocou digitálneho controllera užívateľom, kde si môže operátor nastaviť požadovanú teplotu v rozsahu 5 – 50 oC s presnosťou na 0,1 oC.

Nový design a funkcie

AuResu 2020

Naša spoločnosť uviedla koncom roka 2020 na trh novú verziu Automatu Reštartu :
AuRes2020. Táto, v dnešnej dobe už takmer nevyhnutná modernizačná zmena bola
spôsobená najmä dostupnosťou niektorých kľúčových komponentov, ich parametrov a
celkovou inováciou tejto jednotky.
Najvýraznejšou vizuálnou zmenou v porovnaní s pôvodnou – doteraz vyrábanou
jednotkou AuRes je jeho dispozičná orientácia vo vertikálnej línii. Vonkajšie rozmery
však zostávajú nezmenené. Samotné zariadenie je z hľadiska kompatibility a funkčnosti
plnohodnotnou náhradou pôvodného modelu s niekoľkými vylepšenými vlastnosťami
a technickými parametrami.
Aktuálne novinky zo sveta monitorovacích systémov nájdete pravidelne na našich webových stánkach:

www.envitech.sk

Porovnanie produktov E-Family

Novinky softvérové riešenia
Nová webová aplikácia pre informovanie verejnosti
o kvalite ovzdušia s využitím hybridnej senzorickej siete
Senzorické a hybridné systémy
pre monitoring kvality ovzdušia v
mestách
Rozvoj aplikácií pre smart mestá sa dostáva aj do oblasti
životného prostredia. Koncepty smart environment tak
môžu nielen šetriť finančné prostriedky a uľahčiť život
v mestách, ale aj pomáhajú chrániť zdravie obyvateľov,
ktorí sú ve veľkých mestách najviac zasiahnutí.
Tento koncept prináša pre mestá nové možnosti
informovania obyvateľov, ktorí môžu vidiet online
na svojich mobilných aplikáciach veľmi podrobne
kvalitu ovzdušia v mieste, kde sa práve nachádzajú.
Vďaka tomu je možné lepšie lokalizovať hlavné zdroje
znečistenia ovzdušia a eliminovať ich.
Pri vhodnom rozmiestnení dostupných a overených
senzorov je možné v súčinnosti s dátami zo štátnej
siete monitoringu kvality ovzdušia ihneď validovať
merané dáta a tým získať okamžitý prehľad o kvalite
ovzdušia takmer v každej ulici. Obyvateľom to dáva
skvelý prehľad napríklad o tom, či je vhodné v danú
dobu vetrať , kam chodiť na prechádzky s deťmi, alebo
kde športovať, bez toho aby ich negatívne ovplyvnilo
znečistené ovzdušie.

www.envitech.sk

Novinky monitorovacie laboratória

AeroLAB

ENVItech s.r.o. ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS
Janka Kráľa 16, 911 01, Trenčín, Slovenská republika

STN EN ISO 9001 : 2009

EN ISO 14001 : 2004

LMKO ISO/IEC 17025:2005

NBÚ - industrial safety

Isothermal
modular measuring stations
V dôsledku zvyšujúceho sa dopytu
a v rámci skvalitnenia
služieb poskytovaných našim laboratóriom pre meranie
LU 3400
kvality ovzdušia sme rozšírili naše mobilné vozy o nové
ENVItech issaaerodynamickým
manufacturer ofdizajnom.
modular laboratory stations for environmental monitoring.
moderné laboratórium
The design of our measuring stations allows high modularity and

Laboratórium
možné of
v stiesnených
podmienkach,
akomonitoring
aj
highjeflexibility
the multi-disciplinary
environmental
pri jeho cúvaní
a presnejšej manipulácii ovládať pomocou
solution.
elektrickéhoShelter
pohonu
s diaľkovým
ovládaním. Je vybavené
provides
:
najmodernejšou technikou a s jeho nasadením v meracích
• Mechanical
and
kampaniach
počítame
odelectrical
aprílaconditions
2021. for housing of monitoring system

• Stable, defined climatic conditions • Protection against elektrical and
mechanical damage of the system • Condition for safe and comfortable work
of operators

Basic module LU3400
Design of all parts of shell structure of station are suitable foroutdoor locations

Walls - sandwich panels with core

Floor: anti-slip antistatic floor - min. load 250 kg/m2 (at each floor
• Thermal insulation charcteristics in accordance with EN 13164
point)
• Insulation thickness 50 mm for both, internal, external walls
Roof:
• Fire protectionin accordance with DIN 41402
• Reinforcement for capacity load min 150 kg/m²
• Fire reaction assessment– EN 13501-1
• Accessable with ladder
the sandwich panels have a heat transfer coefficient of ≤ 0.60W/ • Sealed against entrance of humidity, water, dust and insects
(m2*°C).
• Waterproof construction
• Coating - high performance paint • Cladding - galvanised steel
• Walkable - non slip surface
Placingna
of logo,
sign, graphic
elements in
form of enduring selfV roku 2020• sme
základe
požiadavky
zahraničného
zákazníka vyvíjali nové modulárne monitorovacie laboratória.
adhesive foil with impress
Equipment
of the station
with analytical
Naše stanice
je možné jednoducho zoskupovať do viacerých
monitorovacích,
pracovných
úsekov. Súčasťou
• Wall reinforcement for monting of technology

Modulárne monitorovacie laboratória

instrumentation
and additional
systems based
on
monitorovacieho
môže byť aj zázemie pre obsluhu,
alebo na uskladnenie
príslušenstva.
Súčasťou
dodávky
Frame:laboratória
Steel, completely galvanized to a suitable European
the client‘s request
bola aj vežaStandard
s velkoformátovým LED panelom.
Examples
of module
interior
Monitorovacie
laboratória
navrhujeme
priamo na mieru zákazníkom, preto sa tešíme s akou výzvou sa na nás obrátite.
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COVID-19 produkcia

Resp-Aer-Meter

(Identifikácia superprenášačov)
Merač respiračných aerosolov - rýchla detekcia častíc vo vydychovanom vzduchu veľkosť virov, ako je Covid-19.
Identifikácia potenciálne vysoko infekčných osôb (superprenášačov) rychlým a jednoduchým meraním častíc vo vydychovanom vzduchu. Víry, ako je Covid-19 alebo víry chrípky, sa šíria ako aerosoly a infikujú ďalších ľudí dýchacími
cestami. Superprenášači sú ľudia, ktorí vydychujú obzvlášť vysoký počet patogénov. Považujú sa preto za zvlášť infekčných. Resp-Aer-Meter pomáhá identifikovať týchto ľudí. K analýze rizika infekcie, testovaná osoba nadychuje a
vydychuje do meracieho prístroja po dobu cca. 30 s. Ľudia s nízkými (normálnými) emisiami častíc vo vydychovanom
vzduchu predstavujú iba nízké riziko infekcie pre svoje okolie. Takzvaní superprenášači môžu v dôsledku napadnutia
vírom vydýchnuť až stokrát viac častíc, a preto predstavujú vysoké riziko infekcie pre ích prostredie.
Okrem toho je u infikovanej osoby veľké množstvo vydychovaných častíc oproti normálnemu vzduchu menších ako
bežné častice. V prípade Covid-19 ide o zvlášť malé víry (približne 150 až 400 nm). Preto prístroj sleduje i rozloženie
veľkosti častíc a to vyhodnocuje.

Mas-Q-Check

(Rýchlotest masiek - užívatelia)

Testovanie ochranných masiek pred každodenným
použitím.
Vďaka Mas-Q-Check je možné automatické testovanie
dýchacích masiek na mieste a automaticky do 1 minúty.
Pracuje v režíme sania s objemovým prietokom 9,5 l / min
alebo 95 l / min, definovaným podľa EN149 alebo EN143,
čo odpovedá maximálnemu ludskému dychu. Meria
velikosť častíc od 140 nm do 1 µm. Stanoví sa taktiež
ochranný účinok proti vírom.

PMFT System

(Testrig pre testovanie masiek - výrobci)
Pre testovaníe dýchacích masiek presnou analýzou účinnosti
filtračných masiek používaných proti šíreniu SARS-CoV-2 (velkosť
približne 120 nm až 160 nm). Test rig pracuje na princípe testovania
podľa noriem EN 143, EN 149 a EN 13274-7

www.envitech.sk
Pozvánka na seminár / webinár ENVItech Bohemia
Program a viac informácii nájdete na webe: www.envitech.eu/

Výber realizácií
PILOTNÝ PROJEKT - Ukrajina
V roku 2020 sme dodávali monitorovacie systémy na Ukrajinu, v rámci
pilotného projektu „Creation of a city system of software and hardware for
collecting and covering data on the state of the environment of the city of
Kyiv”. Investorom akcie je samospráva hlavného mesta - Executive Body
of the Kyiv City Council.

V rámci programu európskej komisie „Nástroj finančnej podpory na podporu
hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov“ sa podieľame na
obnove monitorovacej siete kvality ovzdušia na Severnom Cypre.

V súčastnosti zabezpečujeme pre nášho partnera SHMÚ rozvoz
a inštaláciu monitorovacích laboratórií do 15 lokalít na Slovensku,
ktoré boli našou spoločnosťou vyrobené a inštalované v rámci
projektu Skvalitnenie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia.

Nové webové stránky spoločnosti ENVItech a ENVItech Bohemia

www.envitech.sk
www.envitech.eu
Recertifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
28.1.2021 u nás prebehla úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality
podľa STN EN ISO 9001:2016 spoločnosťou TUV Slovakia.
Recertifikačný audit potvrdil platnosť našej certifikácie na ďalšie, 3-ročné obdobie
s rozšírením aj o procesy návrhu, vývoja a výskumu.

Certifikáty

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO), ktoré je súčasťou našej
spoločnosti, je držiteľom akreditácie SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018.
Spoločnosť ENVItech má certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa
STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa
EN ISO 14001:2015. ENVItech je taktiež certifikovaným subjektom NBÚ pre
priemyselnú bezpečnosť.

