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Odberový systém 
OSYS 

s užívateľsky nastaviteľnou teplotou 
ohrevu pomocou digitálneho 

E-Dat

Skupina zariadení: 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 sen-
zormi cez OneWire zbernicu • zobrazenie ak-
tuálnych hodnôt • komunikácia s WinImagom 
cez rozhranie Ethernet • vzdialené ovládanie 
cez Ethernet • upgrade firmware cez USB

www.envitech.sk

Nové produkty ENVItech

Aktuálne novinky zo sveta monitorovacích systémov nájdete pravidelne na našich webových stránkach:

Naša sesterská společnost ENVItech Bohemia s.r.o. realizovala upgrade senzorických jednotiek enviDUST 
a enviSENS na základe záverov z dlhodobého testovania a vývoja v rámci projektu financovaného TAČR. 
Úpravy sa týkajú najmä systému zberu a spracovania nameraných dát, softwarového rozhrania pre kon-
figuráciu a správu meracích jednotiek, GPS modul na identifikáciu polohy zariadení, dizajnu jednotiek a 
ďalších drobných detailov. 

envitech MULTISENSE

Nová generácia senzorických jednotiek enviDUST a enviSENS



                   Prvá monitorovacia stanica ENVItech (1993).

Monitorovacie laboratória

Jubilejný 500-tý kontajner PL500
500stým kontajnerom je HOT SPOT monitorovacia stanica, ktorá je ur-
čená pre účely mestského monitoringu kvality ovzdušia pre mesto Kyjev.

Jedná sa o dispozične jednoduchú stanicu s dvoma 19´ stojanmi pre 
referenčné analyzátory plynových znečisťujúcich látok a optickým moni-
torom jemných prachových častíc. 

Stanica je vybavená komplet elektroinštaláciu v zmysle požiadaviek eu-
rópskej legislatívy, meteorologickým stožiarom na ktorom bude umiest-
nené meteo – multikomponentná meracia stanica a SW vybavením pre 
zber , archiváciu, vizualizáciu a zasielanie dát.

HOTSPOT LU3600

V dôsledku zvyšujúceho sa dopytu a v rámci skvalitnenia 
služieb poskytovaných našim laboratóriom pre meranie kvality 
ovzdušia sme rozšírili naše mobilné vozy o nové moderné 
laboratórium s aerodynamickým dizajnom.

Laboratórium je možné používať v stiesnených podmienkach, 
ako aj pri jeho cúvaní a presnejšej manipulácii ovládať pomocou 
elektrického pohonu s diaľkovým ovládaním. Je vybavené 
najmodernejšou technikou a s jeho nasadením v meracích 
kampaniach počítame od jesene 2021.

 AeroLAB 

www.envitech.sk

Modulárne monitorovacie laboratória 
V roku 2020 sme na základe požiadavky zahraničného zákazníka vyvíjali nové modulárne monitorovacie laboratória. 
Naše stanice je možné jednoducho zoskupovať do viacerých monitorovacích, pracovných úsekov. Súčasťou 
monitorovacieho laboratória môže byť aj zázemie pre obsluhu, alebo na uskladnenie príslušenstva. Súčasťou dodávky 
bola aj veža s veľkoformátovým LED panelom.

Monitorovacie laboratória navrhujeme priamo na mieru zákazníkom, preto sa tešíme s akou výzvou sa na nás obrátite.
 



NOVÁ GENERÁCIA ANALYZÁTOROV SPALÍN ENVEA 

Novinky produkty

www.envitech.eu

ANALYZÁTOR PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK VOC72E
Plynový chromatograf (GC) s PID detektorom, ktorý je certifikovaný podľa normy EN 14662-3 pre meranie benzénu. Ide 
o kompaktný a plne automatický merací prístroj, ktorý sa výkonnosťou vyrovná laboratórnym chromatografom. Prístroj 
disponuje všetkými výhodami, ktoré poskytuje nová generácia prístrojov „e-series“ spoločnosti ENVEA. GC kolona je 
vybavená revolučným kvapalinovým chladičom, ktorý zaisťuje stabilitu retenčných časov a pri výkyvu prevádzkových 
teplôt. Do štandardnej výbavy patrí meranie benzénu, toluénu, ethylbenzénu, m+p-xylénu, o-xylénu, a 1,3-butadiénu 
(ďalšie látky sú dostupné na vyžiadanie). Umožňuje zobrazenie a rozbor chromatogramu priamo na dotykovom dis-
pleji, vrátane vykonávania rozšírenej diagnostiky. Automatické sledovanie kľúčových parametrov poskytuje užívateľovi 
všetky potrebné informácie v reálnom čase. Praktickou výhodou je tiež možnosť využitia aplikácie ENVE Connect, cez 
ktorú je možné ovládať prístroj z notebooku, tabletu a / alebo smartfónu.

Spoločnosť ENVEA uvádza na trh v posledných rokoch novú generáciu prístrojov „e-series“, ktorá kladie dôraz ni-
elen na kvalitu merania, ale tiež ekologické prevedenie, a kombinácii s novými technológiami zaisťujúcimi maximálnu 
spokojnosť zákazníkov. Výnimkou nie sú ani analyzátory spalín, ktoré sú vyrobené s dôrazom na špecifické potreby 
merania energetických a priemyselných emisných zdrojov.

Predstavujeme vám kompaktný analyzátor 
MIR 9000e pre kontinuálnu analýzu spalín. 

A ďalej tiež úplne nový a revolučný prenosný analyzátor MIR 9000P spĺňajúce najvyššie požiadavky platných medzi-
národných noriem, vrátane EN 15267-4 pre prenosné automatické meracie systémy (P-AMS).
Hlavné prednosti:

• súčasné meranie až 8 parametrov - NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O, 
O2 a H2O - pomocou kombinácie NDIR-GFC metódy (EN 15058) 
so vstavaným paramagnetickým senzorom O2 (EN 14789)

• vyhovenie normatívnym požiadavkám (QAL1, EN 15267-4) 
• kvalita a presnosť merania 
• auto-kalibračná funkcia (ZERO/SPAN samostatný vstup)
• jednoduché ovládanie (dotykový farevný TFT LCD 7’’) ;
• moderné komunikačné prostriedky (WI-FI, vzdialené ovládanie z 

chytrého telefónu, USB, Ethernet, analóg), a interné úložisko dát 
(až 1 rok 1 min dát, resp. 1 mesiac 5 s dát)

• rozšírené diagnostické funkcie (H2O alarm) s indikáciou na pred-
nom panely

MIR 9000e: nepotrebuje procesné vzduch, kompaktné rackové prevedenie výšky 3U (483x330x133 mm), bez citlivosti na 
zmeny prevádzkovej teploty v rozsahu 5-40 ° C, zabudované kontrolné funkcie (odberový systém, kalibrácia, čerpadlo, ...)

ENVItech

Skupina ENVEA sa nedávno rozšírila o spoločnosť špecializovanú na produkty pre meranie koncentrácie ortuti v rôz-
nych zložkách prostredí. Mercury Instruments produkuje prístrojovú techniku   pre monitoring ortuti v ovzduší, v emi-
siách a v procesnom prostredí, v zemnom plyne, vo vode, alebo napr. V pôde. V ponuke spoločnosti je široká škála 
zariadení v podobe stacionárnych i prenosných systémov.

V rámci štandardnej produkcie spoločnosti ENVItech sú zásadné predovšetkým analyzátory vonkajšieho ovzdušia, 
analyzátor stopových koncentráciou ortuti Mercury Ultratracer UT-3000 a emisné a procesné analyzátory - napr. Mer-
cury Stack Gas Monitor SM-4 alebo Mercury Process Analyzer PA-2 / PA-2 Gold.



COVID-19 produkcia

Merač respiračných aerosólov - rýchla detekcia častíc vo vydychovanom vzduchu veľkosť vírov, ako je Covid-19.

Identifikácia potenciálne vysoko infekčných osôb (superprenášačov) rýchlym a jednoduchým meraním častíc vo vy-
dychovanom vzduchu. Víry, ako je Covid-19 alebo víry chrípky, sa šíria ako aerosóly a infikujú ďalších ľudí dýchacími 
cestami. Superprenášači sú ľudia, ktorí vydychujú obzvlášť vysoký počet patogénov. Považujú sa preto za zvlášť in-
fekčných. Resp-Aer-Meter pomáha identifikovať týchto ľudí. K analýze rizika infekcie, testovaná osoba nadychuje a 
vydychuje do meracieho prístroja po dobu cca. 30 s. Ľudia s nízkymi (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 ich prostredie.

PMFT System 
(Testrig pre testovanie masiek - výrobci)

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

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 režime sania s objemovým prietokom 9,5 l / min 
alebo 95 l / min, definovaným podľa EN149 alebo EN143, 
čo odpovedá maximálnemu ľudskému dychu. 

www.envitech.sk

Resp-Aer-Meter 
(Identifikácia superprenášačov)

AQ Guard
(Zariadenie pre meranie infekčného
 rizika vo vnútorných priestoroch)

Palas AQ Guard je vybavený špeciálnym softwarovým balíčkom pre 
hodnotení vnútorných priestorov na základe súčasného merania 
CO2 a aerosólov. Tento software stanovuje reprodukčnú hodnotu R, 
tj. očakávanú pravdepodobnosť infekcie, na základe vedeckých po-
znatkov o infekciách prenášaných vzduchom za daných podmienok. 
Pomocou tohto nástroja je možné miestnosti navzájom porovnávať s 
ohladom na ich typické použitie a hodnotiť ich s ohľadom na kvalitu 
vnútorného ovzdušia.

Cloud Droplet 
Analyzer

Cloud droplet analyzer je optický aerosólový spek-
trometer s vysokým rozlíšením optimalizovaný pre 
meranie distribúcie veľkostí a koncentrácie zhluku 
aerosólov, ako sú kapienky, alebo ľadové kryštáliky. 
Na princípe merania optického rozptylu svetla (90 °) 
na jednotlivé častice vysokým rozlíšením je možné 
rozlíšiť kapičky a kryštálky ľadu. Okrem toho sa za-
znamenáva obsah vody v ovzduší a stredný priemer 
veľkosti kvapôčiek.

Rozsah merania (veľkosť častíc) 0,3 µm – 17 µm
0,6 µm – 40 µm
2 µm – 100 µm

Rozsah merania (koncentrácia) 0 - 200 P/cm3

Prietok 5 l/min

Použitie: Insitu monitoring, environmentálny výskum, 
klimatický výskum, sledovanie tvorby zhluku aerosó-
lov



SMARTENVI
V súčasnej dobe vyvíjame nový webový nástroj pre 
prezentáciu nameraných dát na internetu pre širokú 
verejnosť – SMARTENVI. Tento portál je prispôsobený 
nielen pre zobrazovanie dát zo senzorických jednotiek, 
ale aj z profesionálnych imisných monitorovacích sta-
níc AIM.

Webová aplikácia pre prezentáciu nameraných dát na internete 
verejnosti

Novinky softvérové riešenia 

www.envitech.sk

Účelom softwaru je zabezpečiť nepretržitý monitoring kvality ovzdušia.

• Software je navrhnutý a vyvíjaný s pomocou najmodernejších 
technológií.

• Použitie moderných technológií z prostredia programovania a 
tvorby počítačových aplikácií pre software zabezpečuje efektívne 
využitie hardwaru počítača a editovateľnosť aplikácií do budúcna.

• Software je navrhnutý pre platformu Microsoft, vyvíjaný pre bez-
problémovú funkčnosť na operačnom systéme Microsoft Windows 
10.

• Použité technológie pri vývoji softwaru: C#, .NET, WPF, WCF, SQL.
• Software využíva spoľahlivý a veľmi efektívny databázový systém 

MS SQL Server.
• Software pozostáva z niekoľko samostatne fungujúcich aplikácií 

(WPF), pričom je medzi aplikáciami zabezpečená asynchrónna ko-
munikácia (WCF).

• Software je navrhnutý v súlade s právnymi predpismi ktoré súvisia 
s monitorovaním kvality ovzdušia.

• Software je navrhnutý s prihliadnutím na zákon o kybernetickej 
bezpečnosti.

• Grafické spracovanie okien softwaru je navrhnuté za cieľom dosi-
ahnuť jednoduché, zrozumiteľné a prívetivé užívateľské prostredie.

EMELIS



Recertifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
Začiatkom roku 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.

6 metrové monitorovacie laboratórium 

Uprostred leta sme pre rakúskeho klienta realizovali projekt stacionárnej 
monitorovacej stanice kvality ovzdušia, ktorá bola umiestnená v národnom 
parku Vápencové Alpy (Nationalpark Kalkalpen) v Hornom Rakúsku.

Laboratórium meria na dĺžku 6 m a výška hlavice sondy vzorkovacieho 
systému plynov je vo výške 2 m nad úrovňou strechy.  Ide o testovacie 
laboratórium vybavené prevažne nízko-objemovými vzorkovačmi pre 
stanovenie koncentrácie prachových častíc prostredníctvom referenčnej 
gravimetrickej metódy.

 Výber realizácií

www.envitech.sk

Všetky nami dodávané monitorovacie stanice vieme prispôsobiť na mieru 
zákazníkovi.

Pre nášho nemeckého partnera sme v priebehu 20 dní v rámci objednávky 
na špeciálne laboratórium zrealizovali pilotne monitorovaciu stanicu s PVC 
dverným krídlom s transparentným presklením.

Dodávka monitorovacích staníc - monitorovacia sieť Ukrajina 

Aktuálne sme dodávali ďalšie monitorovacie laboratória 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. 

Kontinuálne emisné monitorovacie systémy 
• Projekt emisného automatizovaného monitorovacieho systému (AMS) na kontinuálne monitorovanie emisií zdroja 

znečisťovania ovzdušia „regeneračný kotol RK3“ prevádzky „Výroba buničiny“ prevádzkovateľa BUKOCEL, a. s. v 
Hencovciach.

• Automatizovaný monitorovací systém emisií v Žilinskej teplárenskej a.s. - Automatizovaný monitorovací systém 
(AMS) VSZ1 – kotle K1, K2, K5 na vstupe do komína K120, Automatizovaný monitorovací systémy (AMS) VSZ1 – 
kotol K5 na vstupe do komína K192

• EKOLOGIZÁCIA ZVOLENSKEJ TEPLÁRENSKEJ, a. s.  - 
Projekt automatizovaného monitorovacieho systému 
(AMS) na kontinuálne monitorovanie emisií zdrojov 
znečisťovania ovzdušia parný kotol PK1 a parný kotol PK2 
prevádzkovateľa Zvolenská teplárenská, a. s., ktoré sa inštalujú 
v rámci modernizácie Teplárne „A“. Projekt automatizovaného 
monitorovacieho systému (AMS) na kontinuálne monitorovanie 
emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia horúcovodný kotol HK3, 
HK4 a HK5 prevádzkovateľa Zvolenská teplárenská, a. s., ktoré 
sa inštalujú v rámci modernizácie Teplárne „A“.


