
Vážení návštevníci a čitatelia našej stránky NEK 

V tejto rubrike sme sa rozhodli postupne predstavovať zaujímavé projekty, technológie, produkty, či 

služby, ktoré prezentujú vybrané firmy so záujmom presadiť nové inovatívne prístupy na našom trhu 

energetiky a ekológie. Radi prijmeme nové podnety a vaše ponuky či ohlasy, sprostredkujeme 

obchodný vzťah a zabezpečíme propagáciu značky či tovaru na Slovensku. 

P R E Z E N T Á C I A  

Spoločnosť Energy Control Systems, s.r.o. (ECS), Bratislava je na Českom a Slovenskom trhu už od 

roku 2008. Česká materská spoločnosť sa od roku 2006 zaoberá úsporami elektrickej energie, ale aj 

úsporami všeobecne, teda aj u plynových zariadení, riešení znižovania energetickej náročnosti už 

postavených a prevádzkovaných budov a súvisiacej ekonomickej efektívnosti vplyvom úspor. 

V tejto prezentácii ECS predstavuje riešenia  v oblasti úspor elektrickej energie, obmedzovanie 

režijných nákladov na prevádzku zariadení, systémov a objektov, ale aj verejného osvetlenia pre 

reálnu ochranu peňaženiek majiteľov.  

Produkty a riešenia ECS prispievajú k znižovaniu emisií CO2  a ochrane životného prostredia, sú 

súčasťou programu Green Light (bližšie informácie na www.en-greenlight.org). 

Spoločnosť ECS na vyžiadanie konkrétneho záujemcu a potencionálneho obchodného partnera 

navrhne riešenia, ktoré možno aplikovať v týchto prevádzkach: 

 VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD 

 VÝROBA A DISTRIBÚCIA 

 POULIČNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE 

 KANCELÁRSKE A PARKOVACIE DOMY 

Nasadzovaním prvkov LEC (light Energy controler) sa dosahujú až 35 %-né úspory nákladov. Ide 

o prvky používané na svetelné okruhy v elektrických sústavách regulujúce napätie na optimálnu 

hodnotu. Efektivita závisí na niekoľkých faktoroch, a to sú najmä: 

DOBA SVIETENIA 

ŽIVOTNOSŤ SVIETIDIEL 

POUŽITIE ASYNCHRÓNNYCH MOTOROV 

KOMERČNÉ POUŽITIE RIADENIA (CoMEC) 

ZARIADENIE NA ŠTIEPENIE MOLEKÚL PLYNU (na vstupe systému) 

Výhodou uplatnenia týchto prvkov je rýchle nasadenie, jednoduchá montáž na jestvujúce zariadenia 

a rozvody bez ďalších nárokov na investície a zásahov do infraštruktúry budov, vysoká spoľahlivosť 

a životnosť zariadení, široký servis a návrh projektu riešení. 

Veľmi atraktívnym je spôsob financovania projektu, a to buď: 

 čiastočnou platbou a následným splácaním  

 leasingom 

 dlhodobým prenájmom zariadení 

 splácaním z úspor, ktoré vznikli zavedením riešení 

 kombináciou hore uvedených možností 

http://www.en-greenlight.org/


Významnými referenčnými inštaláciami uplatňovaného systému vo svete sú: 

Mesto Budapešť, Fed Ex Ground, Mesto Ženeva, Mesto Groningen, IBM Slovakia, Coca cola, Mc 

Donalds, OMW, TESCO Stores, DHL, Vodafone, Microsoft a ďalšie. 

Ďalšie bližšie informácie, princípy úspor v osvetľovacích sústavách, príklady použitia LEC, A, B 

a výhody inštalovaných zariadení, ako i portfólio produktov spoločnosti Energy Control Systems, s.r.o. 

vám podajú jej zástupcovia na adrese Vysoká 20, 811 06  Bratislava a kontakte Ing. Vlastimil Maxa tel 

+420 736611800., http://www.energycs.cz, e-mail:  VMaxa@nwdc.cz. 
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