
Profil zakladajúceho člena NEK 

Energy Control Systems 

Vznik spoločnosti  
 

Spoločnosť Energy Control Systems sa špecializuje na zariadenia prinášajúce výrazné úspory 
elektrickej energie a dodáva ich na trhy v Českej a Slovenskej republiky. Na Slovensku sme 
zakladajúcim členom energetického klastra. Naša firma si uvedomuje trend, ktorým sa uberajú 
spoločnosti upevňujúce si dlhodobú pozíciu na trhu aj formou úspory nákladov na elektrickú 
energiu, predĺženie životnosti zariadenia a hľadanie nových ekologických zdrojov. Zariadenie Com 
EC, LEC a SinuMEC sú unikátne a overené produkty na úsporu energie. 

Činnosti spoločnosti  
 

Úspora elektrickej energie a tým pádom aj zníženie emisií CO2, je činnosť, ktorou sa ECS zaoberá.  
V tejto chvíli je vo svete viac ako 25 000 inštalácií na týchto produktoch. Produkty a navrhnuté 
riešenia prispievajú nielen k zníženiu Vašich nákladov, ale aj k ochrane životného prostredia. 

Predstavitelia spoločnosti  
 

Ing. Vlastimil Maxa - konateľ 

Úspechy a referencie  
 

Česko a Slovensko:  

 L’oreál (Praha) 

 Nový Smníchov (Obchodné centrum-Praha) 

 Hagemeyer (Praha západ- Hostivce) 

 Dopravní podnik (České Budejovice) 

 Centra (Praha) 

 Michelské pekárny (Praha) 

 Zinkovňa Malacky  
 
Budapešť: 

 Inštalované cez 200 zariadení na vonkajšom osvetlení 2003 
 Celková ročná spotreba na vonkajšom osvetlení 30GWh 
 Ročná úspora s inštalovaným zariadením 7.5GWh 
 Úspora je 25% 
 Úspora elektrickej energie na osvetlenie tak pomôže znížiť ročné emisie CO2 o 

1.500.000 kg 
 

Carretera Central, Chile: 



 Inštalované cez 450 zariadení na vonkajšom osvetlení 
 Vonkajšie osvetlenie na cca 60 Km komunikácií 
 Ročná úspora s inštalovaným zariadením je 414 000 USD 
 Úspora je 20% 

 
CORK, Írsko: 

 Viac ako 7.500 míľ verejných komunikáciách 
 Súčasné ročné náklady na verejné osvetlenie, sú € 3.4 miliónov 
 Ročná úspora je 30% 
 Mesto ušetrí ročne vyše € 1 milión za náklady na verejné osvetlenie 

 
Emek Medical Center: 
25 lekárskych oddelení, 60 ambulancií, a viac ako 1700 zamestnancov, z toho 300 lekárov a 700 
sestier 

 Inštalované 10 zariadení (celkovo v pláne 110) 
 Úspora je 20.3% 
 Ročná spotreba je 532,000 KWh 
 Úspora je 108,000 KWh, čo je 10 580 EUR 
 Návratnosť investície je menej, ako 2 roky 

 
 

Kontaktné údaje  
 

Energy control systems s.r.o. 

Vysoká 20, 811 06 Bratislava  
  

Telefón:    
Email:  

 
 

 


