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Pribrzdite s nami vaše merače spotreby prúdu

• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom

„Systém regulácie vonkajšieho osvetlenia, ktorý ponúkla slovenská firma 
SEAK považujem za veľmi zaujímavý. Doposiaľ žiadna iná firma neprišla s 
niečím podobným. Možnosť regulácie v širokom rozsahu a vytváranie 
skupín nezávisle od elektrických okruhov podľa RVO boli úžitkové 
hodnoty, ktoré rozhodli. (prevzaté z časopisu Světlo 2/2011)“

Miroslav Velčický, vedúci technického servisu 
Volkswagen Slovakia



• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom

Nové osvetlenie znížilo každoročne spotrebu 
elektrickej energie spoločnosti o vyše 1020 MWh.

Vnútorné a vonkajšie osvetlenie

Pribrzdite s nami vaše merače spotreby prúdu



Prispeli sme k úsporám energie 
inštaláciou 70 ks stožiarov                          

s novými svietidlami  a dodaním 
SEAK SMART systému aj do 

existujúcich svietidiel. 

• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom

Pribrzdite s nami vaše merače spotreby prúdu

Súčty celkovej ročnej spotreby el.energie na osvetlenie v spoločnosti

Volkswagen pred zavedením regulácie osvetlenia

Predpokladaná celková ročná spotreba el.energie na

osvetlenie po zavedení regulácie osvetlenia



VW Bratislava – SEAK system

• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom



Funkcionalita SEAK SMART systému

Funkcionalita

• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom



Vzdialená správa SEAK SMART a používateľská aplikácia

• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom



SEAK SMART SYSTEM

• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom

• Univerzálne použitie pre 

interiér a exteriér

• Riešenia SMART Basic/Server

• Grafy spotrieb

• Kalkulácie úspor

elektrickej energie

• Rôzne regulačné módy

• Nastavovanie parametrov 

regulácie

• Dispečing

• Interaktívna grafická

aplikácia



SEAK SMART SERVER – bloková schéma



SEAK SMART aplikácia

• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom

SMART kontrola a riadenie 
osvetlenia ponúka možnosť 
viacerých režimov regulácie 
osvetlenia v rámci viacerých 

sekcií a oblastí



SEAK aplikácia - Regulácia podľa snímačov intenzity, snímačov pohybu, priameho riadenia podľa harmonogramu

• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom

SMART kontrola a riadenie 
osvetlenia jednotlivých 
oblastí regulačného systému



• Garantované úspory energie a vašich peňazí

• Tým najľahším spôsobom

SEAK projekty priniesli VW 
Slovakia návratnosť investícii 
do 1,5 roka v šetrení 
elektrickej energie.

www.seakenergetics.com                              
sales@seak.sk

Pribrzdite s nami vaše merače spotreby prúdu


