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kvalita a skúsenosti

Spoločnosť DELTECH patrí od roku 1991 k významným spoločnostiam, ktoré poskytujú komplexné služby  
v oblasti dodávok elektro-technológií pre rôzne trhové segmenty. Sídlo spoločnosti je v Liptovskom  
Mikuláši a obchodno – technické prevádzky sú v Bratislave, Zvolene, Prešove a Žiline.

Odborný tím je zložený zo špecialistov, ktorých skúsenosti tvoria Know How spoločnosti.

V spoločnosti DELTECH rešpektujeme individualitu každého zákazníka, ponúkame odbornosť a komplexnosť,  
ktorú garantujeme tímom skúsených obchodníkov, projektantov, projektových manažérov, technikov, servisných 
pracovníkov a ostatných administratívnych zamestnancov.

Disponujeme vlastným Know How, Projekčným oddelením, Montážnym pracoviskom, Servisom s 24 hodinovým 
dispečingom a Testovacím pracoviskom.

Vlastníme všetky potrebné certifikáty a oprávnenia pre predaj, projektovanie, realizáciu ako aj záručný  
a pozáručný servis vo všetkých oblastiach poskytovaných služieb.

ROZSAH ČINNOSTÍ

Vytvárame riešenia komplexných dodávok elektro-technológií v oblasti:

SILNOPRÚDOVÝCH ELEKTROINŠTALÁCIÍ

SLABOPRÚDOVÝCH ELEKTROINŠTALÁCIÍ

TECHNICKEJ OCHRANY OBJEKTOV

a to pre všetky tri oblasti v rozsahu:
• Poradenská a konzultačná činnosť
• Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
• Legislatívna a inžinierska činnosť 
• Zabezpečenie dodávok a montáží
• Uvedenie do prevádzky
• Funkčné skúšky, zaškolenie užívateľa
• Odborné prehliadky a odborné skúšky
• Záručný a pozáručný servis
• Rekonštrukcia a modernizácia

Okrem hlavného rozsahu činností ponúkame našim zákazníkom služby GENERÁLNEHO DODÁVATEĽA - budujeme 
optimálne technické a stavebné riešenia v oblasti realizácie malých a stredných objektov.

K nezanedbateľnej oblasti činností spoločnosti DELTECH patrí aj SERVIS, ktorý poskytujeme pre všetky segmenty  
nášho trhu na území celého Slovenska a je obsluhovaný z piatich stredísk. (Liptovský Mikuláš, Bratislava, Zvolen, 
Prešov, Žilina)

Na základe našich dlhoročných skúseností sa naše riešenia osvedčili pre rôzne segmenty trhu a v súčasnosti poskytuje-
me komplexné služby v oblasti dodávok elektro-technológií v segmentoch: 

PRIEMYSEL

KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

TELEKOMUNIKÁCIE

OSTATNÉ



Ponuka pre odvetvie dopravy zahŕňa technologické  
vybavenie pozemných komunikácií, mostov, tunelov,  
diaľnic, železničnej dopravy, ale aj lodnej a leteckej  
dopravy. Využívame najmodernejšie technológie  
a najnovšie poznatky našich zamestnancov o danej  
problematike. 
Technológie podľa potreby a požiadaviek integrujeme 
do jedného funkčného celku, ktorý je možné jedno-
ducho ovládať z riadiaceho centra. 
Prvoradá je bezpečnosť premávky, spoľahlivosť tech-
nológie a v neposlednom rade jednoduchá obsluha 
inštalovanej technológie a flexibilný servis.

Poskytujeme komplexné služby 
v oblasti silno a slaboprúdových 
elektroinštalácií v rozsahu:

Poradenská a konzultačná činnosť
Na základe obhliadky a požiadaviek zákazníka vyberieme optimálne 
technológie a zariadenia a navrhneme riešenie. Oboznámenie sa 
s platnou legislatívou a normami v danej oblasti. 

Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie  
Disponujeme vlastným inžiniersko - projekčným oddelením 
s rozpočtármi, projekčno – inžinierskymi pracovníkmi ako aj 
autorizovanými projektantmi.

Legislatívna a inžinierska činnost  
Činnosť na získanie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, 
samosprávya organizácií poverenými výkonom štátnej správy 
a následné ohlásenie drobnej stavby, rozhodnutie o umiestnení stavby, 
získanie vyjadrení správcov jestvujúcich sietí, územné rozhodnutie. 

Uvedenie do prevádzky, montáž, funkčné skúšky, zaškolenie užívateľa
Programovanie systému, nastavenie parametrov zariadení a systému.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)
V zmysle platnej legislatívy a na základe zmluvy so zákazníkom poskytujeme 
východziu OPaOS ako aj pravidelné OPaOS a pravidelné kontroly systému.

Záručný a pozáručný servis 
Pravidelné kontroly v zmysle STN, odstraňovanie porúch, zaškolenie obsluhy, 
rozširovanie existujúcich systémov.

Rekonštrukcia a modernizácia
Zistenie stavu systému, vykonanie auditu a návrh na rekonštrukciu 
a modernizáciu systému, zrealizovanie rekonštrukcie a modernizácie.



Napájanie elektrickou energiou 

VN časť
   Transformačné stanice (TS) 22kV
   VN rozvádzače dodávanej TS 22kV
   NN rozvádzače dodávanej TS vrátane kompenzácií jalových výkonov (výroba a montáž)
   VN prípojky (podzemné, nadzemné)

NN časť 
   Rozvody NN
   Rozvádzače NN
   Osvetlenie

Náhradné zdroje 
Záložné energetické zdroje určené na zálohovanie elektrickej energie počas výpadku napájania 
z hlavného zdroja. 
   Elektrický zdrojový agregát (Motorgenerátor) – zálohovanie dlhodobých výpadkov napájania
   Zdroje nepretržitého napájania (UPS) – určené na dodávku elektrickej energie bez prerušenia

V rámci silno a slaboprúdových 
elektroinštalácií pre dopravnú 
infraštruktúru realizujeme 
nasledovné technologické celky:

Bezpečnostné technológie
Videodohľad
Monitorovanie dopravy na rýchlostných cestách a diaľniciach (úsek virtuálneho tunela), monitorovanie 
únikových a spojovacích chodieb v tuneli, technologických a ostatných obslužných priestorov tunela 
(nástupné plochy, vstupy do objektov). Realizuje sa pevnými alebo otočnými kamerami s vysokým roz-
líšením.

Automatická detekcia incidentu v doprave vrátane zberu vybraných dát z dopravnej  
prevádzky AID a AID-TC
Slúži na sledovanie plynulosti dopravy v tuneli. Realizuje sa pevnými kamerami s vysokým rozlíšením, 
vybavených softvérom pre automatické vyhodnocovanie incidentu v doprave (AID). Ich úlohou je  infor-
movať operátora v prípade vzniku nebezpečenstva (zastavenie vozidla, dopravná nehoda, jazda v pro-
tismere, chodec/cyklista v tuneli, stratený náklad, výskyt dymu).

Rozpoznávanie a ukladanie evidenčných čísel vozidiel
Evidencia áut pohybujúcich sa po komunikáciách - automatické rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel.  
Na vybraných miestach sa inštaluje spravidla statická exteriérová kamera s vysokým rozlíšením. Výstupy 
sú zaznamenávané a archivované na dispečerskom stredisku.



Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
Technologické zariadenia v tuneloch, na mostoch, križovatkách a diaľniciach bývajú  
zabezpečené detektormi systému EZS so zobrazením stavu na dispečerskom pracovisku.

Mechanické zábranné prostriedky
Oplotenie 
Zábranný prostriedok proti vbehnutiu zveri na diaľnice a cesty
Ochrana dôležitých technologických zariadení (uzlov)

Zariadenia núdzového volania (SOS) 
Zariadenia núdzového volania pre rýchle spojenie 
sa s dispečerský pracoviskom. 

Meranie fyzikálnych veličín
Monitoruje kvalitu a teplotu ovzdušia v tunelových rúrach, 
rýchlosť prúdenia vzduchu, deteguje dym a hmlu.

Šírenie rádiového signálu
Zabezpečenie šírenia rádiového signálu vybraných rádií 
v priestoroch tunela s možnosťou vstupu operátora do 
vysielania ako aj zabezpečenie frekvencií pre záchranné 
zložky.

Komunikačný systém a infraštruktúra
Pre vzájomnú komunikáciu a informovanosť záchranných 
zložiek, pracovníkov údržby a účastníkov cestnej premávky 
v tuneli prostredníctvom rádiovej a GSM siete.



Riadiace systémy a vizualizácia
Integrujú technológie do jednotného výstupu pre dispečerské centrá diaľnic a tunelov. 

Centrálny riadiaci systém a riadenie dopravy (tunelov alebo diaľnic) 
Centrálny riadiaci systém zabezpečuje riadenie všetkých technológií na diaľnici a v tuneli. 
Systém riadenia dopravy sa uskutočňuje pomocou premenlivých dopravných značiek 
a návestidiel.

Dispečerské pracoviská
Pre nepretržitý monitoring stavu na komunikáciách a v tuneloch a operatívne riadenie 
premávky jedným centrálnym riadiacim systémom so záznamom a archiváciou všetkých 
udalostí.

Požiarno-technické zariadenia
Požiarny vodovod (ohrev, tlaková stanica)
Zariadenie na dodávku vody na hasenie požiaru, monitorovanie 
teploty vody a jej prípadný ohrev. Na dosiahnutie požadovaného 
tlaku v potrubí sa používa čerpacia tlaková stanica.

Tunelový rozhlas
Slúži na poskytovanie núdzových hlásení pre užívateľov tunela.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
Pre včasnú, rýchlu a spoľahlivú detekciu a lokalizáciu požiaru. 
Odovzdanie informácií operátorom a ostatným zariadeniam na 
včasný zásah.

Vetranie tunelov a únikových ciest
Zabezpečuje vetranie v bežnej prevádzke za účelom zabezpečenia 
požadovanej kvality ovzdušia, ako aj odvod dymu a splodín horenia 
pri mimoriadnej udalosti.

Požiarne núdzové osvetlenie
Osvetlenie nechránených únikových ciest v prípade požiaru  
pre užívateľov tunela a záchranné zložky.

Stabilné hasiace zariadenia (SHZ)
Vybavenie vybraných priestorov v tuneli a  technologických  
objektoch zariadením slúžiacim na vykonanie automatického 
hasenia požiaru.



Servis
Vykonávame:
• pravidelné kontroly v zmysle STN
• odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle STN na technologickej časti v  tuneloch a rámci  
   technologického systému diaľnic.
• údržbu a opravy tunelových a diaľničných technológií počas technických odstávok
• operatívne opravy komponentov, zariadení a technologických celkov aj mimo technických odstávok 
• školenie a preškolenie operátorov  pracujúcich na operátorských pracoviskách SSÚD
• rozširovanie a upgrade existujúcich systémov 

V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby technologických častí pre tunely, 
diaľnice a rýchlostné cesty (ISD): 

TUNEL

Napájanie elektrickou energiou
• VN rozvodne
• NN rozvodne
• Náhradné zdroje 
• Technologické uzly
• Káblové vedenia
• Uzemnenia 

Bezpečnostné technológie 
• SOS kabínky
• Videodohľad 
• Automatická detekcia incidentu v doprave vrátane 
   zberu vybraných dát z dopravnej prevádzky AID a AID-TDC
• Rozpoznávanie a ukladanie  evidenčných čísiel vozidiel
• Meranie fyzikálnych veličín
• Šírenie rádiového signálu
• Komunikačný systém a infraštruktúra
• Elektrický zabezpečovací systém EZS
• Mechanické zábranné prostriedky

Požiarno-technické zariadenia 
• Požiarny vodovod (ohrev, tlaková stanica) MaR
• Tunelový rozhlas
• Elektrická požiarna signalizácia 
• Vetranie tunelov a únikových ciest
• Požiarne núdzové osvetlenie
• Stabilné hasiace zariadenia SHZ 

Riadiace systémy a vizualizácia 
• Centrálny riadiaci systém a riadenie dopravy
• Dispečerské pracoviská 

Dopravné zariadenia 
• Systém pre automatické rozpoznávanie a evidenciu vozidiel 
   prepravujúcich nebezpečné veci (ADR)
• Premenlivé dopravné značenie PDZ
• Meranie výšky vozidiel

INFORMAČNÝ SYSTÉM DIAĽNIC (ISD) 

• Napájanie elektrickou energiou, záložné zdroje 
• komunikačná infraštruktúra, 
• Technologické uzly, radiče návesných rezov
• Centrálny riadiaci systém a riadenie dopravy
• Trvalé a premenlivé dopravné značenie
• Videodohľad
• Meteostanice
• Elektrický zabezpečovací systém EZS
• Meranie rýchlosti
• Monitorovanie parkovísk na diaľniciach vrátane 
   systému pre rozpoznávanie a evidenciu EČV 

Dopravné zariadenia

Trvalé dopravné značenie TDZ 
Označovanie únikových ciest (vzdialeností k východom, vstupov do chránených ciest), vyznačenie 
umiestnení SOS výklenkov a  núdzových zálivov.

Premenlivé dopravné značenie PDZ
Dopravné značenie s premenlivými symbolmi umožňuje operatívne riadenie dopravy v závislosti  
od momentálne vzniknutej situácii a poveternostných podmienkach.

Meranie výšky vozidiel
Zariadenia informujúce vodiča o prekročení maximálnej dovolenej výšky vozidla umožňujúcej  
bezpečný prejazd daným úsekom (tunelom).

Systém pre automatické rozpoznávanie a evidenciu vozidiel prepravujúcich 
nebezpečné veci (ADR)
Informovanie operátorov tunela o prítomnosti vozidla prenášajúceho nebezpečné látky  
(načítanie EČV vozidla, kódu prenášanej látky, čas vjazdu a výjazdu vozidla z tunela).

Informačný systém diaľnic (ISD)
Integrujú v sebe bezpečnostné technológie, dopravné zariadenia 
a napájanie elektrickou energiou pre jednotlivé úseky diaľnic.

Monitorovanie parkovísk na diaľniciach vrátane systému pre rozpoznávanie a evidenciu EČV



PREŠOV

Monitorovanie dopravy

Meranie fyzikálnych veličín
Monitorovanie dopravy

Monitorovanie dopravy
Elektrická požiarna 
signalizácia

Dispečerské pracovisko

Centrálny riadiaci systém 
a riadenie dopravy

Napájanie el. energiou - rozvádzače NN
Technologické rozvádzače 

Tunelový rozhlas
Rádiové spojenie -Integrovaného záchranného 
systému (IZS) a rozhlasového vysielania FM

Napájanie elektrickou energiou 
Premenlivé dopravné značenie

Mechanické zábranné 
prostriedky

Trvalé dopravné značenie

Zariadenie núdzového 
volania SOS

Elektrický zabezpečovací systém
zabezpečenie dôležitých 
technologických uzlov


