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Dodávky 
elektro-technológií 
pre priemyselné objekty 





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 
poskytujeme komplexné služby v oblasti dodávok elektro-technológií v segmentoch: 
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KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
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TELEKOMUNIKÁCIE

OSTATNÉ



Priemyselné objekty, haly a ostatné objekty 
z odvetvia priemyslu dokážeme zastrešiť 
hlavne  ako dodávateľ elektro technológií 
– silno a slaboprúdových elektroinštalácií
so zameraním sa na technickú ochranu
objektov. Spôsob zabezpečenia objektu
závisí od požiadaviek a potrieb zákazníka
v súčinnosti s platnou legislatívou. Dokážeme
navrhnúť komplexné systémy s riadiacimi
centrami alebo len technologické časti,
prípadne samostatné technológie. V prípade
potreby a požiadavky investora vieme
zastrešiť stavby aj ako generálny dodávateľ.

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 – inži-
nierskymi pracovníkmi ako aj autorizovanými projektantmi. 

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

Zabezpečenie dodávok a montáží 
Zrealizovanie diela podľa zmluvne dohodnutých podmienok rozsahu či už vlastnými silami  
alebo formou projektového riadenia subdodávateľov na stavbe. 



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

Odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie (OPaOS) 
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.



  SILNOPRÚDOVÉ ELEKTROINŠTALÁCIE:  
 
VN časť  
    Transformačné stanice (TS) 22kV (interiérové aj exteriérové) 
    VN rozvádzače dodávanej TS 22kV (výroba a montáž) 
    NN rozvádzače dodávanej TS vrátane kompenzácií jalových  
    výkonov (výroba a montáž) 
    Dozorne trafostaníc 
    VN prípojky (podzemné, nadzemné) 
 
NN časť  
    NN prípojky (podzemné, nadzemné) 
    Motorické elektroinštalácie (vnútorné, vonkajšie) 
    Svetelné inštalácie a ochrana pred bleskom (aktívna, pasívna) 
    Inštalácie do priestorov s výbušnou atmosférou 
    Vonkajšie osvetlenie (vrátane dodávky stožiarov a zemných prác) 
    Výroba NN rozvádzačov a ovládacích pultov 
 
Záložné energetické 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

 



  SLABOPRÚDOVÉ ELEKTROINŠTALÁCIE 
 
Komunikačná infraštruktúra 
    Líniové stavby 
          • optické prepojenie objektov
          • optické distribučné mikrotrubičkové 
    Rádioreleové prepojenia 
    Televízne káblové rozvody 
    Pobočkové telefónne ústredne 
    Komunikačná infraštruktúra pre ostatné systémy 
 
Požiarno – technické zariadenia 
Slúžia na včasný zásah proti požiaru ešte pred príchodom zásahovej jednotky 
    Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
          • slúži na identifikáciu vzniknutého požiaru svetelným a akustickým signálom 
    Stabilné hasiace zariadenia  
    Požiarno-evakuačný rozhlas 
          • zariadenie na včasné vyrozumenie užívateľov objektu o vzniknutom požiarnom poplachu 
             a následne je určený na riadenú evakuáciu objektu 
    Zariadenie na odvod dymu a tepla 
    Značenie únikových ciest 
    Hasiace prístroje 
    Hydrantová sieť 
 
Zariadenia na ochranu majetku a osôb 
Súbor prostriedkov na elimináciu škôd majetku na zdravie klienta (bližšie Technická ochrana 
objektov) .

 



 TECHNICKÁ OCHRANA OBJEKTOV 
 

  Elektrický zabezpečovací systém
      najčastejší spôsob zabezpečenia priemyselných objektov
      s detekciou narušenia vo vybraných priestoroch (detektory  
      inštalované na vstupoch do objektov, chodbách, dôležitých 
      priestoroch)  

  Kamerový systém / Priemyselná televízia
      má rôzne funkcie využitia
      inštaluje sa na perimetri spolu s osvetlením na monitorovanie 
      vonkajšej hranice objektu
      monitoruje kľúčové technologické procesy
      monitoruje vybrané priestory (sklady, vstupy do budov 
      a dôležitých priestorov, parkoviská)
      využívajú sa termovízne kamery na sledovanie vysokých teplôt 

  Perimetrická ochrana objektov
      využíva sa na včasnú detekciu narušenia už na hranici objektu
      inštalujú sa mikrovlnné bariéry, infračervené bariéry, otrasové   
      detektory na plotoch, detekčné káble a systémy na oplotení 
      objektu 

  Elektrická požiarna signalizácia
      pre včasnú detekciu a varovanie pred požiarom využíva rôzne 
      typy hlásičov (opticko-dymové, tepelné, lineárne...) 

  Systém kontroly a riadenia vstupov
      pomocou nich sú monitorované a riadené vstupy do vybraných 
      priestorov
      dochádzkový a prístupový  systém ako súčasť SKV 

  Mechanické zábranné prostriedky
      oplotenie
      turnikety (interiérové/exteriérové), používajú sa pri vstupe do 
      objektov a vybraných priestorov v rámci objektu
      brány, rampy, dvere, úschovné prostriedky 

 GENERÁLNY DODÁVATEĽ
 Generálna dodávka stavby na kľúč zahŕňa 
      poskytnutie kompletnej projekčnej a inžinierskej činnosti 
      • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie 
      • územné rozhodnutie 
      • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) 
      • stavebné povolenie 
      • kolaudácia  - užívacie povolenie 

    realizácia diela 
    • projektový manažment, vedenie stavby
    • dodávka komplexných elektroinštalácií   
    • výber a riadenie subdodávateľov stavebnej časti  
    • výber a riadenie subdodávateľov ostatných častí 
       (Technického zabezpečenia budov) 
    • odovzdanie do prevádzky, zaškolenie personálu 
    záručný a pozáručný servis 

Bezpečnostný manažment 
    Komplexný bezpečnostný audit 
    Bezpečnostné projekty 
    Bezpečnostné a organizačné smernice 
    Bezpečnostná dokumentácia 
    Technické prostriedky na prácu 
    s dôvernými informáciami
    Bezpečnostné školenia
 



SERVIS 
 
Tento produkt je určený nielen pre nami inštalované zariadenia 
a nielen pre našich stálych zákazníkov a to pre: 
Komplexné dodávky silno a slaboprúdových inštalácií 
Komplexná technická ochrana objektov 
Generálne dodávky stavieb 

 
Vykonávame: 
• pravidelné kontroly v zmysle STN 
• odborné prehliadky a odborné skúšky(revízie) v zmysle STN 
• funkčné skúšky 
• odstraňovanie porúch na servisovaných zariadeniach 
• zaškolenie obsluhy 
• rozširovanie (upgrade) existujúcich systémov 

 
V rámci tohto produktu ponúkame komplexné 
servisné služby zabezpečovacích systémov: 

• NN rozvody a aplikácie 
• elektroinštalácie a umelé osvetlenie 
• vonkajšie a vnútorné osvetlenie 
• bleskozvody 
• meranie spotreby   
• záložné zdroje 
• integrovaný monitorovací systém 
• kamerový systém 
• elektrický zabezpečovací systém  
• elektrická požiarna signalizácia 
• komunikačné a informačné systémy 
• systém kontroly a riadenia vstupov 
• mechanické zábranné prostriedky
• telefónne ústredne
• evakuačný rozhlas 
• iné systémy 

    realizácia diela 
    • projektový manažment, vedenie stavby
    • dodávka komplexných elektroinštalácií   
    • výber a riadenie subdodávateľov stavebnej časti  
    • výber a riadenie subdodávateľov ostatných častí 
       (Technického zabezpečenia budov) 
    • odovzdanie do prevádzky, zaškolenie personálu 
    záručný a pozáručný servis 



Komunikačná infraštruktúra
- štrukturovaná kabeláž, wifi, 
  VoIP ( IP telefónia)

Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Napájanie elektrickou energiou

Telekomunikačná výstavba

Ochrana pred bleskom
- bleskozvody

Parkovací systém
Senzor

Monitorovanie perimetra

Vonkajšie osvetlenie

Optická infraštruktúra

Generálna dodávka 
- stavebné časti

Kamerový systém
vnútorných priestorov

Prístupový dochádzkový systém



Komunikačná infraštruktúra
- štrukturovaná kabeláž, wifi, 
  VoIP ( IP telefónia)

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
   - opticko dymové hlásiče
    - tepelné hlásiče

Elektrická požiarna signalizácia
- lineárne hlásiče

Transformačná stanica

Ochrana pred bleskom
- bleskozvody Rozhlasová signalizácia požiaru

Ozvučenie

Osvetlenie

UPS - zdroj nepretržitého napätie

Alternatívny zdroj energie
- fotovoltické panely

Mechanické zábranné prostriedky
- plot
- brána
- turniket
- rampa

Kamerový systém
- monitorovanie výrobného procesu

Kamerový systém
- monitorovanie pomocou termovíznych kamier
               - monitorovanie vonkajšieho priestoru

Kamerový systém
vnútorných priestorov



PRIEMYSEL   

sídlo firmy 
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1
031 01  Liptovský Mikuláš
Slovakia
tel/fax: +421 44 543 4770
servis:  +421 903 358 324

deltech@deltech.sk
www.deltech.sk

POBOČKY
Bratislava
Miletičova 23; 821 09  
tel.: +421 2 502 44 230 

Prešov
Budovateľská 59, 080 01

Zvolen
P.O.Hviezdoslava 34; 960 01

Žilina
M. Rázusa 13A, 010 01
  




