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Víziou spoločnosti ELMARK PLUS je poskytovať sofistikované technické riešenia v elektrotechnike, 
vo svojich dôsledkoch smerujúce k pozitívnym ekologickým vplyvom, pod heslom 
TECHNOLOGY FOR ECOLOGY. Tomu odpovedá i rozdelenie spoločnosti na tri základné divízie, 
z ktorých každá má svoj podiel na efektívnej spotrebe/výrobe elektrickej energie u zákazníka.

Ako prvá je divízia elektrických pohonov. Spoločnosť ELMARK PLUS je oficiálny distribútor 
a autorizovaný servisný partner 
fínskeho výrobcu frekvenčných meničov 
Vacon na Slovensku. V rámci pohonov 
taktiež spolupracujeme s popredným  
výrobcom softštartérov - spoločnosťou  
AuCom Electronics, ako aj s jedným 
z najväčších nemeckých výrobcov 
elektromotorov Helmke.

V rámci druhej divízie sa naša 
spoločnosť aktívne podieľa na výstavbe 
fotovoltických elektrární prostredníctvom 
dodávok invertorov (striedačov), ktoré 
sú postavené na báze modulov Vacon. Ako jedni z prvých centralizovaných riešení zaujímajú naše 
riešenia nezastupiteľné miesto na trhu v rámci celej Európy.

Ako tretia je naša divízia nabíjacích staníc pre elektromobily. Naša spoločnosť je oficiálnym 
distribútorom a autorizovaným servisným partnerom pre francúzsku spoločnosť DBT-CEV 
pre Slovensko a Českú republiku . Spoločnosť DBT-CEV vyrába nabíjacie a rýchlonabíjacie stanice 

s viac ako dvadsať ročnou skúsenosťou.

Vo všetkých  uvedených oblastiach 
ponúkame odborný inžiniering, ktorý 
zahŕňa návrh, projekt, dodávku i samotnú 
realizáciu. V týchto oblastiach sa snažíme 
okrem technickej úrovne pridávať 
i rozmer druhý, ten ľudský, pretože v našej 
spoločnosti veríme, že dobré obchodné 
vzťahy sú založené hlavne na dobrých 
medziľudských vzťahoch.

Spoločnosť sídli v Šali, kde sa nachádzajú 
i skladové priestory a servisné centrum 
pre Slovensko.

O nás
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Frekvenčné meniče Vacon

Fínska spoločnosť Vacon s centrálou v meste 
Vaasa  bola založená v roku 1993. Celosvetovo 
zamestnáva viac ako 1500 ľudí a venuje sa výhradne  vývoju a produkcii frekvenčných meničov 
a striedačov. Vďaka svojej úzkej špecializácii  sa Vacon zaradil medzi najvýznamnejších svetových 
výrobcov, najmä v oblasti veľkých výkonov a špeciálnych aplikácií, ale i jednoduchých kompaktných 
meničov nízkych výkonov. Produktové portfólio je v rozmedzí od 0,25 kW až po 5,3 MW. 

Spoločnosť ELMARK PLUS je oficiálny 
distribútor a autorizovaný servisný 
partner spoločnosti Vacon na Slovensku. 
Disponujeme skladovými zásobami 
vyplývajúcimi z našej distribútorskej 
zmluvy, ako i servisným strediskom. 
Poskytujeme kompletnú technickú 
podporu, oživenie a uvedenie 
do prevádzky, záručný a pozáručný 
servis. Všetci naši servisní pracovníci sú 
zaškolení priamo vo Vacone a disponujú 
oprávnením na vykonávanie servisných 
prác.
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Elektrické pohony

Softštartéry AuCom

Spoločnosť AuCom Electronics so sídlom na Novom Zélande 
sa radí medzi lídrov na celosvetovom trhu so softštartérmi 
AuCom Electronics pôsobí v oblasti kontrolovaného spúšťania 
elektromotorov od 70-tych rokov minulého storočia. Pre kvalitu 
produktov, úzke zameranie a pionierstvo v optimalizácii rozbehov sme si vybrali ako dodávateľa 
a partnera práve spoločnosť AuCom Electronics. Široké produktové portfólio, nízkonapäťové 
a vysokonapäťové riešenia, výkonová škála od 7,5kW – 1000kW NN a 0,18MW – 5,5MW VN 
ponúkajú takmer kompletné pokrytie na trhu.

Elektromotory Helmke

So svojou centrálou v Nemecku a históriou siahajúcou až 
do tridsiatych rokov dvadsiateho storočia sa  spoločnosť 
Helmke radí medzi renomovaných výrobcov a dodávateľov elektrických motorov. Helmke ponúka  

štandardizované a špeciálne elektromotory pre väčšinu 
priemyselných aplikácií (NN, VN) s výkonovou škálou 
od 0,06 kW – 25.000 kW. Prostredníctvom partnerstva 

so spoločnosťou ELMARK PLUS sa značka Helmke 
presadzuje i na slovenskom trhu. Nevyhnutnou súčasťou 

nášho pôsobenia na trhu s elektrickými pohonmi je 
kvalitný producent a dodávateľ elektromotorov, ktorým 
je práve pre uvedené kvality spoločnosť Helmke.
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Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie - striedače pre fotovoltické elektrárne (FVE)

Tím odborníkov spoločnosti ELMARK PLUS má bohaté skúsenosti s návrhom, realizáciou 
a údržbou/servisom striedačov a kompaktných invertorových staníc pre fotovoltické elektrárne. 
Zabezpečujeme dodávku striedačov na báze modulov Vacon, kioskov a ostatnej výzbroje vrátane 
transformátorov, zlučovacích skriniek a monitoringu FVE. Celkovo sa náš tím podieľal na viac 

ako 100 MW inštalovaného výkonu v rámci 
Čiech a Slovenska a viac ako 40 MW 
inštalovaného výkonu v rámci Rumunska, 
Bulharska a Maďarska, kde stále pribúdajú 
nové projekty. Naše striedače,  ktorých 
„srdcom“ je výkonový modul značky 
Vacon patria medzi prvé na trhu, ktoré 
poskytujú funkciu „Master-Follower“. Táto 
funkcia predstavuje jedinečný koncept 
zabezpečujúci vyššiu efektivitu, spoľahlivosť 
a funkčnosť veľkých FVE. Naše striedače 
majú certifikáty TUV a SGS.
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Nabíjacie stanice pre elektromobily

Nabíjacie stanice pre elektromobily

V rámci firemnej filozofie sme si nemohli nevšimnúť napredujúcu 
oblasť elektromobility. Naše zameranie na výkonovú elektroniku 
nás nasmerovalo na nabíjacie stanice. Sme  výhradným distribútorom a servisnou organizáciou   
francúzskeho producenta nabíjacích staníc DBT-CEV na Slovensku a v Českej republike. DBT-CEV 
je už 20 rokov európskym lídrom v návrhu a výrobe nabíjacích staníc pre elektromobily. V oblasti 
rýchlonabíjacích staníc DBT-CEV stavia na špičkovej japonskej technológii z dielne NISSAN. 
Na báze produktov od DBT-CEV inštalujeme nabíjacie stanice na kľúč podľa potrieb zákazníka.  
Portfólio produktov zahŕňa všetky typy nabíjacích staníc, od pomalých nabíjacích staníc wallboxov 

až po samostatne stojace rýchlonabíjacie stanice. Dodávame nabíjacie 
stanice pre všetky typy komerčných elektromobilov podľa želania 

zákazníka

Na území Slovenska Čiech a Poľska máme viacero zrealizovaných 
inštalácií pre našich partnerov, ktoré s rozvojom elektromobility 
neustále pribúdajú. Najviac nás  teší naša vlastná rýchlonabíjacia 
stanica v Šali. Je to historicky tretia rýchlonabíjacia stanica 
na Slovensku.
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Servis a technická podpora

ELMARK PLUS je autorizovaným servisným partnerom spoločností Vacon, AuCom Electronics 
a DBT-CEV na Slovensku. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis, priamo na mieste inštalácie, 
ako aj v servisnom stredisku v sídle firmy. Vyškolení pracovníci, skladové zásoby produktov 
a náhradných dielov a dlhoročné skúsenosti s uvedenými partnermi dávajú tie najlepšie predpoklady 
pre vyriešenie všetkých technických problémov.

Zabezpečujeme:
•	 návrh technického riešenia
•	 realizáciu riešenia vrátane elektroinštalácie (dodávka na kľúč)
•	 servis a profylaktické prehliadky dodaných zariadení 
•	 možnosť 24 hodinovej pohotovosti a „HOT LINE“ servis
•	 riešenie problémov v spolupráci s výrobnými závodmi

Elektrocentrály

Elektrocentrály

Do portfólia produktov, s ktorými naša spoločnosť 
disponuje patria i elektrocentrály slovenského výrobcu. 
Medzi výhody týchto elektrocentrál patrí najmä:  
robustný rám, odnímateľný podvozok, umiestnenie 
palivovej nádrže pod motorom a generátorom, použitie 
mikroprocesorového regulátora otáčok, servomotora 
a overené spoľahlivé motory Honda.



Kontakty:
Tel.: +421 31 789 91 99
Fax.: +421 31 770 50 10
Mail: info@elmarkplus.com
Web: www.elmarkplus.com

Adresa:
ELMARK PLUS s.r.o.
Kráľovská 796/43

areál Enpark, vchod A
927 01 Šaľa
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