


ELVOSOLAR, a. s. dosiahla v oblasti “zelenej energie” výrazné úspechy v slovenskom  
aj stredoeurópskom rozmere. Ako pôvodne dcérska spoločnosť ELVOD, a.s. (ktorá  
nadväzuje na úspešnú, vyše 60-ročnú skúsenosť SAG ELEKTROVOD v oblasti  
elektroenergetiky) sme od roku 2009 inštalovali a dlhodobo prevádzkujeme  
obnoviteľné zdroje elektrickej energie s celkovým výkonom takmer 40 MW.

Našimi partnermi v realizovaných projektoch boli okrem domácich subjektov 
aj významné globálne spoločnosti ako juhokórejský a nemecký Samsung, 
holandský European SolarLand Holding, rakúska Renergie – Raiffeisen,  
či Contour Global z USA.

Sme členom podnikateľskej skupiny LUKA & BRAMER GROUP.

Postavených fotovoltických elektrárni 
úspešne zapojených od 2009

Prevádzkovaných elektrárni 
v súčastnosti

Celkový inštalovaný výkon všetkých 
postavených a prevádzkovaných elektrární
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O nás



Optimalizácia spotreby energie

Využitie obnoviteľných zdrojov

Tepelné čerpadláFotovoltika Fototermika

Absorber - premena odpadového tepla na chlad

Energy saver - zníženie spotreby elektrickej energie 
a predĺženie životnosti zariadení
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ORC jednotky - premena odpadového tepla  
na elektrickú energiu
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Zelené strechy - tepelná izolácia, zníženie prašnosti 
a hlučnosti, redukcia odtoku dažďovej vody



Súkromný sektor

Kľúčové sektory

Výrobné podniky, kancelárske budovy, banky, hotely a sklady

ELVOSOLAR, a.s. predstavuje pre klientov a obchodných  
partnerov prístup k overeným technológiám, skúsenosť 
s implementáciou projektov a finančnú stabilitu.

NEMOCNICA
FIRMA



Verejný sektor

Domácnosti

Školy, nemocnice a administratívne budovy

Rodinné a bytové domy



Návrh vhodného riešenia s ohľadom na návratnosť investícií

Energetický audit s návrhom úsporných opatrení

Optimalizácia prevádzkových parametrov energetických zariadení

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Realizácie diela na „kľúč“

Prevádzka a údržba zariadení s komplexným servisom

Vzdialený monitoring s pripojením na dispečing

Údržba a oprava NN/VN rozvodní

Povinné revízie a revízne správy podľa platných zákonov a technických noriem

Diagnostika výroby, zaznamenávanie a odstraňovanie porúch, reporting

Financovanie

Služby pre Vás



Modelové riešenie pre optimalizáciu

Zistenie skutkového stavu  
a požiadaviek na optimalizáciu

Návrh riešení so zameraním  
na efektívnosť a optimalizáciu

Výpočet návratnosti investície  
a výber vhodného financovania

Realizácia riešenia „na kľúč“

Vzdialený monitoring,  
komplexný servis

Analýza energetických parametrov

ZákazníkElvosolar

Výber vhodného riešenia

Prevzatie diela

Financovanie

Stretnutie
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Agátová 22, P.O.BOX 108, 841 01 Bratislava
+ 421 905 609 462, obchod@elvosolar.sk
www.elvosolar.sk

̋ ̋Kvalita, 
profesionalita 
a spoľahlivosť


