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Úvod
Spoločnosť Alexoo Slovakia je poskytovateľom energeticky efektívnych riešení.
Sme distribútorom regulátorov osvetlenia LEC, regulátorov spotreby ComEC,
regulátorov motorov SinuMEC a taktiež distribútorom optimalizátorov ECO3
a ESM určených na úsporu energie a znižovanie nákladov klimatizácií, chladiacich
systémov a systémov s tepelným čerpadlom.
V posledných desaťročiach sa kvôli rýchlo
rastúcemu dopytu po elektrickej energii a
rastúcemu počtu elektrických spotrebičov
neustále zvyšovalo aj dodávané sieťové napätie
s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň.

Smernica EU Electricity Quality and Supply Regulations
(EQS) definovala jednotné sieťové napaťie na úrovni 230V
±10%, t.j. v rozmedzí 207V - 253V z dôvodu zmien dopytu,
infraštruktúry a ďalsích faktorov. Podľa EQS a
medzinárodnej normy IEC 60038 musí každé elektrické
zariadenie s označením CE bezpečne fungovať v tomto

Elektrické spotrebiče s indukčnými vlastnosťami,
ako sú chladničky, klimatizácia a kompresory sú
účinnejšie, keď dodávané napätie je regulované
a stabilné.

Jedná sa o unikátne riešenie s návratnosťou 2 až 4 roky
ktoré je overené viac než 25 000 inštaláciami po celom
svete vrátane slovenska
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Technológia
Je bežným javom, že v sieti nájdeme prepätie, ktoré ako
užívateľ nepožadujeme, skôr naopak – dochádza kvôli
tomu k poškodzovaniu spotrebičov a svetelných zdrojov.

Plytvanie energiou

Za toto prepätie každý užívateľ platí.

Prepätie

Zariadenia, ktoré inštalujeme, regulujú odobranú
elektrickú energiu na tu skutočne potrebnú pre danú
prevádzku.

Ideálne napätie

Poruchovosť zariadení

{ 225 V
Zóna energetických úspor

{ 215 V

Podľa normy musí byť v sieti vždy napätie od 207-253V.
Podpätie
Na tieto hodnoty sú pripravený aj výrobcovia, aby ich
zariadenia boli v tomto rozsahu napätia funkčné. Vzniká tu
teda veľký priestor pre reguláciu a úsporu, ktorú s Vami pripravíme individuálne podľa typu vašej prevádzky a zariadení.
Pri niektorých riešeniach sme schopný navrhnúť princíp úspory až o 35%, čo je veľmi výrazná úspora.

ComEC
Je univerzálny regulátor energie pre komerčné použitia
Ušetrí až 18% elektriny z kompletného odberu
Regulácia privádzaného napätia – znížením napätia až o 20V a jeho stabilizovaním na
optimálnu úroveň zvyšuje a predlžuje životnosť zariadení

LEC
Je jednotka pre riadenie príkonu a stabilizáciu osvetľovacích sústav
Princíp redukcie sieťového napätia s úsporou do výšky 35%
Využitie pre vonkajšie osvetlenie, komerčné priestory, priemyslové
priestory

SinuMEC
Je riadiaca jednotka pre napájanie asynchrónnych motorov
Najmodernejšie riešenie optimalizácie úspory energie a účinnosti trojfázových
asynchrónnych motorov s úsporou až 20%
Využitie predovšetkým v priemyslu a verejnej preprave

ECO3
Je riadiaca jednotka zvyšujúca efektivitu chladiacich systémov a klimatizácií
Ušetri až 25% na chladiacich systémov, klimatizácií a tepelných čerpadiel
Vhodné do domácností, kancelárií a objektov s menšími chladiacimi zariadeniami

ESM
Je jednotka znižujúca náklady na prevádzku a údržbu chladiacich zariadení
Úspora energie až do výše 15%
Zvyšuje energetickú účinnosť existujúcich chladiacich zariadení, alebo tepelných čerpadiel –
vhodné do veľkých prevádzok s obsahujúcich viacero kompresorov

ComEC

Zníženie emisií CO2
Okamžitá úspora až 18%
Priemerná návratnosť investície 2 roky
JE UNIVERZÁLNY REGULÁTOR SPOTREBY URČENÝ NA KOMERČNÉ POUŽITIE

V čom spočíva úspora energie

Vyššia kvalita elektrickej energie

Elektrické zariadenia a spotrebiče dostupné na trhu sú
konštruované pre prácu v rozpätí napätia od viac ako 240
V po menej ako 220 V. Vysoké napätie spôsobuje neefektívne používanie zariadenia, zvýšené straty a plytvanie
energiou. Zariadenie ComEC reguluje dodávané napätie,
pričom zlepšuje celkovú energetickú účinnosť znížením
napätia až o 20 V a jeho stabilizáciou na úrovni, pri ktorej
bude zariadenie pracovať najúčinnejšie. Prevádzka
elektrického zariadenia so zníženým a stabilizovaným
napätím generuje energetické úspory vo výške až 18 %.
Regulátor spotreby ComEC okrem toho znižuje straty a
poskytuje rýchlu návratnosť vašej investície.

Systém ComEC priaznivo vplýva na kvalitu elektrickej
energie. Elektrickým obvodom dodáva čistú sínusovú
vlnu, neobsahuje harmonické kmity a má takmer nulové
celkové harmonické skreslenie, čím redukuje poruchy
elektrických zariadení. Regulácia napätia pre induktívne
záťaže ako napr. klimatizácie, kompresory a čerpadlá
pomáha znižovať jalový výkon (KVAR), čím prispieva k
ochrane životného prostredia a minimalizuje riziká
penalizácie od poskytovateľov elektrickej energie.

Vysoká spoľahlivosť
Odolná konštrukcia regulátora spotreby ComEC zaručuje
maximálnu robustnosť. ComEC dobre znáša rušivé
elektrické prostredie a zvláda aj náročné klimatické
podmienky. Na ešte dôkladnejšiu elimináciu rizika poruchy
má regulátor ComEC zabudovaný ochranný mechanizmus
- automatický a manuálny bypass a ochranu výstupného
okruhu.

Podporuje všetky druhy záťaže
Keďže regulátor ComEC znižuje a stabilizuje napätie zo
zdroja, výhodou sú okamžité úspory. Každý druh záťaže
generuje úspory v určitom rozsahu, napríklad:

Použitie
·
·
·
·
·
·

priemyselná výroba
vzduchotechnika a klimatizácia
veľkoobchod a maloobchod
hotely a reštaurácie
nemocnice a školy
kancelárie a garáže

TYP ZÁŤAŽE

ÚSPORY

Výbojkové osvetľovacie systémy
Časované alebo neustále fungujúce vyhrievacie zariadenie
Chladničky a mrazničky
Kuchynské spotrebiče, kávovary, čajové kanvice, hriankovače, mikrovlnné rúry
Klimatizačné jednotky a ventilácia
Induktívne záťaže – motory, čerpadlá, kompresory a pod.
Elektronické a počítačové vybavenie

18% - 21%
10% - 16%
6% - 14%
8% - 16%
4% - 7%
2% - 4%
1% - 3%

ComEC

LEC
Zníženie emisií CO2
Úspora energie 15% - 35%
Priemerná návratnosť investície 2 - 4 roky

JE REGULÁTOR ENERGIE NAVRHNUTÝ PRE OVLÁDANIE A STABILIZÁCIU NAPÄTIA DODÁVANÉHO DO
OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ

Lighting Energy Controller

Výhody

Zariadenie, vďaka ktorému dokážete ušetriť od 15% do
35% nákladov na osvetlenie.
Regulátor energie LEC je navrhnutý pre ovládanie a
stabilizáciu napätia dodávaného do osvetľovacích
systémov.

• 15 % – 35 % — okamžitá priama úspora energie
• zníženie kapitálových nákladov a nákladov na údržbu
• stabilizácia napätia
• kompaktná veľkosť a nízka hmotnosť
• vysoká účinnosť — straty energie sú menšie ako 1 %
• bez zmeny existujúcej infraštruktúry
• predĺženie životnosti existujúcich svetiel
• jasne merateľné výsledky
• návratnosť investície do 2 rokov
• ochrana životného prostredia znížením emisií Co2

Načo svietiť s 230V keď vám stačí len 210V?
LEC okamžite zníži spotrebu energie, pričom zachová
normu osvetlenia potrebnú pre dané miesto.
Patentovaný dizajn LEC má kompaktnú veľkosť a
jednoducho sa inštaluje na steny, do elektrických
rozvádzačov alebo do externých skriniek. Široká paleta
veľkostí od 10A/2.5kVA (jednofázový) do
250A/175kVA (trojfázový) umožňuje použitie systému v
malom, stredne veľkom a veľkom rozsahu.

Použitie
osvetlenie
· ulíc a ciest,
· diaľnic a tunelov,
· logistických centier a tovární
· čerpacích staníc
· maloobchodných predajní a obchodov

LEC A

LEC A SP

LEC B

SinuMEC

Priemerná návratnosť investície 2 roky
Zníženie emisií CO2
Úspora až 20%

Technológia Regulácie A Ovládania Napätia Je Výhodnejšia Ako Frekvenčné Riadenie A Prevyšuje Softštartéry
Efektívny sínusový regulátor motorov na striedavý prúd
s konštantnými otáčkami a premenlivým zaťažením.
Multifunkčný regulátor zlepšuje energetickú účinnosť,
spoľahlivosť a regulovaním napájacieho napätia motora
znižuje prevádzkové náklady.

Výhody
• Štartovanie motora
spúšťací prúd je zvyčajne dvojnásobok nominálneho
• Energetická účinnosť
znižuje spotrebu energie (kWh) a straty zariadenia
• Kvalita výkonu
filtrovanie harmonických kmitov a korekcia účinníka
• Údržba
predlžuje životnosť motora, znižuje náklady na údržbu

Riadenie napätia
Systém SinuMEC je vybudovaný na patentovanej technológii,
ktorá umožňuje riadenie napätia dodávaného do motora na
striedavý prúd. Využívaním špeciálnych metód pre
kombináciu trojfázových napäťových vektorov, SinuMEC
reguluje amplitúdu napätia, pričom zachováva čistý sínusový
tvar vlny, bez generovania harmonických kmitov a bez
elektromagnetických interferencií (EMI/RFI). SinuMEC
automaticky reguluje napätie dodávané do motora podľa jeho
zaťaženia. Týmto spôsobom je prevádzka optimalizovaná,
pričom sú zachované rovnaké prevádzkové podmienky.
Znížením napätia SinuMEC dynamicky nastavuje plný výkon
motora na 100 %, 50 % alebo 25 % jeho pôvodnej hodnoty
výkonu.

Použitie
MOŽNOSTI POUŽITIA
Priemyselné :
Granulátory, drviče, trhacie stroje , frézy, vákuové čerpadlá,
hydraulické čerpadlá, čerpadlá na blato a kal , dopravníky,
korčekové výťahy, mixéry, lisy, ventilátory a mnoho iných
Komerčné :
Eskalátory, pohyblivé chodníky,ventilátory a mnoho iných

Spôsoby pripojenia
SinuMEC

SinuMEC

SinuMEC

M

M

Do série

Do vnútorného
trojúholníka

3

ECO & ESM

Zníženie emisií CO2
Priemerná úspora 15% (kWh)

ŠPIČKOVÉ RIEŠENIE NA ÚSPORU ENERGIE A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV CHLADIACICH ZARIADENÍ
Zariadenia ECO3 a ESM od spoločnosti Smartcool dokážu znížiť spotrebu elektrickej energie súvisiacej s prevádzkou
kompresora pri vysokých záťažiach o 10 % (kW) a v priemere až o 15 % (kWh). A to všetko bez rizika pre existujúce
zariadenia, pracovné podmienky či pohodlie.

Všetky riešenia sú prispôsobené potrebám klienta, ECO3 a ESM vám ponúkajú tieto výhody
·
·
·
·
·
·

Priame zníženie odberu elektrickej energie a nárast úspory energie pre všetky vzduchové klimatizačné a
chladiace systémy a systémy s tepelným čerpadlom (HVAC-R)
Bezúdržbová prevádzka
Overiteľná úspora
Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu chladiacich zariadení
Ochrana životného prostredia znížením množstva vypúšťaných misií
Kompatibilné so všetkými existujúcimi zariadeniami a ovládačmi

Optimalizácia cyklu

Použitie

Technológia dynamicky prispôsobí dĺžku každého
chladiaceho cyklu s cieľom umožniť kompresoru pracovať
častejšie v najúčinnejšom pásme nasávacieho tlaku. Toto
riešenie je použité v tisícoch vzduchových klimatizačnýcha
chladiacich systémov a systémov s tepelným čerpadlom.
Táto technológia je použitá v zariadeniach ECO3 aj ESM.

Prakticky každý klimatizačný systém s jedným alebo viac
kompresormi, komerčné strešné zariadenia, bytové
systémy, systémy s tepelným čerpadlom, chladiace regály,
komplexné chladiace systémy.

ECO3
Efektívne skracuje čas práce klimatizácií, chladiacich
systémov a tepelných čerpadiel (HVAC-R). Je kompatibilný
prakticky s každým klimatizačným systémom s termostatom
a maximálne dvoma kompresormi. Overiteľná úspora 10%
– 25%. Bezúdržbová prevádzka a rýchla inštalácia. Vhodné
do domácností, kancelárií a objektov s menšími chladiacimi
zariadeniami.

ESM
Zvyšuje energetickú úcinnost existujúcich chladiacich
zariadení, alebo tepelných cerpadiel bez rizika zmeny
pracovných podmienok, teploty ci vlhkosti. Úspora 8% –
15% viditelná priamo na displeji zariadenia. Znižuje náklady
na prevádzku aúdržbu chladiacich zariadení. Obsahuje
automatický a manuálny bypass. Rýchla návratnost
investície. ESM je vhodné do velkých prevádzok s
chladicmi obsahujúcich viacero kompresorov.

Inštalované projekty na Slovensku
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vaillant Group Slovakia (LEC) – úspora 24% na osvetlení hál
Obchodné centrum Danubia (LEC) – úspora 28% na osvetlení parkoviska
Protherm (LEC) – úspora 18% na osvetlení haly
Administratívna budova – veľvyslanectvo Švajčiarska a Cyprusu (ComEC) – úspora 7,3%
Zimný štadión Vladimíra Dzurillu (LEC) – úspora 29% na osvetlení ľadovej plochy
Kuempers (LEC) –úspora 29,39% v halách
SHP Harmanec (LEC) – úspora 24% v sklade
Kuvert (LEC) – úspora 19,5% v sklade
ČP Slovnaft Bajkalská (LEC) – úspora 26,9% na vonkajšom osvetlení
TESCO Zlaté piesky (LEC) – 19% úspora na osvetlení skladov
PSL (LEC) – úspora 27,25% na osvetlení haly
Matador Industries (LEC) – úspora 26,9% na osvetlení haly
LIDL, Bratislava (ComEC) – úspora 5,1% z celkovej spotreby
CBA, Nitra (ComEC) – úspora 9,8% z celkovej spotreby
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