
 

 
 

 
 
 

 

FOXCONN Nitra a Trnava ( SONY) 

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Esser ob-
sahujúca približne 3000 hlásičov, 13 ústrední v sieti es-
sernet. Požiarny evakuačný rozhlas Variodyn.  

Celý systém  je integrovaný do grafického nadstavbové-
ho systému Winmag, ktorý okrem mapových podkladov a 
vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie alar-
mových scenárov. 

Inštalácia obsahuje tiež nasávací systém a 20 zariadení 
LWM1 s tepelným káblom. 

 

 

 

 
 
 

Logistické a distribu čné centrum                              
P3 Park Lozorno 

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Esser  
obsahujúca približne 2500 hlásičov, 15 ústrední v sieti 
essernet a grafický nadstavbový systém Winmag. Po-
žiarny evakuačný rozhlas Bosch Praesideo, Plena voice 
alarm a Variodyn.  

 

  

Mestský priemyselný a technologický   park 
Trnava  

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack 
seconet obsahujúca približne 300 hlásičov, 2 ústredne 
v sieti. Požiarny evakuačný rozhlas Bosch Plena voice 
alarm.  

  
 

 

Referencie  
V nasledujúcich riadkoch uvádzame najvýznamnejšie realizácie v oblasti systému EPS, HSP a požiarny 
evakuačný rozhlas, na ktorých sa zúčastnila naša firma dodávkou technológie, montážou a oživením: 

 



            Polyfunkcia L.Krá ľa, Trnava   

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack 
seconet obsahujúca približne 450 hlásičov. Požiarny 
evakuačný rozhlas Variodyn.  

 
 
 

 

                        Faurecia Hlohovec   

Elektrická požiarna signalizácia so systémom 
Schrack seconet približne 650 hlásičov. Celý systém  
je integrovaný do grafického nadstavbového sys-
tému C4, ktorý okrem mapových podkladov a 
vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie 
alarmových scenárov. 

 

             

          

Holiday Inn Trnava 

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack 
seconet obsahujúca približne 550 hlásičov.  Požiarny 
evakuačný rozhlas Bosch Plena voice alarm 

 
 
 
 Peter Vetter Hlohovec 

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Esser  

 
 
 

Slovenská filharmónia – REDUTA Bratislava 

 

Elektrická požiarna signalizácia so systémom 
Schrack seconet obsahujúca približne 550 hlásičov.     
Požiarny evakuačný rozhlas Bosch Praesideo.  Grafický 
nadstavbový systém C4. 

 
 
 

 



                  Dia Molding Nitra   

Elektrická požiarna signalizácia so systémom    Esser  

 

            Bekaert Hlohovec   

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Esser 
obsahujúca 4 ústredne, 600 hlásičov a optickú detekciu 
energokanála AP Sensing.  

Celý systém  je integrovaný do grafického nadstavbo-
vého systému Winmag, ktorý okrem mapových podkla-
dov a vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazova-
nie alarmových scenárov. 

            Bekaert Sládkovi čovo   

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Esser 
obsahujúca 2 ústredne a 900 hlásičov.  

Celý systém  je integrovaný do grafického nadstavbo-
vého systému C4, ktorý okrem mapových podkladov a 
vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie 
alarmových scenárov 

 

            Zimný štadión Trnava   

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Esser.  

 

Zámok Vig ľaš 
Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack 
seconet obsahujúca približne 500 hlásičov. Požiarny 
evakuačný rozhlas Bosch Plena voice alarm. 

 

Kaštie ľ Dolná Krupá  
Elektrická požiarna signalizácia so systémom Labor 

Strass obsahujúca približne 125 hlásičov 



Trnavská univerzita – Študentský domov  
Elektrická požiarna signalizácia so systémom  
Schrack seconet obsahujúca približne 500 hlásičov. 
Požiarny evakuačný rozhlas Bosch Plena voice alarm 

Univerzita Cyrila a Metoda Trnava  

Elektrická požiarna signalizácia Schrack seconet obsa-
hujúca približne 240 hlásičov.  

 

Hammerbacher SK, a.s., Pukanec  

Elektrická požiarna signalizácia so systémom 
Schrack seconet približne 600 hlásičov. Celý systém  
je integrovaný do grafického nadstavbového sys-
tému C4, ktorý okrem mapových podkladov a 
vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie 
alarmových scenárov. 

 

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra 
Mlyny UK – Staré grunty Bratislava 

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack 
seconet obsahujúca približne 600 hlásičov. Požiarny 
evakuačný rozhlas Esser Variodyn. Celý systém  je 
integrovaný do grafického nadstavbového systému C4 

Múzeum Holokaustu Sere ď 

Elektrická požiarna signalizácia so systémom          
Honeywell Esser FlexEs a IQControlC v sieti essernet. 

 



RELAX AQUA CENTRUM TRNAVA 
 

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack 
seconet obsahujúca približne 350 hlásičov. Požiarny 
evakuačný rozhlas Bosch Paviro.  

 
 
 

    Pečivárne Sere ď o. z.  
Trnavská cesta 946/14, 926 14 Sere ď 

 Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack 
seconet. Celý systém  je integrovaný do grafického 
nadstavbového systému C4, ktorý okrem mapových 
podkladov a vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zob-
razovanie alarmových scenárov. 

Mecaplast Slovakia  

Elektrická požiarna signalizácia so systémom          
Honeywell Esser FlexEs. 

 

A mnoho iných ako napr. 

Školiace stredisko VUJE a.s. Mochovce -  EPS a automatický systém hasenia 

Jadrová a  vyraďovacia spoločnosť,a.s. Jaslovské Bohunice- 2 budovy so systémom Esser 

Dieselgenerátorové stanice v objektoch SEPS Levice, Sučany a Moldava – systém EPS Schrack seconet 

Mabonex Slovakia, Vrbové EPS-Esser 

Amec Nuclear Trnava,  EPS – Esser 
Air Welding Nitra, EPS – Esser  
Hotel Koliba a hotel Senec Dodávka a montáž EPS-Esser 
Gymnázium Trnava, Na Hlinách - Dodávka a montáž EPS-Esser 

Arcibiskupský úrad Trnava Dodávka a montáž EPS-Esser 


