
OPTIMALIZÁCIA 
ENERGETICKÉHO 
HOSPODÁRSTVA



O nás...

ENSTRA je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou a dodávkou
elektrickej energie a tepla v rámci miestnych distribučných sústav.
Orientuje sa tiež na obnoviteľné zdroje energie, kombinovanú výrobu
elektriny a tepla. Do portfólia klientov patria najmä priemyselné parky,
logistické centrá, retailové a biznis centrá. V súčasnosti prevádzkuje na
celom území SR cez 70 miestnych distribučných sústav.



VYTVORENIE A PREVÁDZKOVANIE MDS
(MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY)

Cieľom vytvorenia miestnej distribučnej sústavy je vytvorenie komunity odberateľov
elektrickej energie napojených na jeden transformátor za účelom maximalizácie
ziskov z jej prevádzky pre majiteľa energetických zariadení alebo prepojenie
viacerých transformátorov za účelom zníženia fixných nákladov na elektrinu.

• Zriadenie MDS – výstavba, prenájom alebo kúpa energetických zariadení 

• Kompletná technická a legislatívna správa MDS

• Maximalizácia ziskov z prevádzky MDS – podiel na výnosoch 

• Pripojenie zdrojov elektrickej energie do sústavy MDS

• Realizácia dispečerských systémov pre riadenie zdrojov EE 

• Prevádzkovanie MDS – aj s optimalizáciou fixných nákladov 



IMPLEMENTÁCIA ENERGETICKÝCH 
ZARIADENÍ V MDS A PODNIKOCH

Fotovoltaika

KogeneráciaDiesel generátor

Veterná energia

Elektro nabíjačky

Batériový systém

Systém pre 
riadenie a 
správu energií

 riešenie úspor pri nákupe energie a 
zvyšovanie nezávislosti od premenlivých cien

 použitie vlastnej zelenej energie na svoju 
výrobu elektriny a tepla

 zabezpečenie vlastnej energetickej zálohy pre 
vašu výrobu

 optimalizácia vstupných a prevádzkových 
nákladov znížením kapacity pripojenia

 Úplný outsourcing energetiky vo vašom 
podniku za účelom zníženia nákladov a 
vytvorenie dodatočných ziskov z prevádzky



IMPLEMENTÁCIA BATÉRIOVÝCH 
SYSTÉMOV

INŠTALÁCIA
a všetky potrebné dodávky, 

inžiniering a projektové 
činnosti

SERVIS
a prevádzka všetkých komponentov 

vlastným kvalifikovaným 
personálom

SLUŽBY
od modelu pre financovanie 

až po dopojenie do siete 
virtuálnej elektrárne

Riadenie špičiek
 batérie dokážu strážiť rezervovanú kapacitu podľa

potreby - regulovať a znižovať jej hodnotu

Podpora pre obnoviteľné zdroje
 Pre zdroje ktorých využitie nevieme priamo ovplyvniť
 Prepojenie s optimalizačnými a predikčnými modelmi

Kvalita dodávanej energie
 Riešenie problémov s jej dodávkou
 Riadenie a obmedzenie účinníka
 Funkcia záložného zdroja



Naše referencie v priemysle 
pri nulovej investícii klienta

 TESLA Liptovský Hrádok a.s.        úspora až 150 000€
 GGT a.s. úspora až   75 000€
 Mäsokombinát Lučenec               úspora až 2 000 000€

Jedno zmluvné obdobie s opciou predĺženia: 



ENSTRA a.s.
Kálov 1

010 01, Žilina
Slovensko
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