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Děkujeme všem našim zákazníkům za
spolupráci a za jejich důvěru.

Silektro s.r.o.
Vybrané reference záložních zdrojů UPS a motorgenerátorů

O nás
Česká společnost Silektro s.r.o. byla založena v roce
1993 a od začátku patřila mezi průkopníky řešení
problematiky poruch v napájecích sítích, zejména
ochrany proti přepětí.
V současné době je předmětem naší činnosti
poskytování návrhu technického řešení, dodávek
technologií, realizace na klíč a následného záručního
a pozáručního servisu v oblasti záložních zdrojů UPS,
motorgenerátorů a fotovoltaických elektráren.
Zakládáme si na ověřené kvalitě a dlouhodobé
spolehlivosti dodávaných zařízení.
Díky dlouholetým zkušenostem a profesionálnímu
týmu pracovníků Vám můžeme pomoci při výběru
vhodného řešení zálohovaného napájení a výstavby
fotovoltaických elektráren.
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Již od roku 1993 dodáváme
technologie záložního napájení do
nejvýznamnějších odvětví v České
republice a na Slovensku.
Vybrané reference jsme rozdělili do
následujících skupin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT, telekomunikace a datová centra
Průmyslová výroba
Silniční a železniční doprava
Banky a pojišťovny
Státní správa, podniky a IZS
Obchodní a zábavní centra
Administrativní a bytové objekty
Vodohospodářství
Zdravotnictví
Logistika
Památkové objekty a muzea
Sportovní objekty
Školství, věda a výzkum
Zemědělství
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IT, telekomunikace a datová centra
Zálohování datových center
•
•
•

Zálohování napájení datových center pomocí
motorgenerátorů a záložních zdrojů UPS.
Rozšířené palivové hospodářství.
Dodávky na klíč včetně realizace a následného
servisu.

Významní zákazníci
•

Škoda Auto, a.s., DCI Czech a.s., Continental
Automotive Czech Republic s.r.o., Český
hydrometeorologický ústav, NEC Deutschland
GmbH, Česká pošta, s.p., LICA a.s.,
TISKÁRNA STÁTNÍCH CENIN s.p., EATON
ELEKTROTECHNIKA s.r.o., KARNEVAL
MEDIA, ERICSSON, IBM Česká republika

Významné zakázky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DC Zeleneč pro Tiskárnu státních cenin
DC ČHMÚ Praha Komořany
DC LICA Nymburk
DC Anselm IT4 Ostrava
DC Karneval Media (UPC)
DC Škoda Auto NCC a INCC
Napájení vysílačů mobilní sítě OSKAR
DC CKU Olšanská, Vakus Vítkov
Realizace napájecích sítí a Faradayových klecí
pro IBM
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Průmyslová výroba
Zálohování výrobních technologií
pro automobilový průmysl
•

Návrh technického řešení a realizace
zálohování řídících systémů a výrobních
linek pomocí UPS a motorgenerátorů včetně
následného servisu s pohotovostí.

Významní zákazníci
•

ŠKODA AUTO a.s., Magna Automotive (CZ)
s.r.o., EP Group, s.r.o., ANTOLIN LIBAN, s.r.o.,
IMONT spol. s r.o., ARLA PLAST s.r.o., EATON
ELEKTROTECHNIKA s.r.o., Johnson Controls
International spol. s r.o., Esmont servis s.r.o.,
Českomoravský cement, a.s. - Závod Radotín,
PANASONIC ČR, Cement Hranice a.s., ČKD
DIZ, a.s., KNAUF INSULATION spol. s r.o.,
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.,
Magna Exteriors s.r.o., Magna Interiors s.r.o.,
JOSYMA MB, s.r.o., Antolin LIBAN s.r.o., SAAB
Czech s.r.o.

Významné zakázky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zálohování výrobní linky Continental
Automative
Zálohování výrobní haly Magna BMW
Zálohování lakovny ve Škoda Auto
Zálohování výrobní linky LEAR
Zálohování výrobní linku Hutchinson
Zálohování výrobní linky Arla Plast
Zálohování výrobních linek Antolin Liban
Zálohování výrobních linek Johnson Controls
Zálohování výroby PRESSOL Tachov
Zálohování výrobních linek pro KNAUF
INSULATION
Zálohování výroby Magna Lipovka v Rychnově
nad Kněžnou
Zálohování výroby v Cementárně Radotín
Zálohování výroby PANASONIC v ČR
Zálohování výrobních linek Antolin Liban
Realizace ochrany napájení výrobních linek
ŠKODA AUTO
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Zdravotnictví
Zálohované napájení technologií ve
zdravotnictví
•

•

Návrh, dodávka a realizace zálohovaného
napájení nemocnic a zdravotnických objektů
včetně následného servisu.
Dodávky záložních zdrojů UPS pro
zdravotnické laboratorní přístroje.

Významní zákazníci
•

Nemocnice Tanvald, s.r.o., Chlazení
Špaček, s.r.o., Siemens Healthcare, s.r.o.,
KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.,
Nemocnice Brandýs s.r.o., Psychiatrická
nemocnice Horní Beřkovice, Nemocnice sv.
Zdislavy,a.s., Orifarm Supply s.r.o., SÍRIUS
OPAVA, Nemocnice Brandýs s.r.o., Nemocnice
Mostiště, MEDITERRA, PROMEDICA PRAHA
GROUP, a.s.

Významné zakázky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizace UPS pro SÍRIUS OPAVA
Realizace zálohovaného napájení nemocnice
Beřkovice
Realizace zálohovaného napájení nemocnice
Brandýs
Realizace zálohovaného napájení nemocnice
Mostiště
Realizace zálohovaného napájení Kardiologie
na Bulovce
Realizace zálohovaného napájení nemocnice
Tanvald
Realizace zálohovaného napájení objektu
PROMEDICA
Realizace zálohovaného napájení chlazení
Orifarm Supply
Realizace dodávek UPS EATON pro Siemens
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Banky a pojišťovny
Ochrana a zálohování napájecích a
komunikačních systémů
•

•

Návrh, dodávka a realizace ochrany
napájecích, zabezpečovacích a datových sítí
proti přepětí a výpadkům napětí.
Realizace zálohovaného napájení objektů bank.

Významní zákazníci
•

KB a.s., CITIBANK, ČS a.s., VZP ČR

Významné zakázky
•
•
•
•
•

Realizace zálohování budovy KB - Praha 5,
Britská čtvrť
Realizace zálohování pro objekt CITIBANK
v Praze
Realizace zálohovaného napájení budovy
centrály VZP
Realizace ochrany napájecích a datových sítí
Komerční banky a.s.
Realizace napájecích a datových sítí pro ČS a.s.
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Administrativní a bytové objekty
Zálohované napájení technologií
budov
•

Návrh, dodávka a realizace zálohovaného
napájení budov a vybraných systémů (IT, MaR,
protipožární systémy, zabezpečovací systémy
a evakuační výtahy).

Významní zákazníci
•

Stangl Technik Česko spol. s r.o., INSTALACE
Praha, spol. s r.o., Developtech s.r.o., Karel
Musil, Hewlett Packard Enterprise, TOLLESON
s.r.o., Metrostav a.s., CDL SYSTEM a.s.

Významné zakázky
•

•
•
•
•

Realizace zálohování nových budov na
Praze 4: CITY DECO – Trimaran, MAIN POINT,
V-TOWER, CITY ELEMENT - City Empiria
Realizace zálohování Hewlett Packard
Enterprise – DELTA
Realizace zálohování hotelu Karlín v Praze
Realizace zálohování pro objekt Iron Mountain
v Jenči
Realizace zálohování pro Čínské velvyslanectví
v Praze
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Památkové objekty a muzea
Ochrana a zálohované napájení
památkových objektů
•
•

Ochrana komunikačních a zabezpečovacích
systémů památkových objektů proti přepětí.
Návrh, dodávka a realizace zálohovaného
napájení zařízení (IT, MaR, protipožární
systémy a klimatizace) a budov památkových
objektů včetně následného servisu.

Významní zákazníci
•

ZPA Industry a.s., ELEKTRO-ULDRICH, spol.
s r.o., INSTALACE PRAHA, spol. s r.o., Konsit
a.s., Národní památkový ústav, Národní
technické muzeum

Významné zakázky
•
•
•
•
•
•
•

Realizace zálohování zámku KAMENICE u
Jičína
Realizace motorgenerátoru pro
Trauttmannsdorfský palác v Praze
Realizace motorgenerátoru pro Národní
muzeum v Praze
Realizace zálohování Památníku národního
písemnictví
Realizace zálohovaného napájení zámek Bečov
Realizace napájecích sítí pro Technické
muzeum na Letné
Realizace ochrany napájení památkových
objektů: Národní galerie v Praze (Šternberský
palác), Nová scéna Národního divadla,
Náchodský zámek, Zámek Kuks
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Silniční a železniční doprava
Zálohování technologií silniční a
železniční dopravy
•
•
•

Ochrana řídících systémů silniční a železniční
dopravy proti přepětí.
Realizace zálohovaného napájení technologií
silničních a železničních tunelů.
Realizace zálohovaného napájení železničních
stanic.

Významní zákazníci
•

Chládek & Tintěra, a.s., Elektrizace železnic
Praha a.s., Elektroline a.s., MONZAS, spol.
s r.o., SPEL, a.s., AŽD Praha s.r.o., NT Servis,
s.r.o., Skanska a.s., Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Metrostav a.s., Trakce, a.s.

Významné zakázky
•
•
•
•
•

Zálohování technologií v nejdelším železničním
tunelu EJPOVICE
Servis motorgenerátorů pro SŽDC Olomouc
Realizace zálohování pro železniční stanice
SŽDC
Realizace zálohování technologií v tunelu Valík
Realizace zálohování pro ŘSD a SSÚD
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Logistika
Zálohované napájení technologií a
objektů logistiky
•

•

Návrh, dodávka a realizace zálohovaného
napájení zařízení a objektů logistických center
včetně následného servisu.
Zálohování objektů a technologií pro logistická
centra.

Významní zákazníci
•

BOHEMIA SUPPORT, Metrostav a.s., divize 8,
ENGIE Services a.s., General Logistics Systems
Czech Republic s.r.o., SYNER SLOVAKIA spol.
s r.o., ELMONT GROUP, a.s., ELSPACE s.r.o.,
evocati s.r.o., BOHEMIA SUPPORT, s.r.o.,
ALDAST, spol. s r.o., EXO ENERGO s.r.o., CTP
Invest, spol. s r.o.

Významné zakázky
•
•
•
•
•

Realizace zálohování pro Bohemia Support
Realizace zálohování pro TOPTRANS Hostivař
Realizace zálohování pro CTPark Bor u
Tachova a Brno
Realizace zálohování objektu logistického
centra u Brna
Realizace zálohování logistického centra
Košice
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Státní správa, podniky a IZS
Významní zákazníci
•

Česká pošta, s.p., Techniserv spol. s r.o., VÚSC
Ústí nad Labem, PROFI INVEST, Hvězdárna
a planetárium hl. m. Prahy, Integrovaný
záchranný systém

Významné zakázky
•
•
•
•
•
•
•

Realizace zálohování Post servis BRNO –
Česká pošta
Realizace obnovy UPS pro Českou poštu
Realizace zálohování pro Český dům v Moskvě
Realizace zálohování pro KÚ Ústí nad Labem
Realizace zálohovaného napájení IZS
Raspenava
Realizace zálohovaného napájení Planetária
v Praze
Realizace zálohovaného napájení DSČP pro
Českou poštu

Školství, věda a výzkum
Významní zákazníci
•

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Západočeská univerzita v Plzni, Středisko
společných činností AV ČR, v. v. i., INOLAB,
spol. s r.o., Elektromont - Hulín, s.r.o., Ústav
anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Vysoká
škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Významné zakázky
•
•
•

Realizace zálohovaného napájení pro
UNIVERZITU v Plzni
Realizace zálohovaného napájení pro VŠCHT
Praha
Realizace zálohování pro INOLAB
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Obchodní a zábavní centra
Významní zákazníci
•

ELMONT, spol. s r.o., LATTSTAV s.r.o., MPI
TECH CZ s.r.o., Metrostav a.s., UNISTAV
Brno, EBM TZB, s.r.o., AAA AUTO a.s., Tesco,
Unistav Brno, IKEA, Ptáček - velkoobchod

Významné zakázky
•
•
•
•
•
•

Realizace zálohování obchodního centra
Möbelix
Realizace zálohování kasina v Dolním Dvořišti
Realizace zálohování Galerie Přerov
Realizace zálohování objektu Brownfield
Olomouc
Realizace zálohovaného napájení objektu
TESCO Plzeň
Realizace ochrany napájecích sítí
BOBYCENTRUM Brno

Sportovní objekty
Významní zákazníci
•

TTS Martin s.r.o., SK Sigma Olomouc a.s.,
TRIMR s.r.o.

Významné zakázky
•
•
•

Realizace zálohování stadionu Fürth, Německo
Servis motorgenerátoru fotbalového stadionu
v Olomouci
Realizace zálohování fotbalového stadionu
v Karviné
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Vodohospodářství
Významní zákazníci
•

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., GDF spol. s
r.o., KR OSTRAVA a.s., HN Technology s.r.o.,
Pemit s.r.o.

Významné zakázky
•
•
•

Realizace zálohování vodárny VEOLIA Kladno
Zálohování technologií pro krizové centrum
VEOLIA
Mobilní motorgenerátor pro ČOV NEJDEK

Zemědělství
Významní zákazníci
•

TAGROS a.s., FARMA HOUSE, s.r.o.,
AGROPELLETS s.r.o., LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o.,
Kala, spol. s r.o., Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Významné zakázky
•
•
•
•

Realizace zálohovaného napájení pro TAGROS
Realizace zálohování FARMA PARK Soběhrdy
Realizace zálohovaného napájení Líhně
Studenec
Realizace zálohování skleníků v Haňovicích
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