
VYTVÁRAME BUDÚCNOSŤ

Elektrotechnický výskumný 
a projektový ústav

Elektrotechnických výskum pre
podporu zavádzania vodíkových
technológii do priemyslu



O nás...
EVPÚ, a. s., vystupuje, ako dlhoročný producent výrobkov výkonovej elektroniky

a výrobkov obranného priemyslu na domácich tak aj zahraničných trhoch:

• Buduje na základoch vlastného výskumu a vývoja

• Ponúka inovatívne a sofistikované individuálne riešenia

• Za viac ako 50 rokov existencie ukončené stovky projektov

• Dodávky produktov a služieb do viac ako 30 krajín sveta



Výskum a vývoj Výroba Skúšobníctvo 
a certifikácia

Servis

Zameranie

Výkonová elektronika pre 
železnice

Mechatronické systémy
Prúdové zdroje  

Elektrotechnická výroba
Mechanická výroba

Finálna montáž
Kontrola a zahorenie

Autorizovaná a 
notifikovaná osoba 
Certifikačný orgán

Akreditované skúšobné a 
kalibračné laboratória

Servis a údržba zariadení
Pozáručný servis
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Výkonová elektronika 
pre osobné vozne, 

prímestské jednotky 
a MHD

Výkonová elektronika 
pre hnacie dráhové 

vozidlá závislej a 
nezávislej trakcie

Optoelektronické 
pozorovacie systémy

Stabilizované prúdové 
zdroje pre napájanie 

magnetov urýchľovačov 
častíc

Sortiment výrobkov
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Výkonová elektronika pre železnice

Trakčné a pomocné meniče
pre elektrické, dieselelektrické 

rušne, električky, trolejbusy, metro EMU 
a DMU 

Centrálne zdroje energie pre 
osobné vozne

Kompenzátory účinníka a napájacie 
zariadenia, meniarne pre infraštruktúru 

Železníc
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DVOJOSOVÉ MANIPULÁTORY
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Optoelektronické pozorovacie systémy



OPTOELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
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Optoelektronické pozorovacie systémy



EVPÚ, a. s., SKTC 101 zabezpečuje:

skúšanie, posudzovanie zhody, certifikácia systémov
manažérstva kvality, inšpekcie, homologizácia EHK, NBÚ,
IECEECB, CCA, ENEC.

• Elektrické zariadenia v určitom rozsahu napätia

• Elektromagnetická kompatibilita

• Rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné
zariadenia

• Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

• Stavebné výrobky

Skúšobníctvo a certifikácia



Iné elektrotechnické výrobky

• Priemyselný automatizácia

• Špeciálne transformátory a cievky

• Mechatronické systémy, momentové motory, manipulátory

• Technologické zariadenie pre energetické zhodnotenie 
komunálneho odpadu

• Prúdové zdroje



Priemysel - výroba H2

H2 H2 H2

Zelený vodíkModrý vodíkSivý vodík

Produkovaný so zemného 
Plynu, alebo uhľovodíkov.

Emisie CO2 sú vypúšťané do 
atmosféry

Produkovaný so zemného 
Plynu, alebo uhľovodíkov.
Emisie CO2 sú uskladnené

Produkovaný z obnoviteľných   
zdrojov energie, kde sa 

neprodukujú žiadne emisie
CO2.



Možnosti využitia H2 pre dopravu

2018 – Deutsche bahn 2019 – Toyota Mirai

AutomobilyŽeleznice Nákladná doprava

2020 –Hyunday XCIENT

Lodná dopravaLetecká doprava

H2



Skúsenosti s H2

Obnoviteľné zdroje energie

- splynovanie zmesového komunálneho odpadu
- tvorba procesného plynu (množstvo H2: 10 – 30 % obj.) 

SPLYNOVACÍ REAKTOR

Vstup
Výstupy

SEPARAČNÁ 

LINKA

SPLYNOVACI 

REAKTOR
JUPP ZÁSOBNÍK 

PP

KOGENERAČNÁ 

JEDNOTKA

Komunálny odpad Elektrická energia
TECHNOLOGICKÝ

KOMPLEX

Teplo



Skúsenosti s H2

Molekulárny vodík pre aplikáciu v medicíne - nová 

metóda pre prevenciu a liečbu pacientov

- Supersaturovanie roztokov H2

- Odbúravanie voľných radikálov
- Vodíková voda 



Elektrifikácia železničných tratí SR 

Potenciál využitia vo všetkých neelektrifikovaných tratiach vyznačené červenou



Ambície spoločnosti

- Rozširovanie spolupráce pri nasadzovaní vodíkových technológii v doprave

- Výskumná činnosť v produkcii H2 z obnoviteľných zdrojov energie

- Výskum a vývoj nových technológií pre výrobu H2 a spätné získavanie 
elektrickej energie

- Výroba zeleného vodíka elektrolýzou



Kontakt

EVPÚ a.s. 
Trenčianska 19

018 51 Nová Dubnica

Tel.+421 44 09 111
Fax.+421 44 31 145

www.evpu.sk
marketing@evpu.sk

Ing. Juraj Surový, PhD.
surovy@evpu.sk


