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O nás

Spoločnosť vznikla 18. 3. 1994 s charakterom živnostníka. Prvého decembra 1995 bola
transformovaná do spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom QEL s.r.o.. Vznikla na báze
dlhoročných skúseností pracovníkov z oblasti elektroniky, elektrotechniky, výpočtovej techniky,
techniky NC strojov a technologicky zvládnutého riadenia stacionárnych betonární a manipulátorov v
bývalých ZŤS.
V priebehu rokov podnikania sa firma vyprofilovala na úrovňovo silnú spoločnosť v oblasti riadenia
technologických procesov a dodávky investičných celkov na kľúč. Spoločnosť zabezpečuje všetky
činnosti od návrhu zariadenia, cez jeho výrobu, realizáciu u zákazníka až po revízne správy s
následným servisom. Samozrejmosťou je zaškolenie obsluhujúceho a servisného personálu.
Filozofia spoločnosti je zameraná na zabezpečovanie potrieb zákazníkov v čo najväčšej šírke elektročinností so zachovaním vysokej kvality riadenia a prác ako aj zachovaním rozumnej ceny. Spoločnosť
spĺňa normy STN EN ISO 9001:2009, 14000 a vlastní certifikát manažérstva kvality TÜV SÜD Slovakia.
Ponúkame širokú paletu služieb:
•
•
•
•
•

programovanie,
výroba rozvádzačov,
montáže,
elektrorevízie,
servis.

Ing. Miroslav Kušnír
majiteľ spoločnosti
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Elektrosystémy
Naša spoločnosť ponúka kompletné riešenia v oblasti automatizácie a elektroinštalácií. Či už potrebujete
doma vymeniť zásuvky, alebo chcete investovať do novej výrobnej linky, sme tu pre Vás.
Vieme zabezpečiť kompletné požiadavky našich klientov. Od návrhov, projektu, cez samotnú realizáciu.
Pre náročnejšie aplikácie sú k dispozícii aj naši programátori. Všetko vrátane revíznych správ Vám
pripravíme na kľúč.
V priebehu rokov sme spolupracovali na najrôznejších projektoch. Od klasických domových
elektroinštalácií, cez rôzne výrobné linky, lyžiarske vleky, fotovoltické elektrárne a pod.
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Fotovoltika
V poslednej dobe stúpa záujem hlavne o chatové
fotovoltické systémy, ktoré umožňujú užívať si
pohodu elektrickej zásuvky na miestach bez
elektrickej energie.
Vďaka fotovoltickému systému už nebude el.
prípojka luxusom. Zasvietiť svetlá, nabiť telefón,
pustiť si rádio sú s našimi systémami
samozrejmosťou.

Naším klientom ponúkame kompletné systémy, ktoré si šikovnejší majstri zmontujú aj sami. V prípade
záujmu však máte k dispozícii aj našu montážnu skupinu.
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Infra vykurovanie
Lacné a zdravé vykurovanie sa teší čoraz väčšej popularite. Široký sortiment výrobkov umožňuje vyhrievať
byty, domy, chaty, zimné záhrady alebo kostoly.
Infra panely produkujú sálavé teplo, ktoré sa dá porovnať so slnečným teplom, alebo teplom krbových
kachlí.

Hlavné výhody infra vykurovania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nízke zriaďovacie a prevádzkové náklady,
jednoduchá montáž a elegantný vzhľad,
príjemný pocit tepla bez tepelného vrstvenia,
nedochádza k víreniu prachu,
minimálny úbytok kyslíka a vlhkosti vzduchu,
vysušuje murivo,
zabraňuje kondenzácii vody,
odstraňuje plesne,
nevytvára elektro-smog,
rýchla regulácia.
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Betonárne
Betonárne a linky na výrobu betónového tovaru tvoria významnú časť zamerania našej spoločnosti.
Klientovi vieme, tak ako je našim zvykom, ponúknuť kompletné riešenie od návrhu, cez projekt, realizáciu,
oživenie technológie, zaškolenie obsluhy a servis.
V tejto oblasti máme už viac ako 150 referencií po celom Slovensku i v zahraničí.

Riadiaci systém BASIC
V ponuke máme niekoľko úrovní riadiaceho systému. Systém BASIC je určený hlavne pre menších
producentov. Obsahuje vizuálne zobrazenie aktuálneho stavu technológie a jeho ovládanie
prostredníctvom PC, správu receptúr a číselníka materiálov a evidenciu produkcie.

Riadiaci systém PREMIUM
Riadiaci systém PREMIUM sa stal zlatým štandardom našich klientov. Oproti systému BASIC ponúka
navyše tvorbu a výdaj dodacích listov a štatistické prehľady, evidenciu odberateľov, miest dodávok,
dopravných prostriedkov a užívateľské prístupy pomocou hesiel.

Riadiaci systém PROFI
Riadiaci systém PROFI je určený pre náročných klientov. Okrem vyššie spomínaných funkcií obsahuje
bezpečnostné kryptovanie údajov pre zamedzenie neoprávnených zásahov do databáz, dispečerský
systém umožňujúci oddelenie obsluhy betonárne a logistiky a skladové hospodárstvo (príjemky, výdajky,
inventúrne vyrovnanie, predaj materiálov).
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Vlhkostné sondy Hydronix
Naša spoločnosť je distribútorom profesionálnych
vlhkostných sond Hydro-Probe a Hydromix od anglickej
spoločnosti Hydronix.
Hydro-Probe je digitálny mikrovlnný vlhkostný senzor s
integrovaným spracovaním signálu a lineárnym
výstupom (analógovým a digitálnym). Senzor je
jednoducho pripojiteľný na riadiaci systém a je ideálny
na meranie obsahu vlhkosti v piesku a kamenive v
zásobníkoch, násypkách, silách a v dopravníkoch.
Hydromix je digitálny mikrovlnný vlhkostný senzor s
integrovaným spracovaním signálu a lineárnym
výstupom (analógovým a digitálnym). Senzor je
jednoducho pripojiteľný na kontrolný systém a je
ideálny na meranie obsahu vlhkosti materiálu v
miešačkách ako aj iných procesoch.
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Bioplynové stanice
V oblasti bioplynových staníc vieme zákazníkovi ponúknuť širokú škálu možností. V minulosti sme
spolupracovali s najvýznamnejšími nemeckými spoločnosťami a roky skúseností sme zúročili
v našom vlastnom koncepte bioplynovej stanice. Našimi dodávateľmi sú špičkoví výrobcovia
komponentov a plynových kogeneračných jednotiek.
V súčasnosti sa snažíme upriamiť na bioplynové stanice do 250kW a 500kW. V týchto prípadoch je
potrebné rozumne rozložiť práce, ktoré si klient dokáže spraviť svojpomocne a tie, ktoré musí
urobiť certifikovaná spoločnosť. Vďaka bohatým skúsenostiam na poli bioplynových staníc vieme
klientovi navrhnúť kvalitný koncept pri požadovanej finančnej návratnosti.

Naša práca nekončí odovzdaním diela
Naším klientom ponúkame servisnú zmluvu, ktorá im zabezpečí pravidelnú údržbu bioplynovej
stanice.

8

Jadrové vŕtanie
V rámci bioplynových staníc, ale aj mimo nich sme doplnili naše služby o jadrové vŕtanie. Ide o unikátnu
metódu ako možno, pomocou diamantových vrtákov, navŕtať do steny rôzne technologické otvory.
Vŕtanie je možné do tehly, betónu aj železobetónu.
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Plazmové splyňovače
Plazmové splyňovanie je progresívnou a ekologickou technológiou pre nakladanie s odpadmi. Jedná
sa o unikátne skĺbenie materiálovej a energetickej recyklácie. Technológie (WTE - Waste To Energy)
ako je tá naša, postupne nahrádzajú klasické postupy nakladania s odpadmi po celom svete.
Plazmový splyňovač je žiaru-vzdorná pec, ktorá pomocou elektród vytvára teploty niekoľko tisíc
stupňov Celzia. Vďaka unikátnej kombinácii ochrannej atmosféry a vysokej regulovateľnosti teploty,
sme schopní zhodnotiť najrôznejšie druhy odpadov.

Nastavenie plazmového splyňovača a následné výstupy sú závislé od vstupných surovín.

Zložky surovín, ktoré sa spracovávajú v plazme, je možné zhrnúť do 3 kategórií:
•
•
•

organické odpady sa v plazme premieňajú na plyn, ktorý je možné následne využiť na
výrobu energií.
Kovy vrátane drahých kovov sú stavené do zliatku, ktorý slúži ako predajná komodita. Po
vytvorení zliatku je možné pomocou elektrolýzy spätne separovať jednotlivé kovy.
Inertné materiály ako sklo, kamene a pod. sa v plazmovom splyňovači stavia a následne
môžu byť využité ako zástavbový materiál.

Našimi potenciálnymi klientmi sú spoločnosti, ktoré spracúvajú elektro-odpad a nebezpečný odpad
(napr. z nemocníc). V súčasnosti pracujeme na vývoji univerzálneho zariadenia schopného spracovať
netriedený komunálny odpad pre obce a malé mestá do 10000 ton odpadu za rok.
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Spoločnosť QEL s.r.o. a spolupracujúce firmy získali za vývoj plazmového splyňovača cenu odpadového
hospodárstva Zlatý mravec, v kategórii inovatívne riešenie za rok 2008. V ostatných rokoch naši klienti získali
viacero cenných ocenení, tým najdôležitejším pre nás však ostáva, ochrana životného prostredia.
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QEL s.r.o.
Mičkova 24
085 01 Bardejov
+421 905 550 770
qel@qel.sk
www.qel.sk
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