
Slovanet a.s. a SENSONEO j.s.a.
Inteligentné monitorovanie odpadu využívajúce sieť 

Internetu vecí, potenciál a príležitosť

http://www.slovanet.sk/biznis


INTERNET VECÍ - IoT
Nový fenomén, ktorý prudko rastie a narastá na dôležitosti.

Internet of Things (IoT) je systém navzájom prepojených výpočtových zariadení, 

mechanických a digitálnych snímačov, objektov, zvierat, alebo ľudí ktoré sú 

jednoznačne identifikovateľné. Tieto zariadenia navzájom komunikujú a reagujú bez 

potreby ľudského zásahu.

http://www.slovanet.sk/biznis


INFRAŠTRUKTÚRA PRE INTERNET VECÍ - IoT
Základom každého riešenia v oblasti IoT je spoľahlivá a modulárna 

infraštruktúra.

http://www.slovanet.sk/biznis


VYUŽITIE LoRaWAN SIETE OD SLOVANETU
Bezpečná infraštruktúra 

Zákazník/Partner Zákazník/PartnerInfraštruktúra Slovanet

http://www.slovanet.sk/biznis


IoT Aplikácie a partnerstvá

http://www.slovanet.sk/biznis


IoT Aplikácie a partnerstvá

http://www.slovanet.sk/biznis


INTELIGENTNÉ MONITOROVANIE ODPADU

ZÁKLADNÝ PRVOK SMART CITIES, GREEN CITIES, IoT a obehovej ekonomiky



Služba občanovi

Služba podnikateľom

Služba mestu

Služba turistom

VYVÁŽAJME ODPAD, NIE KONTAJNERY



TÍM

Sme experti                               
v informačných 
technológiách                        

a automatizácii                           
s certifikátom           

výskumnej organizácie



AKO SENSONEO FUNGUJE

Meranie naplnenosti kontajnerov 
ultrazvukom v reálnom čase

Prenos dát do cloud platformy

Aplikácia pre zobrazenie a analýzu dát

Nástroj k efektívnemu zberu  odpadu 
a plánovania trás zberu

Systém možno prenajať alebo kúpiť



MONITORING VYKONÁVA SENZOR



SINGLE SENSOR

Najmenší senzor                   
do kontajnerov  na svete 

Mimoriadne robustný         
a odolný kryt

Pracuje v sieti senzorov   
(malé prevádzkové náklady)

Výdrž batérie 4 roky 
(možná výmena)

Univerzálne možnosti 
montáže



DOUBLE SENSOR

Vysoká precíznosť                 
– dvojité meranie

Ochrana pri zlyhaní     
vďaka dvojitému senzoru

Pracuje ako samostatný      
a nezávislý senzor

Disponuje požiarnym 
hlášičom

Inštalovaný hlásič              
pri prevrátení



VÝHODY VŠETKÝCH SENZOROV

Pracujú v sieti senzorov               
(nízke prevádzkové 

náklady)

Možná výmena batérií

Univerzálne 
možnosti montáže

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

SLAVE

SLAVE

SLAVE



APLIKÁCIA

Možno plne integrovať             
do existujúcich systémov

Tri formáty

Admin Šofér Občan

Flexibilita – prispôsobenie 
konkrétnym potrebám klientov 



REPORTING



PRIPOJENIE

Podporované siete



PRÍNOSY

Výrazné zníženie nákladov

Prehľad o aktuálnom stave zaplnenia kontajnerov 
(osobitne v každom z nich)

Pridaná hodnota pre občana                      
(participácia a možnosť informovať)

Zvyšuje sa kvalita separácie odpadu



PRÍNOSY

Prístup k štatistikám a trendovým predpokladom, 
ktoré umožnia plánovať odvoz ešte efektívnejšie 

(napr. vyhodnocovanie sezónneho vývozu)

Navrhnutie optimálnej trasy odvozu                            
s možnosťou jej kontroly

Užitočnosť zhromaždených informácií a dát



DOTERAJŠIE RIEŠENIA

Mesto 
Nitra



DOTERAJŠIE RIEŠENIA

Mesto Nitra



REFERENCIE

"Naše dôvody využiť riešenie Waste:IT boli číro 
ekonomické – v zásade by sme v našej práci 

naozaj radi dosiahli stav, kedy budeme schopní 
naplniť heslo Vyvážajme odpad, nie kontajnery. 
Efekt sme zaznamenali okamžite – máme presný 

prehľad o tom, ako sú kontajnery zaplnené a 
môžeme podľa toho reagovať. Aktuálne sa nám 

podarilo vysúťažiť nasadenie senzorov do ďalších 
40 zberných nádob na 10 stojiskách".

ING. LADISLAV PENIAŠKO

riaditeľ Nitrianskych 
komunálnych služieb



• ASEKOL (zber elektroodpadu)

• Prenajatých 700 ks
DoubleSensorsONE

• Výhľad na ďaľších 3500 ks
DoubleSensorONE

• SENSONEO vymenilo ENEVO

DOTERAJŠIE RIEŠENIA

ASEKOL



• Pilot 36 SingleSensor Lora v skle a 

nákup 37 DoubleSensor do
polopodzemných kontajneroch

• Plán 1700 SingleSensor do 
kontajnerov na sklo

• Plán 2500 DoubleSensors v 
polopodzemných kontajneroch

DOTERAJŠIE RIEŠENIA

BRATISLAVA



• V spolupráci s výrobcami 
pretvárame štandardné 
kontajnery na múdre kontajnery 
SMART BINS 

DOTERAJŠIE RIEŠENIA

Výrobcovia



• University of Cambridge (UK)

• Valaske Mezirici (CZ) 

• Sofia (BLG) (piloting)

• Plzen (CZ) (piloting)

• Santiago de Chile

• Milgro (NL)

• SKANSKA

• TESCO (piloting)

DOTERAJŠIE RIEŠENIA



• Neustálý výskum a vývoj nových
riešení založených na skúsenostiach z 
vývoja vesmírných satelitov

• Pripravuje pre výrobu QUADBAND 
SENESOR / LORA / BLUETOOTH / GPS / 
WIDER RANGE OF TEMPERATURES / 
LOWER CONSUMPTION

• Testuje unikátny LORA parkovací
senzor

CLASS A
R&D

Kvalitný výskum a vývoj



• SLOVAKIA GX, REDOXENEX, SLOVANET

• CZECH REP. MEVA, ELKOPLAST, CZRDC

• BULGARIA MEVA BUL

• UK GREEN GAIN

• OMAN, UAE 4ELEMENTS

• NEADERLAND Sales representative

• CHILE Sales representative

• AUSTRALIA Sales representative

Zastúpenie vo svete



• FINALIST Startup Awards 2015

• WINNER EcoInnovation Project 2016

• MEMBER Delegation of H.E. President 
Andrej Kiska as innovative 
entrepreneur

• RESEARCH Partnership with Comenius 
University

Úspechy



VĎAKA ZA VAŠU POZORNOSŤ



Tešíme sa na spoluprácu...

http://www.slovanet.sk/biznis

