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ENIKA.CZ je významným výrobcem insta-

lační elektroniky a systémů bezdrátového 

ovládání s vlastní vývojovou základnou. 

Výrobní program firmy zahrnuje moder-

ní systémy řízení osvětlení pro komerční, 

administrativní a průmyslové budovy, bez-

drátové senzory pohybu, osvětlení, vlhkosti 

a teploty. ENIKA.CZ také vyvíjí a vyrábí OEM 

řešení pro tuzemské i zahraniční zákazníky, 

kterými jsou například výrobci vypínačů, 

osvětlení, žaluzií a rolet.

Výrobce bezdrátových senzorù a systémù 
řízení osvětlení pro automatizaci budov

Příkladem dlouhodobého partnerství ve výrobě a 

vývoji je úspěšná spolupráce s dominantním čes-

kým  výrobcem eletkroinstalačního materiálu ABB 

Elektropraga. Díky této spolupráci nabízí ENIKA.CZ 

bezdrátové ovládací prvky svým zákazníkům v široké 

paletě moderních designů v kvalitě mezinárodního 

koncernu ABB.

Již od roku 1990 společnost ENIKA.CZ 

rozvíjí obchodní zastoupení pro široké 

portfolio zahraničních výrobců osvětlovací 

techniky, komponent pro automatizaci a 

elektromechanických součástek. Našimi 

zákazníky je většina významných elektro-

instalačních firem a specializovaných vel-

koobchodů v České a Slovenské republice.
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Kdo jsme
a kam směřujeme

Jsme ENIKA.CZ, jsme moderní technologic-
ká společnost, která již více než dvacet let 
uvádí na trh vlastní inovativní řešení v oblasti 
instalační elektroniky, zejména systémů pro 
inteligentní elektroinstalaci, bezdrátových 
senzorů a systémů řízení osvětlení. 

Úspěch firmy tvoří zaměstnanci, jejich zna-
losti, odbornost a motivace přinášet nové 
inovace a zvyšovat zákaznickou hodnotu 
vyvíjených řešení. Druhým pilířem úspěšné-
ho rozvoje je kvalitní, moderní infrastruktura 
pro zajištění kompletních obchodních pro-
cesů a služeb pro naše zákazníky.

Naším cílem je být odpovědným partnerem 
a flexibilním inovátorem, který umí dlouho-
době vytvářet efektivní, zákaznicky oriento-
vaná řešení. 
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Výzkum a vývoj, inovace, testování, 
moderně řízená kvalita a výroba

Nová budova využívá vlastní vyvinuté prin-

cipy řízení a regulace osvětlení, ovládaní 

žaluzií a vytápění, které poskytují komfortní 

pracovní prostředí pro zaměstnance a při-

nášejí výrazné úspory ve spotřebě elektrické 

energie. 

Flexibilita výrobních a vývojových kapacit 

společnosti ENIKA.CZ byla výrazně posíle-

na v roce 2012, kdy došlo k otevření nového, 

moderního, vývojového, výrobního a admi-

nistrativního centra o celkové podlahové 

ploše přesahující 5 500 m2.
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High-tech řešení s vysokou přidanou 
hodnotou pro naše zákazníky

ENIKA.CZ je zkušeným inovátorem, který 
jde vlastní cestou, což potvrzuje například 
světové prvenství v uvedení bezdrátového 
vypínače na trh již v roce 1993.

ENIKA.CZ dokáže úspěšně nabídnout jak 
vlastní kompletní systémy bezdrátového 
řízení, tak má k dispozici vývojové, testovací 
a výrobní kapacity pro významné zákazníky, 
kteří požadují vývoj, výrobu a správu apli-
kačně specifických řešení. 

Během své existence ENIKA.CZ rozvinula 
úspěšná partnerství na bázi OEM či exklu-
zivní vývojové spolupráce s řadou firem 
v České republice i v zahraničí v oblas-
tech řízení osvětlení, předokenních žaluzií, 
garážových vrat, vytápěcích systémů nebo 
vzduchotechniky.

V roce 2004 došlo k rozšíření spoluprá-

ce s koncernem ABB. ENIKA.CZ zahájila 

vývoj inteligentního systému elektroin-

stalace E-gon®, který byl v roce 2007 

uveden na trh v České a Slovenské 

republice v Maďarsku a Polsku. Systém 

je určen pro řízení elektroinstalace v seg-

mentu rezidenční výstavby. 
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Oborově specializovaná řešení    
   POSEIDON® 

Dle konkrétních požadavků od zákazníků je 
možné vyvinout oborově specifická řešení 
s využitím bezdrátové technologie. 

POSEIDON® nabízí oborově specializovaná řešení 

bezdrátového řízení osvětlení pro:

■ kancelářské budovy a státní správu

■ výrobní haly, distribuční, skladová či servisní centra   

■ nákupní galerie i specializované obchody

■ hotely a další luxusní rekreačních objekty 

■ školy, univerzity, výzkumná a vývojová pracoviště 

■ projekty rekonstrukce historických budov  

■ projekty rezidenční výstavby

Bezdrátové senzory, kterou jsou součás-
tí systému POSEIDON®, dokáží přenášet 
informace o přítomnosti, intenzitě osvětlení, 
vlhkosti, teplotě a kontaktu. Senzory jsou 
plně kompatibilní a integrovatelné s nadřaze-
nými systémy automatizace budov.
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Instalaèní elektronika, bezdrátové 
senzory a řídicí systémy osvětlení

Bezdrátový řídicí systém POSEIDON® 

POSEIDON® je uživatelsky komfortní 
a energeticky úsporné řešení pro bez-
drátové řízení osvětlení. 

POSEIDON® je vyvinut tak, aby byl maxi-
málně kompatibilní a integrovatelný do nad-
řazených systémů automatizace budov. 

POSEIDON® dokáže pracovat se systé-
my osvětlení složenými ze všech běžných 
druhů svítidel, jako jsou zářivky, LED svíti-
dla, halogeny, žárovková svítidla i výbojky.

POSEIDON® je jednoduše rozšiřitelný, lze 
jej použít pro řízení osvětlení např. jedné 
kanceláře, konkrétního patra nebo i celé 
budovy.

Software POSEIDON® Asistent umožňu-
je pohodlnou konfiguraci, dálkovou sprá-
vu a provedení změn ovládání osvětle-
ní v závislosti na požadavcích uživatelů
a vlastníků budov.

eniKa.cZ s.r.o., VlKoV 33, 509 01 noVÁ PaKa | tel.: +420 493 77 33 11 | eniKa@eniKa.cZ | WWW.eniKa.cZ



Zákazníkům nabízíme otevřenou a dlouhodobou spolupráci 
s cílem vytvářet a realizovat inovativní řešení, která přinášejí 
vysokou přidanou hodnotu.

Všechny procesy ve firmě ENIKA.CZ jsou od roku 1999 
kontinuálně certifikovány dle ISO 9001.

KVALITA, PARTNERSTVÍ, ODPOVĚDNOST

V roce 2012 realizovala společnost ENIKA.
CZ obrat ve výši 10 mil. EUR. Bezmála 100 
zaměstnanců zajišťuje komplexní služby pro 
naše zákazníky v Čechách, na Slovensku, ve 
Francii, Dánsku, Holandsku, Belgii a v dalších 
zemích Evropy.

V testovacím centru provádíme běžné zkoušky 
elektromagnetických parametrů, včetně 
měření EMC a testování klimatické odolnosti.
Vlastníme moderní, plně vybavenou 
bezodrazovou komoru.
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