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Vážení, dovoľujeme si Vás, majiteľov a používateľov emisných prí-
strojov Bosch, obchodných partnerov a odbornú verejnosť, zozná-
miť formou špeciálneho tematického vydania časopisu Formula 
s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa merania emisií a produktov 
Bosch určených pre pracovisko emisných kontrol v nadchádzajú-
com období. V ďalšej časti prezentujeme prístrojové rady zariadení, 
ktoré plánujeme uviesť na slovenský trh v nadväznosti na nové le-
gislatívne požiadavky v súvislosti s ďalej spomínanou „generačnou 
obmenou“.

Poďakovanie
Tým z Vás, ktorí prevádzkujete emisné prístroje Bosch, dovoľte 
poďakovať za doposiaľ prejavenú dôveru v značku Bosch. Veríme, 
že skúsenosti s prístrojmi a kvalita výrobkov, o ktorej ste mali 
možnosť sa presvedčiť, budú jedným z rozhodujúcich kritérií pri 
nadchádzajúcej „generačnej obmene“ emisných prístrojov.

Trocha histórie
Prístroje BEA 150/250/350 začali písať svoju históriu už v roku 1999. 
Po získaní prvého slovenského certifikátu v júli roku 2001, potom čo bol 
vyvinutý „univerzálny software“ pre viacero európskych zemí, nasledo-
vali prvé dodávky na slovenský trh.

V roku 2009 došlo predovšetkým k zavedeniu povinného prenosu me-
raných údajov do databázy centrálneho informačného systému AIS 
EK a ďalej k povinnému rozšíreniu prístrojov o komunikačné rozhranie 
OBD. Zákonné požiadavky si vynútili realizáciu prvej samostatnej slo-
venskej verzie softwaru Bosch BEA 1.10-SK. V roku 2014 bola uvedená 
aktualizovaná verzia software 1.20-SK, ktorá upravovala čiastkové zme-
ny metodických požiadaviek.

Výroba tejto prístrojovej rady bola ukončená v roku 2015 z dôvodu ne-
dostupnosti pôvodných výrobných komponentov, ďalej si ukončenie 
výroby vyžiadala nutnosť plniť nové legislatívne predpisy na základe 
smerníc Európskeho parlamentu z hľadiska požiadaviek na elektro-
magnetickú kompatibilitu, požiadaviek na prístroje nízkeho napätia 
a predpisov týkajúcich sa uvádzania meradiel na trh. Definitívny koniec 
výroby týchto prístrojov znamenalo nadobudnutie účinnosti vyššie uve-
dených predpisov ku dňu 20. apríla 2016.

Prečo generačná obmena zariadení
Zásadným dôvodom generačnej obmeny sú aktualizované technické 
požiadavky na meradlá používané pri emisných kontrolách motorových 
vozidiel.

V oblasti emisného programu sa rozširuje komunikácia s automatizovaným 
informačným systémom emisných kontrol (AIS EK), čo vyžaduje nový rozší-
rený emisný SW. Komunikácia s vozidlami cez rozhranie OBD je vyžadovaná 
i pomocou ďalších, novších komunikačných protokolov (WWH-OBD), čo si 
vynútilo nový komunikačný prístroj OBD, ktorý je tejto funkcie schopný. 
Pre opacimetre sa novo vyžaduje funkcia sledovania prietoku spalín, čo 
vyžaduje prístroj schopný tento parameter vyhodnocovať.

Novinky v oblasti emisných prístrojov 
pre stanice emisných kontrol na Slovensku

Pre zavedenie aktualizovaných technických požiadaviek do praxe 
boli Ministerstvom dopravy platnosti existujúcich certifikátov, opráv-
ňujúcich používať aktuálne prístroje na pracoviskách emisných kon-
trol, predĺžené iba do 30.6.2018. To sa týka ako prístrojov Bosch 
BEA 150/250/350, tak i prístrojov konkurenčných výrobcov. Po uvede-
nom dátume bude možné prevádzkovať iba zariadenia plniace nové 
požiadavky s novo vydanými schvaľovacími certifikátmi.

Legislatíva aktuálne
Slovensko, rovnako ako ostatné členské štáty EÚ, sú povinné harmoni-
zovať svoju legislatívu s predpismi Európskej únie, mimo iné i v oblasti 
schvaľovania vozidiel a pravidelných technických kontrol, vrátane me-
rania emisií. Do slovenského právneho poriadku sa to premietne nove-
lizáciou zákona, ktorý nahradzuje pôvodný Zákon 725/2004 Z.z. o pod-
mienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, 
ďalej potom nadväzujúcimi vyhláškami a metodickými pokynmi.

Spomenutá novela zákona a vyhláška vytvorí právny rámec i pre meto-
dický pokyn č. 56/2016, vydaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR, ktorý stanovuje technické požiadavky na prístroje 
pre meranie emisií na pracoviskách emisných kontrol.

TOPTEST
Tak, ako tomu bolo v minulosti, (pre pamätníkov pripomíname roky 
2008 a 2013, kedy došlo k zmenám metodík merania emisií a súčasne 
i požiadaviek na prístroje) spojila spoločnosť Bosch i teraz svoje sily so 
slovenskou firmou TOPTEST s.r.o..

Firma TOPTEST s.r.o., nadväzuje na minulé projekty v zaistení kompa-
tibility hardwaru z produkcie spoločnosti Bosch s požiadavkami slo-
venskej legislatívy a podieľa sa, teraz v rozšírenom rozsahu, na vývoji 
nového softwarového vybavenia.

Na záver
O ďalšom vývoji situácie v oblasti schválenia prístrojov a softwaru 
Bosch Vás budeme obdobnou formou priebežne informovať, rovnako 
tak ako Vám predložíme konkretizované ponuky.

Veríme, že tu uvedené informácie Vám pomôžu orientovať sa v nadchá-
dzajúcich zmenách v oblasti emisných kontrol a uľahčia Vám rozhodo-
vanie vo výbere nového technologického vybavenia pre Vaše pracovisko.

BEA 550 
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BEA 750/950/550
So zmenou legislatívy pre úradné meranie emisií prichádza i spoloč-
nosť Bosch s novým radom emisných prístrojov

BEA 750
Jednoduché kompaktné riešenie pre meranie emisií. V ergonomickom 
vozíku s moderným designom nájdete zabudovaný ovládací počítač vrá-
tane 10“ dotykovej obrazovky a termo-tlačiarne (externú tlačiareň možno 
pripojiť cez Wi-Fi), ďalej potom benzínový emisný analyzátor BEA 065 
(meracia technika na báze BEA 055) v kombinácii s modulom pre meranie 
otáčok a teploty BEA 030, ktorý je zabudovaný priamo v tele prístroja. Pre 
meranie dymivosti je použitý samostatný modul opacimetra BEA  070, 
ktorý je umiestnený v priehradke v spodnej časti zariadenia. Horná časť 
obsahuje praktickú odkladaciu priehradku napr. na diaľkové ovládanie 
alebo KTS modul. V rozsahu dodávky sú samozrejme i potrebné odberové 
sondy a snímače. BEA 750 sa bude dodávať v kombi-prevedení a tiež ako 
prístroj pre meranie emisií benzínových, alebo dieselových vozidiel.

Všetky prístroje budú ovládané novým softwarom BEA SK vyvinutým 
podľa požiadaviek najnovšej slovenskej legislatívy.

Pre OBD komunikáciu s vozidlom je možné použiť komunikačné mo-
duly Bosch KTS 560/590/570/540/530/525 alebo samostatný OBD 
skener KTS 515.

BEA 950
Jedná sa o najvyšší model nového radu, ktorý je pripravený plniť najná-
ročnejšie požiadavky zákazníkov na prevádzku merania emisií v servise 
alebo v STK. Skladá sa z robustného dielenského vozíka osadeného 
benzínovým emisným analyzátorom BEA 055, modulom opacimetra 
(dymomeru) BEA 070, modulom pre meranie otáčok a teploty BEA 030, 
a ďalej počítačom, 19“ monitorom s myšou, klávesnicou, tlačiarňou 
a  sadou potrebných snímačov.

BEA 030 BEA 040

Súčasťou rozsahu dodávky niektorých modelov je vibračne akustický 
snímač otáčok BEA 040. Prístroj BEA 950 sa bude dodávať iba v preve-
dení kombi pre meranie benzínových a dieselových emisií.

BEA 550
Ďalší model tejto rady BEA 550 je určený prevažne pre mobilné využi-
tie, ku ktorému je predurčený ľahkou konštrukciou jednotlivých modu-
lov, a ďalej modulárnosťou tohoto systému.

Ide o samostatné prenosné moduly pre meranie benzínových emisií 
BEA 060, dieselových emisií (opacimeter) BEA 070 a modul pre meranie 
otáčok a teploty BEA 030 vrátane potrebných odberových sond a sníma-
čov. K zariadeniu je potrebné použiť zákazníkom dodaný PC (notebook), 
ktorý je s jednotlivými meracími modulmi prepojený rozhraním Bluetooth.

BEA 550 sa bude dodávať vo všetkých prevedeniach – ako kombi za-
riadenie, tiež ako samostatné prístroje pre meranie emisií iba benzíno-
vých, alebo iba dieselových vozidiel.

Technické údaje benzínových 4/5 zložkových analyzátorov 
(možné doplniť o meranie NOX) BEA 055/065/060

Komponenty Merací rozsah Rozlíšenie

CO 0 – 10 % obj. 0,001 % obj.

CO2 0 – 18 % obj. 0,010 % obj.

HC 0 – 9999 ppm 1,0 ppm

O2 0 – 22 % obj. 0,010 % obj.

NO 0 – 5000 ppm 1,0 ppm

Lambda 0,5 – 1,8 0,001

COvrai 0 – 10 % 0,010 %

Technické údaje dymomeru  
(opacimetru) BEA 070

Komponenty Merací rozsah Rozlíšenie

Dymivosť 0 – 100 % 0,1 %

Koeficient absorbcie 0 – 10 m-1 0,01 m-1

KTS 560KTS 515

BEA 060 BEA 070

Technické údaje modulu pre meranie otáčok a teploty 
BEA 030

Komponenty Merací rozsah Rozlíšenie

Napätie akumulátora 9 – 32 V 0,1 V

Teplota oleja – 20 °C až +150 °C 0,16 °C

B+/B- 450 – 9500 min-1 20 min-1

Svorka 1/15, TN/TD 100 – 12 000 min-1 10 min-1



Veľkoobchodní partneri – Slovenská republika

*AutoSave, s. r. o., 1. mája 5470/46, Malacky, tel.: +421 910 966 026

Názov firmy Adresa Sídlo firmy Telefón Fax E-mail

Ing. Ľubomír Voska – BTS 3 Hálova 7 Bratislava 0908 751 940 oversro@gmail.com

PETERSON TECHNIK, s.r.o.
pokrytie celej SR centrála Bratislavská 11 Nitra

037 6517710 
0908 554 054

037 6517713 servis@peterson-technik.sk

TROST AUTO SERVICE
TECHNIK s.r.o.

prevádzka Bratislava Technická 5 Bratislava
02 48209060  
0918 510 164 

02 48209065 gabriel.peller@trost.com 

prevádzka 
Banská Bystrica Zvolenská cesta 23 Banská Bystrica 0918 510 156 jozef.dvorský@trost.com

ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 Bratislava
02 682 09 241 
0903 641 305 

servis@elit.sk

Inter Cars
Slovenská republika s.r.o.

prevádzka Žilina Kragujevská 1 Žilina 041 7633377 
0917 932 827 041 7633378 lubomir.kozak@intercars.eu

prevádzka Košice Južná trieda 82 Košice 0917 413860 marcel.gdovin@intercars.eu 

Bosch Test Equipment Service – strediská opráv a servisu diagnostickej techniky Bosch - pokrytie celej SR

* Veľkoobchodní partneri s ponukou servisnej a diagnostickej techniky Bosch spolu s náhradnými dielmi. Po kliknutí na ikonu prejdete na internetové stránky.

* * *

**

BEA 950
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