


Історія компанії

2010 – заснування компанії, реалізація проектів кабельних систем

2011 – напрямок систем безпеки

2012 – напрямок ІТ, мультимедіа та BMS

2013 – напрямок вентиляції, кондиціювання та опалення

2014 – впровадження комплексних інженерних рішень для об’єктів будівництва

2015 – напрямок енергоефективності

2016 – міжнародні стандарти комплексних інженерних рішень

2017 – запуск напрямку приватних сонячних електростанцій Greenlogic

2018 – запуск виробництва LED світильників ЯСА

2019 – будівництво промислових сонячних електростанцій

2020/2021 – трансформація та стратегічний розвиток компанії



Основні напрямки компанії

Комплексні рішення

для офісів

Інженерні системи 

для будівель

Проекти альтернативної енергетики



Впровадження ефективних інженерних 

рішень

Виробництво якісного 

світлотехнічного обладнання

Проекти з використанням

альтернативної енергетики

Бездротова система

енергоменеджменту 

Структура компанії



український виробник 

якісного світлотехнічного обладнання 

для інтер’єрного та зовнішнього освітлення

ЯСА

www.yasa.com.ua

http://www.yasa.com.ua/


Впровадження проектів з використанням 

альтернативних джерел енергії www.greenlogic.com.ua

Greenlogic

http://www.greenlogic.com.ua/


Бездротова система енергоменеджменту

об’єктів нерухомості

Greenlogic

www.advisorscada.com

http://www.advisorscada.com/


Advansys – компанія повного циклу



Обстеження

Аудит

Розробка

концепції

Проектування Впровадження Введення в 

експлуатацію

Обслуговування

Мета кожного напрямку – застосувати найбільш ефективне рішення

Результат ефективного рішення – максимальна вигода від експлуатації

Advansys – компанія повного циклу



Наші переваги

Більше 300

реалізованих проектів 

1. Досвід
2. Ефективние ведення 

клієнтів

5. Використання

Сучасних технологій

Dashboard 

Для замовника

Управління проектами

MS Project

BIM – проектування. 

10 проектувальників

сертифікованих в Revit.

Підвищення кваліфікації

спеціалістів. 

Більш ніж 50 сертифікатів

3. Ефективне ведення 

проектів

Налаштована CRM (Bitirx)

Від генерації лідів до здачі проекта

4. Високий рівень

інженерів та менеджерів

Виробництво 

якісної світлотехнічної 

продукції з управлінням

6.Власне виробництво 7. Інновації

Бездротова система 

енергоменеджмента

об’єктів нерухомості



Приклади впроваджених ефективних рішень

1. Енергоаудит об’єкту

(перелік вкладень із строками окупності)

2. Модернізація вентиляційних установок

(12 рекуператорів за 12 днів)

3. Впровадження системи BMS 

(інтеграція всіх інженерних вузлів працюючого обладнання)

4. Модернізація освітлення

5. Локальне терморегулювання

Енерговитрати

знижено на 25%

2,5 роки 

окупність витрат



Приклади впроваджених ефективних рішень

1. Впроваджено повний комплекс внутрішньої і 

зовнішньої інженерії (20% економії на капітальних

витратах)

2. Утилізація тепла з технологічного обладнання (30% 

економії на опаленні в зимовий період)

3. Оптимізація котельні

(на 1/3 зменшено необхідну потужність котлів)

6 млн. грн. економії

під час будівництва заводу



Приклади впроваджених ефективних рішень

1. Аудит інженерних систем найбільших Палаців Спорту

2.  Модернізація систем освітлення

3.  Модернізація кліматичних систем:

- рекуперація на розбірних роторах 

- регулювання потужності вентсистем за рахунок

частотників і логічних схем управління залами

до 80%

економії на 

енергоресурсах

3 роки 

максимальний термін

окупності вкладень

Мережа спортивних комплексів Sport Life



Приклади впроваджених ефективних рішень

1. BMS – зменшення експлуатаційних витрат і витрат на енергоносії

(20% економії на експлуатації об’єкта)

2. Якісна мультимедіа – покращення статусу об’єкта, збільшення

маркетингових можливостей

3. Єдина комплексна інженерна інфраструктура

(економія на уніфікації 15% капітальних витрат на інженерію)

Більш ніж 20% економії

на експлуатаційних витратах



Наша: місія, візія, цінності

Робити світ ефективним

Лідери по будівництву 

ефективних об’єктів 

нерухомості

• пошук нестандартних та ефективних рішень

• надання професійних послуг

• орієнтованість на результат

• цілеспрямованість в роботі 

• націленість на отримання позитивних емоцій клієнта 

від співпраці з нами 

• надання пріоритету екологічним рішенням

• підтримка розвитку національної економіки

• дотримання відповідності світовим тенденціям та 

стандартам галузі

• розробка та впровадження інновацій



BMW Ukraine

Найбільший дилерський центр BMW у Східній Європі

Київська обл. с. Гора (Бориспільске шосе)

Advansys виконав комплекс внутрішніх і зовнішніх інженерних систем



Astound Ukraine

Глобальний постачальник електронної комерції

Повний комплекс інженерних систем



Mondelez Ukraine

Mondelez - транснаціональна компанія

Найбільший в Світі виробник шоколадної продукції

Офіс 1500 м2 в БЦ Сенатор, м. Київ

Реалізовано весь комплекс інженерних систем по міжнародним стандартам. 

Управління кліматом - через систему BMS.



Gleencore

Одна з 8 компаній Світу – постачальник природних ресурсів

Повний комплекс інженерних систем



Kinstellar

Повний комплекс інженерних систем

Міжнародна юридична компанія



Планета Кіно

Мережа кінотеатрів I-Max

Планета-Кіно – замовник компанії Advansys с 2012 року. 

Реалізовано комплекс кабельних систем, мультимедіа та системи безпеки в 7 кинотеатрах.



Сонячні електростанції по всій Україні

Потужність – понад 10 МВт



Наші клієнти



Дякую за увагу!

Адреса: м. Київ, вул. Старосільска, 1

Тел.:    (044) 540 – 03 – 34

E-mail: info@advansys.ua

Web:    www.advansys.ua

mailto:info@advansys.com.ua

