
Milí čtenáři, vážení obchodní partneři, 
v roce 2013 přichází EEIKA Brno, s.r.o. opět s dalšími novinkami. Na veletrhu AMPER pre-
zentujeme dvě inovace v kioskových trafostanicích. Loňská novinka PET® MINI 210 dostala 
v distribuční verzi smyčkové provedení. Přímo v expozici je k vidění i plně vybavená nepochozí 
trafostanice pro osazení 1000 kVA transformátorem – PET® MINI 400. Po skončení veletrhu 
trafostanici najdete v průmyslové zóně v Boskovicích, kde bude napájet novou výrobní halu 
společnosti Gatema s.r.o.
Nadále se rozvíjí fi remní servisní program vn/nn. Ačkoliv jsou náklady na servis v porovnání s ce-
nou elektroenergetických zařízení relativně nepatrnou položkou, bývá servis velmi často pod-
ceňován. Nekvalitní a nesprávně vedená péče se bohužel často podílí na nemalých škodách. 
Nemusí být jen příčinou havárie spojené s destrukcí některých zařízení – zde je výše škody 
jasně patrná. Může jit o relativně neznatelné dysfunkce spojené se snížením výkonu trafosta-
nice. Například u trafostanic sloužících k vyvedení výkonu se každá závada okamžitě promítne 
do ekonomické bilance a sníží zisk. Proto se provozovateli vyplatí investovat do pohotovostní 
služby a odborné péče. Proto se vyplatí trafostanici pravidelně diagnostikovat. Proto se vyplatí 
investovat do kvality. 

V letošním roce uvádí EEIKA Brno, s.r.o. na trh dvě novinky: 
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Novinky na trhu

PET® MINI 210d smyčková PET® MINI 400o GATEMA



V současné době je již ve výstavbě první z objektů – budova „O“ a v jejím průběhu bude založena 
stavba druhé budovy „P“. Další objekty vyrostou postupně v následujících letech. 
V souvislosti s výstavbou nových objektů se společnost AREAL SLATINA, a.s. rozhodla pro 
vybudování nové vstupní rozvodny. Dosavadní zařízení sice ještě plnilo svou funkci, ale bylo na 
hranici životnosti i technologických možností. Vzhledem k tomu, že nájemníci využívají pronajaté 
prostory celodenně, výpadky dodávek el. energie i plánované odstávky představují výraznou 
komplikaci. Podle provozního manažera Areálu Slatina pana Urbánka vedení společnosti hleda-
lo bezúdržbové zařízení, které by vyžadovalo minimální péči a zaručovalo bezporuchový chod.
Z výběru vyšla vítězně moderní kiosková trafostanice PET® MAXI 600o, která nejlépe splnila 
všechny požadavky. Společnost EEIKA Brno, s.r.o. dodala trafostanici v říjnu 2012 společně s vn 
a nn areálovým propojením. 
Trafostanice PET® MAXI 600o je osazena olejovým transformátorem o výkonu 250 kVA, vn roz-
váděči Ormazabal 2K 1KG (v majetku E.ON Distribuce a.s.) a Ormazabal 1M1–24 + 2K+1TS 
(v majetku odběratele), nn rozváděčem RDO 1000 R1. Skříň měření MS2 je umístěna na čelní 
straně trafostanice s přístupem zvenčí. 
Trafostanice je situována při jižní hranici pozemku. K areálovému rozvodu je připojena vn kabely 
22-AXEKVCEY 3x1x240 mm² o délce 150 m vedenými do další trafostanice a nn kabely do stávají-
cích rozvodů. Pod parkovištěm, které před trafostanicí v průběhu stavebních úprav areálu vznikne, 
je zemní vedení uloženo ve dvou souběžně vedených devítiotvorových multikanálech (jeden pro vn 
kabely, druhý pro nn kably a tel. linku). Celkem bylo položeno 70 dílů multikanálu dlouhých 106 cm. 
Trafostanice byla na místo usazena 3. října., 14. října. byla připojena k distribuční soustavě. 

Areál Slatina – nová vstupní rozvodna

PET® MINI 210d smyčková
Distribuční verze nejmenší trafostanice byla na Amperu 2012 uvedena na trh jako koncová. V le-
tošním roce přichází EEIKA Brno, s.r.o. na stejném veletrhu se smyčkovým provedením s mož-
ností osazení vn rozváděčem 2+1. I v tomto provedení je trafostanice s nízkou cenou a velmi 
malou zastavěnou plochou k dispozici všem distributorům. 

Možnosti osazení trafostanice: 
vn rozváděč s izolací SF6 do 2+1
olejový transformátor do 400 kVA
nn rozváděč roštový do 6 vývodů

PET® MINI 400
Nepochozí trafostanice s transformátorem 1 000 kVA. Trafostanice PET® MINI je ekonomicky 
vhodným řešením pro provoz transformátoru o výkonu 1 000 kVA při splnění všech technických 
požadavků. Trafostanice je konstruována dle ČSN EN 62271–202. Splňuje veškeré požadavky 
této normy pro běžný provoz.
Trafostanice PET® MINI 400o GATEMA je součástí firemní expozice EEIKA Brno, s.r.o. na veletr-
hu AMPER v Brně. Po skončení výstavy bude trafostanice přesunuta na místo určení a uvedena 
do provozu. Bude napájet novou výrobní halu společnosti GATEMA s.r.o. budovanou v průmys-
lové zóně v Boskovicích. 
Trafostanice je osazena vn rozváděčem VN GA3K-GAE1M1–1TS, olejovým hermetizovaným 
transformátorem o výkonu 1 000 kVA a nn rozváděčem RBTR 16160/4835.

Na podzim roku 2012 vybudovala EEIKA Brno, s.r.o. novou vstupní rozvodnu pro „Areál Slatina“ 
v Brně. Společnost AREAL SLATINA, a.s. provozuje na okraji nejrozsáhlejší průmyslové zóny 
v Brně – Slatině podnikatelský areál.
Areál s velmi výhodnou polohou 6 km od centra Brna s vynikajícím napojením na dopravní infrastruktu-
ru – 2  km od dálnice, 3 km od letiště a 1 km od železniční stanice – poskytuje na ploše 176 846 m² záze-
mí v kancelářských, skladových i výrobních prostorách firmám podnikajícím v nejrůznějších odvětvích. 
Rozvojové plány areálu počítají s postupným vybudováním sedmi jednáctipodlažních (10 + 1 
technické) administrativně-technologických budov. Nový soubor staveb výrazně rozšíří objem 
i variabilitu nabídky pronajímaných kancelářských prostor. Jednotlivá podlaží budov s půdory-
sem ve tvaru písmene H (44 x 47 m) jsou koncipována tak, aby bylo možné prostor variabilně 
dělit a nájemníkům nabídnout samostatné kanceláře o jimi požadované ploše. Mimo to dojde 
k postupnému oddělení logistického a administrativního prostoru areálu.

PET®MAXI 600o Brno, Tuřanka 115 - AREAL SLATINA



Servis trafostanic a vn zařízení pro FVE

Výrazná většina fotovoltaických elektráren provozovaných v České republice byla vybudována 
při boomu fotovoltaiky na konci minulého desetiletí. Jejich moderní technologie a technologie vn 
zařízení pro vyvedení výkonu je bezúdržbová a bezporuchová. Část zařízení je dosud v záruce. 
Na první laický pohled zařízení nepotřebují servis, stačí jen panely čistit pro dosažení maximální 
účinnosti a sekat stínící vegetaci. 
Z odborného pohledu je situace diametrálně odlišná. Roční několikatisícové investice do odbor-
ného servisu a pohotovosti pomohou zabránit statisícovým škodám a ztrátám.

Existuje několik důvodů, proč se investice do kvalitního servisu s pohotovostí vyplatí:
• dosažení maximálních výnosů optimalizací funkce všech zařízení
• zamezení ztrát způsobených výpadky
• bezprostřední opětovné připojení při výpadku
• dodržení podmínek záruky instalovaných zařízení 

Celkový objem dodané (ne jen vyrobené!) energie závisí na optimální funkci všech zařízení a 
komponent elektrárny. Jakékoliv dysfunkce snižují výsledný výkon, a tím i zisk. Na nn straně to 
mohou být zanesené filtry na střídačích, na vn straně to může být například přetížený transfor-
mátor, ale i povolené spoje a kontakty v trafostanici. Tyto problémy nejen způsobují ztráty, ale 
jsou i příčinou poruch a větších škod. Náklady na opravu vyhořelého střídače se pohybují řádově 
ve stovkách tisíc, podobně nákladné mohou být opravy zařízení trafostanic. 
Výši ztrát způsobených výpadkem dodávek energie do sítě si dokáže každý provozovatel spočí-
tat podle parametrů jeho elektrárny a výkupní ceny. Příčinou odpojení od rozvodné sítě může být 
například i špatný stav záložních zdrojů napájení trafostanice. Pokud nejsou schopny zabezpečit 
provoz ochrany, distributor elektrárnu odpojí. 
Často podceňovaným momentem je péče o zařízení v záruční době. Výrobci předepisují pro 
zařízení pravidla prohlídek a servisních úkonů, bez jejichž dodržení pozbývají záruky platnost. 

EEIKA Brno, s.r.o. se servisem elekroenergetických zařízení zabývá již více než dvacet let. První 
zkušenosti s vyvedením výkonu získala při výstavbě větrných parků. 
Pro vyvedení výkonu z fotovoltaických elektráren dodala množství trafostanic od nejmenších 
nepochozích PET® MINI až po rozsáhlé sestavy o celkovém výkonu několik desítek MVA. 
Servisní program pro fotovoltaické elektrárny zahrnuje kompletní péči o vn a nn zařízení trafosta-
nice včetně pohotovostních služeb. Pro každou konkrétní elektrárnu je vypracován optimální plán 
údržby podle odpovídajících norem, dalších platných předpisů, doporučení výrobců jednotlivých 
zařízení, s přihlédnutím k místním podmínkám a doporučení techniků EEIKA Brno, s.r.o. Podle 
plánu zajišťují pracovníci EEIKA Brno, s.r.o. pravidelnou údržbu trafostanice, prohlídky, měření 

záložních zdrojů a revize. Drobné závady odstraňují okamžitě, zjištěné problémy spolu s návr-
hem řešení oznamují provozovateli elektrárny, po dohodě problémy bezprostředně odstraňují.
V rámci pohotovostní služby začne servisní skupina ve slmluvně  garantovaném čase po nahlá-
šení poruchy pracovat na její diagnostice a opravě. 
Společnost EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje své služby na celém spektru vn technologických zaří-
zení používaných v České republice. Servis nn technologií elektráren a měničů poskytují spe-
cializované firmy. Partnerem pro servis FVE s technologií SolarMax je společnost Nobilty Solar 
Projects a.s. Spolupráce na servisu je logickým vyústěním dobrých zkušeností s dodávkami 
technologie při budování FVE. 
Společnou péči specialistů EEIKA Brno, s.r.o. a specialistů Nobility Solar Projects a.s. získává 
provozovatel FVE garanci kvality servisu.

Terex – Demag AC 40 City

EEIKA Brno, s.r.o. nabízí volnou kapacitu vlastního autojeřábu o nosnosti 40 t s plným vybave-
ním vázacími prostředky. Obsluha má bohaté zkušenosti s manipulací s rozměrnými břemeny. 

Pro více informací a objednávku jeřábnických prací kontaktujte sekretariát EEIKA Brno, s.r.o. – 
eeika@eeika.cz. 
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ství rizik než běžná vizuální prohlídka, 
a tím předcházet poruchám spojeným 
s neplánovanými odstávkami a mnohdy 
i značnými materiálními škodami. 

EEIKA Brno, s.r.o. doporučuje diagnos-
tikovat například transformátory, vn a nn 
rozváděče dvakrát ročně.

Pro více informací o diagnostice elektro-
energetických zařízení kontaktujte Vlasti-
mila Kroupu – vlastimil.kroupa@eeika.cz.

Další realizací nové trafostanice PET® MINI 
210o v roce 2012 bylo připojení závodu spo-
lečnosti Framoz a.s. ve Slavkově u Brna. 
V listopadu 2012 EEIKA Brno, s.r.o. instalo-
vala nejmenší trafostanici typové řady PET® 
včetně vn a nn přípojek v délce několika 
metrů. Trafostanice s olejovým hermetizo-
vaným transformátorem o výkonu 160 kVA 
je na vn straně osazena kompaktním roz-
váděčem Ormazabal GA 2K 1TS (v majetku 
E.ON), na nn straně rozváděčem nn RBTR 
1063/4624–1L/S a nepřímým měřením se 
zvenčí přístupnou skříní měření. 

Ve slavkovském závodě vyrábí společnost FRAMOZ a.s. zakázkový dřevěný nábytek a další 
interiérové prvky nejvyšší kvality pro hotely, administrativní prostory i soukromé investory.

14. 11. 2012 předala společnost EEIKA Brno, s.r.o. odběratelskou trafostanici PET® STANDARD 
450o Ostředek – SYCOREX v Ostředku na Benešovsku.
Trafostanice osazená vn rozváděčem ORMAZABAL 1K 1M2 1TS, nn rozváděčem RDO 1000 
a olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 1 250 kVA napájí výrobní halu společnosti 
SYCOREX CR s.r.o., která se s podporou Státního fondu životního prostředí a Evropského soci-
álního fondu ČR zabývá ekologickou likvidací použitých pneumatik a produkcí různých výrobků 
ze vzniklého recyklátu. Po 
mechanické separaci jednot-
livých částí pneumatik (oce-
lový kord, textil, pryž) vzniká 
rozemletý gumový granulát 
vhodný k dalšímu zpracová-
ní. Finální produkty nachází 
uplatnění ve stavebnictví, 
sportu i chovatelství. Spo-
lečnost SYCOREX CR s.r.o. 
dodává pryžové tvárnice 
a obrubníky, povrchy sporto-
višť i dětských hřišť, speciál-
ní vibrace tlumící a izolační 
desky i například podklad pro 
ustájení koní. 

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk ARTAX, s.r.o., číslo 1, ročník 14.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00 Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel certifikátu ISO 9001

PET® STANDARD 450o Ostředek – SYCOREX
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foto z výstavby

Infračervené snímání termokame-
rou rozšiřuje možnosti a zvyšuje 
kvalitu diagnostiky elektroenerge-
tických zařízení. I nepatrné tep-
lotní odchylky ukazují na nestan-
dardní chování zařízení a jejich 
částí. Přehřívání je průvodním 
jevem povolených spojů, počína-
jících a skrytých defektů různých 
komponent. 
Diagnostika termokamerou pro-
bíhá pod napětím při běžném 
zatížení rozvodny, trafostanice či 
jiného diagnostikovaného zaříze-
ní. Bez omezení provozu umož-
ňuje odhalit výrazně větší množ-

Diagnostika elektroenergetických zařízení termokamerou

PET® MINI 210o Slavkov u Brna – FRAMOZ


