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PET® MINI 213 – Novinka ve firemním portfoliu

Novinkou ve výrobním programu EEIKA Brno, s.r.o. pro rok 2014 je trafostanice PET® MINI 213. 
Rozšiřuje nabídku malých nepochozích stanic kategorie MINI. 
Trafostanice o půdorysných rozměrech 2100 × 3000 mm a nadzemní výšce 1600 mm je určena 
pro osazení transformátorem do výkonu 630 kVA. EEIKA Brno, s.r.o. vývojem této trafostanice 
reagovala na požadavek společnosti E.ON, jejíž technické normy zahrnují kategorii nepochozích 
trafostanic o obestavěném prostoru do 15 m³. 
Distribuční verze trafostanice PET® MINI 213d splňuje požadavky E.ON na osazení olejovým 
transformátorem do výkonu 630 kVA, kompaktním vn rozváděčem 3+1 a nn rozváděčem o osmi 
vývodech. V odběratelské verzi může být trafostanice osazována nn rozváděčem až o dvanácti 
vývodech, případně kompenzačním rozváděčem do 150 kVAr. 

Novinka bude veřejnosti poprvé představena ve firemní expozici
 na veletrhu AMPER v Brně. 

Poptávka po nepochozích kioskových trafostanicích neustále stoupá. Jsou využívány k napá-
jení menších průmyslových provozů, jednotlivých výrobních hal, rekreačních zařízení, sporto-
višť i obytných budov. V distribučních sítích nahrazují stožárové trafostanice. Hlavní výhodou 
nepochozích trafostanic je jejich nízká cena. Dalšími jsou malá zastavěná plocha a nízký 
pohledový profil.

Více informací o nové trafostanici PET® MINI 213 a dalších nepochozích trafostanicích najdete 
v přiloženém letáku a na www.eeika.cz.

Vážení obchodní partneři, milí přátelé, 
již patnáct let vás společnost EEIKA Brno, s.r.o. informuje prostřednictvím energetického in-
formačního magazínu eeika info o novinkách, nových technologiích, zajímavých realizacích 
a firemních aktualitách. Tištěný magazín vyšel poprvé při MSV 1999 a za patnáct let si našel 
množství čtenářů. Nyní přichází EEIKA Brno, s.r.o. s další novinkou: eeika e-info. e-info není 
pouhou elektronickou verzí tištěného magazínu (pdf verzi eeika info najdete ke stažení na www.
eeika.cz), ale s využitím možností současných technologií rozšiřuje množství a spektrum posky-
tovaných informací. Oproti tištěnému magazínu nám e-info například umožňuje odkázat na širší 
souvislosti u všech článků a lokalizovat jednotlivé realizace. 
První číslo e-infa odešlo na registrované e-maily našich obchodních partnerů. Pokud vám nedo-
razilo, napište si o ně na eeika@eeika.cz. 
Horkou novinkou, kterou v tomto čísle tištěného i elektronického infa najdete, je nepochozí tra-
fostanice PET® MINI 213. Jednou z nejzajímavějších realizací nedávné doby je připojení elek-
trických bagrů pro manipulaci s železným šrotem společnosti Steelage Czech Republic s.r.o. 
v ocelárnách ArcelorMittal v Ostravě.

PET® MINI 213



Velikost areálu dokresluje například i to, že vnitropodniková doprava zahrnuje 199  km kolejí 
a 52,5 km silnic. 

Společnost Steelage Czech Republic s.r.o., součást mezinárodní skupiny TSR, zajišťuje kom-
pletní servis pro ocelárenský průmysl. Od roku 2009 tak řídí zpracování a manipulaci se šrotem, 
třídění a separaci struskového materiálu, či bourání vyzdívek licích pánví a pecí přímo v provozu 
slovenské ocelárny SSM (Slovakia Steel Mills). V roce 2013 Steelage převzalo organizaci vnitř-
ního nakládání a zpracování kovového odpadu mimo jiné také pro ostravský ArcelorMittal, kde 
společnost mimo vlastní vykládky kovového materiálu také lisuje lehký šrot do balíků a zajišťuje 
nakládku dle určené vsázky. Steelage tak rozšířilo svou působnost i na ocelárny v České repub-
lice. Společnost v současné době v ČR a na Slovensku zaměstnává na 150 lidí.
Skupina TSR tak jako největší evropský zpracovatel kovového odpadu působící v oblasti zpraco-
vání a obchodování s kovovým odpadem od roku 1896 úspěšně rozšířila portfolio svých stávají-
cích služeb. V České republice provozuje společnost TSR 44 sběrných a zpracovatelských míst 
s roční kapacitou zpracování 800.000 tun kovového odpadu.

PET® MAXI 750o a PET® STANDARD 500o AMO Ostrava

Jednou z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších realizací druhé poloviny roku 2013 byla instala-
ce dvou kioskových trafostanic PET® na šrotišti v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. v Ostravě 
– Kunčicích. Vnitřní nakládání a zpracování kovového odpadu v areálu převzala v roce 2013 
společnost Steelage Czech Republic s.r.o., která se rozhodla pro změnu technologie manipulace 
s kovovým šrotem. Mostové jeřáby dosud používané pro vykládku vagonů nahrazují rychlejší, 
výkonnější a efektivnější elektrické bagry. 
Změna technologie a energetická náročnost bagrů si vyžádaly kompletní obměnu přívodu elek-
trické energie. EEIKA Brno, s.r.o. vybudovala novou vn přípojku, dvě trafostanice PET® MAXI 
750o a PET® STANDARD 500o a kompletní nn rozvody. 
Vn přípojka o délce 400 m vychází z rozvodny ArcelorMittal, je vedena do trafostanice TS 1 – 
PET® MAXI 750o, z ní pokračuje do trafostanice TS 2 – PET® STANDARD 500o. Z části je ulo-
žena v kabelovém kolektoru, z části vede vzduchem po jeřábových drahách. Vnitroareálové vn 
rozvody AMO využívají napěťovou hladinu 6 kV. Tomu je přizpůsobena i technologie dodaných 
trafostanic. 
Trafostanice PET® MAXI 750o Ostrava – Kunčice, areál AMO ŠROTIŠTĚ TS1 je osazena vn roz-
váděčem SIEMENS 8DJH RRLL, dvěma olejovými hermetizovanými transformátory o výkonu 
2 × 1 000 kVA a nn rozváděči SR- I (RH1, RH2).
PET® STANDARD 500o Ostrava – Kunčice, areál AMO ŠROTIŠTĚ TS2 je osazena vn rozvádě-
čem SIEMENS 8DJH RRL, olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 1 000 kVA a nn 
rozváděčem SR- I (RH3).
Nn rozvody vychází z obou trafostanic a vedou po příhradových konstrukcích a kabelových láv-
kách ke stanovišti stacionárního bagru, hydraulickým nůžkám na zpracování šrotu a vysoko-
proudým zásuvkám PFC 400 pro připojení mobilních bagrů. Čtyři mobilní pásové bagry pojíždí 
při vykládce vagonů po zpevněné ploše podél čtyřsetmetrového kolejiště připojené na stometro-
vých přívodních kabelech. Pro představu: jeden kabel váží přibližně přibližně tunu!
Celá realizace byla technicky i organizačně zajímavá a náročná nejen kvůli rozsahu prací, ale 
i kvůli umístění v závodě AMO, ve kterém platí zvýšená bezpečnostní opatření a organizační 
pravidla. Na druhou stranu šlo o první realizaci, kdy byly kioskové trafostanice usazovány želez-
ničním jeřábem.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší svě-
tové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti je 3 miliony 
tun oceli, zhruba 72 % produkce se exportuje v rámci EU, celkově do 44 zemí světa. ArcelorMittal 
Ostrava a její dceřiné společnosti mají více než 7500 zaměstnanců. 
Závod byl jako Nová huť zřízen 29. 11. 1951 ministrem hutního průmyslu a dolů podle paragrafu 
4 a 7 zákona č. 103/1950 sb. 

Pokládka trafostanice 
železničním jeřábem



Vedení společnosti EEIKA Brno, s.r.o. naleznete nyní ve firemním objektu na adrese Kšírova 120 
v Brně – Horních Heršpicích. 
Adaptací podkrovních prostor vznikly v průběhu roku 2013 nové moderní kanceláře se záze-
mím pro ředitele společnosti Ing. Ivana Šafránka a ekonomickou ředitelku Evu Šafránkovou. 
Společně s nimi se na Kšírovu přesunul sekretariát, administrativní zázemí a vedoucí projekční 
kanceláře Marek Popela. 
Nové kanceláře poskytují výrazně vyšší komfort zejména pro jednání s obchodními partnery 
a zákazníky a jsou velmi dobře přístupné jak z dálnic D1 a D2, tak i z centra Brna. 
Budovu na Kšírově v Brně 120 EEIKA Brno, s.r.o. dosud využívala jako sídlo své projekční kan-
celáře. V roce 2006 zde otevřela Projekční dům – PDE pro vlastní projekční kancelář a několik 
dalších spolupracujících projekčních firem specializovaných na projekci elektroenergetických 
staveb. Dlouhodobě zde sídlí například společnost VF projekt, s.r.o. nebo Pavel Šťastný. 
V areálu na Jahodové 54 v Brněnských Ivanovicích zůstala montážní hala se zázemím pro veš-
keré montáže a servisní služby, technický zástupce Miroslav Churavý, vedoucí montáží Vlastimil 
Kroupa a další techničtí pracovníci.

Firemní kontakty:
Vedení firmy, projekční kancelář:
Kšírova 120, 619 00 Brno
49°10‘14.330“N, 16°36‘57.543“E

Veškerá telefonní čísla i e-maily zůstaly zachovány.
Na podzim 2013 řešila EEIKA Brno, s.r.o. rozšíření trafostanice pro napájení teplárny v Litovli. 
Městská teplárenská společnost a.s. Litovel zajišťuje centrální zásobování teplem města Litovle 
ze dvou velkých zdrojů tepla s výrobou elektřiny – tepláren Uničovská a Vítězná a množství 
menších domovních kotelen. 
Teplárna Vítězná prošla v minulém roce technologickou úpravou: přibyla další kogenerační jed-
notka, byl navýšen její celkový výkon. Kvůli tomu přestala pro její napájení dosavadní trafosta-
nice PET® STANDARD 450o vyhovovat. Bylo nutné inovovat a rozšířit technologická zařízení 
i stavební část.
Zajímavostí této trafostanice postavené v roce 2001 je její nestandardní rozměr. Kvůli omezeným 
prostorovým možnostem (trafostanice je přistavena přímo k teplárenskému komínu) bylo nutné 
instalovat kiosek o rozměrech 4500 × 2440 mm zúžený oproti standardnímu rozměru o 160 mm 
(standardní šířka trafostanic PET® je 2600 mm).
Při úpravě trafostanice bylo obchodní měření přesunuto z nn na vn stranu. Pro umístění rozší-
řené technologie bylo nutné ke stávající trafostanici přistavit nový kiosek PET® 400. Do něj byl 

Nové kanceláře vedení – Kšírova 120, Brno

Rozšířená trafostanice Litovel, Vítězná

Rozšíření trafostanice v Litovli 
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Ing. Ivan Šafránek v nové kancelářiNové sídlo vedení firmy

Montážní hala: 
Jahodová 54, 620 00 Brno
49°9‘22.145“N, 16°39‘33.314“E



Společnost EEIKA Brno, s.r.o. vás zve 
k návštěvě firemní expozice na 22. roč-
níku mezinárodního veletrhu AMPER 
v Brně ve dnech 18.–21. 3. 2014.
Firemní expozici EEIKA Brno, s.r.o. 
najdete na tradičním místě v pavilo-
nu P, stánek č. P 6.13. 
Prezentace na letošním veletrhu na-
vazuje na tradici z minulých let a opět 
představí novinku ve výrobním pro-
gramu. V roce 2012 to byla PET® 
MINI 210, v roce 2013 PET® MINI 
210d ve smyčkovém provedení (2+1) 
a PET® MINI 400 pro osazení trans-
formátorem o výkonu 1 000 kVA. 
V letošním roce najdete na přilehlé 
volné ploše VP 02 (u vchodu č. 6 do 
pavilonu P) plně vystrojené trafosta-
nice PET® MINI 210 a novinku PET® 
MINI 213.

Odběratelská trafostanice PET®  MINI 210o Brno, OTS – Lídl byla uvedena do provozu v červenci 
2013. 3. července prošla revizí a následně byla trafostanice pro napájení supermarketu na Řipské 
ulici v Brně předána společnosti Lídl Česká republika v.o.s..
Trafostanice je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA, vn rozvádě-
čem ORMAZABAL GA 2K+1TS-630A, nn rozváděčem RBTR – BH630 + SE-BH-0400-DTV3 a skří-
ní měření MS 2.221/400V. Kromě trafostanice realizovala EEIKA Brno, s.r.o. také vn a nn přípojky. 

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk ARTAX, s.r.o., číslo 1, ročník 15.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel certifikátu ISO 9001

PET® MINI 210o Brno – OTS Lídl

Regulace činného a jalového výkonu FVE 
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4 EEIKA Brno, s.r.o. nabízí regulaci činného a jalového výkonu pro alternativní zdroje. Povin-

nost regulace vyplývá z Energetického zákona (Zákon 458/2000 Sb.: o podmínkách podniká-
ní a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) a Pravidel provozování distribučních 
soustav vydaných Energetickým regulačním úřadem. 
EEIKA Brno, s.r.o. podle parametrů konkrétního zdroje vypracuje projekt optimálního 
řešení, zařízení instaluje a zajišťuje i následný provozní servis. 

Více informací o regulaci a dalších službách pro FVE poskytne Vlastimil Kroupa, 
vlastimil.kroupa@eeika.cz.

AMPER 2014

instalován modulární vn rozváděč SM6–24 Schneider částečně v majetku ČEZ (skříně 2×IM 
a 1×IMB) a částečně v majetku Městské teplárenské společnosti a.s. (skříně GBM, DM1-D, 
GBC-A, QM).
Do trafostanice byl instalován rozváděč AXV1 s komunikační jednotkou a záložním zdrojem 
24 V DC (usměrňovač ADC a dvě baterie 12 V) pro napájení řídících, modulů, signalizačních 
a ovládacích obvodů a dalších prvků 24 V DC. Vlastní řídicí systém GSM-GRPS tvoří jednotka 
RTU 7M-8. Při rozšíření trafostanice byl upraven stávající nn rozváděč RDO 1000 pro dimen-
zování vývodu na zvýšený výsledný výkon kogeneračních jednotek teplárny, včetně měřících 
obvodů. Do budovy kotelny byl umístěn podružný rozváděč RDO 1000. 
Nový kiosek PET® 400 byl přistaven k boční stěně původní stanice, čímž vznikla trafostanice 
o délce 8,5 m a šířce 2,6, respektive 2,44 m. Kvůli minimalizaci odstávky byly přívodní kabely vn 
nejprve pouze protaženy novou základovou vanou (leží v jejich původní trase) a opětovně připo-
jeny. Do nového vn rozváděče byly přepojeny po kompletním vyzbrojení trafostanice. 
Upravená trafostanice prošla výchozí revizí 28. října 2013 a následně byla uvedena do provozu. 

Více informací o veletrhu najdete na www.amper.cz.
PET® MINI 210o Brno – OTS Lídl




