
Pro společnost EEIKA Brno, s.r.o. představuje kvalita trvalou prioritu. Firma věnuje maximální 
pozornost a péči kvalitě svých produktů i služeb. Kvalita se následně projevuje ve vynikajících 
užitných vlastnostech výrobků i jejich vysoké bezpečnosti.

Typová řada kioskových trafostanic PET® byla před více než deseti lety vyvinuta na základě teo-
retických poznatků, praktických zkušeností s distribucí el. energie v podmínkách České republiky 
i zkušeností s provozem a servisem nejrůznějších rozvodných zařízení. Provoz, nyní již několika 
set trafostanic, prokázal nejen vynikající užitné vlastnosti, ale i špičkové bezpečnostní parame-
try. EEIKA Brno, s.r.o. trafostanice PET® pro ověření parametrů průběžně testuje. 7. prosince 
2005 proběhla v akreditované zkušební laboratoři – Elektrotechnické zkušebně ŠKODA VÝ-
ZKUM s.r.o. zkouška obloukovým zkratem při vnitřní poruše dle tehdy platné ČSN EN 61330 na 
trafostanici PET® STANDARD 350. V roce 2006 uvedla EEIKA Brno, s.r.o. na trh nový typ trafo-
stanice s vnější obsluhou PET® MINI 300, která opět úspěšně absolvovala uvedenou zkoušku. 
U provozovaných trafostanic byla akreditovanou laboratoří opakovaně měřena hlučnost (u mno-
ha provozovaných v městské zástavbě hodnoty nepřekračují hlučnost pozadí), proběhla i měření 
úrovně neionizujícího záření (EMC). 

Úspěšné absolvování typových zkoušek dle ČSN EN 62271–202/2007 „Vysokonapěťová spí-
nací a řídicí zařízení – Část 202: Blokové transformovny vn/nn“ v průběhu roku 2009 vysokou 
úroveň bezpečnosti trafostanic PET® opět plně potvrdilo. 

ENERGETICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN 1/10

        Trafostanice PET® vyhovují ČSN – Ověřeno typovými zkouškami

Trafostanice s indikátory

Milí čtenáři, 
ústředním tématem zimního čísla magazínu eeikainfo je úspěšný průběh a absolvování typo-
vých zkoušek dle ČSN EN 62271–202/2007 trafostanicemi PET® v průběhu roku 2009. Náročné 
zkoušky (pro jejich část zvolila EEIKA Brno, s.r.o. výrazně přísnější parametry než uvedená 
norma předepisuje) opět prokázaly vysoké bezpečnostní parametry trafostanic PET® a péči, kte-
rou EEIKA Brno, s.r.o. kvalitě svých výrobků, zařízení a služeb věnuje. I díky tomu společnost 
úspěšně prošla počátkem roku recertifi kací dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Dalším významným tématem je příspěvek EEIKA Brno, s.r.o. k využívání alternativních zdrojů 
energie. S vyvedením výkonu z alternativních zdrojů má fi rma dlouholeté zkušenosti. V minulosti 
jsme informovali o připojení větrných elektráren i větrných parků k distribuční síti jednou i více 
trafostanicemi PET®. Charakter a výkon fotovoltaických elektráren, jejichž masivní výstavba byla 
ve snaze o dosaženi co nejvyššího podílu výroby el. energie z alternativních zdrojů vyvolána 
zejména ekonomickými pobídkami (viz směrnice EP č. 2009/28), opět posunul limity výstavby 
trafostanic PET®. Trafostanice pro elektrárnu v Mastířovicích je se svými půdorysnými rozměry 
1700 x 300 cm největší dosud vybudovanou trafostanicí kategorie SESTAVA.

Přejeme vám příjemný konec zimy i nad eeika info.



Využívání slunečního svitu je jedním z nejrozšířenějších způsobů získávaní elektrické energie 
z alternativních zdrojů. Po vlně výstavby větrných parků, která Českou republikou prošla před 
několika lety, jsme svědky prudkého rozmachu budování fotovoltaických elektráren. 

Evropská unie se ve směrnici Evropského parlamentu č. 2009/28 z 23. dubna 2009 zavázala 
zvyšovat podíl el. energie z obnovitelných zdrojů až na 20 % v roce 2020. Kvůli různým podmín-
kám jsou pro jednotlivé členské státy stanoveny různě vysoké cíle. Nejvyššího podílu energie 
z obnovitelných zdrojů má dosáhnout Švédsko – 49 %. Česká republika se zavázala k dosažení 
třináctiprocentního podílu. Směrnice stanovuje nutnost účinné podpory a defi nuje tzv. „režim 
podpory“. Jednotlivé státy vytváří své vlastní režimy podpory na základě místních specifi k. Spo-
lečným jmenovatelem je podpora ekonomická – stanovení dostatečně vysokých výkupních cen. 
V České republice je Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu stanovena výkup-
ní cena el. energie vyráběné s využitím slunečního záření na až 14,37 Kč/kVh, pro zdroje s insta-
lovaným výkonem nad 30 kVh uvedené do provozu v roce 2010 na 12,15 Kč/kVh. Právě stano-
vené ceny (nad průměrem ostatních zemí) vedly, spolu s technologickým rozvojem a snižováním 
vstupních nákladů (Česká fotovoltaická průmyslová asociace odhaduje, že se výrobní cena do 
patnácti let vyrovná s tradičními zdroji energie.) k boomu výstavby solárních elektráren. 

Společnost EEIKA Brno, s.r.o. se v oblasti využívání alternativních zdrojů el. energie specializuje 
na vyvedení výkonu a připojení zdroje k distribuční síti. S využitím typové řady kioskových tra-

Realizátor zkoušek – akreditovaná zkušebna společnosti Zkušebnictví, a.s. interpretuje výsledky 
zkoušek následovně:
„Dosažené hodnoty a chování zkoušeného předmětu při zkouškách odpovídaly požadavkům 
uvedené normy a potvrzují jmenovité hodnoty udané výrobcem na listu 3, 4, 5.“ (přičemž na 
listech 3, 4 a 5 je popsán typ trafostanice, typy, parametry a výrobní čísla osazených technolo-
gických zařízení). Typové zkoušky trafostanic dle uvedené normy jsou technicky, organizačně 
i fi nančně velmi náročným procesem. Probíhají na plně vystrojených kusech trafostanic, přičemž 
některé ze zkoušek jsou pro instalovaná technologická zařízení destruktivní. Zkoušky trafostanic 
PET® probíhaly ve Zkratovně společnosti Zkušebnictví, a.s. v Praze – Běchovicích, podílela se 
na nich další dvě akreditovaná pracoviště: Elektrotechnický zkušební ústav v Praze a Kloknerův 
ústav ČVUT v Praze. 

Typové zkoušky, při kterých je prověřeno chování trafostanic při potenciálně rizikových dějích, 
sestávají z následujících částí:

Zkoušky oteplení• 
Zkoušky uzemňovacích obvodů krátkodobým a dynamickým výdržným proudem• 
Zkoušky vnitřním obloukovým zkratem pro třídu odolnosti proti vnitřnímu oblouku IAC-A a IAC-B • 
Zkoušky funkce• 
Ověření stupně ochrany krytem• 
Mechanické nárazy• 
Zkouška ochrany proti kropení (dešti)• 
Výpočty a mechanické zkoušky• 

Pro ověření vysokého stupně bezpečnosti zvolila při zkouškách vnitřním obloukovým zkratem 
EEIKA Brno, s.r.o. zkrat 20 kA/1s převyšující požadavky ČSN EN 62271–202. Trojfázový oblouk 
byl iniciován na svorkách průchodek v plynem izolovaném oddíle distribučního rozváděče vn.

U této zkoušky je stanoveno pět kritérií, jejichž splnění garantuje ochranu obslužného personálu 
při normálních činnostech na straně vn – uvnitř trafostanice, případně při otevřených dveřích 
u nepochozí trafostanice (IAC-A) a ochranou veřejnosti v blízkosti blokové transformovny ze 
všech jejích stran (IAC-B). 

Kritérium 1: nedojde k otevření dveří a vík, nedojde k deformaci krytů
Kritérium 2: nedojde ke vzniku úlomků
Kritérium 3: nevzniknou díry na přístupových stranách
Kritérium 4: nedojde ke vznícení indikátorů
Kritérium 5: nedojde k rozpojení, kryt zůstává spojen se svým uzemňovacím bodem

Splnění podmínek zkoušky bylo ověřeno kontrolou indikátorů tepelných účinků plynů rozmístě-
ných v normou popsaných pozicích ve vzdálenosti 300 mm od vn rozváděče (IAC-A), případně 
100 mm od dveří, větracích žaluzií a dalších míst na vnějším plášti trafostanice. Žádný z těchto 
indikátorů nesmí být v souvislosti se zkratovým dějem poškozen. Celý zkratový děj je prozkou-
mán na záznamu vysokorychlostní kamery. Všem těmto kritériím trafostanice PET® bez problé-
mů vyhověly. 

Podle ředitele EEIKA Brno, s.r.o. Ing. Ivana Šafránka průběh zkoušek potvrdil vysoké bezpeč-
nostní parametry trafostanic typové řady PET®. Trafostanice normě ČSN EN 62271–202 plně 
vyhověly. Na základe provedených zkoušek lze konstatovat, že EEIKA Brno, s.r.o. může garan-
tovat bezpečnost trafostanic i nad rámec této normy. Zkoušky také ukázaly, proč jsou zejména 
u menších trafostanic s vnější obsluhou nutné zejména zkoušky oteplení a vnitřním obloukovým 
zkratem.

Připojení fotovoltaických elektráren k distribuční síti 



Mastířovice FVE Sever – PET® SESTAVA 1700 x 300v
Dosud nejrozsáhlejší trafostanice typové řady PET® o půdorysných rozměrech 1700 x 300 cm slouží 
k připojení solární elektrárny v Mastířovicích k distribuční síti. Stavební část trafostanice je sestavena 
ze čtyř kiosků o rozměrech 300 x 300, 400 x 300, 400 x 300 a 600 x 300 cm spojených v jeden celek. 
Trafostanice je osazena čtyřmi nízkoztrátovými olejovými transformátory, dvěma o výkonu 1600 kVA 
a dvěma o výkonu 1000 kVA. V samostatné rozvodně vn je umístěn vn rozváděč s izolací SF6 Safe-
Plus typ VDMFF o šesti polích, usměrňovač vč. baterie 110V DC, skříň měření a skříň přenosu dat 
a stavů GPRS. Všechny čtyři transformátory DOTUL jsou umístěny v samostatných trafokomorách 
ve středu trafostanice. Na nn straně je trafostanice osazena skříňovým rozváděčem ELLO. 

FVE Malešovice – čtyři samostatné trafostanice
Pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny o výkonu 3,6 MWp v Malešovicích na Brněnsku byly 
použity čtyři trafostanice PET® rozmístěné v ploše elektrárny.

TS 1 – PET® SESTAVA 1450x300v
V největší ze čtveřice trafostanic je umístěn hlavní vypínač celé fotovoltaické elektrárny, který 
zároveň tvoří rozpadové místo. Trafostanice je sestavena ze dvou kiosků o rozměrech 750 x 300 
a 700 x 300 cm. Větší kiosek je osazen technologickými zařízeními trafostanice – transformáto-
rem SGB DOTUL 1000 kVA, vn rozváděčem SIEMENS 8DH10, skříňovým nn rozváděčem s roz-
váděčem vlastní spotřeby ANM se zdrojem 110 VDC včetně baterií a usměrňovače. V menším 
kiosku je uložen měnič. 

TS 2 a TS 3 – PET® SESTAVA 1200x300v
Stavební část i technologická zařízení trafostanic TS 2 a TS 3 jsou stejné. Každá trafostanice 
je sestavena ze dvou kiosků. V prvním o rozměru 500 x 300 cm jsou umístěna technologická 

fostanic PET® je schopna připojit širokou škálu zdrojů různého charakteru a výkonu. Vyvedení 
výkonu z větrných elektráren jsme podrobně popisovali v eeika info 2/2007. Způsob připojení 
fotovoltaické elektrárny závisí na výkonu a prostorovém rozmístění. Zdroje do výkonu 630 kVA je 
v některých případech možné připojit prostřednictvím stožárové trafostanice (levné řešení). 

Zdroje o vyšším výkonu jsou připojovány prostřednictvím jedné, případně více kioskových trafo-
stanic PET® v dodavatelské verzi. S jejich využitím lze k distribuční síti připojit širokou škálu zdrojů 
od nejmenších až po rozsáhlé elektrárny s výkonem v řádu jednotek i desítek MVA. Variabilita tra-
fostanic dává projektantům volnost při výběru nejvhodnější varianty. Výkonnější zdroje mohou být 
připojeny prostřednictvím jediné trafostanice – PET® SESTAVA nebo několika trafostanic umístě-
ných v jednotlivých sekcích. Konkrétní typ a velikost trafostanice PET® je vždy volen s ohledem na 

rozsah použitých techno-
logických zařízení, včet-
ně měničů. Při připojení 
zdroje k distribuční síti po-
skytuje EEIKA Brno, s.r.o. 
komplexní řešení od volby 
varianty, vypracování pro-
jektové dokumentace pro 
vn přípojku a trafostanici 
až po závěrečné terénní 
úpravy, výstupní revizi 
a zprovoznění trafostani-
ce. Zajímavými příklady 
realizací jsou připojení 
elektráren v Mastířovi-
cích, Moravském Žižkově 
a Malešovicích.

Moravský Žižkov FVE – PET® STANDARD 500v 
Pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny Moravia – SUN v Moravském Žižkově byla využi-
ta jedna trafostanice PET® STANDARD 500v s transformátorem o výkonu 1000 kVA. Byla osaze-
na vn rozváděčem SIEMENS typ 8DH10, na nn straně rozváděčem RDO 1000 s kondenzátorem 
C1 – 10 kVAr pro kompenzaci transformátoru, rozváděčem vlastní spotřeby ANM 01. Měření 
dodávky el energie do distribuční sítě je nepřímé na vn straně, dálkový odpočet je prováděn přes 
bránu GSM – GPRS. 

PET® STANDARD 500v FVE Moravský Žižkov

Mastířovice FVE Sever – PET® SESTAVA 1700 x 300v



kapacit. Součástí úprav byla i přeložka vn přípojky a zrušení starší stožárové trafostanice (trans-
formátor o výkonu 400 kVA byl využit v nové trafostanici). Kiosková trafostanice PET® MAXI 750o 
je osazena dvěma olejovými transformátory. Prvním o výkonu 400 kVA pro napájení stávajících 
technologických zařízení (nahrazuje zrušenou stožárovou trafostanici) a druhým o výkonu 1000 
kVA pro napájení nově zprovozněné linky. Na vn straně je osazena rozváděčem SIEMENS 8DH10 
– RK-U+ME1-S-TB2, na nn straně rozváděčem RDO 1000. Prostorové uspořádání trafostanice 
umožňuje navýšení výkonu při dalším rozšiřování výrobního závodu až na 2 x 1000 kVA. 

Kvůli požadavku investora na rychlé spuštění nové linky a na minimální přetržku v dodávce energie 
proběhla montáž a zprovoznění trafostanice včetně vn a nn přípojky v nejkratším možném termínu 
– během pěti dní. Investor zajistil s předstihem výkopové a přípravné stavební práce. 27. května 
byla za místo usazena kiosková trafostanice PET® MAXI 750o. V následujících dvou dnech – 28. 
a 29. května byla položena vn přípojka v délce 50 m. 30. května byla zrušena stará stožárová 
trafostanice, napájení části závodu bylo přepojeno na náhradní zdroj. Plně funkční transformátor 
o výkonu 400 kVA byl přesunut do jedné z trafokomor nové trafostanice, stožár byl přezbrojen na 
kabelosvod. Byla provedena výchozí revize a trafostanice byla kompletně uvedena do provozu. 

1. června byla v bzeneckém závodě OKL, a.s. spuštěna vyfukovací linka napájená (stejně, jako část 
závodu) z nové trafostanice osazené před pěti dny. Podle pana Jaroslava Kučery byla pro OKL dů-
ležitá právě rychlost výstavby a operativní řešení situace: „Obdobně rychle jako proběhlo rozhodnutí 
uvnitř naší fi rmy, se EEIKA Brno, s.r.o. podařilo zajistit dodávku energie pro novou linku.“ 

V květnu 2009 uvedla EEIKA Brno, s.r.o. do provozu odběratelskou trafostanici PET® MAXI 750o 
pro napájení nového technologického zařízení ve výrobním závodě OKL, a.s. v Bzenci. Octárna 
s tradicí výroby sahající do roku 1921 je v současné době největším producentem octa na čes-
kém trhu s kapacitou výroby až 50 milionů litrů ročně. Je členem nadnárodní skupiny Burg Groep 
– největšího producenta octa v Evropě. 

Důvodem pro výstavbu nové trafostanice bylo vybudování vlastní vyfukovací linky na plastové 
lahve. Společnost OKL litrové plastové lahve na Bzenecký ocet v minulosti nakupovala u subdo-
davatelů. Z ekonomických důvodů (hlavně kvůli fi nanční náročnosti dopravy hotových lahví) se 
společnost rozhodla instalovat vyfukovací linku přímo ve výrobním závodě a lahve z preforem 
vyrábět přímo na místě. 

Pro napájení vyfukovací linky i dalších částí výrobního závodu byla postavena odběratelská tra-
fostanice PET® MAXI 750o poskytující dostatečný výkon a rezervu i pro budoucí rozvoj výrobních 
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zařízení – transformátor SGB DOTUL 
1000 kVA, vn rozváděč SIEMENS 
8DJ20 a skříňový rozváděč nn. Ve dru-
hém kiosku o rozměrech 700 x 300 cm 
je umístěn měnič. 

TS 4 – PET® SESTAVA 950x300v
Stavební část tvoří dva kiosky. V ki-
osku o rozměrech 500 x 300 cm jsou 
umístěna technologická zařízení – 
transformátor SGB DOTUL 400 kVA, 
vn rozváděč SIEMENS 8DJ20 a skří-
ňový rozváděč nn. Měnič je umístěn 
v kiosku o rozměrech 450 x 300 cm. 

Popsaná připojení solárních elektráren jsou zajímavým příkladem použitým pro konkrétní situaci. 
Počet, typ trafostanic a jejich rozmístění určuje vždy projektant při návrhu elektrárny. 

        PET® MAXI 750o Bzenec – OKL

PET® MAXI 750o Bzenec – OKL

FVE Malešovice TS 2


