Trafostanice TMT Mailbox 550 Vodova
V dubnu 2001dodala firma EEIKA BRNO pro
potøeby JME a.s. distribuèní kioskovou trafostanici
TMT Maxibox 550 na ulici Vodova v Brnì - Královì
poli.
Výstavbu trafostanice si vynutily stoupající
poadavky na odbìr elektrické energie. Ty nebylo
moné nadále pokrýt ze stávající sítì. Pùvodní, ji
zastaralé øeení z energetického hlediska nevyhovovalo, navíc byla trafostanice umístìna v zahrádce
soukromého domu. Jako nejvhodnìjí varianta byla
zvolena výstavba úplnì nové distribuèní trafostanice.
Jako nejvhodnìjí øeení byla díky svým vlastnostem
a zkuenostem s provozem obdobných zaøízení
vyhodnocena kiosková trafostanice TMT maxibox
550.
Nová trafostanice je umístìna na veøejném prostranství v areálu "Mìstských domù" na Vodovì. Je
situována pøi títové zdi sousedícího soukromého
domu. Trafostanice s plochou støechou stavebnì tvoøí
jeden celek s pøístøekem pro popelnice - náhradou za
starý, který pùvodnì stál na zastavìném místì.
Trafostanice je na VN stranì osazena rozvádìèi

Siemens 8DJ10 zapojení 81 s izolací SF6. Na NN
stranì jsou pouity rozvádìèe ESB typ RDO 1000 - 8
vývodù s pojistkovými odpínaèi a pojistkami 400 A.
Vekerá uvedená technologie byla do skeletu trafostanice osazena ji v montání hale firmy EEIKA
BRNO. Tím se výraznì zkrátila doba potøebná k
vlastní výstavbì. Na místì byly do trafostanice
osazeny olejové hermetizované transformátory o
výkonu 630 kVA.
U této trafostanice si asi okolní obyvatelé uvìdomují její sluby díky pøístøeku pro popelnice tak
èasto, jako u málokteré jiné.

Novinky
 EEIKA BRNO s.r.o. v letoním roce vystavuje
na MSV v Brnì na volné ploe Z1 stánek è. 5.
 EEIKA BRNO s.r.o. ve spolupráci s PREFA a.s.
poøídila novou formu na odlévání základové vany
pro trafostanice modelové øada PET. Nová forma
umoòuje lití subtilnìjích a lehèích van a do délky
6,3m. Vyuívá metody zvonového lití.
 V Bílém Kameni na Jihlavsku probìhla výmìna
èásti technologie ji instalované trafostanice PET dolo ke zmìnì zapojení trafostanice z koncové na
smyèkovou. Zkuenost potvrdila, e pracovníci jsou
schopni výmìnu provést bìhem jednoho dne.
 Základní informace o betonové èásti kioskových
trafostanic PET - firmì PREFA BRNO a.s. naleznete
v jejím novém katalogu. EEIKA BRNO je výhradním smluvním partnerem pro výrobu a dodávky
trafostanic. Kioskové trafostanice PET jsou zaøazeny
v kapitole 6 - Prostorová prefabrikace.
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Váení pøátelé,
právì dríte v rukou
speciální èíslo
EEIKAINFO magazínu vydaného pøi
pøíleitosti
43. Mezinárodního
strojírenského
veletrhu v Brnì.
Expozice firmy
EEIKA BRNO s.r.o.
má své místo ji
tradiènì na volné
ploe Z1 vedle
pavilonu Z. V èísle
naleznete informace
o absolutní novince prvním vyuití
monosti modulárního spojování
nìkolika kusù skeletu
PET k vybudování
trafostanice o výkonu
2x 630 kVA a výsledných rozmìrech
7,8 x 4 m. Dále zajímavosti z výstavby
trafostanice pro
obchodní centrum ve
Vykovì a na Vodovì
ulici v Brnì.
Zavádìní ISO, nebo
informace o vývoji
kolícího støediska
pøi Integrované
støední kole
Sokolnice, které
vzdìlává pracovníky
v energetice za podpory rùzných firem i
EEIKA BRNO.
Pøejeme Vám pøíjemný podzim 2001 a
mnoho dùvodù k
úsmìvu na tváøi.

Rok 2001 je dalím významným mezníkem v ve vývoji firmy EEIKA BRNO
s.r.o. Výrobky firmy jsou na èeském trhu ji pevnì etablovány a logo firmy
EEIKA BRNO s.r.o. je pro stálé partnery známkou kvality. Nároèné prostøedí
energetiky vyaduje záruky bezchybné práce a nejvyí kvality, mohou v nìm
obstát pouze firmy, které jsou schopny kvalitu nejen deklarovat, ale i dodret.
Vedení EEIKA BRNO se rozhodlo pro kroky, které jsou významným signálem
smìrem k partnerùm. Prvním z nich je registrace ochranné známky názvu firmy
a loga, stejnì tak i obecného názvu obou základních modelových øad trafostanic. Od kvìtna 2001 má EEIKA BRNO s.r.o. právo pouívat ochrannou známku
u jména firmy, názvu trafostanic PET a TMT. Chrání tím trh pøed moným
proniknutím ménì kvalitních výrobkù stejného názvu a pøed pøípadným
pokozením zákazníka.

Nová podoba loga firmy

PET® 350 a PET® 400
®
MAXIBOX
TMT® MINIBOX, TMT® STANDARD, TMT
Pøesná podoba názvù trafostanic
Druhým významným krokem je pøíprava firmy ke zisku certifikátu ISO dle
nové normy 9000/rok 2001. V prùbìhu léta se firma s pomocí poradenské
spoleènosti pøipravuje na zavedení normy do ivota firmy. Od 1.10.2001 bude
norma ISO 9000 ve firmì EEIKA BRNO uplatòována a v listopadu se bude
firma snait získat opravòující certifikát.
Ji v souèasné dobì je pøi zavádìní normy ISO vidìt zkvalitnìní v nìkterých
vnitrofiremních procesech. Uplatòování normy ISO ji pociují i nìkteøí subdodavatelé, na jejich práci má vliv.

Obchodní centrum - Vyškov
Po zruení cukrovaru se ve Vykovì, v blízkosti autobusového nádraí,
otevøela monost vyuití pomìrnì velké plochy bývalé skládky øepy a splavù k
dalímu vyuití. K jejímu uvolnìní pro dalí výstavbu bylo nutné pøeloit a modernizovat stávající technické sítì, pøípadnì nahradit ji nevyhovující prvky.
Investorem akce byla JME a.s. Generálním dodavatelem celé akce byla firma
EEIKA BRNO s.r.o., která vyla vítìznì z výbìrového øízení. Práce probìhly v
prùbìhu jednoho mìsíce v èervenci letoního roku.
Pokraèování na str.2.

Obchodní centrum - Vyškov
Dokonèení ze str. 1.

V prostoru se nacházely rozvodné sítì VN a NN
a stoárové trafostanice "U ÈSD" TSB 24 - 22/0,4
kV v majetku JME a.s. a "ÈSD" Møíová 22/0,4
kV v majetku ÈSD. Pøi úpravách byla stoárová
trafostanice "ÈSD" upravena - venkovní vedení
bylo nahrazeno podzemním propojeným kabelosvodem. Trafostanice "U ÈSD" nahrazena
kioskovou trafostanicí TMT Maxibox 750 v distribuènì-odbìratelské verzi.
Trafostanice TMT Maxibox 750 je osazena

Vznik Modulárního systému - Jihlava Hruškové dvory
dvìma, v samostatných trafokomorách usazenými
olejovými transformátory o výkonu 400 kVA. Na
VN stranì je uit rozvádìè Siemens 8DJ10 - zapojení 62 s izolací SF6. V distribuèní i odbìratelské
NN èásti jsou zapojeny rozvádìèe RDO 1000 s
horním pøívodem, se dvìma, respektive sedmi
vývody.
Stavba byla uvedena do provozu 31.7.2001.
V takto upraveném prostoru vyrostlo obchodní
centrum, nyní supermarket Hypernova.

Školící středisko při ISŠ Sokolnice
V roce 1995 vzniklo pøi Integrované støední
kole Sokolnice specializované kolící støedisko.
Navázalo na pøedchozí aktivity IS (do roku
1994 Støedního odborného uèilitì energetického) v oblasti dalího vzdìlávání pracovníkù v
energetice. V prùbìhu sedmi let se støedisko postupnì vyvíjelo a do souèasné podoby, kdy
poskytuje irokou paletu vzdìlávacích programù
pro montéry, techniky i projektanty. Kurzy
vycházejí z potøeb energetických rozvodných
závodù a poadavkù stanovených zákonnými
normami.
Stìejním programem jsou kurzy
 Kabelových technologií
 Práce na izolovaném venkovním vedení
 Práce provádìné pod napìtím
 Vyhláka è.50/78 Sb.
Zejména kurz prací provádìných pod napìtím
nemá v Èeské republice obdoby. Ve vech
oblastech poskytuje kolící støedisko pøi IS základní, doplòovací i opakovací kurzy. Teoretická i
praktická èást výuky probíhá ve vlastních prostorách kolícího støediska, pro frekventanty je
pøipraven kompletní servis vèetnì ubytování a
stravování. Na výuce se podílejí pedagogové
Integrované støední koly, lektoøi JME a.s. i specialisté významných oborových firem.
Pro praktickou výuku v jednotlivých oblastech
kolící støedisko pøi IS postupnì vybudovalo
specializované trenaéry. V nich probíhá výuka
pøímo na reálných, bìnì uívaných zaøízeních.

Po kabelové uèebnì a uèebnì pro práce na izolovaném venkovním vedení vznikl venkovní
Polygon pro práce provádìné pod napìtím.
Polygon je funkèní èást venkovního vedení vystavìná pøímo v areálu IS.
Výstavba praktických uèeben a trenaérù je
velmi nároèná. kolící støedisko by se pøi ní
neobelo bez pomoci specializovaných firem
jako napø. JME, a.s. Brno, Raychem, SME, a.s.
Ostrava, EEIKA , ENSTO, ESTA Brno, ELNA.
Ty darem, nebo zápùjèkou zaøízení pøispívají ke
zkvalitnìní výukových programù.
Støedisko je v oblasti kolení hlavním partnerem JME a.s.Brno, od roku 1998 je akreditovaným støediskem firmy RAYCHEM pro
kabelové soubory, od roku 1999 kolícím
støediskem firmy ENSTO na volné izolované
vedení, akreditovaným kolícím støediskem pro
práce provádìné pod napìtím. Støedisko je
dritelem akreditací Èeského svazu zamìstnavatelù v energetice.
Za dobu trvání prolo rùznými kurzy ve
kolícím støedisku pøi IS jen mezi montéry
témìø 2500 osob, vèetnì pracovníkù firmy
EEIKA BRNO. Nìkteøí z nich ostatnì se ostatnì
v IS Sokolnice vyuèili.
Dalí informace o kolícím støedisku pøi IS
Sokolnice naleznete na www.iss-sokolnice.cz

Trafostanice Jihlava, Hrukové dvory jsou jednou z posledních realizací firmy EEIKA BRNO
s.r.o.
Tøi trafostanice jsou urèeny pro pokrytí zvýených
dodávek el. energie pro plánovanou prùmyslovou
zónu Jihlava - Hrukové Dvory, kde mìsto Jihlava
buduje kompletní infrastrukturu a vekeré
inenýrské sítì. Jde o dvì velké distribuènì odbìratelské trafostanice a jednu distribuèní.
Objem uvaovaných dodávek el. energie je tak
vysoký, e poadovanou technologii distribuènì odbìratelských trafostanic není moné umístit do
jednoho skeletu trafostanice. Zejména spojení VN
rozvádìèù Siemens 8DH10 v sestavì osmi a devíti
polí a rozmìrech 3,6 respektive 3,25 m s NN
rozvádìèi v distribuèní a odbìratelské verzi
neumoòovalo pouití standardních modelù
kioskové trafostanice. Bylo nutné nalézt øeení
skýtající výhody kioskové trafostanice a
umoòující osazení poadovanou technologií.
Technici firmy EEIKA BRNO vyvinuli a odzkoueli nový modulární systém zaloený na

seskupování skeletù PET do vìtích celkù.
Jednotlivé skelety jsou spojeny ocelovými
svorníky o prùmìru 18 mm se závitem a matkami.
V tomto konkrétním pøípadì byly pouity tøi
skelety PET 400 uloené podélnými stranami k
sobì. Výsledné rozmìry monolitu trafostanice
jsou 7,8x4,0 m. Obdobnì jsou sestaveny i vany
tvoøící podzemní základ pod celým objektem
trafostanice. Stabilitu více ne padesátitunového
celku zajiuje betonová deska pod celým objektem trafostanice. Trafostanice je zastøeena valbovou støechou pokrytou støeními ablonami
Steeltile Ruby Standard.
Trafostanice je osazena dvìma olejovými hermetizovanými transformátory o výkonu 630 kVA
a VN rozvádìèi Siemens 8DH10 s izolací SF6. V
distribuèní èásti jsou dva NN rozvádìèe RDO
1000 - 8 vývodù s pojistkovými odpínaèi a
pojistkami 400 A. Odbìratelská èást bude v
poèátku prázdná, pøipravená pro potøeby
budoucích investorù prùmyslové zóny.

Obr. - souèást projektu zapùjèil Ing. Vinohradský
Modulární systém, který firma v souvislosti s touto zakázkou firma EEIKA BRNO s.r.o. vyvinula
umoòuje velmi variabilní výstavbu trafostanic o vysokých výkonech pro potøeby velkých investièních
celkù jako jsou novì budované prùmyslové zóny a velké technologické celky i prùmyslové závody.

