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Jednodenní přesun dvou trafostanic o celkovém výkonu 2850 kVA

Dne 11. listopadu 2016 proběhl ve vyškovské průmyslové zóně 
ojedinělý přesun dvou trafostanic o celkovém výkonu 2850 kVA 
v průběhu jednoho dne. 
Část vyškovské průmyslové zóny leží na půdorysu bývalého 
závodu Zbrojovky Brno, což s sebou přineslo obvyklé kompli-
kace spojené se společným užíváním a dělením infrastruktury. 
Z rozsáhlé zděné trafostanice zděděné po Zbrojovce byl napájen 
nejen závod společnosti LEAR Corporation (na jehož pozemku 
stanice stála), ale i další firmy (například ANTREG, o jehož nové 
trafostanici jsme psali před rokem v eeika info 1/2016). 
LEAR Corporation ve svém vyškovském závodě vyrábí plasto-
vé díly pro automobilový průmysl: konektory, pojistkové skříně 
a další součástky pro široké spektrum výrobců osobních i ná-
kladních automobilů. V letošním roce postaví a uvede do pro-
vozu novou tovární halu, která výrazně rozšíří kapacitu závodu. 
Společně s rozvojovými plány a výstavbou haly řešil Lear i napá-
jení závodu. Firemní výrobní technologie – především vstřikovací 
lisy s uzavírací silou až 460 tun – je energeticky velmi náročná. 
Do nově budované výrobní haly se přesune i kovovýroba dosud 
umístěná v pronájmu a kvůli produkci silikonových součástek 
bude hala muset být plně klimatizovaná. 
Výkon transformátoru ve společné trafostanici nevyhovoval ani 
stávající výrobě (natož předpokládanému rozvoji), a tak Lear 
v minulých letech postupně uvedl do provozu dvě vlastní trafosta-
nice. V roce 2012 vybudovala EEIKA Brno, s.r.o. kioskovou tra-
fostanici PET® MAXI 700o osazenou olejovým hermetizovaným 
transformátorem o výkonu 1250 kVA, vn rozváděči SIEMENS 
8DH10 a 8DJH20.32 (rozváděč E.ON) a nn rozváděčem RDO 

Vážení obchodní partneři, milí přátelé, 
zkušenosti ze čtvrtstoletí existence firmy (nejprve jako elektro-
energetická inženýrská kancelář Ing. Ivan Šafránek – EEIKA, 
od roku 1999 pak jako EEIKA Brno, s.r.o.) ukazují, jaký mají 
v elektroenergetice význam bezpečnost a kvalita. 
Kioskové trafostanice naší typové řady PET® jsou maximálně 
bezpečné. Jsou konstruovány dle ČSN EN 62271–202 a úspěš-
ně procházejí typovými zkouškami. V současné době opět při-
pravujeme ke zkoušce další typ distribuční stanice. 
V posledních letech zaznamenáváme stoupající poptávku po na-
šich servisních službách. Pro některé odběratele energie i pro její 

výrobce je důležité eliminovat případné odstávky a výpadky na-
pájení na minimum. Investice do kvalitního pravidelného servisu 
(včetně pohotovostní služby) jim skýtá bezpečný provoz a chrání 
jejich podnikání. Příklad takové ochrany podnikání najdete v tom-
to čísle eeika info magazínu. Společnost DUELLANO poskytuje 
provozovatelům fotovoltaických elektráren kompletní servis. Péči 
o vn části elektráren pro ni zajišťuje naše servisní skupina. 
Ukázkou kvality naší práce je i přesun dvou větších trafostanic 
ve Vyškovském závodě LEAR Corporation. V průběhu jedno-
ho dne proběhly čtyři montáže – dvě demontáže trafostanic 
a dvě pokládky.

jaro 2017

1000. V prosinci 2013 byl do této trafostanice nově instalován 
vn rozváděč SIEMENS 8DJH RTT a k němu připojena nová po-
družná trafostanice PET® STANDARD 500o osazená transfor-
mátorem o výkonu 1600 kVA a nn rozváděčem SR-1. Kvůli pa-
rametrům výkonného transformátoru je kiosek zvýšený o 10 cm 
a trafostanice je osazena přídavnou nucenou ventilací. 
Se změnou plánů výstavby a využití nové haly začaly všechny 
tři trafostanice stavbě překážet. „První kiosková trafostanice byla 
stavěna podle našich původních rozvojových plánů. U druhé 
jsme v roce 2013 počítali s tím, že bude součástí nové výrobní 
haly. Později se naše plány změnily, rozhodli jsme se přesunout 
obě trafostanice mimo výrobní halu na hranici našeho pozemku, 

Obě trafostanice na novém stanovišti



Servisní partnerství

abychom v hale získali co největší pracovní prostor,“ říká Pavel 
Bartošek – Building Maintenance Manager LEAR Corporation. 
Podle nových plánů byla stará zděná trafostanice stržena a obě 
kioskové byly počátkem listopadu 2016 přesunuty na nové sta-
noviště – PET® MAXI 700o cca o 20 m a PET® STANDARD 500o 
o 115 m. Souběžný přesun trafostanic byl organizačně poměrně 
náročný. V průběhu jednoho dne proběhly vlastně čtyři montáže 
– dvě demontáže trafostanic a dvě pokládky. Přesun si vyžádal 
dobrou koordinaci a spolupráci všech zainteresovaných firem – 
LEAR, EEIKA Brno, HOCHTIEF CZ, MOPRE i E.ON. 
Společnost HOCHTIEF CZ, která pro Lear staví novou halu, 
s předstihem připravila kabelové vedení nn k novému stanovišti 
trafostanic. Vn přípojku realizovala firma MOPRE.
8.–10. listopadu proběhly zemní práce – vykopány jámy na no-
vém stanovišti, obnaženy základové vany trafostanic, bylo po-
loženo uzemnění a připraveno podloží na nových stanovištích. 
Přesun stanic byl zahájen 11. listopadu v 7:00 ráno. LEAR Cor-
poration byl přepojen na náhradní zdroj (dieselagregát) a pracov-

Jedním z našich zákazníků, kterým poskytujeme servisní služby 
na základě dlouhodobých smluv, případně s nimi k dlouhodobé 
servisní smlouvě směřujeme, je společnost DUELLANO – spe-
cialista na služby pro provozovatele fotovoltaických elektráren. 
První kontakty jsme navázali přibližně před dvěma lety na dopo-
ručení revizního technika. Spolupráci jsme začali odstraňováním 
nedostatků zjištěných při revizi trafostanice na jedné z elektrá-
ren. Přes různé opravy jsme se dostali až k poměrně úzké spolu-
práci při péči o několik solárních elektráren. 
„Spravujeme asi patnáct fotovoltaických elektráren, převážně na 
jižní Moravě. Poskytujeme jejich majitelům kompletní servisní 
služby. Jejich základem je monitoring. Všechny elektrárny máme 
napojené na monitorovací dohledové centrum, permanentně je 
vzdáleně monitorujeme a analyzujeme data. Srovnáváme vý-
robu elektrárny s křivkou osvitu, neustále porovnáváme výrobu 
na jednotlivých střídačích, sledujeme ztráty a mnoho dalších 

parametrů. Analytická činnost představuje většinu naší práce. 
Jednou měsíčně předáváme provozovatelům kompletní repor-
ty o stavu elektráren. Nedílnou součástí našich sužeb jsou pre-
ventivní prohlídky FV pole, střídačů a dalších technologií FVE. 
Poskytujeme i netechnické služby jako čištění panelů, shrnování 
sněhu, sekání trávy a veškerý servis.
Jakmile monitorovací server ukáže jakoukoliv disproporci, okam-
žitě ji začneme řešit. Prioritou je rychlé obnovení výroby v plném 
rozsahu. Servisní technik na místě problém diagnostikuje a, je-li 
to v jeho silách, okamžitě ho odstraní. V opačném případě zajistí 
zásah servisní skupiny.
90 % problémů na solárních elektrárnách vzniká obvykle na 
nízkonapěťové části. Na nízké napětí máme vlastní vyškolené 
pracovníky a disponujeme odpovídající technikou. Na vysoké 
napětí vlastní techniky nemáme, proto využíváme služeb sub-
dodavatelů. 

níci E.ON vypnuli napájení trafostanic z rozvodné sítě. Montážní 
skupina EEIKA Brno nejprve trafostanice odpojila od vn a nn ka-
belů a demontovala transformátory. Trafostanice byly sejmuty ze 
základových van, vany přesunuty na nové stanoviště a kiosky na 
ně opět usazeny. PET® MAXI 700o byla o cca 20 met rů přesunu-
ta přímo 90t autojeřábem. PET® STANDARD 500o absolvovala 
115 m na podvalníku. Čtyřicetitunový jeřáb EEIKA Brno trafosta-
nici naložil, na novém místě ji – těsně vedle PET® MAXI 700o 
– složil 90t jeřáb. 
Odpoledne montážní skupina instalovala transformátory, obě tra-
fostanice zkompletovala a propojila vn kabelem. 
Po cca deseti hodinách od zahájení přesunu byly trafostanice 
připraveny k obnovení dodávky energie. 
„Všechno klaplo podle plánu a našich požadavků. Je důleži-
té mít partnera, který nám vyjde vstříc vždy, když je to potře-
ba. Výstavba nové haly může probíhat podle harmonogramu 
a v květnu letošního roku ji budeme moct otevřít,“ dodává Pavel 
Bartošek.

PET ® MAXI 700o na 90t jeřábu Převoz PET ® STANDARD 500o 



Výhody servisní smlouvyHledali jsme partnera, který má určitou kvalitu služeb a je flexibil-
ní,“ říká jednatel společnosti DUELLANO s.r.o. Ing. Petr Svozil. 
„To jsme u EEIKA Brno našli. Jakmile máme nějaké problémy 
na vn části některé z elektráren, kontaktujeme pohotovostního 
technika a montéři ještě ten samý, nebo druhý den vyráží je 
odstranit. Často jde o atypické věci. Například na jedné z elek-
tráren v Pardubickém kraji odešel transformátor. Má atypické 
napětí nízké 265 V, takže ho nelze nahradit běžně dostupný-
mi transformátory. Výroba nového trafa se stejným napěťovým 
převodem by trvala minimálně měsíc. Podařilo se zajistit velmi 
rychlou opravu a už po třech dnech montéři EEIKA Brno trafo-
stanici zkompletovali a zajistili připojení k distribuční síti a ob-
novení dodávek elektřiny do sítě. Majitel elektrárny nakonec 
vyhodnotil, že se mu vyplatí nechat vyrobit atypické trafo na 
zakázku. Původní transformátor nám nyní EEIKA Brno drží ve 
skladu jako záložní kus. 
Další prostor pro spolupráci je v prevenci. Trafostanice a vn části 
elektráren jsou sice bezobslužné a bezúdržbové, ale je vhodné 
je průběžně kontrolovat i nad rámec předepsaných revizí. Hodně 
práce udělá kontrola termokamerou, ale kontrolu za vypnutého 
stavu plně nenahradí. Celková prohlídka vypnuté trafostanice je 
schopna prověřit její stav a odhalit i skryté problémy. 
Frekvence prohlídek do značné míry závisí na provozovateli. 
Kaž dý z nich čas od času dostává od distributora upozornění 
o odstávce kvůli servisu distribuční sítě. To je ideální příležitost 
pro prohlídku. Někteří provozovatelé chtějí kontroly i dvakrát roč-
ně (před sezónou a po ní), někteří jednou, někdo spoléhá na 
frekvenci předepsaných revizí. 
Rád bych podepsal s EEIKA Brno rámcovou dlouhodobou smlou-
vu, aby technici měli k dispozici dokumentaci k elektrárnám, aby-
chom mohli i na vn části fotovoltaikům garantovat smluvně dané 
dojezdové časy.“

Více informací o společnosti Duellano najdete na 
www.duellano.cz.

Trvalá péče o zařízení 
Vypracujeme plán údržby, podle něj se o zařízení staráme.
Zohledňujeme normy, předpisy i specifika konkrétního zařízení.

Splnění podmínek pro dodržení záruk
Garantujeme splnění všech podmínek předepsaných výrobci pro 
provoz zařízení, tím i platnost záruk.

Pohotovost 
Na pohotovostní lince nonstop přijímáme hlášení o poruše.

Bezprostřední odstranění poruch
V garantovaném čase zahajujeme práce na odstranění poruchy 
a zprovoznění zařízení.

Sklad náhradních dílů
Máme na skladě běžně používané náhradní díly. 
Pro smluvní partnery držíme konkrétní díly pro jejich zařízení.

Kvalifikace, odbornost, zkušenosti a kvalita
Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2001, servis zajišťují zkušení 
pracovníci s kvalifikací pro práce na vn zařízeních i pod napětím, 
disponujeme veškerou potřebnou technikou.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení
Kvalifikovaně splníme za partnery povinnost ČSN EN 50110–1. 

Rychlá komunikace a spolupráce s distributory

Všechny tyto body směřují k jediné výhodě – minimalizaci 
ztrát. Pro více informací o servisních službách kontaktujte Vlas-
timila Kroupu e-mail: vlastimil.kroupa@eeika.cz.
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Jihlava KAUFLAND – komplexní řešení

AMPER 2017 – trafostanice ve stánku

Na podzim 2016 byla uvedena do provozu nová přípojka ob-
chodního domu Kaufland v Jihlavě. Kompletně celou přípojku 
realizovala EEIKA Brno. Projekční kancelář EEIKA Brno vypra-
covala dva samostatné projekty pro oba investory: Na základě 
rámcové smlouvy vn přípojku pro E.ON; trafostanici a nn přípojku 
pro obchodní dům Kaufland prostřednictvím společnosti HARD. 
13. 9. 2016 byla kiosková trafostanice usazena na místo a ná-
sledně připojena novou 21 m dlouhou kabelovou smyčkou k dis-
tribuční síti. 
Trafostanice PET® STANDARD 350o – Jihlava KAUFLAND je 
osazena vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C, suchým 
transformátorem o výkonu 630 kVA a nn rozváděčem RDO 1000 
a samostatně přístupnou skříní měření SOM.
Společná dodávka obou projektů i realizace jednou dodavatel-
skou firmou skýtá odběrateli mnohé výhody. Je výrazně opera-
tivnější, eliminuje případné třecí plochy, které mohou vznikat při 
zapojení více firem a dává garanci jednotné kvality celého díla.
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úrazem elektrickým proudem při práci s ručním elektrickým ná-
řadím v omezených vodivých prostorech – v kotlích, při montáži 
ocelových konstrukcí, plechových střech, v kabelových kanálech, 
šachtách apod. ČSN definuje tyto prostory jako místa, kde nelze 
zajistit minimální vzdálenost od vodivých předmětů 2,25 m.
Oddělení obvodů zajistí, že ani při porušení izolace nářadí nedo-
jde k úrazu el. proudem. 
EEIKA Brno, s.r.o. dodává bezpečnostní oddělovací transfor-
mátory v pevné nárazuvzdorné skříňce s krytím IP 55 s madlem 
a kolečky pro snadný pohyb na pracovišti. Jmenovitý výkon 
transformátoru se pohybuje od 1300 VA po 2900 VA s případnou 
další zásuvkou bezpečného napětí (24 V). 
Více informací o bezpečnostních oddělovacích transformátorech 
OTB 231 najdete na www.eeika.cz.

Děkujeme všem obchodním partnerům i všem osattním za ná-
vštěvu firemní expozice na letošním Amperu v Brně. Na veletr-
hu jsme opět vystavovali kioskovou trafostaici – tentokrát pří-
mo v expozici v pavilonu P. PET® MINI 210 je s půdorysnými 
rozměry 2100 × 2600 mm nejmenší nepochozí kiosková trafo-
stanice typové řady PET®. Distribuční verze PET® MINI 210d 
umožňuje osazení olejovým hermetizovaným transformáto-
rem do výkonu 400 kVA, vn rozváděčem s izolací SF6 2+1 
a roštovým nn rozváděčem do 8 vývodů. Může být například 
vhodnou alternativou stožárových trafostanic při kabelizaci 
venkovního vedení. 

PET® MINI 210d Lelekovice U mlýna
Jako výstavní exponát posloužila trafostanice určená do dis-
tribuční sítě E.ON v Lelekovicích. Je osazena vn rozváděčem 
ORMAZABAL GA 2K 1TS-C, nn rozváděčem RBTR 0663/4535 
a olejovým transformátorem o výkonu 400 kVA. 

Oddělovací transformátory OTB 231

OTB připravené k expedici

 PET® STANDARD 350o – Jihlava KAUFLAND

Firemní expozice na Amperu 2017


