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Vážení přátelé, 
druhé číslo EEIKA 
INFO magazínu roku 
2004 vychází při 
příležitosti
46. Mezinárodního 
strojírenského 
veletrhu v Brně, 
kterého se fi rma 
EEIKA Brno, s.r.o. 
tradičně účastní 
(více informací
k účasti na straně 4). 
Hlavním tématem 
čísla je nabídka 
energetických 
servisních služeb. 
Servisní služby 
EEIKA Brno, s.r.o. 
poskytuje svým 
zákazníkům
od vzniku fi rmy ve 
stále širším rozsahu. 
V letošním roce 
z nich vytvořila 
ucelenou nabídku. 
Zajímavou realizací 
popsanou uvnitř čísla 
je čerstvě usazená 
trafostanice PET® 
STANDARD 350d 
v průmyslové zóně 
„HROTOVICKÁ“, 
kterou pro rozvoj 
podnikatelského 
prostředí, nově buduje 
na zelené louce město 
Třebíč. V zajímavostech 
tentokrát, kromě 
novinek z fi remního 
dění, najdete několik 
tipů k návštěvě MSV. 
Těšíme se na Vaši 
návštěvu na MSV
a přejeme Vám příjemný 
podzim 2004.

 EEIKA Brno, s.r.o. vybudovala vlastní elektroenergetické servisní centrum, které
poskytuje širokou škálu servisních a opravárenských služeb na běžných rozvodných zařízeních - 
vedení, rozvodech vn a nn, trafostanicích všech typů, transformátorech, rozvodnách, rozváděčích 
a dalších zařízeních.

Filosofi e služeb vychází ze základní potřeby majitele a provozovatele jakéhokoliv zařízení, 
kterou je stálý a bezporuchový chod.
Každý výpadek nebo porucha spojená s přerušením dodávky energie může provozovateli přinést 
značné ekonomické ztráty. Markantní je situace zejména u nepřetržitých a směnných provozů, 
mrazíren, chemických provozů, nebo například v živočišné výrobě. 

Servis, revize a poradenství – prevence poruch

 Kvalitní prevence je nejefektivnější a nejlevnější způsob jak udržet zařízení v chodu. Kromě 
bezporuchového provozu na ní závisí i bezpečnost provozu, ekologie a další okolnosti. 

Revize

 EEIKA Brno, s.r.o. zabezpečuje revize zařízení předepsané konkrétními normami. Např. 
pro trafostanice předepisuje ČSN 33 15 00 periodickou revizi po čtyřech letech (u sloupových)
a po pěti letech (u kioskových a zděných). 
Postup při revizi a výstupy jsou přesně dány konkrétními normami, podle kterých pracovníci 
EEIKA Brno, s.r.o. postupují. Ke každé revizi je vystaven odpovídající protokol se všemi atesty.

Úvodník

Aktuality

Servisní služby EEIKA Brno

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., Číslo 2, Ročník 6.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00 Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz

Inzerce 

• Pracovníci firmy EEIKA Brno, s.r.o. Miroslav Bednář 
a Pavel Zmrzlý získali oprávnění ke vzorkování pro účely 
evidence zařízení a látek s obsahem PCB
• Vozový park byl doplněn o tři nové vozy RENAULT 
KANGOO. Dva byly vybaveny jako lehké montážně-
servisní vozy, třetí - v dodávkové úpravě slouží pro 
operativní zásobování. 
• V květnu letošního roku osadila EEIKA Brno, s.r.o. 
poprvé do kioskové trafostanice PET® zcela nový typ vn 
rozváděče s vakuovou izolací XIRIA od fi rmy HOLEC. 
Napájí Morávka centrum na Lidické ulici v Brně.
• Integrovaná střední škola Sokolnice, stejně jako v minulých 
letech, prezentuje svůj program v rámci expozice Českého 
svazu zaměstnavatelů v energetice na MSV 2004 ve stánku 
č.8 v pavilonu Z. Škola – nejvýznamnější vzdělávací 
centrum pro práce pod napětím - na MSV představí nové 
trendy, včetně praktických ukázek.
• ”Objevujte Elektriku.cz nové generace!” 
– na MSV ve stánku 005 v pavilonu Z
a samozřejmě na www.elektrika.cz.
• 21.9.2004 proběhne ve Velkém 
sále Břetislava Bakaly na Žerotínově nám. 6 v Brně 
XI. Celostátní koference elektrotechniků, projektantů a 
energetiků ČR, WATT

Vážení přátelé, 
zveme Vás k návštěvě fi remní expozice na 46. Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. Veletrh proběhne ve dnech 
20. – 24.9.2004 na brněnském výstavišti. EEIKA Brno, 
s.r.o. vystavuje na obvyklém místě na volné ploše Z1, 
stánek 04 u hlavního vchodu do pavilonu Z.
Hlavním exponátem expozice bude trafostanice PET® 
STANDARD 350d určená pro JME a.s. - RCD Znojmo. 
Trafostanice bude vystavena v kompletní osazení a 
s kompletní výbavou. Na místo do Moravských Bránic 
bude převezena po skončení veletrhu přímo z expozice. 

MSV 2004

  Minulé sezóně se klub zúčastnil premiérového ročníku 
superligy týmů, ve které obsadil výborné páté místo. 
Po tomto výsledku bylo sedmnácté místo z Mistrovství 
republiky zklamáním. Úspěchem bylo pouze jedenácté 
místo Radomila Ševčíka. Díky říjnovému průběžnému 
umístění na třetím místě se navíc jako první reprezentant 
v historii klubu kvalifi koval na Evropský pohár v Salzburgu. 
Zde vybojoval výborné druhé místo v zahřívacím turnaji 
– warm up.

DC AVALANCHE ÚJEZD U BRNA



komponentů, u kterých jsou normami předepsány, 
pohotovostní služba s dispozičním skladováním náhradních 
zařízení i jednání s rozvodným závodem a dalšími institucemi. 
Rámcová servisní služba „ENERGETIK“ poskytuje 
zákazníkům maximální komfort a výrazně šetří jejich čas a 
peníze. 

 Servisní a opravárenská činnost má ve fi rmě dlouhou 
tradici. Už v počátcích činnosti byly jednou z hlavních 
částí programu opravy a repas transformátorů pro JME a.s. 
i soukromé uživatele. Poptávka ze strany zákazníků vyvolala 
rozšíření oprav a servisu i na další zařízení.

 O kvalitě servisních služeb hovoří i fakt, že EEIKA Brno, 
s.r.o. je smluvním partnerem fi rmy SIEMENS pro servis 
vn rozváděčů v České republice. Servisní četa zasahovala i 
v zaplavených karlínských rozvodnách v Praze po povodních 

roku 2002 (viz eeikainfo 2002/3 MSV) 

 V současné době servisní centrum disponuje kompletně 
vybavenou opravárenskou halou, pojízdnými dílnami 
s vlastní elektrocentrálou, autojeřábem, několika nákladními 
automobily včetně Renault Midlum s jeřábovou rukou, 
případně košem pro práce ve výškách do 11m, vozidlem pro 
převoz nebezpečných látek ADR, dodávkovými zásahovými 
vozidly vybavenými nářadím a náhradními díly. 
Ve fi remních skladech je k dispozici dostatečné množství 
náhradních dílů včetně transformátorů běžných výkonových 
řad.

Více informací o servisních službách fi rmy EEIKA Brno, 
s.r.o. naleznete na www.eeika.cz

Pravidelná servisní prohlídka

 Pravidelnou servisní prohlídku doporučujeme v mezidobí 
mezi normami předepsanými revizemi. Vhodný interval je 
jednou ročně, dobré je zařízení prohlédnout po nestandardní 
události (výpadek v souvislosti s bouřkou, poruchou 
apod.). Náplň servisní prohlídky je obdobná jako u revize. 
Specialista zařízení zkontroluje po mechanické stránce, 
proměří, očistí, případně opraví drobná poškození. V případě 
většího poškození doporučí a zajistí způsob jeho odstranění.

Poradenství

 Poradenské služby servisního centra EEIKA Brno, s.r.o. 
směřují k optimalizaci spotřeby a využití el. energie. Podle 
konkrétních parametrů odběru a stavu zařízení fi remní 
specialisté navrhnou program servisu i případné úpravy a 
změny (výměnu konkrétních zařízení, změnu sazby apod.).

Opravy – rychlé odstranění problémů

 Při veškerých opravách dodržuje EEIKA Brno, s.r.o. 
dvě základní zásady – rychlost a kvalitu. Zařízení, které 
projde některou z forem opravy ve fi rmě EEIKA Brno, 
s.r.o. je schopno poskytovat službu ve stejné kvalitě jako 
před poruchou. Rychlost opravy závisí vždy na rozsahu 
poškození.

Opravy na místě

 V případě, že diagnostika poruchy ukáže, že poškozené 
zařízení lze opravit na místě, vyjíždí servisní četa vybavená 
pojízdnou dílnou, potřebnou mechanizací a dostatkem 
náhradních dílů. Zařízení v nejkratší lhůtě opraví a 
zprovozní. 

Opravy v hale

 Ve fi remní opravárenské hale probíhají rozsáhlejší opravy 
zařízení, případně opravy zařízení, jejichž charakter vyžaduje 
speciální přístup. 
Příkladem jsou opravy olejových transformátorů, u kterých 

hrozí kontaminace okolí trafoolejem. Transformátory 
projdou kompletní diagnostikou, jsou odstraněny poruchy 
včetně případné výměny oleje, částí jádra a převinutí cívek. 
Po opravě je ke každému transformátoru vystaven protokol 
o opravě a revizi.

 Kompletně vybavená opravárenská hala umožňuje 
provádět i velmi náročné servisní zásahy. Pro snadnou 
manipulaci je vybavena mostovým jeřábem, splňuje 
ekologická kritéria včetně nádrže pro skladování a převoz 
nebezpečných látek ADR.

Havarijní opravy výměnným způsobem

 Pro mimořádné situace, kdy výpadek dodávky energie 
může způsobit rozsáhlé škody a oprava poškozeného zařízení 
si vyžádá delší dobu, je určena oprava výměnným způsobem. 
Při ní servisní četa přiveze adekvátní náhradní zařízení, které 
instaluje namísto porouchaného a okamžitě obnoví dodávku 
energie.
Oprava je velmi rychlá a pro majitele i ekonomicky výhodná. 
Se zpětnou demontáží a montáží odpadá i druhé vypnutí 
přívodu el. energie a výjezd montážní čety. Je – li poškozené 
zařízení opravitelné, EEIKA Brno, s.r.o. je započítá  
protihodnotou. 
Pokud má zákazník zájem na provozování původního 
zařízení, servisní četa je po dílenské opravě instaluje zpět.

Pohotovost – jistota provozu

 Pohotovostní služba je určena zejména pro odběratele, 
kteří jsou na přívodu el. energie, ať už z jakéhokoliv důvodu, 
bytostně závislí. 
Po celých 24 hodin je na pohotovostním čísle nepřetržitě
k dispozici servisní specialista, který vyhodnotí poruchové 
hlášení a zahájí kroky k nápravě situace. Okamžitě vyjede na 
místo a po zjištění rozsahu poškození určí, podle charakteru 
přípojného místa, způsob opravy a zajištění náhradní 
dodávky el. energie po nezbytně nutnou dobu. 
Servisní četa neprodleně zahájí práce na odstranění poruchy.

Pohotovostní služba poskytuje zákazníkům jistotu bezpečí.

Rámcová servisní služba „ENERGETIK“ 
– maximální komfort

V rámci služby „ENERGETIK“ zajišťuje EEIKA Brno, 
s.r.o. zákazníkovi veškeré činnosti spojené s provozem 
elektroenergetických zařízení. 

Po „vstupní“ prohlídce zařízení a seznámení s doporučeními 
výrobců komponentů vypracuje technik optimální plán 
činností schopný zajistit bezproblémový provoz i reagovat 
na mimořádné situace. 
Součástí služby je pravidelný servis zařízení a revize 

Servisní služby EEIKA Brno

 30.8.2004 usadila EEIKA Brno, s.r.o. trafostanici PET® 
STANDARD 350d v nově budované průmyslové zóně 
„Hrotovická“ v Třebíči. Trafostanice je částí dodávky EEIKA 
Brno, s.r.o. pro napájení průmyslové zóny. Její druhou částí 
bylo vybudování vn přípojky ze stávající sítě v délce 340 m. 

 Město Třebíč již v územním plánu schváleném v roce 
1998 vymezilo 11,4 ha při ulici Hrotovická pro vybudování 
nové průmyslové zóny vhodné pro průmysl, velkokapacitní 
sklady, zemědělskou výrobu i větší řemeslné dílny. Město 
s téměř 40 000 obyvateli vychází budováním průmyslové 
zóny vstříc ekonomickému oživení regionu. Pro potenciální 
investory připravuje výhodné podmínky pro provoz fi rem
a logistiku, stanovilo příznivou cenu pozemků. Díky tradici 
strojírenské, obuvnické a nábytkářské výroby je v Třebíči
a okolí i dostatek kvalifi kované pracovní síly.

Po vykoupení připravilo město Třebíč pozemky na území 
průmyslové zóny k podnikatelskému využití.
V první etapě byla k průmyslové zóně přivedena komunikace, 
zóna byla připojena k splaškové a povrchové kanalizaci, 
vodovodnímu systému a veřejnému osvětlení. 
Druhá etapa prací zahrnuje vybudování inženýrských sítí 

uvnitř zóny – páteřního kanalizačního a vodovodního 
řadu včetně přípojek k jednotlivým pozemkům, hlavního 
plynovodního řadu a komunikace s chodníky a parkovacími 
místy. Na druhou etapu navázala výstavba zemní vn přípojky 
a distribuční trafostanice schopné poskytnout výkon 630 
kVA. 

Standardní dvouprostorová kiosková trafostanice PET® 
STANDARD 350d je osazena olejovým hermetizovaným 
transformátorem o výkonu 630 kVA v samostatné 
trafokomoře, kompaktním vn rozváděčem SIEMENS 
8DJ10 s izolací SF

6
 v zapojení 71 se třemi přívody a jedním 

vývodem. Na nn straně je osazena rozváděčem RDO 1000 
s deseti vývody.
Vnější vzhled a barevná kombinace trafostanice byl 
přizpůsoben jejímu umístění.
Podle vedoucího Přístupu a správy sítě Třebíč JME a.s. 
p. Kristka byla trafostanice řady PET® zvolena díky 
osvědčeným vlastnostem – bezporuchovosti, bezpečnosti 
provozu i způsobu výstavby. Oproti jiným druhům 
kioskových trafostanic pro systém PET® mluví i jeho nižší 
hmotnost a cena. 

Průmyslová zóna - „Hrotovická“ v Třebíči

Dokončení ze str. 1
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