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Vážení přátelé, 
 druhé číslo eeikainfo magazínu roku 2009 vychází při příležitosti 17. mezinárodního ve-
letrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2009. EEIKA Brno, s.r.o. na něm již tradičně 
představí svůj výrobní program i aktuální novinky. Veletržní expozice s několika novinkami  
a inovovanou prezentací poskytne, jako již každoročně, prostor pro významná pracovní i přá-
telská setkání. Jaro 2009 přináší pro společnost EEIKA Brno, s.r.o. několik zásadních událostí. 
Jednou z nich jsou právě probíhající zkoušky kioskových trafostanic PET® dle nové normy ČSN 
EN 62271-202. O jejich průběhu a výsledcích budeme podrobně informovat v příštích měsí-
cích. Další novinkou je spolupráce s Ústavem elektroenergetiky VUT v Brně. EEIKA Brno, s.r.o. 
poskytne realizátorovi diplomové práce týkající se kioskových trafostanic technické zázemí  
a odbornou podporu (více informací najdete na www.eeika.cz). Ze zajímavých realizací jsme 
tentokrát vybrali rekonstrukci vstupní rozvodny VR Slatina v Brně, kde EEIKA Brno, s.r.o. vy-
pracovala projektovou dokumentaci, provedla rekonstrukci technologických zařízení i zrušení 
příhradové trafostanice (s využitím provizorní trafostanice), dále trafostanici PET® SESTA-
VA v průmyslové zóně Blansko – Vojánky (opět s využitím provizorní trafostanice). Výhledem  
do blízké budoucnosti je uplatnění trafostanic PET® při výstavbě fotovoltaických elektráren. 

Rekonstrukce vstupní rozvodny Slatina v Brně

 V průběhu roku 2008 realizovala EEIKA Brno, s.r.o. kompletní rekonstrukci – výměnu tech-
nologických zařízení vstupní rozvodny Slatina na ulici Dědická v Brně. 
 Technologické zařízení trafostanice bylo již velmi zastaralé a neumožňovalo běžnou údržbu. 
Trafostanice byla osazena vn rozváděčem Irodel o jedenácti polích, nn rozváděčem RD 600, 
rozváděčem vlastní spotřeby, rozváděčem 110 V DC, manipulačním rozváděčem, rozváděčem 
místní poruchové signalizace a olejovým transformátorem o výkonu 400 kVA. Rozváděče Iro-
del jsou již zastaralé a k jejich opravě nejsou k dispozici náhradní díly. Potenciální porucha 
rozváděče by mohla vést k dlouhodobému vyřazení z provozu a výpadku dodávek energie 
odběratelům. Distributor by se tím vystavoval riziku porušení podmínek licence v obnovení 
dodávek § 25 zákona č. 458/2000 Sb.
 V blízkosti vstupní rozvodny, na ulici Vyškovská se nacházela příhradová trafostanice na-
pájející jeden blok sídliště. Rekonstrukce vstupní rozvodny umožnila lepší strukturování sítě 
v lokalitě a zrušení této příhradové trafostanice. 
 Na přelomu let 2007 a 2008 vypracoval vedoucí projekce Marek Popela projekt rekonstrukce 
technologických zařízení. Práce na rekonstrukci začaly v červenci 2008. Rozvodna byla vyřa-
zena ze sítě, vn smyčka byla přepojena na provizorní trafostanici, další kabely byly zaspojková-
ny. Servisní skupina demontovala do konce července technologická zařízení. V průběhu srpna 
společnost SENERGOS, a.s. upravila stavební část rozvodny. 10. 9. se na místo vrátila servisní 
skupina EEIKA Brno, s.r.o. Postupně instalovala osvětlení, uzemnění, vn rozváděč SIEMENS 
8DH10 o deseti polích, dva nn rozváděče RST 1099/4835, rozváděč vlastní spotřeby, dva ole-
jové hermetizované transformátory o výkonu 630 kVA. 
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Vstupní rozvodna Slatina

stáními navazujícího na stávající obytný 
soubor Majdalenky I. 
 Rezidenční bytový komplex Majda-
lenky je dalším z developerských projek-
tů nabízejících v Brně moderní bydlení. 
Lokalizací v zajímavé severní části Brna 
(na okraji sídliště Lesná) spojuje blízký 
kontakt s přírodou – do lesa je to opravdu 
„pět minut“ s dobrou dopravní dostup-
ností města. O zajímavosti lokality svědčí 
sousedství dalších podobných obytných 
projektů. Například provizorní trafostani-
ce PET® MINI 300o v minulosti napájela 
výstavbu blízkého bytového komplexu ORION (o pronájmech dočasných trafostanic jsme in-
formovali v eeika info 4/07).
 EEIKA Brno, s.r.o. dodala trafostanici PET® MAXI 553d osazenou dle standardů E.ON ČR 
vn rozváděčem ORMAZABAL 2K2TS, dvěma vn rozváděči RST 1099/4435+R ve stojanu ST 
– VK a dvěma olejovými hermetizovanými transformátory o výkonu 400 kVA. 
 Trafostanice s třímetrovým šířkovým modulem se za dva roky výstavby a provozu osvědčily 
a staly plnohodnotnou součástí výrobního programu EEIKA Brno, s.r.o.

Zkoušky trafostanic PET®

 V souvislosti s platností nové normy ČSN EN 62271-202 – „Vysokonapěťová spínací a řídicí 
zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn“ zahájila EEIKA Brno, s.r.o. odpovídající 
zkoušky kioskových trafostanic PET®. Od 16. února probíhají ve zkratovně společnosti Zku-
šebnictví a.s. v Praze – Běchovicích následující zkoušky: 
	 •	Zkouška	oteplení	hlavních	součástí	obsažených	v	blokové	transformovně	
 •	Zkouška zkratové odolnosti uzemňovacích obvodů krátkodobým a dynamickým
    výdržným proudem
 •	Zkoušky funkce pro ověření správné činnosti zařízení
 •	Zkouška pro ověření stupně ochrany krytem
 •	Zkouška pro ověření mechanické pevnosti krytů
 •	Zkouška vnitřním obloukovým zkratem
 O výsledcích zkoušek Vás budeme informovat po jejich skončení. První výsledky by měly 
být k dispozici již v expozici na veletrhu AMPER 31. 3. – 3. 4. 2009

Vyvedení výkonu z alternativních zdrojů

 Kioskové trafostanice PET® jsou již něko-
lik let s úspěchem využívány pro vyvedení 
výkonu z alternativních zdrojů. 
 V roce 2005 dodala EEIKA Brno, s.r.o. pět 
trafostanic pro Větrný park Břežany – Lopa-
tov, kde slouží k vyvedení výkonu z pěti věží 
větrných elektráren o jmenovitém výkonu 
850 kVA. Po Břežanech následovaly instala-
ce trafostanic ve VE v Pavlově, Banticích a 
dalších lokalitách. 
 S nástupem výstavby solárních elektráren 
v České republice umožněným rozvojem fo-

tovoltaické technologie i státní a evropskou dotační politikou jsou trafostanice PET® postupně 
využívány i pro vyvedení výkonu ze solárních elektráren. První vlaštovkou byla v říjnu 2008 
trafostanice PET® MAXI 503 pro FVE Hrušovany u Brna společnosti EL-INSTA CZECH s.r.o. 
Skelet trafostanice usazené EEIKA Brno, s.r.o. vybavila na místě technologickými zařízeními 
firma ELKAT, s.r.o.
 Kioskové trafostanice PET® jsou pro vyvedení výkonu z alternativních zdrojů ideálním ře-
šením. Kiosková technologie umožňuje vybudování trafostanice na zelené louce doslova bě-
hem jednoho dne. Ihned po připojení kabelů může být trafostanice uvedena do provozu. Při 
dodatečných úpravách zdroje – rozšíření elektrárny, posílení výkonu apod., může být snadno 
upravena, případně rozšířena o další prostoru. I v případě přesunu elektrárny do jiné lokality, je 
možné kioskovou trafostanici PET® velmi snadno přemístit. 
 Zároveň se svými bezpečnostními parametry, bezúdržbovým provozem a minimálními pro-
vozními náklady poskytují trafostanice PET® provozovateli maximální komfort.

Pozvánka na AMPER 2009

Vážení přátelé, 
 společnost EEIKA Brno, s.r.o. Vás zve k návštěvě firemní expozice na 17. mezinárodním 
veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2009. 
 Od 31 .3. do 3. 4. najdete expozici společnosti na tradiční místě v hale 1, ve stánku 1C20. 
V expozici získáte detailní informace o výrobním programu i aktuálních novinkách, u bočního 
vchodu do haly bude opět připravena kompletně vyzbrojená trafostanice PET® MINI 300.

PET® MAXI 553d Brno - Nové Majdalenky

PET® MAXI 503o Hrušovany - FVE
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zovanými transformátory o výkonu 630 a 250 kVA, dvěma nn rozváděči RDO 1000 (01HP/00/
V3 a 01HL/00/V5(8)), dvěma skříněmi měření MS 2.220 – po jedné pro každého odběratele. 
Oba kiosky byly technologickými zařízeními osazeny na montážní ploše v areálu EEIKA Brno, s.r.o. 
15. ledna 2009 byly převezeny na místo usazení. Na místě byly zmonolitněny, zkompletována 
střecha a propojena technologická zařízení. 23. ledna byla trafostanice předána a 4. února 2009 
uvedena do provozu. 
 Podle p. Miroslava Přikryla ze společnosti ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. padla vol-
ba na trafostanici PET® zejména díky dobrým zkušenostem s jejich dosavadním provozem a 

dobré spolupráci s EEIKA Brno, s.r.o. Společnými 
silami se podařilo vyřešit i požadavek společnos-
ti NOVATISK na napájení zkušebního provozu. 
Interval mezi definitivním rozhodnutím investora 
o konkrétních požadavcích na parametry techno-
logických zařízení trafostanice a zahájením zku-
šebního provozu tiskařské linky neumožnil dodání 
trafostanice před zahájením zkušebního provozu. 
Požadavek na napájení zkušebního provozu se ve 
spolupráci ENERGETIKA Boskovice a EEIKA 
Brno podařilo vyřešit instalací provizorní trafosta-
nice v prosinci 2008.

Možnosti vnějšího vzhledu trafostanic PET®

 Trafostanice jsou primárně energetickým zařízením – součástí distribuční sítě, zároveň však 
jsou i součástí našeho životního prostředí – architektury měst a obcí, případně součástí volné 
krajiny. Jako takové by měly být co nejméně rušivým prvkem, měly by do okolní zástavby, 
případně krajiny zapadnout, v ideálním případě být „neviditelné“. Již při vývoji kioskových 
trafostanic PET® brala EEIKA Brno, s.r.o. architektonické a estetické hledisko v potaz. Tvar a 
rozměry trafostanic jsou dány jejich osazením technologickými zařízeními. Jejich vnější vzhled 
může být velmi snadno přizpůsoben okolí. V základním provedení jsou trafostanice PET® do-
dávány s tenkovrstvou akrylátovou omítkou v barevném provedení dle vzorníku CaparolColor 
(nejčastěji v barvě šedé, bílé, okrové), osazené sedlovou, pultovou, případně valbovou střechou. 
 Pro mnoho investorů jsou trafostanice dodávány s nestandardním vzhledem přizpůsobeným 
jejich požadavkům – například okolním budovám. U nově budovaných celků je vzhled trafosta-
nice často součástí komplexního architektonického řešení. Úpravy trafostanic začínají nestan-
dardním provedením barvy omítky a stavebních prvků – například trafostanice PET® MAXI 

630d(o) Brno – Kaufland je provedena v barvách obchodního domu – bílá s červenými dveřmi 
a pultovou střechou, trafostanice PET® STANDARD 350d Jihlava Východ je v kombinaci mod-
ré a bílé – barev rozvodny E.ON, v jejímž areálu stojí. 
 Další množství variant úpravy vzhledu trafostanice skýtá možnost částečného i celkového 
obložení trafostanice různými materiály – dřevem, plastem, umělým kamenem, plechem apod. 
Bok trafostanice PET® STANDARD 350d Jihlava – Rokycanova je obložen dřevem stejně, jako 
přilehlé obchodní středisko, PET® STANDARD 350o Brno Maříkova – Toyota je celá obložena 
stejným materiálem jako plášť autosalonu. 
 Unikátem v přizpůsobení okolí je trafostanice PET® MAXI 600d Jihlava – Tovární. Trafo-
stanice je obložena umělým kamenem, zapuštěna do terénu a osazena zelení na rovné střeše. 
Vzhled trafostanic je omezen pouze technologickými hledisky. Vždy je například nutné zacho-
vat dostatečný prostor pro odvětrávání transformátorů – dveřmi, případně žaluziemi ve stěnách 
trafostanice. I proto je vhodné nestandardní vzhled trafostanice již ve fázi přípravy projektové 
dokumentace konzultovat s projekční kanceláří EEIKA Brno, s.r.o.

Nové Majdalenky

 V únoru 2009 byla zprovozněna další dvoutransformátorová distribuční trafostanice s šířko-
vým modulem 300 cm. Trafostanice PET® MAXI 553d Brno-Lesná, Nové Majdalenky – blok 
C je určena pro posílení distribuční sítě v souvislosti s budováním dalšího bloku bytového kom-
plexu Nové Majdalenky. Společnost IMOS development, a.s. v červnu 2009 dokončí výstavbu 
osmipodlažního bloku C se 143 bytovými jednotkami, komerčními prostorami a garážovými 

 V polovině října proběhly veškeré revize a zkoušky, a vstupní rozvodna byla uvedena do 
provozu. Postupně, tak aby bylo napájení sídliště Slatina co nejméně omezeno, byly přepojeny 
jednotlivé kabely nn. V posledních měsících roku 2008 byla přepojena a zrušena trafostanice 
Vyškovská. Závěrečné terénní úpravy a odstranění příhradového stožáru bylo naplánováno na 
jaro 2009 – bezprostředně po rozmrznutí půdy. 

OTB pro Atómové elektrárne Mochovce

 Typovou řadu bezpečnostních oddělovacích transformátorů OTB 230 vyvinula EEIKA Brno, s.r.o. 
jako ochranou pomůcku pro práci v omezených vodivých prostorech. Ty ČSN 33 2000-4-41 
definuje jako prostory, ve kterých nelze zajistit minimální vzdálenost od vodivých předmětů 
větší než 2,25 m. Výskyt takových prostor je velmi častý. Kotle, kolektory, výtahové šach-
ty, plechové střechy, produktovody a podobně. Ve všech těchto prostorách normy předepisují 
ochranu před úrazem při práci s ručním elektrickým nářadím buď použitím nářadí napájeného 
bezpečným napětím, nebo ochranu oddělenými obvody. Další využití OTB 230 nachází ve 

stísněných prostorách – např. ve 
stavebnictví, při demolicích apod. 
V září 2008 dodala EEIKA Brno, 
s.r.o. sadu deseti kusů transformá-
torů v provedení OTB 230 2,9bn 
s jedním výstupem 230 V (2800 
VA) a dvěma zásuvkami s bez-
pečným napětím 24 V společnos-
ti Slovenské elektrárne, a.s. pro 
Atómovou elektráreň Mochovce. 
 Počátky výstavby atomové 
elektrárny v Mochovcích spadají 
do éry Československé socialis-
tické republiky (stavební povolení 
bylo vydáno v roce 1987). V devadesátých letech se projevil nedostatek financí a projekt byl 
rozdělen – první a druhý blok byly dostavěny, výstavba třetího a čtvrtého bloku byla v roce 
1992 utlumena. Při provozu dvou bloků (uvedených do provozu v letech 1998 a 2000) pokrývá 
tato elektrárna v současné době cca 10% celkové spotřeby elektrické energie na Slovensku.  
Po více něž patnácti letech od zakonzervování začaly práce na dostavbě obou zbývajících blo-
ků. Předstihové práce začaly 24. 11. 2008 repasí technologických plošin a demontáží nepouži-
telného zařízení – např. tří nerezových nádrží aktivních sorbentů v budově pomocných provozů. 
 To, že se bezpečnostní oddělovací transformátory OTB 230 na stavbě atomové elektrárny 
osvědčily, dokládá i fakt, že v březnu 2009 dodala EEIKA Brno, s.r.o. společnosti Slovenské 
elektrárne, a.s. další šestikusovou sadu.

PET® SESTAVA 1000x260o Blansko - NOVATISK

 V lednu 2009 dodala EEIKA Brno, s.r.o. další trafostanici do průmyslové zóny Blansko 
– Vojánky. Společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. realizovala napájení nově budo-
vaného objektu společností NOVATISK, a.s. (středně velká ofsetová tiskárna) a BMA Trading 
International, s.r.o. (montážní hala pro opravy a renovace tiskařských strojů). Pro jejich připo-
jení k distribuční síti vn byla vybudována kiosková trafostanice PET® SESTAVA 1000x260o. 
Trafostanice je složena ze dvou kiosků o délce 650 a 350 cm. Spojením kratších stran kiosků 
vznikl stavební objekt o celkové délce 1000 cm. 
 Trafostanice je osazena vn rozváděčem Moeller GAE 1TS+3K v majetku distributora - E.ON 
ČR, vn rozváděčem SIEMENS 8DH10 – ME1+TR v majetku odběratele, olejovými hermeti-

Situace

OTB připravené k expedici PET®  MAXI 600 d Jihlava - Tovární

PET® SESTAVA 1000x260o Blansko - NOVATISK 
foto z výstavby

PET® STANDARD 350o Maříkova - TOYOTA
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zovanými transformátory o výkonu 630 a 250 kVA, dvěma nn rozváděči RDO 1000 (01HP/00/
V3 a 01HL/00/V5(8)), dvěma skříněmi měření MS 2.220 – po jedné pro každého odběratele. 
Oba kiosky byly technologickými zařízeními osazeny na montážní ploše v areálu EEIKA Brno, s.r.o. 
15. ledna 2009 byly převezeny na místo usazení. Na místě byly zmonolitněny, zkompletována 
střecha a propojena technologická zařízení. 23. ledna byla trafostanice předána a 4. února 2009 
uvedena do provozu. 
 Podle p. Miroslava Přikryla ze společnosti ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. padla vol-
ba na trafostanici PET® zejména díky dobrým zkušenostem s jejich dosavadním provozem a 

dobré spolupráci s EEIKA Brno, s.r.o. Společnými 
silami se podařilo vyřešit i požadavek společnos-
ti NOVATISK na napájení zkušebního provozu. 
Interval mezi definitivním rozhodnutím investora 
o konkrétních požadavcích na parametry techno-
logických zařízení trafostanice a zahájením zku-
šebního provozu tiskařské linky neumožnil dodání 
trafostanice před zahájením zkušebního provozu. 
Požadavek na napájení zkušebního provozu se ve 
spolupráci ENERGETIKA Boskovice a EEIKA 
Brno podařilo vyřešit instalací provizorní trafosta-
nice v prosinci 2008.

Možnosti vnějšího vzhledu trafostanic PET®

 Trafostanice jsou primárně energetickým zařízením – součástí distribuční sítě, zároveň však 
jsou i součástí našeho životního prostředí – architektury měst a obcí, případně součástí volné 
krajiny. Jako takové by měly být co nejméně rušivým prvkem, měly by do okolní zástavby, 
případně krajiny zapadnout, v ideálním případě být „neviditelné“. Již při vývoji kioskových 
trafostanic PET® brala EEIKA Brno, s.r.o. architektonické a estetické hledisko v potaz. Tvar a 
rozměry trafostanic jsou dány jejich osazením technologickými zařízeními. Jejich vnější vzhled 
může být velmi snadno přizpůsoben okolí. V základním provedení jsou trafostanice PET® do-
dávány s tenkovrstvou akrylátovou omítkou v barevném provedení dle vzorníku CaparolColor 
(nejčastěji v barvě šedé, bílé, okrové), osazené sedlovou, pultovou, případně valbovou střechou. 
 Pro mnoho investorů jsou trafostanice dodávány s nestandardním vzhledem přizpůsobeným 
jejich požadavkům – například okolním budovám. U nově budovaných celků je vzhled trafosta-
nice často součástí komplexního architektonického řešení. Úpravy trafostanic začínají nestan-
dardním provedením barvy omítky a stavebních prvků – například trafostanice PET® MAXI 

630d(o) Brno – Kaufland je provedena v barvách obchodního domu – bílá s červenými dveřmi 
a pultovou střechou, trafostanice PET® STANDARD 350d Jihlava Východ je v kombinaci mod-
ré a bílé – barev rozvodny E.ON, v jejímž areálu stojí. 
 Další množství variant úpravy vzhledu trafostanice skýtá možnost částečného i celkového 
obložení trafostanice různými materiály – dřevem, plastem, umělým kamenem, plechem apod. 
Bok trafostanice PET® STANDARD 350d Jihlava – Rokycanova je obložen dřevem stejně, jako 
přilehlé obchodní středisko, PET® STANDARD 350o Brno Maříkova – Toyota je celá obložena 
stejným materiálem jako plášť autosalonu. 
 Unikátem v přizpůsobení okolí je trafostanice PET® MAXI 600d Jihlava – Tovární. Trafo-
stanice je obložena umělým kamenem, zapuštěna do terénu a osazena zelení na rovné střeše. 
Vzhled trafostanic je omezen pouze technologickými hledisky. Vždy je například nutné zacho-
vat dostatečný prostor pro odvětrávání transformátorů – dveřmi, případně žaluziemi ve stěnách 
trafostanice. I proto je vhodné nestandardní vzhled trafostanice již ve fázi přípravy projektové 
dokumentace konzultovat s projekční kanceláří EEIKA Brno, s.r.o.

Nové Majdalenky

 V únoru 2009 byla zprovozněna další dvoutransformátorová distribuční trafostanice s šířko-
vým modulem 300 cm. Trafostanice PET® MAXI 553d Brno-Lesná, Nové Majdalenky – blok 
C je určena pro posílení distribuční sítě v souvislosti s budováním dalšího bloku bytového kom-
plexu Nové Majdalenky. Společnost IMOS development, a.s. v červnu 2009 dokončí výstavbu 
osmipodlažního bloku C se 143 bytovými jednotkami, komerčními prostorami a garážovými 

 V polovině října proběhly veškeré revize a zkoušky, a vstupní rozvodna byla uvedena do 
provozu. Postupně, tak aby bylo napájení sídliště Slatina co nejméně omezeno, byly přepojeny 
jednotlivé kabely nn. V posledních měsících roku 2008 byla přepojena a zrušena trafostanice 
Vyškovská. Závěrečné terénní úpravy a odstranění příhradového stožáru bylo naplánováno na 
jaro 2009 – bezprostředně po rozmrznutí půdy. 

OTB pro Atómové elektrárne Mochovce

 Typovou řadu bezpečnostních oddělovacích transformátorů OTB 230 vyvinula EEIKA Brno, s.r.o. 
jako ochranou pomůcku pro práci v omezených vodivých prostorech. Ty ČSN 33 2000-4-41 
definuje jako prostory, ve kterých nelze zajistit minimální vzdálenost od vodivých předmětů 
větší než 2,25 m. Výskyt takových prostor je velmi častý. Kotle, kolektory, výtahové šach-
ty, plechové střechy, produktovody a podobně. Ve všech těchto prostorách normy předepisují 
ochranu před úrazem při práci s ručním elektrickým nářadím buď použitím nářadí napájeného 
bezpečným napětím, nebo ochranu oddělenými obvody. Další využití OTB 230 nachází ve 

stísněných prostorách – např. ve 
stavebnictví, při demolicích apod. 
V září 2008 dodala EEIKA Brno, 
s.r.o. sadu deseti kusů transformá-
torů v provedení OTB 230 2,9bn 
s jedním výstupem 230 V (2800 
VA) a dvěma zásuvkami s bez-
pečným napětím 24 V společnos-
ti Slovenské elektrárne, a.s. pro 
Atómovou elektráreň Mochovce. 
 Počátky výstavby atomové 
elektrárny v Mochovcích spadají 
do éry Československé socialis-
tické republiky (stavební povolení 
bylo vydáno v roce 1987). V devadesátých letech se projevil nedostatek financí a projekt byl 
rozdělen – první a druhý blok byly dostavěny, výstavba třetího a čtvrtého bloku byla v roce 
1992 utlumena. Při provozu dvou bloků (uvedených do provozu v letech 1998 a 2000) pokrývá 
tato elektrárna v současné době cca 10% celkové spotřeby elektrické energie na Slovensku.  
Po více něž patnácti letech od zakonzervování začaly práce na dostavbě obou zbývajících blo-
ků. Předstihové práce začaly 24. 11. 2008 repasí technologických plošin a demontáží nepouži-
telného zařízení – např. tří nerezových nádrží aktivních sorbentů v budově pomocných provozů. 
 To, že se bezpečnostní oddělovací transformátory OTB 230 na stavbě atomové elektrárny 
osvědčily, dokládá i fakt, že v březnu 2009 dodala EEIKA Brno, s.r.o. společnosti Slovenské 
elektrárne, a.s. další šestikusovou sadu.

PET® SESTAVA 1000x260o Blansko - NOVATISK

 V lednu 2009 dodala EEIKA Brno, s.r.o. další trafostanici do průmyslové zóny Blansko 
– Vojánky. Společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. realizovala napájení nově budo-
vaného objektu společností NOVATISK, a.s. (středně velká ofsetová tiskárna) a BMA Trading 
International, s.r.o. (montážní hala pro opravy a renovace tiskařských strojů). Pro jejich připo-
jení k distribuční síti vn byla vybudována kiosková trafostanice PET® SESTAVA 1000x260o. 
Trafostanice je složena ze dvou kiosků o délce 650 a 350 cm. Spojením kratších stran kiosků 
vznikl stavební objekt o celkové délce 1000 cm. 
 Trafostanice je osazena vn rozváděčem Moeller GAE 1TS+3K v majetku distributora - E.ON 
ČR, vn rozváděčem SIEMENS 8DH10 – ME1+TR v majetku odběratele, olejovými hermeti-

Situace

OTB připravené k expedici PET®  MAXI 600 d Jihlava - Tovární

PET® SESTAVA 1000x260o Blansko - NOVATISK 
foto z výstavby

PET® STANDARD 350o Maříkova - TOYOTA
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Vážení přátelé, 
 druhé číslo eeikainfo magazínu roku 2009 vychází při příležitosti 17. mezinárodního ve-
letrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2009. EEIKA Brno, s.r.o. na něm již tradičně 
představí svůj výrobní program i aktuální novinky. Veletržní expozice s několika novinkami  
a inovovanou prezentací poskytne, jako již každoročně, prostor pro významná pracovní i přá-
telská setkání. Jaro 2009 přináší pro společnost EEIKA Brno, s.r.o. několik zásadních událostí. 
Jednou z nich jsou právě probíhající zkoušky kioskových trafostanic PET® dle nové normy ČSN 
EN 62271-202. O jejich průběhu a výsledcích budeme podrobně informovat v příštích měsí-
cích. Další novinkou je spolupráce s Ústavem elektroenergetiky VUT v Brně. EEIKA Brno, s.r.o. 
poskytne realizátorovi diplomové práce týkající se kioskových trafostanic technické zázemí  
a odbornou podporu (více informací najdete na www.eeika.cz). Ze zajímavých realizací jsme 
tentokrát vybrali rekonstrukci vstupní rozvodny VR Slatina v Brně, kde EEIKA Brno, s.r.o. vy-
pracovala projektovou dokumentaci, provedla rekonstrukci technologických zařízení i zrušení 
příhradové trafostanice (s využitím provizorní trafostanice), dále trafostanici PET® SESTA-
VA v průmyslové zóně Blansko – Vojánky (opět s využitím provizorní trafostanice). Výhledem  
do blízké budoucnosti je uplatnění trafostanic PET® při výstavbě fotovoltaických elektráren. 

Rekonstrukce vstupní rozvodny Slatina v Brně

 V průběhu roku 2008 realizovala EEIKA Brno, s.r.o. kompletní rekonstrukci – výměnu tech-
nologických zařízení vstupní rozvodny Slatina na ulici Dědická v Brně. 
 Technologické zařízení trafostanice bylo již velmi zastaralé a neumožňovalo běžnou údržbu. 
Trafostanice byla osazena vn rozváděčem Irodel o jedenácti polích, nn rozváděčem RD 600, 
rozváděčem vlastní spotřeby, rozváděčem 110 V DC, manipulačním rozváděčem, rozváděčem 
místní poruchové signalizace a olejovým transformátorem o výkonu 400 kVA. Rozváděče Iro-
del jsou již zastaralé a k jejich opravě nejsou k dispozici náhradní díly. Potenciální porucha 
rozváděče by mohla vést k dlouhodobému vyřazení z provozu a výpadku dodávek energie 
odběratelům. Distributor by se tím vystavoval riziku porušení podmínek licence v obnovení 
dodávek § 25 zákona č. 458/2000 Sb.
 V blízkosti vstupní rozvodny, na ulici Vyškovská se nacházela příhradová trafostanice na-
pájející jeden blok sídliště. Rekonstrukce vstupní rozvodny umožnila lepší strukturování sítě 
v lokalitě a zrušení této příhradové trafostanice. 
 Na přelomu let 2007 a 2008 vypracoval vedoucí projekce Marek Popela projekt rekonstrukce 
technologických zařízení. Práce na rekonstrukci začaly v červenci 2008. Rozvodna byla vyřa-
zena ze sítě, vn smyčka byla přepojena na provizorní trafostanici, další kabely byly zaspojková-
ny. Servisní skupina demontovala do konce července technologická zařízení. V průběhu srpna 
společnost SENERGOS, a.s. upravila stavební část rozvodny. 10. 9. se na místo vrátila servisní 
skupina EEIKA Brno, s.r.o. Postupně instalovala osvětlení, uzemnění, vn rozváděč SIEMENS 
8DH10 o deseti polích, dva nn rozváděče RST 1099/4835, rozváděč vlastní spotřeby, dva ole-
jové hermetizované transformátory o výkonu 630 kVA. 

ENERGETICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 2, ročník 11.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00  Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel certifikátu ISO 9001

Vstupní rozvodna Slatina

stáními navazujícího na stávající obytný 
soubor Majdalenky I. 
 Rezidenční bytový komplex Majda-
lenky je dalším z developerských projek-
tů nabízejících v Brně moderní bydlení. 
Lokalizací v zajímavé severní části Brna 
(na okraji sídliště Lesná) spojuje blízký 
kontakt s přírodou – do lesa je to opravdu 
„pět minut“ s dobrou dopravní dostup-
ností města. O zajímavosti lokality svědčí 
sousedství dalších podobných obytných 
projektů. Například provizorní trafostani-
ce PET® MINI 300o v minulosti napájela 
výstavbu blízkého bytového komplexu ORION (o pronájmech dočasných trafostanic jsme in-
formovali v eeika info 4/07).
 EEIKA Brno, s.r.o. dodala trafostanici PET® MAXI 553d osazenou dle standardů E.ON ČR 
vn rozváděčem ORMAZABAL 2K2TS, dvěma vn rozváděči RST 1099/4435+R ve stojanu ST 
– VK a dvěma olejovými hermetizovanými transformátory o výkonu 400 kVA. 
 Trafostanice s třímetrovým šířkovým modulem se za dva roky výstavby a provozu osvědčily 
a staly plnohodnotnou součástí výrobního programu EEIKA Brno, s.r.o.

Zkoušky trafostanic PET®

 V souvislosti s platností nové normy ČSN EN 62271-202 – „Vysokonapěťová spínací a řídicí 
zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn“ zahájila EEIKA Brno, s.r.o. odpovídající 
zkoušky kioskových trafostanic PET®. Od 16. února probíhají ve zkratovně společnosti Zku-
šebnictví a.s. v Praze – Běchovicích následující zkoušky: 
	 •	Zkouška	oteplení	hlavních	součástí	obsažených	v	blokové	transformovně	
 •	Zkouška zkratové odolnosti uzemňovacích obvodů krátkodobým a dynamickým
    výdržným proudem
 •	Zkoušky funkce pro ověření správné činnosti zařízení
 •	Zkouška pro ověření stupně ochrany krytem
 •	Zkouška pro ověření mechanické pevnosti krytů
 •	Zkouška vnitřním obloukovým zkratem
 O výsledcích zkoušek Vás budeme informovat po jejich skončení. První výsledky by měly 
být k dispozici již v expozici na veletrhu AMPER 31. 3. – 3. 4. 2009

Vyvedení výkonu z alternativních zdrojů

 Kioskové trafostanice PET® jsou již něko-
lik let s úspěchem využívány pro vyvedení 
výkonu z alternativních zdrojů. 
 V roce 2005 dodala EEIKA Brno, s.r.o. pět 
trafostanic pro Větrný park Břežany – Lopa-
tov, kde slouží k vyvedení výkonu z pěti věží 
větrných elektráren o jmenovitém výkonu 
850 kVA. Po Břežanech následovaly instala-
ce trafostanic ve VE v Pavlově, Banticích a 
dalších lokalitách. 
 S nástupem výstavby solárních elektráren 
v České republice umožněným rozvojem fo-

tovoltaické technologie i státní a evropskou dotační politikou jsou trafostanice PET® postupně 
využívány i pro vyvedení výkonu ze solárních elektráren. První vlaštovkou byla v říjnu 2008 
trafostanice PET® MAXI 503 pro FVE Hrušovany u Brna společnosti EL-INSTA CZECH s.r.o. 
Skelet trafostanice usazené EEIKA Brno, s.r.o. vybavila na místě technologickými zařízeními 
firma ELKAT, s.r.o.
 Kioskové trafostanice PET® jsou pro vyvedení výkonu z alternativních zdrojů ideálním ře-
šením. Kiosková technologie umožňuje vybudování trafostanice na zelené louce doslova bě-
hem jednoho dne. Ihned po připojení kabelů může být trafostanice uvedena do provozu. Při 
dodatečných úpravách zdroje – rozšíření elektrárny, posílení výkonu apod., může být snadno 
upravena, případně rozšířena o další prostoru. I v případě přesunu elektrárny do jiné lokality, je 
možné kioskovou trafostanici PET® velmi snadno přemístit. 
 Zároveň se svými bezpečnostními parametry, bezúdržbovým provozem a minimálními pro-
vozními náklady poskytují trafostanice PET® provozovateli maximální komfort.

Pozvánka na AMPER 2009

Vážení přátelé, 
 společnost EEIKA Brno, s.r.o. Vás zve k návštěvě firemní expozice na 17. mezinárodním 
veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2009. 
 Od 31 .3. do 3. 4. najdete expozici společnosti na tradiční místě v hale 1, ve stánku 1C20. 
V expozici získáte detailní informace o výrobním programu i aktuálních novinkách, u bočního 
vchodu do haly bude opět připravena kompletně vyzbrojená trafostanice PET® MINI 300.

PET® MAXI 553d Brno - Nové Majdalenky

PET® MAXI 503o Hrušovany - FVE
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