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Rozsáhlé betonové kioskové
trafostanice s vnitřní obsluhou
osaditelné velkým množstvím
technologických zařízení.

EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno,
tel./fax: +420 545 232 303, e-mail: eeika@eeika.cz
www.eeika.cz

PET® SESTAVA
Trafostanice PET® SESTAVA jsou rozsáhlé betonové kioskové pochozí trafostanice s vnitřní obsluhou.
Jsou určeny pro provoz 22kV i 35kV sítích rozvodných závodů, pro napájení soukromých odběratelů
i vyvedení výkonu z různých zdrojů el. energie. Jsou využívány pro napájení rozsáhlých strukturovaných částí distribuční sítě i pro napájení energeticky velmi náročných objektů. Mohou napájet např.
průmyslové zóny s distribučními i odběratelskými vývody. Velmi často jsou využívány pro vyvedení
výkonu z větších fotovoltaických elektráren. Trafostanice PET® SESTAVA lze připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem). Vnější vzhled trafostanic je možné dokonale přizpůsobit
okolnímu prostředí. Lze je umístit do volné krajiny, obytné zástavby i průmyslové zóny.
Trafostanice PET® SESTAVA jsou využívány v situacích, kdy rozměry plánované technologie přesahují
prostorové možnosti největších kiosků.

Stavební část trafostanic PET® SESTAVA sestává z nadzemní části, podzemního základu a střechy. Nadzemní
část, ve které je umístěna veškerá technologie, vzniká seskupením libovolného množství standardních kiosků
PET® do jednoho celku. Jednotlivé kiosky jsou zmonolitněny do výsledného tvaru trafostanice. Podzemní část tvoří
několik základových van sestavených do výsledného půdorysu tafostanice. Vany slouží jako stavební základ, plní
funkci záchytné olejové jímky pod jednotlivými transformátory a tvoří kabelový prostor. Pro stabilizaci podloží je
pod trafostanicemi PET® SESTAVA vybetonována základová deska. Vnitřní uspořádání trafostanic PET® SESTAVA
je variabilní – odpovídá použitým technologickým zařízením. Systém zachovává veškeré přednosti kioskových
trafostanic.

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Trafostanice PET® SESTAVA umožňují osazení libovolným množstvím technologických zařízení v distribuční, odběratelské i dodavatelské verzi, případně jejich kombinací. Na vn straně lze osadit kompaktní nebo modulární rozváděče
s izolací SF6, případně vzduchové rozváděče. Na nn straně skříňové nebo roštové rozváděče s volitelným počtem
vývodů. Obchodní měření odběru el. energie u odběratelských trafostanic je prováděno na vn nebo nn straně. Lze
instalovat kompenzační rozváděč. Trafostanice PET® SESTAVA jsou standardně osazovány několika olejovými i suchými transformátory o výkonu do 1 250 kVA. Osazení technologickými zařízeními určuje výsledný půdorys a uspořádání trafostanice.

VÝSTAVBA TRAFOSTANICE
Výstavba trafostanice PET® SESTAVA je velmi jednoduchá a rychlá. Probíhá suchou cestou, je možná i v zimním
období. Jednotlivé kiosky jsou osazeny technologií ve výrobní hale, na místo převezeny běžnou silniční dopravou. Na
předem připravenou stabilizační desku jsou autojeřábem odpovídající nosnosti do manipulační jámy nejprve usazeny
a zmonolitněny podzemní vany, na nich je sestavena nadzemní část a střecha. Po připojení vn a nn kabelů je trafostanice během několika dní od pokládky uvedena do provozu.

DODÁVKA A REALIZACE
EEIKA Brno, s.r.o., dodává trafostanice na klíč, od návrhu, zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení,
provedení výkopů, vnější uzemňovací soustavy, uložení trafostanice, zprovoznění, až po následné terénní úpravy. Dle
požadavků zákazníka je schopna realizovat i kabelovou přípojku.
Subdodavatelem betonové části je Prefa Brno a.s., EEIKA Brno, s.r.o., je výhradním koncovým dodavatelem.
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STAVEBNÍ ČÁST

PET® SESTAVA 1 150 × 260o Brno – Univerzitní kampus
Základní rozměry trafostanice: 11 500 × 2 600 × 2 580 mm
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Osazení technologickými zařízeními:
vn technologie: 		
rozváděč s izolací SF6 Siemens 8DJ20/32 + 8DH10 ME1 + TB2
transformátor: 		
2 x epoxidový transformátor o výkonu 1 000 kVA
nn technologie: 		skříňový rozváděč ESB 6 polí
(1 × BL 1 600 + 4 × FD2, 1 × BL 1 000 + 3 × FD2,
1 × BH 630 + 1 × FD2, 3 × BH 630 + 2 × FD2,
všechny jističe s motorovým pohonem)
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PET® SESTAVA 780 × 400d Jihlava – Hruškovy Dvory
Základní rozměry trafostanice: 7 800 × 4 000 × 2 530 mm
Osazení technologickými zařízeními:
vn technologie: 		
rozváděč s izolací SF6 Siemens 8DH10 TR+RB3+LT1+RB3+TR
transformátor: 		
2 x olejový hermetizovaný transformátor o výkonu 400 kVA
nn technologie: 		skříňový rozváděč 2 pole
(2 x 8 vývodů s pojistkovými odpínači 400 A)
distribuční rozváděč rozvodna nn pro umístění dalších
odběratelských rozváděčů
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PET® SESTAVA 1 250 × 300o Břeclav, UŽST – EPZ
Základní rozměry trafostanice: 12 500 × 3 000 × 2 600 a 3 400 mm
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Osazení technologickými zařízeními:
Trafostanice je osazena speciální technologií Elektrického předtápěcího
zařízení o napěťové hladině 3 kV. Technologii instalovala společnost OHL ŽS, a.s.
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PET® SESTAVA 850 × 520d Šlapanice, Brněnská pole – VR Šlapanice
Základní rozměry trafostanice: 8 500 × 5 200 × 2 580 mm
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Osazení technologickými zařízeními:
vn technologie: 		rozváděč s izolací SF6 Siemens 8DH10
LS1+LS2+TR+SE1+LT2+TR+LS2+LS1
transformátor: 		
2 x olejový hermetizovaný o výkonu 630 kVA
nn technologie: 		
roštový rozváděč RST 1099/4635
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PET® SESTAVA 1 700 × 300v Mastířovice FVE Sever
Základní rozměry trafostanice: 17 000 × 3 000 × 2 580 mm
Osazení technologickými zařízeními:
vn technologie: 		rozváděč s izolací SF6 SafePlus typ VDMFF
o šesti polích, usměrňovač vč. baterie 110V DC
transformátor: 		
4 x nízkoztrátový olejový DOTUL o výkonu 1 000 kVA
nn technologie: 		
skříňový rozváděč ELLO
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PŘÍKLADY REALIZACÍ

PET® SESTAVA 850 × 520d Šlapanice,
Brněská pole – VR Šlapanice

PET® SESTAVA 1 150 × 260o Brno – Univerzitní kampus

PET® SESTAVA 1 250 × 300o Břeclav, UŽST – EPZ

PET® SESTAVA 780 × 400d Jihlava – Hruškovy Dvory

PET® SESTAVA 1 000 × 300v Havřice – FVE

PET® SESTAVA 1 700 × 300v Mastířovice – FVE Sever
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