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Jednotransformátorové betonové 
kioskové povrchové trafostanice s vnitřní 
obsluhou s maximálním instalovaným 
výkonem 1 250 kVA.
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Trafostanice PET® STANDARD jsou jednotransformátorové betonové kioskové povrchové pochozí tra-
fostanice s vnitřní obsluhou s maximálním instalovaným výkonem 1 250 kVA. Jsou určeny pro provoz
v 22kV i 35kV sítích rozvodných závodů, pro napájení soukromých odběratelů i vyvedení výkonu 
z menších zdrojů el. energie. Trafostanice PET® STANDARD lze připojit k zemnímu kabelovému i vol-
nému vedení (kabelosvodem). Vnější vzhled trafostanic je možné dokonale přizpůsobit okolnímu pro-
středí – trafostanice PET® STANDARD lze umístit do volné krajiny, obytné zástavby i průmyslové zóny.

Stavební část trafostanic PET® STANDARD tvoří standardní kioskový systém PET® složený z nadzemního kiosku, 
podzemní základové vany a střechy. 
V nadzemním kiosku je umístěna veškerá technologie, podzemní vana slouží jako stavební základ, kabelový prostor 
i záchytná jímka pro případ úniku oleje.
Nadzemní část trafostanice tvoří železobetonový skelet o síle stěny 100 mm vyráběný metodou zvonového lití.
Podzemní základová vana je také vyráběna metodou zvonového lití.

STAVEBNÍ ČÁST

PET® STANDARD

Trafostanice PET® STANDARD jsou variabilně osazovány technologickými zařízeními různých výrobců. Na vn straně 
lze osadit kompaktní nebo modulární rozváděč s izolací SF6, případně vzduchový rozváděč. Na nn straně lze osadit 
roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů. Obchodní měření odběru el. energie u odběratelských trafostanic je 
prováděno na nn straně. Lze instalovat kompenzační rozváděč. Trafostanice PET® STANDARD lze osadit olejovým, 
případně i suchým transformátorem do výkonu 1 250 kVA.

Distribuční verze – d
Osazení technologií umožňuje 
napájení běžně strukturovaného 
úseku distribuční sítě. Nejmenší 
varianta je při rekonstrukcích často 
využívána jako moderní náhrada 
za stožárovou trafostanici.

Odběratelská verze – o
Trafostanice jsou vhodné pro na-
pájení menších a středních průmy-
slových závodů, objektů občanské 
vybavenosti a ne příliš náročných 
podnikatelských areálů. 
Vnitřní uspořádání trafostanice je 
zpravidla tříprostorové – trafokob-
ka, vn a nn prostory. Rozsah vn 
a nn technologie determinuje kon-
krétní varianty.

Dodavatelská verze – v
Trafostanice umožňují vyvedení 
výkonu ze zdrojů el. energie (so-
lárních, větrných elektráren, koge-
neračních jednotek apod.). Vnitřní 
uspořádání a osazení technologic-
kými zařízeními závisí na výkonu 
a charakteru zdroje.

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Výstavba trafostanice PET® STANDARD je velmi jed-
noduchá a rychlá. Probíhá suchou cestou, je možná 
i v zimním období. Trafostanice je osazena techno-
logií ve výrobní hale, na místo je převezena běžnou 
silniční dopravou. Do předem připravené montážní 
jámy je usazena autojeřábem odpovídající nosnosti. 
Po připojení vn a nn kabelů je trafostanice během ně-
kolika dní od pokládky uvedena do provozu.

EEIKA Brno, s.r.o., dodává trafostanice na klíč: od ná-
vrhu, zpracování projektové dokumentace pro stavební 
řízení a realizaci, přes provedení výkopů, vnější uzem-
ňovací 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.

VÝSTAVBA TRAFOSTANICE DODÁVKA A REALIZACE



EE
IK

A 
Br

no
, s

.r.
o.

, K
ší

ro
va

 1
20

, 6
19

 0
0 

Br
no

, t
el

./f
ax

: +
42

0 
54

5 
23

2 
30

3,
 e

-m
ai

l: 
ee

ik
a@

ee
ik

a.
cz

, w
w

w.
ee

ik
a.

cz

Základní rozměry trafostanice: 3 500 × 2 600 × 2 530 mm
Možnost osazení technologickými zařízeními:
vn technologie:  rozváděč s izolací SF6 do 3+1
transformátor:  olejový transformátor do výkonu 630 kVA 
nn technologie:  rozváděč RDO, RDR 1 000 A do deseti vývodů
v odběratelské verzi:   kompenzační rozváděč do 100 kVAr, obchodní měření,  

skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 15 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 9 tun.

PET® STANDARD 350

SCHÉMA

Základní rozměry trafostanice: 4 000 × 2 600 × 2 530 mm
Možnost osazení technologickými zařízeními:
vn technologie:  rozváděč s izolací SF6 do 3+1, s vzduchovou izolací 1+1
transformátor:  olejový do 630 kVA 
nn technologie:  rozváděč RDO, RDR 1 000 A do deseti vývodů
v odběratelské verzi:    kompenzační rozváděč do 100 kVAr, obchodní měření,  

skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 17 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 11 tun.

PET® STANDARD 400

SCHÉMA

Základní rozměry trafostanice: 4 500 × 2 600 × 2 530 mm
Možnost osazení technologickými zařízeními:
vn technologie:  rozváděč s izolací SF6 do 3+1, se vzduchovou izolací 2+1
transformátor:  olejový do 630 kVA, suchý do 630 kVA
nn technologie:  skříňový nebo roštový rozváděč do šestnácti vývodů
v odběratelské verzi:    kompenzační rozváděč do 400 kVAr, obchodní měření,  

skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 19 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 12 tun.

PET® STANDARD 450

SCHÉMA

SCHÉMA

Základní rozměry trafostanice: 5 000 × 2 600 × 2 530 mm
Možnost osazení technologickými zařízeními:
vn technologie:    rozváděč s izolací SF6 do 3+1, modulární, rozváděč se  

vzduchovou izolací 3+1
transformátor:  olejový do 630 kVA, suchý do 630 kVA
nn technologie:   skříňový nebo roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
v odběratelské verzi:    kompenzační rozváděč do 400 kVAr, obchodní měření,  

skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 21 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 13 tun.

PET® STANDARD 500

SCHÉMA

Základní rozměry trafostanice: 5 500 × 2 600 × 2 530 mm
Možnost osazení technologickými zařízeními:
vn technologie:    rozváděč s izolací SF6 do 3+1, modulární, rozváděč se  

vzduchovou izolací 3+1
transformátor:  olejový do 1 250 kVA, suchý do 1 250 kVA 
nn technologie:   skříňový nebo roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
v odběratelské verzi:     kompenzační rozváděč do 400 kVAr, obchodní měření,  

skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 22 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 13,5 tuny.

PET® STANDARD 550



PŘÍKLADY REALIZACÍ

PET® STANDARD 350 Brno, Kšírova – Pastviska PET® STANDARD 350d Velká Bíteš – U stadionu

PET® STANDARD 350 Podhadí nad Dyjí – Obec PET® STANDARD 350o Jihlava – Kaufland

PET® STANDARD 450 Žabčice – L. D. ENERGY PET® STANDARD 500 Antonínův Důl – Drogerie DM

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


