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Kioskové trafostanice typové řady PET® jsou betonové povrchové trafostanice s vnitřní, případně vnější obsluhou. Splňují nejná-
ročnější kritéria pro provoz, veškerá technologická zařízení jsou uzavřena v betonovém kiosku. Blokové trafostanice jsou vyráběny 
v souladu s normou ČSN EN 62271–202. Jsou určeny pro provoz 22kV i 35kV sítích rozvodných závodů, pro napájení soukro-
mých odběratelů i vyvedení výkonu z menších zdrojů el. energie. Trafostanice PET® lze připojit k zemnímu kabelovému i volnému 
vedení. Vnější vzhled trafostanic je možné dokonale přizpůsobit okolnímu prostředí, lze je bez problémů umístit do volné krajiny, 
obytné zástavby i průmyslové zóny. Typ, rozměrová varianta a vzhled trafostanice jsou navrhovány podle konkrétních požadavků 
distributora, potřeb odběrného místa nebo charakteristiky za zdroje energie. Trafostanice PET® umožňují řešit i velmi nestandardní 
požadavky zákazníků na umístění stanic, jejich design a osazení technologickými zařízeními. Výhodou kioskových trafostanic 
PET® jsou nízké provozní náklady, bezporuchový provoz, špičkové bezpečnostní, ekologické i estetické parametry, variabilita, 
rychlost výstavby i v zimním období a další.

Stavební část trafostanic PET® tvoří železobetonový prefabrikát. U trafostanic PET® MINI je železobetonový kiosek o síle stěny 
100 mm vyrobený metodou zvonového lití v jednom kuse a je krytý profilovaným střešním panelem. U trafostanic kategorií PET® 
STANDARD a PET® MAXI je skelet složený z nadzemního železobetonového kiosku o síle stěny 100 mm a podzemní základové 
vany. Kiosek i vana jsou vyráběny metodou zvonového lití. Trafostanice kategorie PET® SESTAVA jsou vytvořeny zmonolitněním 
několika kiosků STANDARD a MAXI a základových van o odpovídajícím půdorysu. Kiosky trafostanic jsou uvnitř členěny železobe-
tonovými příčkami na jednotlivé prostory. Základová slouží současně jako stavební základ, kabelový prostor a záchytná jímka pro 
případný únik trafooleje. Průchody vn a nn kabelů jsou těsněny systémem HAUFF TECHNIK. Trafostanice (s výjimkou nepochozích 
PET® MINI) jsou standardně dodávány se třemi typy střech: sedlovou, valbovou nebo pultovou s mírným sklonem. Vstupní dveře a 
větrací žaluzie jsou vyrobeny v kombinaci embosovaného hliníku a žárově zinkované oceli, jsou osazovány tříbodovým antipanic-
kým uzamykacím systémem. Vzhled – barevné provedení fasády, střešní krytinu a další prvky je možné při způsobit konkrétnímu 
umístění. V nestandardních podmínkách lze trafostanici snadno zapustit do svahu, krýt zelenou střechou, obložit kamenem apod.

STAVEBNÍ ČÁST
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Číselné označení trafostanice znamená: první dvě číslice délku (v dm), třetí číslice šířku – 0 = základní modul 260 cm, 3 = rozšířený 
modul 300 cm. U trafostanic  PET® SESTAVA A x B znamenají čísla délku x šířku.

SESTAVTE SI VLASTNÍ TRAFOSTANICI 
Nejvhodnější odběratelskou trafostanici pro napájení konkrétního objektu je možné navrhnout na www.sestavtesitrafostanici.cz.



Vhodná technologická zařízení a typ trafostanice jsou voleny podle konkrétních potřeb provozovatele. Typová řada 
PET® nabízí pro řešení většiny situací množství základních typů osazených různými technologickými zařízeními. Ne-
standardní situace (např. instalací více transformátorů o výkonu nad 1 250 kVA, připojení k síti 35kV síti apod.) řeší 
EEIKA Brno, s.r.o., návrhem a výrobou atypických stanic.

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Dvoutransformátorové trafostanice s vnitřní obsluhou o výkonu 
do 2 x 1 250 kVA. Trafostanice PET® MAXI jsou dodávány 
v distribuční, odběratelské i dodavatelské verzi.
Kategorie zahrnuje trafostanice:
PET® MAXI 600          PET® MAXI 553
PET® MAXI 650          PET® MAXI 603
PET® MAXI 700          PET® MAXI 653
PET® MAXI 750          PET® MAXI 703
PET® MAXI 503          PET® MAXI 753
PET® MAXI 800          PET® MAXI 803
PET® MAXI 850          PET® MAXI 853

PET® MAXI
Kategorie rozsáhlých trafostanic o velkém instalova-
ném výkonu s osazením libovolným množstvím tech-
nologie. Stavební část konkrétní trafostanice vzni-
ká seskupením dvou a více kiosků PET®. Výsledná 
varianta trafostanice PET® SESTAVA je navrhována 
projektantem firmy EEIKA Brno, s.r.o., dle zadaných 
parametrů.

Jednotlivé trafostanice jsou značeny PET® SESTAVA 
A x B, kde A x B značí celkový půdorysný rozměr  
trafostanice.

PET® SESTAVA

Polozapuštěné jednotransformátorové trafostanice 
s vnější obsluhou do výkonu 1 000 kVA. Trafostanice 
jsou dodávány v distribuční, odběratelské i dodavatelské 
verzi.

Kategorie zahrnuje trafostanice:
PET® MINI 210  PET® MINI 350
PET® MINI 213  PET® MINI 400
PET® MINI 300  PET® MINI 450 

PET® MINI
Jednotransformátorové trafostanice s vnitřní obsluhou 
o výkonu do 1 250 kVA. Trafostanice PET® STANDARD jsou 
dodávány v distribuční, odběratelské i dodavatelské verzi.

Kategorie zahrnuje trafostanice:
PET® STANDARD 350          PET® STANDARD 550
PET® STANDARD 400          PET® STANDARD 353
PET® STANDARD 450          PET® STANDARD 403
PET® STANDARD 500          PET® STANDARD 453

PET® STANDARD

TYPY TRAFOSTANIC

Výstavba trafostanice PET® je velmi jednoduchá a rychlá. Probíhá suchou cestou. Trafostanice je osazena technologií 
ve výrobním závodě, na místo je převezena běžnou silniční dopravou. Na místě je do předem připravené montážní 
jámy usazena autojeřábem o odpovídající nosnosti.

VÝSTAVBA TRAFOSTANICE

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.

DODÁVKA A REALIZACE
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