
SERVISNÍ SLUŽBY

Smluvním partnerům poskytuje EEIKA Brno, s.r.o., kompletní servisní péči. Vypracuje plán, podle kterého provádí pravidelnou údržbu 
včetně periodických prohlídek a revizí, spojených s příslušnými měřeními a kontrolami dle platných předpisů, ČSN doporučení výrobců, 
zkušeností s provozem i konkrétních místních podmínek. Od výsledků prohlídky se odvíjí další postup – servis a případné opravy.
Kvalitní údržba pomáhá udržet zařízení v chodu a prodlužuje jeho životnost.

ÚDRŽBA – permanentní bezporuchový chod

EEIKA Brno, s.r.o., zajišťuje výchozí, periodické i mimořádné revize elektroenergetických zařízení (zejména trafostanic,  
rozvoden a transformátorů) předepsané normami. Revizi vždy provádí certifikovaný revizní technik. Výstupem je revizní zpráva,  
v případě zjištění jakýchkoliv problémů i doporučení s návrhem jejich odstranění.

REVIZE 

Kvalifikovaní pracovníci EEIKA Brno, s.r.o., provádí provozní manipulace na vn a nn zařízeních včetně zajištění pracoviště  
a vystavení „Příkazu B“. Služba je určena provozovatelům trafostanic, kteří nedisponují zaměstnanci s odpovídající kvalifikací pro 
práci na energetických zařízeních. 

MANIPULACE

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

Důvody pro servis EEIKA Brno, s.r.o.
• Trvalá péče o zařízení 
• Garance dodržení podmínek předepsaných výrobci zařízení 

pro dodržení záruky
• Okamžitá dostupnost servisního pracovníka
• Sklad náhradních dílů
• Bezprostřední odstranění poruch

Všechny tyto body směřují k hlavnímu 
benefitu – minimalizaci ztrát.

Servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o., poskytuje širokou škálu opravárenských a servisních služeb na vn a nn rozvodných zařízeních – tra-
fostanicích, rozvodnách, rozváděčích, vedeních, rozvodech apod. Ucelený systém péče pomáhá udržovat elektroenergetická zařízení 
v bezproblémovém provozu. Kvalitní a včasné servisní a opravárenské služby mají významný ekonomický přínos. Zamezují neočekáva-
ným výpadkům, zvyšují bezpečnost zařízení, ekologické i další parametry.

Servisní a opravárenská činnost má ve společnosti EEIKA Brno, s.r.o., dlouhou tradici. EEIKA Brno, s.r.o., je servisním partnerem význam-
ných společností. Servis zajišťují zkušení školení specialisté s dlouholetými zkušenostmi se servisem výstavbou i montážemi elektroener-
getických zařízení. Servisní skupina disponuje kvalitním technickým zázemím – opravárenskou halou, špičkově vybavenými pojízdnými 
dílnami s vlastní elektrocentrálou, autojeřáby, několika nákladními automobily a vozidlem pro převoz nebezpečných látek ADR.
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Podle charakteru poruchy a potřeb provozovatele je zvolen nejvhodnější způsob opravy. 
Oprava v místě poruchy umožňuje odstranit menší a středně velké poruchy bez převozu zařízení. Je rychlá a umožňuje bezpro-
střední zprovoznění.
Oprava v hale EEIKA Brno, s.r.o., umožňuje složité a rozsáhlé opravy i kompletní repase transformátorů i dalších zařízení. 
Oprava výměnným způsobem umožňuje bezprostřední zprovoznění a obnovení dodávky energie i v případě rozsáhlejší poruchy. 
Podle předběžné diagnostiky přiveze servisní četa s sebou adekvátní náhradní zařízení, kterým nahradí porouchaný kus a oka-
mžitě obnoví dodávku el. energie.

OPRAVY – bezprostřední uvedení zařízení do provozu

Pohotovostní služba EEIKA Brno, s.r.o., je určena určena smluvním partnerům, kteří jsou závislí na bezproblémové dodávce 
el. energie. Například v mrazírenských a potravinářských provozech, živočišné výrobě. U nepřetržitých provozů může výpadek 
el. energie způsobit velké ekonomické škody. 
Pro smluvní zákazníky drží EEIKA Brno, s.r.o., nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou pohotovost s přesně určeným reakčním a do-
jezdovým časem. Drží trvale rezervu dohodnutých náhradních dílů.

POHOTOVOST 

EEIKA Brno, s.r.o., provádí diagnostiku záložních zdrojů stejnosměrného proudu automatickým testerem CT CANTEST s rozsahem 
24–110 V DC. Kvalitní diagnostika dokáže odhalit sníženou kapacitu, případně poruchy záložních zdrojů a na základě zjištěných 
údajů nahradit nefunkční články. Výrobci záložních zdrojů užívaných v rozváděčích v trafostanicích doporučují provádět Kapacitní 
zkoušku baterie po každých dvou letech provozu. 
Automatický tester řízeným proudem vybíjí baterie a sleduje jejich provozní parametry. 
Na kvalitě a stavu záložních zdrojů závisí například funkčnost dálkového řídícího systému vstupních rozvoden, možnost dálkového 
zapojení stanice při výpadku napájení apod.

DIAGNOSTIKA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ DC

Při diagnostice elektroenergetických zařízení využívá EEIKA Brno, s.r.o., termokameru Fluke. Umožňuje diagnostikovat zařízení 
za plného provozu pod napětím. Infračervené snímání ukáže teplotní abnormality, které indikují například povolené či špatně 
upevněné spoje, které by pouhou vizuální kontrolou nebylo možné odhalit. Tím termokamera umožňuje výrazně podrobnější dia-
gnostiku trafostanic, rozváděčů a dalších zařízení za běžného provozu.

DIAGNOSTIKA ELEKTROENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ TERMOKAMEROU


