Vnější obsluha
Vnitřní obsluha

Betonové trafostanice
Nabídka Power-Energo

Společnost Power – Energo je ryze českou firmou založenou v roce 2006. Na domácím trhu je významným dodavatelem technologií nejrůznějších aplikací pro transformaci a rozvod vysokého napětí. Jednou z hlavních aktivit jsou dodávky kompletně
vybavených betonových kioskových nebo sloupových trafostanic. Navíc poskytujeme širokou technickou podporu (vč. projekční) od započetí projektu až po uvedení do provozu.
V letech 2010 – 2012 jsme na českém trhu úspěšně realizovali 161 kompletně vyzbrojených stanic (vč. transformátorů a rozvaděčů). Neméně významnou aktivitou jsou samostatné dodávky transformátorů a VN rozvaděčů, kterých bylo v uvedeném období
realizováno více než 730. Počet zahraničních projektů dokonce roku 2012 přesáhl číslo 125 ve více než 30 zemích.

Výběr z nabídky produktů
kompletně vybavené betonové kioskové trafostanice

olejové hermetizované transformátory

kompaktní a modulární rozvaděče vysokého napětí do Um 40,5 kV

amorfní olejové transformátory

kompletní dodávky pro realizace projektů obnovitelných zdrojů

suché transformátory zalévané v pryskyřici

zajištění projektové dokumentace pro realizované projekty

speciální transformátory a tlumivky

poradenství + ekologická likvidace

výkonové transformátory
repasované transformátory

„Rychle – Kvalitně – S důrazem na individuální přání klienta“

Betonové trafostanice s vnější obsluhou
Kompaktní kioskové trafostanice s vnější obsluhou se skládají ze dvou částí: skeletu a střechy.
Jsou řešeny jako polozapuštěné s hloubkou zapuštění do země 780 mm. Jsou určeny pro rozvodnou síť s napěťovou hladinou do 22 kV. Samonosná konstrukce je standardně vyrobena z
armovaného betonu se zrnitostí 8/12. Jednotlivé konstrukční části trafostanice jsou vyrobeny
z nehořlavých materiálů, požární odolnost stavební konstrukce vyhovuje ČSN 73 0821 (požadovaná je třída požární odolnosti F90, dokladovaná F120). Trafostanice je typově schválena a odpovídá ČSN EN 62271-202 a vyhovuje zkouškám odolnosti proti vnitřnímu obloukovému zkratu
podle směrnice PEHLA.

Betonové trafostanice s vnitřní obsluhou
Kompaktní kioskové trafostanice s vnitřní obsluhou se skládají ze tří částí: základ, skelet a střecha. Základ má dvě oddělené komory (olejová jímka a kabelový prostor). Stanice jsou řešeny
jako polozapuštěné s hloubkou zapuštění do země 800 mm. Primárně jsou určeny pro rozvodnou síť s napěťovou hladinou do 22 kV nebo na požadavek do 35 kV. Základ, skelet i střecha
jsou vyrobeny ze železobetonu třídy B30 o tloušťce do 150 mm. Jednotlivé konstrukční části
trafostanice jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů, požární odolnost stavební konstrukce vyhovuje ČSN 73 082 (požadovaná je třída požární odolnosti F90, dokladovaná F120). Trafostanice
je typově schválena a odpovídá ČSN EN 62271-202 a vyhovuje zkouškám odolnosti proti vnitřnímu obloukovému zkratu podle směrnice PEHLA.
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Vnější obsluha

Betonové trafostanice

Typy PEo 2830x1730, PEo 2550x2500, PEo 3000x2100, PEo 3050x2500

TYP:

PEo 2830x1730

Zastavěná plocha o výměře 4,9 m2. Tři oddělené prostory: 1. VN prostor pro umístění plynem (SF6) izolovaného rozvaděče 22 kV (např. Siemens 8DJH RT, RRT), 2.
prostor NN rozvaděče s kapacitou 10 pojistkových vývodů, 3. prostor transformátoru s výkonem až 630 kVA.
Povrchového umístění univerzální skříně měření (USM).
Vnější rozměry (mm)

2830 x 1730 x 2390

Hmotnost (kg)

cca 6000

Jmenovitý výkon (kVA)

do 1x 630

TYP:

PEo 2550x2500

Zastavěná plocha o výměře 5,1 m2. Tři oddělené prostory: 1. VN prostor pro umístění plynem (SF6) izolovaného rozvaděče 22 kV (např. Siemens 8DJH RRT, RRRT),
2. prostor NN rozvaděče s kapacitou 8 pojistkových vývodů, 3. prostor transformátoru s výkonem až 1 600 kVA.
Povrchového umístění univerzální skříně měření (USM).
Vnější rozměry (mm)

2550 x 2500 x 2650

Hmotnost (kg)

cca 7000

Jmenovitý výkon (kVA)
TYP:

do 1x 1600

PEo 3000x2100

Zastavěná plocha o výměře 6,3 m2. Tři oddělené prostory: 1. VN prostor pro umístění plynem (SF6) izolovaného rozvaděče 22 kV (např. Siemens 8DJH RRT,
RRRT či jiné kombinace včetně pole měření), 2. prostor
NN rozvaděče s kapacitou 10 pojistkových vývodů,
3. prostor transformátoru s výkonem až 1 250 kVA.
Vnější rozměry (mm)

3000 x 2100 x 2560

Hmotnost (kg)

cca 8300

Jmenovitý výkon (kVA)
TYP:

do 1x 1250

PEo 3050x2500

Zastavěná plocha o výměře 7,6 m2. Tři oddělené prostory: 1. VN prostor pro umístění plynem (SF6) izolovaného
rozvaděče 22 kV (např. Siemens 8DJH RRT, RRRT, RRTT
či jiné kombinace), 2. prostor NN rozvaděče s kapacitou
18 pojistkových vývodů, 3. prostor transformátoru s výkonem až 1 600 kVA nebo 2 x 630 kVA. USM na povrchu.
Vnější rozměry (mm)

3050 x 2500 x 2650

Hmotnost (kg)

cca 8900

Jmenovitý výkon (kVA)
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Vnitřní obsluha

Betonové trafostanice

Typy PEw 4760-2-2, PEw 4760-2-3, PEw 6160-2-3, PEw 5460-2-3

TYP:

PEw 4760-2-2

Zastavěná plocha o výměře 12,7 m2. Dva oddělené prostory: 1. rozvodna VN/NN pro plynem (SF6) i vzduchem
izolovaný VN rozvaděč 22 (variantně 35) kV (max. šířky
2,8 m) a pro NN rozvaděč s kapacitou 10 pojistkových vývodů, 2. prostor transformátoru s výkonem až 1000 kVA.
Povrchového umístění univerzální skříně měření (USM).
Vnější rozměry (mm)

4760 x 2660 x 3280

Hmotnost (kg)

cca 22 500

Jmenovitý výkon (kVA)

do 1x 1000

TYP:

PEw 4760-2-3

Zastavěná plocha o výměře 12,7 m2. Tři oddělené prostory: 1. rozvodna VN/NN pro plynem (SF6)
i vzduchem izolovaný VN rozvaděč 22 (variantně 35)
kV (max. šířky 2,4 m) a pro NN rozvaděč s kapacitou
2x10 pojistkových vývodů, 2. a 3. prostor transformátoru s výkonem až 630 kVA.
Vnější rozměry (mm)

4760 x 2660 x 3280

Hmotnost (kg)

cca 22 500

Jmenovitý výkon (kVA)

do 2x 630

TYP:

PEw 6160-2-3

Zastavěná plocha o výměře 16,4 m2. Tři oddělené prostory: 1. rozvodna VN/NN pro plynem (SF6)
i vzduchem izolovaný VN rozvaděč 22 (variantně 35)
kV (max. šířky 2,4 m) a pro NN rozvaděč s kapacitou
2x10 pojistkových vývodů, 2. a 3. prostor transformátoru s výkonem až 1000 kVA.
Vnější rozměry (mm)

6160 x 2660 x 3380

Hmotnost (kg)

cca 25 000

Jmenovitý výkon (kVA)

do 2x 1000

TYP:

PEw 5460-2-3

Zastavěná plocha o výměře 14,5 m2. Tři oddělené prostory: 1. rozvodna VN pro plynem (SF6) i vzduchem
izolovaný VN rozvaděč 22 (variantně 35) kV (max.
šířky 2,1 m) 2. rozvodna NN rozvaděče s kapacitou
20 pojistkových vývodů, 3. prostor transformátoru
s výkonem až 1250 kVA.
Vnější rozměry (mm)

5460 x 2660 x 3380

Hmotnost (kg)

cca 22 500

Jmenovitý výkon (kVA)

do 1x 1250
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Atypické
Standardní

Betonové trafostanice
Vybrané reference

Atypické trafostanice
Kromě základních typů trafostanic, s vnější a vnitřní obsluhou, jsme připraveni realizovat
i různá atypická řešení.
V případě potřeby je tedy možné sestavit různé varianty trafostanic z několika skeletů, čímž
vzniká prostor pro transformátory vyšších výkonů nebo VN rozvaděče o 10 a více polích. Také
vnitřní prostor trafostanic může být pomocí pletivové nebo betonové příčky rozdělen na více
částí a tím se oddělí VN část od NN části, nebo tak vznikne prostor pro dieselagregát, invertory
či místnost pro obsluhu.Atypickému řešení podléhá i vnější fasádní úprava s možností různých
typů zastřešení a krytin. Vždy vycházíme vstříc individuálním požadavkům zákazníka.

VE Andělka, Na Pomezí
PEw A 4760x3060, VN rozvaděč

SKI areál Červenohorské sedlo
PEw A, TR olejový 630 kVA
22/0,4 kV, VN a NN rozvaděč

FVE Zdravets
15x PEw A, 7x TR olejový 1250 kVA, 7x
TR 1000 kVA, 50 kVA, NN rozvaděče

LET Kunovice
2x PEw A - 7 160 x 3 060, 3x TR olejový
1000 kVA 22/0,4 kV, VN rozvaděč

Terminál letiště Kutaisi
4x PEw A, 6x TR olejový 630 kVA, 2x TR
olejový 100 kVA, VN a NN rozvaděč

Standardní trafostanice
Projekt

Dodávka

Kaufland Čáslav

PEw 4760-2-2, TR suchý 800 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvaděč

Datové centrum Česká pošta Praha

PEw 6160-2-3, 2x TR suchý 1250 kVA, 22/0,4kV, VN rozvaděč

FVE Markušovce

2x PEw 5460-2-3, TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV, TR olejový 800 kVA,
22/0,4 kV, VN rozvaděče

FVE Stará Borová

2x PEo 2550x2500, 2x TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvaděč

BPS Hláska

PEw 4760-2-2, TR olejový 630 kVA, 35/0,4 kV, VN a NN rozvaděč

BPS Načeradec

TR olejový amorf 630 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvaděč

BPS Hostouň

PEw 4760-2-2, TR olejový 1250 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvaděč

BPS Nová Studnice

PEo 2520x2220, TR olejový 630 kVA, 22/0,42 kV, VN rozvaděč

Komerční Park Pardubice

PEw 4760-2-2, TR olejový 630 kVA, 35/0,4 kV, VN a NN rozvaděč

Jihočeská Univerzita

PEw 4760-2-2, TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvaděč

Hl.nádraží Ml. Boleslav

PEo 3000x2100, TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvaděč

Výrobní hala Technoservis

PEo 2830x1730, TR olejový 400 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvaděč

Bauhaus Brno

PEw 6160-2-3, TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvaděč
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FVE Markušovce
2x PEw 5460-2-3, TR olejový 1000
kVA 22/0,4kV, TR 800 kVA 22/0,4kV

BPS Nová Studnice
PEo 2520x2220, TR olejový 630
kVA 22/0,42 kV, VN rozvaděč
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