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ELTRAF, a.s. – společnost s certifikovaným systémem jakosti,
ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
ELTRAF, a.s. byla založena v roce 1994. Sídlo společnosti, včetně výrobních prostor, se nachází
v obci Kralice, 80 km jihovýchodně od Prahy, v okrese Kutná Hora (viz mapka na poslední
straně).
Impulsem pro vznik společnosti byla snaha vytvořit tuzemskou společnost, jež by byla schopna
vyrábět zařízení pro rozvod elektrické energie, v kvalitě srovnatelné s renomovanými
zahraničními výrobci.
Základním oborem činnosti je výroba kompaktních transformoven s převodem napětí VN/NN a
rozváděčů NN.
ELTRAF, a.s. je v současné době jediným výrobcem ve střední Evropě, který vyrábí kompaktní
trafostanice v provedení se skeletem oceloplechovým nebo celobetonovým nebo kombinovaným
(betonová vana/oceloplechová nadzemní část).
Největším odběratelem jsou distributoři el. Energie ČEZ, a.s. a EON, a.s. Podstatná část základní
produkce je určena i pro energetická zařízení průmyslových subjektů a v neposlední řadě i pro
elektrická zařízení železničních tratí. Schopnost přizpůsobit se konkrétním požadavkům
zákazníka přispěla k získání významných zakázek pro České Dráhy, důlní průmysl, Armádu
české republiky a zahraniční odběratele. Za šestnáct let své existence si ELTRAF, a.s. vytvořil
pevné místo na českém trhu výrobců a dodavatelů zařízení pro rozvod elektrické energie. V
počtu vyrobených transformoven je v současné době ELTRAF, a.s. na špičce výrobců v České
republice. Od roku 1994 bylo v akciové společnosti ELTRAF mimo jiné vyrobeno více jak 2500
kusů blokových transformoven a přes 2600 kusů rozváděčů.
ELTRAF, a.s. je držitelem certifikátů shody s normou ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a
OHSAS 18001.
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VÝROBNÍ PROGRAM:
Hlavním výrobním programem ELTRAF, a.s. je produkce blokových transformoven. ELTRAF, a.s. je
v současné době jedinou českou společností nabízející ucelenou řadu transformoven v celobetonovém,
oceloplechovém či kombinovaném provedení, což je předpokladem pro objektivní výběr typu trafostanice
pro konkrétní zakázku. Velmi výrazný rozvoj proběhl v segmentu výroby transformoven pro
fotovoltaické elektrárny.
Kromě transformoven vyrábí ELTRAF, a.s. také elektroměrové rozvodnice, rozváděče pro veřejné
osvětlení, rozváděče pro věžové a zděné transformovny, rozváděče průmyslové i kompenzační, skříně pro
transformátory s litou izolací pro vnitřní i venkovní použití, trakční trafostanice a skříně pro datové
rozváděče.
ELTRAF, a.s. poskytuje svým zákazníkům také servis, montáže, opravy a retrofity transformoven i
rozváděčů. ELTRAF, a.s. byla, mimo jiné, prověřena a shledána způsobilou k provádění retrofitů
vzduchových jističů AR (pevné provedení), ARV (výsuvné provedení), J2UX a VMT v souladu
s požadavky OEZ s.r.o. Letohrad.

Jednotlivé typové řady blokových transformoven pro energetiku
Ve výrobním programu blokových transformoven je sedm základních typů: CTSbt, CTSbt-K, CTSbb,
ETS, ETSbt, ETSvo a FTSbt. Kromě typu ETSvo jsou všechny trafostanice stanicemi s vnější obsluhou.
Trafostanice CTSbb, které jsou obsaženy v 1.díle katalogu (červeném), jsou konstrukčně odlišné, jsou
celobetonové, to znamená, že mají betonový základ, plášť i střechu. V 2.díle katalogu (modrém) jsou
uvedeny převážně kombinované trafostanice - v kombinaci betonu a značkového plechu Aluzinek a dále
celoaluzinkové (značení bt označuje stanici s betonovou vanou). Tento třetí díl, je věnován trafostanicím
určených k použití ve fotovoltaických elektrárnách.
Spodní část trafostanic slouží nejen jako kabelový prostor s průchodkami VN a NN, ale také jako
nepropustná jímka pro případ havárie a následného úniku oleje z transformátoru. Betonový bezespárový
odlitek je z betonu C25/30, jehož kvalita zpracování je zajištěna vysokofrekvenčním vibrováním celého
odlitku. Povrch je natřen nátěrovou hmotou Hydropox. Jako podkladová penetrace slouží epoxidový,
dvousložkový Hydropox F, na který je nanesena antikorozní epoxiakrylátová nátěrová hmota Hydropox
E. Hydropox E slouží na povrchovou úpravu betonu, utěsňuje spáry betonu tam, kde je nebezpečí
kontaminace spodních vod, ale vodní páry omezeně propouští. Nasákovost této hmoty činí max. 10%
hmotnosti, přídržnost k betonu min. 1,5 MPa. Hmota se vyznačuje vysokou odolností proti náhlým
změnám teploty a chemickou odolností vůči benzínu, oleji a motorové naftě. Kabelové vývody na straně
NN i VN jsou provedeny systémem Hauff, který zabraňuje průniku vody do prostoru transformovny.
Oceloplechové části transformoven jsou vyráběny ze speciálního plechu ALUZINK, výrobce SSAB –
Goteborg – Sweden vyhovujícímu normě ČSN EN 10215 (42 0920) z března 1997. Jedná se o ocelový
plech oboustranně pokovený slitinou hliníku (55%), zinku (43,4%) a křemíku (1,6%). Aluzink je vyráběn
kontinuálním procesem. Základním materiálem je pásová ocel válcovaná za studena, která je před
nanesením vyčištěna v řadě v uzavřené peci a je upravena. Síla nanesení je kontinuálně automaticky
řízena, aby tloušťka ochranné vrstvy byla v dané toleranci. Aluzink svou odolností proti korozi
několikanásobně předčí žárově-pozinkované plechy. Aluzink si zachovává svůj vzhled i vlastnosti až do
teploty 315 °C, vyznačuje se velmi vysokou odrazivostí světla i tepla a je ideálním podkladem pro další
povrchové úpravy. Nespornou výhodou Aluzinku oproti železobetonovým skeletům je zvláště nízká
hmotnost. Svařování Aluzinku je řešeno speciální technologií pod ochrannou atmosférou.
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Vnější část transformoven je opatřena nástřikem vodou ředitelné omítkoviny Terranova
(polyvinylacetátové pojivo, vápencová drť, přísady). Vzorník používaných barev je dostupný na
webovské stránce výrobce www.terranova.cz.
Na střechu je možné použít jakoukoliv dostupnou krytinu (plech, kanadský šindel, Bramac). Vnitřní část
střechy je opatřena antikondenzační hmotou Grafotherm, která při změnách teploty pohlcuje
atmosférickou vlhkost.
Trafostanice se kromě vnějšího vzhledu a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, liší dle volby technologie
VN. Typ CTS je osazen plynem SF6 izolovaným rozváděčem vn a typy ETS a ETSbt rozváděčem se
vzduchovou izolací, popř. skříňovým modulárním rozváděčem s izolací SF6 (ETS SM6). Typové
označení trafostanic je odvozeno z maximálního výkonu transformátoru, kterým lze stanici osadit a z
počtu vn přívodů. To znamená například typ CTSbt 1x630/3-24 označuje, že se jedná o trafostanici s
betonovou vanou s transformátorem 22 / 0,4kV do výkonu 630kVA, osazený VN rozváděčem
izolovaným plynem SF6 pro připojení dvou kabelových přívodů a s jedním vývodem na transformátor.
Transformovny mohou být osazeny hermeticky uzavřenými olejovými transformátory VN / NN (např. od
výrobců ABB, SGB, Končar, BEZ Bratislava, France Transfo) nebo transformátory s litou izolací (např.
France Transfo).
Transformovny ETS jsou vybaveny trojpólovými odpínači firmy ABB EJF, a.s. Brno. Jištění
transformátoru je řešeno pojistkovým odpínačem se zkratovačem NALFE, kabelové přívody se připojují
k odpínačům se zkratovačem NALE. Ochrana před přepětím je řešena osazením omezovačů přepětí. K
blokovým transformovnám typu ETS nabízí ELTRAF, a.s. indikátory napětí pro kontrolu přítomnosti
napětí. Ve stanicích typu CTS se používají VN rozváděče izolované plynem SF6 (např. Schneider
Electric, Areva, Siemens, ABB a další). Použití těchto rozváděčů umožnilo výrazně snížit rozměry celé
transformovny a zlepšit celkový vzhled energetického zařízení. Také to výrazně přispělo ke zvýšení
provozní spolehlivost a umožnilo bezúdržbový provoz.
Uzemnění trafostanic je nejběžněji prováděno páskem FeZn 30 x 4mm ve dvou propojených okruzích.
Spojení zemničů vyhovuje normě ČSN 33 3225 čl. 4.2.
Velkou výhodou blokových transformoven je jejich nízká hmotnost a malé nároky na dopravu, montáž a
rychlé uvedení do provozu. Okolí trafostanic doporučujeme řešit pásem čtvercových dlaždic 500 x 500 x
60 mm. Součástí dodávky každé transformovny je průvodní dokumentace s návodem na usazení do
terénu, manipulaci, o provedených zkouškách, atesty a prohlášení dle platných zákonů a vyhlášek.
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Transformovny pro fotovoltaické elektrárny
Pro fotovoltaické elektrárny malých výkonů je možné použití některé z typových blokových
transformoven z celobetonové či oceloplechové řady. Pro elektrárny o větších výkonech (transformátory
nad 630kV) jsou trafostanice vyráběny zakázkově - vzhledem k používání různých technologií
elektrozařízení a vzhledem k rozmanitosti potřeb zákazníků.
Nepřekonatelnou výhodou je celková nízká hmotnost plně osazených trafostanic (bez transformátoru),
umožňující osazení veškeré technologie do ucelené sestavy v jednom kiosku (nedělené trafostanice o
délkách přesahujících 10 m) a tím velmi zjednodušené osazování na štěrkopískové lože. Pod trafostanici
není nutné budovat žádný betonový základ či patky. Doba životnosti trafostanice přesahuje dobu
životnosti celého fotovoltaického parku (ELTRAF, a.s. poskytuje záruku na prorezivění skeletu 20 let).
Transformovny jsou členěny dle několika hledisek:
1) Způsob ovládání vnitřní elektrotechnologie
• Ovládané z venkovního prostoru
• S vnitřní obsluhou (pochozí)
• Kombinace – např. prostor NN ovládaný z venku a prostor VN s vnitřní obsluhou
2) Způsob řešení fotovoltaické elektrárny
A) Trafostanice s prostorem TR,VN a NN + malé venkovní střídače rozmístěné u
jednotlivých panelů po fotovoltaickém parku.
B) Trafostanice s prostorem TR,VN a NN + velké vnitřní skříňové střídače v krytu
ELTRAF, umístěné přímo vedle trafostanice či ve větší vzdálenosti od ní.
C) Použití systému, kde jedna trafostanice je bloková vstupní s prostorem VN(osazen
např. skříněmi SM6 Schneider Electric) a na ní je připojeno několik dalších
transformoven, pouze s prostorem TR a NN + soustava malých či velkých skříňových
venkovních střídačů.
D) Trafostanice s prostorem TR, VN, NN a prostorem pro vnitřní skříňový střídač
(prostor střídače je řešen jako samostatný prostor s vnitřní obsluhou).
E) Použití systému, kde jedna trafostanice je bloková vstupní s prostorem VN (osazen
např. skříněmi SM6 Schneider Electric) a na ní je připojeno několik dalších
transformoven s prostorem TR, NN + prostorem pro např. dva střídače Xantrex GT.
F) Jakékoliv jiné realizovatelné řešení, dle návrhu zákazníka.
3) Napěťová hladina
• 24kV
• 36kV

Samostatné kryty střídačů k fotovoltaickým elektrárnám
Pro variantu B) jsme připraveni vyrobit kryty na střídače od všech předních světových výrobců. (Xantrex,
Aurora, SMA…). Kryt je vyhotoven z plechu ALUZINK a je navržen tak, aby splňoval instalační
podmínky výrobce střídače (dostatečné chlazení, filtry, vytápění). Kryt se umísťuje na betonový základ,
nebo se zapouští do země a osazuje se na štěrkopískové lože.
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A) Trafostanice s prostorem TR,VN a NN
+ malé venkovní střídače rozmístěné
po solárním parku.
Vývod do
distribuční sítě

Bloková transformovna ELTRAF,
obsahující nn rozváděč, transformátor,
skříňový vn rozváděč izolovaný plynem
SF6(vypínač, měření, odpínač s pojistkami)

Venkovní
Střídače

Trackery

Fotovoltaické
panely
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B)

Trafostanice s prostorem TR,VN a NN
+ skříňové střídače v krytu.
Bloková transformovna ELTRAF,
obsahující nn rozváděč (s vnitřní
obsluhou), transformátor, skříňový vn
rozváděč izolovaný plynem SF6
(vypínač, měření, odpínač s pojistkami)

Vývod do
distribuční
sítě

Střídače GT 100
v krytu ELTRAF

Fotovoltaické
panely
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C)

Trafostanice s prostorem TR,VN a NN,
a malé trafostanice s prostorem TR a NN
+ skříňové venkovní střídače.
Bloková vstupní transformovna ELTRAF,
obsahující nn rozváděč, transformátor,
transformátor vlastní spotřeby, skříňový
vn rozváděč izolovaný plynem SF6
(vypínač, měření, odpínače s pojistkami)
Vývod do
distribuční
sítě

Fotovoltaické
panely

Střídače

Trafostanice ELTRAF
s transformátorem a
rozvaděčem nn
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D)

Trafostanice s prostorem TR, VN, NN a
s prostorem pro vnitřní skříňové střídače.
Bloková transformovna ELTRAF,
obsahující transformátor,
kompaktní vn rozváděč izolovaný
plynem SF6, rozváděč nn a střídače
Fronius IG-500

Vývod do
distribuční
sítě

Fotovoltaické
panely

Bloková transformovna
ELTRAF, obsahující
transformátor, modulový vn
rozváděč izolovaný plynem
SF6, rozváděč nn, a střídače
Xantrex GT-500

Vývod do
distribuční
sítě
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E) Trafostanice vstupní s prostorem TR (vlastní
spotřeba) a VN + trafostanice s prostorem
TR, NN a prostorem pro skříňové střídače.
Bloková transformovna ELTRAF,
obsahující datové skříně , skříňový
vn rozváděč izolovaný plynem SF6
(vypínač, měření, odpínače
s pojistkami)

Vývod do
distribuční
sítě

Fotovoltaické
panely

Trafostanice
ELTRAF, obsahující
transformátor,
rozváděč nn a střídače
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ETS 1x1600/SM6(M)-24 (35)

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK a je tvořena třemi prostory,
oddělenými navzájem přepážkami. Trafostanice je řešena jako z venku ovládaná. Rozměry
jednotlivých prostorů jsou vždy uzpůsobeny konkrétnímu osazení elektrotechnologiemi, či dle
přání zákazníka. Povrchová úprava trafostanice je tvořena omítkovou barvou Rudicolor NF 91,
barevný odstín si zákazník zvolí dle svého výběru ze vzorníku. Součástí dodávky je
elektroinstalace (osvětlení, zásuvka), propoje vn a nn, tlumiče vibrací pod transformátor a skříň
měření VSM. Utěsnění kabelových prostupů je standardně provedeno kabelovými průchodkami
systém HAUFF.
NN)

Prostor rozváděče nn – možno osadit rámovými či skříňovými rozváděči. Standardní
osazení je např. hlavní deion a pojistkové odpínače 400A.

TR)

Prostor pro transformátor – možno osadit olejový hermetizovaný transformátor až do
výkonu 1600kVA (Schneider Electric, SGB, BEZ, Končar, atd.)

VN)

Prostor rozváděče vn – možno osadit modulárními skříňovými rozváděči
izolovanými plynem SF6 v různých sestavách od předních světových výrobců
(Schneider Electric, Efacec, Ormazabal, atd.). Typická sestava rozváděčů je např.
skříň s vypínačem, skříň s měřením proudu a nebo napětí, skříň s kombinací
odpínače s pojistkami.

Použití:
Trafostanice je určena pro varianty „A“ a „B“.
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ETS 2x1600/SM6(M)-24 (35)

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK a je tvořena třemi prostory,
oddělenými navzájem přepážkami. Trafostanice je řešena jako z venku ovládaná. Rozměry
jednotlivých prostorů jsou vždy uzpůsobeny konkrétnímu osazení elektrotechnologiemi, či dle
přání zákazníka. Povrchová úprava trafostanice je tvořena omítkovou barvou Rudicolor NF 91,
barevný odstín si zákazník zvolí dle svého výběru ze vzorníku. Součástí dodávky je
elektroinstalace (osvětlení, zásuvka), propoje vn a nn, tlumiče vibrací pod transformátor a skříň
měření VSM. Utěsnění kabelových prostupů je standardně provedeno kabelovými průchodkami
systém HAUFF.
NN)

Prostor rozváděče nn – možno osadit rámovými či skříňovými rozváděči. Standardní
osazení je např. 2x hlavní deion a pojistkové odpínače 400A.

TR1-TR2) Prostor pro transformátor (2x) – možno osadit olejové hermetizované transformátory
až do výkonu 1600kVA (Schneider Electric, SGB, BEZ, Končar, atd.)
VN)

Prostor rozváděče vn – možno osadit modulárními skříňovými rozváděči
izolovanými plynem SF6 v různých sestavách od předních světových výrobců
(Schneider Electric, Efacec, Ormazabal, atd.). Typická sestava rozváděčů je např.
skříň s vypínačem, skříň s měřením proudu a nebo napětí, 2x skříň s kombinací
odpínače s pojistkami.

Použití:
Trafostanice je určena pro varianty „A“ a „B“.
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ETS 3x1600/SM6(M)-24 (35)

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK a je tvořena pěti prostory,
oddělenými navzájem přepážkami. Trafostanice je řešena jako z venku ovládaná. Rozměry
jednotlivých prostorů jsou vždy uzpůsobeny konkrétnímu osazení elektrotechnologiemi, či dle
přání zákazníka. Povrchová úprava trafostanice je tvořena omítkovou barvou Rudicolor NF 91,
barevný odstín si zákazník zvolí dle svého výběru ze vzorníku. Součástí dodávky je
elektroinstalace (osvětlení, zásuvka), propoje vn a nn, tlumiče vibrací pod transformátory a skříň
měření VSM. Utěsnění kabelových prostupů je standardně provedeno kabelovými průchodkami
systém HAUFF.
NN)

Prostor rozváděče nn – možno osadit rámovými či skříňovými rozváděči. Standardní
osazení je např. 3x hlavní deion a pojistkové odpínače 400A.

TR1-TR3) Prostor pro transformátor (3x) – možno osadit olejové hermetizované transformátory
až do výkonu 1600kVA (Schneider Electric, SGB, BEZ, Končar, atd.)
VN)

Prostor rozváděče vn – možno osadit modulárními skříňovými rozváděči
izolovanými plynem SF6 v různých sestavách od předních světových výrobců
(Schneider Electric, Efacec, Ormazabal, atd.). Typická sestava rozváděčů je např.
skříň s vypínačem, skříň s měřením proudu a nebo napětí, 3x skříň s kombinací
odpínače s pojistkami.

Použití:
Trafostanice je určena pro varianty „A“ a „B“.
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ETSvo 1x1600/SM6(M)-24 (35)

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK a je tvořena třemi prostory,
oddělenými navzájem přepážkami. Trafostanice je kombinovaně řešena jako z venku
ovládaná(prostor vn) a s prostorem s vnitřní obsluhou (prostor nn). Rozměry jednotlivých
prostorů jsou vždy uzpůsobeny konkrétnímu osazení elektrotechnologiemi, či dle přání
zákazníka. Povrchová úprava trafostanice je tvořena omítkovou barvou Rudicolor NF 91,
barevný odstín si zákazník zvolí dle svého výběru ze vzorníku. Součástí dodávky je
elektroinstalace (osvětlení, zásuvka), propoje vn a nn, tlumiče vibrací pod transformátor, skříň
měření VSM, hasicí přístroj a dielektrický koberec. Na přání lze trafostanici dovybavit např.
policemi či stolkem pro PC. Utěsnění kabelových prostupů je standardně provedeno kabelovými
průchodkami systém HAUFF.
NN)

Prostor rozváděče nn – je zhotoven jako prostor s vnitřní obsluhou a je osazen
skříňovými rozváděči s hlavním deionem a pojistkovými odpínači 400A.

TR)

Prostor pro transformátor – možno osadit olejový hermetizovaný transformátor až do
výkonu 1600kVA (Schneider Electric, SGB, BEZ, Končar, atd.).

VN)

Prostor rozváděče vn – možno osadit modulárními skříňovými rozváděči
izolovanými plynem SF6 v různých sestavách od předních světových výrobců
(Schneider Electric, Efacec, Moeller, atd.). Typická sestava rozváděčů je např. skříň
s vypínačem, skříň s měřením proudu a nebo napětí, skříň s kombinací odpínače
s pojistkami. Častým doplněním rozváděče je dálková komunikace a ochrany.

Použití:
Trafostanice je nejčastěji využívána u varianty „B“ jako bloková rozvodna, u které je požadavek
na prostor nn s vnitřní obsluhou a na umístění např. rozváděče nn s velkým počtem vývodů.
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ETS 1x1600/SM6(M)-24 (35) - podélná

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK a je tvořena třemi prostory,
oddělenými navzájem přepážkami. Trafostanice je řešena jako z venku ovládaná. Rozměry
jednotlivých prostorů jsou vždy uzpůsobeny konkrétnímu osazení elektrotechnologiemi, či dle
přání zákazníka. Povrchová úprava trafostanice je tvořena omítkovou barvou Rudicolor NF 91,
barevný odstín si zákazník zvolí dle svého výběru ze vzorníku. Součástí dodávky je
elektroinstalace (osvětlení, zásuvka), propoje vn a nn, tlumiče vibrací pod transformátor a skříň
měření VSM. Utěsnění kabelových prostupů je standardně provedeno kabelovými průchodkami
systém HAUFF.
NN)

Prostor rozváděče nn – možno osadit skříňovými rozváděči. Standardní osazení je
např. hlavní deion a pojistkové odpínače 400A.

TR)

Prostor pro transformátor – možno osadit olejový hermetizovaný transformátor až do
výkonu 1600kVA (Schneider Electric, SGB, BEZ, Končar, atd.). Prostor lze využít
také jako prostor pro transformátor vlastní spotřeby.

VN)

Prostor rozváděče vn – možno osadit modulárními skříňovými rozváděči
izolovanými plynem SF6 v různých sestavách od předních světových výrobců
(Schneider Electric, Efacec, Ormazabal, atd.). Typická sestava rozváděčů je např.
skříň s vypínačem, skříň s měřením proudu a nebo napětí, 3x skříň s kombinací
odpínače s pojistkami. Častým doplněním rozváděče je dálková komunikace a
jištění.

Použití:
Trafostanice je nejčastěji využívána u varianty „C“ jako bloková vstupní rozvodna, u které je
požadavek na umístění např. většího počtu skříňí s kobinací odpínače s pojistkami.
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ETSvo 2x1600/SM6(M)-24 (35)

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK a je tvořena pěti prostory,
oddělenými navzájem přepážkami. Trafostanice je kombinovaně řešena jako z venku
ovládaná(prostor nn) a s prostorem s vnitřní obsluhou (prostor vn). Rozměry jednotlivých
prostorů jsou vždy uzpůsobeny konkrétnímu osazení elektrotechnologiemi, či dle přání
zákazníka. Povrchová úprava trafostanice je tvořena omítkovou barvou Rudicolor NF 91,
barevný odstín si zákazník zvolí dle svého výběru ze vzorníku. Součástí dodávky je
elektroinstalace (osvětlení, zásuvka), propoje vn a nn, tlumiče vibrací pod transformátory, skříň
měření VSM, hasicí přístroj a dielektrický koberec. Na přání lze trafostanici dovybavit např.
policemi či stolkem pro PC. Utěsnění kabelových prostupů je standardně provedeno kabelovými
průchodkami systém HAUFF.
NN)

Prostor rozváděče nn – je osazen skříňovými rozváděči. Standardní osazení je např.
hlavní deiony a pojistkové odpínače 400A.

TR1-TR2) Prostor pro transformátory – možno osadit olejové hermetizované transformátory až
do výkonu 1600kVA (Schneider Electric, SGB, BEZ, Končar, atd.). Prostor TR2 je
převážně využíván pro transformátor vlastní spotřeby.
VN)

Prostor rozváděče vn – možno osadit modulárními skříňovými rozváděči
izolovanými plynem SF6 v různých sestavách od předních světových výrobců
(Schneider Electric, Efacec, Ormazabal, atd.). Typická sestava rozváděčů je např.
skříň s vypínačem, skříň s měřením proudu a nebo napětí, 6x skříň s kombinací
odpínače s pojistkami. Do prostoru vn se umísťují datové skříně, Rack a záložní
zdroj.

Použití:
Trafostanice je nejčastěji využívána u varianty „C“ jako bloková rozvodna, u které je požadavek
na prostor vn s vnitřní obsluhou a na umístění rozváděče vn s velkým počtem jištěných vývodů.
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ETSvo 1x630/střídače-24 (35)

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK a je tvořena dvěma prostory,
oddělenými navzájem přepážkami. Trafostanice je řešena jako zevnitř ovládaná (prostor nn).
Rozměry jednotlivých
prostorů
jsou
vždy uzpůsobeny konkrétnímu
osazení
elektrotechnologiemi, či dle přání zákazníka. Povrchová úprava trafostanice je tvořena
omítkovou barvou Rudicolor NF 91, barevný odstín si zákazník zvolí dle svého výběru ze
vzorníku. Součástí dodávky je elektroinstalace (osvětlení, zásuvka), propoje nn, tlumiče vibrací
pod transformátor, skříň měření VSM, hasící přístroj a dielektrický koberec. Utěsnění
kabelových prostupů je standardně provedeno kabelovými průchodkami systém HAUFF.
NN)

Prostor rozváděče nn – je osazen skříňovým rozváděčem. Stanadardní osazení je
např. hlavní deion a pojistkové odpínače 400A.

TR)

Prostor pro transformátor – možno osadit olejový hermetizovaný transformátor až do
výkonu 630kVA (Schneider Electric, SGB, BEZ, Končar, atd.)

Použití:
Trafostanice je určena k použití u varianty „C“ , kde slouží jako mezičlánek mezi venkovními
skříňovými střídači (variantně vnitřními skříňovými střídači v krytu ELTRAF) a velkou
blokovou vstupní trafostanicí.
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ETSvo SM6(M)-24 (35)

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK, je s vnitřní obsluhou a je tvořena
jedním prostorem. Rozměry prostoru jsou vždy uzpůsobeny konkrétnímu osazení
elektrotechnologiemi, či dle přání zákazníka. Povrchová úprava trafostanice je tvořena
omítkovou barvou Rudicolor NF 91, barevný odstín si zákazník zvolí dle svého výběru ze
vzorníku. Součástí dodávky je elektroinstalace (osvětlení, zásuvka), skříň měření VSM, hasicí
přístroj a dielektrický koberec. Na přání lze trafostanici dovybavit např. policemi či stolkem pro
PC. Utěsnění kabelových prostupů je standardně provedeno kabelovými průchodkami systém
HAUFF.
VN)

Prostor rozváděče vn – možno osadit modulárními skříňovými rozváděči
izolovanými plynem SF6 v různých sestavách od předních světových výrobců
(Schneider Electric, Efacec, Ormazabal, atd.). Typická sestava rozváděčů je např.
skříň s vypínačem, skříň s měřením proudu a nebo napětí, 2x-6x skříň s kombinací
odpínače s pojistkami (V kombinaci s ETSvo FVE 1x800 je vhodná sestava např.
skříň s vypínačem, skříň s měřením proudu a nebo napětí, skříň s odpínačem a 2x
vývodová skříň). Do prostoru vn je možno dále umístit datové skříně, Rack a záložní
zdroj.

Použití:
Trafostanice je nejčastěji využívána u varianty „C“ a „E“ jako vstupní bloková rozvodna, u
které je požadavek na prostor vn s vnitřní obsluhou a na umístění rozváděče vn s velkým počtem
jištěných a nebo nejištěných vývodů.
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ETSvo 1x1250/střídače

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK, je s vnitřní obsluhou a je tvořena
dvěma prostory, oddělenými navzájem přepážkami. Rozměry jednotlivých prostorů jsou vždy
uzpůsobeny konkrétnímu osazení elektrotechnologiemi, či dle přání zákazníka. Povrchová
úprava trafostanice je tvořena omítkovou barvou Rudicolor NF 91, barevný odstín si zákazník
zvolí dle svého výběru ze vzorníku. Součástí dodávky je elektroinstalace (osvětlení, zásuvka),
propoje vn a nn, tlumiče vibrací pod transformátor, hasicí přístroj a dielektrický koberec.
Utěsnění kabelových prostupů je standardně provedeno kabelovými průchodkami systém
HAUFF.
TR1)

Prostor pro transformátor – možno osadit olejový hermetizovaný transformátor až do
výkonu 1250kVA (Schneider Electric, SGB, BEZ, Končar, atd.). Transformátor má
na straně nn dvě vinutí (každé pro jeden střídač).

NN)

Prostor pro střídače a nn - rozváděč nn je skříňového provedení a je např. osazen
hlavním deionem a pojistkovým odpínačem 400A. Do trafostanice je možno osadit
dva střídače od různých výrobců (Xantrex, SMA …atd.) Tato trafostanice je
primárně určena pro osazení dvou střídačů Xantrex GT-250. Do prostoru střídačů se
dále umísťují Master/slave boxy, datové skříně a skříňové rozváděče.

Použití:
Trafostanice je nejčastěji využívána v několika kusech u varianty „E“, jako koncové rozvodny
s transformátorem a se střídači napojené na vstupní blokovou rozvodnu.
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ETSvo FVE 1x800/střídače

Popis:
Trafostanice je zhotovena ze speciálního plechu ALUZINK, je kompletně s vnitřní obsluhou a je
tvořena čtyřmi prostory, oddělenými navzájem přepážkami. Rozměry jednotlivých prostorů jsou
vždy uzpůsobeny konkrétnímu osazení elektrotechnologiemi, či dle přání zákazníka. Povrchová
úprava trafostanice je tvořena omítkovou barvou Rudicolor NF 91, barevný odstín si zákazník
zvolí dle svého výběru ze vzorníku. Součástí dodávky je elektroinstalace (osvětlení, zásuvka),
propoje vn a nn, tlumiče vibrací pod transformátor, hasicí přístroj a dielektrický koberec. Na
přání lze trafostanici dovybavit např. policemi či stolkem pro PC. Utěsnění kabelových prostupů
je standardně provedeno kabelovými průchodkami systém HAUFF.
NN)

Prostor rozváděče nn – je osazen skříňovými rozváděči. Standardní osazení je např.
hlavní deiony a pojistkové odpínače 400A.

TR1)

Prostor pro transformátor – možno osadit olejový hermetizovaný transformátor až do
výkonu 800kVA (Schneider Electric, SGB, BEZ, Končar, atd.). Trafostanici lze na
přání uzpůsobit i pro vyšší výkony než 800kVA.

VN)

Prostor rozváděče vn – možno osadit kompaktním (či dle potřeby modulárním
skříňovým) rozváděčem izolovaným plynem SF6 v různých sestavách od předních
světových výrobců (Schneider Electric, Efacec, Ormazabal, atd.). Typická
specifikace rozváděče je např. 2x přívod a 1x vývod s pojistkami na transformátor.

Střídače)

Prostor pro střídače – možno osadit střídače od různých výrobců (Fronius, Xantrex,
Ingecon Sun, SMA, Power-One, Kaco, Solar Max…atd.) Tato trafostanice byla
primárně určena pro osazení 16ks střídačů Fronius IG-500. Do prostoru střídačů se
dále umísťují datové skříně a skříně Rack.

Použití:
Trafostanice je nejčastěji využívána u varianty „D“ a „E“ jako koncová rozvodna a to buď
samostatná (D) a nebo ve vícero ks s připojením na vstupní blokovou rozvodnu (E). Požadavkem
je umístění střídačů v trafostanici a vytvoření tak uceleného technologického celku.
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Kryt střídače Xantrex GT-100

Popis:
Kryt je zhotoven ze speciálního plechu ALUZINK , a je uzpůsoben pro osazení 1ks střídače
Xantrex GT-100. Kryt je navržen tak, aby splňoval instalační podmínky výrobce střídače (dostatečné
chlazení, filtry, vytápění) Střídač i s krytem se umísťuje na předem připravený betonový základ.

Kryt střídače Pvi-Central 300-TL

Popis:
Kryt je zhotoven ze speciálního plechu ALUZINK , a je uzpůsoben pro osazení 1ks střídače PviCentral 300-TL. Kryt je navržen tak, aby splňoval instalační podmínky výrobce střídače (dostatečné
chlazení, filtry, vytápění) Střídač i s krytem se umísťuje na předem připravené štěrkopískové lože.

Použití krytů:
Kryty jsou určena k použití převážně u varianty „B“ , kde slouží jako mezičlánek mezi
fotovoltaickými panely a blokovou vstupní trafostanicí.
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Referenční uskutečněné
né projekty:
FVE Myštěves
Použité trafostanice:
2ks - ETS 1x1000/SM6(M)-35
1x1000/SM6(M)
1ks - ETS SM6(M)-35

FVE České
eské Velenice
Použité trafostanice:
2ks - ETSvo 1x800/stř
střídače
1ks - ETSvo SM6(M)-24
SM6(M)

FVE Žíšov
Použité trafostanice:
3ks - ETS 1x1000/SM6(M)-24
1x1000/SM6(M)
25ks - Kryt střídačee Xantrex GT-100
GT

FVE Netolice
Použité trafostanice:
1ks - ETSvo 2x630/SM6(M)
SM6(M)-24
5ks - ETSvo SM6(M)-24
SM6(M)
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FVE Kuřívody
Použité trafostanice:
1ks - ETS 1x1000/SM6(M)
x1000/SM6(M)-35
3ks - ETSvo SM6(M)-35
35

FVE Vysoká libeň
Použité trafostanice:
1ks - ETSvo 1x1600//SM6(M)-24

FVE Blatná
Použité trafostanice:
1ks - ETSvo 2x630/SM6(M)
/SM6(M)-24
4ks - ETSvo 1x630/střídač
řídače

Větrná elektrárna – Heřmanice
Použité trafostanice:
1ks - ETS SM6(M)-24
24
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