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Výstavba a montáž 
rozvodných zařízení  
od profesionálů
Nabízíme dlouholetou praxí prověřenou stavbu, 
rekonstrukci nebo montáž rozvodných zařízení.  
Navrhujeme řešení, která vycházejí z požadavků 
zákazníka a jsou zaměřena na dosažení maximální 
účinnosti a spolehlivosti s využitím nejmodernějších 
technologií a postupů.

Mezi naše spokojené zákazníky patří průmyslové podniky 
(např. strojírenské, průmyslové nebo potravinářské) 
rozšiřující nebo modernizující výrobu nebo lokální distribuční 
společnosti, kterým jsme dopomohli k modernizaci, 
rekonstrukci, případně obnově rozvodných zařízení včetně 
nalezení vhodného řešení financování.

Přínosy nového nebo zmodernizovaného  
rozvodného zařízení
   Vyšší provozní spolehlivost
   Snížení nákladů na pravidelnou údržbu zařízení
   Snížení poruchovosti rozvodného zařízení
   Převedení odpovědnosti za bezpečný a úsporný provoz  
na dodavatele

   Zvýšení bezpečnosti a odolnosti rozvodného systému

Zákazníkovi jsme schopni nabídnout jak zhodnocení stavu 
existujícího rozvodného zařízení, tak navržení nového 
řešení včetně projektové dokumentace pro realizaci stavby. 
Zajistíme nejen samotnou rekonstrukci nebo výstavbu 
zařízení, ale také všechny související stavební a technologické 
činnosti. Nabízíme také různé možnosti financování podle 
individuálních potřeb klienta.



Kontakty

V případě zájmu, prosím, kontaktuje svého obchodního zástupce. 
Pokud zatím nejste naším zákazníkem, rádi se vám budeme věnovat 
na uvedených kontaktech.

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4

www.cezesco.cz 
esco@cez.cz 

Nabídka na klíč od ČEZ ESCO
   Konzultace a poradenství
   Zpracování studie/koncepce rozvodného zařízení 
(zhodnocení stávajícího stavu, energetický audit, návrh 
modernizace, návrh opatření ke snížení provozních  
nákladů/rizik)

   Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce  
či nové stavby

   Obnova či rekonstrukce stávající tepelné energetiky
   Pomoc se zajištěním výhodného financování  
včetně dotací

   Provoz a obsluha zařízení včetně možnosti zajištění 
dodávky elektřiny

   Servis a údržba, revize a kontroly
   Zajištění školení a přezkušování obsluhy

Zkušenosti 
Máme za sebou celou řadu úspěšných výstaveb a modernizací 
rozvodných zařízení, a to jak v kategorii velkých projektů, tak 
na klíč provedených menších realizací pro malé a střední 
podniky. 

Reference

Trafostanice na klíč  
v Rožnově pod Radhoštěm
Trafostanice M8 byla investorovi dodána takzvaně na 
klíč, tedy od počátečního návrhu technického řešení přes 
vícestupňovou přípravu projektové dokumentace po samotnou 
realizaci a zprovoznění ve velmi krátkém čase šesti měsíců. 

V rámci stavby bylo rovněž nutné postavit přístavbu k objektu 
výrobního závodu pro nově dodané rozvaděče a provést 
celkovou rekonstrukci celého prostoru staré rozvodny. 
Z hlediska technologických dodávek řešila kompletní výstavbu 
VN a NN rozvodny včetně distribučních transformátorů, 
instalace řídicího systému a ochran rozvodny. Vzhledem k typu 
zařízení a následnému provozu bylo nutné prostor zabezpečit 
i po tepelné stránce v oblasti požární bezpečnosti. 

Předmětem zakázky je i následný provoz trafostanice M8  
po dobu sedmi let.
 

Přínosy
   Ekonomická úspora ve výrobních nákladech
  Možnost rozvoje výroby v objektu
  Následný provoz a servis zařízení

Základní údaje 

Zákazník: ON SEMICONDUCTOR  
CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Doba realizace: červen–prosinec 2014

Parametry rozvodny: 22/0,4 kV s rezervovaným 
příkonem 3,15 MW


