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Chcete snížit fi xní náklady na vlastní údržbu?

Potřebujete ověřit, v jakém technickém stavu je vaše zařízení?

Hledáte odborníky na běžnou i preventivní údržbu?

Potřebujete urgentní pomoc při odstraňovaní poruch?

Individuálně nastavíme formu údržby.

Nabízíme dlouholeté zkušenosti.

Máme více než 100 odborníků v oblasti strojní údržby a elektroúdržby.

Provádíme opravy na klíč s garancí.

Držíme dispečerskou pohotovost 24 hodin denně.

SERVIS ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

DÁLE PROVÁDÍME

 Opravy na klíč včetně inženýrské činnosti a projektové přípravy

 Opravy a údržbu technologických zařízení kotelen, skládkového hospodářství, čistíren odpadních vod

 Servis a opravy turbín, čerpadel, kompresorů, armatur a tlakových nádob

 Servis technického zařízení budov, plynových rozvodů a zdrojů a dalších elektrických zařízení, včetně měření a regulace

 Související stavební, potrubářské a svářečské práce

 Strojní opracování, konstrukční činnost a montáže technologických celků

 Revizní a inspekční činnost
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REKONSTRUKCE PRŮTOČNÉ 
ČÁSTI TURBOGENERÁTORU TG8

Termín realizace: 2009

Výše investice: cca 44 mil. Kč 

Předmět rekonstrukce: Vypracování revizního nálezu turbogenerá-
toru, oprava kondenzační turbíny TG 8, odstavení a zakonzervování 
protitlaké části turbíny TG 8-R8, rekonstrukce regulace turbosou-
strojí včetně kondenzační části, oprava generátoru 20MVA (výrobce 
ŠKODA Plzeň).

Rekonstrukce turbosoustrojí byla provedena v požadovaném čase a 
kvalitě. Byly dodrženy všechny požadované parametry opravovaných 
a rekonstruovaných částí turbogenerátoru.

OPRAVA BLOKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU BT 9

Termín realizace: červenec 2012

Předmět opravy: Výměna transformátoru ČKD 40MVA ve ztížených 
podmínkách s výrazným prostorovým a časovým omezením. 
Bezprostředně po výpadku zařízení byla z důvodu mezizávitového 
zkratu transformátoru zajištěna související technologie. Okamžitě 
bylo zajištěno olejové hospodářství chladicího okruhu transformátoru,  
včasným zásahem bylo eliminováno riziko úniku oleje z pláště trans-
formátoru. Vytažení blokového transformátoru z trafokomory. Převoz 
transformátoru k provedení revizního nálezu a stanovení způsobu 
a ceny opravy vinutí transformátoru. Demontáž totožného blokového 
transformátoru BT 10 z vedlejší trafokomory. Jeho transport 
a instalace na místo demontovaného transformátoru BT 9. Provedení 
zpětné montáže transformátoru. Parametrizace olejové náplně trans-
formátoru. Zkoušky a uvedení zařízení do provozu.



ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY, s.r.o.
ENERGETIKA CHYTŘE! 

  Energetické stavby

 Výroba a dodávky energií

 Provozování energetických hospodářství a zdrojů

 Rekonstrukce soustav osvětlení a jejich provozování

 Elektromontáže

 Strojní a elektro údržba

 Služby energetického dispečinku 365/7/24

 Měření, regulace, služby vodohospodářské laboratoře

 Posudky, analýzy, studie proveditelnosti, energetické audity, revize

Certifi kát osvědčující soulad systému managementu kvality, ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s normami ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007

Certifi kát osvědčující soulad systému managementu bezpečnosti informací s normou ČSN ISO/IEC 27001:2006

Osvědčení o správné činnosti laboratoře ve shodě s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Certifi kát osvědčující soulad procesu kvality svařování s normou ČSN EN ISO 3834-2 a ČSN EN 1090-2 (provádění ocelových konstrukcí)

www.cez.cz/cezes
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ELEKTROMONTÁŽE
BEZPEČNĚ!
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OSVĚTLENÍ
JASNĚ!
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ENERGETICKÉ PROJEKTY
EFEKTIVNĚ!
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CENTRÁLNÍ ENERGETICKÝ 
DISPEČINK
365/7/24
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MĚŘENÍ ENERGIÍ
PŘESNĚ!
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VODOHOSPODÁŘSKÁ 
LABORATOŘ
ODBORNĚ!


