Představení Zkušebny VN a VVN E-45
——————————————————————————————
zakládající Člen Asociace zkušeben vysokého napětí
——————————————————————————————

POZVÁNKA

*
Naše firma ELEKTROENERGETIKA spol. s r.o., se sídlem U Elektrárny
3030/1, PSČ 695 23 Hodonín, IČO: 25541544, DIČ: CZ25541544, je umístěna v prostorech hodonínské teplárny, dříve Elektrárny Hodonín.
Naše provozovna Zkušebna VN a VVN E-45 tak má silné technické zázemí
strojních provozů údržby, revizní věže a olejového hospodářství. Pevná telefonní linka: 511 102 371, fax byl jako zastaralé pojítko zrušen,
email : zkusebna@zkusebna.cz .
* Disponujeme špičkovým zařízením s kalibrací a s vazbou na národní etalony
od firem BAUR, METTLER, TETTEX Instruments a SEBA DYNATRONIC
pro zkoušky a měření na všech zařízeních vysokého napětí pro výrobu a rozvod
elektrické energie.

ELEKTROTECHNICKÝ CECH Hodonín

ZKUŠEBNA VYSOKÉHO NAPĚŤÍ E-45

a
Jilemnického 2, 695 O3 HODONÍN

Člen Asociace zkušeben vysokého napětí
U Elektrárny 3030/1, 695 23 HODONÍN

Vás zvou na 26.

odborný seminář elektrotechniků
se zaměřením na
bezpečný provoz elektrických instalací, na aktuální změny právních
a ostatních předpisů (norem) a na otázky odpovědnosti RT

* Opravujeme trafostanice, rozvodny a transformátory 22 kV i 6 kV / 0,4 kV.
- Opravy provádíme na místě i ve Zkušebně v areálu Elektrárny Hodonín.

KTERÝ SE KONÁ
17. května 2018

* V době dílenské opravy Vám zapůjčíme náhradní vypínač, transformátor,
příp. se slevou prodáme použité, ale zrenovované plně funkční zařízení.
* Dále provádíme :
- vysokonapěťové zkoušky střídavým i stejnosměrným napětím do 150 kV
- měření průrazného napětí a svodového proudu.
- zkoušky transformátorových olejů
- periodické zkoušky dielektrických pomůcek a nářadí zvýšeným napětím.
- vyhledávání kabelových vedení i kovových potrubí pod povrchem, určení
místa poruchy kabelů

* Na základě našich měření a prohlídky Vašeho zařízení Vám vystavíme
revizní zprávu. Zjištěné závady v průběhu revize odstraníme.

Navštivte naše internetové stránky : www.zkusebna.cz

v kulturním domě obce Prušánky
zahájení :
ukončení:

17.05. v 08.00 hod. prezencí
17.05. v 15.00 hod.

