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JADERNÁ ENERGETIKA V ČR 

10/2/2016 Topic 2 

• JE Dukovany – 4 x VVER 440 MW 

• JE Temelín – 2 x VVER 1000 MW 



•  Zabezpečené napájení vlastní spotřeby primárního 

okruhu reaktoru 

•  Výkon 3200 kW, 6300 V 

•  Kompaktní provedení – kontejner 

•  Seismická odolnost 

•  Odolnost proti vnějším vlivům: tornádo, letící předmět 

•  Elektrický startovací systém 

•  Spolehlivostní projekt 

DIESELGENERÁTOROVÁ STANICE BS1® 

10/2/2016 Topic 3 



INSTALACE BS1 

10/2/2016 Topic 4 

Dle doporučení Evropské Komise byl zpracován Státním úřadem pro 

jadernou bezpečnost Národní akční plán (NAcP) posílení jaderné 

bezpečnosti jaderných zařízení v České republice. 

Ukládá instalaci záložních dieselgenerátorů v případě úplné ztráty 

napájení 

 

Technické parametry: 

•  Elektrický výkon 4000 kVA / 3200 kW 

•  elektrické startování 

•  autonomní chlazení 

•  výstupní napětí 6,3 kV / 50 Hz 

•  transformátor vlastní spotřeby 6/0,4 kV 

•  řídicí rozvaděč 

•  systém odvodu spalin 

•  palivový systém 



INSTALACE BS1 

10/2/2016 Topic 5 

Rozsah dodávky: 

•  konstrukční řešení 

•  spolehlivostní projekt 

•  doprava a instalace 

•  provozní zkoušky 

•  dokumentace skutečného provedení 



Instalace: 

•  2 x 3,2 MW JE ČEZ Temelin 

•  2 x 3,2 MW JE ČEZ Dukovany 

DIESELGENERÁTOROVÁ STANICE BS1® 

10/2/2016 Topic 6 



•  Nepřerušitelný zdroj elektrické energie 150 – 2500 kVA 

•  Rozsah provozních teplot –20° C  -  +40° C 

•  Neobsahuje baterie 

•  Vysoká provozní spolehlivost – doloženo 

 Spolehlivostním projektem 

•  Kontejnerové provedení nebo in-room 

•  Modulární systém 

•  Mikrovýpadky zachyceny mechanickým akumulátorem 

•  Více než 80 instalací (celosvětově 4800+ v 50 zemích) 

•  Kumulovaný runtime 250 000 000 hodin 

•  Nový setrvačník o vyšším výkonu (250 → 625 kVA) 

FACELIFT ENERGOCENTRA NZ2® 

10/2/2016 Topic 7 



Instalace po plynové krizi 2009 

3 DA farmy – Slovensko 2011 

3 x 16 x 2MW = 96 MW 

Realizováno dceřinou společností Zeppelin SK 

DIESELGENERÁTOROVÉ FARMY 

10/2/2016 Topic 8 



„PROJEKT ČKD“ – NÁHRADA STARÝCH ELEKTROCENTRÁL 

10/2/2016 Topic 9 

Současný stav: 

• Stovky elektrocentrál ČKD v provozu 

• Nedostupnost náhradních dílů 

• Emise 

• (spotřeba paliva a oleje) 

 

Nabídka Zeppelin CZ: 

• Vzorové projekty pro konkrétní typy ČKD 

• Nabídka financování s využitím všech dostupných 

zdrojů 

• Garantovaný servis a náhradní díly 

• Přidaná hodnota (fázování, špičkování, duální palivo, 

 kompatibilita se Smart-Grid) 

 

 



10/2/2016 Topic 10 

RUPS CAT 250 KVA 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

10/2/2016 Topic 11 



SERVISNÍ PROGRAMY ZEPPELIN CZ – ENERGETICKÉ SYSTÉMY + EMISE 

„Připravme se na Blackout!“  
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PROČ SERVIS? 

10/2/2016 Topic 13 

- Zajištění bezproblémového provozu DA 

- Zajištění dlouhodobé životnosti DA 

- Zajištění bezpečnosti zařízení 

- Včasné zjištění většího problému 



PŘEHLED SERVISNÍCH PROGRAMŮ 

10/2/2016 Topic 14 

Odlišnosti servisních programů: 

- variabilita dle konkrétních požadavků zákazníka 

- počet prohlídek za rok, možnost preventivních výměn… 

- možnost zahrnutí veškeré péče o zařízení 

- výměna nafty, kontrola rozvaděčů, servis vzduchotechniky 

- servisní pohotovost ve zvoleném rozsahu 

- telefonická asistence  

- garance dojezdového času k servisnímu zásahu (4, 6, 8…h) 

- možnost dovozu náhradní elektrocentrály v případě poruchy 

Základní dělení: 

- BASIC, BASIC+, OPTIMUM, OPTIMUM+, 

 EXCELENT, PREMIUM 

- INDIVIDUAL NZ2(R) 

- Smlouva o poskytování asistenčních služeb 



ZÁKLADNÍ SERVISNÍ PROGRAMY 

10/2/2016 Topic 15 

BASIC 
- základní program, zahrnující pouze běžný spotřební materiál, měření baterie 

a rozbor oleje 

BASIC+ 
- navíc relé, pojistky, garance dojezdu do 72/48h,  telefonická asistence, 

možnost připojení na centrální dispečink, pravidelné školení obsluhy 

OPTIMUM 
- navíc garance dojezdu do 24h od nahlášení poruchy 

OPTIMUM+ 
- zahrnuty další náhradní díly, jako například hadice, pojistky, řemeny 

EXCELENT 
- zahrnuty další náhradní díly, navíc v ceně i výměna chladicí kapaliny 

PREMIUM 
- garance dojezdu do 4/6h,  veškeré zásadní díly zahrnuty (TBD, 

 vstřikovací soustava…) 

INDIVIDUAL NZ2(R) 
- servisní program včetně péče o setrvačník (ložiska, vakuová pumpa) 

 

 



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ASISTENČNÍCH 

SLUŽEB 

10/2/2016 Topic 16 

- Jednoduchý jednostránkový kontrakt 

- Možnost podpisu ihned, přímo u 

stroje 

- Roční paušál za práci a jízdné technika 

- Sleva na použité díly pro údržbu i opravy 



10/2/2016 Topic 17 

REDUKCE EMISÍ PEVNÝCH ČÁSTIC A NOX 

- Staré motory nemusí vyhovovat aktuálním emisním normám 

- Řešení jsou 2: 

-  nákup nového motoru / motorgenerátoru (emisně vyhovující) 

-  instalace dodatečné sady na starý motor pro redukci emisí 
 

- Zachycení pevných částic ve filtru 

a následná regenerace filtru 

- Redukce emisí NOx za pomoci 

vstřikování močoviny do 

katalyzátoru 

I starý motor po instalaci 

zařízení splní dané emisní 

limity (doloženo měřením) 



10/2/2016 Topic 18 

Děkuji za pozornost 


