ČK CIRED
Sekce 1_Prvky sítí
Pracovní skupina 01_Elektrické stanice

Výjezdní zasedání v roce 2015
termín
15. - 16. 9. 2015

Místo
„Sport relax hotel Na kopečku“, Nové Zámky u Křince

Program jednání:

Úterý 15. 9. 2014
11:00 Check in ve „Sport relax hotel Na kopečku“ (kontaktní údaje v příloze)
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00
Preventivní údržba - bezpečnost vs. spolehlivost
(Zástupci distribučních společností připraví informaci o rozsahu a termínech
prováděné preventivní údržby u vypínačů 110 kV, DTS (distribučních
transformačních stanic – všech jejích částí vč. rozvaděčů VN – i plynem izolovaných)
a skříní NN (rozpínací, přípojkové). Na těchto případech bude také demonstrován
přístup k úkonům řešícím bezpečnost a k úkonům řešícím spolehlivost zařízení.
Zástupci výrobců si připraví svůj názor na úkony preventivní údržby z pohledu
bezpečnost vs. spolehlivost)
15:00 – 15:30 PŘESTÁVKA
15:30 - 18:00
Vložená kabelová vedení 110 kV
(Zástupci distributorů si připraví názor na vložené kabelové vedení 110 kV do
venkovního vedení 110 kV (ano, ne, za jakých podmínek) a pokud již podobnou akci
realizovali, tak i stručnou prezentaci zvoleného řešení.
Zástupci výrobců si připraví svůj názor na vložené kabelové vedení 110 kV do
venkovního vedení 110 kV)
Ferrorezonance a přístrojové transformátory
(Zástupce ČEZ Distribuční služby si připraví informaci na toto téma)
Distribuční transformátory s regulací
(Zástupce EON si připraví informaci na toto téma)
Další aktuální témata
(Každý z účastníků má právo navrhnout další témata k seznámení či diskusi)
18:30 - 19:00
Příprava na konferenci ČK CIRED 2014
Závěr a shrnutí
19:00 SPOLEČNÁ VEČEŘE (Sport relax hotel)

Středa 16. 9. 2014
7:00 – 8:00 Snídaně
08:00 – 08:45 Přejezd do TR 110/35 kV Nový Bydžov (30 km, 40 min.)
08:45 – 09:30
Exkurse do TR 110/35 kV Nový Bydžov
09:30 – 10:45 Přejezd do ELTRAF, a.s. v Kralicích (73 km, 1 h 15 min)
10:45 – 11:45
Exkurse do ELTRAF, a.s. v Kralicích (betonové trafostanice a ocelové kontejnery)
11:45 – 12:00 Přejezd do Zbraslavic (4 km, 6 min.)
12:00 SPOLEČNÝ OBĚD, UKONČENÍ (Zbraslavice)

PŘÍLOHA

Kontaktní údaje:
Sport relax hotel Na kopečku
Nové Zámky 56
289 33 Křinec, Nymburk, Česká republika
Telefon: +420 725 538 328
E-mail: penzion@az-elektrostav.cz
GPS: 50°16'43.371"N, 15°10'1.418"E

-------------------------------------------------------------------------------Provozovatel:
AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020, 288 02 Nymburk
IČ: 45149909
DIČ: CZ45149909
Zápis do obchodního rejstříku u Městského soudu vPraze, oddíl B, vložka 1625
Odkaz: AZ Elektrostav, a.s.

