
 

    
    
  

Referencie spolo nosti ABB na Slovensku 

Pripojenie DG do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb  
ES Su any, ES Levice, ES Moldava  
 

Základné údaje 

Zákazník: Duslo a.s., Ša a 

Odvetvie: Chemický priemysel, Cirkula ná vodáre  

IV. 

Termín: 14.7.2008 - 8.8.2008 

Produkty ABB:  

 VN rozvádza  Unigear, Un=6 kV,  In=1250A, 

Iks“= 31,5 kA 

 ochrany REF,  REM 

Kontaktná osoba za projekt: uboslav Pribi ko 

 

Požiadavky zákazníka 

 Rekonštrukcia rozvodne 

 Zvýšenie skratovej a prenosovej schopnosti 

 Zvýšenie spo ahlivosti stup a ochrany 

iasto né integrovanie do RIS 

Riešenie ABB 

Už v roku 2005 bola realizovaná 1. as  

rekonštrukcie rozvodne (tzv. as  100), ktorá bola 

realizovaná taktiež spolo nos ou ABB na platforme 

vzduchom izolovaného kovovo krytého VN 

rozvádza a typu Unigear (výrobca ABB, EJF Brno). 

V prvej etape sa realizovala rekonštrukcia prvých 

desiatich polí vrátane ochrán. Ke že zrealizované 

dielo bolo výbornou referenciou, došlo 

k naplánovaniu rekonštrukcie aj druhej asti ( alších 

8 VN polí rozvádza a), a tým prakticky kompletnej 

revitalizácii dotknutej rozvodne. 

Prínosy pre zákazníka 

Výmena silových prvkov, ktoré boli na hranici 

životnosti a spo ahlivosti za moderný bezpe ný 

a ahko ovládate ný VN rozvádza . Použitím 

moderných ochrán typu REF, REM a REA sa 

dosiahol vysoký stupe  ochrany,  ovládania a teda aj 

spo ahlivosti a bezpe nosti pri obsluhe a údržbe 

zariadenia. Zárove  bola umožnená realizácia 

prípravy pre zapojenie s existujúcim riadiacim 

systémom. 

Realizácia 

Realizácia oboch astí rekonštrukcie VN rozvádza a 

si vyžadovala mimoriadne presné na asovanie 

z dôvodu exaktne stanovených - relatívne krátkych 

asových termínov výhradne po as plánovaných 

odstávok podniku.  Týmto nemala rekonštrukcia VN 

rozvodne žiadny negatívny alebo obmedzujúci dopad 

na výrobný proces spolo nosti Duslo a.s.. V priebehu 

rekonštrukcie bolo nutné realizova  nový základový 

rám ako aj vyv ta  nové otvory pre prívodné káble. 

Logistické a organiza né zabezpe enie stavby bolo 

pomerne náro né. Mimoriadnym prínosom bola 

vynikajúca spolupráca so zástupcami odberate a, 

ktorí ve mi pružne a operatívne dokázali reagova  na 

vznikajúce požiadavky po as realizácie.  Vo všetkých 

prípadoch sa podarilo odovzda  dielo na as 

a v požadovanej kvalite.  

Referencie spolo nosti ABB na Slovensku 

Rekonštrukcia CV4 – modernizácia NN a VN rozvodne  
Duslo, a.s. Ša a 


