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energetická 
inFrAStrUktUrA

technologie
bUdov

výrobA 
rozvAděčů

průmySlová
AUtomAtizAce

technické  
A FAcility  

SlUžby

energetické  
SlUžby

Komplexní energetická  
řešení

ENGIE poskytuje komplexní energetická řešení zahrnující  
projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v prů-
myslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace 
investičních celků a průmyslovou automatizaci.

Disponujeme vlastním zázemím pro výrobu rozvaděčů do 1000 V  
a betonových trafostanic 22/0,4kV. Zároveň zajišťujeme servisní  
služby, facility management a energetické služby vedoucí  
k zefektivnění energetického hospodářství.



Tradice 
a prosperita

ENGIE je celosvětovou jed-
ničkou v oblasti energetiky,  
technické infrastruktury  
a energetických služeb.

V České republice ENGIE 
vznikla spojením společností 
ARiS, PREMont a SPECTRUM, 
čímž navazujeme na tradici 
dlouholetého působení těchto 
energetických a elektro-
montážních společností na 
českém trhu. 

Et hanc quidem 
praeter oppida 
multa duae civi -
tates exo rnant 
Seleucia opus 

Haec et huius 
modi quaedam 
innumerabilia ultrix 
facinorum impio -
rum bonorumque 

45 % 63 %
Haec et huius 
modi quaedam 
innumerabilia ultrix 
facinorum impio -
rum bonorumque 

10 %
Et hanc quidem 
praeter oppida 
multa duae civi -
tates exo rnant 
Seleucia opus 

Haec et huius 
modi quaedam 
innumerabilia ultrix 
facinorum impio -
rum bonorumque 

45 % 63 %
Haec et huius 
modi quaedam 
innumerabilia ultrix 
facinorum impio -
rum bonorumque 

10 % 400
zaměstnanců

1,7 mld Kč 
roční obrat

6 
poboček

150 000
zaměstnanců

69,9 mld € 
roční obrat

70 
zemí

ENGIE 
v ČR

ENGIE



   Inženýring

   Kompletní projektová  
dokumentace

   Zákonná odbornost

   Projektové řízení

   Záruční, pozáruční servis

   Servisní pohotovost 
24 / 7 / 365

   Revize elektrozařízení

   Dodávka a montáž  
rozvoden a transformoven 
do 110 kV

   Dodávka a montáž  
energetické infrastruktury, 
zejména kabeláže  
do 110 kV

   Slaboproudé a silnoproudé  
rozvody pro technologie 
budov

  Výroba a dodávka NN  
rozvaděčů do 1000 V

 Průmyslová automatizace

   Facility management

   Energetické služby

 Technické služby

PRojEKcE

REalIZacE

Služby

SERVIS

Pokrytí veškerých  
zákaznických potřeb

   Inženýring

   Kompletní projektová  
dokumentace

   Zákonná odbornost

   Projektové řízení

   Záruční, pozáruční servis

   Servisní pohotovost 
24 / 7 / 365

   Revize elektrozařízení

   Dodávka a montáž  
rozvoden a transformoven 
do 110 kV

   Dodávka a montáž  
energetické infrastruktury, 
zejména kabeláže  
do 110 kV

   Slaboproudé a silnoproudé  
rozvody pro technologie 
budov

  Výroba a dodávka NN  
rozvaděčů do 1000 V

 Průmyslová automatizace

   Facility management

   Energetické služby

 Technické služby

PRojEKcE

REalIZacE

Služby

SERVIS
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   Kompletní projektová  
dokumentace

   Zákonná odbornost

   Projektové řízení

   Záruční, pozáruční servis

   Servisní pohotovost 
24 / 7 / 365

   Revize elektrozařízení

   Dodávka a montáž  
rozvoden a transformoven 
do 110 kV

   Dodávka a montáž  
energetické infrastruktury, 
zejména kabeláže  
do 110 kV

   Slaboproudé a silnoproudé  
rozvody pro technologie 
budov

  Výroba a dodávka NN  
rozvaděčů do 1000 V

 Průmyslová automatizace

   Facility management

   Energetické služby

 Technické služby

PRojEKcE

REalIZacE

Služby

SERVIS

   Inženýring

   Kompletní projektová  
dokumentace

   Zákonná odbornost

   Projektové řízení

   Záruční, pozáruční servis

   Servisní pohotovost 
24 / 7 / 365

   Revize elektrozařízení

   Dodávka a montáž  
rozvoden a transformoven 
do 110 kV

   Dodávka a montáž  
energetické infrastruktury, 
zejména kabeláže  
do 110 kV

   Slaboproudé a silnoproudé  
rozvody pro technologie 
budov

  Výroba a dodávka NN  
rozvaděčů do 1000 V

 Průmyslová automatizace

   Facility management

   Energetické služby

 Technické služby

PRojEKcE

REalIZacE

Služby

SERVIS

   Inženýring

   Kompletní projektová  
dokumentace

   Zákonná odbornost

   Projektové řízení

   Záruční, pozáruční servis

   Servisní pohotovost 
24 / 7 / 365

   Revize elektrozařízení

   Dodávka a montáž  
rozvoden a transformoven 
do 110 kV

   Dodávka a montáž  
energetické infrastruktury, 
zejména kabeláže  
do 110 kV

   Slaboproudé a silnoproudé  
rozvody pro technologie 
budov

  Výroba a dodávka NN  
rozvaděčů do 1000 V

 Průmyslová automatizace

   Facility management

   Energetické služby

 Technické služby

PRojEKcE

REalIZacE

Služby

SERVIS
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Řešení zcela  
na míru

PRO aPliKace  
se zvýšenými  
náROKy
   Bezpečné
   Spolehlivé
   Odolné
   Účinné

ceRTifiKOvaný  
PaRTneR
   Zkouška oteplení
   Zkouška zkratové  

odolnosti
   Zkouška impulsním 

napětím
   Ověření ochrany  

krytem IP
   Zkouška útlumu EMC
   Zkouška seizmické 

odolnosti

Díky vlastní technologii nabízí ENGIE svým zákazníkům po celém světě 
rozvaděčové skříně odpovídající nejvyšším standardům. 

Každá skříň je vyrobena z na míru děrovaných a ohýbaných profilů dle 
individuálních požadavků zakázky, což umožňuje vyhovět nestandardním 
požadavkům zákazníka. 

Vysoká kvalita

Zákaznický servis

Adaptabilní řešení

Nadstandardní možnosti 

Příznivá cena



vše pod jednou  
střechou

KOnsTRUKce 
ROzvaDĚČŮ 
Individuální zpra-
cování požadavků 
zákazníka 
Vyhotovení výrobní 
dokumentace 

vyseKávacÍ  
lis
Vysekávací lis plechu  
Tloušťka do 2 mm

svaŘOvna
Tři svařovací  
pracoviště 
Sváření Argonem

laKOvna
Stříkací kabina  
pro nanášení  
práškové barvy

mOnTáŽ
Montáž rozvaděčů  
z profilů šroubováním  
a lepením

 Proces výroby rozvaděčů 

OHRaŇOvacÍ 
lis
Ohraňovací lis  
Tloušťka do 5 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UniveRzálnÍ ŘešenÍ
Univerzální otevřený stavebnicový systém s možností 
sestavení rozvaděče podle konkrétních provozních poža-
davků. 

Skříně disponují velmi bohatým sortimentem dílů  
a doplňků. Je možno je používat jako samostatně stojící 
nebo je lze sestavovat do řad o libovolném počtu polí.

POUŽiTÍ 
  Pro elektrické systémy  

nízkého napětí do 1000V
  Jako silové rozvaděče
   Jako rozvaděče ochran
  Jako rozvaděče měření  

a regulace

POvRcHOvá  
úPRava 
Epoxypolyesterová prášková  
barva
Tloušťka barvy min 50 μm
Odstín dle přání zákazníka,  
standardně RAL 7035

       eleKTRicKé 
       PaRameTRy
  Soulad s normou ČSN  

EN 61439
  Jmenovité napětí 1000 VAC
   Dovolené zatížení In max 4000A
  Krátkodobý zkratový proud Ipk max 

145 kA
  Frekvence 50 Hz

       mecHanicKé 
       vlasTnOsTi
  Ocelový plech tl. 1,5 – 2 mm
   Stupeň krytí IP 55
  Provozní určení pro vnitřní  

a vnější prostory
  Hmotnost skříně 120-195 kg
   Zatížení skříně 300 kg
  Stupeň  ochrany proti  

mechanickým rázům IK 01

standardní skříně aR  
včetně příslušenství

Vysoká kvalita

Zákaznický servis

Adaptabilní řešení

Nadstandardní možnosti 

Příznivá cena



standardní skříně aR  
včetně příslušenství

HlinÍKOvé  
ROHOvnÍKy
Zajišťují pevnost  
a zároveň splňují 
požadavky  
na hmotnost

TĚsnĚnÍ  
Lepené stropy, 
zadá, boky
Speciální těsnící 
hmota

DĚROvané  
PROfily
Děrování  
po 25 mm

zámeK  
DiRaK
Tříbodový

 TyPová Řada 
TYP	 V	 Š	 H	 TYP	 V	 Š	 H	 TYP	 V	 Š	 H
AR 1663  600 300 AR 1863  600 300 AR 2063  600 300
AR 1664   400 AR 1864   400 AR 2064   400
AR 1665   500 AR 1865   500 AR 2065   500
AR 1666   600 AR 1866   600 AR 2066   600
AR 1973  700 300 AR 1873  700 300 AR 2073  700 300
AR 1674   400 AR 1874   400 AR 2074   400
AR 1675   500 AR 1875   500 AR 2075   500
AR 1676   600 AR 1876   600 AR 2076   600
AR 1683  800 300 AR 1883  800 300 AR 2083  800 300
AR 1684   400 AR 1884   400 AR 2084   400
AR 1685   500 AR 1885   500 AR 2085   500
AR 1686 1600  600 AR 1886 1800  600 AR 2086 2000  600
AR 1688   800 AR 1888   800 AR 2088   800
AR 1693  900 300 AR 1893  900 300 AR 2093  900 300
AR 1694   400 AR 1894   400 AR 2094   400
AR 1695   500 AR 1895   500 AR 2095   500
AR 1696   600 AR 1896   600 AR 2096   600
AR 1698   800 AR 1898   800 AR 2098   800
AR 1603  1000 300 AR 1803  1000 300 AR 2003  1000 300
AR 1604   400 AR 1804   400 AR 2004   400
AR 1605   500 AR 1805   500 AR 2005   500
AR 1606   600 AR 1806   600 AR 2006   600
AR 1608   800 AR 1808   800 AR 2008   800

 

 

 

 

 

 

 

 



POUŽiTÍ 
  Pro elektrické systémy nízkého  

napětí do 1000 V
  Jako silové rozvaděče, kde zákazník 

vyžaduje zvýšenou ochranu osob.
   Zvýšená ochrana rozvaděče  

proti poškození vnějšími vlivy.
  Snižuje riziko poškození přístrojů 

navzájem.

       eleKTRicKé 
       PaRameTRy
  Jmenovité napětí 1000 VAC
  Dovolené zatížení In 

max. 2500A
  Krátkodobý zkratový proud Ipk  

max. 90 kA

       mecHanicKé 
       vlasTnOsTi
  Stupeň krytí IP 55, IP20
  Provozní určení pro vnitřní  

prostředí
   Hmotnost skříně 120-195 kg
  Zatížení skříně 300 kg

skříně aR  
provedení 4b

Vysoká kvalita

Zákaznický servis

Adaptabilní řešení

Nadstandardní možnosti 

Příznivá cena

mOŽnOsTi sePaRace aŽ 4b
Universální otevřený stavebnicový systém s možností 
sestavení rozvaděče podle konkrétních provozních 
požadavků. 
Způsob vzájemného oddělení 4b
1. Oddělení přípojnic od všech funkčních jednotek
2.  Oddělení všech funkčních jednotek od sebe navzájem
3.  Oddělení svorek pro vnější vodiče spojené s funkční 

jednotkou od svorek kterékoliv jiné funkční jednotky  
a přípojnic

4. Oddělení vnějších vodičů od přípojnic
5.  Oddělení vnějších vodičů spojených s funkční jednotkou  

od jiných funkčních jednotek a jejich svorek
6. Vnější vodiče nemusí být odděleny od sebe.

POvRcHOvá  
úPRava 
Epoxypolyesterová prášková  
barva
Tloušťka barvy min 50 μm
Odstín dle přání zákazníka,  
standardně RAL 7035



POle  
PŘÍvODU
Možnost  
přívodu spodem 
nebo horem

POle  
KabelŮ  
Možnost rozděle-
ní PEN, PE, N

POle  
fUnKČnÍcH 
jeDnOTeK
Možnost  
separace dle typu 
jednotky

PŘÍPOjnicOvé 
POle
Možnost napájení 
dvou funkčních  
jednotek

 

 

 

 

 

 

 

 

skříně aR  
provedení 4b



zvýšená OcHRana
Skříně s ochranou proti elektromagnetickému záření.  
Skříň je vyrobena z FeZn plechu a povrchová úprava 
epoxypolyesterová prášková barva.

Těsnění všech dílů je provedeno speciálním vodivým 
těsněním, plochy pod těsněním nejsou lakovány. 

POUŽiTÍ 
Skříně  EMC jsou určeny  
do prostředí se zvýšeným  
elektromagnetickým zářením,  
jako ochrana osob a zařízení

       eleKTRicKé 
       PaRameTRy
  Soulad s normou ČSN  

EN 61439
  Jmenovité napětí 1000 VAC
  Dovolené zatížení In max 4000A
  Krátkodobý zkratový proud Ipk max 

145 kA
  Frekvence 50 Hz

       mecHanicKé 
       vlasTnOsTi
  Stupeň krytí IP 55
  Provozní určení pro vnitřní  

a vnější prostory
  Hmotnost skříně 120-195 kg
  Zatížení skříně 300 kg

skříně aR  
provedení emc 

Vysoká kvalita

Zákaznický servis

Adaptabilní řešení

Nadstandardní možnosti 

Příznivá cena

POvRcHOvá  
úPRava 
Epoxypolyesterová prášková  
barva
Tloušťka barvy min 50 μm
Odstín dle přání zákazníka,  
standardně RAL 7035



skříně aR  
provedení emc 



vaRiabiliTa
 Skřině nerezové: vyrobené z plechu AISI 304
  Skřině tropickeho provedeni: skřiň je vyrobena z FeZn 

plechu

POUŽiTÍ 
  Pro prostředí se zvýšenou  

vlhkostí
  Pro agresivní prostředí  

- např. vliv mořské vody

       eleKTRicKé 
       PaRameTRy
  Soulad s normou ČSN  

EN 61439
  Jmenovité napětí 1000 VAC
  Dovolené zatížení In max 4000A
  Krátkodobý zkratový proud Ipk max 

145 kA
  Frekvence 50 Hz

       mecHanicKé 
       vlasTnOsTi
  Stupeň krytí IP 55
  Provozní určení pro vnitřní  

a vnější prostory
  Hmotnost skříně 120-195 kg
  Zatížení skříně 300 kg

skříně aR provedení  
tropické, nerezové

Vysoká kvalita

Zákaznický servis

Adaptabilní řešení

Nadstandardní možnosti 

Příznivá cena

POvRcHOvá  
úPRava 
Epoxypolyesterová prášková  
barva
Tloušťka barvy min 50 μm
Odstín dle přání zákazníka,  
standardně RAL 7035



zámeK
Nerezový  
rozvorový zámek

TĚsnĚnÍ
Speciální těsnění

Panel
Vyrobený  
z pozinkovaného 
materiálu

baRva
Speciální barva  
odolná vůči slunečnímu 
záření

 

 

 

 

 

 

 

 

skříně aR provedení  
tropické, nerezové



mecHanicKá ODOlnOsT
Speciální rozvaděče pro jaderné elektrárny a provozy, 
které vyžadují vyšší mechanickou odolnost a seizmickou 
způsobilos

POUŽiTÍ 
  Pro elektrické systémy nízkého  

napětí do 1000V.
  Jako silové rozvaděče pro provozy, 

které vyžadují zvýšenou odolnost 
vůči otřesům a vibracím - např.  
jaderné elektrárny. 

zKOUšKa šeTŘenÍ 
vlasTnÍcH fReKvencÍ 
Zkouška byla provedena rozmítanými 
sinusovými vibracemi ve frekvenčním 
pásmu 2 Hz - 100 Hz, konstantní  
amplituda zrychlení 0,2 g, s rychlostí  
rozmítání frekvence 1 oct/min  
ve všech třech osách (X, Y, Z) .  
Po zkoušce byla provedena kontrola 
případného mechanického poškození 
- bez závad.

       eleKTRicKé 
       PaRameTRy
  Jmenovité napětí 1000 VAC
  Dovolené zatížení In max. 2500A

       mecHanicKé 
       vlasTnOsTi
  Stupeň krytí IP 43
  Vlastní frekvence
  Provozní určení pro vnitřní  

prostory
  Hmotnost skříně 230-250 kg
  Zatížení skříně 300 kg

skříně  
seizmicky odolné

Vysoká kvalita

Zákaznický servis

Adaptabilní řešení

Nadstandardní možnosti 

Příznivá cena



skříně  
seizmicky odolné

mOHUTný  
svaŘenec
Profily 80x40,  
50x40

bezPeČ-
nOsTnÍ 
sTROP
Hliníková klapka

DveŘe 
z ObOU 
sTRan
Snadný přístup

zámKy  
DiRaK
Tříbodový

Pevné  
UcHycenÍ
Přivaření k rámu

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



POUŽiTÍ 
  Pro elektrické systémy nízkého  

napětí do 1000 V
  Jako silové rozvaděče
  Jako rozvaděče měření a regulace
  Je možná i NEREZ varianta

       eleKTRicKé 
       PaRameTRy
  Soulad s normou ČSN EN 61439
  Jmenovité napětí 1000 VAC
  Dovolené zatížení In max 630 A
  Krátkodobý zkratový proud  

Ipk max 36 kA
  Frekvence 50 Hz

       mecHanicKé 
       vlasTnOsTi
  Stupeň krytí IP 66, IP 20
  Provozní určení pro vnitřní prostředí
  Provozní určení pro venkovní  

prostředí = NEREZ
  Hmotnost skříně 4 – 70 kg  

dle rozměrů, bez výstroje
  Zatížení skříně 15 – 30 kg

skříně ae
nástěnné provedení

Vysoká kvalita

Zákaznický servis

Adaptabilní řešení

Nadstandardní možnosti

Příznivá cena

vaRiabiliTa
Kompaktní rozvaděčové skříňky s dveřmi z ocelového 
plechu, lakované, s montážní deskou, s vnitřními profily nebo 
modulovým systémem.
Variabilní systém pro vyrobení rozvaděče podle konkrétních 
provozních požadavků.

POvRcHOvá  
úPRava 
Epoxypolyesterová prášková  
barva
Tloušťka barvy min 50 μm
Odstín dle přání zákazníka,
standardně RAL 7035



Ostatní rozměry dle přání zákazníka.

Skříňka nástěnná AE  typ V Š H provedení

 AE 7032  AE 300 200 120 skříňka nástěnná

 AE 7035  AE 300 200 155 skříňka nástěnná

 AE 7030  AE 300 380 155 skříňka nástěnná

 AE 7031  AE 300 380 210 skříňka nástěnná

 AE 7380  AE 380 380 210 skříňka nástěnná

 AE 7039  AE 380 600 210 skříňka nástěnná

 AE 7339  AE 380 600 350 skříňka nástěnná

 AE 7050  AE 500 500 210 skříňka nástěnná

 AE 7350  AE 500 500 300 skříňka nástěnná

 AE 7038  AE 600 380 210 skříňka nástěnná

 AE 7338  AE 600 380 350 skříňka nástěnná

 AE 7060  AE 600 600 210 skříňka nástěnná

 AE 7360  AE 600 600 350 skříňka nástěnná

 AE 7076  AE 760 600 210 skříňka nástěnná

 AE 7376  AE 760 600 350 skříňka nástěnná

 AE 7077  AE 760 760 210 skříňka nástěnná

 AE 7073  AE 760 760 300 skříňka nástěnná

 AE 7100  AE 760 1000 210 skříňka nástěnná

 AE 7180  AE 1000 800 300 skříňka nástěnná

 AE 7260  AE 1200 600 300 skříňka nástěnná

 AE 7280  AE 1200 800 300 skříňka nástěnná

skříně ae
nástěnné provedení
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Odbornost

ENGIE vyrábí a montuje NN rozvaděče do 1 000 V. Rozva-
děče jsou vyráběny dle zadání zákazníka a jsou vybaveny 
komponenty od renomovaných výrobců mj. Schneider 
Electric, Weidmuller, OEZ, ABB, Siemens. 

Pro kompletaci používá ENGIE  především skříně vlastní 
výroby s vysokým standardem Rozvaděče ENGIE  jsou 
určené pro široké využití v energetice, strojírenství, prů-
myslu vč. chemického, automatizaci i výstavbě občanské 
vybavenosti.

ROzvaDĚČe
  Distribuční a podružné
  Kompenzační
  Motorových a světelných rozvodů
  Modulární rozvaděče MCC
  Rozvaděče s řídicími systémy  

technologických procesů
  Rozvaděče měření
  Rozvaděče ochran
  Elektropneumatické rozvaděče strojů 

a výrobních linek
  Rozvaděče technologie budov
  Samostatné rozvaděčové skříně  

atypického provedení
  Řešení pro prostředí s vyšší úrovní 

elektromagnetického záření

OvláDacÍ ROzvaDĚČe  
a ŘÍDÍcÍ sysTémy
  Ovládací panely a pulty
  DCS a PLC řídící systémy 
  Vzdálené I/O jednotky
  Serverové jednotky
  Operátorská ovládací centra
  Zařízení pro vizualizaci



Ovládací rozvaděče  
a řídící systémy

  Ovládací panely a pulty
  DCS a PLC řídící systémy
  Vzdálené I/O jednotky
  Serverové jednotky
  Operátorská ovládací centra
  Zařízení pro vizualizaci
  Řešení pro prostředí s vyšší úrovní EMC
  HW i SW, PLC od renomovaných  

světových výrobců Siemens, Beckhoff,  
Rockwell Automation, SAIA, National  
Instruments, ABB

  Kompletní dodávka od projektu, včetně 
návrhu software až po zprovoznění



  Distribuce elektrické energie do 6300A
  Elektrické komponenty od renomovaných 

světových výrobců Schneider Electric,  
Siemens, ABB, OEZ, GE

  Kompletní dodávka od projektu  
po zprovoznění, včetně výpočtu  
a nastavení parametrů pro jednotlivé  
prvky

  Klasické provedení i provedení  
s formou 4b

  Zákaznické úpravy dle potřeby (šířky,  
hloubky, výšky, připojení na mosty, …)

  Přípojnicové mosty mezi rozváděči  
v rozvodně

Rozvaděče  
distribuční 



Rozvaděče  
ochran

  Rozvaděče pro řízení a ochranu  
vývodů elektrárenských celků  
a rozvoden

  Variabilní provedení dle standardů  
zákazníka

  Kompletní dodávky od projektu,  
včetně návrhu ochran, jejich  
nastavení a zprovoznění 



Rozvaděče  
mcc, i mcc 

  Technologické rozvaděče
  Pevná instalace na montážní panel  

i modulární (šuplíky)
  Od klasických motorových vývodů pro 

inteligentní iMCC
  Technologické vývody se soft  

startéry a frekvenčními měniči
  Od projektu po realizaci včetně  

nastavení všech parametrů a oživení
  Řešení na míru pro konkrétní 

technologické celky



  Chráněná i nechráněná kompenzace
  Kompenzační i dekompenzační  

provedení
  Stykačové i rychlé spínání
  Hybridní a plně aktivní kompenzace  

s filtrací harmonických
  Modulární provedení
  Kompletní dodávka od analýzy sítě  

až po realizaci

Rozvaděče  
kompenzační



  Modulární provedení do 6300 A
  Distribuční vývody 4000 A
  Motorové vývody 400V/690V do 250 kW
  Vývody s frekvenčním měničem a soft  

startérem do 315 kW
  Kompenzace
  Plně výsuvné provedení v nejvyšší formě 4b
  Typově testované řešení
  P31/41/54
  Speciální varianty – seizmické provedení,  

antikorozní ochrana, ochrana proti vnitřnímu 
oblouku

  Kompletní dodávky od projektu, včetně  
optimalizace rozvržení rozváděčů a jednotlivých 
vývodů dle požadavku zákazníka

Rozvaděče OKKen
výsuvné provedení  
v licenci schneider electric



Datové  
rozvaděče 

  Datové a serverové rozvaděčové skříně 
jsou určené pro zabudování přístrojů  
a zařízení datové techniky v systému 19“, 
ukončení strukturované kabeláže  
a aktivních prvků.

  Vyznačují se mimo jiné stabilní  
konstrukcí, flexibilním otevíráním dveří, 
nastavitelnými lištami, apod.

  Datové rozvaděče jsou k dispozici  
v nástěnném i stojanovém provedení  
a jsou určené pro širokou škálu prostředí 
v průmyslu, energetice a technologiích 
budov.
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automatizace 
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Komplexní  
zajištění zakázky

záKaznÍK
Řešení dle  
individuálních potřeb  
a zadání zákazníka

PROjeKce
Vypracování veškeré 
projektové  
dokumentace

KOnsTRUKce
Rozpracování  
provedení a detailů  
rozvaděčových  
skříní

výROba 
ROzvaDĚČŮ
Důraz na kvalitu  
a bezpečnost

zPROvOznĚnÍ
Včetně dokumentace, 
manuálů a popisů 
ovládání

eleKTRO 
insTalace
Komponenty  
dle přání zákazníka

PROGRamOvánÍ
Koncepty řídících systémů, 
funkčních a ovládacích 
algoritmů a logik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROjeKce a KOnsTRUKce 
 Basic design / detail design
  Příprava všech stupňů dokumentace: 

Tendrová, DSP, RPD, As Built 
E-Plan 8, Elcad, AutoCAD, Mechanical 3D

Realizace PROjeKTŮ 
 Příprava zakázek
 Konzultace a technické poradenství
 Projektový a site management
 Vlastní výkonná realizace
 Technická supervize
  Podpůrné činností (BOZP, PO,  

certifikace,…)

vývOj sW 
  Koncepty řídících  systémů + licenční  

politika (HW+SW)
  Koncepty funkčních a ovládacích  

algoritmů a logik
  Vývoj SW (SIEMENS, Rockwell, SAIA, 

Honeywell, Beckhoff,…)
  Funkční zkoušky a testy
  Dokumentace, manuály, popisy  

ovládání 

  Oživení a zprovoznění, testy

Odbornost  
a kompetence



PRŮmyslOvá  
aUTOmaTizace 
  Koncept, projekt, vývoj, výroba, instalace, 

oživení a zprovoznění
  Tvorba řídicích a nadstavbových aplikací 

pro průmyslovou automatizaci, vizualizaci, 
sběr dat a řízení technologických procesů 

 -  DCS systémy řízení rozsáhlých 
celků a bezpečnostní systémy ESD

 -  řízení autonomních strojů/ celků
 -   vizualizace, monitoring a archivace 

řízených procesů
 -  komunikace s nadřízenými systémy 

klienta
 -  nouzové a bezpečnostní části řízení  

technologických procesů
  Vývoj řídicího software pro PLC 

TecHnOlOGicKá 
eleKTROinsTalace
  Elektro-projekce v systému E-PLAN, 

AutoCAD 
  S využitím vlastního vývoje a výroby  

a také ve spolupráci  s předními výrobci 
dodáváme,instalujeme a uvádíme do 
provozu zařízení jako jsou:

 - nn rozváděče
 - vn rozváděče
 - distribuční transformátory
 - technologická trafa
 - inteligentní MCC
 - frekvenční měniče
 - elektro motory

implementace



Reference

Plynová kompresorová 
stanice, velké zlievce
FABRICOM Industrie, Belgie

Slovensko / 2012 – 2013 

Montáž rozvodny NN a kompletace 
elektroinstalace technologie tande-
mových turbosoustrojí 2x32MW na 

tranzitním plynovodu.
Technologie: rozvaděče NN ENGIE, 

turbíny a kompresory Rolls Royce

výrobní sklářská linka  
R1, R2, R3, Teplice

AGC Flat Glass a.s.
 Česká republika / 2012 – 2014                              

Kompletní rekonstrukce sklářské linky 
na ploché sklo včetně projektu, dodáv-

ky a montáže rozvaděčů.
Technologie: rozvaděče NN ENGIE

Papírenský stroj Tm7  
a Tm8,Krapkowice

VOITH Paper GmbH, Německo
Polsko / 2012 - 2013 

Montáž elektrotechnologie a dodávka  
systému měření a regulace stroje na 

výrobu hygienického papíru.
Technologie: papírenský stroj TM7  
a TM8 VOITH, rozvaděče Siemens

elektrárna Kolín  
– Kotel K6

Dalkia Kolín, a.s.
 Česká republika / 2013                               

Dodávka řídícího systému plynového  
kotle K6. ŘS s místním a vzdáleným 

dispečerským pracovištěm.
Technologie: SKŘ Kotle K6  

Siemens, rozvaděče NN ENGIE

elektrárna Prunéřov  
– zákotlí 

ZVVZ Enven Engineering, a.s.
Česká republika  / 2013 – 2014                                  

Dodávka a montáž elektročásti pro 
elektroodlučovače ZVVZ-EE

Technologie: VVN a NN Elektro EO 
převážně Siemens

chladící věže  
– různé projekty

FANS, a.s.
 Rusko / 2011 – 2014                                    

Opakované dodávky SKŘ, MaR, roz-
vaděčů a elektročásti pro chladící věže 

– nepřímý export.
Technologie: chladící věže, rozvaděče 
NN ENGIE, MaR a SKŘ Siemens, Allen 

Bradley

1 2
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ENGIE Services a.s.
(COFELY a.s.)

IČ: 26121603

30. 03. 2016



Schneider Electric    licensed panel builders receive training 
on the latest technologies and standards and are audited on 
a regular basis to ensure that they deliver the best service 
and performance. 

 

 
Partner Business 
Panel Builder Channel Director 
 
Petre Butu 
 
 
 

Audit number : AUD16 002 CZ GZT 
This certificate is valid until 
June 30th, 2017 

Schneider Electric Industries states that 

Cofely as  
 
Dělnická 1114 
506 01 Jičín 
Česká republika 
 
Has been successfully audited on :“2016- 03- 01”  
and is therefore authorized to assemble,  
test & sell the Okken system in accordance  
with the technical specifications of Schneider Electric.  
 

 

TM  

S 

Auditor : Eric Gazet 
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Kontaktní údaje 
pro zpracování nabídky



Kontaktní údaje 
pro zpracování nabídky

Na základě obchodního jednání a zaslaných podkladů zpracujeme návrh 
konfi gurace rozváděče. Ověříme, je-li možno požadovanou náplň umístit 
do daného počtu rozvodnic a vypracujeme cenovou nabídku. 

Dodací lhůta je od 2 týdnů v závislosti na rozsahu objednávky.

ENGIE Vám garantuje bezproblémové a rychlé vyřízení zakázky.  

enGie services a.s.
lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4, Česká republika

Tel.: +420 267 054 909, e-mail: obchod@engie.com

engie.cz


