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Výrobní úsek

Již několik let v Precheze využíváme nejen pro bilanční měření energií monitorovací aplikaci 
Power Monitoring Expert. Implementaci provedla firma Schneider Electric, která i následně 
pomáhá systém technicky udržovat v rámci upgrade. Nedílnou součástí je postupná 
implementace prvků kybernetické bezpečnosti.
Schneider Electric je globální společnost 
specializovaná na efektivní hospodaře-
ní s energiemi, která působí ve více než 
100 zemích světa. Každý rok inovuje řadu 
produktů tak, aby byl náš život bezpeč-
nější, stabilnější a komfortnější. Spojuje 
nejnovější technologie, software a služby 

do efektivních řešení. Srdcem architek-
tury u nás využívaného systému IoT je 
platforma EcoStruxure. Propojuje celý 
náš podnik, „od podlahy až po střechu“. 
Ze snímačů sbírá důležitá data a odesílá 
je do aplikace Power Monitoring Expert. 
Analyzuje data a hledá užitečné infor-

mace (Data Mining). Máme tak možnost 
rozhodovat se na základě informací zís-
kaných v reálném čase a obchodní lo-
giky. Platforma EcoStruxure je základní 
páteřní technologie, na které stojí vznik 
a dodávka řešení společnosti Schneider 
Electric.

Precheza se stala prvním zákazníkem 
v ČR, který implementoval všechny 
vrstvy EcoStruxure Power. V Precheze 
jsou nainstalované jak koncové prv-
ky, tak i systém na monitoring energií 
Power monitoring expert. V Precheze 
také několikrát proběhla proaktivní 
služba Power advisor, což je systém 
správy napájení poskytující optimali-
zovaný výkon a spolehlivost napájení. 
Posouvá diagnostiku měření od řeše-
ní problémů na zařízení až po úplnou 

analýzu systému. Kombinuje odborné 
rady s pokročilými algoritmy – jejich 
aplikováním na data ze systému Power 
monitoring expert.
Začátkem října byly Precheze předány 
plaketa a certifikáty z rukou preziden-
ta clusteru Middle and Eastern Europe 
pana Jaceka Lukaszewskiho, generální-
ho ředitele Schneider Electric CZ Vladi-
míra Tichého a manažera pro klíčové 
zákazníky Zdeňka Rady.

David Blaťák

Precheza vlastní 12 ks železničních cisteren pro přepravu kyseliny sírové. Všechny pocházejí 
z roku 1983 od rumunského výrobce. Pět vozů bylo v posledních dvou letech z provozu 
vyřazeno z důvodu zeslabení stěn cisterny. Dalších pět vozů čeká vnitřní revize stěn cisterny 
a tlaková zkouška v roce 2022. Vzhledem ke stejné frekvenci využití a stejnému stáří všech 
vozů (nyní 38 let) se dá předpokládat vyřazení dalších vozů z provozu. 
Po zhodnocení aktuálního stavu želez-
ničních cisteren bylo rozhodnuto za-
jistit do budoucna 10 provozuschop-
ných cisternových vozů pro přepravu 
kyseliny sírové. Ať už za účelem ex-
pedice nebo pro nákup kyseliny. Za-
jištění obnovy vozového parku poběží 
v následujících dvou letech po dvou 
liniích. Tou první je nákup nových cis-
teren. Již v létě byl požádán poten-
cionální dodavatel o cenovou nabíd-
ku. V časovém horizontu roků 2022 
a 2023 plánujeme zakoupení celkem 

pěti vozů. Druhou cestou je oprava 
zbylých stávajících vozů, u kterých 
jsou podvozky v dobrém technickém 
stavu a budou opraveny pouze tlako-
vé cisterny. 
Oprava prvních dvou cisteren již běží. 
Realizátor akce, firma Prest Přerov 
vzešla z řádného výběrového řízení 
počátkem tohoto roku a musela spl-
nit náročné požadavky, tj. mít veškerá 
oprávnění potřebná pro výrobu tlako-
vých zařízení a pro opravy a svařování 
železničních kolejových vozidel. Opra-

va musí být prováděna v souladu s Řá-
dem pro mezinárodní železniční pře-
pravu nebezpečných věcí (RID). Nyní, 
po uzávěrce aktuálního čísla novin, 
jsou cisterny opraveny a po úspěšné 
tlakové zkoušce. Zbývá aplikovat po-
vrchovou úpravu a osadit na stávající 
podvozky. Firma Prest Přerov zajišťuje 
i veškerou legislativní část akce, jed-
ná s Drážním úřadem ČR a inspekční 
organizací, tak aby cisternové vozy 
po opravě byly způsobilé provozu po 
železnici ve smyslu Zákona 266/1994 

Sb. o drahách v platném znění. Po 
vyhodnocení efektivity opravy dvou 
vozů ve vazbě na rostoucí ceny ma-
teriálu bude rozhodnuto, zda se stále 

vyplatí uvedený postup. Pokud ano, 
budeme pokračovat opravou dalších 
cisternových vozů.

Marek Konečný

Převzetí ocenění od firmy Schneider Electric

Probíhající postupná obnova vozového parku 
železničních cisteren pro přepravu kyseliny sírové
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rozvodna R10 22kV

Aktuality z ochrany 
životního prostředí, 
řízení kvality 
a bezpečnosti práce: 
říjen a listopad 2021

 
V průběhu měsíce listopadu bylo zor-
ganizováno  celkem  5  dvoudenních 
běhů  školení  vedoucích  pracovníků 
v oblasti bezpečnosti práce, požární 
ochrany, hygieny práce, řízení kvality 
a environmentu.

Školení probíhalo v ubytovacím zaří-
zení v areálu Na Trojáku. V průběhu 
každého běhu proběhla série před-
nášek vedených příslušnými interními 
nebo externími lektory. Cílem bylo 
přiblížit účastníkům – vedoucím pra-
covníkům Prechezy na všech úrovních 
řízení - základní požadavky v uvede-
ných oblastech, aby pak mohly být 
využívány při každodenním řízení 
činností a mohly být následně předá-
vány podřízeným pracovníkům v rám-
ci školení na pracovištích. Přednášky 
byly doplněny nácvikem praktické 

činnosti při požárním zásahu. Získané 
znalosti byly na závěr prověřeny pí-
semnými testy.

8. listopadu 2021 byl proveden exter-
ní audit systému řízení výroby mono-
hydrátu  síranu železnatého MONO-
SAL podle mezinárodního standardu 
FAMI-QS.
Šlo o dozorový audit ze strany spo-
lečnosti LRQA Česká republika. Audit 
se týkal plnění požadavků na výrobek 
s ohledem na jeho použití v krmných 
směsích. Audit potvrdil shodu prakti-

kovaného systému v Precheze s refe-
renční normou.

V návaznosti na dokonaný BREXIT se 
musí  Precheza  postupně  přizpůsobit 
novým  regulačním  povinnostem  při 
exportu chemických látek na britský trh. 
Vydělením Velké Británie z hospodář-
ského prostoru Evropské unie vznik-
ly všem subjektům, které dováží své 
výrobky – chemické látky - na tamní 
trh nové povinnosti, analogické s uvá-
děním chemických látek na trhy EU. 
Exportéři dodávající své výrobky do 

Velké Británie museli do 28. října 2021 
oznámit dotčené látky britské agentu-
ře pro životní prostředí, což byla nut-
ná podmínka pro další pokračování 
v exportech. Do 28.10.2023 pak musí 
být dovážené látky v objemech nad 
1000  tun registrovány, a to obdob-
ným způsobem jako se to děje v EU, 
předložením obsáhlé sady informací 
o vlastnostech chemických látek. Pre-
cheza oznámila své látky ve stanove-
ném termínu a nyní pracuje na přípra-
vě registračního podání.

Pavel Mikulík

Platforma EcoStruxure, Zdroj Schneider Electric

Přehled produktů, řešení a služeb

www.se.com/cz

EcoStruxure 
– inovace 
na každé úrovni

Schneider Electric

Architektura
EcoStruxure

Kde nakoupíte
On-line vyhledávač okamžité dostupnosti 
produktů u našich partnerských 
velkoobchodů po celé ČR.

MySchneider App
Nejjednodušší přístup k informacím 
o produktech, službách, odborné podpoře, 
technické dokumentaci, kde nakoupit, ...
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Schneider Electric CZ, s. r. o. U Trezorky 921/2 – 158 00 Praha 5
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: podpora@se.com
www.se.com/cz

Školicí centrum

Servisní služby

Stavějte na znalostech
Předáme vašemu týmu odborné znalosti. Představíme vám efektivní 
a bezpečná řešení odpovídající platným normám a nejnovějším trendům.

• Školíme jak v Praze, Brně a Písku, tak u zákazníků.

• Praktické ukázky, nastavení, webináře, video spoty.

• Váš projekt podpoříme školením na míru.

• Školitelé jsou uznávanými odborníky a zkušenými praktiky.

Více informací naleznete na www.se.com/cz >> Služby >> Školení

Poskytujeme široký rozsah profesionálních servisních služeb 
v průběhu celého životního cyklu našich výrobků a zařízení.
Pomůžeme vám dosáhnout vyšší produktivitu, efektivitu, bezpečnost!

Služby pro vás
• Studie proveditelnosti a návrh řešení.
• Posouzení instalací.
• Uvedení do provozu.
• Nastavení parametrů.
• Údržba a diagnostika zařízení.
• Opravy zařízení.
• Modernizace zařízení.
• Zapůjčení zařízení.
• Školení a konzultace.
• Vzdálený monitoring.

Řešíme
• NN + VN, rozvodny, inteligentní budovy, průmyslové objekty a provozy, fotovoltaické 

elektrárny, bioplynové stanice, kogenerační jednotky...

Zajistíme
• modernizaci jističů, vypínačů a VN ochran, diagnostiku NN a VN ochran, termovizi 

zařízení NN, analýzy sítí...

Pomůžeme
• s prodloužením záruky, náhradními díly, diagnostikou poruch i opravami.
• s volbou vhodné servisní smlouvy, která může zaručit držení náhradních dílů i Hot Line 24/7.

Informujte se o našich službách na www.se.com/cz >> Služby >> Servisní služby

se.com/cz/cs/work/support/myschneider-app

Dárky za vaši věrnost
Pro klienty partnerských 
velkoobchodů máme připraveno 
mnoho atraktivních odměn.

eplus.schneider-electric.cz esklady.cz

Zákaznické centrum
Poskytujeme podporu zákazníkům na chatu, telefonicky nebo mailem.

• Jsme připraveni rychle reagovat na vaše obchodní, logistické i technické dotazy.

• Pomáháme vám každý pracovní den od 7 do 17 hodin na tel. 382 766 333.

Informujte se o službách Zákaznického centra na www.se.com/cz >> Podpora

EcoStruxure – inovace na každé úrovni

Schneider Electric

EcoStruxure je IoT otevřená platforma společnosti Schneider Electric.

Propojuje zařízení v několika úrovních, abyste získali při řízení energií takové úspory, které dříve 
nebyly možné. Budete mít dokonalý přehled o dodávkách energie, o její distribuci v budovách, 
o řízení průmyslové automatizace. Získáte kompletní data pro analýzu a správný energetický 
management. Platforma EcoStruxure obsahuje 3 úrovně: připojené produkty, vrstvu řízení 
a software pro analýzu provozu.

EcoStruxure
Building

EcoStruxure
Power

EcoStruxure
Plant

EcoStruxure
Machine

EcoStruxure
IT

EcoStruxure
Grid

My vám přinášíme bezpečnost + spolehlivost + efektivitu = EcoStruxure

Víte, že 22 % požárů vzniká vadnou elektroinstalací?
Víte, že 62 % výpadků rozváděčů je způsobeno nepravidelnou údržbou?
Víte, že 40 % odstávek má příčinu ve špatné kvalitě energie?
Víte, že 31 % všech fi rem již čelilo kybernetickým útokům?

Více jak 180 let vám pomáháme propojovat vaše vize se skutečností. Každý rok inovujeme stovky 
produktů, aby byl váš život ještě bezpečnější, stabilnější a komfortnější. Spojujeme nejnovější 
světové technologie, software a služby do efektivních řešení ... pro domácnosti, budovy, datová 
centra, infrastrukturu i průmysl. Připojte se k nám, protože...

Life Is On

Připojené produkty

Řízení

Aplikace, analýzy a služby
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Datové centrumBudova InfrastrukturaPrůmysl

Kontakty

Tel.: 382 766 417
(Po–Pá, 7–17 hod.)
Pro smluvní partnery Hot Line 24/7.
Mail: cz-servis@se.com
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