Středisko
Revize a Servis
Kabelový
měřící vůz
Vyhledávání
tras kabelů uložených v zemi mn, nn a vn
i s možností trasování pod napětím
závad na kabelech mn, nn, vn včetně měření
izolačních stavů

Vyhledávání
nedestruktivní metodou 0,1 Hz sinus zkušební
napětí až 80 kV
zdrojem PGK 110 HB zkušební napětí až 110 kV
Možnost provádění prací měřícím vozem i na území
Slovenské republiky!

Tunely pozemních
komunikací
Provádění hlavních prohlídek tunelů osobou
s oprávněním ministerstva dopravy
Servis technologických celků tunelů

Revize elektrických
zařízení
UTZ i VTZ pro nn, vn i s oprávněním „D“
Výchozí i pravidelné
Ruční elektrické nářadí, elektrické spotřebiče
Měření intenzity osvětlení  

Provádění
zkoušek
Určených technických zařízení elektrických
Včetně vyřízení průkazu způsobilosti dle §47 a §48
zákona o drahách č. 266/94 Sb. v platném znění
Požárně-bezpečnostních zařízení  

Slaboproudé rozvody
a instalace
EZS, EPS (LITES)
Svařování a měření optických kabelů,
přístroji FURUKAWA a EXFO
Strukturovaná kabeláž

Práce na energetických
zařízeních
Údržba, prohlídky, příprava pro revizi,
záruční a pozáruční servis
Nn, vn, vvn (el. stanice, transformátory, měnírny,
rozvodny apod.)
Silnoproudé rozvody nn, vn a instalace
Trakční napájecí stanice SŽDC, dopravních
podniků, střídavé i stejnosměrné trakce
Zajištění ochrany proti atmosférickému přepětí

Nastavení a zkoušky ochran
Přístroji OMICRON, SWERKER 760

Při servisních činnostech naše firma využívá bohatých
zkušeností získaných při realizaci projektů v oblastí
energetiky a ekologie.
Čerpáme ze znalostí problematiky a odbornosti našich
pracovníků, kteří v této oblasti pracují již dlouhou
dobu. Při provozování jednotlivých činností se snažíme
vždy aplikovat nejnovější poznatky vědy a techniky.
Veškeré práce provádíme s ohledem na požadavky
zákazníka a se zaměřením na vysokou kvalitu našich
služeb.

Kontaktní osoba:
Jaroslav Hirsch
Vedoucí střediska T151 Revize a servis
tel.: +420 541 574 300
mob.: +420 602 532 430
servis: +420 602 729 449
e-mail: jhirsch@ohlzs.cz
OHL ŽS, a.s.
Divize T – Technologie
Světlá 5, CZ - 614 00 Brno
tel.: +420 541 574 001
e-mail: technologie@ohlzs.cz
www.ohlzs.cz

