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Popis:
Hlavním úèelem studie je pøipravit výchozí podklady ke
zpracování zadávací dokumentace pro výbìrové øízení na
projekt modernizace nebo rekonstrukce elektrického
vybavení technologické linky s dùrazem na co nejvyšší
stupeò automatizace po�adovaných procesù.
V pøípadech, kdy není vypisováno výbìrové øízení mohou
být výsledky studie a doporuèení z ní vyplývající pøímo
pou�ity jako podklad pro návrh projektu.

Zpracování studie provádíme v tìchto hlavních krocích:
- popis stávajícího stavu elektrického vybavení
- kontrola aktuálnosti provozní dokumentace a záznam

- analýza stavu zejména z hlediska
dlouhodobé provozní �ivotnosti a spolehlivosti

neshod
elektrického vybavení

- analýza bezpeènosti stávajícího strojního a elektrického
zaøízení s vazbou na pøíslušné EN ÈSN

- návrh technického øešení automatizace vèetnì pøípad-
ných variant s dùrazem na respektování pøíslušných
zákonù (vyhlášek a naøízení vlády) a norem

- doporuèení konkrétních automatizaèních prvkù,
vhodných pro navr�ené technické øešení (pokud je
takový po�adavek v zadání studie)

- návrh postupu realizace za provozu, pokud je to mo�né,
vèetnì všech variant

- analýza ekonomických dopadù (pokud jsou poskytnuty
potøebné podklady)

nancù, bezpeènost provozu, po�ární bezpeènost atd.).
- analýza bezpeènostních dopadù (bezpeènost zamìst-
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.



ISO 9001 : 2001 ZAM-SERVIS, s.r.o. Ostrava, tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz
www.zam.czV02

Popis:
Projekty modernizace èi rekonstrukce elektrického
vybavení technologických linek provádíme dle po�adavkù
zákazníkù na základì pøedlo�ené zadávací dokumentace,
napø. v rámci výbìrového øízení.
Nabízíme a doporuèujeme zejména komplexní øešení
této problematiky, zahrnující:
- vypracování studie, která popisuje a zhodnocuje
souèasný stav elektrického vyibavení, navrhuje optimální
postup pro rekonstrukci a vytváøí podklady pro návrh
projektu,
- návrh projektu, který obsahuje veškerou výkresovou
dokumentaci (schemata technologická, bloková,
pøehledová, liniová, vybavení rozvádìèù, napájení atd.),
technické podmínky, tabulky s popisy jednotlivých øídících
a bezpeènostních prvkù,

tabulky kabelá�í silových a øídících, harmonogramy pro
realizaci, postupy pro provedení rekonstrukce bez
pøerušen provozu a další potøebné dokumenty dané
rozsahem projektu.

pracovníky zákazníka

realizaèního projektu.

a pøi realizaci pak zpùsobujících
zdr�ení.

- konzultace návrhu projektu s pøíslušnými odpovìdnými

- úpravu návrhu dle pøipomínek a vypracování definitivního

Komplexní øešení má velkou výhodu v tom, �e ji� pøi práci
na studii a zejména pøi konzultacích návrhu projektu
s odpovìdnými pracovníky zákazníka jsou odstranìna
mo�ná nedorozumìní, vyplývající z nejednoznaèných
podmínek zadání
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.


