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EQUANS geograficky

Př ítomnost  EQUANS

Special i ty EQUANS
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EQUANS propojuje, napájí, chrání a udržuje zařízení a systémy

Energie

HVAC a 
chlazení

Mechanika
a robotika

Digitalizace
a ICT

Facility 
management

MULTI-TECHNICKÉ LOKÁLNÍ SLUŽBY SPECIALITY A PROCESY, ODBORNOST PRO ŘEŠENÍ NA KLÍČ

Soukromé a veřejné
budovy a kanceláře

Průmyslové
budovy

Města a jejich 
propojení

Design, inženýring, rozvoj 
s nulovými emisemi uhlíku

• Služby v oblasti instalací, obnově, monitorování a opravách elektrických zařízení.
• Služby pro distribuční a přenosové elektrické sítě, vedení a rozvodny, jakož i pro obnovitelné zdroje energie.
• Služby v oblasti elektrifikace pro specifické průmyslové a infrastrukturní segmenty.

• Instalace a údržba zařízení HVAC (chlazení, větrání a klimatizace) do obecných a technických budov.
• Koncepce, instalace a údržba řešení chlazení.
• Kritické prostory (čisté prostory, jaderné prostory, prostory bez vody, ...).
• Řešení kontroly kvality vzduchu pro cílové technické obory.

• Instalatérské a potrubářské služby pro budovy a technické speciality
• Služby v oblasti těžké mechaniky včetně obrábění, modulární montáže, pobřežních plošin a robotiky.
• Služby v oblasti protipožárních systémů, jejich řízení a hašení požárů.

• ICT (telekomunikační sítě, datová centra, inteligentní budovy, inteligentní města, inteligentní dopravní systémy, inteligentní dálnice).
• Pokročilé technologie a správa dat (automatizace, BIM, SCADA, Data Mining a AI).
• Podnikové aplikace (dopravní konektivita, energetický management, zabezpečená komunikace, systémy řízení budov, audiovizuální technika).

Ostatní

• Integrovaný facility management se zaměřením na technické služby (elektrické systémy, HVAC a mechanická údržba) a „soft“ služby (např. správa prostor, zabezpečení).
• Soustavné řízení energetické náročnosti (dlouhodobé projekty modernizace, víceleté energetické poradenství a audity).

• Činnosti spojené s obnovou budov kolektivního bydlení.
• Sítě dálkového vytápění a chlazení ve vybraných geografických oblastech.
• Výroba energie na místě pomocí více technologií.

Instalace Provoz a údržba Zvýšení výkonu

Řešení pro 
veřejnou dopravu

Řešení pro energetickou 
infrastrukturu

Specializovaná 
řešení pro průmysl

Kritické průmyslové 
procesy
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Naše mise

Design, inženýring, Rozvoj 
s nulovými emisemi uhlíku

Transformace ENERGETIKY

Transformace PRŮMYSLU

VČERA
EQUANS PODPORUJE TŘI KLÍČOVÉ TRANSFORMACE

ZÍTRA

DIGITALIZACE

Úspora energie

Ukládání energie

Modernizace energetických 
zařízení a infrastruktury

Elektrifikace

Propojení nových zdrojů 
energií a řízení

Inteligentní řízení v 
energetice

Nové datové služby

Digitální bezpečnost

5G / Mobilní připojení

BIM Smart building, Smart 
cities a Průmysl 4.0

Prediktivní údržba

Přesun průmyslu a 
stimulační balíčky EU

Uhlíkově neutrální výroba

Robotika

Monitorování veřejných 
služeb a procesů díky
kapacity BIM

Reaktivní vs. proaktivní

Proces a rozhodování
na základě zkušeností

Nízká konektivita, zastaralost
hardware a software

> 90 % instalované
kapacity je centralizováno

~x4 globálních emisí CO2
za 50 let

Několik průmyslových průkopníků 
zapojených do Green Deal

Sekvenční pohled mezi
inženýrskými sítěmi a procesem

Digitalizace procesů

Fosilní energie

27 % spotřeby energie z obnovitelných 
zdrojů do roku 2030 

-60 % emisí skleníkových plynů z 
budov do roku 2030

Propojení lidí s objekty

Prodloužená životnost zařízení

Pokročilá robotika

Strojové učení, „BIG” data

Umělá inteligence (AI)

Spoluvytváření návrhu řešení 
spotřebitelem



Skupina EQUANS v České republice

• EQUANS Services a.s.
• EQUANS Optimal s.r.o.
• EQUANS Facility s.r.o.
• EQUANS REN s.r.o.

Společnosti skupiny EQUANS v ČR:generální ředitel

www.equans.cz

 Jan Karsten

Údaje platné k prosinci 2020

EQUANS ČR v číslech:

lokalit

8 580
zaměstnanců

57,8 Mil.€
tržby

5

společnosti
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EQUANS - řešení šitá na míru

6

Studie proveditelnosti

Investiční projekty

VýstavbaServis a údržba

Vyřazování z provozu
Podpora v celém 
hodnotovém řetězci:
• financování
• provoz / zpětná 

vazba od zákazníka
• školení a podpora
• výzkum a vývoj

• projekt
• nákup 
• realizace
• plán udržitelného 

rozvoje

• všechny stavební smlouvy, 
od sítí po infrastrukturu

• správa a sledování
• uvedení IT zařízení a 

platforem do provozu

• dlouhodobý provoz
• optimalizace výkonu
• studie spolehlivosti
• provozní servis a údržba
• školení obsluhy
• integrovaný FM

• demontáž
• odstraňování azbestu
• sanace půdy
• rozvoj

• posouzení vlivu na životní prostředí
• posouzení předpisů
• investiční studie
• základní projekt
• audity



ENERGETICKÁ  INFRASTRUKTURA
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ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA
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Investiční celky a generální opravy rozvoden, rozpínacích 

a transformačních stanic bez omezení napětí.

Liniové kabelové stavby, včetně montáže kabelových 

armatur v napěťové hladině 1 až 110 kV.

Servis a opravy el. sítí.

Budování optických sítí.

Osazení a instalace betonových trafostanic.

Projektování, výpočty a nastavení ochran.
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VYBRANÉ REFERENCE - Energetická infrastruktura

ROZVODNA MÍROVKA - Kompletní rekonstrukce TR 400/110 kV
Nové schéma zapojení, výměna přístrojů a ochran, snížení rizika poruchy, 
oprava ocelových konstrukcí.

Technologie: vypínače značek ABB a SIEMENS, měnič PFIFFNER a ABB, 
odpojovače SERW, chránění ABB a SIEMENS.

Zákazník: PREdistribuce a.s.

PRAHA STARÉ MĚSTO - Obnova kabelů VN, kabelů a skříní NN
Dodávka projekčních, inženýrských  a montážních prací týkajících se 
náročné obnovy kabelů VN a kabelů a skříní NN na Starém Městě v Praze.

Technologie: kabely a skříně NN, kabely VN, nová trasa optotrubek.

Zákazník: PREdistribuce a.s.

TRANSFORMOVNA 110/22 kV - PRAHA KARLÍN
Výstavba nové transformovny 110/22kV vybavené dvěma transformátory 
o výkonu 63 MVA. 

Technologie: plynem izolovaná hermetická vnitřní rozvodna SIEMENS, 2x 
transformátor KONČAR. 

Zákazník: PREdistribuce a.s.
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ŘEŠENÍ PRO BUDOVY A PRŮMYSL
PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
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PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Elektroinstalace a servis NN v průmyslu.

Průmyslové řídící systémy.

Generální dodavatel průmyslových objektů. 

Klíčové cílové segmenty:

• papírenství,

• energetika,

• plynové kompresorové stanice,

• petrochemie,

• kogenerační systémy,

• řízení strojů a výrobních linek,

• regulované elektrické pohony.
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VÝROBA ROZVADĚČŮ

• distribuční

• napájecí

• ochranné

• řídící

Rozvaděče do 1 000 V jsou vyráběny dle zadání zákazníka a vybaveny komponenty od renomovaných 

výrobců. Pro kompletaci používáme především skříně vlastní výroby s vysokým standardem kvality.

• deblokační

• kompenzační

• pneumatické

• základní provedení

• zvýšené IP krytí

• námořní provedení

• zvýšená seismická odolnost

• s ochranou proti vnitřnímu oblouku

Design Výroba Instalace Uvedení do 
provozu Údržba
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VYBRANÉ REFERENCE - Průmyslová automatizace

PAPÍRENSKÝ STROJ FRIPA - papírenský stroj PM7
Montáž elektrotechnologie a dodávka systému měření a regulace stroje.

Technologie: rozvaděče Siemens, NN rozvodny MCC a MMD, DCS, QCS, 
kabelové trasy, kompletní kabeláž VN, NN, MaR, ovládací pulty, 
bezpečnostní vypínače, polní instrumentace.

Zákazník: VOITH Paper GmbH, Německo

ELEKTRÁRNA TŘEBOVICE - Technologie snižující emise 
Projektová dokumentace, dodávka rozvaděčů, elektroinstalace VN a NN, 
měření a regulace.

Technologie: dodávka rozvaděčů NN, MaR a PLC, vybavení VN kobek 6kV, 
VN transformátory, řídicí systém, frekvenční měniče.

Investor: VEOLIA ČR

ÚČOV PRAHA – Rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod o technologii 
nové vodní linky
Komplexní dodávka elektročásti pro rekonstrukci a rozšíření ÚČOV.

Technologie: dodávka VN a NN rozváděčů, VN transformátorů, ŘS 
rozvoden a kompletní instalace kabelů, kabelových tras a elektrovýbavy.

Zákazník: Degremont WTE Wassertechnik Praha v.o.s.
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ŘEŠENÍ PRO BUDOVY A PRŮMYSL
TECHNOLOGIE BUDOV
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TECHNOLOGIE BUDOV

Silnoproudé a slaboproudé technologie.

Záruční a pozáruční servis.

MaR – systémy měření a regulace.

Systémy pro řízení budov, zejména vytápění, chlazení a 

větrání.

Systémy pro energetickou optimalizaci.

Střešní FVE a nabíjecí stanice.
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VYBRANÉ REFERENCE - Technologie budov

FEI BRNO – vývojové centrum Thermo Fisher Scientific
Dodávka silno a slaboproudých rozvodů – část SHELL pro FEI Brno, 
zabývající se vývojem a výrobou elektronových mikroskopů a zařízení 
s nabitými částicemi.

Technologie: silnoproud, slaboproud, EPS.

LOGISTICKÉ CENTRUM AMAZON
Kompletní dodávka silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací včetně 
VN části.

Technologie: VN, silnoproud, venkovní osvětlení, přípojka NN, MaR.

BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK
Kompletní dodávka silno a slaboproudých elektroinstalací včetně VN části.

Technologie: VN Schneider Electric, svítidla Hormen, EPS Honeywell, 
strukturovaná kabeláž Solarix, CCTV Pelco, EZS + přístupový systém.
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TECHNICKÉ A ENERGETICKÉ SLUŽBY
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TECHNICKÉ A ENERGETICKÉ SLUŽBY

Technické služby:

• pravidelný servis elektrických zařízení 

a bezpečnostních systémů,

• dálková diagnostika zařízení,

• modernizace a optimalizace,

• pravidelné zkoušky činnosti,

• údržba a opravy.

Facility služby:

• řízení a koordinace provozně technických 

procesů,

• technická správa,

• administrativní služby,

• energetický management,

• výkon činností PO, BOZP,

• Help-desk / call-centrum — 24 / 7.
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VYBRANÉ REFERENCE - Technické a energetické služby

LOGISTICKÝ AREÁL AMAZON
Technické revize a údržba elektrických zařízení.

Technologie: poskytovány servisních služeb a provádění pravidelné 
údržby a revizí elektrických technologií NN.

Zákazník: Amazon Logistic Prague s.r.o.

MONETA MONEY BANK - Komplexní Facility management.

Technologie: dodávky a kompletní servis klimatizačních a vzduchotechnických zařízení 
v rámci pobočkové sítě MONETA, projekce, stavebních povolení, vlastní realizace 
nových poboček, relokace stávajících poboček, záruční, mimozáruční, pozáruční opravy. 
Pravidelné revize a servisy technologií, pohotovostní a havarijní služba. 

Zákazník: MONETA Money Bank, a.s.

ALSTOM / BOMBARDIER TRANSPORTATION
Komplexní technické i soft facility služby.

Technologie: servis a údržba veškerého technického vybavení závodu, 
včetně úklidu, ostrahy a stravování.

Zákazník: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.



EQUANS Česká republika

Děkujeme za 
pozornost
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