dotazník

pro vlastní výrobnu

napěťovÁ hladinA

 NN

 VN

(pro hladinu vn a vvn je tento dotazník nedílnou součástí
Žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě)

 VVN

D

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 |
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |

VÝROBCE ELETŘINY (DÁLE JEN VÝROBCE)

Registrace OTE č. (pokud již byla přidělena)

Jméno a příjmení / obchodní firma

zák. číslo 

datum narození

ič

DIČ CZ

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti / místa podnikání
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

PSČ

zapsaná v OR vedeném

sp. zn.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Jméno a příjmení

Titul

telefon

E-mail

SPECIFIKACE VÝROBNY (PŘEDÁVACÍHO MÍSTA)

EAN

ulice

Č. P. / Č. O.

obec

místní část

Katastrální území

Č. parcelní

PSČ

DRUH VÝROBNY
 FVE NA OBJEKTU	

 FVE VOLNĚ STOJÍCÍ	

 BIOPLYNOVÁ

 BIOMASA-SPALOVÁNÍ	

 PARNÍ

 PAROPLYNOVÁ

 GEOTERMÁLNÍ	

 VODNÍ	

 VĚTRNÁ

 PLYNOVÁ A SPALOVACÍ

 OSTATNÍ / KOMBINOVANÁ

 jiná (upřesněte):

generátor
 asynchronní

 synchronní

 se střídačem

 fotočlánkový se střídačem a s připojením

TRANSFORMÁTOR

 1f

 3F

ZPŮSOB PROVOZU

Počet

Ostrovní provoz		

 Ano	

 Ne	

Jmenovitý výkon Sn

kVA	

Napětí nakrátko Uk

%

Odběr energie z DS v případě výpadku zdroje	

 Ano	

 Ne	

Jmenovité napětí vn

kV

Jmenovité napětí nn

kV

Dodávka veškeré energie do sítě	

 Ano	

 Ne

Ztráty naprázdno Po

kW	Ztráty nakrátko Pk

 Ano	

 Ne

kW Dodávka PŘEBYTKŮ do sítě	

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOHO ZAŘÍZENÍ
výrobce

typ zařízení

počet stejných fází

činný výkon P		

kW

jmenovitý účiník cos ϕn		

zdánlivý výkon s		

kVA

rozběhový proud Ia		A

jmenovité napětí U		

V

Příspěvek vlastního zdroje ke zkratovému proudu

kA

Zkratová odolnost zařízení

kA

jmenovitý proud I		A
Pouze u větrných elektráren

Pouze u střídačů

Špičkový výkon Smax

kVA

Řídící frekvence			

 síťová		

Fázový úhel genERÁTORU ψ

°

Schopnost ostrovního provozu

 ano		 ne

Počet pulsů	

 modulace šířkou pulsu

Měrný činitel flikru Cmax

 6

 12

 24

Proudy harmonické dle ČSN 33 3430-1
Kompenzace 		

 ano

výkon	

kVAr

Přiřazeno jednotlivé zařízení

 ano		
 ne	
 ano		
 ne

S předřazenou tlumivkou

 ano

s

S hradicím obvodem		

 ano

pro	Hz

 ne

Se sacími obvody		

 ano

pro n = 		

 ne

skupina Čez

 ano		 ne

 ne

Řízené		

%

 vlastní

 společné

 ne

Linka 800 850 860

POZNÁMKY a DOPLŇUJÍCÍ informace

PŘÍLOHY

 Jednopólové schéma zapojení hlavních síťových a ochranných obvodů
 Další technické údaje o zařízení výrobce

Za VÝROBCE

datum a místo

Jméno a příjmení, funkce

skupina Čez

podpis a razítko

Linka 800 850 860

