POPRODEJNÍ A SERVISNÍ SLUŽBY

Ke všem typům produktů prodávaných v rámci divize Energetické systémy poskytuje společnost Zeppelin CZ servisní a poprodejní služby.
Společnost disponuje špičkově vybavenými dílnami se zkušenými mechaniky, svářečským a kovoobráběcím centrem, centrální laboratoří
olejových vzorků, dispečinkem pro dálkový dohled nad stroji a plně vybavenými servisními vozy pro rychlý zásah v terénu.
Páteřním produktem servisu je komplexní servisní program pro majitele a provozovatele záložních energetických zdrojů. Tento program se skládá
z několika úrovní, v rámci kterých si majitelé zdrojů mohou přizpůsobit servisní péči dle svých potřeb. Pravidelná údržba a servis záložních zdrojů
prodlužuje jejich životnost a zvyšuje spolehlivost provozu.

Výhody servisních programů pro záložní zdroje:
• možnost vybírat z několika úrovní servisních programů a čerpat stanovené benefity (slevy apod.)
• nepřetržitá servisní pohotovost 24 hodin denně
• telefonická asistence / linka Hot Line (s provozním problémem poradí kvalifikovaný technik Zeppelin CZ „na telefonu“)
• rychlé reakční časy (dle typu servisní smlouvy jasně definovaná doba nástupu servisního technika)
• pravidelná preventivní údržba v předepsaných intervalech (dle konkrétní servisní smlouvy) = dlouhá životnost záložního zdroje
• možnost dálkového monitoringu zařízení s okamžitou zpětnou vazbou k zákazníkovi
• laboratorní rozbor olejových vzorků v certifikované laboratoři S.O.S.™ (Scheduled Oil Sampling) společnosti Zeppelin CZ

Copyright © Zeppelin CZ s.r.o.
Informace a obsah jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné
účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou, je bez
písemného souhlasu Zeppelin CZ s.r.o. zakázáno.

Více informací o servisních službách vám rádi poskytnou
specialisté divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ.
Kontakty:
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Zeppelin CZ s.r.o.
divize Energetické systémy
Lipová 72
251 70 Modletice
tel.: +420 266 015 331
fax: +420 266 015 370
e-mail: motory-cz@zeppelin.com
Více informací na www.zeppelin.cz.
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Zeppelin CZ
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je výhradním prodejcem stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů značky Cat® v České
republice, dále motorů a energetických zařízení Cat®. Společnost zajišťuje jak prodej nových a použitých strojů, tak komplexní
poprodejní služby. V rámci Půjčovny strojů pronajímá Zeppelin CZ svým zákazníkům stroje a zařízení pro stavebnictví, zemědělství,
dopravu, průmysl i řemeslnou výrobu.
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu ZEPPELIN GmbH, který provozuje 190 poboček ve 30 zemích
světa. Aktivity koncernu jsou velmi široké a jsou rozdělené do pěti strategických obchodních jednotek SBU (Strategic Business
Units), Společnost Zeppelin CZ působí ve třech jednotkách: Stavební stroje EU (SBU Construction Equipment), Energetické systémy
(SBU Power Systems) a Půjčovna strojů (SBU Rental).

NOUZOVÉ ZDROJE
ELEKTRICKÉ
ENERGIE

ENERGETICKÉ SYSTÉMY
SPOLEČNOSTI
ZEPPELIN CZ
Energii potřebujeme dnes a denně, proto je energetika dlouhodobě v popředí zájmu široké veřejnosti.
Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ je zkušeným dodavatelem systémových řešení a technologií v oblasti pohonných
systémů a energetického zabezpečení. Je výhradním prodejcem naftových a plynových motorů amerického výrobce Caterpillar
v České republice. Disponuje špičkovým servisním zázemím i vlastním vývojovým centrem. Její doménou je poskytovat zákazníkům
komplexní řešení – od návrhu, vývoje, prodeje a instalace zařízení až po záruční a pozáruční servis. Divize je držitelem celé řady
certifikátů, jejich aktuální seznam je k dispozici na webových stránkách společnosti www.zeppelin.cz.
Vsadíte-li na Zeppelin CZ, vaše podnikání pojede po zelené!

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ byla založena v roce 1991 jako jedna z obchodních jednotek společnosti
Phoenix-Zeppelin (dnes Zeppelin CZ).
Z původního prodejce dieselagregátů značky Cat® postupem času vyrostla v systémového integrátora a předního českého
dodavatele komplexních energetických řešení dodávaných zákazníkovi formou „na klíč“. To znamená, že kromě samotného
prodeje nových či použitých zařízení jsou specialisté divize připraveni poskytnout zákazníkovi služby, jako je nezávislý energetický
audit, poradenství, projektová činnost, instalace, dálkový monitoring zařízení nebo komplexní záruční i pozáruční servis.
Ve spolupráci se společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., zajistí divize Energetické systémy individuální financování
vašeho projektu.
Produktové portfolio divize je široké a obsahuje například energocentra, záložní dieselové generátory, kogenerační jednotky,
záložní zdroje UPS nebo lodní, lokomotivní a jiné zástavbové motory. Základním stavebním prvkem většiny produktů jsou
dieselové nebo plynové motory Cat®.
Divize Energetické systémy stojí na třech pilířích: vlastní, po léta budované know-how; zkušenosti mateřského koncernu
ZEPPELIN GmbH s působností po celém světě (SBU Power Systems) a technologická vyspělost dodavatelského partnera,
firmy Caterpillar.
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Energetické zabezpečení budov a technologických celků je jednou z klíčových činností divize Energetické systémy. Specialisté společnosti
Zeppelin CZ najdou řešení pro nepřetržitou dodávku elektrické i tepelné energie všude tam, kde je tato energie „životně“ důležitá. Během 23 let
na trhu instalovala divize v České republice i zahraničí více než 3 000 záložních energetických zdrojů, mimo jiné v řadě nemocnic, výzkumných
střediscích a laboratořích, v budovách integrovaného záchranného systému, na letištích v centru letového provozu, v armádních provozech nebo
v jaderných elektrárnách.

Komplexní dodávka nouzového zdroje elektrické energie zahrnuje:
• předprojektovou přípravu a konzultace
• zátěžovou analýzu
• projekt
• spolupráci při řešení rozvodny a dalších energetických systémů
• specifikaci a dodávku komponentů
• instalaci

• uvedení do provozu
• zaškolení obsluhy
• záruční i pozáruční servis
• dodávky náhradních dílů po celou dobu životnosti zařízení
• dálkový monitoring provozu energocentra

Produkty

1. Elektrocentrály Cat®
Co se týče technicky-provozních vlastností, představují elektrocentrály značky Cat®
světovou špičku. Výkon elektrocentrále dodávají nízkoemisní dieselové motory Cat®.
Elektrocentrály jsou hlavní součástí energocenter dodávaných společností Zeppelin CZ.
Výhody:

Použití:

• nízké provozní náklady
• dlouhá životnost a spolehlivost
• robustní konstrukce
• vysoký výkon při nízkých emisích
• výkonový rozsah od 200 kVA až po 3 100 kVA

• zabezpečené napájení elektrickou
energií budov a technologických
celků (jako součást energocenter)
• napájení elektrickou energií při pořádání
sportovních a kulturních akcí
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2. Energocentra NZ2®
Kompaktní energocentrum NZ2® je původním konstrukčním projektem Zeppelin CZ. Jedná se o sestavu elektrocentrály Cat s bezbateriovými zásobníky
energie a dalšími nezbytnými komponenty (palivový systém, vzduchotechnika, rozvaděč apod.), která je umístěna v konstrukci skříňového typu.
Energocentrum NZ2® je bezbateriový zdroj založený na akumulaci energie v rotujícím setrvačníku. Mechanický systém akumulace je oproti systémům
s choulostivými bateriovými zdroji spolehlivější a ekonomičtější.
Energocentrum NZ2® slouží k trvalému napájení důležitých elektrických obvodů při zhoršení kvality napájecí sítě nebo při výpadku této sítě.
Energocentrum NZ2® je odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám a je nasazováno především v aplikacích s mimořádnými požadavky na provozní
spolehlivost. Je hlavním exportním artiklem divize Energetické systémy
Nedílnou součástí dodávky energocentra od Zeppelin CZ je vypracování tzv. spolehlivostního projektu, který na základě matematické analýzy vstupních
podmínek definuje jistotu dodávky elektrické energie pro napájený objekt či technologický celek. Zákazník si také může objednat proškolení obsluhy či
dálkový on-line monitoring provozu z dispečinku Zeppelin CZ. Samozřejmostí je veškerý záruční i pozáruční servis.
Výhody:

Použití:

• dlouhodobá stabilita výkonu
• vysoká provozní spolehlivost
• kompaktní rozměry (mobilita)
• rychlý start
• nízké provozní náklady
• nízké emise
• možnost dálkového monitoringu
(až tisíce kilometrů)

• průmysl
• doprava/aviatika
• zdravotnictví
• telekomunikace
• státní správa
• energetika
• integrovaný záchranný systém

Kogenerační jednotky jsou generátory elektrické a tepelné energie. Společnost Zeppelin CZ je na český trh uvádí pod obchodním
názvem BOOMEL®. Palivem zdroje BOOMEL® může být zemní plyn nebo nafta, jsou možné i další alternativní druhy paliv (bioplyn,
nízkoenergetická paliva). Standardní výkonový rozsah je od 396 kW do 4 300 kW v jednom zdroji. Pro individuální projekty jsou
k dispozici zdroje až do výkonu 10 000 kW.
Kogenerační jednotky představují ekologickou variantu decentralizované výroby elektrické a tepelné energie. Pro kombinované
dodávky elektřiny a tepla se používají například v průmyslových a výrobních areálech, nemocnicích, plynových kotelnách, v zemědělských provozech (bioplynové stanice) i v bytových zástavbách.
Kogenerační jednotky od Zeppelin CZ najdou často uplatnění jako primární zdroj elektrické energie v lokalitách, kde v rozvodné
síti není k dispozici potřebný výkon.

Produkty

Speciální energocentra (energetika)
Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ dodává
i vysoce specializované energetické systémy (energocentra) pro
aplikace s mimořádnými bezpečnostními požadavky. Příkladem
takových speciálních energocenter jsou instalace nouzových
zdrojů v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

3. Záložní zdroje UPS
Záložní zdroje UPS umožňují krátkodobé nepřerušené napájení elektrických obvodů. Jsou vhodné zejména pro instalaci
v počítačových systémech. Společnost Zeppelin CZ nabízí záložní zdroje UPS předních světových výrobců. Podle potřeby jsou
dodávány buď jednotlivě, nebo spojené v modulárních systémech. Ke všem zdrojům UPS je poskytován záruční i pozáruční servis.
Dle způsobu akumulace elektrické energie se zdroje UPS dělí na:
• bateriové zdroje UPS
• rotační zdroje UPS
Výhody:
• jednoduchá obsluha
• tichý chod
• široké výkonové rozpětí (od 60 VA až po 500 kVA)
• možnost dodávky v modulárním provedení (až 4 MVA)
• možnost přepnutí do ekonomického režimu
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• malá zastavěná plocha
• vysoká životnost
• mechanický způsob
akumulace energie
• jednoduchá údržba
• nízké provozní náklady

Dle spalovaného paliva a použitých technologií se kogenerační jednotky dělí na:
• BOOMEL® NAT GAS – palivem je zemní plyn
• BOOMEL® LOW GAS® – palivem je bioplyn / skládkový plyn / kalový plyn
• BOOMEL® DUAL – palivem je motorová nafta ve směsi se zemním plynem
Výhody:
• nejmodernější, patentované technologie umožňující přenos energie s minimálními ztrátami
• hospodárnost provozu = vysoká efektivita využití paliva
• využíváním odpadního tepla při výrobě elektr. energie dochází až k 40% úspoře paliva
(ve srovnání s konvenčními technologiemi)
• rychlá návratnost investice (přebytky vyrobené elektrické energie může výrobce prodávat do veřejné rozvodné sítě)
• snadná obsluha a údržba – možnost dálkového ovládání (PC, mobil. telefon)

Vlastníte dieselový záložní zdroj? Chcete optimalizovat váš provoz na maximum
a urychlit návratnost počáteční investice? Řešením je technologie duálního spalování
BOOMEL®DUAL od společnosti Zeppelin CZ.
Principem technologie BOOMEL®DUAL je úprava pro kombinované spalování konvenčního (motorová nafta) a alternativního
(zemní plyn) paliva. Do válců upraveného dieselového motoru při splnění předepsaných podmínek proudí plyn a současně se
snižuje množství nafty. Poměr nafty a plynu může klesnout až na 30/70.
Instalace vlastní patentované technologie BOOMEL®DUAL od společnosti Zeppelin CZ znamená pro majitele dieselových záložních
zdrojů jak výraznou úsporu provozních nákladů, tak větší energetickou bezpečnost zálohovaného systému. Možnost spalování
více druhů paliv umožňuje vytvořit „energeticky bezpečný ostrov“ v rozsahu jedné budovy nebo celého areálu.
Základní funkcí zdroje nadále zůstává zabezpečení elektrické energie při výpadku sítě. Kromě toho je možné
agregát použít pro paralelní výrobu elektrické energie při náhlém navýšení spotřeby a pro výrobu tepla.
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2. Průmyslové a zástavbové motory Cat®
Dieselové motory značky Cat® dodávané společností Zeppelin CZ jsou charakteristické vysokou životností a nízkou
spotřebou, a to i v extrémních, například klimatických, podmínkách. Konstrukce motorů umožňuje individuální úpravy
pro konkrétní zástavby. Novější řady motorů Cat® jsou vybavené technologií ACERT pro efektivnější spalování paliva.
Dieselové motory značky Cat® se používají v řadě oblastí: v průmyslových strojích, automobilech, stavebních
a zemědělských strojích, v drážních vozidlech, na lodích a také jako pohony čerpadel a kompresorů.

Výhody:
• nízké provozní náklady
• možnosti individuálních úprav
dle potřeby zákazníka
• dlouhá životnost
Dle využití a výkonového rozsahu se motory
v nabídce společnosti Zeppelin CZ dělí na:
• průmyslové motory
výkonový rozsah: 140 kW - 900 kW
• lokomotivní motory
výkonový rozsah: 261 kW - 1700 kW
• lodní motory
výkonový rozsah: 93 kW - 2 525 kW

V sortimentu divize Energetické systémy najde zákazník rozmanitou škálu dieselových a plynových motorů značky Cat® s širokým uplatněním –
motory od Zeppelin CZ se používají v záložních zdrojích, kogeneračních jednotkách i jako pohonné jednotky například pro kompresorová
soustrojí, vrtné soupravy, armádní vozidla, drážní vozidla nebo lodě. V oblasti lodních motorů nabízí divize kromě motorů značky Cat® také
značku Fischer Panda. Při instalaci lokomotivních motorů spolupracuje divize Energetické systémy se společností CZ LOKO, a.s., která je
částečně vlastněna společností Zeppelin CZ. I v oblasti motorů se může zákazník spolehnout na komplexní služby – od poradenství, analýzy
projektu, instalaci až po servis a údržbu.

Produkty

1. Plynové motory Cat®
Plynové motory výrobce Caterpillar se nejčastěji uplatní jako jednotky pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie (více viz Kogenerační
jednotky). Všechny plynové motory Cat® jsou elektronicky řízené a pracují na principu spalování neobohacené směsi. Jsou úsporné a dosahují velmi
nízkých emisních limitů oxidů dusíku. Vybrané plynové motory Cat® mohou spalovat i nízkovýhřevné plyny, jako jsou skládkové plyny, bioplyny
z čističek odpadních vod nebo plyny vznikající jako druhotný produkt při těžbě surovin. Nejmodernější plynové motory Cat CG (dříve MWM) a
3516/20H se vyznačují mimořádně vysokou účinností.

Lokomotivní motory Cat®
Jednou z významných činností divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ jsou dodávky motorů pro drážní vozidla,
které jsou realizovány ve spolupráci s dceřinou společností CZ LOKO,a.s. Ta disponuje vlastní projekční a konstrukční
kanceláří a je schopná zpracovávat projekty modernizací nejrůznějších typů lokomotiv z celé Evropy. Lokomotivní motory
Cat® jsou po energocentrech NZ2® dalším důležitým exportním artiklem společnosti Zeppelin CZ.
Lokomotivní motory značky Cat® se hodí pro všechny druhy kolejové dopravy, mohou být instalovány v traťových
a posunovacích lokomotivách i v osobních motorových vozidlech, a to v provedení diesel-elektrického nebo diesel-hydraulického přenosu výkonu.
V případě dodávky lokomotivních motorů dodávaných
společností Zeppelin CZ oceňují zákazníci garantovanou
kvalitu dodávek, komplexní služby a výbornou koordinaci
klíčových obchodních, technicko-konstrukčních, výrobních
a servisních činností.

Výhody:
• nízké provozní náklady
• nízké emise
• výkonový rozsah od 200 kW do 6 000 kW
• spalování nízkovýhřevných plynů
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Lodní motory Cat® a Fischer Panda
V oblasti námořní a říční dopravy jsou motory Cat® světoznámou
a uznávanou veličinou. Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin
CZ nabízí komplexní pohonná řešení pro oba typy dopravy. V minulosti
se podílela například na rekonstrukci říčních plavidel na řekách Labe
a Vltava. Pro menší plavidla nabízí ve svém sortimentu lodní motory
a elektrocentrály značky Fischer Panda.

|8

