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ŽOS Trnava a. s. je moderní společ
vodně používaný boxový systém změnil
nost, jejíž přítomnost a budoucnost sto
na pásový. Takto bylo možné opravovat
jí na základech bohaté tradice. Koře
3 500 nákladních vozů ročně. Rozsáhlé
ny sahají k první opravně železničních
investice do vybudování nových a rekon
vozů (vagonů) na Slovensku. Již v srp
strukce původních objektů závodu, zahá
nu 1925 byla ve fir
mě Vozovka Trnava
provedena první re
vize nákladního vozu
CRN 111885. Z pů
vodního podniku se
63 zaměstnanci se bě
hem následujících de
setiletí stala největší
opravárenskou spo
lečností v oboru ve
střední Evropě.
Rozvoj železnič
ní dopravy na úze
mí Slovenska v první
polovině 19. století si
vynutil zvýšenou po
třebu údržby doprav Obr. 1. Osobní vůz po rekonstrukci a modernizaci
jené v roce 1968, narýsovaly základ sou
časného podniku. Od konce 60. let mi
nulého století se ročně opravilo více než
10 000 nákladních vozů.
V říjnu 1994 se firma transformovala
do současné právní formy – akciové spo
lečnosti ŽOS Trnava. Přirozeným růstem,

modernizací a inovacemi postupně vzni
kal technicky vyspělý závod disponující
komplexní technologickou základnou.
Provádějí se zde opravy všech druhů ná
kladních i osobních vozů běžné a speciál
ní konstrukce, modernizace a přestavby
vozů (obr. 1, obr. 2), strojařská kooperač
ní výroba pro zahraniční partnery a vyrá
bějí se vozy nové. Mezi zákazníky společ
nosti patří významné firmy v sektoru ná
kladní a osobní železniční dopravy nebo
podniky z různých odvětví s vlastními
přepravními kapacitami – ZSSK Cargo,
Železničná spoločnosť Slovensko, ČD,
ČD Cargo, DB, ÖBB, SBB CFF FFS,
Slovnaft, HOLCIM, Krone, NACCO
a mnoho dalších.
Projekt výměny dosavadní osvětlo
vací soustavy za moderní, energeticky
efektivní a splňující technické požadav
ky se týkal hlavní výrobní haly závodu,
N2, o rozloze 50 000 m² (obr. 3). Původ
ní soustavu tvořilo 1 118 průmyslových
závěsných svítidel se 400W halogenido
vými výbojkami. Roční spotřeba elek
trické energie byla 1 291 MW·h. Vedle
vysokých nákladů na energii byla další
nevýhodou nutnost vyměňovat světelné
zdroje v závislosti na jejich době života.
Průměrná intenzita osvětlení dosahova
la pouze 150 lx.

Obr. 2. Cisterna
a) před rekonstrukcí,
b) po rekonstrukci a modernizaci

ních prostředků. Za tímto účelem byly
v Trnavě v letech 1922 až 1924 postaveny
dílny na opravu nákladních vozů. V ob
dobí následujícím se hledal optimální sys
tém organizace oprav. Vlivem zvýšených
kapacitních požadavků na opravy poško
zených vozů po druhé světové válce se pů
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Obr. 3. Letecký snímek areálu závodu ŽOS Trnava
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cí jednotce. Průmyslové svítidlo DISANO
Astro LED je robustní hliníkový odlitek
s masivním chladičem, opatřený difu
zorem z kaleného skla o tloušťce 4 mm,
s vysokým stupněm krytí a mechanickou
odolností IP66/IK08, nízkým poklesem
světelného toku během života – L70B20
80 000 h.
Spotřeba svítidla včetně ztrát je 269,6 W
– tedy celé soustavy 610,68 MW·h/rok.
Vzhledem k tomu, že střešní konstruk
ce haly je vybavena světlíky, využíva
jí se díky čidlům i příspěvky denního
světla. Touto optimalizací se celková
spotřeba elektrické energie celé osvětlo
vací soustavy snížila na 488,54 MW·h/
/rok. Celková úspora ve srovnání s pů
vodním stavem je tudíž 62 %, a to při do
sažení dvojnásobné průměrné intenzity
osvětlení 300 lx a eliminaci nutného ser
visu konvenčních svítidel, tj. výměn svě
telných zdrojů.
Obr. 4. Nová osvětlovací soustava se svítidly DISANO 1789 Astro 32 LED

Na tomto rozsáhlém projektu se podí
lely společnosti:
– SE Predaj s. r. o. (Slovenské elektrár
ne), autor a koordinátor projektu, fi
nancování prostřednictvím EPC,
– DISANO Illuminazione S. p. A., vý
robce svítidel, technické poradenství,
– Ampera s. r. o., projekty a provedení
elektroinstalace včetně svítidel a systé
mu DALI,
– Slovex Alfa s. r. o., distributor Disano/
/Fosnova.

Obr. 5. Highbay DISANO 1789 Astro 32 LED – optická část svítidla

V návaznosti na svě
telnětechnické výpo
čty, analýzu provozních
nákladů a zpracování
projektové dokumen
tace byla nainstalována
nová soustava (obr. 4).
Konkrétně 726 svítidel
highbay (hlubokozářič)
s integrovanými LED
moduly, typ DISANO
1789 Astro 32 LED (obr. 5
a obr. 6), a dále i řídi
cí systém DALI, který
umožňuje skupinové
nebo individuální ovlá
dání svítidel a jejich dia
gnostiku. Svítidla jsou
vybavena dvěma samo
statnými rychlokonek
tory – první pro napá
jení svítidla z elektrické
sítě a druhý pro připoje
ní na linku DALI k řídi
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Obr. 6. Highbay DISANO 1789 Astro 32 LED – zavěšení a připojení svítidla
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