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ABS  –  ELEKTRO   s.r.o.  PLZE

1. Stru ná charakteristika

ABS  –  ELEKTRO   s..r.o.    byla  založenou   4.  listopadu   r.   1998  se   zam ením  na  dodávky  silnoproudých   a
slaboproudých  rozvod .   Od roku 2006 se zakázky rozší ily o dodávky strukturované kabeláže, optické sít , EZS,
kamerové  systémy  a  p ipravuje  techniky  pro  montáže  EPS.  V  sou asné  dob   zam stnává  spole nost  ABS  –
ELEKTRO 20 montážních  pracovník ,  kte í spl ují  podmínky  vyhlášky  50/78  Sb.  a  4  techniky se zam ením
na jednotlivé profese.  Firma  je  kompletn   vybavena  moderní  technikou  BOSCH, HILTI, LANCIER,
kompresory ATLAS, ATMOS, JSB, IVECO atd.  Dále disponuje  9 osobními a dv ma nákladními vozidly,  která
umož ují montáže v rámci  eské  republiky. Od 16. ervna 2006 je spole nost držitelem certifikátu ISO
9001:2001.

 2.   Rozsah  innosti  firmy

   Kompletní  dodávky   a   montáže  silnoproudých  elektroinstalací

   Dodávky  a   montáže  slaboproudých   rozvod

Zabezpe ovací  systémy  budov

Dodávky  a  montáže   el.  P ímotopných   konvektor   ízených  PC

Dodávky  a  montáže   podlahového  vytáp ní

Sekunderní   p ípojky  a  rozvody   nn,  v etn   zemních   prací

Dodávky  a  montáže  ve ejného  osv tlení,  v etn   zemních   prací

Montáže  optických  kabel

Dodávky  a   montáž   p ep ových  ochran  a  filtr   pro   telekomunika ní,  datové  a

elektrické   nn   sít

    Montáž  a   dodávka   zdroj   záložního  napájení  všech  výkon

    Montáž  a   dodávka  strukturované kabeláže RaM a Panduit

    Montáž  EZS a kamerových systém
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3.      Referen ní   seznam   vybraných   realizovaných   staveb silnoproudých rozvod :

        Vnit ní   rozvody   DON  95  -  Bankovní   sí
        Vyšet ovna  CT  FN  Plze   -  pro  firmu  SIEMENS
        erpací   stanice  British  -  Petroleum  Plze ,  Lidická  ul.
        erpací   stanice  DOA  Domažlice   -   pro firmu  Agropodnik  Domažlice

        Objekt   obvodové  služebny  Z E  Zbiroh  -  Z E  Plze
        Úprava  ídícího   systému  p ímotopného  vytáp ní  budovy  RZ  Z E  Plze
        Montážní   hala  autosalonu  RICARDO  Plze ,  Lidická  ul.
        D m  s pe ovatelskou  službou  Kamenný  Újezd  -  pro  MÚ  Ný any
        Studio  HARMONIE  Slovanská  16,  Plze
        Pokládka  optických  kabel   -  EZ  Po erady,  Vyškov,  Chrást,  P eštice
        Rekonstrukce    elektroinstalace   ZKZ  Horní   B íza
        Rekonstrukce   elektroinstalace  skladového  hospodá ství  Závodu  aplikované  chemie Plze ,  Koterovská  ul.
        Elektroinstalace   kotelny  a   velínu  IPS  Praha
        Skladová   hala  -  Papírna  Plze
        Obvodní  odd lení   Policie   Be ov
        Rekonstrukce   laborato e  SINDAT
        Zálohovaná   sí    -  náhradní   zdroj   Z E  K. Vary
        Rekonstrukce   el.  Instalace  TYPOS  Plze
        Úhlavský  kanaliza ní  sb ra   -  kompletní  elektroinstalace  v . P ípojek
        D m  s pe ovatelskou  službou   Dob any
        Administrativní  budova  ul.  Pluku   1,  Praha
        Rozvody   kabelové  televize  MKR  Plze -Bory

Elektroinstalace vzduchotechniky Pražský hrad
Závod na zpracování dr bežího masa Plze  Bory

4.      Referen ní   seznam   realizovaných   komplexních  dodávek  v etn   instalace  prvk
         odrušení   a   ochrany  proti  p ep tí

        Rekonstrukce   Krajského  dispe inku  Z E  a.s.
        Dodávka  a   montáž  ochrany  proti  p ep tí  pro  eský  hydrometeorologický  ústav  Plze
        objekt  Malostranská  a  Denisovo  náb eží
        Dodávky  a  montáž  energocentra  v objektu  Rozvodny  Z E  a.s.  Klatovy
        Rekonstrukce  rozvod   a  instalace  záložních  zdroj   pro  DTÚ  Z E  v objektech  Plze   a  Chrást
        Dodávka  a   montáž  ochrany  proti   p ep tí   v  objektu    Západo eské  university  Plze
        Rekonstrukce  p ipojení  server   Z E   a.s.  Plze
        Dodávka  a  montáž   ochrany  proti  p ep tí  v komplexu  bývalého  státního  zámku  Oselce u  Nepomuka

          Výstavba rodinných dom

        Rodinné domy Slivenec, Pitkovice, eporyje, Libuš, Hostivice  -  300 ks RD
        a bytové nástavby pro jednotlivé zákazníky a stavební firmy.

         Výstavba bytových jednotek

  Plzenecká ulice v Plzni -   41 bytových jednotek
  Farského ulice v Plzni - 8 bytových jednotek
  Majerova ulice v Plze  - 40 bytových jednotek
  Rokycany - 19 bytových jednotek
  Bor u Tachova - 104 bytových jednotek
  Koterovská ulice v Plzni - 15 bytových jednotek
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Pr myslové objekty, kulturní za ízení

- osv tlení výr.haly REXAM BEVERAGE
- elektroinstalace školy Dob any
- elektroinstalace hala BONTAZ
- elektroinstalace radnice Dob any
- elektroinstalace d m služeb Dýšina
- silnoproudé rozvody „Šafa ík v pavilon“
- elektroinstalace hal Alliance Healthcare
- elektroinstalace NAVA
- elektroinstalace nemocnice – kardiochirurgie, endoskopie, plast.chirurgie a další
- elektroinstalace haly CHRIST CAR WASCH
- elektroinstalace hala HBH Osek
- elektroinstalace tiskárna St íbro
- elektroinstalace víceú elového za ízení Sokolovská 1011

             Ve ejné osv tlení

- osv tlení ižice
- osv tlení h išt  Brojova Plze
- osv tlení Alliance Healthcare
- osv tlení most Sokolov
- osv tlení META Plze
- osv tlení Plze  Bru ná
- osv tlení Plze  Bory
- osv tlení h išt  Senco Plze

           Ostatní

Kancelá  VIP Škoda Orlík
Jídelna Škoda Orlík
Rekonstrukce stoupacího vedení

- Rokycanská 24,28 Plze
- Pelh imovská 338/7 Praha

          Servisní služby, revize

- NB Plze
- eský Rozhlas Plze
- VOZP Plze
- Schunk Plze
- Hypernova, Albert

a  další   práce menšího  rozsahu,  které  zde  již   nejsou  uvedeny.

5.      Seznam stroj  a za ízení p ipravených k výstavb

Pro zafukování OK : LANCIER SUPER, kompresor ATLA COBCO XAS 175, RENOLD TRAFIC 1TB 1G, 1TB 2G
                                  eza e trubek, kalibry, stá ecí za ízení atd. je dodávka orginal LANCIER

Zemní práce : subdodavatel – Bagr BOBCAT, JCB, nákladní auta IVECO, MERCEDES, 14 dodávek, Kompresor DC
200, kompresor COBCO, eza ky, p chy, desky. Po et zam stnanc  39.

Pro montáž OK : sva ka OK RXS 77, m ení reflektometr EXFO FTB 100, m ení p ímou metodou FOT – 30 A,
FOT 302 X – 23BL-EI

                a  další   práce menšího  rozsahu,  které  zde  již   nejsou  uvedeny.
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Provedené montáže optických kabel
Zákazník :
Správa informa ních technologií m sta Plzn
Výstavba metropolitní sít  - trasa 1 : MMP Kolárova 4 – Radnice, nám. Republiky 1  ( 24 vláken )
                                              trasa 2 : P epojení OK ÚMO 1 alej Svobody – Léka ská fakulta, Lidická ( 48 vláken )
                                              trasa 3 : Výstavba optické trasy ÚMO 1, alej Svobody – LF, Lidická ( 24 vláken )
                                              trasa 4 : Výstavba OK 28. ZŠ – MŠ Slovany  ( 8 vláken )
                                              trasa 5 : Montáž OK 31 ZŠ T. Brzkové – MŠ Lochotín  ( 4 vlákna )
                                              trasa 6 : P epojení optické sít  KERIO, Havlí kova ul. ( 24 vláken )
                                              trasa 7 : Rozší ení optické sít  ÚP Kaplí ova – HZS Kuplí ova – Univerzita ( 24 vláken )
V sou asné dob  provádíme stavební a montážní práce na akci Mikulášské nám – Jiráskovo nám stí, kde budou
provedeny výkopové práce cca 400 m a následn  zafouknutí a montáž OK 24 vláken.

EZ
Výstavba optické sít  RZ 110/22 kV Horní Slavkov ( 36 vláken ) probíhá do r 2009
V sou asné dob  projednáváme dodávky modul  pro stavby EZu

EMG – SAG Elektro
Výstavba optické sít  RZ Guldenerova ( 4 vlákna )
Výstavba optické sít  ELÚ 3 Škoda  Plze  ( 8 vláken )
Výstavba OK RZ Sedl any ( 96 vláken )

INGOS Praha
Výstavba optické sít  RZ Hracholusky ( 24 vláken )
Výstavba optické sít OV Plze  ( 8 vláken )
Výstavba optické sít OV Plze  II etapa ( 12 vláken )
Výstavba optické sít  VD Žlutice – probíhá
Výstavba optické sít  VD Husinec – probíhá

Pro zajímavost pouze dopl uji, ceny za montáž ( sva ení ) OK se pohybuje od 350 – 400 K / svár a m ení se pohybují
od 380 – 480 K / vlákno.

Provedené montáže Strukturované kabeláže
sto Stod

Výstavba strukturované kabeláže ( 96 zásuvek )
TRI Sport
Výstavba strukturované kabeláže ( 26 zásuvek )
Protetika Lochotín
Výstavba strukturované kabeláže ( 12 zásuvek )

R Svojkovice
Výstavba strukturované kabeláže ( 22 zásuvek )

V sou asné dob  probíhá výstavba strukturované kabeláže ve škole Dob any v po tu 270 datových zásuvek a ve škole
Kozojedy v po tu 130 datových zásuvek.
Dále je provedeno v 21 RD a školkách strukturovaná kabeláž od 5 do 11 zásuvek, které zde nejsou sepsány

ipravujeme od února 2 strukturované kabeláže v tšího rozsahu 11 a 16 km datových kabel  s 280 dat. zásuvkami

Provedené montáže ozvu ení

Výstavba ozvu ení v objektu Protetika Lochotín
Výstavba ozvu ení škola Stod
Výstavba ozvu ení  MEDICAL BETY

V sou asné dob  provádí spole nost výstavbu ozvu ení v objektu škola Dob any – cca 60 reproduktor  + 2 centrální
ozvu ovaní pulty. Výstavba se provádí z technologie BOSCH.
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Provedené montáže EZS
EZS – Škola Stod
EZS – MEDICAL BETY
EZS – Protetika
EZS – Vodní dílo Žlutice - probíhá
EZS – Vodní dílo Husinec - probíhá

Dále provádíme drobné EZS systémy pro RD, které zde nejsou vypsány. Dle požadavk  zákazníka provádíme p ipojení
na PCO dle místa umíst ní ochranného objektu.

Provedené montáže kamerového systému

V sou asné dob  probíhá školení zam stnanc  pro výstavbu složit jších kamerových systém . První kamerové systémy
byly namontovány  na 5 sb rných dvorech v okolí Plzn .

CCTV – Tri Sport Plze
CCTV – Sb rný dv r T emešná
CCTV – Sb rný dv r Št novice
CCTV – Sb rný dv r Horní B íza
CCTV – Sb rný dv r Zbiroh
CCTV – Sb rný dv r Doubravka
CCTV – Vodní dílo Husinec – probíhá
CCTV - Vodní dílo Žlutice - probíhá

a  další   práce menšího  rozsahu,  které  zde  již   nejsou  uvedeny.

Naši nejvýznamn jší zákazníci

Malý stavební a montážní spol. s.r.o, Dob any
Stav Partner spol. s.r.o., Klatovská 143, Plze
Sipa spol. s.r.o., Skvrnanská 52, Plze
Panelopa Trade s.r.o., Skvrnanská 54, Plze
PK Mont s.r.o., Karlická 311, ernošce
OB- Stavin s.r.o., Klášterní 25, Plze
Elektromonta s.r.o., Plachého 46, Plze
AD Creative s.r.o., Na Roudné 80, Plze
AIP-R s.r.o., Brojova 16, Plze
Škoda Power a.s., Tylova 1/57, Plze
Suptel s.r.o., H bitovní 15, Plze
Solitaire s.r.o., Zahradní 21, Plze
Rexan Beverage Can s.r.o., Dýšiná 292
Plze ská energetika a.s., Tylova 57, Plze
Nava Tisk spol. s.r.o., Hánkova 6, Plze
Správa Informa ních Technologií m sta Plzn , Dominikánská 4
Christ Car Wash s.r.o., Koterovská 175, Plze

eská Národní Banka, Husova 10, Plze
eská pošta a.s., Politických v  29/4, Praha 1
eský rozhlas, Nám. Míru 10, Plze

Aliance Healthcare s.r.o., Podle trati 624/7, Praha
Ingos s.r.o., K Nouzovu 2090, Praha

EZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, D ín
SAG EMG Elektro s.r.o., Guldenerova 2, Plze
Univerzita Karlova v Praze – Léka ská fakulta v Plzni, Lidická 1


