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EXO HIGHPOWER s.r.o. se zabývá provozování trafostanic a poskytování pohotovostní služby v 

energetice a průmyslu. 

Správa a pravidelná údržba energetického zařízení patří k základním úkonům odpovědného 

podnikového hospodáře. Tato činnost vyžaduje také zkušeného energetika, zároveň odborníka na 

elektrotechniku, revizního technika a sklad MTZ. V případě poruchy nebo havárie přesto budete ve 

velkém napětí, zda zásahová servisní firma přijede, za jak dlouho závadu odstraní, a nakonec kolik 

zásah bude stát. 

Společnost EXO HIGHPOWER umí převzít tuto starost za Vás a komplexně ji technicky zajistit. 

Dokonce i v oblasti zásahových časů dostanete garanci nástupu a v oblasti servisních nákladů budete 

znát servisní cenu mnohem dříve, nežli tato situace nastane. 

Společnost EXO HIGHPOWER nabízí v oblasti podnikové energetiky služby v péči o energetické 

zařízení zákazníka. Pravidelnou údržbou a kontrolou předcházíme nenadálé havárii. Součástí našeho 

servisu je také doporučení postupných kroků plánované obměny rizikových komponent. Zvláště v 

provozech, kde je plynulá dodávka elektřiny strategicky důležitá, přináší naše služba nemalé úspory. 

Nabízíme 3 druhy servisů: 

Základní servis – minimální péče o energetické zařízení zákazníka požadované vyhláškou. Pravidelnou 

údržbou, revizi a kontrolou předcházíte nenadálé havárii.  

Standardní servis – standardní péče o energetické zařízení zákazníka požadované vyhláškou a v 

souladu s odpovědným přístupem energetického hospodáře. Pravidelnou údržbou, revizí a kontrolou 

významně předcházíte nenadálé havárii.  

Kompletní servis – nejkomfortnější péče o energetické zařízení zákazníka. Jedná se o službu s 

naplněním nejvyššího standardu odpovědnosti za energetiku a navázaných výrobních provozů a 

procesů. Kompletní servis je služba rozšířená o zajišťovací návaznosti, zajištění chodu podnikového 

úseku i v případě rozsáhlé či komplikované havárie. 

 

Všechny naše služby obsahují: 

1. Celkovou prohlídku zařízení 1x nebo 2x za rok 

2. Celkovou prohlídku zařízení včetně revizní zprávy dle ČSN 1x za 2 nebo 4 roky 

3. Garantovaný dojezdový čas 

4. Servisní smlouvu 

5. Zvýhodněné ceny montáží 

6.           Zajištění náhradního zdroje napájení 

 

V současné době již spravujeme a držíme pohotovost u cca. 150 trafostanic po celé České republice. 


