
KOMPLEXNÍ MOBILNÍ ROZVODY



Kdo jsme?
KEROSIN – komplexní mobilní rozvody

Realizujeme prozatímní elektrické rozvody. Optimálně a chytře.  
Nabízíme instalaci, pronájem a servis mobilních zařízení.

Zajistíme vám elektrickou energii, kamerový dohled nebo přístupový 
systém a to prakticky kdekoliv. Veškeré zařízení vám zapůjčíme 
a o vše se postaráme. Ušetříme vám starosti a čas. Naše výrobky 
jsou obnovitelné a nezatěžují životní prostředí. 
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Dieselagregáty

Kabelové přejezdy

VSTUP NA 
STAVENIŠTĚ

Vrátnice
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Co děláme? Proč s námi?
Patnáct let působíme v oboru elektroinstalací na stavbách v Česku 
i v zahraničí. Na startu naší společnosti stála silná potřeba provést 
revoluci v řešení elektroinstalací. 

Máme za to, že lze elektroinstalace provádět jednodušeji a efektivněji. 
Naše zařízení se nejčastěji uplatňují na stavbách, v průmyslových 
areálech, na festivalech, výstavách a jiných open-air akcích.
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dieselagregáty

kamerové systémy

Nově vyvinutý program vám ulehčí 
plánování a umožnění vložit naše 
zařízení přímo do vašeho projektu.

Veškeré výrobky jsou udržitelné  
a v souladu s naším ekologickým 
kodexem. Dbáme o dlouhou  
životnost zařízení.

Veškeré komponenty nutné pro 
napojení vašich zařízení máme vždy 
skladem a v dostatečném množství.

Nabízíme instalaci, pronájem a servis 
mobilních zařízení pro společenské 
akce i na stavby.

Obnovitelnost

Chytrá aplikace Rychlé řešení

Komplexní zajištění
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Vytvořili jsme pro vás aplikaci, 
která vám ulehčí plánování, 
představu o rozmístění zařízení 
na stavbě a ihned vám předá 
informaci o nákladech na 
zřízení.

Dle vašeho rozmístění zařízení 
se automaticky spočítají 
průřezy kabeláží a jejich délky.

Na našich stránkách si sami 
můžete navrhnout vaše 
staveniště. Tedy rozmístit 
veškerá zařízení jako 
trafostanice, diesely, rozvaděče, 
kamery, osvětlení apod.

Cena za nájem a instalaci se 
vám kalkuluje online a ihned. 
Vaše náklady máte tedy plně 
pod kontrolou.

Webová aplikace
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Nabízíme instalaci  
a pronájem
Rozvaděče
Kamerový systém
Mobilní dieselagregáty
Trafostanice
Přístupový systém s měřením teploty
Elektroinstalace
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Rozvaděče

vzdálený odečet

otřesový senzor hlídač/otevření

Rozvaděče jsou v síti IOT .

Uvnitř rozvaděče je 
otřesový senzor (tříosý 
akcelerometr), jestliže se 
s rozvaděčem něco děje, 
víme o tom.

U rozvaděčů monitorujeme 
i informaci, zda jsou pod 
proudem. O případné 
poruše na vedení, víme 
tedy ihned a můžeme 
obratem zasáhnout.

Rozvaděče jsou 
monitorovány GPS, žádný 
se nám tedy neztratí 
a máme perfektní přehled 
o tom, kde jsou.

Senzor, který rozpozná 
otevření rozvaděče, hlídá 
neoprávněné vniknutí do 
rozvaděče a chrání vaše 
pracovníky před úrazem.

Elektroměry odečítáme 
vzdáleně a údaje 
o spotřebě můžeme 
zasílat každý den.

Pronajímáme vysoce kvalitní 
rozvaděče, které máme vždy 
skladem v dostatečném 
množství. 
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Kamerový 
systém
Instalujeme mobilní kamerové 
systémy všude tam, kde je pokrytí 
operátora a připojení 230 V.

kamera

REC

voděodolný

Kamery jsou v síti IOT.

U mobilních kamer 
sledujeme i informaci, 
zda jsou pod proudem. 
O případné poruše 
na vedení, víme ihned 
a můžeme obratem 
zasáhnout.

Rozvaděč kamery je 
samozřejmě robustní, 
uzamčený, voděodolný 
proti stříkající vodě.

 Užíváme kamery s 5Mpix 
rozlišením, 20fps, H.265+/ 
a-iris motor zoom., 2.7-13.5 
mm (100–28st) / WDR / IR 
přísvit 50m /AI.

Vaše stavba je 
monitorována i při 
výpadku proudu. Kamera 
obsahuje baterii, která 
v případě bezproudí 
zajistí napájení kamery na 
dalších 24 hodin.

Doba zálohy kamerového 
záznamu je v plném 
rozlišení 5 Mpx celkem 3,5 
dne. Tuto dobu lze navýšit 
až na 14 dní, v závislosti 
na požadované kvalitě 
rozlišení.
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Trafostanice
Zajistíme pronájem trafostanic všech 
výkonových tipů pro připojení k síti 6, 22, 35 
kVA. Vyjednáme s distributory dočasnou 
přípojku z VN i NN.

Mobilní 
dieselagregáty
Zajistíme pronájem všech výkonových 
typů dieselagregátů s obsluhou po celou 
dobu realizace, včetně palivového 
hospodářství.
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s měřením teploty

Přístupový  
systém

počet pracovníků

rozpoznání obličeje

rozpoznání obličeje turniket/závora

 Pro povolení průchodu 
je kromě korektní 
autentizace uživatele 
možné také vyžadovat 
splnění podmínky 
naměřené tělesné teploty, 
nasazené roušky nebo 
kombinace obojího. Při 
zvýšené tělesné teplotě 
nebo nenasazené roušce 
je přístup odmítnut.

 Pomocí přístupových 
mechanismů (turniket, 
závora) chráníte hmotný 
i nehmotný majetek 
firmy, získáváte přehled 
o pohybu pracovníků 
po areálu a kontrolujete 
přístup ke chráněným 
firemním informacím.

Zároveň je po rozpoznání 
obličeje údaj odeslán do 
docházkového systému, 
který je určen k evidenci 
a automatickému 
zpracování odpracované 
doby s využitím 
identifikačních médií.

Ihned máte informaci, 
kolik pracovníků je právě 
na stavbě. Tato data 
můžete kontrolovat jak na 
svém osobním počítači, 
tak na svém mobilním 
telefonu.

Nastavíme vám online přehled 
o počtu příchozích osob. Jedná 
se o komplexní vstupní systém.
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Elektroinstalace
Provádíme kompletní kabelové rozvody 
na plochách až do několika km2. Veškeré 
komponenty máme vždy skladem. Po 
ukončení nájmu je demontujeme.

Naše společnost získala označení Zelená firma®.

Cílem tohoto projektu je ochrana životního prostředí pomocí 
zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů 
elektrických a elektronických zařízení.
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Telefon

+420 724 879 612

E-mail

obchod@kerosin.cz

Adresa

Michelská 18/12a,  
140 00 Praha 4

Web

www.kerosin.cz

Kontakt na KEROSIN


