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Návod k montáži, obsluze a údržbě 
rozvaděčů vn 
D 1200 

jmenovité napětí 25 kV 
jmenovitý proud 630 A 
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Všeobecné informace 

Kompaktní vzduchem izolovaný rozvaděč typu  
D 1200 splňuje při velmi malých nárocích na 
zástavbový prostor požadavky ekologického 
bezúdržbového provozu. Rozvaděč je osazen 
dlouhodobě ověřenými odpínači H 27, které jsou 10 
let bezúdržbové.  

Standardně je dodáván v osazení 2 + 1 a 3 + 1,  
s pojistkovým odpínačem v levém horním poli. Na 
přání je možné dodat zrcadlové provedení  
s pojistkovým odpínačem v pravém horním poli, 
případně provedení 2 + 2 se dvěma pojistkovými 
odpínači v horní části.  

Z čelní strany je rozvaděč uzavřen dveřmi  
s průhledy z lepeného bezpečnostního skla.  

Strana směrem k transformátoru je uzavřena do 
výše 1230 mm krytem z ocelového plechu  
o tloušťce 2 mm. Protilehlá strana je otevřená a je 
po ní veden kabel k hornímu odpínači. K zakrytí 
bočního kabelového prostoru z přední strany je 
dodáván 140 mm široký kryt. Nahoře je umístěn 
ocelový plech o tloušťce 0,8 mm, uzpůsobený pro 
odvod přetlaku.  

Do kabelového prostoru je rozvaděč otevřený. 
Zadní strana je otevřená, na přání uzavřená. 

Pro bezpečnou práci je každé pole vybaveno 
vodícími lištami pro zasunutí izolační přepážky do 
odpojené dráhy odpínače. 

Při potřebě umístit rozvaděč do prostoru je možné 
pravou stranu uzavřít. Horní pravé pole pak musí 
zůstat neosazené. 

Obě horní pole mohou být podle potřeby vybavena 
odpínači s pojistkami, nebo vývodovými odpínači. 
Spodní pole mohou být vybavena pouze odpínači 
pro kabelové vývody.  

Každý ze čtyř namontovaných odpínačů včetně 
pojistkových je možné vybavit uzemňovači  
se zkratovou zapínací schopností. 

Rozměry rozvaděče: 
 šířka  1200 mm (+140 mm) 

 hloubka  1100 mm 
 výška  2100 mm 

Hmotnost rozvaděče je cca 480 kg. 

 
 

Technická data 

jmenovité napětí 25 kV 
jmenovitý proud 630 A 
jmenovitý  krátkodobý proud 16 kA 
jmenovitý dynamický proud 40 kA 
teplota okolí (třída „mínus 15 vnitřní“ podle ČSN EN 62271-1) -15 ~ +40 °C 
průměr během 24 hod max. +35 °C 
odolnost proti vnitřnímu obloukovému zkratu 20 kA, 1s 
jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu  

proti zemi, mezi póly a mezi rozpojenými kontakty 50 kV 
v odpojovací dráze 60 kV 

jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu  
proti zemi, mezi póly a mezi rozpojenými kontakty 125 kV 
v odpojovací dráze 145 kV 
krytí IP 3X 

 

 

Manipulace s rozvaděčem 

 Jeřábem – zavěšení polí na upevňovací oka – po konečné montáži upevňovací oka demontovat. 
 Vysokozdvižným vozíkem – při dopravě nutno pod rám skříně vložit palety nebo hranoly. 

  

Doprava jeřábem Doprava vysokozdvižným vozíkem 

minimálně 1m
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Skladování  

Pole rozvaděče musí být až do okamžiku montáže uložena v suchém a dostatečně větraném prostoru, chráněná 
proti znečištění, vlhkostí a poškozením.  

 
 

Ovládání 

Odpínač a uzemňovač 

 Ruční pohon 
o ovládání pomocí násuvné páky se šestihranem SW 24  

 Motorový pohon 
o dálkovým ovládáním, případně po přepnutí do režimu místního řízení tlačítky umístěnými na 

skříni rozvaděče 
o nouzové ovládání pomocí násuvné páky se šestihranem SW 24  

 Po automatickém vybavení odpínačů (pojistkou nebo pracovní spouští) zůstává spínací hřídel v zapnuté 
poloze a pro opětné zapnutí je třeba ji nejprve uvést do vypnuté polohy. 

 

 

Práce na rozvaděči 

Oddělení částí pod napětím 

- zasunutím izolační násuvné přepážky do rozpojené dráhy odpínače ( provádí se při zavřených 
dveřích rozvaděče) 

Zkratování 

- vestavěným uzemňovačem (uzemňovače použité v rozvaděči mají zkratovou zapínací schopnost) 

Přezkoušení beznapěťového stavu 

- klasickou zkoušečkou 
- u polí vybavených kapacitními snímači zásuvným indikátorem napětí 

Fázování 

- jednopólovou fázovací soupravou 
- u polí vybavených kapacitními snímači srovnávacím fázovým měřícím přístrojem 

 
 

Připojení kabelů 

Vývody přístrojů jsou určeny pro montáž běžných kabelových koncovek s okem pro svorkový šroub M12. 

Rozvaděče je standardně určen pro spojení kabelovým vývodem. Je osazen nastavitelnými konzolami 
s kabelovými příchytkami pro upevnění kabelů. Konzoly jsou při přepravě rozvaděče umístěny směrem nahoru. 
Při montáži je nutno tyto konzoly otočit směrem dolů do kabelového prostoru. Kabely musí být vždy řádně 
připevněny ke konzolám. 

Připojování kabelových koncovek je třeba provádět tak, aby při utahování šroubů M12 na vývodech odpínače 
nedošlo k nežádoucímu pnutí a tím poškození odpínače nebo koncovky. Šrouby M12 utahujeme momentem  
75 Nm s držením druhého klíče v protipoloze (nesmí dojít k mechanickému namáhání vývodů). Pro připojení 
horního kabelového vývodu platí stejná pravidla jako pro připojování kabelového vývodu. 

 
 

Montáž omezovačů přepětí 

Přívodní pole rozvaděče jsou uzpůsobena pro osazení omezovači přepětí Raychem SPA-24-I-M-12. 

Spodní uzemněná část omezovače je upevněna na specielní konzole dodávané jako příslušenství na 
objednávku. Pro způsob montáže a utahovací momenty platí stejná pravidla jako při montáži kabelových 
koncovek.  

Při montáži omezovačů musí být dodrženy vzdálenosti od uzemněných a živých částí a další dispozice dle 
předpisu výrobce. 
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Kontroly během provozu 

Četnost a úkony jsou dány řádem preventivní údržby provozovatele. 

Údržba se provádí po cca 10 letech provozu a může ji provádět pouze servisní skupina firmy DRIBO, spol. s r.o. 
nebo pracovní skupina vyškolená firmou DRIBO, spol. s r.o. 

Prováděné činnosti 

- Čištění rozvaděče včetně přípojnic 
- Očištění kontaktních ploch a jejich opětné namazání mazacím prostředkem schváleným výrobcem 
- Přezkoušení mechaniky pohonu, namazání ložisek a kloubů 
- Revize kontaktního systému a případná výměna opotřebených dílů 
- Kontrola správné funkce pojistné a vybavovací mechaniky 
- Kontrola utažení šroubových kontaktních spojů 
- Optická kontrola stavu skříně 
- Kontrola dveřních zámků 
- Zkouška mechanické funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny. DRIBO 03/2013 


