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Návod k montáži, obsluze a údržbě 
rozvaděče vn 
typu W 12 
 

jmenovité napětí 12 kV 
jmenovitý proud 630 A 
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Všeobecné informace
Rozvaděčová pole W12 se instalují do uzavřených 
elektrických provozů, do nichž mají přístup pouze 
pověření pracovníci s odpovídající kvalifikací.  

Rozvaděč je určen pro instalaci v nadmořských 
výškách do 1000 m n. m. Při instalačních výškách 

nad 1000 m n. m. je třeba odpovídajícím způsobem 
upravit jmenovitou izolační hladinu systému. Pole 
rozvaděče jsou navržena na provoz v normálních 
provozních podmínkách podle ČSN EN 62271-1. 

 

 

Technický popis 
Konstrukce rozvaděčových polí 

Rám rozvaděčových polí sestává ze šroubovaných 
dílů. Z přední strany jsou pole opatřena 
celoplechovými dveřmi. Bezpečnostní sklo 
zabudované do dveří umožňuje kontrolu 
vestavěných prvků personálem obsluhy. Kryty před 
přípojnicemi jsou přišroubovány. Nade dveřmi jsou 
umístěny samouzavíratelné klapky pro zasunutí 
izolační přepážky při vypnutém spínači a zavřených 
dveřích. Pole jsou zezadu zakryta ocelovým 
pozinkovaným plechem, dolů do kabelového kanálu 
otevřena, shora zakryta plechovými kryty 
uzpůsobenými pro odvod přetlaku.  

Technické údaje 

Vzduchem izolovaná rozvaděčová pole svým 
provedením a elektrickou izolační schopností 
odpovídají normě ČSN EN 62271-102 (odolnost 
vůči elektrickému oblouku).  

Pole rozvaděče jsou vyzkoušena na nezávislé 
zkušebně na výdržný proud 20 kA / 1 s. Funkce  
a izolační schopnost zabudovaných přístrojů 
odpovídá ČSN EN 62271-1.  

 

 
 

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 
 

 

Hmotnosti polí 

Typ pole Označení pole Hmotnost [kg] 
W 12 - 607519 W 12 - 757521 W 12 - 907521 

WK 12 kabelové 245 275 290 
WT 12 trafopole 275 305 320 
WÜ 12 podélné spojky 300 330 345 
WM 12 měření  240 270 285 
WL 12 vypínačové 350 380 395 

 

 

minimálně 1m 
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Uskladnění rozvaděče  
• Při skladování chraňte rozvaděč před poškozením, vlhkostí a znečištěním.   

 

 

Instalace rozvaděče 
• Na kabelový kanál – na vyrovnaný základový rám (výšková tolerance mezi konci rámu proti sobě do 

1mm, zvlnění 1 mm na 2 m) v přední a zadní části skříně, rám musí vystupovat nad okolní podlahu, 
v případě nerovností musí být skříň rozvaděče vyrovnána a v rozích podložena. 

• Do betonových trafostanic  – na vyrovnaný rám zapuštěný pod úroveň podlahy – provedení se 
zkrácenými dveřmi. 

 

 

Sestavení rozvaděče  
Rozvaděče jsou do místa montáže dodávány po jednotlivých polích. 
 
Sestavení rozvaděče: 
• Skříně jsou z přední a zadní strany navzájem 

spojeny závitovými šrouby M8x20 a maticemi 
DIN 933/934, 10 ks. 

• Příslušné šrouby, matice, pružné a rovinné 
podložky jsou dodávány jako příslušenství. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukončovací stěna rozvaděče 
• přišroubovaná deseti šrouby M8x20 a šesti šrouby TORX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proudovodná dráha 
• spojení proudovodné dráhy pomocí přiložené označené sady přípojnic (šrouby M 12 pevnostní třídy 8.8, 

utahovací moment 75 Nm) 
 
 

   
 

 

Boční stěny – plech 2 
mm, žárově pozinkovaný 

Šroub M 8 x 20 

Podložka 8,4 ISO 
7089:A2L 

Pružná 
podložka 

Matice M 8 

Přípojnice 

Šrouby M 12 x 45  
koncovém poli M 12 x 35 

Podložka 

Pružná podložka 

Připojení odpínače nebo 
odpojovače 

Matka M12 
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Připojení kabelů  
Vývody přístrojů jsou určeny pro montáž běžných kabelových koncovek s okem pro svorkový šroub M 12. 

Při připojování kabelových koncovek je třeba dbát na to, aby při utahování svorkových šroubů nedošlo 
k nežádoucímu pnutí. Svorkové šrouby M12 utahujeme momentem 75 Nm s držením druhého klíče v protipoloze 
(nesmí dojít k mechanickému namáhání připojovacích svorek přístrojů ).  

Každé pole rozvaděče určené pro připojení kabelu je osazeno nastavitelnými konzolami pro upevnění přívodních 
kabelů. Kabely musí být vždy upevněny ke konzolám.  

 
 

Obsluha 
Všeobecně 
Přístroje zabudované v rozvaděči je možno spínat při uzavřených dveřích rozvaděče, podle popisných štítků pro 
ovládání a v souladu s uvedeným směrem ovládání.  

Pole rozvaděče s vypínačem 
1. Odpojovač  je vzájemně blokován s vypínačem.  
2. Aby bylo možno vypínač nouzově zapnout nebo vypnout ručně, je třeba zatlačit mechanická tlačítka  

pro zapnutí nebo vypnutí na doraz. 
3. Na indikátoru  se zobrazuje spínací poloha vypínače (0 = vypnut; 1 = zapnut).  
4. Indikátor střádače  zobrazuje míru nastřádaní energie ve střádači. Poslední operací je vždy vypnutí, 

aby bylo možné vypnutí vypínače při selhání ovládání napětí.  
5. V nouzovém případě je možno energii střádat manuálně klikou . 
6. Celkový počet spínání vypínače je zobrazen na počítadle . 
7. Odpojovače  a uzemňovače  mohou být zapínány/vypínány otočnou pákou. Směr otáčení a poloha 

odpínače/uzemňovače jsou označeny. 

Pole transformátorů, příp. kabelové pole 
1. Spínací poloha odpínače je zřejmá pohledem přes průhledové okénko zabudované do dveří rozvaděče. 

Navíc je přítomen indikátor spínací polohy u pohonu, který je přímo spojen se hřídelí spínacího přístroje 
a ukazuje příslušnou polohu spínače.  

2. Odpínače  a uzemňovače  mohou být zapínány/vypínány otočnou pákou. Směr otáčení a poloha 
odpínače/uzemňovače jsou uvedeny.  

Na přání může být rozvaděč vybaven vzájemným blokováním mezi uzemňovačem a odpínačem.  
Při vypnutí pojistkového odpínače H 22 SEA v poli transformátoru, je třeba dbát na to, aby spínací úkon 
provedený pákou (90°) byl proveden směrem doleva až na zarážku. Při vybavení spínače jiným než manuálním 
způsobem (pojistkou nebo nadproudovou spouští) zůstává spínací hřídel v poloze „ZAP“ a pro opětné zapnutí 
musí být napřed ručně hřídel uvedena do polohy „VYP“.  

Otevření a uzavření dveří rozvaděčového pole.  
Dveře s centrálním uzávěrem v tlakotěsném provedení jsou vybaveny dvojitým zámkem.  

 

 
 
 Pole s vypínačem Transformátorové/kabelové pole  

Otvor pro nasunutí 
izolační přepážky 
 
Průhledové okénko 
 
Centrální zámek 
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Kabelové pole 

750

12
30

 
 
 

Práce na rozvaděči  
• Zajištění pracoviště – provádí se při zavřených dveřích rozvaděče. 

Přepínač ovládání dálkově-místně u rozvaděčů určených pro dálkové ovládání přepneme do polohy místně 
po vypnutí spínače (odpojovač, odpínač) zasuneme do jeho rozpojené dráhy dodanou izolační násuvnou 
přepážku (izolační zásuvná deska, červená, s držadlem). 
Před opětným uvedením zajištěného pole rozvaděče do provozu, musí být před přepnutím ovládání na 
dálkové násuvná přepážka vyjmuta – jinak hrozí při dálkovém zapnutí odpojovače jeho poškození. 

• Uzemnění  
• vestavěným uzemňovačem (uzemňovače užité v rozvaděčích W 12 mají zkratovou zapínací schopnost). 
• v polích, která nejsou vybavena uzemňovači (např. pole měření) pomocí zkratovací soupravy pro 

připojení na osazené kulové uzemňovací čepy φ 20 mm (např. universální staniční uzemňovací 
souprava). 

• Přezkoušení beznapěťového stavu 
• klasickou zkoušečkou 
• u polí vybavených kapacitními snímači zásuvným indikátorem napětí  

• Fázování 
• jednopólovou fázovací soupravou – postup měření podle návodu přiloženého k fázovací soupravě 
• u polí vybavených kapacitními snímači srovnávacím fázovým měřícím přístrojem  

 

 

Kontroly během provozu  
Četnost a úkony jsou dány řádem preventivní údržby provozovatele. Osazené odpojovače, odpínače a vypínače 
jsou po dobu 10 let bezúdržbové.  

Okamžik a rozsah prováděných prací na vypínačích závisí na počtu provedených spínacích cyklů a jejich 
četnosti, velikosti spínaných proudů a na době provozu přístroje. Po dosažení mezních hodnot počtů spínání dle 
stavu počítadla doporučujeme provést výměnu pólů za póly s novými vakuovými komorami, nebo generální 
opravu celého vypínače ve výrobním závodě. 

Střádačový pohon za normálních provozních podmínek nevyžaduje žádnou údržbu do 10 000 manipulací 
případně po dobu 10 let provozu. Nejpozději po uplynutí této doby je třeba namazat všechna ložisková, kluzná a 
kloubová místa střádače mazacím tukem Molykote-Fett TTF 52.  

Kromě toho doporučujeme, podle zaprášení, provést jedenkrát za rok celkovou vizuální kontrolu a v případě 
nutnosti očištění izolačních dílů čistým hadrem. 

 

 

plech pro odvod tlaku 

přípojnice 

násuvná deska 

odpínač H 22 

uzemnění 

ovládání a ukazatel stavu odpínače 

ovládání a ukazatel stavu uzemňovače 

držák na uchycení kabelů 
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Údržba 
Údržba zahrnuje: 

• čistění rozvaděče včetně přípojnic, 
• očistění kontaktních ploch a jejich opětné namazání, 
• přezkoušení mechaniky pohonů, namazání ložisek a kloubů, 
• revizi kontaktního systému a případná výměna opotřebených dílů, 
• kontrolu vakua, 
• kontrolu správné funkce pojistné a vybavovací mechaniky, 
• kontrolu utažení šroubových kontaktních spojů, 
• optickou kontrolu stavu skříně, 
• kontrolu dveřních zámků, 
• zkoušku mechanické funkce. 

Údržbu provádí na objednávku po cca 10 letech provozu servisní skupina Dribo, spol. s r.o.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.  DRIBO 09/2020 


