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Návod k montáži, obsluze a údržbě 
rozvaděče vn 
typu W 24 

jmenovité napětí 25 kV 
jmenovitý proud 630 a 1250 A 



 2

 

Všeobecné informace 

Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn 
rozvaděč typu W 24 je sestaven z oddělených 
typově přezkoušených polí s jedním systémem 
přípojnic. 

Provedení rozvaděče odpovídá požadavkům  
ČSN EN 62271-200 a ČSN EN 62271-1. Vestavěné 
spínací přístroje odpovídají ČSN EN 62271-1. 
Rozvaděč je typově přezkoušen na odolnost při 
vnitřním obloukovém zkratu podle pro 16, 20, 25  
a 31,5 kA / 1s. Rozvaděč je konstruován pro použití 
v normálních provozních podmínkách podle  
ČSN EN 62271-1.  

Skříně jsou zhotoveny z ohýbaného ocelového, 
pozinkovaného plechu. Ochranu proti korozi 
zaručuje strukturní lak (odstíny RAL – podle přání 
zákazníka). Na čelní straně jsou osazeny 
jednokřídlé dveře s centrálním zamykáním,  
rozvaděčovým klíčem a s oknem z bezpečnostního 
lepeného skla. 

Prostor přípojnic je osazen pevnými, šroubovanými 
kryty nebo reléovou skříňkou se zvláštními dvířky. 

Prostor přípojnic je mezi jednotlivými poli na přání 
oddělen izolační deskou s průchodkami. 

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. 

Typová pole jsou osazována na přání zákazníka. 

Odpojovač a uzemňovač jsou mechanicky 
vzájemně blokovány. Všechny zabudované spínací 
přístroje je možno ovládat ručně nebo motorovým 
pohonem při zavřených dveřích pole. 

Připojení kabelů pomocí veškerých standardních 
kabelových koncovek.  

Možnost instalovat svodiče přepětí – standardně 
Raychem SPA-24-I-M-12. 

Provoz vzduchem izolovaného rozvaděče je  
i v případě vnitřní poruchy ekologický. Při hoření 
nevznikají žádné toxické produkty. 

 
 

Provozní podmínky 

Rozvaděče typu W 24-901121 jsou určeny pro instalaci v provozech, do nichž má přístup pouze odborný 
personál a osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.  

Rozvaděč je určen pro provoz v normálních podmínkách, s nadmořskou instalační výškou do 1000 m n.m. Při 
instalaci ve výškách nad 1000 m n.m. je třeba příslušným způsobem upravit jmenovitou izolační hladinu.  

Rozvaděče jsou vhodné pro provoz v normálních provozních podmínkách definovaných normou ČSN EN 62271-
1. 

 
 

Rozměry pole 

šířka 900 mm 
hloubka  1100 mm 
výška (v závislosti na výšce reléové skříňky)  2100, 2280, 2460 mm 
 

 

Rozměry reléové skříňky 

šířka 900 mm 
hloubka  do 265 mm 
výška 455, 635, 815 mm 
 

 

Hmotnosti 

Typ Označení pole Hmotnost [kg]
WK 24-901121-22 kabelové 350 
WT 24-901121-22 trafopole 350 
WÜ 24-901121-22 podélné spojky 350 
WM 24-901121 měření  480 
WÜM 24-901121-27 podélné spojky měřící 450 
WÜL 24-901121-V 25 vypínačové podélné spojky  650 
WL 24-901121-V 25 vypínačové 650 
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Příslušenství 

 izolační násuvná deska červená, typ 1165, s výřezem pro uchopení 
 2 plechové koncové stěny 
 ovládací páky ručního ovládání osazených přístrojů 
 rozvaděčový klíč 

 

 

Příslušenství na objednávku 

 osvětlení pole 
 konzoly pro montáž omezovačů přepětí 
 indikace průchodu zkratového proudu 
 zakrytování podlahy 

 

 

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 
 

 

Skladování  

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

 
 

Usazení rozvaděče 

Stav podlahy 
Pro usazení rozvaděče je zapotřebí mít rovnou podlahu. Případné nerovnosti vyrovnejte – je třeba zabránit 
deformacím polí. Otvory v podlaze mohou být průchozí, podél rozvaděče. 

Upevnění polí rozvaděče 
Pole rozvaděče je možno sešroubovat přímo na podlaze budovy, příp. na železném rámu zapuštěném do 
podlahy. Kromě toho je pole možno usadit na podlahu se stojany. 

 

 

 

minimálně 1m



 4

 
 

 

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 M 8 a šesti šrouby TORX 
 
 
 
 

Montáž a propojení přípojnic 

Zabudování přípojnic a odbočných přípojnic začíná od pravého nebo levého koncového pole rozvaděče, přičemž 
je třeba dbát na stejný sled fází v rámci rozvaděče. 

U systémů se zapouzdřením přípojnic je třeba před montáží na přípojnice nasunout průchodky. Následně se 
přípojnice zavedou do otvorů desky tvořící zapouzdření.  

Přípojnice jsou mezi poli spojeny sešroubováním přímo na horním kontaktu spínače. Kontakty nesmí být 
vystaveny deformačnímu pnutí. Přípojné šrouby M12 utahujte momentem 75 Nm (s využitím druhého klíče v 
protipoloze).  

Před zabudováním přípojnic je třeba kontaktní plochy zbavit nečistot ocelovým kartáčem a namazat kontaktní 
vazelínou. 

Boční stěny – plech 3 mm, 
žárově pozinkovaný 

Šroub M 8 x 20 

Podložka 8,4 ISO 
7089:A2L 

Pružná 
podložka 

Matice M 8 
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 spojení proudovodné dráhy pomocí přiložené označené sady 
přípojnic (šrouby M 12 pevnostní třídy 8.8, utahovací moment 75 Nm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzemnění rozvaděče 

Pro uzemnění rozvaděče stačí, když je uzemněn jednou na zemnění rozvodny. Pokud je rozvaděč delší než 10m 
uzemňuje se nejméně 2x, pokud možno na protilehlých stranách. Pro připojení uzemnění je každé pole vybaveno 
dírou 12,5 pro uzemňovací šroub M12. Vzhledem ke konstrukci rozvaděče z žárově pozinkovaných plechů, a 
sešroubování jednotlivých polí je zajištěno bezvadné uzemnění celého rozvaděče. Další možnost uzemnění je 
pomocí bočních oválných děr. 

 

 

Rozvaděč W 24 - 901121 

 
 

 

Připojení kabelů 

Vývody přístrojů jsou určeny pro montáž běžných kabelových koncovek s okem pro svorkový šroub M 12. Kabely 
a kabelové koncovky se upevňují na držáky kabelů, které jsou nastavitelné ve třech směrech. Při připojování 
kabelů nesmí být na připojovací kontakty přenášeny síly od připojeného vedení. 

plechový kryt pro odvod přetlaku 

přípojnice 

násuvná izolační deska 

odpínač H 22 

uzemňovač 

ruční pohon a ukazatel stavu odpínače 

kabelové připojení 

ruční pohon a ukazatel stavu uzemňovače 

konzola pro upevnění kabelu 

nastavitelné části 

šroub M 12 x 65 
spojení přípojnic u polí 
s průchodkami 

odbočná přípojnice 

přípojnice 

podložka (nepoužívá se u 
Cu přípojnic) 

pružná podložka 

matice M 12 

odbočná přípojnice 

matice M 12 

podložka (nepoužívá se u 
Cu přípojnic) 

šroub M 12 x 55 

pružná podložka 

připojení pólu spínače
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Při připojování kabelových koncovek na přístroje je třeba dbát na to, aby při utahování svorkových šroubů 
nedošlo k nežádoucímu pnutí. Přípojné šrouby M12 utahujte momentem 75 Nm (s využitím druhého klíče 
v protipoloze). 

Uzemnění kabelových plášťů se provede na pozinkovaných držácích kabelů. 
 
 

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. 

 
 

Obsluha rozvaděče 

Odpínač, odpojovač 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 klikou 

 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. 

Vypínač 

 Ruční pohon 
Zapnutí a vypnutí 

o tlačítky na pohonu vypínače označenými „ovládání vypínače“ 
Napínání střádače 

o ručně klikou (napínačem na pohonu vypínače označeným „napínání střádače“). Při ručním 
nouzovém napínání střádače nasuneme kliku, točíme po směru hodinových ručiček  
a sledujeme údaj na ukazateli stupně napnutí střádače.  

 Motorový pohon 
Zapnutí a vypnutí 

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

o nouzové ovládání tlačítky na pohonu vypínače – počet spínacích cyklů ručního ovládání při 
výpadku pomocného napětí je dán stupněm natažení střádače. Pokud není nastřádáno na 
následující vypnutí, je zapnutí vypínače blokováno. V poloze střádače „nenastřádáno“ není 
ještě střádačový pohon zcela uvolněn. Mechanické a elektrické blokovací prvky zajišťují, aby 
nedošlo k dalšímu uvolnění pružiny a tedy i k dalším spínacím cyklům.  

Napínání střádače 
o automaticky motorem – po připojení napájecího a ovládacího napětí, se motor rozběhne  

a napne střádačovou pružinu do polohy „plně nastřádáno“. Pak se jeho chod automaticky 
ukončí. Z tohoto stavu je možno i v případě výpadku napájení pohonu provést manuálně tři 
spínání, např. cyklus opětného zapínání. Pokud je připojeno elektrické napájení pohonu 
rozbíhá se motor již na konci prvního sepnutí / rozepnutí.  

o ručně klikou (napínačem na pohonu vypínače označeným „napínání střádače“). Při ručním 
nouzovém napínání střádače nasuneme kliku, točíme po směru hodinových ručiček  
a sledujeme údaj na ukazateli stupně napnutí střádače.  

 Blokování 
o Elektrická a mechanická blokování slouží k tomu, aby zapnutí vypínače bylo možno provést 

pouze v době, kdy se střádačový pružinový pohon nachází minimálně v poloze „částečně 
nastřádáno“ aby bylo nastřádáno dost energie k zapnutí i vypnutí vypínače. Tím je zaručeno, že 
i při výpadku napájení motoru nebo řídicího napětí je poslední spínací možností vypínače vždy 
vypnutí.  

o Kinematický diagram ručního vybavení vypínače (nouzové ruční zapnutí) vypadá tak, že při 
zapnutí do zkratu nebo při ručním zapnutí při přítomnosti vypínacího povelu nezapne vypínač 
okamžitě. Teprve po uvolnění a opakovaném vědomém stisknutí tlačítka dojde k provedení 
zapínacího povelu.  
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Práce na rozvaděči 

Zajištění pracoviště 
 Po vypnutí spínače (odpojovač, odpínač) zasuneme do jeho rozpojené dráhy dodanou izolační 

násuvnou přepážku (izolační zásuvná deska typu 1165, červená, s držadlem) – provádí se při zavřených 
dveřích rozvaděče 

Uzemnění proudovodné dráhy 
 Vestavěným uzemňovačem (uzemňovače použité v rozvaděčích W24 mají zkratovou zapínací 

schopnost) 
 Pro uzemnění jsou určeny uzemňovací šrouby umístěné na skříních rozvaděče. Kulové připojovací body 

jsou umístěny na kabelových přívodech, případně na přípojnicích. 

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  

 
 

Vysunutí vypínače 

Vysunutí se provádí po vypnutí vypínače. Postupujeme následovně: 

1. po vypnutí odpojovače nasuneme izolační přepážku (provádíme při zavřených dveřích) 
2. odpojíme konektor ovládacího kabelu vypínače a zavěsíme na držák 
3. demontujeme blokování vypínače (bovdenové lanko mezi pohonem odpojovače a panelem ovládacích 

tlačítek vypínače) – uchycení bovdenu uvolníme plochým klíčem č. 8 a zakončení lanka klíčem Torx 30 
4. najedeme se servisním vozíkem (navedení pomocí čepů na vozíku) a zajistíme pomocí pák na vozíku 
5. demontujeme čtyři šrouby M10 uchycující vypínač 
6. vysuneme vypínač tahem za upevňovací plech na vozík až na mechanické dorazy 
7. zajistíme vypínač na vozíku pomocí pák, čímž dojde současně k uvolnění vozíku od skříně (vozíkem je 

možno pohybovat pouze se zajištěným vypínačem) 

 
Obr. k bodu 2 Obr. k bodu 3 Obr. k bodu 3 

 
Obr. k bodu 4 Obr. k bodu 5 Obr. k bodu 7 
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Při manipulaci s odjištěným vypínačem je nebezpečí jeho sjetí z vozíku! 

Zasunutí vypínače do rozvaděče probíhá opačným způsobem. 

Před uvedením vypínače do provozu je nutné provést několik zkušebních spínacích cyklů. Přitom kontrolujeme 
bezchybnou činnost všech ovládacích prvků, jako např. ručního napínání pohonu, ručního nouzového ovládání, 
elektrického dálkového ovládání, vybavení od ochran, hlášení polohy atd. 

 
 

Kontroly během provozu  

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

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

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 vypínače 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.  

Opálení kontaktů ve vakuovém zhášedle závisí na počtu spínání a velikosti proudů, které musí být přerušeny. 
Značka na pohyblivém kontaktu ve zhášedle umožňuje provést vizuální kontrolu opálení kontaktů. Kontrola se 
provádí při zapnutém vypínači. Pokud se horní hrana značky kryje se spodní hranou čelní desky zhášedla, je 
dosaženo mezního opotřebení kontaktů.  

Vypínaný proud 100% Ik 60% Ik 30% Ik 10% Ik 100% Ir 50% Ir
počet provozních spínání, po nichž může dojít 
k dosažení mezní hodnoty opalu kontaktů 

100 250 500 1000 5000 10 000 

 

 

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 03/2016 


