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Návod k montáži, obsluze a údržbě 
rozvaděče vn 
typu W 38,5 
 

jmenovité napětí 38,5 kV 
jmenovitý proud 630 a 1250 A 
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Všeobecné informace

Vzduchem izolované rozvaděče typ W 38,5 jsou 
sestaveny z navzájem oddělených typově 
přezkoušených polí pro vnitřní montáž s jedním 
systémem přípojnic. 

Rozvaděč je určen pro použití v normálních 
provozních podmínkách s instalační nadmořskou 
výškou do 1000 m. 

Jednotlivá pole rozvaděče jsou přezkoušena na 
odolnost proti vnitřním obloukovém zkratu  
v jednotlivých polích rozvaděče pro 16 kA / 1 s. 

Rozvaděč odpovídá normám ČSN EN 62271-1, 
ČSN EN 62271-102 a příslušným předmětovým 
normám použitých přístrojů. 

Použité uzemňovače mají zkratovou zapínací 
schopnost a jsou vybaveny mechanickým 
blokováním. 

Svařovaná konstrukce rámu a nosných dílů 
rozvaděče je opatřena dvouvrstvým lakovým 
nátěrem. 

Na čelní straně jsou osazeny dvoukřídlé plechové 
dveře s tříbodovým centrálním zamykáním, se 
slepým schématem, s vestavěnými ukazateli stavu 
a s oknem z lepeného bezpečnostního skla. 

Prostor přípojnic je zakryt pevnými, šroubovanými 
kryty. 

Dveře a kryty přípojnic jsou standardně dodávány  
v barevném odstínu RAL 7032 (šedý), případně 
podle přání zákazníka. 

Na horní straně jsou skříně uzavřeny plechovými 
kryty uzpůsobenými pro odvod přetlaku. 

Všechna pole jsou zezadu zakryta ocelovým 
pozinkovaným plechem o tloušťce 2mm. Jednotlivá 
pole jsou v přístrojovém prostoru navzájem 
oddělena 5 mm silnými izolačními stěnami  
z polyesteru vyztuženého skelným vláknem. Do 
kabelového prostoru jsou otevřené. 

Skříně jsou vybaveny centrálním zámkem se 
speciálním klíčem podle DIN 43668, vel. 5. 

Ve dveřích osazená bezpečnostní okna zajišťují 
bezpečnou kontrolu zařízení. 

Pro oddělení částí pod napětím v prostoru přípojnic 
při revizích a práci v prostoru rozvaděče je 
dodávána izolační násuvná deska, která může být 
zasouvána do skříně při vypnutém spínači 
(odpojovač, odpínač) při zavřených dveřích 
rozvaděče. 

Konstrukce a vybavení polí probíhá stavebnicově. 
To umožňuje provádět zákaznicky specifická řešení 
a nabízet pokrokový a variabilní konstrukční systém 
umožňující i dodatečnou změnu konfigurace. 

Držáky kabelů jsou nastavitelné. 

Napětí motorových pohonů a ovládací napětí je 
možné volit v rozsahu běžných hodnot střídavých  
a stejnosměrných napětí.  

Ochrany a měniče jsou dodávány podle požadavku 
zákazníka a jsou umístěny v samostatných 
ovládacích skříních. 

 
 

Technická data 

jmenovité napětí 38,5 kV 
jmenovitý kmitočet 50 Hz 
krytí IP 3X 
jmenovité jednominutové střídavé výdržné napětí 80 kV 
jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu 180 kV 
jmenovitý proud přípojnic do 1250 A 
jmenovitý proud odboček  do 1250 A 
jmenovitý krátkodobý výdržný proud 16 kA 
jmenovitý dynamický výdržný proud 40 kA 
teplota okolí (třída ”minus 15 vnitřní” podle ČSN EN 62271-1)  - 15 °C  + 40 °C 
průměr během 24 hod  max.+ 35 °C 
odolnost proti vnitřnímu obloukovému zkratu 16 kA, 1s 

 
Vnější rozměry pole rozvaděče:  šířka:     1200 mm 
  hloubka:  1550 mm 
  výška:  2700 mm   
 

 

Hmotnosti 

Označení Typ pole Hmotnost kg
WK 36 kabelové pole 383 
WT 36 trafopole 424 
WM 36 pole měření 352 
WU 36 pole podélné spojky 376 
WH 36 pole přívodu do přípojnic 284 
WL 36 vypínačové pole 576 
 koncová stěna - tloušťka 70 mm 98 
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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 
 

 

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: 
 jednotlivé skříně po vyrovnání na základovém 

rámu sešroubujeme pomocí dodaných šroubů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukončovací stěna rozvaděče 
 přišroubovaná deseti šrouby M 8 

 
 

minimálně 1m

Izolační přepážka 

Šroub M 8 x 30 

Ocelové úhelníky 

Kontaktní 
podložka

Matice M 8 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 propojení ovládacích obvodů podle dokumentace výrobce 
 

 

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.   

 
 

Montáž omezovačů přepětí  

Přívodní pole rozvaděče jsou uzpůsobena pro osazení omezovači přepětí Raychem. A to vypínačové pole pro 
omezovač typu SPA – 40 – I – M – 12 a kabelové pole pro omezovač typu SPA – 40 – I – N – 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 podle 
předpisu výrobce omezovačů. 

 
 

Záblesková ochrana 

Havarijní záblesková ochrana je doplňující ochrana reagující na průvodní jev elektrického oblouku – záblesk. 

Hlídaný prostor musí být chráněn proti vnějším silným zdrojům světla, které mohou dosáhnout prahových hodnot 
pro vybavení optického snímače (slunce, blesk, foto-blesk, svářečka, atd.). 

Fotografování s bleskem v blízkosti rozvaděče, může být impulsem k vypnutí! 

 Provozní stav je indikován zelenou kontrolkou relé 

 Indikace vybavení – červenou kontrolkou u čidla, které způsobilo vybavení 

 Pokud dojde k vybavení vlivem HZO, je zapnutí vypínače blokováno a tento stav je indikován červenou 
kontrolkou a dveřích rozvaděče. Další spínání je možné po odkvitování stavu deblokačním tlačítkem. 

Při revizi rozvodného zařízení je nutné provést kontrolu funkce HZO a výsledek zaznamenat. 

 
 

 

 

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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Ovládání  

Vypínač 

Ruční pohon 

Zapnutí a vypnutí 
 ovládací pákou – čtyřhran na pravých dveřích rozvaděče označení „ ovládání vypínače“, při 

otevřených dveřích páčkou na pohonu vypínače. 

Napínání střádače 
 násuvnou ovládací pákou (napínacím mechanizmem označeným „napínání střadače“). Při 

střádání střídavými pohyby pákou směrem doprava a doleva sledujte ukazatel stavu napnutí. 
Jakmile se na ukazateli objeví číslice 3, nesmí být pokračováno v napínání pružiny. Z tohoto 
stavu je možno, provést tři spínání, např. cyklus opětného zapínání.   

Motorový pohon 

Zapnutí a vypnutí 
 dálkovým ovládáním, případně po přepnutí do režimu místního řízení tlačítky umístěnými na 

rozvaděči, nebo na ovládací skříni.  
 nouzové ovládání páčkou vpravo na pohonu vypínače označenou „ ruční ovládání vypínače“ - 

počet spínacích cyklů při ručním ovládání při výpadku pomocného napětí je dán stupněm 
natažení střádače - pokud není nastřádáno na následující vypnutí je zapnutí vypínače blokováno.  

Napínání střádače  
 po připojení napájecího a ovládacího napětí, se motor rozběhne a napne střadačovou pružinu  do 

polohy „3“ (plně napnuto). Z tohoto stavu je možno, a to i v případě výpadku napájení pohonu, 
provést manuelně tři spínání, např. cyklus opětného zapínání (0-0,3 CO). Po každé manipulaci je 
pohon automaticky nastřádán.  

 nouzové ruční ovládání – viz ruční pohon. 

Blokování 

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 2 aby bylo nastřádáno dost energie 
k zapnutí a vypnutí vypínače. Tím je zaručeno, že i při výpadku napájení motoru nebo řídicího napětí 
je poslední spínací možností vypínače vždy jen vypnutí.  

Při zapnutí do zkratu nebo při ručním zapnutí při přítomnosti vypínacího povelu nezapne vypínač okamžitě. 
(„pumpování“). K zapnutí dojde teprve po uvolnění a opakovaném vědomém stlačení ruční ovládací páčky.  

 

Odpínač, odpojovač a uzemňovač 

Ruční pohon 

 ovládání pomocí ovládací páky. 

Motorový pohon 

 dálkovým ovládáním, případně  po přepnutí do režimu místního řízení 
tlačítky umístěnými na skříni rozvaděče, případně na ovládací skříni. 

 nouzové ovládání klikou, u odpojovačů po vypnutí vypínače  
a demontáži krytu pohonu. 

 

 

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 typu 1165, 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 použité v rozvaděčích W 36 mají zkratovou zapínací 

schopnost). 
 v polích která nejsou vybavena uzemňovači (např. pole měření) pomocí zkratovací soupravy pro 

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

 

 

Vyjmutí výsuvného vypínače  

Provádí se při výměně vypínače případně při revizích, čistění a kontrolách rozvaděče – vzhledem k tomu, že 
nejde o provozní manipulaci, ale o práci na zařízení musí být mimo místních provozních předpisů splněno:  

1. zajištění pracoviště (při zavřených dveřích rozvaděče) 
1.1. vypneme vypínač 
1.2. vypneme odpojovače 
1.3. nasuneme izolační přepážku 
1.4. uzemníme pomocí vestavěného uzemňovače, případně po otevření dveří a zjištění beznapěťového 

stavu uzemňovací soupravou  

2. postup prací spojených s demontáží a vysunutím vypínače 
2.1. demontujeme táhlo blokování vypínače 
2.2. odpojíme konektor z horní části vypínače, zavěsíme na držák v rozvaděči 
2.3. demontujeme středovou příčku dveří – 6 šroubů M8 
2.4. nasuneme manipulačního vozíku a zajistíme k poli rozvaděče 
2.5. demontujeme čtyři šrouby M10 upevňujících vypínač  
2.6. vysuneme vypínač na vozík 
2.7. po odjištění vozíku ze skříně (dojde k automatickému zajištění vypínače na vozíku) je možné vyjetí  

3. opětná montáž vypínače se provádí opačným postupem 
 

 

    

celkový pohled 

 

k bodu 2.1 k bodu 2.2 k bodu 2.3 

    

k bodu 2.4 k bodu 2.5 k bodu 2.6 k bodu 2.7 
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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 – viz tabulka. 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.  

Vypínaný proud Ik In 

počet provozních spínání, po nichž může být dosaženo mezní hodnoty opálení kontaktů 30 15000 

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

 

 

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 


