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Rozvaděč vn 
typ 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 s jedním systémem přípojnic. 

Jednotlivá pole rozvaděče jsou v souladu  
s ČSN EN 62271-200. Osazené přístroje vyhovují 
příslušným předmětovým normám. Pole jsou 
přezkoušena na odolnost vnitřnímu obloukovému 
zkratu 16 kA / 1 s. 

Uzemňovače mají zkratovou zapínací schopnost  
a jsou vybaveny blokováním. 

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

Skříň rozvaděče je konstruována jako jeden 
vysokonapěťový prostor, může být vybavena malou 
svorkovnicovou skříňkou. Na čelní straně jsou 
osazeny dvoukřídlé plechové dveře s centrálním 
zámkem a s oknem z lepeného bezpečnostního 
skla, zajišťujícím bezpečnou kontrolu zařízení při 
provozu.  

Na čelní straně dveří je naneseno přehledné slepé 
schéma. Prostor přípojnic je zakryt pevnými, 
šroubovanými kryty. Dveře a kryty přípojnic jsou 
standardně dodávány v barevném odstínu RAL 
7032 (šedý). 

Všechna pole jsou zezadu zakryta ocelovým 
pozinkovaným plechem o tloušťce 2 mm. Jednotlivá 
pole jsou v přístrojovém prostoru navzájem 
oddělena polyesterovými izolačními mezistěnami  
o tloušťce 5 mm vyztuženými skleněnými vlákny. Na 
přání úplné oddělení jednotlivých polí v prostoru 
přípojnic. 

Shora jsou pole rozvaděče zakryta šroubovanými 
plechovými kryty, do kabelového prostoru jsou 
otevřená. 

Na bocích rozvaděče jsou namontovány 
polyesterové izolační desky a plechové ukončovací 
stěny. 

Pro oddělení přípojnicové části pod napětím při 
revizích a práci v prostoru přístrojů je dodávána 
izolační násuvná deska, která může být zasouvána 
do skříně při zavřených dveřích. 

Konstrukce a vybavení jednotlivých polí je řešena 
stavebnicově. To umožňuje provádět zákaznicky 
specifická řešení a nabízet pokrokový a variabilní 
konstrukční systém umožňující i dodatečnou změnu 
konfigurace. Do rozvaděčů je možné zabudovat na 
přání další příslušenství, např. konzoly pro instalaci 
měřicích transformátorů, motorové pohony, 
kapacitní snímače napětí, indikátory průchodu 
zkratového proudu, atd. 

Ochrany, převodníky a ovládací přístroje musí být 
umístěny do oddělených ovládacích skříní. 

Rozvaděč je ve všech svých částech koncipován 
takovým způsobem, aby bylo možné dosáhnout 
požadované dielektrické pevnosti bez přídavné 
izolace z pevných, kapalných, nebo plynných 
izolantů. 

Připojení kabelů bez speciálních konektorů, je 
možná montáž veškerých standardních kabelových 
koncovek. 

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

Koncepce je zaměřená na budoucnost. Jednotlivé 
konstrukční skupiny rozvaděče jsou recyklovatelné. 
Obsluha nepracuje s žádnými nebezpečnými 
produkty.

 
 

Technická data rozvaděče 

jmenovité napětí 38,5 kV 
jmenovitý kmitočet 50 Hz 
krytí IP 3X 
jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí 80 kV 
jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu 180 kV 
jmenovitý proud přípojnic 630 / 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 teplot během 24 hod max.+ 35 °C 
odolnost proti vnitřnímu obloukovému zkratu 16 kA / 1s 

 

 

Vnější rozměry pole 

šířka 1200 mm 
hloubka 1550 mm 
výška 2700 mm 
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Typová pole rozvaděče 

označení typ pole 
hmotnost 

kg 
WK 38,5 kabelové pole 383 
WT 38,5 trafopole 424 
WM1 38,5 pole měření 1    352 1) 
WM2L 38,5 pole měření 2-levé    303 1) 
WM2P 38,5 pole měření 2-pravé    303 1) 
WM 3 38,5 pole měření 3    300 1) 
WPL 38,5 pole podélné spojky 376 
WPP 38,5 pole podélné spojky 376 
WH 38,5 pole přívodu do přípojnic 284 
WV 38,5 vypínačové pole    576 1) 
 koncová stěna - tloušťka 70 mm 98 

 
1) uvedené hmotnosti bez měřících transformátorů 

 

 

Provedení rozvaděče W 38,5 

Skříně rozvaděče jsou vyráběny ve dvou provedeních: 
1. pro umístění v budovách   
2. se zkrácenými dveřmi pro zapuštění do podlahy v betonových trafostanicích 

 
dveře dvoukřídlé dveře dvoukřídlé zkrácené 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukce rozvaděče 

kabelové pole WK 38,5 trafopole WT 38,5 pole měření 1 WM1 38,5 pole měření 2 WM2 38,5
boční pohled boční pohled boční pohled čelní pohled 

 

 
 



 4

 

 
 

vypínačové pole WV 38,5
čelní pohled boční pohled pomocný vozík 

 

 
 

 

Příslušenství 

 1 ovládací páka ručního ovládání osazených přístrojů 
 1 rozvaděčový klíč, dvojitý, podle DIN 43668, velikost 5 
 1 izolační násuvná deska z materiálu GFK, červená, typ 1165 

 
Příslušenství na objednávku 
 konzoly pro montáž omezovačů přepětí, pro instalaci měřících transformátorů 
 motorové pohony 
 indikátory průchodu zkratového proudu 
 kapacitní snímače napětí se zdířkami na čelním panelu 
 provedení s rohovými poli 

 
 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.  DRIBO 03/2016 

pole měření 3  
WM3 38,5 

pole podélné spojky
WP 38,5 

 
 

pole přívodu do 
přípojnic 1  
 WH1 38,5 

pole přívodu do 
přípojnic 2 
 WH2 38,5 

čelní pohled boční pohled  boční pohled čelní pohled 


