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VN/NN 630 do kVA
• Rozváděče jsou určeny pro distribuční
transformovny vn/nn
• stožárové nebo věžové tj. pro transformovny na
příhradových stožárech, sloupech
z
předpjatého betonu,
• pro transformovny věžové zděné nebo věžové
panelové s transformátory do výkonu 630 kVA
včetně.

Základní elektrické charakteristiky
• Rozvaděč se rozumí kompletní sestava (skříň +
montážní panel nebo montážní rám – nosných
konstrukcí pro osazení a zapojení přístrojů)
• Jsou určeny pro instalaci ve venkovních
prostorách běžně používaných distribučních
transformoven 22/0,4 kV a 35/0,4 kV

Základní elektrické charakteristiky
• jmenovité pracovní napětí hlavního obvodu je 230/400 V
±10% AC
• jmenovitý proud je stanoven podle jmenovitého proudu
přípojnic hlavního obvodu rozváděče a je dán hodnotami
100 A, 160 A, 400 A, 630 A a 1 000 A
• zkratová odolnost rozváděče od jmenovitého proudu 100
A do 630 A je min. 20 kA; nad 630 A do 1 000 A včetně
je min. 25 kA.

V případě výskytu vyšších zkratových proudů v síti, je
nutno volit vyšší zkratovou odolnost rozváděče.

Základní elektrické charakteristiky
• ochrana krytem rozváděčů, které jsou osazovány v
místech přístupných veřejnosti:
– u rozváděčů pro stožárové transformovny a transformovny na
betonových sloupech – min. IP 43,
– u rozváděčů osazovaných do stěn věžových transformoven –
z vnější strany min. IP 43, z vnitřní strany IP 00,

– při otevřených dveřích skříně je krytí rozváděče IP 00,
– ochrana krytem jističů a pojistkových odpínačů v místě ovládání
min. IP 20.

– ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena podle
ČSN EN 61439-1 s doplňujícími požadavky podle ČSN EN
61439-5, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1 ed.5.

Provozní podmínky
Rozváděče jsou určeny pro venkovní instalaci
v normálních provozních podmínkách:
- teplota okolního vzduchu nepřekročí + 40 ºC
- průměrná hodnota teploty během 24 hod. nepřekročí
+ 35 ºC
- dolní mez teploty okolního vzduchu nepřekročí – 25 ºC
- relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až
100% .
Vnitřní prostor rozváděče může být klimatizován.

• Seznam literatury a pramenů
•
•

ČNS EN 61 439
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.
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