
Nové normy pre rozvádzače

Normy a zmeny

Povinnosti výrobcu prázdnej skrine a 
výrobcu rozvádzača

Dokumentácia a nástroje
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STN EN 62208:2012
Prázdne skrine na nízkonapäťové rozvádzače. Všeobecné požiadavky

STN EN 60529:1993+A1:11+A2:14 
Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

STN EN 61439-1, -2, -3, -4, -5, -6 - 2012 až 2015
STN EN 61439-1: 2012 Všeobecné pravidlá. 

STN EN 61439-2: 2012 Výkonové (priemyselné) rozvádzače. 

STN EN 61439-3: 2012 Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO). 

STN EN 61439-4: 2013 Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS). 

STN EN 61439-5: 2011 Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach (PENDA O a PENDA 1). 

STN EN 61439-6: 2013 Kryté prípojnicové rozvody. 

STN EN 60670-24: 2014
Do 400V a 125 A pre domácnosť, prístup neznalých osôb, do 10kA (17 kA), 25 – 35°C (max. 40°C / min 5°C)

Normy – zmeny 
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1. Nový súbor noriem STN EN 61439 nepozná typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané 

rozvádzače, (PTTA a TTA, napr. Modul 4000TT)

2. Norma STN EN 61439-1 obsahuje len všeobecné pravidlá, na ktoré sa odvolávajú ďalšie 

časti súboru noriem STN EN 61439 – 2 až 6, 

3. Preukázanie, že návrh rozvádzača spĺňa požiadavky príslušnej normy sa vykonáva 

postupom stanoveným v kapitole Preverovanie návrhu (3.9) 

4. Preverovanie návrhu stanovuje tri možné, ekvivalentné metódy overovania: 

- preverovanie skúšaním, 

- preverovanie porovnaním so skúšaným referenčným návrhom, 

- preverovanie kusovými skúškami

5. Do noriem boli zahrnuté požiadavky z normy STN EN 62208 pre prázdne skrine, (10.3)

6. Boli upresnené požiadavky, týkajúce sa kontroly oteplenia (10.10)

Normy – zmeny 

Základné zmeny v novom súbore noriem 
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7. V normách sa venuje väčšia pozornosť súčiniteľu súdobosti (5.4) 

8. Normy platia pre výrobu rozvádzača bez rozdielu, či ide o jeden výrobok alebo hromadnú 

výrobu, 

9. Na výrobcu rozvádzača sú kladené vyššie nároky s dôrazom na bezpečnosť koncového 

užívateľa, 

10. Overenie skratovej odolnosti nie je u vyrobeného rozvádzača potrebné, pokiaľ hodnota 

krátkodobého výdržného prúdu nepresahuje 10 kA (bytové rozvádzače), (10.11.2.)

11. Nové normy uvažujú Pôvodného výrobcu rozvádzača a Výrobcu rozvádzača, ktorý preberá 

zodpovednosť za zhotovený rozvádzač, (3.10) 

12. Nové normy uvažujú pre rozvádzače dve kategórie prostredí: Prostredie A – týka sa 

predovšetkým priestorov v priemyselných závodoch a podobných lokalitách, Prostredie B –

týka sa verejných sietí NN. Výrobca rozvádzača musí stanoviť pre ktoré prostredia je 

rozvádzač vhodný. (J.9.4.1)

13. dielektrické vlastnosti u kusovej skúšky rozvádzača do 250A sa môžu nahradiť meraním 

izolačného odporu (min. 1000Ω/V; merané 500V) (11.9)

Normy – zmeny 

Základné zmeny v novom súbore noriem 
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a) Výkonové nízkonapäťové priemyselné rozvádzače PSC
Rozvádzače, ktorých menovité napätie neprevyšuje striedavú hodnotu AC 1000V alebo jednosmernú hodnotu DC 1500V

b) Rozvodnice určené na obsluhu laikmi DBO
Menovité striedavé napätie proti zemi neprevyšuje 300 V, menovitý prúd (InC) výstupných obvodov neprevyšuje 125 A a menovitý prúd (InA) 

rozvodnice DBO neprevyšuje 250 A.

c) Staveniskové rozvádzače ACS
Rozvádzače, ktorých menovité napätie neprevyšuje striedavú hodnotu 1000 V alebo jednosmernú hodnotu 1500 V.

d) Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach PENDA

e) Kryté prípojnicové rozvody BTU

Normy – zmeny 

Rozdelenie rozvádzačov 
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Pôvodný výrobca: organizácia, ktorá realizovala 

pôvodnú konštrukciu a súvisiace vyhotovenie 

rozvádzača v súlade s príslušnou normou na 

rozvádzače

Výrobca rozvádzača: organizácia ktorá preberá 

zodpovednosť za dohotovený rozvádzač

Normy – zmeny 

Výrobca a pôvodný výrobca rozvádzača
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Normy – zmeny 

10 Preverovanie konštrukcie

Dôležité z hľadiska posudzovania zhody s požiadavkami normy

Musí sa vykonať kontrola celého systému, nie komponentov

Každá zmena indikuje povinnosť nového preverenia

Prípustné metódy:

a) Je možné odvolať sa na protokoly pôvodného výrobcu (Schrack)

b) Preverovanie skúšaním – skúša na najťažší variant

Najdôležitejšie body preverovania

10.10 Preverovanie oteplenia

10.11 Skratová výdržná pevnosť



33

Normy – zmeny 

10.10 Preverovanie oteplenia

Prípustné metódy:

a) skúšaním podľa 10.10.2

b) odvodením od skúšanej konštrukcie

c) výpočtom do 630A alebo do 1600A (za splnenia špecifických podmienok)

Podmienky:

c) menovitý prúd obvodov nesmie prevýšiť 80% Ith

f) vodiče musia mať minimálny prierez založený na 125% dovolených menovitých 

údajov, výber káblov musí byť v súlade s IEC 60364-5-52

a ďalšie ....
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Normy – zmeny 
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Normy – zmeny 
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Normy – zmeny

10.11 Skratová výdržná pevnosť

Preverenie sa môže vykonať porovnaním s referenčnou konštrukciou

a) pre skúšku sa volí najnepriaznivejšie usporiadanie rozvádzača

b) skúša a preveruje sa podľa 10.11.5

c) výsledok sa môže odvodiť o najnepriaznivejšieho usporiadania

Obvody vylúčené so skúšania:

a) rozvádzača s krátkodobým výdržným prúdom do 10kA

b) istené prístrojmi obmedzujúcimi prúd do 17 kA

c) pomocné obvody do 10kVA pre sekundárne napätie do 110V alebo 1,6kVA pri 

110V a skratová impedancia je menšia ako 4%
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Normy – zmeny

11 Preverovanie kusovými skúškami

Musí zahŕňať tieto kategórie:

a) Konštrukcia

1) stupeň ochrany krytov

2) vzdušné vzdialenosti

3) ochrana pred zásahom el. prúdom

4) vstavanie vstavaných súčastí

5) vnútorné elektrické obvody a prípoje

6) svorky na vonkajšie vodiče

7) mechanická činnosť

b) Funkčné vlastnosti

1) dielektrické vlastnosti

2) zapojenie, funkčnosť a funkcia
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� Doklad o preverení konštrukcie a protokoly zo skúšok podľa STN EN 622 08

� Doklad o skúškach podľa STN EN 61439

� Protokol o preverovaní kusovými skúškami 

� Protokol o preverovaní oteplenia výpočtom alebo skúškami

� ES Vyhlásenie o zhode

� Návod na montáž, prevádzku a údržbu

� Označenie rozvádzača značkou  CE

� Označenie rozvádzača výrobným štítkom

� Označenie rozvádzača výstražným štítkom

NOVÉ NORMY PRE ROZVÁDZAČE

Povinná dokumentácia k rozvádzačom:
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� A) menovité napätie (Un)

� B) menovité pracovné napätie (Ue)

� C) menovité impulzné výdržné napätie (Uimp)

� D) menovité izolačné napätie (Ui)

� E) menovitý prúd rozvádzača (InA)

� F) menovitý prúd každého obvodu (Inc)

� G) menovitý dynamický výdržný prúd (Ipk)

� H)  menovitý krátkodobý výdržný prúd  (Icw) spolu s časom trvania ( napr. 0,2s, 1s, 3s)

� I)  menovitý podmienený skratový prúd (Icc)

� J)  menovitá frekvencia (fn)

� K) menovitý súčiniteľ súdobosti (RDF)

Normy – zmeny 

V technickej dokumentácií výrobcu rozvádzača sa musia uviesť nasledujúce 

informácie (ak sú aplikovateľné):
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� stupeň znečistenia,

� stupeň ochrany,

� či sú stacionárne alebo prenosné,

� či sú pre vnútorné alebo vonkajšie inštalovanie,

� druhy uzemnenia sietí na ktoré je rozvádzač navrhovaný,

� či sú určené na použitie znalými osobami alebo laikmi,

� kvalifikácia podľa elektromagnetickej kompatibility,

� ďalej osobitné pracovné podmienky, ak je to aplikovateľné ( vibrácie, plesne, silné magnetické polia, 

prach, dym, korozívne účinky, výnimočné podmienky s prepätím a pod.)

Normy – zmeny 

V technickej dokumentácií výrobcu rozvádzača sa musia uviesť všetky informácie:

Musia sa uviesť následné dopĺňajúce informácie týkajúce sa rozvádzača (ak sú aplikovateľné): 

� skratová výdržná schopnosť a druh prístroja (prístrojov) istiaceho pred skratom,

� opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom,

� celkové rozmery ( vrátane vyčnievajúcich častí, napríklad rukovätí viek, dverí),

� hmotnosť, ak prevyšuje 30 kg.
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Normy – zmeny 

Dokumentácia Schrack podľa STN EN 62208
Certifikát_č.2450e – skrine Maxipol

Certifikát_č.2451e – skrine Minipol

Protokol č.200967-01/01 - skrine RAK

Protokol č. 403287-01/01 – skrine Cubico

Protokol_č.403192-01/04 - skrine AS,KS,WSM – skúška proti korózii

Protokol_č.403192-01/01 - skrine AS (ASR) 

Protokol_č.304695-01/01 – skrine / rozvodnice BK07xxx 

Protokol_č.304694-01/01 – skrine / rozvodnice BK08xxx 

Protokol_č.403192-01/02 - skrine KS (KSR) 

Protokol_č.303201-01/01 - skrine M2000 

Protokol_č.403192-01/03 - skrine WSM (WSR) 

Prehľadová tabuľka protokolov pre skrine Schrack
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BK07 a BK08 skúšané podľa EN 61439-1, EN61439-3 – 6kA

Protokol, Icw 6 kA

RAK 1600 A

Protokol – Icw 50kA (1s), Ipk do 105 kA

Modul 4000 A

Protokol, Icw 65 kA

Modul 2000 - IP 31/ IP 54 - 1600A / 1250A

Protokol AT, Icw 50 kA

Normy – zmeny 

Dokumentácia Schrack podľa EN 61439

Návod / pomocník pre osvedčovanie rozvádzačov

Prehľadová tabuľka skrine Schrack



Schrack DESIGN v.1.05
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Ucelený softvér na výpočet 

oteplenia rozvádzačov a tvorbu 

schém

Podľa STN EN 61439

Pre inštalačné a elektromerové 

rozvádzače do 630A (zostavy 

do 1600A)

Vyše 10 000 produktov

Zaškolenie a softvér ZADARMO

Schrack Design

V jeho jednoduchosti je krása...
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Schrack Design

1. Popis a detaily projektu
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Schrack Design

2. Výber vhodného materiálu
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Schrack Design

3. Implementácia produktov do schém
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Schrack Design

4. Výpočet oteplenia
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Schrack Design

5. Tlač dokumentácie
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Schrack Design

6. Objednávka online
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Import:

zoznamu materiálu .csv

vlastných schematických 
značiek .dxf

Export:

zoznamu materiálu .csv, .txt

schematických značiek .dxf

Schrack Design

Možnosti, ktoré potešia...

Detailné informácie o 

produktoch

Jednoduché objednávanie 

online

Tvorba „obľúbených“ 

produktových skupín

Tlač výstupných 

dokumentov a štítku
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Aktuálna verzia 1.0.5

Zmena typu, hrúbky, farby a 
pozície (uchytávacie body) čiar

Možnosť hromadnej úpravy 
číslovania produktov

Doplnená funkcia skopíruj a 
vlož

Vlastné obľúbené skupiny 
produktov

Funkcia chyť a pusť priamo zo 
stromového menu

Automatické pridávanie 
produktov dvojklikom do 
schémy (ako pri čelnom 
pohľade)

Schrack Design

Označovanie a hromadné 
pridávanie komponentov do výkresu

Vylepšené narábanie so „SET“ 
kartami 

Kreslenie rozvádzačových zostáv na 
jeden výkres (tlač na jednu stranu) 
(podmienka: výška a hĺbka 
rozvádzača rovnaká)

Náhľad na produkt v stromovom 
menu

Pridané štandardné symboly záťaže


