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NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROM�ROVÝCH ROZVÁD���  – ER, ES, EP 
- DO VÝKLENKU (zd�ného pilí�e) 
   - KOMPAKTNÍCH PILÍ�� 

1.1 UR�ENÍ 
 

Návod k použití je ur�en pro montáž, manipulaci, p�epravu, skladování a údržbu elektrom�rových rozvád��� typu ER, ES, EP, materiálového provedení:  
a)  celoplastové z termoplastu    - P 
b)  celoplastové z termosetu    - N 
c)  betonové s plastovými dve�mi - K 

 
1.2 POPIS 
 

Oba plastové materiály ozn. -P a -N jsou odolné proti statickému a dynamickému namáhání, nesnadno ho�lavé kategorie B (�SN 73 0823),  vyhovují 
klasifikaci HB40 (�SN EN 60695-11-10), samozhášlivost materiálu dle UL 94-VO, se zvýšenou stabilizací proti pov�trnostním vliv�m a UV zá�ení. Výrobky 
vyhovují zkoušce žhavou smy�kou 960°C dle IEC 695, odolávají tepelnému zatížení 115°C dle IEC 216. Výrobky vyhovují pevnostním mechanickým 
zkouškám dle �SN EN 60 439-5 p�i teplot� + 40°C a - 25°C. Termoplast ozn. -P je pln� recyklovatelný, termoset ozn. -N není. Barva plastu je sv�tle šedá 
RAL 7035. Typové zkoušky dle �SN EN 60439-1 a 5 provedeny akreditovanými zkušebnami. Technologický postup výroby je certifikován dle �SN EN ISO 
9001 a �SN EN ISO 14001. Na výrobky je zpracováno  prohlášení o shod� dle §12 zák.�. 22/1997 Sb. Sk�ín� jsou dodávány bez pojistkových vložek a bez 
hlavního jisti�e. P�i dodávce kompaktního pilí�e je pro snazší manipulaci a p�epravu dodána univerzální sk�í� ur�ená pro montáž do výklenku a p�íslušný 
pilí�ový podstavec. Pro osazení a vým�nu pojistkových vložek doporu�ujeme použít pojistkové držadlo typu DP. P�ípadnou montáž rozvád��� v prost�edí s 
extrémními klimatickými podmínkami je možno realizovat po dohod� s výrobcem. 
 
1.3 BEZPE�NOSTNÍ OPAT�ENÍ 
 

Organizace, která provádí montáž, je povinna v dohod� s odb�ratelem stanovit pracovní postupy tak, aby byly bezpe�né. Montáže elektrom�rových 
rozvád��� mohou provád�t pouze pracovníci s odbornou zp�sobilostí podle vyhl.  �ÚBP a �BÚ �. 50/1978 Sb. ve zn�ní vyhl. 98/1982 Sb. P�i práci musí 
respektovat bezpe�nostní p�edpisy dle �SN EN 50110-1 ed.2. 

 
2.1 MONTÁŽ DO VÝKLENKU, ZD�NÉHO PILÍ�E 
 

Situování kabelových sk�íní ve výklenku obvodových st�n objekt� nebo zd�ných pilí�� vždy �eší provád�cí projekt dle �SN 33 3320. U typu ES a EP je 
minimální výška spodního okraje kabelové sk�ín� 0,6m, maximální 1,5m nad definitivní rovinou terénu s ohledem na místní podmínky.  

St�ed elektrom�ru musí být ve výši minimáln� 150cm a maximáln� 170cm nad úrovní okolního terénu s ohledem na místní podmínky. V p�ípad� pot�eby 
(nap�. architekt. �ešení) lze po dohod� s energetickou spole�ností výšku st�edu elektrom�ru snížit. P�ed elektrom�rovým rozvád��em musí být volný prostor o 
hloubce nejmén� 80cm s rovnou podlahou. 

Velikost výklenku ur�uje rozm�r ší�ky a výšky sk�ín� zv�tšený o 20-30mm. Hloubku výklenku ur�uje hloubka sk�ín�, zv�tšená o sílu izolace min. 30mm 
(izolace odstra�uje tepelnou ztrátu vzniklou zeslabením zdiva, není sou�ástí dodávky) a zmenšená o nutný p�esah mezi omítkou a dve�mi podle typu (viz. obr). 
U sk�íní typu ER se neosazují p�eklady. P�eklady se používají od ší�ky výklenku 600 mm, tzn. L 70/70x6. Ší�ka kabelového prostoru je dána ší�kou sk�ín� 
zmenšena o 150mm, hloubka musí být o 40mm m�l�í než výklenek s izolací, aby v zadní �ásti vznikla dosedací hrana pro usazení sk�ín�. 

P�ed zazd�ním je nutné výklenek vy�istit, demontovat dve�e, vyrovnat rozvád�� pomocí klínk� do vodorovné a kolmé polohy tak, aby byly dodrženy 
minimální p�esahy od povrchu omítky z d�vodu správné funk�nosti dve�í. Doporu�ujeme dodržet následující rozm�ry: P – 35mm, P-C – 18mm, K – 30mm, N 
– 10mm. Udané rozm�ry jsou od povrchu dve�í k povrchu finální omítky (viz obr). P�ed vlastním zazdíváním, je nutné boky sk�ín� rozep�ít la�kou a zajistit 
dve�e v zav�ené poloze.  U celoplastových sk�íní v provedení „-C“ rozep�ít boky p�iloženým páskem p�i zav�ených dve�ích. Po p�edchozím navlh�ení výklenku 
se sk�í� upevní cementovou maltou nebo pomocí montážní p�ny. P�i použití cementové malty doporu�ujeme u celoplastových sk�íní v provedení „-C“ p�ed 
zazd�ním na bokách sk�ín� (v zadní �ásti) vytvo�it pomocí montážní p�ny zarážecí body (pop�. tyto zarážecí body vytvo�it nalepením plastových pásk� 
vhodným lepidlem pop�. tmelem), které zlepší upevn�ní sk�ín� ve výklenku p�i zazdívání. P�i použití montážní p�ny zap�nit sk�í� pouze v rohách sk�ín� (po 
vytvrzení by montážní p�na m�la být max. 50mm okolo rohu) z d�vodu eliminace deformace st�n sk�ín� vznikající vlivem p�sobení vytvrzovacího procesu 
montážní p�ny (s montážní p�nou pracovat dle návodu výrobce). 

Vstup kabel� lze �ešit dv�ma zp�soby : 
- kabely se vloží do kabelového prostoru a ten se celý zazdí. Pro vytvarování náb�hu žil kabel� ponechat pod sk�íní volný prostor 200mm vysoký z vn�jší 

strany uzav�ený. 
- pro následné zatažení kabel� se do kabelového prostoru osadí stejný po�et ochranných trubek, kolik je p�edpoklad po�tu zaúst�ní kabel�. Ochranné trubky 

budou ve spodní �ásti pod úrovní terénu zešikma se�íznuty (pro snazší náb�h kabel�) a ukon�eny op�t 200mm pod spodní hranou sk�ín� (typ ES, EP). 
V p�ípad� typu ER budou do elektrom�rového rozvád��e zataženy. Chráni�ky v�etn� vn�jší strany volného prostoru výšky 200mm pod sk�íní se zazdí. 

Zp�sob zazd�ní kabelového prostoru je dán technologickým p�edpisem jednotlivých energetických spole�ností. Po zazd�ní a finální úprav� omítky musí být 
dodrženo krytí sk�ín� IP44 a nesmí dojít k deformaci st�n sk�ín�. 

P�i montáži elektrom�rového rozvád��e v t�sné blízkosti plynom�rového rozvád��e je nutné prostor pod plynom�rovým rozvád��em plynot�sn� stavebn� 
odd�lit z d�vodu požární bezpe�nosti. 
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A2.2 MONTÁŽ KOMPAKTNÍHO PILÍ�E 
 

Kompaktní pilí�e jsou ur�ené pro instalaci do volného prostoru nebo do oplocení. Velikost výkopu ur�uje velikost základové 
desky (rozm�ry výkopu - ší�ka (A) a hloubka (C) pilí�e zv�tšeno o 150-200mm). Hloubka výkopu – 650 mm od kone�né úpravy 
terénu. Dno výkopu d�kladn� zhutnit a vyrovnat pískovou nebo betonovou vrstvou 50 mm. Po postavení a stabilizování 
kompletu v kolmé poloze se základový díl obsype zeminou z bo�ních stran za stálého hutn�ní. V horní �ásti pilí�ového 
podstavce demontujeme spojky, osadíme p�íslušnou sk�í� a spojíme ji s pilí�ovým podstavcem pomocí spojek do kompletu 
kompaktního pilí�e. Demontují se dve�e sk�ín� vysunutím �ep� záv�s�. Demontuje se zavírací lišta sk�ín�, �ímž se uvolní p�ední 
krycí desky pilí�ového podstavce a otev�e se kabelový prostor pro vložení kabel�. Po vložení nep�ipojených kabel� a zemní 
pásky (drátu) se p�išroubuje demontovaná krycí deska základového dílu a výkop se postupn� dosype zeminou a zhutní tak, aby 
pilí� byl stabilní. Po vytvarování a p�ipojení žil kabel� na jistící prvky, se kabely upevní na držák umíst�ný v kabelovém prostoru 
(p�íchytkami SONAP, polyesterovou páskou TEXCOLO apod.). U rozvád��� se specifikací výrobce „-C“ se kabely provléknou 
pilí�ovým podstavcem pomocí protahovacího pera. 

Po ukon�ení výše uvedených prací je nutné základový díl zapískovat cca 300mm nad úrove� terénu (z d�vodu snížení 
možnosti prostupu zemní vlhkosti do prostoru kabelové sk�ín�). Vloží se zp�t p�ední deska koncovkového dílu a upevní zavírací 
lištou sk�ín�. Osadí se dve�e a sk�í� se uzav�e.  

 

2.3 MONTÁŽ VÝZBROJE, P�ÍVODNÍCH A VÝVODNÍCH KABEL� 
 

2.3.1 výzbroj: 
Elektrom�rový rozvád�� se osadí hlavním jisti�em (není sou�ástí dodávky, typ a hodnota je stanovena smlouvou o úhrad� p�ísp�vku uzav�enou 

s provozovatelem p�íslušné distribu�ní rozvodné sít� na základ� výkonových požadavk� odb�ratele), který se v p�ípad� použití p�ijíma�e HDO propojí pomocí 
propojky s jisti�em HDO. Elektrom�r, pop�. p�ijíma� HDO se upevní pomocí stavitelných upev�ovacích úchyt�, které umož�ují snadnou montáž a vým�nu 
r�zných typ� elektrom�r�, pop�ípad� p�ijíma�� HDO. Vodi�e pro p�ipojení p�ístroj� se zakrátí, odizolují a zapojí dle schematu na typovém štítku. 
2.3.2 p�ívodní a vývodní vedení: 

Po odstran�ní plášt� kabelu a po vytvarování vodi�� (žil kabel�) se zkrátí na pot�ebnou délku a odizolují, pop�. opat�í vhodnou koncovkou.  
P�ívodní vedení se u typu ER p�ipojí p�ímo do svorek hlavního jisti�e. U typu ES a EP se vodi�e opat�í kabelovými oky nebo p�ímo p�ipojí 

do t�menových svorek u provedení s praporci tvaru „V“. P�i smy�kování je nutné p�ipojovat kabelová oka v po�adí  oko-oko-praporec. 
P�ipojení jednoho vodi�e do H-svorky se provede na stran� její kratší zarážky. Maximální pr��ez kabelu je uveden na výrobním štítku. 
Jednotlivé kabely ozna�it na štítky „KABEL SM	R“. K ukon�ení kabel� je vhodné použít smrš�ovací trubky nebo �epi�ky. Do svorky PE 
ozna�ené zna�kou uzemn�ní se p�ipojí zemnící drát nebo pásek.  

Vývodní vedení se p�ipojí p�ímo do svorek elektrom�ru, nebo do �adových svorek 16mm2 (ozn. U2, V2, W2).  
Vodi�e pomocných obvod� p�ijíma�e HDO se p�ipojí do �adových svorek 2,5mm2 (ozn. 1, 2). 
 

Pro spolehlivé p�ipojení vodi�� je nutné dodržet velikost moment� uvedených v tabulce : 
Šroub Prvek Moment utažení [Nm] Montážní klí� 

M3 �adová svorka 2,5 mm2 0,5 3 
M4 �adová svorka 16 mm2 1,2 4 

M4 (M5) Rozbo�ovací m�stek PEN 1,2 (2)        5, PB1, PH1 
M5 Jisti� 2        6, PB2, PH2 
M8 H-svorka poj. spodku vel.00, PEN 6 13 

M10 Šroub poj. spodku vel.1 a 2, PEN 10 16 
M12 V-t�men 95mm2 20 (dle výrobce) 6 
M14 V-t�men 185mm2, 240mm2 23 (dle výrobce) 6 

 

- dopln�ní k rozvád���m osazených dv�mi a více sadami poj. spodk� vel.00: Po p�ipojení vodi�� osadit vývodní kontakty pojistkových spodk� vel.00 
krytkami, z d�vodu zamezení náhodného dotyku sousedních vývod�. 
 

3. MANIPULACE, P�EPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 

Manipulace s výrobky se musí provád�t bez ot�es� a s vylou�ením pád�. P�i p�eprav� na paletách musí být p�epáskovány, voln� p�epravované zajišt�ny 
proti samovolnému pohybu a vhodn� proloženy, aby nedošlo k mechanickému poškození. Výrobky lze skladovat na paletách maximáln� ve t�ech vrstvách 
s použitím vhodného proložení. Skladovat v montážní poloze v uzav�ených prostorách tak, aby výrobky byly chrán�ny p�ed zatékáním vody a zajišt�ny proti 
mechanickému poškození a zne�išt�ní. 
 

4. ÚDRŽBA SK�ÍNÍ 
 

4.1 Všeobecn� 
Kontrola, revize a údržba p�ípojkových sk�íní je upravena v každé energetické spole�nosti �ádem preventivní údržby (�SN 33 1500). Zvláš� upozor�ujeme 

na nutnost kontroly a obnovy bezpe�nostních tabulek a zna�ení (�SN 33 2000 �ást 1). 
4.2 Vn�jší povrch 

Sk�ín� celoplastové  nevyžadují z hlediska povrchové úpravy žádnou zvláštní údržbu. Povrch lze �istit b�žnými saponátovými prost�edky, které se vždy 
d�kladn� opláchnou.  

V p�ípad�, že z architektonických d�vod� barva odstínu nevyhovuje, je možné použít v požadovaném barevném odstínu speciální jednosložkové barvy na 
polykarbonát a SMC, bezpe�nostní tabulky a zna�ení (�SN 33 2000) musí být zachována. 
4.3 Zámky 

Zámky sk�íní p�i instalaci promazat stálým vodovzdorným mazivem (nap�. WD 40, plastické mazivo apod.) a opakovat promazání p�i pravidelných 
údržbách. 
4.4 Záv�sy 

U celoplastových dve�í sk�íní není nutné provád�t žádnou údržbu záv�s�. U betonových sk�íní s plechovými dve�mi mazat záv�sy vodivým tukem (nap�. 
Kontaktol) a opakovat p�i pravidelných údržbách. 
4.5 Vnit�ní výzbroj 

U plastové výzbroje a oceloplechové výzbroje sk�íní, která je galvanicky zinkována není nutné provád�t jakoukoliv údržbu. U elektrických spoj� dotahovat 
šrouby, svorky p�edepsaným momentem p�i pravidelných údržbách 1x za �ty�i roky z d�vodu snížení p�echodových ztrát. 
 

5. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A PODMÍNKY LIKVIDACE 
 

Použité materiály na výrobu sk�íní jsou z hlediska p�sobení na životní prost�edí nezávadné. Použité termoplasty (PC, PP) jsou recyklovatelné a výrobce se 
zavazuje ke zp�tnému odb�ru a likvidaci po skon�ení životnosti nebo poškození. Termosety (N) recyklovatelné nejsou a výrobce je odebere zp�t za úhradu na 
likvidaci. Betonové výrobky se likvidují jako stavební su� na skládkách. 

 

6. KABELOVÉ ROZVODNÉ SK�ÍN� Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPE�NOSTI STAVEB 
 

Rozvád��e nn a  elektrická za�ízení jako jsou kabelové rozvodné sk�ín� nejsou z hlediska projektování požární bezpe�nosti staveb posuzována jako vybraný 
stavební výrobek ve smyslu na�ízení vlády �. 163/2002 Sb. v platném zn�ní. 

V konkrétních p�ípadech však musí být posuzovány jako stavební výrobek spl�ující požadavky související s požární bezpe�ností staveb. Jedná se zejména o 
p�ípady jsou-li instalovány v požárn� d�lících konstrukcích, nebo jsou-li umíst�ny v prostoru chrán�ných únikových cest. 

Konkrétní požadavky musí být podrobn� stanoveny v požárn� bezpe�nostním �ešení jako sou�ást projektové dokumentace stavby, zpracované dle norem 
požární bezpe�nosti. Požadavky se �ídí místem umíst�ní t�chto prvk� elektrických za�ízení a ur�eným stupn�m požární bezpe�nosti dot�ených prostor�. 


