ROZVÁDĚČE NN – systém EU
Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních poadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkueností naich pracovníkù
i z nejmodernìjích poznatkù v elektrotechnice. Kadý výrobek je podroben nejpøísnìjí kontrole a splòuje podmínky evropských norem.
Výsledné kvalitì je podøízen celý proces výroby, poèínaje konstrukèním zpracováním v CAD systému, pøes peèlivý výbìr dodavatelù
pøístrojù a po nároènou výstupní kontrolu. Pøi vývoji a výrobì rozvádìèù NN zavedla a pouívá spoleènost EMCOS systém øízení
jakosti ISO 9001:2000.
Spoleènost EMCOS se snaí maximálnì pøiblíit poadavkùm trhu, a tak vedle vysokých technických parametrù nabízí krátké lhùty pøi
kompletních dodávkách rozvádìèù NN.
POUITÍ
Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podruné
rozvádìèe s moností pøímého pøipojení na kompenzaèní rozvádìèe EMCOS. Dále jako technologické øídící rozvádìèe, rozvádìèe
pracovních strojù, rozvádìèe ochran, regulace a mìøení a rozvádìèe v obèanské výstavbì. K dispozici je referenèní seznam
dalích aplikací.
Variabilní systém umoòuje dodávat rozvádìèe pro prostøedí základní, studené, vlhké, mokré, prané s prachem nehoølavým
a prané s nebezpeèím hoølavých prachù (IP55) a také rozvádìèe s vysokou odolností proti ruivým úèinkùm elektromagnetického
pole.
PROVEDENÍ

Rozvádìèe EU jsou sestaveny z oceloplechových skøíní se stupnìm krytí a IP55

Provedení: EU
- jednostranné, odnímatelný zadní zákryt
EU/2D
- dvoustranné, pøístrojová náplò pøístupná i ze zadní strany (dveøe)
EU/2K
- dvoukøídlé provedení dveøí
EU/2ZZ
- odnímatelné boèní a zadní zákryty (nutno objednat, jinak IP00)
EU/CP
- èelní panelová stìna (dvoustranné provedení s dveømi)
EU/RP
- rohové pole (zvyují íøku rozvádìèe o 60mm na kadou stranu)
EU/M
- mezipole íøe 200 (400)mm
EU/PM/N
- pøípojnicový most s nadstavbou

Jeden (nebo dva) systémy pøípojnic, provedení ECu nebo EAl, uloení nahoøe, dole nebo vzadu, pøípojnice zakryty izolaèními
kryty proti nahodilému dotyku ze strany obsluhy

Pøístrojová náplò umístìna na montáním rámu roubovaném ze zinkovaných nosníkù (proudové omezení 1200A/pole)
nebo na montáním panelu s vodièovými laby

Pøívody / vývody spodem nebo horem, pøípadné kombinace vývodù nutno upøesnit, víka dna plná nebo posuvná (pro krytí
IP55 dodávána licí pryskyøice k utìsnìní spáry)

Pøívod je øeen odpínaèem, jistièem, vypínaèem; od 630 do 3200A samostatné pøívodní pole; monost napojení na blokový
transformátor 400 a 1600 kVA

Napojení kompenzaèních rozvádìèù Emcos pøímo do pøípojnic hlavního rozvádìèe EU

Po otevøení dveøí krytí IP00 s izolaèními kryty proti nahodilému dotyku nebo krytí IP20

Dveøe jednokøídlé - pravé / levé, dvoukøídlé, plné nebo prosklené (prùzor 275x500-1700 a 475x500-1700 mm), tøíbodové
uzavírání (monost doplnit vloku zámku FAB)

Øídící systémy mono umístit na otoèném rámu (1 - 4 vany 19)

Úprava pro mìøení rozvodných závodù (plombovatelné kryty)

Rozvádìèe je mono dìlit na pøepravní jednotky o velikosti 1-2 pole

Skøínì EU mono instalovat na kovových patkách nebo na podstavci EPU pomocí ocelových hmodinek nebo roubováním
k základovému rámu zaputìnému do betonové podlahy

Doplòky dle objednávky, napø. vnitøní osvìtlení a vytápìní skøínì, ventilace, schránka na výkresy apod.

Hlavní rozvodna 3200A

Sestava rozváděče NN a kompenzace STYKOS

TECHNICKÁ DATA rozváděčů systému EU










Jmenovité napìtí
Jmenovitý proud
Dynamická zkratová odolnost
Pøípojnice
Stupeò krytí
Teplota prostøedí
Rozmìry
Povrchová úprava

Ue
690 V st., 600 V ss
In
do 3200A (pøípojnice ECu), do 2500A (pøípojnice EAl)
Icm
do 145kA (pøípojnice ECu), do 140kA (pøípojnice EAl)
jeden systém pøípojnic, ECu nebo EAl (viz.Tabulka 2)
IP55, IP40, IP43 se støíkou, po otevøení dveøí IP00 nebo IP20
-10°C a +40°C
viz. Tabulka è.1a,b,c
elektroforézní termoaktivní práková barva, odstín RAL 7032 (eï køemenná)

Provedení rozvádìèù je v souladu s ÈSN EN 60439-1 ed. 2 (35 7107, eqv.IEC 439-1)

Hlavní napájecí rozváděč

Řídící pult

Provedení rozváděče v krytí IP40/IP20

Technologie montáže přístrojů na montážní panel

Typové označení

EU 2064 2D / 2K
2K

- jen pro dvoukøídlé provedení

2D

- jen pro dvoustranné provedení s dveømi

2ZZ

- jen pro dvoustranné provedení s odnímatelnými zákryty

M

- mezidíl

4 (5,6,7,8,10)

- hloubka skøínì (x100 mm)

6 (4,8,10)

- íøka skøínì (x100 mm)

2 pro mezidíl MD - íøka 200 mm
20 (22,18,16,14,12)

- výka skøínì (x100 mm),

05 (10,15,20,25) jen pro podstavec EUP výky 50mm (100-250 mm)
EU

- základní provedení

EUP

- podstavec

EUPM 206
6 (8)
20 (18,16,14,12)

- íøka mostu (x100 mm)
- délka mostu (x100 mm), nebo atypická délka

EUPM

- pøípojnicový most

6 (8)

- hloubka nadstavby (x100 mm)

8 (6)

- íøka nadstavby (x100 mm)

30 (40,45,50)

- výka nadstavby (x100 mm)

EUN

- nadstavba pøípojnicového mostu

EUN 3086

Řídící rozváděč

Technologický rozváděč

Rozměry - Technické unformace

Ovládací pult

Zásuvkový rozváděč - zák. centrum ŠKODA AUTO a.s.

ROZVÁDĚČE NN – systém PRISMA

Významná èást produkce rozvádìèù NN spoleènosti EMCOS je realizována v systému Prisma (výrobce Merlin Gerin). Pro podruné
rozvádìèe a rozvodnice do 630A je to pøedevím Prisma G, pro úsekové a hlavní rozvádìèe do 3200A se pouívá Prisma P.
PRISMA je navrena jako modulární systém a umoòuje tak dalí roziøování elektrických rozvodù. Základem vysoké provozní spolehlivosti
je pouití kompatibilních jistících a spínacích pøístrojù Schneider Electric. Konstrukèní návrh rozvádìèù je provádìn za pomoci speciálního
firemního software a vzájemná kompatibilita jednotlivých prvkù je podloena øadou typových testù. Výhodou systému Prisma je velice
rychlá a snadná údrba a naprostá bezpeènost pro uivatele. Vechny pøístroje jsou umístìny za ochranným panelem a je-li nutno èastìji
provádìt práce pod napìtím, je mono instalovat pøídavné ochranné kryty a pøepáky.
Rozvádìèe NN sestavené z komponent Prisma, pøi respektování vech doporuèení výrobce, vyhovují poadavkùm normy IEC 439-1.

 Zakázkové výroba rozvádìèù nízkého napìtí do 3200A
 Komplexní øeení elektrických rozvodù - projekce - konstrukce - výroba - montá  servis
 Elektromontání práce
 Vlastní vývoj a výroba vech typù kompenzaèních rozvádìèù
 Servis a opravy vech typù kompenzaèních zaøízení
 Mìøení rozvodných soustav, harmonická analýza, návrh kompenzace
 Prodej kompenzaèních kondenzátorù a komponent pro kompenzaci
 Poradenská èinnost a konzultace v oblasti kompenzace a úspor elektrické energie
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