
 Technické parametry:
Jmenovité napětí Un:                   230/400 V, AC
Jmenovité pracovní napětí Ue:                   230/400 V, AC
Jmenovité izolační napětí Ui:                   400 – 690 V, AC
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp:                  4 – 8 kV (1,2/50 µs)
Kategorie přepětí:                   IV
Jmenovitý proud rozváděče InA:                  100 - 1000 A 
Jmenovitý proud obvodu (jištěného vývodu) Inc:                 100 - 1000 A
Jmenovitý proud obvodu (nejištěného vývodu) Inc:                 NS (NP) – 400 A 
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc:                 NR – 10kA, NS (NP) – 40 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw (nejištěného vývodu):      NS (NP) – 36 kA / 10 ms
Jmenovitý kmitočet fn:       50 Hz
Stupeň znečištění:        3
Uzemňovací soustava:        TN-C
Stupeň ochrany krytem:        distribuční část - IP44, 
                                                                                                              po otevření dveří IP00
        elektroměrová část - IP44, 
                                                                                                              po otevření dveří IP20C
Stupeň mechanické ochrany:        IK10
Typ DBO:       B
Prostředí EMC:        B 
Zařízení jistící před zkratem (SCPD):      jistič (rozsah vypínání a kategorie užití - char. B)
                                                                                                              pojistkové vložky vel. 2 
                                                                                                              (rozsah vypínání a kategorie užití - char. gG) 
Zařízení jistící před zkratem nejištěného vývodu:                       koordinovaný jistící prvek 
                                                                                                              v předřazeném rozváděči 
                                                                                                                                                              (rozsah vypínání a kategorie užití - char. gG) 
Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):      uzavíratelný kryt, přepážky
Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):  utomatické odpojení od zdroje
Stupeň hořlavosti:        HB 40, V–0 dle ČSN EN 60695–11–10
Max. průřez přívodních vodičů:       10 ÷ 240 mm2

Max. průřez vývodních vodičů:       silový obvod 10 ÷ 240 mm2

                                                                                                              pomocný obvod do 4 mm2

Způsob připojení vodičů:                                                                 přívod:  připojovací V-svorka
                                                                                                              vývod:  připojovací V-svorka
                                                                                                              pomocné obvody: 
                                                                                                              řadové svorky do 4 mm2 
uzemnění:                                                třmenová svorka PE/M8

 Použití: Elektroměrové rozváděče a pilíře jsou určeny pro nepřímé měření spotřeby elektrické 
energie. Jsou vhodné pro rodinné domy a výrobní objekty podnikatelské činnosti s odběrem elektrické 
energie vyšším, než dovoluje distributor elektrické energie v místě připojení pomocí přímého měření.
Distribuční část rozváděče je určena pro používání minimálně osobami znalými, elektroměrová část 
rozváděče je určena pro používání laiky. Rozváděče jsou určené pro instalaci a používání ve venkovním 
i vnitřním prostředí, jsou stabilního provedení s pevnými částmi konstrukce.

 Technické provedení:
Elektroměrový rozváděč nepřímého měření je tvořen dvojicí modulů pevně spojených vedle 
sebe nebo nad sebou. Vnitřní výzbroj se skládá ze stavitelných úchytů pro upevnění elektroměru, 
zkušební svorkovnice, pojistkového odpínače, měřících transformátorů proudu, hlavního jističe, svor-
kovnice PEN, případně z oddělovacího členu (převodníku).  Přístrojové měřící transformátory proudu 
(MTP) pro nepřímé měření jsou instalovány za hlavním jističem. Sekundární okruh MTP a elektroměru 
je jištěn pojistkovým odpínačem. Zkušební svorkovnice je umístěna pod prostorem pro elektroměr. 
Kryty jsou upraveny na zaplombování. Přívodní vedení je možno odjistit. V provedení s přípojkovou 
skříní NS je uspořádání skříní vedle sebe a u provedení NP nad sebou. Výzbroj přípojkové skříně tvoří 
přípojnice PEN a pojistkové spodky velikosti 2. Ve specifikaci se uvede umístění přípojkové skříně.

Příslušenství: Zásypový materiál.
Výrobek odpovídá požadavkům platné normy:

ČSN EN 61439–1 ed.2, ČSN EN 61439–2 ed.2, ČSN EN 61439–3, ČSN EN 61439–5 ed.2, 
ČSN 33 3320 ed.2, PNE 35 7000 ed.2, PNE 35 7030 ed.2.

 Provedené zkoušky, předpisy, legislativa: Certifikát, prohlášení o shodě a EU prohlášení o shodě 
dle NV č. 117/2016 Sb., NV č. 118/2016 Sb., zákona č. 90/2016 Sb., zákona č. 22/1997 Sb. ve 
znění zákona č. 91/2016 Sb, NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. a NV č.215/2016 Sb.

 Příklad údajů pro objednávku:
Typové označení: NR212/NVD7D/160A  E.ON
Popis: Elektroměrový rozváděč určený pro dvoutarifní měření, umožňující osazení jedním 
třífázovým elektroměrem pro nepřímé měření, konstrukční provedení na desce s plombovatel-
nými kryty přístrojů. Rozváděč je vyroben z reaktoplastu, je určený pro zazdění do výklenku, připo-
jení přívodních a vývodních vodičů pomocí pomocných připojovacích V svorek osazených třmeny, 
uzavírání dveří na trnový klíč 6x6mm. Elektroměrový rozváděč je osazen hlavním jističem 160 A a je 
určený pro připojení k distribuční soustavě společnosti E.ON.
Typové označení: NS212+102/PKW8D/250A  ČEZ
Popis: Elektroměrový kompaktní pilíř v kombinaci s přípojkovou skříní (uspořádání vedle sebe), 
určený pro dvoutarifní měření, umožňující osazení jedním třífázovým elektroměrem pro nepřímé 
měření, konstrukční provedení pod plombovatelným průhledným krytem. Přípojková skříň je osa-
zena jednou sadou pojistkových spodků vel.2. Pilíř je vyroben z reaktoplastu/termosetu, je určený 
pro instalaci do volného prostoru, připojení přívodních vodičů pomocí připojovacích V svorek po-
jistkových spodků osazených třmeny, kombinované uzavírání dveří na trnový klíč 6x6mm (elektromě-
rový rozváděč) a jednoduchým závěrem pro odvětví energetiky (přípojková skříň). Připojení vývodních 
vodičů pomocí pomocných připojovacích V svorek osazených třmeny. Elektroměrový rozváděč je 
osazený hlavním jističem 250 A a je určený pro připojení k distribuční soustavě společnosti ČEZ.
Poznámka: Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti (ČEZ, E.ON/
EG.D nebo PRE), k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodu roz-
dílných připojovacích podmínek. Při objednávce je dále nutné uvést hodnotu hlavního jističe 
a typ měření (A,B,C).

Elektroměrové rozváděče

ROZVÁDĚČE PRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ

NR212 - ČEZ

26

Schéma zapojení
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Rozváděče elektroměrové – nepřímé měření – sekundární  DO VÝKLENKU:

NR 212/NVD7D do 1000 do 1000
Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice,
pojistkový odpínač (pouze ČEZ)
můstek PEN, řadové svorky
Určeno pro dvoutarifní měření

930 x 640 x 250 35

NR 513/NVD7D do 1000 do 1000
Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice,
pojistkový spodek, můstek PEN, 
řadové svorky

930 x 640 x 250 35

Rozváděče elektroměrové s přípojkovou skříní /vedle sebe/ – nepřímé měření – sekundární  DO VÝKLENKU:

NS 212 +102/NVF8D 400 do 400

Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice,
pojistkový odpínač (pouze ČEZ)
můstek PEN, řadové svorky, 
1x sada poj. spodků vel.2
Určeno pro dvoutarifní měření

1240 x 640 x 250 46

NS 513 +102/NVF8D 400 do 400
Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice, 
pojistkový spodek, můstek PEN, 
řadové svorky, 1x sada poj. spodků vel.2

1240 x 640 x 250 46

Rozváděče elektroměrové s přípojkovou skříní /nad sebou/ – nepřímé měření – sekundární  DO VÝKLENKU:

NP 212 + 102/NVF8D 400 do 400

Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice,
pojistkový odpínač (pouze ČEZ)
můstek PEN, řadové svorky, 
1x sada poj. spodků vel.2
Určeno pro dvoutarifní měření

930 x 1250 x 250 67

NP 513 + 102/NVF8D 400 do 400
Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice, 
pojistkový spodek, 
můstek PEN, řadové svorky, 
1x sada poj. spodků vel.2

930 x 1250 x 250 67

Rozváděče elektroměrové – nepřímé měření – sekundární  KOMPAKTNÍ PILÍŘ:

NR 212/NKD7D do 1000 do 1000
Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice,
pojistkový odpínač (pouze ČEZ)
můstek PEN, řadové svorky
Určeno pro dvoutarifní měření

930 x 1830 x 250 65

NR 513/NKD7D do 1000 do 1000
Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice, 
pojistkový spodek, 
můstek PEN, řadové svorky

930 x 1830 x 250 65

Rozváděče elektroměrové s přípojkovou skříní /vedle sebe/ – nepřímé měření  – sekundární  KOMPAKTNÍ PILÍŘ:

NS 212 + 102/NKF8D 400 do 400

Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice,
pojistkový odpínač (pouze ČEZ)
můstek PEN, řadové svorky, 
1x sada poj. spodků vel.2
Určeno pro dvoutarifní měření

1240 x 1830 x 250 94

NS 513 + 102/NKF8D 400 do 400
Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice, 
pojistkový spodek, můstek PEN, 
řadové svorky, 1x sada poj. spodků vel.2

1240 x 1830 x 250 94

Rozváděče elektroměrové s přípojkovou skříní /nad sebou/ – nepřímé měření  – sekundární   KOMPAKTNÍ PILÍŘ:

NP 212 + 102/NKF8D 400 do 400

Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice,
pojistkový odpínač (pouze ČEZ)
můstek PEN, řadové svorky, 
1x sada poj. spodků vel.2
Určeno pro dvoutarifní měření

930 x 2440 x 250 95

NP 513 + 102/NKF8D 400 do 400
Hlavní jistič, 3x MTP, zkušební svorkovnice, 
pojistkový spodek, můstek PEN, 
řadové svorky, 1x sada poj. spodků vel.2

930 x 2440 x 250 95
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Konstrukční a materiálové provedení

do výklenku ve stěně
nebo zděném pilíři

NR        .../NV... (SMC)             

NS        .../NV... (SMC)

NP        .../NV... (SMC)        
 
                     kompaktní pilíř

NR           ../NK... (SMC)           

NS         .../NK... (SMC)
 

    
NP         .../NK... (SMC)

Tyto rozváděče jsou vyráběné na zakázku po konzultaci se zákazníkem.

Elektroměrové rozváděče nepřímého měření je možno na zakázku dodat v materiálovém provedení “P”.
Na zakázku je možné rozváděče určené pro osazení do výklenku ve stěně, v případech provedení materiálového obložení skříně nebo 
jejího podkladu stavebním výrobkem odlišným od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+ A1, doplnit o obložení do hořlavého 
podkladu. Na zakázku je možné vyrobit elektroměrové rozváděče pro výrobny elektřiny, případně doplnit o oddělovací člen (převodník). 
Dále je možné rozváděč doplnit o hlídání 1/4 hodinového maxima nebo kompenzaci jalového výkonu. Standardní provedení rozváděče 
je určeno pro sekundární měření typu B,C. Na zakázku je možné vyrobit rozváděč pro primární měření typu A,B dle specifikace zá-
kazníka.

Schválené a odsouhlasené typy jednotlivých distribučních společností.
    Sestavy s přípojkovou skříní musí být předem projednány a schváleny příslušnou 
    distribuční společností.

Rozváděče elektroměrové  – nepřímé měření  – primární   NA STĚNU:

NR 212/NNP7/VN 5 –

Variabilní zkušební svorkovnice,
pojistkový odpínač,
svorkovnice (svorky)
jistič zásuvky, zásuvka,
oddělovací člen (převodník),
zdroj, telefonní zásuvka

470  x 620 x 320 8

NR 212/NNP7/VVN 5 –

variabilní zkušební svorkovnice,
pojistkový odpínač,
svorkovnice (svorky)
jistič zásuvky, zásuvka,
oddělovací člen (převodník),
zdroj, telefonní zásuvka

470  x 620 x 320

Údaje pro objednávku


