
TYPOVÉ OZNAČENÍ PI 40–17 PI 40–6 PI 40

Délka šroubu [mm] 17 6 -

Podpěrná výška [mm] 40 40 40

Hmotnost [g] 41 41 35

PODPĚRNÉ IZOLÁTORY

Příslušenství
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10–70 mm2

95–240 mm2

V - třmen Plastový kryt třmenu

Třmen

Praporec

Připojovací V- svorka

 Technické parametry:
Provozní napětí: do 1000 V
Provozní teplota: – 40 až +130 °C
Pevnost v tahu: > 500 N
Pevnost v ohybu: > 500 N
Pevnost v krutu: > 20 N
Vnitřní průrazné napětí: > 20 kV
Vnější průrazné napětí: > 8 kV
Stupeň hořlavosti: HB40, V-0

 Použití:
Podpěrné izolátory jsou určeny pro konstrukci a montáž elektrických přístrojů v rozvodných 
zařízeních nízkého napětí do 1000 V. Slouží k montáži a uchycení přípojnic, sběrnic a živých 
částí přístrojů ke konstrukci elektrických zařízení. Jsou určeny pro montáž do vnitřního prostředí.

Poznámka: Podpěrný izolátor PI40 je vyráběn pouze na zakázku.

TYPOVÉ OZNAČENÍ W 10-95 (NT/95) W 10-240 (NT/10-240) W 2x70-240

Průřez vodiče [mm2] 10 - 95 10 - 240 2x 50-240

Dotahovací moment [Nm] 20 23 25

Hmotnost [g] 40 80 167

V–TŘMENY
 Použití:

Třmeny ve tvaru V jsou určeny pro připojování vodičů k praporcům tvaru V. Třmen a praporec 
tvoří připojovací V svorku.Vnitřní segment svorky W 10-240 je otočný, a tím umožňuje pohodlné 
připojení vodičů v rozsahu 10–240 mm2.
Pozn.: Konce jemně slaněných vodičů doporučujeme opatřit vhodnou koncovkou.
 

 Příslušenství: Plastová krytka V-třmenu W 10-240 (slouží jako ochrana živé časti před 
nebezpečným dotykem)

POJISTKOVÉ SPODKY VEL.00
 Použití:

Jednopólové pojistkové spodky vel.00 jsou určeny pro nožové pojistkové vložky vel.00 a 000. 
Jmenovitý proud pojistkového spodku je 160A. Základna je vyrobena z kompozitu s dobrou 
mechanickou pevností a tepelnou odolností. Volitelné příslušenství: kryt kontaktů.
Provedení svorek - připojení:
H – příložková svorka pro přímé připojení jednoho nebo dvou vodičů do průřezu 50mm2 

S – šroubová svorka pro připojení kabelového oka pomocí šroubu velikosti M8
V – praporec tvaru „V“ pro připojení vodiče pomocí třmenů (typ NT/95) do průřezu 95mm2



 Technické parametry:
Jmenovité pracovní napětí Ue: do 690 V
Jmenovitý proud redukce InA:                      320 A
Jmenovitý proud obvodu (vývodu) Inc:       160 A 
Jmenovitý kmitočet fn: 50 Hz
Max. průřez vývodních vodičů: R200 - do 50 mm2 Cu-Al, R220/R230
                                                                            - do 95mm2Cu-Al
Způsob připojení:
pracovní přípojnice: R200 – šroub M10, R220/R230 – šroub M12
přípojnice PEN: R200 – šroub M10, R220/R230 – šroub M12
vývodní vodiče:                                             R200 – svorka H/M8, R220/R230 – třmenová 
svorka
Stupeň hořlavosti:                    HB 40, V–0, dle ČSN EN 60695–11–10 
                                                                                

 Použití:
Redukce se používá v rozpojovacích jistících skříních DCK jako možné rozšíření počtu vývodů 
tak, že nahrazuje sadu pojistkových spodků (lišt, odpínačů) velikosti 2 nebo 1 dvěma sadami 
pojistkových spodků (lišt, odpínačů) velikosti 00.

 Technické provedení:
Redukce se skládá z nosníku (adaptéru), na kterém jsou našroubovány pojistkové spodky 
(lišty, odpínače), redukce přípojnice PEN a spojovacího materiálu.

 Instalace redukce R200, R220, R230
Před instalací redukce R200 se nejprve demontuje jedna sada stávajících pojistkových spodků. 
Z plastového nosníku redukce se demontují pojistkové spodky vel. 00. Nosník se přišroubuje 
přiloženými třemi šrouby M8 s válcovou hlavou na nosník ve skříni. Přišroubují se pojistkové 
spodky vel. 00 a sešroubují pracovní přípojnice. Na přípojnice PEN se přišroubuje přípojnice 
PEN redukce. Před instalací redukce R220, R230 nejprve demontovat jednu stávající pojistko-
vou lištu nebo odpínač vel.2 nebo1 z rozpojovací skříně. Na pracovní přípojnice pomocí šroubu 
M12 přišroubovat měděný adaptér redukce a na něj dvě pojistkové lišty nebo odpínače vel.00 
pomocí šroubu M8. Na přípojnici PEN se přišroubuje redukce přípojnice PEN pomocí šroubu 
M12.

 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.

 Výrobek odpovídá požadavkům platné normy: ČSN EN 61439 – 5 ed.2 (součást rozváděče) 

REDUKCE DISTRIBUČNÍCH ROZVÁDĚČŮ ROZPOJOVACÍCH JISTÍCÍCH Schema zapojení
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Redukce R200

R220/N,P

Redukce R220
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Konstrukční provedení

PEN

L1 L2 L3

PEN

L1

L2

L3

R200

R220

Redukce R230



CELOPLASTOVÝ DRŽÁK CHRÁNIČEK UNI
 Použití: Univerzální držák chrániček je určen pro upevnění kabelových chrániček

Ø 63 nebo 75 mm na sloup, univerzální provedení pro 1 - 3 svody

Připevnění na sloup lze provést:
– instalační sadou DCK
– páskou Bandimex

PLASTOVÝ DRŽÁK 
 Použití: Držák je určen jako přechodový prvek pro upevněni rozváděče na sloup. 

DCK nabízí svým zákazníkům následující typy držáků: 

Výroba některých typů držáků může být omezena minimálním požadovaným množstvím.

Připevnění na sloup lze provést:
– instalační sadou DCK
– páskou Bandimex

INSTALAČNÍ SADA 
 Použití: Instalační sada pro montáž na opěrný bod venkovního vedení (sloup) je určena pro 

připevnění distribučních rozváděčů typu SV a SP uzpůsobených pro montáž na sloup. Sada 
se skládá z nerezové pásky, plastové svírací spojky a šroubu. Instalace se provádí pouze pro-
tažením pásky skrz držák rozváděče, založením jejích konců do plastové spojky a následným 
stažením pomocí šroubu bez použití speciálního vybavení. 
(pozn.: instalační sadu nenamáhat nadbytečným tahem)

FLEXI TRUBKY CATS-SK
 Použití: Trubky CATS-SK jsou určeny pro snadnou instalaci měřících a regulačních prvků 

v plynoměrových rozváděčích do tlaku 0,5 MPa.  Jsou vyrobeny z nerezového vlnovce opatře-
ného plastovou chráničkou žluté barvy. Jejich jednoduchá a pohodlná montáž celkově zvyšuje 
bezpečnost celé instalace.

BETONOVÉ STŘECHY ZDĚNÝCH PILÍŘŮ
 Použití: Betonové střechy typu HD z vibrovaného betonu vyztuženého ocelovou armaturou 

jsou určeny pro osazení na zděné pilíře se zabudovanými rozváděči. Střechy jsou standardně 
pultového tvaru s okapničkou o výšce (tloušce) 60 - 50mm. 
Střechy jsou vyráběné na zakázku dle rozměrového požadavku zákazníka.

VNĚJŠÍ ZNAČENÍ DISTRIBUČNÍCH ROZVÁDĚČŮ NN
 Použití:  Značení je určeno pro evidenci jednotlivýchrozváděčů NN. Zavedením se například 

zjednoduší orientace při odstraňování poruch nebo se zpřehlední umístění typů rozváděčů.

 Technické provedení: Celoplastový rámeček se připevní dvěma šrouby M5 a plastovými 
maticemi na dveře stávajících rozváděčů. Označení se skládá z kombinace sedmi typů jed-
notlivých čísel (0-9) a písmen (A,B,C,D,E,P,R,S), která se do rámečku vloží před jeho upe-
vněním. V případě požadavku lze číselnou řadu na zakázku doplnit dalšími písmeny.
Podkladová deska je standardně černé barvy, na zakázku lze dodat desku různých barev, popř. 
s odrazovým efektem. Nové rozváděče lze na objednávku již s uvedeným označením doplnit. 
Jednotlivé typy čísel a písmen se objednávají samostatně.

Příslušenství
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TYPOVÉ OZNAČENÍ Držák SP Držák SV-C Držák SV Držák ER Držák UNI

délka [mm] 330 240 430 530 160

celkový rozměr [mm] 330 x 57 x 47 240 x 57 x 47 430 x 57 x 47 530 x 57 x 47 160 x 40 x 35

TYP šířka x délka [mm] výška [mm] hmotnost [kg]

HD 450x670/60-50/BPŠ 450 x 670 60 - 50 39

HD 450x750/60-50/BPŠ 450 x 750 60 - 50 44

HD 450x910/60-50/BPŠ 450 x 910 60 - 50 53

HD 450x1100/60-50/BPŠ 450 x 1100 60 - 50 64

HD 450x1220/60-50/BPŠ 450 x 1220 60 - 50 71

HD 450x1330/60-50/BPŠ 450 x 1330 60 - 50 78

HD 450x1440/60-50/BPŠ 450 x 1440 60 - 50 84

HD 450x1560/60-50/BPŠ 450 x 1560 60 - 50 91

HD 450x1700/60-50/BPŠ 450 x 1700 60 - 50 99
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NOVÉ VÝZBROJE
 Použití: Nové výzbroje jsou určeny pro výměnu výzbrojí za nové ve stávajících distribučních 

rozváděčích. Pro označení nové výzbroje se použije značení distribučních rozváděčů 
dle PNE 35 7040 (konstrukční provedení – R). 
Příklad údajů pro objednávku: výzbroj SS100/PRE–P.

SCHÉMA ZAPOJENÍ
 Použití: Zalaminované odnímatelné slepé schéma zapojení velikosti A5 určené pro distribuční 

rozváděče s možností popisu všech přívodů, vývodů, proudových hodnot pojistkových vložek 
a hodnoty zemního odporu. Umístění na vnitřní straně dveří. 

MONTÁŽNÍ DESKY
 Použití: Tyto desky lze použít ve všech typech rozváděčů pro montáž vestavných přístrojů. 

Na přání zákazníka lze dodat desky plné, perforované nebo již namontované v rozváděči.

PRŮHLEDNÉ PLASTOVÉ OKÉNKO
 Použití: Toto polykarbonátové transparentní okénko je určeno pro osazení do dveří rozváděče 

a umožňuje např. přečíst stav elektroměru nebo plynoměru, aniž by tyto musely být otevřeny. 
Rozměry okénka jsou 79 x 89 mm. Výroba může být omezena minimálním požadovaným 
množstvím.

SCHRÁNKA NA DOKUMENTY
 Použití: Díky schránce může být potřebná dokumentace umístěna přímo v rozváděči.

Tento termoplastový kryt může být připevněn k vnitřní straně dveří prostřednictvím šroubů nebo 
lepidlem. Rozměry schránky jsou 180 x 170 mm. Výroba může být omezena minimálním poža-
dovaným množstvím.

KRYT VODIČŮ ELEKTROMĚRU KVE
 Použití: Kryt je určen pro zakrytí vodičů po demontování elektroměru z elektroměrového roz-

váděče nebo desky. Hřeben krytu zajišťuje oddělení jednotlivých vodičů. Vložení vodičů PEN 
lze provést včetně propojky. Kryt je možno zaplombovat pomocí plombovacího šroubu krytu.
Výrobek odpovídá požadavkům normy: ČSN EN 60670.

Provedené zkoušky, předpisy, legislativa: 
Certifikát ES, Prohlášení o shodě §12 a 13 zák. č. 22/1997 Sb.+ NV č. 17/2003 sb. o tech-
nických požadavcích na elektrická zařízení nízkého napětí z hlediska bezpečnosti osob, majetku 
a životního prostředí.

KLÍČ KOMBINOVANÝ
 Použití: Klíč kombinovaný je určen pro otevírání/uzavírání rozváděčů opatřených závěrem dle 

ČSN 35 9754 – přílohy 1, 2 a  PN-DCK 01-2006 ed.2 (půlměsíc) nebo závěrem na trnový klíč 
6 x 6 mm dle ČSN 35 9756 a  PN-DCK 01-2006 ed.2 (čtyřhran). Prodej pouze osobám s odbor-
nou kvalifikací.

KLÍČ TRNOVÝ
 Použití: Klíč je určen pouze pro otevírání/uzavírání rozváděčů opatřených závěrem na trnový 

klíč 6 x 6 mm dle ČSN 35 9756 a  PN-DCK 01-2006 ed.2 (čtyřhran). 

OCHRANNÁ ZÁSLEPKA KABELOVÉ VÝVODKY PG29
 Použití: Záslepka je určena pro přípojkové skříně typu SP (provedení na sloup) pro utěsnění 

kabelové vývodky, kabel je pak možné instalovat dodatečně.

DVEŘE S VÝVODKOU, DĚLENÁ VÝVODKA, KRYT, ZÁSLEPKA
 Použití: Pro účely připojení prozatímního (dočasného) odběrného místa z distribučního roz-

váděče lze použít výměnné dveře s již osazenou patřičnou vývodkou typu PG dle zvoleného 
propojovacího kabelu nebo samostatnou speciálně  dělenou vývodkou (Ø 3-35 mm nebo 
Ø 8-67 mm) včetně příslušného krytu a záslepky otvoru pro dodatečnou montáž na dveře stáva-
jícího rozváděče. Výobky jsou vyráběny dle požadavku zákazníka na zakázku.
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KRYCÍ RÁMEČEK PRO ZAČIŠTĚNÍ
 Použití: Rámeček šíře 70 mm je určen pro zakrytí stavebního otvoru kolem instalovaného 

rozváděče ve výklenku bez nutnosti zednického začištění fasády. Rámeček se upevňuje 
lepením. Tyto rámečky jsou vyráběny na zakázku dle použitého typu rozváděče.

OBLOŽENÍ DO HOŘLAVÉHO PODKLADU
 Použití: Toto obložení je určeno pro doplňkové obložení rozváděčů určených pro osazení na 

stěnu nebo 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. Jedná se především o zateplovací systémy, dřevostavby, atd. Obložení 
je zhotoveno z nehořlavé tepelně izolační desky o síle 15 mm. Velikost obložení se liší podle 
velikosti rozváděče a umístěním v podkladu. Toto obložení je vyráběno na zakázku. Standardní 
šíře obložení je 100 mm.

KRYCÍ DESKA KABELOVÉHO PROSTORU
 Použití: Krycí deska slouží k zakrytí volného kabelového prostoru pod rozváděčem (především 

rozváděčů typu SP) při montáži do výklenku. 
Krycí deska je standardního rozměru 260 x 200 x 20mm. Deska se umisťuje zároveň s omítkou. 
Deska je uzpůsobena pro nanesení finální fasády.

MONTÁŽNÍ SET SP
 Použití: Montážní set je určen k montáži rozváděče typu SP do zateplovacího systému širšího 

než 100 mm. Pomocí stavitelných šroubů montážního setu lze snadno vyrovnat rozváděč na 
předepsanou úroveň zazdění (umístění ve výklenku). Montážní set je vyráběn na zakázku.

KRYTKY KONTAKTŮ
 Použití:  Pro zvýšení ochrany před nahodilým dotykem živých částí lze pojistkové spodky typu 

NT00, NT1 a NT2 dovybavit kryty kontaktů. Výroba krytů kontaktů pojistkových spodků NT1 
a NT2 může být omezena minimálním požadovaným množstvím.

VENTILAČNÍ PRŮCHODKA
 Použití: Ventilační průchodka zlepšuje přirozené odvětrávání rozváděče. 

VĚTRACÍ MŘÍŽKA
 Použití: Větrací mřížka zlepšuje přirozené odvětrávání rozváděče. Určená pro pilířové prove-

dení rozváděče.

ZKRATOVACÍ BOD
 Použití: Zkratovací bod je určen pro dodatečnou montáž do stávajících rozváděčů 

typu SRx22/N, SRx42/N a SRx44/N, zajišťující bezpečné připojení zkratovací soupravy.

52



Příslušenství

53

ZÁSLEPKA PILÍŘE
 Použití: Záslepka je určena k zaslepení dodatečně zhotoveného otvoru v pilířovém podstav-

ci pro účely připojení prozatímního (dočasného) odběrného místa z distribučního rozváděče. 
Záslepka je vyráběna na zakázku.

OPRAVNÁ BARVA
 Použití: Opravná barva slouží k drobným opravám povrchu rozváděčů (škrábance apod.).

Barevný odstín RAL 7035, ve formě spreje, rychleschnoucí. 

OCHRANNÝ NÁTĚR
 Použití:  Ochranný nátěr je určen pro rozváděče typu N, N-C (u rozváděčů řady K,P,P-C je již 

ve standardu). Slouží k ochraně povrchu rozváděče před povětrnostními vlivy. Použitím ochran-
ného nátěru po finální montáži rozváděče je zajištěna jeho barevná stálost spolu s oddálením 
stárnutí (plastu) a celkové zvýšení užitných vlastností rozváděče. 
Barevný odstín nátěru je standardně RAL 7035 (světle šedá). Ochranný nátěr (mimo výše uve-
dené varianty) je prodáván samostatně a není součástí rozváděče. 

DRŽÁK ODDĚLOVACÍHO RELÉ
Tento univerzální držák je určen pro dodatečnou montáž do stávajících rozvaděčů s přímým 
dvoutarifním měřením elektrické energie při zřizování výrobny (zpravidla fotovoltaické elek-
trárny) v odběrném místě.

ZÁSYPOVÝ MATERIÁL
 Použití: Zásypový materiál (keramzit) je určen k dosypání vnitřního prostoru kompaktního 

pilíře nad úrovní terénu.

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ
 Použití: Touto sestavou lze snadno obnovit nebo doplnit bezpečnostní značení u stávajících 

rozváděčů nn.

Toto plastické značení se zkládá ze dvou plastových částí, které jsou lisovány z již probarveného 
surového materiálu se stabilizací proti UV záření. Upevnění je realizováno pomocí plastových 
matic.

OCHRANA PTACTVA
 Použití: Ochrana je určena k zakrytí živých částí venkovních vedení 22/35kV na konzolách 

s podpěrnými izolátory typu VPA nebo VPAV vedoucím k zamezení úrazu ptactva elektrickým 
proudem. Jedná se o kryty z ohebného plastu a jejich uchycovací komponenty, které se snadno 
nasadí na vodiče a podpěrné izolátory. 

typ OP1 - určen pro izolátor VPAV s výřezem, středové uchycení
typ OP2 - určen pro izolátor VPA bez výřezu, stranové uchycení
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ry typu VPA nebo VPAV vedoucím k zamezení úrazu ptactva elektrickým 
kryty z ohebného plastu a jejich uchycovací komponenty, které se snadno 

odpěrné izolátory. 

izolátor VPAV s výřezem, středové uchycení
izolátor VPA bez výřezu, stranové uchycení



Standardní typy praporců            Typ Rozměr -  šířka x výška  [mm] Průměr otvoru  [mm] Rozteč otvorů [mm]

W9–R 25 x 63 9 -

W11–R 25 x 63 11 -

W13–R 25 x 66 13 -

WC2–R 53 x 63 9 35,5

WD2–R 70 x 63 11 48,5

WC3–R 88 x 63 9 35,5

WE1–R 64 x 88 9 27

WE1–P* 53 x 90 9 27

WF1–R 62 x 68 11 -

WF1–P* 53 x 69 11 -

WE2–R 64 x 59 9 30-40

WE2–P* 53 x 73 9 35,5

WE3–R 105 x 59 9 30-40

WE3–P* 88 x 73 9 35,5

 Provedené zkoušky, předpisy, legislativa:
– Protokol o zkoušce ES Prohlášení o shodě §12 a 13 zák. č. 22/1997 Sb. + NV č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích 
na elektrická zařízení nízkého napětí z hlediska bezpečnosti osob, majetku a životního prostředí.

 Příklad údajů pro objednávku: Typové označení: W9-R
Popis: Připojovací praporec pro připojení vodiče 10–240 mm2 jednoduchým třmenem, s jedním otvorem Ø 9 mm pro šroub M8, 
rovný tvar.

* Poznámka:  praporce jsou pouze na zakázku.

PŘIPOJOVACÍ A SMYČKOVACÍ PRAPORCE

Příslušenství

 Technické parametry:
Jmenovitý proud / zatížitelnost 400 A
Tvar průřezu vodiče:                                        sm – sektorový slaněný 

                                                                            se – sektorový plný
                                                                            rm – kruhový slaněný
                                                                            re – kruhový plný
Upnutelný rozsah vodiče:                              10 – 240 mm2 Cu, Al (pomocí V-třmenů)
Typ třmenu:                                                       NT/10 – 240
Materiál:                                                            Cu – (cínovaný)
Pozn.: Konce jemně slaněných vodičů doporučujeme opatřit vhodnou koncovkou.

 Tvar připojovacího praporce:
    
    Rovný – R    30o – 30    Patrový – P
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