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Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3
Co jsou rozvaděče nízkého napětí?

Kombinace jednoho, nebo více spínacích přístrojů nn 

spolu s přidruženými řídícími, měřícími, signalizačními, 

ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi 

elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními 

částmi.



Rozvaděč nízkého napětí

Týká se toto téma i mě?
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Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3



Týká se toto téma i mě?

Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3



Týká se toto téma i mě?
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Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3
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Struktura normy

ČSN EN 61439-0 (Technická zpráva) 

Pokyny pro navrhování a sestavování rozvaděčů

ČSN EN 61439-1 ed.2

Všeobecná ustanovení pro rozvaděče nízkého napětí

ČSN EN 61439-2 ed.2

Výkonové rozvaděče

(PSC)

ČSN EN 61439-3

Rozvodnice (DBO)                 

k instalaci do míst 

přístupných laické obsluze

ČSN EN 61439-5 ed.2

Rozvaděče pro 

rozvod energie

ČSN EN 61439-6

Přípojnicové rozvody

ČSN EN 61439-4

Staveništní rozvaděče

ČSN EN 61439-7

Zvláštní aplikace

(např. kempy, tržnice, 

nabíjecí stanice)



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Vyšší požadavky na ochranu

o Ochrana systému

o Ochrana osob

▪ Vyšší požadavky na rozvaděče

o Stupeň kontaminace

o Mechanický náraz (IK)

o Koroze

o UV záření

o Přeprava

o Konkrétní aplikace - postupy
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Přidané požadavky proti staré ČSN EN 60439



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Jmenovité napětí proti zemi nepřesahuje 300 V AC

▪ Jmenovitý proud (InC) pro výstupní obvody nepřesáhne 125 A

▪ Jmenovitý proud (InA) rozvodnice nepřesáhne 250 A 

▪ Pro přístroje, kde zkratový proud nepřesahuje 10 kA (resp. 17 kA..)

▪ Určené pro rozvod a měření elektrické energie

▪ Kryté (min. IP2xC), instalované na pevno (nepřenosné)

▪ Pro vnitřní nebo venkovní použití

▪ Mohou obsahovat řídící a signální zařízení
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DBO - Rozvodnice obsluhované laikem



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Zvláštní požadavky

Určené pro obsluhu laikem (např. spínání a výměna pojistkových vložek).

Výstupní obvody mají ochranná zařízení, která jsou určena k obsluze laikem (jistič, 

proudové chrániče, proudové chrániče s nadproudovou ochranou a držáky pojistek), v 

souladu s IEC 60898-1, IEC 61008, IEC 61009, IEC 62423 a IEC 60269-3.

Aplikace: domácnost nebo podobná místa, kde obsluhu provádějí laici (např. rozvaděče v 

kancelářských budovách nebo rozvaděče pro pokladny v supermarketech).
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DBO - Rozvodnice obsluhované laikem



Montážní firma

Montážní firma

Montážní firma

Původní výrobce Výrobce rozvaděče (sestavy)

Výrobce komponentů

Kdo je výrobcem sestaveného rozvaděče?
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Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3
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výroba

ověření návrhu

Otestování Výpočty

Aplikace 

pravidel pro 

navrhování

Montáž (sestavení rozvaděče z 

jednotlivých komponentů jističe 

atd..)

kusové ověření+ provedení ověření původního výrobce 

nebo samostatné ověření vydané výrobcem

rozvaděč nízkého napětí v souladu s ČSN EN 61439

připraven k provozu

Ověření dle ČSN EN 61439
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Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3
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Proces - zadání – projektování - ověření

Projektant - specifikuje požadavky na 

rozvaděč na základě black-box principu:

▪ připojení k elektrické síti

▪ proudový obvod a spotřebiče 

▪ instalace a podmínky okolního prostředí

▪ provoz a údržba

▪ ovládání, měření, signalizace

Původní výrobce - je 

odpovědný za ověření 

návrhu pomocí zkoušky, 

výpočtem nebo pomocí

referenčního návrhu dle 

normy ČSN EN 61349.

Provozovatel - obdrží 

rozvaděč dle normy ČSN 

EN 61439 a potřebné 

certifikáty jako důkaz 

o shodě.

Výrobce rozvaděče



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Každý výrobce rozvaděčů musí mít patřičné živnostenské oprávnění.

▪ Výroba rozvaděčů je dle Živnostenského zákona volná živnost č. 80 (Výroba, obchod a 

služby jinde nezařazené).

▪ Pro výrobu rozvaděčů dle normy ČSN EN 61439-1,-3  není potřeba již žádné další oprávnění 

např. vydané TIČR - Technické inspekce České republiky (ITI Praha).
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Podmínky výroby



▪ Ověření návrhu - je zkouška rozvaděče v souladu s požadavky jednotlivých částí normy.

- Zkoušení je zakončeno na reprezentativních, téměř nových dílech.

- Zkoušení jednotlivých zařízení dle produktových norem (např. ČSN EN 60439) nejsou typové 

zkoušky dle normy ČSN EN 61439!

- Typovou zkoušku obstará původní výrobce a ta je pak předána výrobci rozvaděče.

▪ Kusové ověření - se provádí, aby se určily vady materiálu a výrobní vady a aby bylo zaručeno 

správné fungování hotového rozvaděče.

- Zkouška musí být provedena na každém vyrobeném rozvaděči  (ať už se jedná o unikátní 

nebo sériovou instalaci).

- Výsledek zkoušky musí být zdokumentován ve zprávě.

- Protokol o kusové zkoušce poskytuje výrobce

Terminologie / dokumentace
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Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Jednotlivé rozvodnice musí projít kusovým ověřením (kusovou zkouškou) a na jejím 

základě musí být vytvořen a předán protokol o jejím provedení. Dále musí výrobce 

rozvaděče vytvořit EU prohlášení o shodě.

▪ V žádném případě nestačí pro výrobu rozvaděče „dodatečná revizní zpráva“ na vyrobený 

rozvaděč.
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Postup výroby



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Přístroje, které lze montovat do DBO:

▪ Jističe

▪ Proudové chrániče

▪ Proudové chrániče s nadproudovou ochranou

▪ Přístroje pro spínání, ovládání, měření a komunikaci

▪ Pojistky D01, D02, D03, DII a DIII (fixní držáky pojistek jsou určeny k 

obsluze laiky, pojistky mohou být vyměněny pouze za pojistky 

stejné velikosti In)
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Prvky určené pro DBO



Typové rozvaděče Hager

Přístroje, které nejsou určeny pro montáž do DBO:

▪ Zařízení s NH pojistkami

▪ Výkonové jističe (MCCB)

▪ Veškeré prvky, které nejsou certifikovány pro laickou obsluhu

▪ Tyto přístroje mohou být obsluhovány pouze znalými či poučenými

osobami
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Prvky, které nelze instalovat do DBO



Typové rozvaděče Hager

▪ Rozvaděče lze používat pro jmenovité napětí Un = 230/400 V, 

50 Hz u silových obvodů a  Un = 230 V, 50 Hz pro ovládací 

obvody.

▪ Jmenovitý proud rozvaděče nesmí být větší než Ina daného 

rozvaděče (golf, volta, vector II, cosmos = 63 A / univers FW 

=125 A).

▪ Rozvaděče musí být instalovány v prostorách k tomu určených 

(všechny rozvaděče, kromě rozvaděče vector II outdoor, jsou 

určeny pro interiér) a instalovány v souladu s pokyny návodu 

přibaleného k prázdnému rozvaděči.
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Technické parametry



Typové rozvaděče Hager
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10.10 Ověření oteplení

10.10.1 Všeobecně

10.10.3

Odvození jmenovitých 

hodnot pro podobné 

varianty
-stejný typ konstrukce

-stejné nebo větší celkové rozměry

-stejné nebo vyšší podmínky chlazení

-stejné nebo snížené vnitřní oddělení

-stejné nebo snížené výkonové ztráty

-stejné nebo snížené výstupní obvody

10.10.4

Ověření výpočtem

10.10.2

Ověření zkoušením

ověření  ✓

10.10.4.2

≤ 630A

10.10.4.3

≤ 1.600A



Typové rozvaděče Hager

Varianta 1 – typový rozvaděč dle tabulky 

▪ Rozvaděče dle typové tabulky lze vybavit pouze přístroji uvedenými v této tabulce.

▪ Přístroje je možné z vybrané sestavy ubírat, není však možné přístroje přidávat nebo měnit 

jejich parametry (charakteristika, jmen. proud, jmen. podmíněný zkratový proud atd.). 

▪ U typových rozvaděčů je počítáno se součinitelem soudobosti RDF = 0,5.

▪ Poté již nemusíte vypočítávat oteplení v rozvaděči.
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Typové rozvaděče dle tabulky



Typové rozvaděče Hager
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Typové rozvaděče dle tabulky



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Varianta 2 - rozvaděče s ověřením oteplení výpočtem

▪ Vyberte si rozvaděč Hager v excell konfigurátoru (zvolte typ, velikost, 

provedení dveří a PE/N svorkovnice).

▪ Poté vybírejte jednotlivé přístroje v pořadí: jističe, proudové chrániče 

a další přístroje. Zvolte jejich parametry (jmenovitý proud, počet pólů atd.) a množství 

použitých přístrojů
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Typové rozvaděče dle konfigurátoru



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Konfigurátor vám vygeneruje typové

označení sestavy.

▪ Budete informováni o přesáhnutí počtu

přístrojů nebo jejich oteplení.

▪ V případě, že nevychází oteplení, změňte

rozvaděč nebo snižte součinitel soudobosti

RDF (pro hodnotu RDF existuje v normě

tabulka 101, avšak záleží na dohodě mezi

výrobcem a uživatelem na jaké hodnotě se

domluví).

▪ Uložte si výpočet oteplení včetně souhrnné

tabulky rozhraní a typového štítku.
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Typové rozvaděče dle konfigurátoru

Ověření typových rozvaděčů_2017_školení.xlsx


Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Provedení a obsah typového štítku:

▪ Trvanlivě umístěný tak, aby byly čitelné i za provozu

▪ Označení výrobce včetně adresy, popřípadě jeho

ochranný znak

▪ Typové označení

▪ Identifikační číslo, které umožní dohledat potřebné

dokumentace k tomuto rozvaděči

▪ Datum výroby

▪ Normu IEC 61439-3

▪ Napětí Un

▪ Proud InA

▪ Frekvenci Fn

▪ Krytí IP

▪ Znak CE

26

Typový štítek

Položky, které musí vyplnit výrobce rozvaděče.



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Tabulka souhrnného rozhraní

Údaje potřebné pro doplnění tabulky

▪ Typ dle typového klíče zvoleného rozvaděče

▪ Iniciály výrobce rozvaděče

▪ Krytí rozvaděče (dle použitého typu)

▪ Rozměr rozvaděče

V případě použití konfigurátoru, stačí vyplnit

iniciály výrobce.
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Tabulka souhrnného rozhraní



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Souhrnná tabulka rozhraní a návrh typového štítku.
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Výstup z konfigurátoru



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Zapojení rozvaděče musí proběhnout dle platných norem a propojení

přístrojů musí být provedeno vodiči nebo propojovacími lištami patřičného

průřezu, např. KDN363A nebo KDN363F, včetně veškerého příslušenství

(krytky ukončení lišty a krytky nevyužitých propojek).

▪ Dodržet pravidlo jedna nulová svorka na vývod.

▪ Nulové svorky musí být ve stejném pořadí jako jisticí / ochranné prvky,

nebo musí být popsány.

▪ Veškeré neobsazené pozice v rozvaděči je nutno osadit krycí lištou tak,

aby se zajistilo dostatečné krytí při otevřených dveřích rozvaděčů IP2xC.
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Zapojení a pravidla



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Pro vytvoření výkresové dokumentace (pohledového a liniového výkresu) se může

použít software 1-2-3 schéma, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách

společnosti Hager.

▪ Pro snazší a rychlejší postup lze použít předdefinované šablony typových

rozvaděčů, dostupných na stránkách společnosti Hager.

▪ V softwaru 1-2-3 schéma je potřeba provést úpravy v závislosti na zapojení, tzn.

odstranění nepoužitých přístrojů, přesunutí přístrojů dle skutečnosti, následný popis

umístění a použití.
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Schéma zapojení



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ V rámci těchto programů vytisknete veškerou dokumentaci. 2x pohledové a

liniové schéma a 1x popis prvků pod přístroje a na dveře rozvaděče.

Produktové video s dalšími možnostmi programu můžete shlédnout na našich

stránkách. (1-2-3 schéma – tutorial video)

▪ Obory činností náležející do živnosti volné - 63. Projektování elektrických

zařízení, vyhl. 50/1978 sb. Par.10 (realizace a skutečné, ne autorizované)
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Schéma zapojení



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Příklad výstupní dokumentace
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Schéma zapojení



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Příklad výstupní dokumentace
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Schéma zapojení



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Příklad výstupní dokumentace
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Schéma zapojení



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Kusové ověření – aktivní dokument ve formátu PDF (pro 

dodatečné vyplnění) je k dispozici na našich webových 

stránkách www.hager.cz

▪ 11.2 Stupeň ochrany skříní - Pro potvrzení, že jsou 

zachována předepsaná opatření

▪ 11.3  Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty – Vizuální 

prohlídkou zkontrolujte tyto vzdálenosti - vzdušné 

vzdálenosti ≥ 3 mm a povrchové cesty ≥ 10 mm

▪ 11.4  Ochrana před úrazem elektrickým proudem a 

integrita ochranných obvodů

35

Kusové ověření

http://www.hager.cz/


Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ 11.5  Instalace vestavných součástí -

Instalace a identifikace vestavných součástí 

musí odpovídat pokynům pro výrobu 

rozvaděče.

▪ 11.6  Vnitřní elektrické obvody a spoje - U 

spojů, zejména šroubových spojů, musí být 

kontrolována správná pevnost.

▪ 11.7  Svorky pro vnější vodiče - Počet, typ          

a identifikace svorek.

▪ 11.8  Mechanická funkce - Musí být 

kontrolována účinnost mechanických 

ovládacích prvků.
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Kusové ověření



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ 11.9 Dielektrické vlastnosti - Jako alternativa 

pro rozvaděče s ochranou přívodu 

dimenzovanou do 250 A může být ověřování 

izolačního odporu prováděno měřením za 

použití přístroje pro měření izolace při napětí 

nejméně 500 V DC. V tomto případě je zkouška 

úspěšná, pokud je izolační odpor mezi obvody 

a neživými částmi nejméně 1000 Ω/V.

▪ 11.10 Zapojení, pracovní charakteristiky a 

funkce - V závislosti na složitosti rozvaděče je 

nutné zkontrolovat zapojení a provést zkoušku 

elektrické funkce.
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Kusové ověření



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Kontrolní list pro postup posouzení o shodě

- Tento dokument slouží pro kontrolu správnosti 

a kompletnosti všech dokumentů před 

vytvořením EU prohlášení o shodě

▪ Údaje o výrobci

▪ Popis rozvaděče

▪ Technická dokumentace (certifikát dle ČSN 

EN 61439-1/-3, návod k montáži rozvaděče, 

dokumentace k rozvaděči, schéma zapojení 

rozvaděče atd.)
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Kontrolní list (interní systém kontroly výroby)



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Kontrolní list pro postup posouzení o shodě

▪ Návody ke všem elektronickým zařízením 

instalovaným v rozvaděči.

▪ EU prohlášení k těmto výrobkům.

▪ Po kontrole všech náležitostí (všechny body 

části 1) může dojít k vytvoření EU prohlášení o 

shodě – prosím zkontrolujte, zda jste vnitřní 

směrnicí firmy oprávněni vystavovat a 

podepisovat tento dokument.

▪ Zkontrolujte, zde jste vylepily symbol CE na 

vyrobený rozvaděč (,který je součástí typového 

štítku).
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Kontrolní list (interní systém kontroly výroby)



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

EU prohlášení o shodě: Co musí obsahovat EU 

prohlášení podle zákona č. 90/2016 Sb.

▪ Údaje o výrobci

▪ Popis rozvaděče

▪ Odkaz na harmonizované normy

▪ Odkaz na specifikace, s nimiž je prohlašována 

shoda

▪ Rok výroby, v němž byl rozvaděč opatřen 

označením CE
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EU prohlášení o shodě



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

EU prohlášení o shodě – aktivní dokument ve 

formátu PDF (pro dodatečné vyplnění) je k 

dispozici na našich webových stránkách 

www.hager.cz
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EU prohlášení o shodě



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Návod k použití elektrického zařízení (rozvaděče)

▪ Montáž a obsluha zařízení

▪ Opravy a manipulace se zařízením

▪ Doprava a skladování

▪ Záruční podmínky

42

Návod



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Přehled vytvořené a předané dokumentace

▪ Kopie certifikátu  - Zákazník

▪ Souhrnná tabulka rozhraní rozvaděče - Zákazník

▪ Kusová zkouška – Zůstane výrobci

▪ EU prohlášení o shodě - Zákazník

▪ Návod k použití - Zákazník

▪ Liniové schéma (schéma zapojení) - Zákazník

▪ Typový štítek a popis jednotlivých obvodů v rozvaděči – Zákazník 

musí být vylepeno přímo v rozvaděči

▪ Výpočet oteplení pro verzi 2 – Zůstane výrobci

43

Dokumentace



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Veškerá dokumentace musí být zhotovena ve dvou exemplářích,

s výjimkou typového štítku a popisků do rozvaděče. První část

dokumentace je předána současně s rozvaděčem, druhou část

dokumentace je nutno archivovat po dobu 10 let pro případ kontroly

státních orgánů.

▪ Společnost Hager nepřebírá zodpovědnost za veškeré změny

a případné zásahy do typového rozvaděče, které nejsou uvedeny

v návodu a které by odporovaly platným normám.

▪ Výrobce rozvaděčů je povinen nadále sledovat změny v našem

návodu, popřípadě se přizpůsobit změnám norem a předpisů.
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Závěr



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Pokyny pro instalaci

Pro výrobu rozvaděče dle ČSN EN 61439-3 lze použít:

Cosmos – zapuštěné VR1xxxx, VR2xxxx

– nástěnné VD1xxxx, VD2xxxx

Gamma – nástěnné IP30 GDx13x, GDx18x

Golf             – zapuštěné VF1xxxx, VF2xxxx, VF3xxxx, VF4xxxx

– nástěnné VS1xxxx, VS2xxxx,VS3xxxx, VS4xxxx

Volta – zapuštěné VU12xx, VU24xx, VU36xx, VU48xx a VU60xx

– do duté příčky VH12xx, VH24xx, VH36xx, VH48xx a VH60xx

– nástěnné VA12xx, VA24xx, VA36xx, VA48xx

Vector – nástěnné IP54/65 VExxxL

– nástěnné IP65 venkovní provedení VExxxSN, VExxxPN

Univers FW – zapuštěné FWxxUS1

– nástěnné FWBxx
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Přehled rozvaděčů Hager pro DBO



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Nástěnné nebo zapuštěné 

provedení

▪ Pro přístroje do 63A

▪ Krytí IP 30 bez dvířek, s dvířky 

IP 40, tř. izolace II

▪ Celoplastové provedení

▪ 1, 2, 3 a 4 modulové nástěnné 

provedení bez dvířek

▪ Kapacita 1 až 24 modulů

▪ Šroubové PE/N svorkovnice
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Rozvaděče Cosmos



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Gamma

▪ Nástěnné provedení

▪ Pro přístroje do 63 A

▪ Krytí IP 30, tř. izolace II

▪ Jako příslušenství dodávána 

plná a průhledná dvířka

▪ 13 nebo 18 modulů v řadě

▪ Kapacita 13 až 72 modulů

▪ Bezšroubové PE/N svorkovnice

▪ Rozvodnice bez zadní stěny, 

která je dodávána jako

příslušenství
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Rozvaděče Gamma



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

▪ Nástěnné nebo zapuštěné 

provedení 

▪ Pro přístroje do 63A

▪ Krytí IP 40, tř. izolace II

▪ Celoplastové provedení

▪ Provedení 12, 18 a 22 modulů       

v řadě

▪ Kapacita 12 až 72 modulů

▪ Šroubové PE/N svorkovnice
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Rozvaděče Golf



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Volta

▪ Zapuštěné provedení

▪ Pro přístroje do 63 A

▪ Krytí IP 30, tř. izolace II

▪ Kapacita 12 až 60 modulů

▪ Plastová vana, dvířka a 

rámeček z ocelového plechu 

▪ Šroubové nebo bezšroubové

PE/N svorkovnice

▪ Další provedení: nástěnné, 

multimediální nebo hybridní
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Rozvaděče Volta



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Vector II

▪ Nástěnné provedení

▪ Pro přístroje do 63A

▪ Krytí IP 54/65, tř. izolace II

▪ Kapacita 3 až 54 modulů

▪ Průhledné dveře

▪ Šroubové nebo bezšroubové

PE/N svorkovnice

▪ Mechanická odolnost: <12 mod. 

IK07, ≥12 mod. IK08 

▪ Varianta i pro venkovní použití –

UV stabilní
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Rozvaděče Vector II



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Univers FW

▪ Nástěnné provedení

▪ Pro přístroje do 125 A

▪ Krytí IP 44, tř. izolace II

▪ Kapacita 36 až 336 modulů

▪ Oceloplechové provedení           

s plastovou vanou a zákryty

▪ Šroubové nebo bezšroubové

PE/N svorkovnice

▪ Mechanická odolnost: IK09 

51

Rozvaděče Univers FW



Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Univers FW

▪ Zapuštěné provedení

▪ Pro přístroje do 125 A

▪ Krytí IP 30, tř. izolace II

▪ Kapacita 36 až 288 modulů

▪ Oceloplechové provedení           

s plastovou vanou a zákryty

▪ Bezšroubové PE/N svorkovnice

▪ Mechanická odolnost: IK09 
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Rozvaděče Univers FW



Týká se toto téma i mě?
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Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3



Týká se toto téma i mě?
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Rozvaděče dle ČSN EN 61439-1/-3

Když ČSN EN 61439-1 říká, že rozvaděč je 

kombinace jednoho, nebo více spínacích 

přístrojů nn……… a na rozvaděč je potřeba 

vytvořit veškerá uváděná dokumentace

Ne. Toto je po namontování zkontrolováno 

výchozí revizí a zapsáno, že výrobek byl 

namontován v souladu s návodem 

(postupem) výrobce zařízení.
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Úplné kryty Hager

=

Ale pouze jako úplný kryt

dle ČSN EN 60670-24



Úplné kryty
dle ČSN EN 60670-24
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02



Úplné kryty Hager

V průběhu školení na rozvaděče se velké množství montérů 

dotazuje.

Proč nemohou použít prázdný certifikovaný rozvaděč a 

certifikované modulové přístroje, které zapojí dle platných 

předpisů a tím bude mít správně vyrobený rozvaděč? 
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

V zahraničí historicky existovaly normy, které umožňovaly systém Buy and install

(nakup a instaluj). Tyto normy, francouzská NFC 61910:1984, německá DIN VDE

0603-1:1991, DIN 43871:1992, se daly aplikovat na rozvaděče Hager (Gamma a

Volta). Nastavený postup instalace byl ve většině případech omezován velikostí

rozvaděče, popřípadě zaplněním rozvaděče způsobené jeho vnitřním oteplením.

Těmto normám postupně končila platnost a dle nařízení již nebyly vytvářeny nové

národní normy. Příchodem nové „rozvaděčové normy“ EN 61439-1:2011 byly

zbývající národní normy ukončeny a nahrazeny „rozvaděčovou normou“ .

Než se zažila aplikace „rozvaděčové normy“ ČSN EN 61439-1, byla uvedena

nová norma ČSN EN 60670-24, která umožňuje instalaci „rozvodnice/úplného

krytu“ obdobným systémem jako předchozí národní normy.
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

▪ČSN EN 60670-24 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a 

podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro 

umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon 

▪Úplný kryt PD – prázdný úplný kryt nebo základní úplný kryt, kde schopnost integrování 

předem určených mechanických a zařízení byla ověřena podle konstrukčních pravidel a 

zkoušek na základě současné normy, provedených  výrobcem, kde musí pracovník 

provádějící instalaci ověřit instalovaná zařízení na základě pokynů 

pro konstrukci deklarovaného výrobcem podle přílohy BB

▪ Z toho vyplývá, že každý výrobce úplného krytu bude mít rozdílné pokyny.
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Členění ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

Rozsah

▪ Domovní a podobné pevné elektrické instalace

▪ Instalované kvalifikovanými osobami, ale přístupné nekvalifikovaným 

osobám

▪ Okolní teplota od 25 °C, občas 35 °C po dobu 24 hodin s max. 40 °C     

a min. -5 °C (tudíž pouze pro vnitřní použití)

▪ Jmenovité napětí: 400 V, celkový napájecí proud nepřesahující 125 A

▪ Zkratový proud nepřesahuje: 10 kA (17 kA se zařízením omezující 

zkratové proudy)

▪ Nelze aplikovat na rozvaděče dle ČSN EN 61439 a hlavní vstupní 

panely (např. měřicí desky)
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

Pokyny pro instalaci úplných krytů HAGER

Jako úplný kryt lze použít tyto rozvaděče:

Volta – do zdiva VU12xx, VU24xx, VU36xx, VU48xx a VU60xx

– do duté příčky VH12xx, VH24xx, VH36xx, VH48xx a VH60xx

– hybridní do zdiva VU602xxx, VU603xxx

– hybridní do duté příčky VH602xxx, VH603xxx

– nástěnné VA12xx, VA24xx, VA36xx, VA48xx

Gamma – nástěnné GD113J, GD213J, GD313J, GD413J, GD118S,

GD218S, GD318S, GD418S

Vector – nástěnné IP54/65 VE103L, VE106L, VE110L, VE112L, VE118L,

VE212L, VE218L, VE312L, VE412L
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

Pokyny pro instalace přístrojů do úplných krytů HAGER

▪ Do úplného krytu lze montovat přístroje, které jsou produktovou normou schváleny k 

obsluze laiky tzn. jističe dle ČSN EN 60898-1; proudové chrániče dle ČSN EN 61008-2-1 

a proudové chrániče s nadproudovou ochranou dle ČSN EN 61009-2-1, napáječe 

domácích telefonů ČSN EN 60950 atd. 

▪ Není předem dáno, jaký typ a značka přístroje má být použita, avšak přístroje nesmí 

přesáhnout svou proudovou jmenovitou hodnotou In , proudovou hodnotu Ina úplného krytu 

tzn. přístroje nesmí být větší než 63 A (neboť úplné kryty Volta, Gamma a Vector II mají  

Ina=63 A). Hlavní jištění pro úplný kryt nesmí být větší než Ina úplného krytu (63 A).

▪ Přístroje musí být upevněny na lištu DIN a nesmí být překročena maximální modulární 

kapacita úplného krytu.
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

Pokyny pro instalace přístrojů

Doporučené prvky z portfolia společnosti Hager:

▪ Jističe MBN,MBS, MCN, NBN, NCN, NDN

▪ Proudové chrániče CDA, CJG, CDS

▪ Proudové chrániče s nadproudovou ochrannou ADA, ADS

▪ Svodiče přepětí SPN, SPA

▪ Vypínače, přepínače, tlačítka a kontrolky SBN, SBT, SFT, SFL,SFB,  SVN

▪ Relé, stykače a časová a impulsní relé ERC, ESC, ETC, EZN, EPN, EPS

▪ Stmívače a soumrakové spínače EV, EVN, EE, EEN

▪ Elektroměry a měřící přístroje EC, SM

▪ Zvonky a zvonkové transformátory SU, ST

▪ Spínací analogové a digitální hodiny EH, EG, 
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

Pokyny pro instalaci přístrojů

Přístroje budou propojeny s příslušnými vodiči odpovídajících průřezů nebo

se k propojení použije propojovacích hřebenů a ukončovacích krytek, to

vše dle elektroinstalačních předpisů. To vše bude provedeno dle schématu

zapojení. Montážník musí překontrolovat, aby vzdálenost povrchových cest

mezi živými částmi byla minimálně 3 mm. Nevyužité otvory pro modulové

přístroje musí být zakryty záslepkami (S35S), tak aby bylo docíleno krytí i při

otevřených dveřích IP2xC.
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

Pokyny pro instalace přístrojů

Po montáži musí být provedena revize a revizní 

zpráva, která obsahuje dokumentaci o instalaci úplného krytu. Na úplný 

kryt se nevylepuje žádný štítek nebo další označení (v případě potřeby je 

možné vytvořit štítek, avšak ten by neměl svým vzhledem připomínat štítek 

dle ČSN EN 61439).

Při revizi je nutné provést kontrolu zapojení dle schématu, 

překontrolování dotažení svorek, změření izolačního stavu. 
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

Jak mohu zjistit, že je dotyčný produkt úplným

krytem

▪ Tyto informace mohou být umístěny přímo na 

výrobku tzn. uvedena norma 60670-24

▪ Nebo bude tato norma umístěna na obalovém 

materiálu

▪ Nebo bude norma uvedena v katalogu, technické 

dokumentaci, v návodu k použití nebo v prohlášení 

výrobce
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Aplikování normy ČSN EN 60670-24



Úplné kryty Hager

Co s revizí již hotového rozvaděče (úplného krytu) bez dalších informací?

V případě, kdy budete postaveni před rozvaděč bez typového štítku, kdy jako

revizní technici nejste informováni o instalovaném zařízení (byly jste pozvání na

revizi bez dalších informací, co je provedeno za instalaci), tj. zda je

nainstalován úplný kryt. Postupoval bych zápisem do revizní zprávy o

závadě, kdy je špatně nainstalován rozvaděč NN dle ČSN EN 61439-1.
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Úplné kryty Hager

Gamma

▪ Nástěnné provedení

▪ Pro přístroje do 63 A

▪ Krytí IP 30, tř. izolace II

▪ Jako příslušenství dodávána 

plná a průhledná dvířka

▪ 13 nebo 18 modulů v řadě

▪ Kapacita 13 až 72 modulů

▪ Bezšroubové PE/N svorkovnice

▪ Rozvodnice bez zadní stěny, 

která je dodávána jako

příslušenství
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Úplné kryty Hager

Volta

▪ Zapuštěné provedení

▪ Pro přístroje do 63 A

▪ Krytí IP 30, tř. izolace II

▪ Kapacita 12 až 60 modulů

▪ Plastová vana, dvířka a 

rámeček z ocelového plechu 

▪ Šroubové nebo bezšroubové

PE/N svorkovnice

▪ Další provedení: nástěnné, 

multimediální nebo hybridní
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Úplné kryty Hager

Vector II

▪ Nástěnné provedení

▪ Pro přístroje do 63 A

▪ Krytí IP 54/65, tř. izolace II

▪ Kapacita 3 až 54 modulů

▪ Průhledné dveře

▪ Šroubové nebo bezšroubové

PE/N svorkovnice

▪ Mechanická odolnost: <12 mod.

IK07, ≥12 mod. IK08 
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