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diskuse a rozhovory

bí zároveň i firma Eaton Electrical, která se 
zaměřuje především na záložní zdroje. Za-
měření obou firem se doplňuje a vzájem-
ná budoucí spolupráce bude logicky užší 
a užší a může přinést zajímavé synergické 
efekty. Když se např. staví administrativní 
budova, uplatní se tam distribuční, průmys-
lové a instalační přístroje společnosti Eaton 
Elektrotechnika a stejně tak i záložní zdroje 
firmy Eaton Eletrical. Naším cílem je, aby 
toto spojení pocítili především naši zákaz-
níci v širší nabídce našich produktů a nabí-
zených služeb.

Zároveň spolupracujeme i s průmyslovou 
divizí, a tak pronikají naše výrobky do auto-
mobilek, leteckého průmyslu i do hydraulic-
kých systémů.

Jak to bude se značením výrobků, kdy 
se začne využívat logo společnosti Eaton?

Instalační přístroje firmy Moeller mají 
dlouhou tradici a my nechceme ztratit tuto 
výhodu. Proto na tradičních produktech za-
chováme logo i nadále. Po dobu minimálně 
dvou tří let budeme používat strategii dvou 
log, aby si trh zvykl na to, že Moeller a Ea-
ton jedno jest. Naši zákazníci tak budou ví-
dat logo Moeller na přístrojích i do budoucna.

Co znamená pro firmu Eaton to, že 
je Moeller v České republice generál-
ním partnerem pardubického hokejové-
ho klubu?

Díky našemu generálnímu partnerství 
s HC Eaton Pardubice máme skvělou pří-

ležitost, jak mnohem rychleji uvést značku 
Eaton na český trh a do povědomí zákazníků 
a široké veřejnosti. Spojením firem můžeme 
našim zákazníkům nabídnout mnohem víc, 
a to vše pod záštitou jedné silné celosvětové 
značky – Eaton.

Jak se spojení firem dotkne oblasti prů-
myslové automatizace?

Čerstvá zpráva je, že Eaton koupil firmu 
Micro Innovation Holding AG, což je auto-
matizační firma. Záměrem firmy Eaton je 
akvizicí strategických partnerů vytvářet kom-
plexní portfolio výrobků, které může nabíd-
nout zákazníkům.

rozhovor vedli Eva Vaculíková 
a Jiří Kohutka

Spojení Moeller + Eaton přineslo 
rozšíření sortimentu

Společnost Moeller se v dubnu 2008 stala 
součástí Eaton Corporation – celosvětově pů-
sobícího koncernu, který v rámci svých ob-
chodních divizí Electrical, Aerospace, Hyd-
raulics, Truck a Automotive v roce 2008 do-
sáhl obratu 15,4 mld. amerických 
dolarů. V souladu s postupem inte-
grace společností Moeller a Eaton 
byla společnost Moeller Elektro-
technika, s. r. o., s účinností od 1. 
9. 2009 přejmenována na Eaton 
Elektrotechnika, s. r. o. Podrobně-
ji se této změně a jejím důsledkům 
věnuje rozhovor na str. 6. 

Spojení firem Moeller a Ea-
ton poskytuje zákazníkům nové 
možnosti a výhody – např. roz-
šíření sortimentu výrobků, vět-
ší dostupnost produktů a posky-
tovaných služeb ve více než 100 
zemích světa nebo přes 400 ob-
chodních kanceláří a distribuč-
ních míst. V tomto článku bu-
dou představeny vybrané výrob-
ky Eaton, které rozšíří sortiment 
výrobků dodávaných dříve firmou 
Moeller.

Rozváděče pro vysoké napětí 
s vakuovými zhášedly

Moeller je již zavedený doda-
vatel vn rozváděčů pro energeti-
ku. Dodává rozváděče GA a GAE s izolací 
plynem SF6. Nově, po integraci s mezinárod-
ní firmou Eaton, nabízí řadu vn rozváděčů ur-
čených nejen pro energetiku, kde lze s výho-

dou využít moderní vakuové spínače vyvinu-
té firmou Eaton Holec v Nizozemí.

Rozváděče pro vysoké napětí vyráběné 
pod značkou Eaton Holec využívají vakuová 
zhášedla (princip funkce viz rámeček na ná-

sledující straně). Rozváděče vn s vakuovými 
zhášedly v kompaktním provedení pod ná-
zvem Xiria jsou vhodné např. pro jednodu-
ché transformovny. V sortimentu jsou dále 

modulární rozváděče SVS nebo např. spe-
ciální provedení MMS obsahující dva sběr-
nicové systémy. 

Kompaktní rozváděče Xiria a modulární 
SVS

Rozváděče Xiria (obr. 1) a SVS (obr. 2) 
zaručují spolehlivé spínání, ochranu, měření 
a rozvod elektrické energie s využitím vaku-
ových zhášedel v kombinaci s pevnou izola-
cí. Díky tomu jsou tyto rozváděče vhodné ze-
jména pro použití v energetice, infrastruktuře 
a v průmyslovém prostředí. Je možné je pou-
žít i v prostředí s velkými požadavky na za-
chování čistoty a bezpečnosti, např. v potravi-
nářském průmyslu nebo v nemocnicích. Pří-
klady využití jsou v tab. 1. 

Rozváděče MMS se dvěma 
přípojnicovými systémy

Liberalizace trhu s elektřinou nutí roz-
vodné společnosti k větší efektivnosti. Při 

Obr. 1. Vn rozvádeč Xiria s vakuovými zhášedly 

Tab. 1. Příklady využití rozváděčů s pevnou 
izolací a vakuovými zhášedly

Energetika transformovny v rozvod-
né síti

Infrastruktura vakuové spínání vhodné 
zejména pro tunely, pod-
zemní dráhy apod.

Průmysl připojení do okružní ka-
belové sítě nebo nízkona-
pěťového rozvodu

Komerční sféra nemocnice, stadiony, ná-
kupní centra, hotely atd.
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tom rostou požadavky na kva-
litu a spolehlivost dodávky 
elektřiny. Tento faktor se stále 
více promítá do tarifů elektři-
ny, neboť je požadováno, tak 
jako v jiných odvětvích prů-
myslu, aby dodávka produk-
tu byla svázána s odpovídající 
odpovědností dodavatele. Za-
bezpečení spolehlivosti dodáv-
ky elektřiny tedy patří k pri-
márním kritériím při posuzo-
vání investic. Dalším trendem 
v oblasti rozvodu a dodávky 
elektrické energie je rozšiřu-
jící se automatizace rozvoden 
a sítě jako celku, včetně vět-
ší integrace informační a ko-
munikační techniky do jejich 
řízení.

Na tyto nové požadavky li-
beralizovaného trhu s elektři-
nou reaguje Eaton Holec svou 
modernizovanou řadou kom-
paktních rozváděčů MMS se 

Difuzní a stažený oblouk

Posunutím pohyblivé elektrody od pevné v komoře zhášedla vznikne elektrický oblouk. 
Oblouk mezi póly zhášedla musí mít difuzní charakter, tj. musí být tvořen velkým počtem 
paralelních oblouků. Difuzní oblouk je nestabilní, má krátkou dobu trvání a jeho energie je 
malá. Základním problémem vakuových zhášedel 
je zamezit vznik staženého oblouku, který je sta-
bilní, má podstatně větší energii, tepelně namá-
há kontakty zhášedla a obtížně se zháší. Zatímco 
u difuzního oblouku je opotřebení elektrod zhá-
šedla v podstatě zanedbatelné, stažený oblouk by 
je rychle zničil.

Vzniku staženého oblouku se zabraňuje mag-
netickým polem. Společnost Eaton pro svá zhá-
šedla zvolila koncepci axiálního magnetického 
pole, které se vytváří pomocí speciální soustavy 
lamel. Axiální magnetické pole dokáže stažený 
oblouk rychle „rozptýlit“ po celé ploše elektrod 
a vytvořit tak oblouk difuzní.

Vakuová zhášedla od firmy Eaton ve vypínači 
zátěže mohou spínat jmenovité proudy až 630 A. Zkratové proudy u modelu SVS/08 jsou 
do 20 kA a u modelu SVS/12 do 25 kA.

Vakuové zhášedlo 1 – vlnovec, 2 – štít 
vlnovce, 3 – keramické izolátory, 4 – po-
hyblivý kontakt, 5 – magnetické lamely

Obr. 3. Přípojnicový systém XP Range s malou impedancí

dvěma přípojnicovými systémy. Jsou určeny 
pro napětí 3,6 až 25 kV a vyznačují se ze-
jména velkou spolehlivostí. Díky schopnosti 
zajistit velmi dobrou kvalitu a spolehlivost 
napájení jsou určeny pro použití v hlavních 
napájecích stanicích a transformovnách dis-
tribučních a průmyslových sítí.

Přípojnicové systémy Mempower

V rámci komplexní dodávky nabízí Mo-
eller přípojnicové systémy Mempower, vy-
ráběné ve výrobním závodě Eaton v Bir-
minghamu ve Velké Británii. Přípojnicové 
systémy obsáhnou ve čtyřech řadách prou-
dy od 25 do 6 300 A. 

Základní systém určený pro rozvod a na-
pájení svítidel v halách a výrobních pro-
storech se nazývá Lux Lighting Range a je 
schopen přenášet proudy od 25 do 63 A. 
Tento systém lze snadno navrhnout pod-
le požadavků zákazníků – v nabídce jsou 
základní přímé díly v délkách jeden a tři 
metry, různé typy napájecích dílů a flexi-
bilní spoj, kterým lze docílit libovolného 
úhlu ohybu. Pro připojení svítidel jsou ur-
čeny „naklapávací“ odbočné skříňky, kte-
ré mohou obsahovat i jištění připojeného 
svítidla. Tento systém je dodáván s mědě-
nými přípojnicemi ve čtyř- nebo šestipólo-
vém provedení.

Pro distribuci energie např. ve výrobních 
halách a ve výškových budovách jsou urče-
ny systémy Low Power Range pro rozsah 
proudů 40 až 125 A a Medium Power Ran-
ge pro proudy 125 až 800 A. Oba tyto sys-
témy obsahují měděné přípojnice v pětipó-
lovém provedení. Tak jako u předcházející 
řady, i tento systém je modulární a skládá 
se z přímých dílů standardní délky jeden, 
dva a tři metry, pro specifické účely lze 
vyrobit délku podle požadavků zákazníka. 
Pro napojení pod různými úhly se používa-
jí různé typy propojovacích dílů a odbočné 
skříňky pro napájení jednotlivých zařízení. 
Odbočné skříňky mohou být vybaveny jis-
ticím prvkem nebo pojistkami.

Pro nejnáročnější úlohy s proudy od 500 
do 6 300 A je určena řada XP Range (obr. 
3), která se vyznačuje velmi malou im-
pedancí, a tedy i velmi malými ztrátami 
na sběrnicích, jež způsobují jejich oteplo-
vání. Tato řada obsahuje měděné nebo hli-
níkové přípojnice v až šestipólovém uspo-
řádání. Systém je vyráběn na míru podle 
konkrétních požadavků zákazníka a lze jej 
vybavit velmi velkým množstvím odboč-
ných skříněk.

Další informace

Další informace mohou zájemci najít 
na stránkách www.moeller.cz nebo u ob-
chodních zástupců firmy Eaton.

(Eaton Elektrotechnika s. r. o.)

Obr. 2. Vnitřní uspořádání vn rozváděče SVS/12 

1 – výkonový odpínač, 2 – výkonový vypínač, A, B – volitelný horní vstup kabelu, C – volitelná druhá kabelová přípojka 

630 A 1 250 A

vypínačodpínač


