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Uzemnění kovových částí na elektrických 
zařízeních je z bezpečnostních důvodů pře-
depsáno v podstatě všude, ať jde o jedno-

duchá svítidla, či nízkonapěťové rozvodné 
systémy. Důvod je zřejmý. Kdyby vznikla 
chyba (např. kdyby se část rozváděče dosta-
la pod napětí), mohlo by být ohroženo zdra-

Průvodce konfigurací skříní Rittal

ví osob. A právě rozváděčová skříň má po-
skytnout ochranu před kontaktem s takovým 
nebezpečným napětím. U nízkonapěťových 
rozváděčů musí být provedeno uzemnění, ke 
kterému je připojen celý kovový rám a části 
rozváděče, u nichž hrozí, že se mohou do-
stat pod napětí.

Připojení zemnicích pásků

Obvykle se k vyrovnání potenciálu, tedy 
k uzemnění všech kovových částí, používají 
zemnicí pásky z měděného drátu. Pásky jsou 
flexibilní, a proto se jimi mohou bezpečně 
připojit pohyblivé části, např. dveře, k roz-
váděči. V rozváděči se zemnicí pásky větši-
nou také připojují k rámům, k bočnicím, ke 
střeše rozváděče nebo dalším panelům. Jak-
mile jsou všechny zemnicí pásky správně na-
montovány, je zajištěno vyrovnání potenciálu 
a všechny části rozváděče mohou být uzem-
něny přes ochranný vodič napájecího zdroje. 
Vzhledem k tomu, že se zemnicí pásky mon-
tují ručně současně s montáží celého rozvá-
děče, může zde vznikat mnoho chyb a opo-
menutí. Když se na pásek zapomene, hotový 
rozváděč bude funkční, avšak při poruše mo-
hou být osoby ohroženy.

Vyrovnání potenciálu i bez zemnicích 
pásků

Pro snazší zavedení elektrické ochrany 
vyvinula společnost Rittal účinné řešení se 
systémem řadově spojitelných skříní TS 8: 
během montáže jsou bočnice, střecha, zadní 
panel a podlahové plechy automaticky vo-
divě spojeny s rámem (obr. 1). Výsledkem 
je vyrovnání potenciálu bez nutnosti použít 
zemnicí pásky. Ke spojení se užívají speciál-
ní drápky nebo podložky (obr. 2), které se bě-
hem montáže tlakem prořežou přes elektricky 
nevodivou povrchovou vrstvu panelů (obr. 3) 

Bezpečnost má v oblasti elektrických rozváděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke 
zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a naří-
zení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi roz-
váděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkla-
dem, jak může být bezpečnosti dosaženo v mnoha úlohách, a to pomocí automa-
tického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových 
částí rozváděčové skříně.

Geniálně jednoduchý, naprosto symetrický 
a patentovaný na celém světě – to je definice 
úspěšných konstrukčních pravidel prověřených 
více jak 10 miliony úspěšných instalací.

TS 8 včetně konfigurátoru:
www.rittal.com/ts8

Rozváděčový systém TS 8
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Obr. 1. Závěsná oka mají pryžovou část 
s vloženou ozubenou podložkou; při zašrou-
bování vznikne vodivé spojení mezi střechou 
rozváděče a jeho rámem

Obr. 2. Držák zadního panelu ve vertikální 
části rámu má kontaktní prvek ve tvaru drá-
pu; k propojení dojde, když je zadní panel 
přišroubován k rámu
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a tím je dosaženo spolehlivého kon-
taktu. Takto jsou elektricky pospojo-
vány všechny ploché díly a v mnoha 
případech pak nejsou nutné zemni-
cí pásky. Pouze při připojování dve-
ří rozváděče je nutné pásky použít. 
Elektrický odpor kontaktu mezi pa-
nely a rámem skříně je menší než 
0,1 Ω, což je hodnota požadovaná 
normou ČSN EN 62208 pro prázd-
né rozváděčové skříně.

Snazší instalace a větší 
bezpečnost

Automatické vyrovnání poten-
ciálu snižuje množství potřebného 
montážního materiálu a zjednodu-
šuje montáž o časově náročné připojení až 
sedmi zemnicích pásků na každou skříň, 
které již nejsou třeba. Snazší je i rozebrání 

vyrovnáním potenciálu dostatečná, nebo zda 
je zapotřebí použít zemnicí pásky, aby byly 
technicky splněny požadavky na bezpečnost. 

Automatické vyrovnání potenciálu systé-
mu řadově spojitelných skříní TS 8 má tyto 
výhody:
– úspora montáže až sedmi zemnicích pás-

ků,
– zjednodušená montáž a demontáž všech 

panelů.

Závěr

Další informace zájemci naleznou v tech-
nické dokumentaci pro montáž a dimenzová-
ní vodičů PE, která je ke stažení na webových 
stránkách www.rittal.cz.

Více o výhodách rozváděčových skříní 
TS 8 je na www.rittal.cz/ts8.

(Rittal Czech, s. r. o.)
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Obr. 3. Upínací prvky podlahových plechů se tlakem 
prořežou skrz vrstvu ochranného laku a vytvoří spo-
lehlivé vodivé spojení

a opětovné sestavení panelů. Z pohledu po-
souzení rizik musí sami uživatelé rozhod-
nout, zda jsou opatření daná automatickým 
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y   Protipožární 
a zabezpečovací technika na 
veletrhu FSDays 2016

Již osmý ročník mezinárodního veletrhu 
protipožární a zabezpečovací techniky, sys-
témů a služeb Prague Fire & Security Days 
2016 neboli FSDays 2016 proběhl ve dnech 
20. až 24. září v letňanském výstavním areá-
lu PVA Expo Praha. Veletrh FSDays se ko-
nal opět souběžně se stavebním veletrhem 
For Arch. Návštěvníci tedy měli příležitost 
prohlédnout si jak přehlídku protipožární 
a zabezpečovací techniky, tak i rozsáhlou 
nabídku stavební techniky, materiálů a kom-

ponent. Celý komplex veletrhů každoročně 
navštíví více než 70 000 zájemců. 

Organizátorem veletrhu FSDays byla spo-
lečnost Mascotte s. r. o., generálním part-
nerem se stala Asociace technických bez-
pečnostních služeb Grémium Alarm. Zášti-
tu poskytlo Ministerstvo vnitra ČR a Policie 
České republiky. 

Na veletrhu proběhla soutěž FSDays 
Award 2016. Porota udělila dvě hlavní ceny 
za nejlepší exponát a dvě zvláštní ocenění. 
První z hlavních cen získala společnost EG-
-Line za mechatronickou zámkovou vlož-
ku KABA Evolo Expert Plus, která vyhod-
nocuje jak mechanickou, tak elektronickou 
část klíče. Druhá hlavní cena byla uděle-

na společnosti Tyco Fire Protection Pro-
ducts za ústřednu pro požární signalizaci 
Zettler Profile.

Zvláštní ocenění udělila porota soutěže 
FSDays Award firmě VOP CZ, s. p., za mo-
bilní 2D skener podvozků typu Kerberos Mo-
bile, navržený pro rychlou a spolehlivou kon-
trolu povrchu podvozků vozidel.

Společnost Workswell získala zvlášt-
ní ocenění za inspekční termovizní systém 
Workswell ThermoInspector pro sledování 
a vyhodnocování rizikových oblastí a objek-
tů v rámci požární bezpečnosti (hlídání sklá-
dek, lomů, přepravníků uhlí apod.), ale také 
pro vstupně-výstupní kontrolu, jakostní, ter-
mální a jiné testování během výroby. (ev)


