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1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE

Současná doba přináší stále častěji nové a  technicky 
dokonalejší stroje a zařízení ve všech oblastech lidské 
činnosti. Neustále jsou zdokonalovány a vyvíjeny nové 
technologie. Nejinak je tomu i v oblastech výroby, 
rozvodu a distribuce elektrické energie vn. Původní 
tlakovzdušná, máloolejová i SF6 technika je postupně 
vytlačována spínací technikou vakuovou. Současné 
moderní provedení vn rozváděčů má lepší technické 
parametry, vyšší spolehlivost a bezpečnost provozu, 
snižuje náročnost obsluhy, prodlužuje provozní dobu 
do revize zařízení. Z provozních i ekonomických 
důvodů je nevýhodné vzhledem k technickému 
pokroku stále obměňovat provozovaná rozvodná 
zařízení – rozváděče vn za novější varianty. Proto se 
naše fi rma rozhodla vyjít všem uživatelům rozvodných 
zařízení vn vstříc a v rámci projektu „RETROFIT“ 
nabídnout možnost modernizace rozvoden vn co 
nejširšímu okruhu uživatelů.

1.1 Projekt retrofit

Co projekt „RETROFIT“ znamená? U převážné většiny 
provozovaných zařízení vn není vážnější problém 
s funkcí a provozem zařízení jako celku. Problémy 
jsou s údržbou a revizí „srdce“ rozvodného zařízení 
- to je s vypínačem nebo jiným spínacím prvkem. 
Po delší době provozu také často vznikná potřeba 
nahradit zastaralé přístroje (ochrany) ovládacích a 
měřících obvodů – to znamená vyzbrojení ovládací 
přístrojové skříňky, popřípadě náhrada přístrojových 
transformátorů.
S ohledem na technickou zastaralost a umrtvení 
výroby jsou těžko dostupné potřebné náhradní díly. 
Naši technici proto vyvinuli a odzkoušeli náhradu 
stávajících výsuvných částí rozváděčů vn (v minulosti 
námi vyráběných a některých vybraných zahraničních) 
se zastaralými přístroji za nové, využívající současně 
dostupné moderní spínací prvky jako jsou vypínač, 
stykač, odpínač nebo zkratovač a nové typy 
přístrojových transformátorů. Ve většině případů pak 
postačí zastaralou výsuvnou část nahradit, výsuvnou 
částí novou.
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1.2  Použití

Metoda retrofi tu umožňuje provést modernizaci všech 
dříve vyráběných typů rozváděčů a to prakticky za 
provozu, protože výměna výsuvných částí, včetně 
drobných úprav skříně, nevyžaduje nutně odstávku 
celého rozváděče.
Modernizaci výzbroje ovládacích přístrojových skříněk 
je nejvýhodnější řešit výměnou kompletně osazené a 
zapojené nové přístrojové skříňky. 
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�  

vakuová komora vypínače VD4

1.3  Náklady

Náklady na modernizaci rozvaděčů vn při realizaci 
projektu retrofi t jsou výrazně nižší, něž při výměně 
celého rozváděče. Dle našich zkušeností se jedná cca 
o 40 až 50% nákladů potřebných na nákup nového 
rozváděče (bez jeho montáže). Výrazná je také úspora 
času na realizaci modernizace.

 
1.4 Výhody

- rychlá obnova zastaralých spínacích prvků
- prodloužení životnosti rozváděče
- možnost postupné výměny
- minimální nároky na údržbu nových spínacích prvků
- minimální doba odstávky
- výrazná úspora nákladů při inovaci zařízení



2.  TECHNICKÝ POPIS

Retrofi tové podvozky se vyrábějí a seřizují se ve 

speciálních seřizovacích přípravcích. 

Proces výroby, seřízení a zkoušek je dodržován 

v souladu se směrnicemi jakosti dle ISO,

a proto na takto vyrobené retrofi ty poskytujem stejné 

garance jako na nové vn rozváděče.

U výsuvných částí jsou základním prvkem ocelové 

rámy, které po smontování tvoří kostru výsuvné části. 

Jednotlivé prvky, mající přímou návaznost na skříň 

rozváděče (blokování, uzemnění apod.), se vyrábí dle 

původních montážních výkresů, aby byla zajištěna 

plná zaměnitelnost s původní originální výsuvnou 

částí. Na takto připravený podvozek je montován 

nový typ spínacího prvku (vypínač, stykač, odpínač 

či zkratovač). Vývody přístroje jsou silově napojeny 

na kontakty, které jsou stejného provedení jaké měla 

původní originální výsuvná část.

Obdobně je provedeno také vyvedení elektrických 

ovládacích a signalizačních obvodů spínače, které  

je zakončeno propojovacím konektorem. Schéma 

zapojení vnitřních obvodů a jejich vyvedení na 

jednotlivé svorky konektoru je typové a odpovídá 

zapojení původního přístroje. Po ukončení montáže je 

každá výsuvná část podrobena kusové zkoušce. Je 

opatřena závěskou, osvědčující jakost a kompletnost 

výrobku.

Ve většině případů již není možné použít původní typ 

vícepólové vidlice (konektoru) pro elektrické propojení 

výsuvné části se zásuvkou ve skříni rozváděče, protože 

původně používané typy (TGL apod.) jsou již na trhu 

nedostupné. V takovém případě jsou montovány 

současně používané typy konektorů a příslušný 

protikus je dodáván včetně montážního držáku jako 

součást dodávky.

2.1  Spínací přístroje

Pro retrofi ty jsou používány nejmodernější spínací 

přístroje vn vyráběné v ABB. Jedná se o vypínače 

VD4 a VM1, odpínače NAL a NALF, vakuové stykače 

V-contact nebo zkratovače EK6. 
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� 

vakuový vypínač VD4 s motorovým 

střadačovým pohonem    

� 

vakuový vypínač VM1 

s magnetickým pohonem

� 

V-Contact
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2.2  Přístrojové transformátory

Pro retrofi ty jsou v maximální míře využívány transformátory, jejichž parametry odpovídají mezinárodně uznávaným 

standardům. Jedná se o typy  TTR, TSR, TJP, TDP,TP, BZ, BB, PR, TDC, TPU. Všechny tyto transformátory mají 

typové zkoušky a certifi kaci. Naši technici jsou připraveni doporučit nejvhodnější variantu náhrady původních 

transformátorů dle konkrétních podmínek.

� 

odpínač NALF 

� 

zkratovač EK6

� 

TDC

� 

TPU

� 

TJP

� 

TJC



2.3  Souhrnný přehled náhrad výsuvných částí

Výsuvné části do 12 kV z produkce EJF
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 Typ rozváděče Původní spínač Nové spínače

SR12

 
VF 12.08.31
VF 12.12.31
VF 12.12.40
VF 12.12.50

 

VD4 12kV  630A  25kA
VD4 12kV 1250A 25kA
VD4 12kV 1600A 25kA
VD4 12kV 630A 31,5kA

VD4 12kV 1250A 31,5kA
VD4 12kV 1250A 40kA

VH111, VH111.1 HG 3-8/1250

VD4 12kV 1250A 31,5kA
VD4 12kV 1250A 40kA
VD4 12kV 1250A 50kA
VD4 12kV 1600A 25kA

VH112, VH112.1 HG 3-8/2500
VD4 12kV 2500A 25kA
VD4 12kV 2500A 50kA

VH136
HL 4-7, SVW 32.3

VF 12.08.31
V-Contact + pojistka

V-Contact + pojistka a západka

VH136.1
HL 4-7, HG 4-8f

HK 4-6B, VF 12.08.31
SVW 32.3

V-Contact + pojistka
V-Contact + pojistka a západka

 

VH151

HL 4-8
VF1212.31
VF 12.12.40

OKJ43

VD4 12kV  630A  25kA
VD4 12kV 1250A 31,5kA
VD4 12kV 1250A 40kA

NALFE 12kV

VH151.1
HL 4-8,HG 4-8f

VF 12.12.31
VF 12.12.40

VD4 12kV 1250A 31,5kA
VD4 12kV 1250A 40kA
VM1 12kV 1250A 25kA

VSM121
SVW 32.3

VMB10
V-contact + pojistka

VD4 12kV 1250A 31,5kA

VSM141 VMC 10/1000
VD4 12kV 1250A 31,5kA
VD4 12kV 1250A 40kA

Výsuvné části do 25 kV z produkce EJF

Typ rozváděče Původní spínač Nové spínače

SR25
VF 25.08.25
VF 25.12.25

VD4 25kV 630A 25kA
VD4 25kV 1250A 25kA

V12
CNR 602-22/1000

VF 25.12.25
VD4 25kV 1250A 25kA

VD4 25kV 1250A 25kA + TDC

V22
VMZG 22/1000

VMC 22/600
BAJ 22

VD4 25kV 1250A 25kA
VD4 25kV 1250A 25kA + TDC

NALF25kV

VH271
HL 6-9

VF 25.08.25
VF 25.12.25

VD4 25kV 1250A 25kA
VD4 25kV 1250A 25kA + TDP

 

RIO, RKM 644
HL 6-9

VF 25.08.25
VF 25.12.25 + TDP6

VD4 25kV 1250A 25kA
VD4 25kV 1250A 25kA + TDP
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� 

VH151 s V-contactem

� 

SR s VD4

� 

VH151 s NALFE



Výsuvné části zahraniční výroby 

Typ rozváděče - země Původní spínač Nové spínače

BA/BB - Švýcarsko

 
 

SBS
HB (VF)

 
 

VD4 12kV  630A  25kA
VM1 12kV 1250A 25kA
VD4 17kV 1600A 25kA
VD4 17kV 2000A 25kA
VD4 25kV 630A 25kA

VD4 25kV 1250A 25kA

CS - Jugoslávie
 

HP 3/7
 

VD4 12kV 630A 25kA + TPU
VD4 12kV 630A 25kA + TPU, TSB

VD4 12kV 1250A 31,5kA + TPU,TJC

CIIL - Rumunsko  VD4 12kV 630A 31,5kA

CSIM - NDR SCI 1-20
VD4 25kV 630A 20kA

VD4 25kV 1250A 20kA

NS4 - Jugoslávie
HG 4/7
HG 4/8

VD4 12kV 630A 31,5kA
VD4 12kV 1250A 31,5kA

Naši technici jsou připraveni zpracovat  retrofi ty, které nejsou uvedené v těchto přehledech. 
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� 

BA/BB s VD4

2

� 

CS s VD4

� 

CSIM s VD4
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3.  MONTÁŽ

3.1  Výměna výsuvných částí

Nově vyrobené výsuvné části svými rozměry, 

kontaktním systémem, blokovacím systémem a všemi 

dalšími prvky, které mají návaznost na skříň rozváděče, 

jsou shodného provedení jako nahrazované výsuvné 

části. Z tohoto důvodu se záměna provede odpojením 

propojovacího konektoru ovládacích a signalizačních 

obvodů a běžným odsunutím původní staré výsuvné 

části ze skříně. Obráceným postupem se zasune nová 

výsuvná část a připojí konektor.

V případě, že ve skříni rozváděče je použit zastaralý typ 

konektoru, který již na trhu není dostupný, je součástí 

dodávky nové výsuvné části potřebný počet protikusů 

konektoru, použitého u dodávané výsuvné části včetně 

odpovídajícího držáku pro výměnu ve skříni.

Odstraní se spodní krycí plech přístrojové skříňky. 

3

Původní zásuvka (konektor) včetně držáku se 

demontuje, připojené konce vodičů se odborně odpojí 

a zapojí na odpovídající číslo kolíku nové zásuvky. 

Po dokončení se zásuvka upevní do nového držáku  

a držák se svrtá zpět s přístrojovou skříňkou. Je-li 

to nutné, upraví se spodní krycí plech přístrojové 

skříňky a namontuje se zpět. Po odzkoušení a 

provedení výchozí revize je možné provozovat opět 

celý rozváděč. Při použití výsuvné části s VD4 je nutné 

brát na vědomí změnu parametrů jištění motorového 

pohonu proti původní výsuvné části. Odpovídající jistič 

je uveden v katalogové dokumentaci tohoto vypínače. 

Na požádání je možné dodat odpovídající jistič formou 

příbalu. Při stejnosměrném ovládacím napětí je nutné 

použít dvoupólové jističe.

� 

VH151 s HL 

� 

RETROFIT VH151 s VD4

  Původní provedení   Příklad náhrady
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3.2  Ostatní výzbroj

Výměna ovládacích přístrojových skříněk je stejně jednoduchá jako výměna výsuvných částí.

Po odpojení vodičů vyvedených mimo přístrojovou skříňku (k měř. transformátorům, k čidlům havarijní zkratové 

ochrany a podobně), demontáži spojovacích šroubů a zemnícího pásku, je možné původní skříňku odstranit. 

Opačným postupem se na původní rozváděč namontuje přístrojová skříňka nová, sešroubuje se s kostrou rozváděče 

a opětovně se zapojí odpojené vodiče a zemnící pásky. Po nastavení ochran a odzkoušení funkčnosti je možné pole 

rozváděče uvést zpět do provozu. 

Problematika možné výměny měřících transformátorů je závislá na konkrétním typu rozváděče a typu použitého 

transformátoru. Popis způsobu montáže je proto nad rámec tohoto katalogu. V případě požadavku výměny měřících 

transformátorů v provozovaném rozváděči proto doporučujeme konzultaci s našimi techniky.
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4.  SLUŽBY 

Mimo záručního a pozáručního servisu, který považujeme u všech dodávek za samozřejmost, nabízíme i ostatní 
služby:

- zpracování kompletní projektové dokumentace rekonstrukce vn rozváděče
- dodávky a montáž retrofi tových přístrojů v rozváděči včetně seřízení
- nastavení a seřízení ochran
- jiné dodávky nebo práce dle dohody

Veškeré akce je možno realizovat jak způsobem na klíč tak i formou šéfmontáže.

3
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5.  ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Aby mohla být objednávka kvalitně a rychle vyřízena potřebujem znát kompletní štítkové údaje stávajícího 

rozváděče. V případě atypů nebo skříní zahraničních výrobců je vhodné doplňující foto. Před potvrzením objednávky 

je zpravidla nutná osobní návštěva technika.

Příklad:

Typ skříně VH151

Rok výroby 1978

Původní zak.číslo 39-12345

Číslo skříně 2,3

Typ nového přístroje VD4 

Parametry nového přístroje  - jmenovité napětí  6,3 kV

- jmenovitý proud  1250 A 

- jmenovitý vypínací proud 31,5 kA

- napětí ovládacích obvodů  230 AC

- napětí motoru pohonu  230 AC

- blokovací magnet

Číslo skříně 10,12

Typ nového přístroje NALF 

Parametry nového přístroje  - jmenovité napětí  12 kV

- jmenovitý proud  630 A 

- vypínací spoušť 230 AC

- pomocný spínač 2/2

- pojistky 63A

5

Potřebné údaje:
Typ skříně
Rok výroby
Původní zakázkové číslo
Číslo skříně
Typ nového přístroje
Parametry nového přístroje - jmenovité napětí
 - jmenovitý proud
 - jmenovitý vypínací proud
 - napětí ovládacích obvodů
 - napětí motoru pohonu
 - další požadavky 
 ( blokovací magnet, podpěťová
  spoušť, signalizace, atd.)



ABB s.r.o.
Vídeňská 117 Telefon:  +420 547 152 465
619 00 Brno  +420 547 152 729
Česká republika Fax: +420 547 152 451
http://www.abb.com  +420 547 152 192
E-mail: info.ejf@cz.abb.com
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