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1. IDENTIFIKACE VÝROBKU 
 TYP VÝROBKU: RSs FVE-16/PE kde R = rozvaděč 
    S = spojovací 
    s = stejnosměrný  

    FVE = pro fotovoltaické aplikace 
    16 = počet připojitelných DC panelových stringů 

    PE = označení výrobce 
 NÁZEV VÝROBKU: Spojovací skříň DC pro FVE  
 KATEGORIE: Výkonové rozvaděče (PSC) venkovní do 1 kV 
 VÝROBCE: PE Holding, s.r.o.  
 

2. POHLED NA VÝROBEK 

  

3. POUŽITÍ VÝROBKU 
Skříňový NN rozvaděč plastový do 1000VDC pro venkovní montáž určený ke sdružování, ochranu a odpínání až 16 panelových 
stringů fotovoltaické elektrárny (FVE) do jmenovitého proudu DC přípojnice IN = 200A. S ohledem na rozměry, provedení a vnitřní 
uspořádání rozvaděče je vhodné výrobek používat pro účely zemních i střešních FVE.   
 

4. HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU 
 
JMENOVITÉ CHARAKTERISTIKY:  dle ČSN EN 61439-2 

Napájecí soustava 2 PE DC 750V / IT  
Jmenovité napětí rozvaděče  750 V 
Maximální napětí rozvaděče 850 V 
Jmenovitý kmitočet DC  
Jmenovitý proud přípojnic rozvaděče 200 A 
Jmenovitý proud obvodu/pojistky 10 A 
Součinitel soudobosti 1  
Maximální počet připojitelných stringů/počet obvodů 16 stringů 
Počet kabel. přívodů přes průchodku max. 16 párů / do 25mm2 spodem 
Počet kabel. vývodů přes průchodku max. 1 pár / do 240 mm2 spodem 
Jištění proti zkratu  na přípojnici  NE 
Krytí  IP54 / IP00 

Vnit řní spínací prvek odpínač NN DC do 1000VDC / 200A 
Prostředí instalace  vnější prostory 
Rozměry   870 × 500 × 250  (š × v × h) mm 
Hmotnost výrobku do 45 kg 

Dokumentace k výrobku 

 

� Technicko-obchodní specifikace výrobku 
� Technická dokumentace 
� Návod pro montáž, připojení, obsluhu a údržbu 
� Dokumentace výstupní kontroly 
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5. POPIS VÝROBKU 
5.1. Popis jednotlivých částí výrobku: 
 

Celé zařízení se skládá z plastové skříně s vnitřní výbavou pro aplikace FVE. Na přední části rozvaděče po otevření dveří je umístěn 
hlavní odpínač 200A, kterým se odpíná hlavní DC vývod. Rozvaděč je vybaven páry pojistkových odpojovačů +/- dle maximálního 
počtu připojitelných stringů. Pro každý string je rozvaděč vybaven párem pojistkových odpojovačů +/- s pojistkami o jmenovitém 
proudu 10A. S pojistkovými odpojovači nesmí být manipulováno (odpojováno) za provozu FVE bez přerušení hlavního 
obvodu odpínačem DC vývodu, jinak hrozí vznik el. oblouku! Zařízení je chráněno proti účinkům přepětí ochranou připojenou na 
hlavní přípojnice DC.  Přívodní kabely z jednotlivých stringů musí být při montáži zaústěny do rozvaděče přes otvory s průchodkami 
umístěné ve spodní části (dno) skříně a připojeny na svorky pojistkových odpojovačů. Kabely hlavního DC vývodu musí být při 
montáži zaústěny přes otvory s průchodkami ve spodní části (dno) rozvaděče a připojeny na svorky hl. odpínače 200A. Pro ochranné 
pospojování je rozvaděč opatřen PE můstkem. 
 5.2. Popis konstrukce výrobku: 
 

Rozvaděč je tvořen celoplastovou skříní se stříškou v odstínu RAL 7035 – šedá. Pro montáž na konstrukci fotovoltaických panelů 
nebo na nosný sloupek (pilot) trackeru je skříň opatřena nosnými lištami s 4 × montážními otvory pro šroubové upevnění.   

 
KONSTRUKCE VÝROBKU:  Skříň Plastová 
 Nosná konstrukce Plast 

 Dveře (dvířka): Ano, součástí skříně 

 Zateplení pláště: NE 

 Povrchová úprava: Odstín RAL7035 (šedá) 

VNĚJŠÍ KONSTRUKCE:  Pomocné lišty pro šroubové upevnění na sloupek 

ZPŮSOB INSTALACE:  Montáž na stěnu nebo na sloupek (otvory pro šroub) 

POŽÁRNÍ ODOLNOST:  NE 

UZEMŇOVACÍ BODY (dle ČSN EN 2000-4-41 ed.2): NE 

 
6. PRACOVNÍ PODMÍNKY (ODOLNOST V ŮČI VNĚJŠÍM VLIV ŮM) 

Skříň je určena pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí v rozsahu dle ČSN EN 33 2000-5-51 ed. 3 

AB3 t (°C):-25°C až  +5; φ (%) 10 – 100% 

AB5 t (°C):+5°C až  +40; φ (%) 5 – 85% 

AC1 ≤ 2 000 m 

AD4 stříkající voda 

AE4 lehká prašnost 

AF1 zanedbatelný výskyt korosivních nebo znečišťujících látek 

AG1 mírné rázy 

AH1 mírné vibrace 

 

7. NORMY, CERTIFIKACE A POVINNÉ ZKOUŠKY VÝROBKU 
Typově zkoušený rozvaděč je vyroben v souladu s ČSN EN 61439-2 ed.2 (05/2012) – „Rozváděče nízkého napětí – Část 2: 
Výkonové rozváděče“. 
Na výrobek je vystaveno: 

� Prohlášení o shodě podle §13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění 
� Protokol o typové zkoušce číslo: VYZ/AZ6 9344/05 ze dne 20.7.2005 
� Protokolem o jakosti a kompletnosti – protokol o kusové zkoušce výrobku 

 
8. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
1) Typ výrobku: RSs FVE-16/PE 
 2) Kód výrobku: 962-363-000-0100  
  Standardní výbava: napěťová hladina připojených stringů 750VDC 
 počet kabelových přívodů: 16 párů do 25mm2 otvory s průchodkou spodem  
 počet kabelových vývodů: 1 pár do 240mm2 otvory s průchodkou spodem  
 barevné provedení: odstín RAL7035 (šedá) 
 obvodové těsnění kolem dveří: ano 
 ochrana proti přepětí DC obvodu ano 
3) Počet kusů: x ks 
 
 


