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Nová generace rozváděčových skříní Moeller

Úvod

Firma Moeller je známa ucelenou nabíd-
kou nejen instalačních přístrojů, ale i rozvá-
děčových skříní a rozvodnic. Rozsah nabíd-

ky rozváděčů firmy Moeller sahá od malých 
plastových rozvodnic pro domovní či kan-
celářské použití, přes oceloplechové rozvá-
děče až po velké samostatně stojící skříně či 
rozváděče s vysokým stupněm krytí. Mezi 
základní řady rozváděčových skříní patří 
oblíbený systém Profi Line a samostatně 
stojící skříně SVTL. Za dobu své existen-
ce si skříně těchto řad získaly značnou ob-
libu. Tím se kromě běžných drobných no-
vinek, jež jsou do sortimentu doplňovány 

průběžně, dočkaly i nové generace, která 
nepřináší pouze vylepšení v detailech, ale 
i systémové změny. Inovované řady těch-
to skříní spatří světlo světa právě v těch-
to měsících.

Od Profi Line k Profi Plus

Generačním následovníkem rozváděčové-
ho systému Profi Line je systém Profi Plus 
(obr. 1). První základní charakteristikou no-
vého systému je skutečnost, že umožňuje vše 
co jeho předchůdce. Druhým podstatným ry-
sem je skutečnost, že dovoluje mnohem více 
než jeho předchůdce.

Celý systém lze rozdělit na tři podsku-
piny, a to na rozváděče pro montáž pod 
omítku, rozváděče pro montáž na omítku 
a samostatně stojící rozváděčové skříně. 
Všechny tři varianty jsou k dispozici v zá-
kladním provedení s krytím IP30 a ve vyso-
kém krytí IP54.

Řešení pro montáž pod omítku koncepčně 
zcela vychází ze systému Profi Line. Opět jde 
o třístupňový systém skládající se z ochran-
ného rámu pro zazdění, montážního rámu 

pro přístroje a rámu s dveřmi. Tím je zaruče-
na nejen maximální flexibilita, ale i pohodl-
nost montáže. Dveře s rámem lze montovat 
až po dokončení všech stavebních úprav, ne-
hrozí tedy jejich poškození při zazdívání. Pří-
strojový montážní rám umožňuje kompleto-
vat elektrické prvky rozváděče mimo vlastní 
skříň, např. v pohodlí dílny.

Koncepce skříní na omítku doznala něko-
lika změn. První z nich se týká verze IP30. 
Profi Plus je stavebnicový systém i z pohle-
du vnějšího pláště skříně (obr. 2). To přiná-
ší několik výhod. Protože základním staveb-
ním a nosným prvkem je zadní rám skříně, 
lze bočnice a vrchní a spodní kryt doplnit až 
po montáži přístrojové části. Tím je zajiště-
na maximální přístupnost pro zapojení pří-
vodů a vývodů. Druhou výhodou stavebni-
ce je menší skladová a logistická náročnost 
a též univerzalita. Bočnice a vrchní a spodní 

kryty jsou univerzální pro danou výšku, resp. 
šířku rozváděče.

Podstatnou novinkou, která se týká obou 
verzí rozváděčů na omítku i samostatně sto-
jících skříní, je skutečnost, že vnitřní přístro-
jový rám nemusí být vůbec použit. Přístro-
jové lišty (samostatné nebo např. s držákem 
umožňujícím změnit hloubku), montážní des-
ky a sady lze montovat přímo na nosný rám 
na zadní stěně rozváděče. To je výhodné ze-
jména v případech, kdy skříň obsahuje pou-
ze menší počet instalačních přístrojů a použi-
tí kompletního rámu by nebylo ekonomické. 
Další výhodou je větší nosnost bez využití 
přístrojového rámu.

Samostatně stojící skříně jsou koncepčně 
obdobou skříní na omítku. Rozdíl je přede-
vším ve skutečnosti, že jde o skříně svařova-
né, a to i v případě krytí IP30. Jejich vnitř-
ní konstrukce je shodná a při osazování lze 
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Obr. 1. Rozváděčový systém Profi Plus

Obr. 2. Koncepce systému Profi Plus

Obr. 3. Jistič NZM s otočnou rukojetí v rozváděči Profi Plus, montovaný pomocí speciální sady 
BPZ-NZM
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Obr. 4. Rozváděčová skříň XVTL

využít jak zadní rám pro přímou montáž, tak 
i montážní přístrojový rám. Důležitou no-
vinkou, která je aplikovatelná i ve skříních 
na omítku, je možnost použít montážní pří-
strojový rám pouze pro část výšky skříně. To 
umožňuje efektivní kombinaci např. výkono-
vé a instalační části v jednom rozváděči.

Systém Profi Plus přináší i nové univerzál-
ní prvky. Jde zejména o různé montážní sady. 
Ty se zpravidla skládají z montážní základny 
a krycí desky. Typickým příkladem jsou sady 
pro jističe NZM (obr. 3). S jejich pomocí se 
snadno namontuje a zakryje příslušný jistič, 
aniž by bylo třeba ohýbat plechy apod. V na-
bídce je mnoho variant, lze volit ze sad pro 
jednotlivé jističe až třeba pro sadu umožňují-
cí kombinovat různé jističe NZM ve velikos-
tech 1 až 3. Obdobné sady lze nalézt např. pro 
sběrnicový systém SASY 60i.

XVTL – evoluční následovník SVTL

Rozváděčové skříně XVTL (obr. 4) před-
stavují generačně pokročilejšího nástupce 
skříní SVTL. Opět platí základní pravidlo: 
co bylo možné u SVTL, je možné i u XVTL.  
Skříně jsou nabízeny pro dva různé stupně 
krytí, a to IP40 a IP55. Skříně XVTL jsou 

nyní již v základu k dispozici v několika výš-
kách (1 400, 1 600, 1 800 a 2 000 mm). Nová 
je i hloubka 300 mm.

Samozřejmostí skříní XVTL je kompatibi-
lita se systémem Profi Plus. Opět lze s použi-
tím adaptérů integrovat přístrojový montážní 
rám Profi Plus, a vytvořit tak plnohodnotný 
instalační rozváděč. Novinkou je skutečnost, 
že stejně jako u skříní Profi Plus nemusí být 
přístrojový montážní rám instalován přes ce-
lou výšku skříně. Druhou novinkou je adap-
tér, který ve své podstatě představuje zadní 
montážní rám ze skříní Profi Plus. Pro vnitř-
ní výbavu lze tedy identickým způsobem vy-
užít oba systémy vnitřního uspořádání Profi 
Plus. Kromě kompatibility s Profi Plus je vět-
šina prvků XVTL kompatibilní i se systémem 
rozváděčových skříní xEnergy.

Další informace mohou zájemci získat na 
adrese:
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 440
fax: 267 990 419
e-mail: podpora@moeller.cz
http://www.moeller.cz

ELMER – software pro projektanty, 
konstruktéry a revizní techniky

Schémata CAD

Grafický software SchémataCAD je hlav-
ní produkt firmy Elmer, který využívá více 
než 1 500 uživatelů. Je určen ke kreslení elek-
trotechnických schémat – jednopólových, li-
niových, technologických, schémat rozvá-
děčů a instalačních výkresů. Kromě oblasti 
elektrotechniky ho lze použít pro technické  

potřebných pro revizní techniky a rozsáh-
lý seznam typických závad s odůvodněním. 
V tomto programu je zapracován aktuální 
seznam všech platných norem, včetně změn 
a dodatků. Z nabídky padesáti připravených 
tiskopisů si jistě každý vybere. Jejich vypl-
ňováním lze rychle vytvořit revizní zprávu, 
atest nebo ceník prací. Program také evidu-
je spotřebiče a ruční nářadí, včetně sestavení 
protokolů o kontrole a revizi a sledovaní ter-
mínů následující kontroly nebo revize.

Další informace mohou zájemci získat v in-
zerátu na této straně nebo na:
http://www.elmer.cz

Firma	Elmer	software	s.	r.	o.	již	od	roku	1994	vyvíjí	osvědčený	software	pro	elektrotechni-
ky.	Zkušenosti	se	softwarem	ELMER	(za	tuto	dobu	má	více	než	2	700	uživatelů.	Software	
je	používán	i	na	Slovensku.	Praktickou	novinkou	je	dodávání	softwaru	s	licenční	USB	klí-
čenkou	(přenosná	flash	paměť	až	8	GB),	která	umožňuje	jednu	licenci	na	software	střída-
vě	používat	i	na	více	počítačích,	např.	v	kanceláři,	na	notebooku	i	doma.

kreslení univerzálně. Program SchémataCAD 
je používán i ke kreslení výkresů technic-
kých zařízení budov (TZB), např. rozvodů 
plynu a topení.

EL-Revize

Pro revizní techniky je určen software 
EL-Revize. Obsahuje mnoho článků norem 


