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příslušenství osvětlovacích soustav

ci zásuvek dostatečná, je možné pou-
žít podzemní rozvaděč ve výsuvné ver-
zi, kam se vejde až čtyřikrát větší elek-
trorozvaděč.

Popisované podzemní rozvaděče jsou 
nejčastěji instalovány při rekonstrukcích 
náměstí a pěších zón, ale ani jejich doda-
tečná montáž není žádný problém.

Podzemní rozvaděče firmy LIC tech-
nika jsou na český trh dodávány již 
dvanáct let. Nejzajímavější jejich in-
stalace se nacházejí v zahradách Praž-
ského hradu či na autodromu v Mos-
tě a např. na Horním náměstí ve Zno-
jmě jich je instalováno třináct (obr. 2 
a obr. 3). 

Kontakty:
Jana Tillová 
LIC technika, s. r. o.
Koldinova 824
339 01 Klatovy II
tel.: +420 371 106 821
mobil: +420 724 900 161
e-mail: tillova@lic.cz
www.lic.cz

Podzemní rozvaděče LIC umožňují 
velmi snadno a elegantně řešit dočasné 
připojení na elektrickou síť všude tam, 
kde se pořádají jakékoliv akce – nejčastě-
ji na náměstích v historickém centru měs-
ta, u nákupních center, na sportovištích 
a také v průmyslových halách.

Podzemní rozvaděče vyráběné firmou 
LIC technika je možné umístit kdekoliv –
ve vozovce (nosnost 40 t) nebo v chodní-
ku či pěší zóně (nosnost 12,5 t).

Otevírání rozvaděčů LIC je velmi jed-
noduché – po otočení šestihranného šrou-
bu v poklopu se rozvaděče otevřou samy 
působením plynových pístů. Díky tomu 
je lze snadno ovládat a navíc je možný je-
jich bezporuchový provoz.

Základem podzemních rozvaděčů 
LIC je šachta z polykarbonátu (obr. 1) 
s masivním víkem z korozivzdorné oceli 
(z korozivzdorné oceli jsou také zmíně-
né plynové písty). Víko je možné zadláž-
dit, takže zcela splyne s okolím. Hlavní 
předností rozvaděčů LIC je možnost opě-
tovně je po připojení kabelů uzavřít, tu-
díž ani při provozu do nich nemá nikdo 
neoprávněný přístup (kabely procházejí 
do rozvaděče otvorem ve víku). 

Jejich další předností je možnost vyba-
vit je kohouty pro připojení pitné vody 
i přípojkou pro odtok odpadní vody (na-
pojení na kanalizaci). Takto vybavené 
rozvaděče fungují jako tzv. energocentra.

Podzemní rozvaděče LIC

Elektrické rozvaděče jsou vyrobeny 
z pryže, vždy podle individuálních po-
žadavků zákazníka. Nejčastěji obsahují 
jednofázové a třífázové zásuvky (do ve-
likosti 63 A), ale je možné do nich zabu-
dovat i zásuvky na 24 V, datové zásuvky 
či elektroměr. Není-li plocha k instala-

Obr. 2. Podzemní rozvaděč LIC – realizace Znoj-
mo, Horní náměstí – v provozu

Obr. 3. Rozvaděč LIC před zapuštěním do země Obr. 1. Podzemní rozvaděč LIC – realizace Znojmo, Horní náměstí – příprava na akci


