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Pravidelná kontrola pevně instalovaných elektrických zařízení 
dle DIN VDE 0105-100 / DGUV část 3

Cílem pravidelných preventivních kontrol je potvrzení provozuschopnosti rozvaděče nebo odhalení 
vad/nedostatků, které vznikly v průběhu provozu a které by mohly způsobit závady ovlivňující 
funkčnost a bezpečnost zařízení.

Pravidelná vizuální kontrola

Vizuální kontrola 

1x ročně

1. Rozsah kontroly
   Kontrola stavu rozvaděče a jeho 

příslušenství pro ovládání 
  Vizuální kontrola rozvaděče
  Vizuální kontrola výsuvných částí
   Kontrola mechanických 

a elektrických funkcí 
   Kontrola znečištění rozvaděče, 

zejména ventilačních mřížek 
(pokud jsou k dispozici)

2. Kontrola VN vypínače
   Kontrola vnějšího stavu vypínače
   Kontrola čistoty vypínače
   Kontrola maziva na předepsaných 

místech

3. Požadavky na nářadí a materiál
    Tuky a maziva
    Čisticí prostředky

Preventivní údržba

Perioda pravidelné údržby 
rozvaděče

1x za 5 let

Jsou-li zhoršené okolní podmínky 
prostředí, doporučuje se periodu 
preventivní údržby zkrátit.

Dle výzbroje rozvaděče mohou být na 
instalovaná zařízení např. vypínače, 
ochrany a měřicí transformátory 
vztaženy další požadavky.

1. Úkony údržby
   Kontrola stavu rozvaděče a jeho 

příslušenství pro ovládání 
   Vizuální kontrola rozvaděče. 

V případě nutnosti demontujte 
oddělovací příčky

    Kontrola koroze, výměna/oprava 
dílů dle potřeby

   Očištění rozvaděče
   Očištění ventilačních mřížek
   Kontrola mechanické a elektrické 

funkčnosti
   Kontrola temperovacích odporů 

a ventilátorů (jsou-li součástí výbavy 
rozvaděče)

   Kontrola uzemňovačů vč. ovládacího 
mechanismu

   Kontrola a očištění výsuvných částí, 
obnova mazání výsuvného mechanismu

   Kontrola koncových spínačů
   Kontrola blokování
   Očištění hlavních kontaktů, obnova 

mazání
   Kontrola mechanismu clon a obnova 

mazání mechanismu
   Kontrola stavu a očištění VN pojistek
   Kontrola stavu spínacích cyklů 

vypínače
   Kontrola ovladačů, indikátorů, 

indikátorů napětí, kontrola záblesko-
vých čidel (jsou-li součástí výbavy 
rozvaděče)

   Kontrola a diagnostika VN vypínače
   Kontrola stavu a připojení měřicích 

transformátorů

2.   Kontrola a diagnostika VN vypínače
   Kontrola a diagnostika VN vypínače 

dle předpisu výrobce

3.  Požadavky na nářadí a materiál 

   Měřicí a testovací přístroje
   Tuky a maziva
   Čisticí prostředky

NXAIR

Rozvaděče VN
Vzduchem izolované rozvaděče 
typu NXAIR Family
Plán preventivní údržby



Změny a chyby jsou vyhrazeny. Informace uvedené v tomto dokumentu 
obsahují pouze obecný popis a/nebo výkonové vlastnosti, které nemusí vždy 
přesně odrážet ty, které jsou popsány, nebo které mohou podléhat úpravám 
v průběhu dalšího vývoje produktů. Požadované funkce plnění jsou závazné, 
pouze pokud jsou výslovně dohodnuty v prováděné smlouvě.

Všechna označení produktů mohou být ochrannými známkami nebo jinými 
právy společnosti Siemens AG, jejich přidružených společnosti, jejich použití 
třetími stranami pro vlastní účely by mohlo porušit práva příslušného vlastníka.
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ČINNOST POPIS PRACÍ
ADVANCED PREMIUM

1x za 5 let 1x za 10 let

Rozvaděč

Kontrola stavu Kontrola základních údajů x x

Vizuální kontrola rozvaděče Kontrola stavu rozvaděče, kontrola a očištění nečistot x x

Kontrola otvorů ventilátoru Vizuální kontrola a očištění nečistot ventilace x x

Oddíl výkonového vypínače

Kontrola stavu Kontrola základních údajů, očištění a mazání předepsaných částí x x

Mazání Očištění vypínače, kontrola a obnova mazání x x

Kontrola mechanických a elektrických 
připojení

Kontrola utáhnutí šroubových spojů x

Test ovládání Mechanický a elektrický test ovládání a signalizace x x

Mechanické blokování Kontrola mechanického a/nebo elektromagnetického blokování ovládání výkonového vypínače x

Kontrola oddílu výkonového vypínače

Vizuální kontrola oddílu vypínače, očištění (jestli je nutné) x x

Prověření činností bezpečnostních funkcí blokování x x

Kontrola mechanismu bezpečnostních clon                                       x x

Kontrola a očištění izolátorů v rozvaděči x x

Kontrola zasunuté a vysunuté polohy výkonového vypínače x x

Kontrola, očištění a namazání pevných kontaktů v rozvaděči x x

Oddíl připojení kabelů

Kontrola stavu

Vizuální kontrola kabelového prostoru, zaznamenání podmínek, očištění x x

Zjištění poškození přehřátím x x

Kontrola stavu hlavních kontaktů uzemňovače. Kontrola správného zajíždění pohyblivých kontaktů x

Kontrola ovládacího mechanismu a připojení uzemňovače x

Kontrola blokování mezi uzemňovačem a dveřmi kabelového prostoru a polohy a stavu výkonového 
vypínače

x x

Kontrola elektrického blokování uzemňovače a test jeho správné funkce x x

Kontrola a očištění všech podpěrných izolátorů x x

Kontrola připojení kabelů, šroubových spojů a známek přehřátí x x

Kontrola a obnova mazání na místech, kde je potřeba x x

Přístrojový transformátor napětí (PTN) Vizuální kontrola PTN, vč. primárních a sekundárních spojů. Očištění spojů x x

Přístrojový transformátor proudu (PTP) Vizuální kontrola PTP, vč. primárních a sekundárních spojů. Očištění spojů x x

Oddíl přípojnic

Kontrola stavu

Vizuální kontrola a očištění x x

Kontrola a očištění podpěrných izolátorů x

Kontrola a měření izolace každé fáze x

Kontrola hlavních kontaktů zkratovače přípojnic. Kontrola spínání pohyblivých a pevných kontaktů x

Kontrola mechanismu zkratovače a propojení hlavních kontaktů s uzemněním rozvaděče x x

Kontrola elektrického blokování zkratovače x x

Kontrola blokování výkonových vypínačů vzhledem na pozici zkratovače přípojnic x x

Měření

Měření spínacích časů Měření zapínacích a vypínacích časů výkonového vypínače, proudu zapínací a vypínací cívky x x

Měření kontaktní dráhy Měření dráhy hlavních kontaktů vypínače x x 

Test ovládacích obvodů Kontrola minimálního ovládacího napětí pro napájení ovládacích cívek vypínače x x 

Test motorického pohonu Kontrola funkce mechanismu pohonu střádání pružiny, měření času střádání x x

Měření izolačního stavu
Měření izolačního stavu výkonového vypínače 
(měření izolačního stavu mezi fázemi a mezi fázi a uzemněním při zapnutém výkonovém vypínači 
a mezi hlavními kontakty při vypnutém výkonovém vypínači)

x x

Napěťový test vakuové komory Kontrola měření vakua v každé fázi výkonového vypínače x x

Měření úbytku napětí Měření přechodového odporu mezi hlavními kontakty v každém pólu výkonového vypínače x x

Test kapacitních indikátorů napětí Kontrola a test kapacitních indikátorů napětí x x

Ochrana

Kontrola ochrany Kontrola stavu a nastavení ochrany
dle typu 
ochrany

dle typu 
ochrany

Plán preventivní údržby 
Rozvaděče řady NXAIR


