
PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY

Elektrické rozvád ěče NN
Oteplení v d ůsledku výkonových ztrát el. p řístroj ů



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

•Vnit řní teplota rozvád ěče jako d ůležitý faktor 
spolehlivosti

•Samovolný odvod tepla na základ ě teplotního rozdílu 

•Aktivní metody odvodu tepla z rozvád ěče

• Ventilace
• Výměníky vzduch-vzduch
• Výměníky vzduch-voda
• Kompresorové chladicí agregáty 
• Volba chladicího systému dle nároků 

na odvod tepelného výkonu



Výkonové a energetické ztráty v elektrických rozvaděčích vyvolané 
ztrátami instalovaných přístrojů



Tepelný tok stěnou rozváděče



S ohledem na možnost chlazení povrchu jednotlivých stěn rozvaděče lze stanovit 
součinitel povrchu b i, vyjadřující možnosti ochlazování příslušných ploch A0i

a stanovení efektivního ochlazovacího povrchu Ae celé skříně.

Tepelný tok Φ je v ustáleném 
tepelném stavu číselně roven 
ztrátovému výkonu rozváděče P.



Stanovení ú činného ochlazovacího povrchu sk říně 
rozvád ěče s ohledem na zp ůsob jeho zástavby



Protože tepelný tok Φ je v ustáleném tepelném stavu 
číselně roven ztrátovému výkonu rozváděče P,
lze na základě určení ekvivalentní ochlazovací plochy 
Ae, součinitele přestupu tepla stěnou rozváděče K a 
teplotního spádu mezi vnitřním a vnějším prostředím 
rozváděče vypočítat oteplení vnitřního prostředí 
rozváděče dle vztahu 5.  

Typické hodnoty součinitele přestupu tepla pro oceloplechovou
a plastovou skříň rozváděče



http://vlastnispotreby.webovareseni.cz/DOC/2009_KatalogVlastnichSpotreb.pdf



http://vlastnispotreby.webovareseni.cz/DOC/2009_KatalogVlastnichSpotreb.pdf



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Nucené v ětrání   - použitelné do Td max  - Te max  =  5 °C
Výchozí parametry návrhu: 
Ztrátový výkon  výbavy rozvád ěče (Pd ), rozdíl  Td max  - Te max,)     
Aktivní ochlazovací povrch rozvád ěče (Ae)
Td max  . Maximální p řípustná teplota uvnit ř  rozvád ěče /°C/
Te max   . Maximální teplota okolního vzduchu /°C/



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Tepelné vým ěníky vzduch/vzduch



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Tepelné vým ěníky vzduch/voda

+ Velký chladicí výkon
+ Dokonalé krytí rozvád ěče

- Náročné vodní hospodá řství



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Chladicí jednotky

Psys  =  Pd – K As (Td max - Te max)   

Psys . . .  Výkon chladicího systému
Pd . . . . .  Ztrátový výkon výbavy rozvád ěče /W/
K . . . . . .  Koeficient p řestupu tepla st ěnou rozvád ěče     

/W m-2 °C -1/ 
Ae . . . . .  Účinný chladicí povrch rozvád ěče /m2/
Td max  . Maximální p řípustná teplota uvnit ř rozvád ěče /°C/
Te max   . Maximální teplota okolního vzduchu /°C/



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Stanovení chladicího výkonu a zp ůsobu chlazení
Výchozí parametry
• Účinná chladicí plocha skříně rozváděče
• Ztrátový výkon výstroje rozváděče
• Teplotní parametry okolního prostředí
• Přípustný rozsah vnitřních provozních teplot
• Výsledná teplota uvnitř rozváděče dosažená pasivním 

chlazením 

Porovnání přípustných provozních teplot a teplot 
dosažených pasivním chlazením 

• Stanovení chladicího resp. topného výkonu  
• Výběr chladicího zařízení



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Aby nedocházelo ke kondenzaci par ze vzduchu na povrchu  sou částí 
rozvád ěče, je nutné jejich teplotu udržovat nad rosným bodem . 
(To znamená v p řípadě pot řeby i v rozvad ěči topit – v ětšinou 
u venkovních rozvád ěčů). 

Teploty rosného bodu pro zadanou relativní vlhkost a  teplotu vzduchu

Teplota vzduchu / C/
20           25           30            35           40            45         50          55

Relativní 
vlhkost
prost ředí 
(%)

40 6 11 15 19 24 28 33 37

50 9 14 19 23 28 32 37 41

60 12 17 21 26 31 36 40 45

70 14 19 24 29 34 38 43 48

80 16 21 26 31 36 41 46 51

90 18 23 28 33 38 43 48 53

100 20 25 30 35 40 45 50 55



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Parametry okolního prost ředí

Maximální a minimální teplota,vlhkost vzduchu a rosný bod

Typické hodnoty
Temax . . . . .Maximální teplota okolního vzduchu /°C/          35 °C
Temin . . . . . Minimální teplota okolního vzduchu   /°C/          15 °C
Hr . . . . . . . .Střední relativní vlhkost  /%/                              70 %
Tr . . . . . . . .Teplota rosného bodu /°C/                                 29 °C



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

K  /W m -2 C-1/ Materiál sk říně rozvád ěče

5,5 Ocelová sk říň natřená 

3,5 Polyesterová sk říň

3,7 Nerezová sk říň

12 Hliník

Teploty uvnit ř rozvád ěče při pasivním chlazení

maxmax e
d

i T
AeK

P
T +=

Maximální a minimální vnitřní teplota rozváděče stanovená výpočtem

minmin e
d
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P
T +=



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Tdmin < Timin Tdmin > Timin

Není zapotřebí žádná 
regulace teploty. 
Požadovaná minimální 
teplota vnitřního prostředí 
rozváděče je nižší než 
pasivním způsobem 
dosažená minimální 
vnitřní teplota rozváděče 

Potřeba aktivního řízení teploty
Hrozí podchlazení vnitřního prostoru
rozváděče. Je potřebný dodatečný ohřev.

Výkon topného zařízení při nepřetržitém 
provozu rozváděče:

Psys=K.Ae.(Tdmin-Temin) – Pd

Při přerušovaném provozu:
Psys=K.Ae.(Tdmin-Temin)

Zajištění minimální vnitřní teploty rozváděče



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Tdmax < Timax Tdmax > Timax

Potřeba aktivního řízení teploty

Nutná dodatečná ventilace, resp. 
doplňkové chlazení s výměníkem tepla  či 
chladicí jednotkou.

Psys= Pd - K.Ae.(Tdmax-Temax)

Není zapotřebí žádná 
regulace teploty.
Přípustná maximální 
teplota vnitřního
prostředí rozváděče je 
vyšší než pasivním 
způsobem dosažená 
maximální vnitřní
teplota rozváděče

Omezení maximální vnit řní teploty rozvád ěče



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Výběr chladicího, respektive topného za řízení

Nucená cirkulace vzduchu

Teplotní 
podmínky

Řešení Přednosti Omezení

Omezení
lokálního
přehřívání

Instalace 
vnitřního
ventilátoru pro
nucenou cirkulaci
vzduchu uvnitř
rozváděče

Velmi jednoduché
a ekonomické 
řešení beze 
změny IP skříně 

Relativně malé
zvýšení odvodu
tepla



Aktivní chlazení

Teplotní podmínky Řešení Přednosti Omezení

Výsledná  maximální 
teplotaTd max uvnit ř 
rozvád ěče
přinejmenším o 5 C 
vyšší než maximální
teplota okolního 
prost ředí 

Tdmax ≥ Temax + 5 C

Zvětšit rozm ěry 
skříně rozvád ěče

Relativn ě snadné 
řešení bez nutnosti 
instalace dodate čné-
ho zařízení

Zvětšení rozm ěru
zařízení

Dopln ění 
ventila čního v ětráku

Velmi ekonomické
řešení bez nutnosti
složité údržby,
snadná realizace

Relativn ě nízká
účinnost chlazení,
omezení stupn ě
krytí (IP) 

Nucená ventilace 
chladným vzduchem 

Ekonomické  řešení
při relativn ě
intenzivní vým ěně 
tepla

Vyžaduje 
pravidelnou údržbu
filtr ů, omezení
stupn ě krytí (IP)

Použití tepelného 
vým ěníku
vzduch/vzduch

Snadná instalace, 
vysoký výkon tepelné
vým ěny i p ři vysoké 
teplot ě okolního 
prost ředí 

Vyžaduje
pravidelnou údržbu
filtr ů

Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Požadovaná 
výsledná teplota
uvnit ř rozvád ěče
Tdmax nižší než 

maximální teplota 
okolí  Te max
zvýšená o 5 C

Tdmax ≤ Temax + 5 C

Použití chladicí 
jednotky

Snadná instalace,
vysoký chladicí
výkon i p ři vysoké 
teplot ě okolního
prost ředí

Vyžaduje
Pravidelnou 

údržbu
filtr ů, maximální
teplota okolního 
prost ředí 55 C

Použití vým ěníku
vzduch/voda

Snadná instalace, 
vysoký výkon 
tepelné vým ěny i 
při vysoké teplot ě 
okolního prost ředí.
Nevyžaduje žádný 
vzduchový filtr

Vyžaduje 
dostate čně 
dimenzovaný 
přívod chladicí 
vody



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Topení

Teplotní 
podmínky

Řešení Přednosti Omezení

Teplota okolního 
prost ředí nižší 
než požadovaná 
minimální teplota 
uvnit ř rozvád ěče,
Možnost 
kondenzace 
vodních par

Použití 
odporového 
topného t ělesa

Ekonomické a 
spolehlivé řešení

Zvýšená 
spot řeba energie, 
vyšší nároky na 
vnit řní prostor 
rozvád ěče 

Použití 
odporového 
topného t ělesa 
pro oh řev nad 
teplotu rosného 
bodu

Ekonomické a 
spolehlivé řešení, 
umožňující 
ovládání vlhkosti 
vnit řního 
prostoru 
rozvád ěče  

Zvýšená 
spot řeba energie, 
vyšší nároky na 
vnit řní prostor 
rozvád ěče



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

Závěr

S použitím moderních prost ředků pro řízení teploty lze 
řešit rozvád ěče pro nejnáro čnější teplotní podmínky
I v našich zem ěpisných podmínkách existuje řada 
průmyslových provoz ů, v nichž nevysta číme 
s pasivními metodami chlazení, a ť již z důvodů vysoké 
okolní teploty nebo velkého ztrátového výkonu 
vybavení rozvád ěče. To je aktuální zejména p ři osazení 
skříně výkonovými polovodi čovými spína či či měniči.



Aktivní řízení teploty elektrických rozvád ěčů

KONEC


