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Všechny obrázky a kresby odpovídají SE 56,
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1.

Typ

Konstrukce a funkce

Hloubka
Šířka
Hloubka
šachty (mm) šachty (mm) uložení víka
(mm)
MS SE 30
885
610
330
MS SE 50
885
610
474
MS SE 56
928
632
563
MS SE H 56
1084
632
563
MS SE(H) 80
1110
1400
700
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Šířka
uložení víka
(mm)
351
474
563
563
888
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Výsuvná
výška (mm)
233
466
520
520
590

1.1

Betonová šachta
Šachta:

Odvod povrchové
vody:
Odvod vody ze
šachty:
Zemnící přípojka:
Připojovací prostor:
Tahové odlehčení
kabelu:
1.2

Osazení šachty
Uložení víka:

Rámy vedení:
Zdvíhací
mechanizmus:
1.3

Přístrojová skříň
Víko:
Skříň z izolačního
materiálu:

Vedení:
1.4

1.4

Modul připojení
kabelů

Z betonu B300, jakostní, zhuštěný, armovaný
Ochrana proti zemině
Ochrana mechaniky a elektrického zařízení proti vodě, nečistotám,atd.
Absorpce tlakového zatížení v zasunutém stavu
Přípojná jednotka pro elektrotechnické a sanitární práce
Záchytná drážka v uložení víka, zapuštěná odtoková trubka, DN 40
pro napojení na kanalizační systém
Odtoková trubka DN 40, zapuštěná ve dně šachty, musí být při vysoké
hladině spodní vody uzavřena zaslepovací zátkou
M10 z ušlechtilé oceli ve vnější straně šachty
Komora skříně připojení kabelů pro montáž připojovacího modulu a
dva otvory pro kabely pro vložení kabelových průchodů
C kolejnice pro obloukovou objímku

Hliníková slitina
nese přístrojovou skříňku
vnější rám pro vnější obklad
v zasunutém stavu přenáší tlakové zatížení víka na betonovou šachtu
Hliníkové profily odolné proti korozi
Vedení přístrojové skříně při vysouvání a zasouvání
Umístěno ve středu, s bronzovou maticí
a se šroubem s trapézovým závitem z V4A

Hliníková slitina odolná proti korozi
s možností obložení
Se samonosnou konstrukcí
z PVC odolného vůči povětrnostním podmínkám, nárazům, IP 55
s přístrojovým vybavením na straně A+B a s lícujícími postranními
stěnami, prostřednictvím flexibilní smyčky vedení a více-pólovou
zástrčkou (nikoliv u SE 80) spojeno s kabelovou přechodovou
skříňkou
Stabilní lehce pohyblivé válečkové vedení

Přístrojová nosná deska z PVC s připojovacími svorkami,
předřazenou pojistkou, konektorem a tahovým odlehčením pro
flexibilní přípojné vedení

Kabelové průchodky
Šroubovací pouzdro se smršťovací trubicí pro vodotěsné zavedení
přívodního kabelu

1.5
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Klimatizace
Topení:

Automatické 20 W vytápění (PTC) skříňového rozvaděče,
zabraňující zamrznutí a tvorbě kondenzační vody, namontované v
přístrojové skříni

2.

Technika stavby

2.1

Volba místa
Stavbu neprovádějte místě kde docházet k sedání!
Výsuvný energetický sloupek nelze používat v případě zaplavení!

2.2

Výkop
Na dně jámy je potřebné vytvořit
podkladní vyrovnávací vrstvu.
Tato vrstva je nezbytná pro
vyrovnání a rozložení tlakového
zatížení betonové šachty. Hloubky
zapuštění je potřebné dodržet.
Sériově vyráběný energetický
sloupek nelze výškově regulovat.

Typ
MS SE 30
MS SE 50
MS SE(H) 56
MS SE(H) 80

2.3

Hloubka zapuštění
(mm)
905
905
1075
1480

Průměr výkopu
(mm)
2000
2000
2000
2000

Hloubka napojení pro
Odtok povrchové vody (mm)
345
345
450
470

Vsazení výsuvného energetického sloupku
Pro tento účel se používají zalitá zvedací oka.
Zdvihací zařízení musí mít následující
nosnost:
Typ
MS SE 30
MS SE 50
MS SE(H) 56
MS SE(H) 80

Nosnost zdvihacího
zařízení (kg)
550
600
660
2000

Výsuvný energetický sloupek se musí do jámy
usadit tak, aby horní hrana uložení víka
odpovídala horní hraně provozní plochy.
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2.4

Vyrovnání výsuvného energetického sloupku
Při instalaci výsuvného energetického sloupku
je potřebné věnovat pozornost jeho pozdějšímu
využití. Pozdější zatížení přístrojové skříně v krutu
může vést funkčnímu poškození.
V místech se sklonem je především nutné zajistit,
aby byl odtok umístěn na nejnižším místě (viz níže).

2.5

Dokončovací práce
Zásyp zeminou:
Povrchová úprava:

7

Jáma okolo sloupku se zasype zeminou, která se zhutní.
Povrch místa se obloží až vnějšímu okraji uložení víka, stejně se
obloží i víko. Plocha víka VxŠxH v mm (viz b. 7.1)
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3.

Elektrické připojení
Pro napojení přívodního vedení je v betonové
šachtě instalována skříň pro připojení kabelů
(u SE 80 - dva kusy).
Izolační skříňka z PVC je od okolní zeminy
oddělena víkem a na vnitřních stěnách šachty
má přípravu pro modul připojení kabelu.
Tento modul připojení kabelu (MKP) je
dodáván pro různé průřezy kabelů (viz níže).
Na spodní straně skříně pro připojení kabelů
jsou umístěny kabelové průchodky (KP),
které jsou rovněž používají v návaznosti na
rozměr kabelu (viz níže).
Jsou však konstruovány pro 2 kabely, aby
bylo možné na přívodním vedení vytvořit
smyčku. Kabelové průchodky jsou utěsněny
smršťovací trubicí.
V ochranném výklenku, které je v betonové
šachtě přípraveno pro přívodní kabel, se
nachází tahové odlehčení ve formě C
kolejnice pro objímky.
Moduly připojení kabelu jsou přišroubovány k
zadní straně skříně pro připojení kabelů, takže
po jejím uvolnění je kdykoliv prostor kabelové
svorky přístupný z vnitřní strany šachty.

Typ
MS SE 30
MS SE 50
MS SE(H) 56
MS SE(H) 80
Přívodní
kabel (mm2)
16
25 - 50
70 - 150
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Příkon
(kW)
(max)
30
30
50
130
Modul
KAM 16
KAM 50
KAM 150

Kabelová průchodka
KDF 16 pro PG 29
KDF 50 pro PG 36
KDF 150 pro PG 48
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4.

Odvodnění
Z bezpečnostních důvodů je potřebné připojení na kanalizační systém

4.1

Odvod povrchové vody
Povrchová voda se odvádí do kanalizačního systému pomocí
přípojky DN 40.

4.2

Odvod vody ze šachty
Voda v šachtě vzniká v důsledku:
- zaplavení šachty (tlaková voda)
- netěsností mezi víkem a uložením víka (znečištění)
- kondenzační voda (orosení)
- spodní voda (odtoková trubka DN 40 na dně betonové šachty)
Systém odvodnění
Voda, která pronikla do betonové šachty,
se odvádí do kanalizačního systému
pomocí odtokové trubky DN 40, zalité do
dna betonové šachty a spojené s odvodem
povrchové vody.

Štěrkové lože
Vodu, která pronikla do betonové šachty,
je možné, pomocí odtokové trubky DN 40,
odvést do štěrkového lože.

V případě vysoké hladiny spodní vody se trubka pro odvod vody ze šachty uzavře
1" zátkou a použije se sací čerpadlo, tzn.:
Doplňkové vybavení pro odvod vody ze šachty (na přání)
Použití:
v případě náročných místních podmínek (např. vysoká hladina
spodní vody)
Funkce:
odčerpání vody vzduté v prostoru šachty
Detaily:
ponorné čerpadlo, plovákový spínač, hlásič poruchy

9

Všechny obrázky a kresby odpovídají SE 56,
přesné míry a vybavení - viz typový seznam

5.

Připojení čisté a odpadní vody
Typy SE 56 a SE 80 je možné dodávat s
přípojkou pro čistou a odpadní vodu.
Připojení se provádí prostřednictvím
trubkového hrdla zalitého do vnější stěny
betonové šachty:
Čistá voda:
Hrdlo MS 1"
Upozornění:
Tlak v přívodu max. 6 barů
Odpadní voda:
Trubkové hrdlo DN 50

Typ
MS SE 56
MS SE 80

Strana šachty
pro přípoj
A
C

Hloubka přípoje
odpadní vody (mm)
340
470

Hloubka přípoje
čisté vody (mm)
900
1200

Vnitřní propojení s přístrojovou skříní je
provedeno následujícím způsobem:
Čistá voda:
- potrubní vedení DN 20 z PVC-U se
zařízením zabraňujícím zpětnému
průtoku, kulovým zavíracím ventilem a
s 1" odbočkou pro nasazení tlakové
hadice v připojovacím prostoru šachty
- velmi pružná gumová hadice na vodu
pro spojení mezi pevným hrdlem v
betonové šachtě a přístrojovým
sloupkem s oboustranným tahovým
odlehčením
- potrubní systém DN 20 z PVC-U s 1"
odbočkou pro napojení hadice, s
dvojitým rozdělovačem, kulovým
zavíracím ventilem a závěrem s
rychlospojovacím šroubením typu GK
1" v přístrojovém sloupku.
Odpadní voda:
- odbočka pro napojení hadice Dn 50 v
připojovacím prostoru šachty
- přívodní hadice DN 50 se zalitou
spirálou z pružinové oceli (teplotní
rozsah -40 °C až +90 °C)
- přípojka z PVC-U s odbočkou pro
připojení hadice s rychlospojovacím
šroubením typu Storz 38DS 1 1/2" v
přístrojovém sloupku.
Uporoznění:
Do odtoku se nesmí vylévat horký olej!
Dodržujte teplotní rozsah přívodní hadice.
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6.

Klimatizace
Zamrznutí a vzniku kondenzační vody
zabraňuje instalovaném vytápění.
Ochrana proti mrazu:
Manipulace s SE: až -20 °C

7.

Mechanika

7.1

Víko
Vybrání víka umožňuje přizpůsobení
povrchu víka jakékoliv povrchové úpravě.
Plocha pro obložení víka (v mm)
Typ
MS SE 30
MS SE 50
MS SE(H) 56
MS SE(H) 80

Ovložitelná
plocha víka (mm)
304x304x50
438x438x50
520x520x50
640x800x50

Zatížitelnost:
Víko může být zatěžováno podle normy
DIN EN 124, třída 250.
7.2

Utěsnění uložení víka
Labyrintová odkapávací hrana zabraňuje
proniknutí povrchové vody mezi betonovou
šachtu a uložení víka.
Uložení víka je prostřednictvím těsnící
hmoty přilepeno k betonové šachtě.
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8.

Obsluha
Vysouvaní a zasouvaní výsuvného energetického sloupku se provádí pomocí ruční
kliky, která se nasazuje na pohon vřetena ve středu víka. Klika je součástí dodávky.
Místo kliky je rovněž možné používat el. šroubovák. (Elektrické zdvihací zařízení s
bezpečnostním zapojením se připravuje)

8.1

Vysunutí energetického sloupku
Ruční klikou se otáčí proti smyslu pohybu
hodinových ručiček, dokud se odpor
znatelně nezvýší.
Upozornění:
Utěsnění vůči betonové šachtě je zajištěno
pouze při plném vysunutí přístrojového
sloupku.
Upozornění:
Další otáčení klikou nebo otáčení za
uplatnění velké síly může vést k poškození
zdvíhacího mechanizmu!

8.2

Zasunutí energetického sloupku
Ruční klikou se otáčí ve smyslu pohybu
hodinových ručiček, dokud se odpor
znatelně nezvýší.
Další otáčení nebo otáčení za uplatnění
velké síly může vést k poškození
zdvíhacího mechanizmu!
Upozornění:
Před zasunutím se musí plocha uložení
víka očistit a zkontrolovat jeho těsnost.
Upozornění:
Víko je možné zatěžovat až po úplném
zasunutí přístrojového sloupku. V
opačném případě se zdvíhací
mechanizmus zničí.
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9.

Ošetřování a údržba
Aby byl zajištěn bezpečný provoz a aby se zabránilo poruchám, je potřebné výsuvné
energetické sloupky pravidelně kontrolovat, příp. čistit.
Udržovaná a čistá elektrická přípojka neslouží pouze k zajištění bezpečnosti, ovlivňuje
i celkový dojem využívané plochy.
Elektrotechnické konstrukční díly je nutné stále udržovat v náležitém stavu (bez
znečištění a vlhkosti).
Tyto skutečnosti je potřebné zkontrolovat před každým využitím výsuvného sloupku.
Před každým použitím je nutné zkontrolovat (případně je vyčistit) čistotu a funkci
následujících dílů:
- odvod povrchové vody (záchytná drážka v uložení víka a odtok)
- těsnící manžety, přístrojový sloupek
Před zasunutím se vyčistí dosedací plochy na uložení víka a na víku.
Pravidelně (v návaznosti na využití a na počasí), minimálně jednou za rok, je nutné
zkontrolovat šachtovou komoru a odvodnění šachty z hlediska vlhkosti, čistoty a
funkčnosti.
Kromě toho se zkontroluje zdvihací mechanismus a topení.
Za tímto účelem je nutné vyjmout přístrojový sloupek.
V zásadě platí následující:
Očistit před zasunutím, zasunout před zatížením!

9.1

Vyjmutí přístrojového sloupku
-

-

-
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Odpojit napětí
Označit jednu stranu výsuvného
sloupku tak, aby se při vložení
zabránilo přetočení přístrojového
sloupku. Přetočení vede k porušení
funkčnosti výsuvného sloupku.
Přístrojový sloupek vysuňte cca z 90%
Uvolněte dorazy (viz bod 9.2)
Přístrojový sloupek spusťte na
cca 15 cm.
Za pomocí min. 2 osob přístrojový
sloupek vytáhněte a položte na stranu.
Přitom je potřebné věnovat pozornost
tomu, aby se přístrojový sloupek
vyzvedl nad vřeteno a aby se
nepoškodilo přívodní vedení
Odlehčení v tahu (objímky) v betonové
šachtě se uvolní a vytáhne se vidlice
zástrčkového spojení.

Všechny obrázky a kresby odpovídají SE 56,
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9.2

Uvolnění dorazů
SE 30:
- uvolněte šrouby, s dorazovou
lištou zasuňte dovnitř
- při instalaci postupujte
obráceně.

SE 50, SE(H) 56, SE(H) 80:
- odstraňte krytky
- Dorazový čep zasuňte
pomocí závitového kolíku
dovnitř, dokud nezapadne
- při instalaci se musí dorazy
zasunout.

9.3
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Instalace přístrojového sloupku
- je napětí odpojeno?
- umístěte přístrojový sloupek
stranově tak, aby přívodní vedení
dosahovalo do betonové šachty a
aby se mohlo uskutečnit propojení.
Dbejte přitom na dříve provedené
označení proti přetočení sloupku
- zasuňte dorazy
- připevněte tahové odlehčení
(objímka)
- vřetenový šroub vyzvedněte na asi
15 cm
- sloupek vyzvedněte nad šroub,
nasuňte ho do vedení a opatrně ho
nasaďte na šroub
- pomocí ruční kliky pomalu otáčejte
pohonem vřetena, dokud se šroub
nezachytne
Upozornění:
Přístrojový sloupek přitom může
spadnout až o 1 cm
- lištu dorazu (SE 30), resp.dorazové
šrouby připevněte na doraz (viz.
výše)

Všechny obrázky a kresby odpovídají SE 56,
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10.

Poruchy

10.1

Selhání zdvihacího mechanizmu
Příčiny:
- zatížení nebo pojíždění po ne zcela zasunutém přístrojovém sloupku
- silné znečištění
Řešení:
Pokud zdvíhací mechanizmus nereaguje
na otáčecí klikou, je možné do 2 závitů M
10 (u SE 30 - M8) zašroubovat šrouby s
okem.
Slouží k připevnění nástrojů nebo dalších
pomůcek (ocelové tyče, provazové
smyčky, karabiny), aby bylo možné
přístrojový sloupek ze šachty vytáhnout.
Vytažený přístrojový sloupek uvolní
zdvihací mechanizmus, takže je možné ho
opravit.
Upozornění:
Při vytažení sloupku zasuňte dorazy!

10.2

Zkrat, výpadek jističů
Příčiny:
- nahromadění vody v šachtě
- přetížení jističů
- tvorba kondenzační vody
Řešení:
- přístrojový sloupek je nutné vymontovat, zkontrolujte funkčnost a těsnost odvodu
povrchové vody a břitů těsnících manžet, poškozené manžety se odstraní
- je potřebné zkontrolovat funkčnost odvodu vody ze šachty (DN 40 - odpadní trubka
na dně šachty), v případě pronikání spodní vody šachetním odvodem - zaslepte ho
1" zátkou
- kontrola funkčnosti topení
- kontrola a případná výměna pojistek a konektorů v modulu připojení kabelu
- zapojení automatických jističů a automatických spínačů diferenciální ochrany v
přístrojovém sloupku.
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11.

Asistence při plánování
Při plánování svých potřeb byste měli především vzít v úvahu různé místní
okolnosti!
- jak je nutné naplánovat jednotku připojení, aby bylo zajištěno co nejefektivnější
zásobování nejrůznějších spotřebičů vč. jejich zásobovacího vedení?
- jak má být, v návaznosti na tyto skutečnosti, výsuvný energetický sloupek (ES)
umístěn a orientován? (viz. bod 2.4)
- existuje nebezpečí, že by na základě místních podmínek mohl být ES instalován v
místě s nestabilním podložím? (sedání - viz bod 2.1)
- jaké požadavky budou na elektrická připojení kladeny? Kde je nutné připojení
provést? (přívodní kabel, max. průřez) (viz. bod 3)
- existují kanalizační přípojky? (viz. bod 4)
- jaký je v místě povrch? Možnosti obložení víka? (viz. bod 7.1)
Jaké jsou v místě instalace technické podmínky?
- kde je nejbližší rozvod proudu/hlavní přípojka a vodní, resp. plynová přípojka?
- jak je nutné naplánovat připojení pro odvodnění? (viz. bod 4)
Jakým způsobem bude zajištěna obsluha, ošetřování a údržba?
- jak zajistit správnou obsluhu ES? (viz bod 8)
- jakým aspektům je při ošetřování a údržbě věnovat zvláštní pozornost? (viz. bod 9)
- co dělat v případě poruch? (viz. bod 10)
Jakými dalšími otázkami by bylo vhodné se zabývat?
- bude zapotřebí více ES, např. při týdenních trzích s mnoha koncovými uživateli?
- bude vhodnější instalovat dva malé ES místo jednoho velkého? (cenový aspekt,
např. 2 SE 30 místo 1 SE 50, pokud nebude potřeba více jak 16A, 5-pol a 3
zásuvky s ochranným kontaktem na jeden uzlový bod)
- existují stabilní místa koncových spotřebitelů, aby se dalo pro ES stanovit trvalá
umístění?
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