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1. Skriňa prípojky SP 
(na stĺpe) vrátane     
nadimenzovania  
trojfázovej poistky a 
prívodného kábla

2. Skriňa merania = 
rozvádzač elektromerový RE 
(na plote) vrátane 
nadimenzovania hlavného       
domového ističa a kábla

3.  Jednopólová schéma elemer. 
rozvádzača

4. Technická správa



nn prípojka





Istič prierez vodiča Cu priemer vodičaCu

10 A 1,5 mm2 1,5 mm

16 A 2,5 mm2 1,9 mm

25 A 4 mm2 2,4 mm

32 A 6 mm2 2,9 mm

40 A 10 mm2 3,7 mm

63 A 16 mm2 4,6 mm



Jednopólová schéma elemer. rozvádzača
rozvadecelektromerovy.pdf



Technická správa
PS Na jestvujúcom betónovom stĺpe NN vedenia, umiestnenom na rohu pozemku danej budovy, je osadená prípojková skrinka

100A SPP/2 D IV P20 s nožovými poistkami PH00/63A/gG. 

kábel z distribučného vedenia
Prípojková skrinka je na jestvujúce AlFe laná napojená káblom NAYY-J 4x25.

kábel z PS do RE
Z prípojkovej skrine vedie kábel AYKY-J 4x16 dole stĺpom a v zemi do elektromerového rozvádzača RE umiestnenom na 
hranici pozemku na voľne prístupnom mieste. 
Kábel je pred zapustením do zeme chránený chráničkou do výšky min. 2m. 

RE (HDO)
Elektromerový rozvádzač s označením ER1125PZ je piliérový rozvádzač so zemným dielom pre dva elektromery.
Pred elektromerom pre RD „XYZ“ je trojpólový istič s nominálnym vypínacím prúdom 25A a s vypínacou charakteristikou B + 
jednopólový  istič s nominálnym vypínacím prúdom 6A a s vypínacou charakteristikou B pre ovládanie HDO

kábel z RE do RS
Z elektromerového rozvádzača vedie kábel AYKY-J 4x16 uložený v zemi a pod omietkou do domovej rozvodnice RS. 
Výkopové práce prevádzať ručne s ohľadom na jestvujúce i na nové podzemné siete. 
Kábel v zemi bude chránený pred mechanickým poškodením v ochrannej rúre FXKVR110. 
Kábel bude pod spevnenými plochami uložený v hĺbke minimálne 100 cm. 
Pre uloženie káblov v zemi vzhľadom na iné vedenia platí STN 73 6005. 
Minimálne vzdialenosti kábla od iných vedení sú: pri súbehu od iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2m; od 
oznamovacieho (telefónneho) vedenia 0,3 m nechránené alebo 0,1 m v kanáli alebo v betónových chráničkách; od plynovodu do 
0,005 MPa vzdialenosť 0,4 m;  od plynovodu do 0,3 MPa vzdialenosť 0,6 m; od vodovodu 0,4 m; od kanalizácie 0,5 m. 
Pri križovaní od iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2 m; od oznamovacieho vedenia 0,3 m nechránené alebo 0,1 m v 
kanáli alebo v betónových chráničkách; od plynovodu do 0,005 MPa aj do 0,3 MPa vzdialenosť 0,1 m, ak je kábel v chráničke
(inak 0,4 m); od vodovodu 0,4 m, ak je kábel v chráničke 0,2 m; a od kanalizácie 0,3 m.

chránička
Chránička kábla musí presahovať príslušné potrubie minimálne 1 m na každú stranu. Pre iné vedenia pozri STN 73 6005, 
tabuľky 1 a 2. 

TNS
V elektromerovom rozvádzači dochádza k zmene siete TN-C na sieť TN-S rozdelením vodiča PEN na samostatné vodiče N a PE.
Za týmto bodom rozdelenia sa tieto vodiče nesmú navzájom zamieňať ani spájať.
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2.1 Zoznam spotrebičov

Spotrebiče a ich výkon

Súdobý výkon

Výkon rodinného domu pre 4 osoby : cca 20 kW



2.2  Výkres pôdorysu – zásuvkové obvody

Zásuvkové obvody jednofázové (230 V) 
} káblom alebo vodičmi s prierezom 2,5 mm2 a istíme ističom 10 alebo 16A. 
} - na jeden jednofázový zásuvkový obvod (230 V) môžeme zapojiť maximálne 10 zásuviek (je 

jedno, či ide o jednozásuvky alebo dvojzásuvky) 
} - maximálny inštalovaný príkon na jeden jednofázový zásuvkový obvod istený ističom 10 A je 

2300 VA a ističom 16 A je 3680 VA 
} - na jeden jednofázový zásuvkový obvod je možné pevne pripojiť (bez použitia zásuvky) jeden 

jednoúčelový spotrebič pre krátkodobé použitie z príkonom do 2000 VA (napr. ohrievač) 
} - pre spotrebiče s vyšším príkonom sa odporúča realizovať samostatne istený zásuvkový 

obvod (práčka, elektrická rúra, umývačka riadu, sušička a pod.)

Umiestnenie zásuviek :  
} 100 – 300 mm od stavebného otvoru dverí vo výške 1050mm
} nad pracovnou plochou vo výške 1150 mm nad dokončenou  podlahou
} panelová zásuvka - môže byť osadená spodnou časťou panelovej krabice až na podlahe
} nesmú sa vyskytovať v umývacom priestore
} Môžu sa jednou stranou dotýkať umývacieho priestoru, ak ich spodný okraj je vo výške 120 cm 

od podlahy. 
} Nižšie ako 120 cm len vtedy, ak sú od umývaciemu priestoru min. 20 cm.
} (umývací priestor – pás od hora dole v šírke umývadla)
} Vo vani a 60 cmo od vane nemôžu byť



2.2  Výkres pôdorysu – zásuvkové obvody





Použitie: ovládanie svetla z jedného miesta
Prevedenie: jednopáčkový vypínač









Použitie: Ovládanie dvoch svetiel z jedného 
miesta.( Používa sa aj názov lustrový 
vypínač. Každou páčkou dvojpáčkového 
vypínača sa ovláda sekcia svetiel v lustri 
samostatne.

Prevedenie: dvojpáčkový vypínač





Použitie: Ovládanie svetla z dvoch miest. ( 
Používa sa aj názov chodbový vypínač.) 
Na jednej strane chodby sa vypínačom 
č.6 svetlo zapne a druhej strane chodby 
sa to isté svetlo 
druhým vypínačom č.6 vypne.
Vypínač č.6 sa dá použiť aj ako vypínač 
č.1

Prevedenie: jednopáčkový vypínač





Použitie: V spojení z vypínačom č.6 
môžeme dosiahnuť ovládanie jedného 
svetla z jedného miesta napríklad ľavou 
páčkou vypínača č. 5b a pravou páčkou 
ovládanie druhého svetla. Druhé svetlo 
môžme zároveň ovládať vypínačom č.6 
na priľahlej strane miestnosti

Prevedenie: dvojpáčkový vypínač 
Ide o dva vypínače č.6 v jednom 
rámčeku



Použitie: Ovládanie svetla z viac ako 
dvoch miest. (Ak svetlo na chodbe 
chceme ovládať z viac ako z dvoch 
miest musíme medzi vypínače č.6 
zaradiť krížový vypínač č.7

Prevedenie: jednopáčkový vypínač









OBSAHUJE:
} základné údaje o objekte 
} súpis použitých elektrospotrebičov aj ich príkony 
} celkový predpokladaný príkon (súčet jednotlivých príkonov) a súdobosť (pravdepodobnosť s 

akou budú zapojené všetky spotrebiče súčasne) 
} návrh prierezu prípojky (na základe predpokladaného príkonu) a jej istenie domovou poistkou 
} návrh prierezu HDV - hlavného domového vedenia (o rád nižšie ako prierez prípojky z dôvodu 

zachovania selektivity) 
} použitú napäťovú sústavu - v starom objekte je možné pokračovať v sieti TNC, v nových 

objektoch sa použije sieť TNS 
} riešenie ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím 
} určenie stupňa dôležitosti dodávky elektrickej energie 
} určenie spôsobu merania spotreby elektrickej energie 
} určenie ochrany proti skratu, preťaženiu 
} určenie ochrany proti prepätiu 
} určenie ochrany objektu pred atmosférickým výbojom, bleskom 
} určenie vonkajších vplyvov 
} popis riešenia elektroinštalácie (svetelné a zásuvkové obvody - ich počet a istenie) Svetelné 

obvody majú prierez medeného vodiča 1,5 mm2 a sú istené 10A ističom. Zásuvkové obvody 
majú prierez medeného vodiča 2,5 mm2 a sú istené 16A ističom. Maximálny inštalovaný príkon 
na jeden jednofázový zásuvkový je 3680 VA. Na jeden jednofázový zásuvkový obvod (230 V) 
môžeme zapojiť maximálne 10 zásuviek (je jedno, či ide o jednozásuvky alebo dvojzásuvky). 
Na jeden jednofázový zásuvkový obvod je možné pevne pripojiť (bez použitia zásuvky) jeden 
jednoúčelový spotrebič pre krátkodobé použitie z príkonom do 2000 VA ( napr. ohrievač) 

} súpis použitého materiálu 



} Rozpocet



1. Výkres bleskozvodu

2. Technická správa



} bleskozvod



3.2 Technicka sprava



} Poistky
} Ističe
} Chrániče


