PŘEHLEDOVÝ KATALOG VÝROBY
PRODUCT OVERVIEW

ZPŮSOBILOST SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX
•
•
•
•
•
•

DŮVĚRYHODNOST
LEGISLATIVA
NEZÁVISLOST
OBJEKTIVNOST
ODBORNOST
ODPOVĚDNOST

VÝVOJ
• Technická řešení v souladu s platnými normami
• Kooperace a partnerství s předními výrobci elektrotechnických
komponent a přístrojů
• Aplikace vyspělých technologií
• Garance spolehlivosti a bezpečnosti provozu

VÝROBA
•
•
•
•

Klasické rozváděče
Kompenzační rozváděče
Rozváděče s frekvenčními měniči
Modulární systém

PRODEJ
• Rozváděčové skříně
• Elektrotechnický materiál a komponenty

SERVIS A SLUŽBY
•
•
•
•
•
•
•

Analýzy sítí
Vypracování návrhů rozváděčů
Teoretické i praktické školení obsluhy rozváděčů
Technická podpora při spouštění a uvádění do provozu
Kontroly rozváděčů v provozu, vypracování zpráv
Záruční a pozáruční servis
Retrofity rozvoden NN

ZPŮSOBILOST SPOLEČNOSTI

O SPOLEČNOSTI SPÁLOVSKÝ, A.S.
Společnost Spálovský, a.s. má za sebou pětadvacetiletou historii.
V průběhu těchto 25 let se snažila zákazníkovi nabídnout nejvyspělejší technická řešení, která garantovala vysokou bezpečnost v provozu a dlouhou životnost.
Spálovský, a.s. je ryze českou společností, od roku 2005 je dceřinou společností
AŽD Praha s.r.o., která se stala majoritním spoluvlastníkem.
Spálovský, a.s. je plně autonomní společností a to jak výrobně, obchodně, tak
i ekonomicky s vlastní ochrannou známkou.
Spálovský, a.s. v rámci integrovaného systému řízení má implementované a certifikované postupy řízení podle norem ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a Vyhlášky
132/2008 Sb. (jaderná energetika).
Její výrobky splňují bezpečnostní a technické požadavky předepsané elektrotechnickými normami, a to včetně seizmické odolnosti a elektromagnetické kompatibility.
Rozváděče jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 61439 včetně typového zkoušení akreditovanou zkušební laboratoří.

KVALITA A BEZPEČNOST
•
•
•
•

Certifikace jakosti dle normy ISO 9001 (od r. 2001)
Certifikace environmentálního systému řízení dle normy ISO 14001 (od r. 2008)
Vyhláška č. 132/2008 Sb. - jaderná energetika (od r. 2009)
Certifikace BOZP dle normy OHSAS 18001 (od r. 2010)

O SPOLEČNOSTI SPÁLOVSKÝ, A.S.

NABÍZÍME

VÝROBA
Základní orientací Spálovský, a.s. je výroba elektrických rozvodných zařízení pro
energetiku, průmysl, dopravu a bytovou výstavbu. V rámci technického vývoje Spálovský, a.s. připravila do výroby typové řady rozváděčů jak v klasickém provedení,
tak v modulárním provedení v systému CUBIC a nebo v systému PRISMA. V souladu
s požadavky norem nabízí tak ucelenou škálu výrobků s typovými zkouškami dle požadavku zákazníka na formu separace až 4b, jmenovitý proud až 6300 A, jmenovitý
krátkodobý proud až 120 kA a jmenovitý špičkový proud až 264 kA. Podrobnější popis jednotlivých typů rozváděčů je uveden v kapitole „Výrobní program“.

SERVIS A SLUŽBY
• Analýzy sítí – měření napětí, proudu, frekvence, činného a jalového výkonu, účiníku
apod.
• Možnost spolupráce při návrhu rozváděčů přímo u zákazníka, investora nebo projekční organizace.
• Intenzivní pomoc při návrhu, projekci, provozních zkouškách a měření kompenzačních
rozváděčů.
• Nabídka kontroly rozváděčů v provozu.
• Nabídka kontroly rozváděčů před ukončením záruční doby.
• Operativní řešení provozních problémů či havárií na rozvodných zařízení s následným
vyhodnocením a předložením návrhu nápravných opatření či technického řešení.
• Teoretické i praktické školení obsluhy rozváděčů, před uvedením do provozu.
• Technická podpora při spouštění a zkušebním provozu.
• Dodání výrobní dokumentace v datové formě.
• Příprava zakázky v terénu (při rekonstrukcích, výměně přístrojů nebo celých vložek
rozváděčů).
• Retrofity rozvoden nízkého napětí.

NABÍZÍME

VÝROBNÍ PROGRAM
Spálovský, a.s. se profiluje jako výrobce elektrických rozváděčů nízkého napětí. Rozváděče nacházejí uplatnění v energetice, chemickém a zpracovatelském průmyslu,
teplárenství a v sektoru služeb.
Při zpracování návrhu rozváděče využívá osvědčených testovaných výrobků. V prvé
řadě je to použití rozváděčových skříní splňujících požadavky na krytí a zkratovou odolnost včetně řešení přípojnicového systému. Druhým kritériem je potenciál rozváděčové skříně plnit požadavky na separování (oddělení) prostor, seizmickou a vibrační
odolnost a EMC elektromagnetickou kompatibilitu.

Nejčastěji používané rozváděčové skříně jsou od výrobců / dodavatelů:
•
•
•
•
•
•

E.T.A,
CUBIC,
Schrack,
RITTAL,
TVD,
Schneider Electric typ SAREL, systém PRISMA.

Přístrojová náplň použitá při výrobě rozváděčů je vysoké kvality a je od
výrobců se zavedeným systémem řízení kvality dle norem ISO. Jedná se
zejména o společnosti:
•
•
•
•
•
•
•

Schneider Electric			
SIEMENS				 • Phoenix Contact
OEZ Letohrad				
• GHV Trading
EATON				 • SCHMACHTL
ABB								
• DNA
Finder
• Saltek
General Electric
• Schrack

2005
2013

VÝROBNÍ PROGRAM

ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
KLASICKÉ PROVEDENÍ

KLASICKÉ PROVEDENÍ
Rozváděč s typovým označením RMS 1, RMS 1 RI je navržen jako klasické provedení
nízkonapěťového rozváděče ve variantním použití kvalitních oceloplechových skříní:
• Schneider Electric - Spacial SF, Spacial SM;
• E.T.A. S.P.A. - ENUX, EMOX, ECOMP, EVIS;
• Rittal Czech - ES, TS8;
• Schrack Technik - KS, AS.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:
Jmenovité napětí:			
Jmenovitý proud:			
Krytí:					
Jmenovitý krátkodobý proud:
Jmenovitý špičkový proud: 		

1000 VAC, 1500 VDC
6300 A
až IP 66
120 kA
264 kA

Přístrojové vybavení může být dle přání zákazníka od různých výrobců, ale vždy tyto
výrobky musí splňovat předepsané zkoušky a doložitelné ve smyslu platných předpisů
a zákonů.
Tento systém se může použít pro všechny typy průmyslových rozváděčů pro rozvod
elektrické energie nízkého napětí v průmyslových objektech, elektrických rozvodnách
i v komerčních budovách.
Rozváděče jsou tvořeny jednou nebo více oceloplechovými skříněmi s jedním nebo
více přípojnicovými systémy v provedení Cu a umístěním nahoře nebo dole.
Přístrojová náplň je umístěna na montážním rámu šroubovaném z pozinkovaných
nosníků nebo na montážním panelu s vodičovými žlaby.
Vzhledem k variantnímu provedení je rozváděč RMS 1, RMS 1 RI nejžádanějším
typem průmyslového rozváděče v rámci výrobního programu Spálovský, a.s.

KLASICKÉ PROVEDENÍ ROZVÁDĚČŮ

ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE

KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE
Rozváděče jsou určeny k automatické úpravě účiníku s možností nastavení cos φ
uživatelem od 0,85 induktivní do 0,95 kapacitní zátěže.
Konstrukce rozváděčů je podřízena požadavkům zákazníků na příznivý poměr výkonu,
rozměru, ceny a vysokou provozní spolehlivost rozváděče včetně uživatelsky příjemné
a jednoduché obsluhy.
Nechráněné kompenzační rozvaděče jsou určeny pro použití v sítích bez výskytu
vyšších harmonických.
Chráněné kompenzační rozváděče se používají v průmyslových rozvodech nízkého
napětí v sítích s výskytem vyšších harmonických frekvencí, které způsobují nárůst
proudu a napětí.
Chráněné kompenzační rozváděče s tyristorovým spínáním se používají v průmyslových rozvodech nízkého napětí v sítích s výskytem vyšších harmonických frekvencí
a tam, kde vznikají rychlé změny odběru jalové energie. Jsou vhodné pro provozy
s bodovými svářečkami, výtahy, jeřáby, obloukovými pecemi apod.

KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE

ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ROZVÁDĚČE S FREKVENČNÍMI MĚNIČI

ROZVÁDĚČE S FREKVENČNÍMI MĚNIČI
Rozváděče s frekvenčními měniči jsou určeny hlavně pro segment průmyslu, kde jsou
požadovány řízené pohony.
Rozváděče jsou vyráběny v souladu s technickými požadavky pro průmyslové prostředí
s požadovaným útlumem EMC a odolností proti EMI.
V těchto rozváděčích používáme frekvenční měniče světových výrobců s prověřenou
kvalitou.

ROZVÁDĚČE S FREKVENČNÍMI MĚNIČI

ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
MODULÁRNÍ SYSTÉM CUBIC

MODULÁRNÍ SYSTÉM CUBIC
Modulární systém CUBIC lze použít vždy tam, kde je požadována vysoká bezpečnost
provozu, např. jako hlavní a distribuční rozváděče, MCC rozváděče, výsuvné
(šuplíkové) rozváděče atd.
Modulární systém CUBIC vychází z konceptu standardních modulů pro konstrukci
elektrických rozváděčů. Pomocí malého množství standardních dílů je možné sestavit
rozváděč dle požadavku zákazníka. Tento systém je založen na koncepci standardních
modulů o rozměru 192 mm pro konstrukci elektrických rozváděčů. Skříně se snadno
montují, mohou se sestavovat v mnoha velikostech a mohou se dělit na jednotlivé
sekce.
Typově zkoušené přípojnicové systémy se skládají ze standardních součástí, snadno
se montují a upevňují pomocí šablony ke skříním. Se speciálně vyvinutými montážními
šrouby CUBIC není nutné vrtat otvory nebo řezat závity. Všechny spoje přípojnic jsou
navrženy jako bezúdržbové.
CUBIC jako modulární systém garantuje separaci od FORMY 1 do FORMY 4, a tak
zajistí optimální osobní bezpečnost a provozní spolehlivost. CUBIC v rámci rozsahu
typových zkoušek konstrukčně umožňuje výrobu rozváděčů v seizmické a vibrační
odolnosti.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:
Jmenovité napětí:			
Jmenovitý proud:			
Krytí:				
Jmenovitý krátkodobý proud:
Jmenovitý špičkový proud: 		

1000 VAC, 1500 VDC
6300 A
až IP 54
120 kA
264 kA

MODULÁRNÍ SYSTÉM CUBIC

ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ROZVÁDĚČE V SYSTÉMU PRISMA

ROZVÁDĚČE V SYSTÉMU PRISMA
Systém Prisma Plus je možné použít pro všechny typy nízkonapěťových distribučních
rozváděčů instalovaných v komerčních i průmyslových budovách.
Rozváděč se skládá z jedné nebo více rámových koster, sestavených v řadě vedle
sebe nebo zády k sobě. Na rámovou konstrukci lze namontovat řadu krycích panelů
a dveří. K rozvodu elektřiny v rámci rozváděče slouží vodorovné nebo svislé přípojnice,
vedené v oddělených prostorech v boční nebo zadní části skříně.
Součásti systému Prisma Plus a zejména součásti funkčních jednotek jsou navrženy
s ohledem na charakteristiky přístrojů a z tohoto hlediska i vyzkoušeny. Tento projekční
přístup zajišťuje vysokou provozní spolehlivost systému a optimální bezpečnost jeho
obsluhy.
Hlavní výhodou při zajišťování vysoké spolehlivosti instalace je dokonalá slučitelnost
systému s přístroji Schneider Electric.
Díky moderní koncepci lze rozváděče Prisma Plus podle potřeby snadno upravit pro
použití nových funkčních jednotek. Snadný přístup k přístrojům umožňuje rychlou
a jednoduchou údržbu.

ROZVÁDĚČE V SYSTÉMU PRISMA

Rozváděče Prisma se dělí dle typů na dvě skupiny:
Prisma G
Prisma systém G je možné použít do jmenovitého proudu 630 A. Funkční sestava
přístrojů se skládá ze skříní upevňovaných na stěnu nebo samostatně stojících, které
lze použít samostatně nebo je lze kombinovat.
Prisma P
Prisma systém P je možné použít do jmenovitého proudu 4000 A. Rozváděč se
skládá z jedné nebo více rámových koster, sestavených v řadě vedle sebe nebo zády
k sobě. Na rámovou konstrukci lze namontovat řadu různých krycích panelů a dveří.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:
Jmenovité napětí:			
Jmenovitý proud:			
Krytí:				
Jmenovitý krátkodobý proud:
Jmenovitý špičkový proud: 		

1000 V
4000 A - Prisma P, 630 A - Prisma G
až do IP 55
100 kA - Prisma P, 25 kA - Prisma G
220 kA - Prisma P, 53 kA - Prisma G

ROZVÁDĚČE V SYSTÉMU PRISMA

ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ŠIRŠÍ NABÍDKA VÝROBKŮ

Spálovský, a.s. v rámci výrobního programu dle požadavku zákazníka navrhuje, vyrábí
a dodává další výrobky, jako jsou:

OVLÁDACÍ PULTY
Ovládací pulty a panely jsou určeny pro řídící a kontrolní systémy výrobních linek,
velínů a monitorovacích pracovišť. Jsou vyráběny na zakázku dle ergonomických
požadavků.

ROZVÁDĚČE MĚŘENÍ A REGULACE
Tyto rozváděče jsou vyráběny s použitím průmyslových řídících počítačů, měřících
a regulačních přístrojů, reléové techniky a polovodičových komponentů.

ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE
Elektroměrové rozváděče jsou určeny pro montáž jednofázových a trojfázových
elektroměrů. Montáž elektroměru je prováděna na přání zákazníka. Rozváděče jsou
vyrobeny dle směrnic dodavatelů elektrické energie. Elektroměrové rozváděče je
možné vyrobit v provedení zapuštěné do zdi, montáž na zeď a jako samostatně stojící
skříň.

OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ
Ovládací skříně jsou určeny pro ovládání vypínačů a odpojovačů v rozvodnách VN
a VVN, a to jak pro vnitřní, tak i pro venkovní podmínky.

ŠIRŠÍ NABÍDKA VÝROBKŮ

PRODUCT OVERVIEW

COMPETENCY OF THE COMPANY

CODE OF ETHICS
•
•
•
•
•
•

CREDIBILITY
LEGISLATION
INDEPENDENCE
OBJECTIVITY
EXPERTISE
RESPONSIBILITY

DEVELOPMENT
• Technical solutions in accordance with applicable standards
• Cooperation and partnership with leading manufacturers of electrical
components and equipment
• Application of advanced technologies
• Guarantee of reliability and safety of operation

PRODUCTION
•
•
•
•

Classic switchboards
Compensation switchboards
Switchboards with frequency converters
Modular system

SALES
• Switchboard cabinets
• Electrical materials and components

MAINTENANCE AND SERVICES
•
•
•
•
•
•
•

Network analyses
Processing of switchboard designs
Theoretical and practical training of switchboard operators
Technical support for start-up and commissioning
Inspections of switchboards in operation, reporting
Warranty and post-warranty service
Retrofits of LV substations

COMPETENCY OF THE COMPANY

ABOUT SPÁLOVSKÝ, A.S.
Spálovský, a.s. has a 25-year history.
During these 25 years, it has been striving to offer its customers the most advanced
technical solutions that guarantee high safety in operation and long life.
Spálovský, a.s. is a purely Czech company; since 2005 it has been a subsidiary
of AŽD Praha s.r.o. which has become the majority co-owner.
Spálovský, a.s. is a fully autonomous company in terms of production, sales and finance, with its own trademark.
Within its integrated management system, Spálovský, a.s. has implemented and
certified management procedures according to ISO 9001, 14001, OHSAS 18001
and Decree No. 132/2008 Coll. (Nuclear Energy).
Its products meet the safety and technical requirements prescribed by electrical standards, including seismic resistance and electromagnetic compatibility. Switchboards
are manufactured in accordance with ČSN EN 61439, including type testing by an
accredited testing laboratory.

QUALITY AND SAFETY
• Quality certification according to ISO 9001 (since 2001)
• Environmental management system certification according to ISO 14001
(since 2008)
• Decree No. 132/2008 Coll. - Nuclear energy (since 2009)
• OHS certification according to OHSAS 18001 (since 2010)

ABOUT SPÁLOVSKÝ, A.S.

WE OFFER

PRODUCTION
The basic focus of Spálovský, a.s. is the production of electrical distribution equipment
for energy, industry, transport and construction. In terms of technical development,
Spálovský, a.s. has prepared a range of switchboards for production: in a classic
design as well as using a modular design in the CUBIC system or the PRISMA system.
In accordance with the requirements of standards, it offers a comprehensive range
of products with type tests according to customer requirements for the form of
separation up to 4b, rated current up to 6300 A, rated short-circuit current up
to 120 kA and nominal peak current up to 264 kA. A more detailed description of
individual types of switchboards is shown in the section “Production Program”.

MAINTENANCE AND SERVICES
• Network analyses – measurement of voltage, current, frequency, active and reactive power, power factor, etc.
• Possibility to collaborate in the design of switchboards directly at the site of the customer, investor or design organisation.
• Intensive assistance in the design, project management, operational testing and
measurement of compensation switchboards.
• Inspections of switchboards in operation.
• Inspections of switchboards before the end of the warranty period.
• Flexible solutions to operational problems or accidents in distribution equipment,
with subsequent evaluation and submission of proposed corrective measures
or technical solutions.
• Theoretical and practical training of switchboard operators on-site, prior to commissioning.
• Technical support for start-up and trial runs.
• Delivery of production documentation in data form.
• Preparation of contracts in the field (during renovations, replacement of equipment
or entire switchboard inserts).
• Retrofits of low voltage substations.

WE OFFER

PRODUCTION PROGRAMME
Spálovský, a.s. operates as a manufacturer of low voltage electrical switchboards.
Switchboards are used in the energy, chemical and processing industries, the heating industry and in the service sector.
Well-proven, tested products are used when designing a switchboard. Firstly, it is
vital to use switchboard cabinets that meet the requirements for protection and
short-circuit resistance, including busbar system solutions. Another criterion is
the ability of the switchboard cabinet to meet the requirements for the separation
of spaces, seismic and vibration resistance, and EMC electromagnetic compatibility.

The most frequently used switchboard cabinets are from the following
manufacturers / suppliers:
•
•
•
•
•
•

E.T.A,
CUBIC,
Schrack,
RITTAL,
TVD,
Schneider Electric typ SAREL, system PRISMA.

The instrumental filling used in the manufacture of switchboards is of high
quality and it is from manufacturers with established quality management
systems according to ISO standards. These include particularly the
following companies:
•
•
•
•
•
•
•

• Phoenix Contact
Schneider Electric			
• GHV Trading
SIEMENS				
• SCHMACHTL
OEZ Letohrad				
• DNA
EATON				
• Saltek
ABB								
• Schrack
Finder
General Electric

2005
2013

PRODUCTION PROGRAMME

LOW-VOLTAGE SWITCHBOARDS
CLASSIC DESIGN

CLASSIC DESIGN
Switchboards with type number RMS 1, RMS 1 RI are designed as a classic low-voltage switchboard with the optional use of high-quality sheet steel casings:
• Schneider Electric - Spacial SF, Spacial SM;
• E.T.A. S.P.A. - ENUX, EMOX, ECOMP, EVIS;
• Rittal Czech - ES, TS8;
• Schrack Technik - KS, AS.

BASIC TECHNICAL DATA:
Rated voltage:			
Rated current:			
Protection:			
Rated short-time current:
Rated peak current:

1000 VAC, 1500 VDC
6300 A
up to IP 66
120 kA
264 kA

Instrumentation can be customized from different manufacturers as requested by
the customer, but products must always meet the prescribed tests and be demonstrably in accordance with applicable laws and regulations.
This system can be used for all types of industrial switchboards used for distributing
low voltage power in industrial buildings, electrical substations and in commercial
buildings.
The switchboards are made up of one or more sheet-metal casings with one or more
busbar systems in the Cu design and placement on top or bottom.
The instrumental contents are placed on a mounting frame assembled from galvanized beams or on a mounting panel with wiring ducts.
Given the design option, the RMS 1, RMS 1 RI switchboard is the most popular type
of industrial switchboard in the production programme of Spálovský, a.s.

CLASSIC DESIGN

LOW-VOLTAGE SWITCHBOARDS
COMPENSATION SWITCHBOARDS

COMPENSATION SWITCHBOARDS
Switchboards are designed to automatically adjust the power factor, with option for
the user to adjust cos φ from 0.85 inductive to 0.95 capacitive load.
Switchboard construction is subject customer requirements and the balance they
seek to achieve between performance, size and cost, as well as high-level operational reliability, including user-friendly and simple operation.
Unprotected compensation switchboards are designed for use in networks without
the occurrence of higher harmonics.
Protected compensation switchboards are used in industrial low-voltage distribution networks with the occurrence of higher harmonic frequencies that cause an
increase in current and voltage.
Protected compensation switchboards with thyristor switching are used in industrial low-voltage distribution networks with the occurrence of higher harmonic
frequencies and where quick changes in the consumption of reactive power arise.
They are suitable for operations with spot welders, lifts, cranes, arc furnaces, etc.

COMPENSATION SWITCHBOARDS

LOW-VOLTAGE SWITCHBOARDS
SWITCHBOARDS WITH FREQUENCY
CONVERTERS

SWITCHBOARDS WITH FREQUENCY CONVERTERS
Switchboards with frequency converters are designed especially for industries where
controlled drives are required.
Switchboards are manufactured in accordance with the technical requirements for
the industrial environment, with required attenuation of EMC, and EMI resistance.
In these switchboards we use frequency inverters from global manufacturers with
proven quality.

SWITCHBOARDS WITH FREQUENCY CONVERTERS

LOW-VOLTAGE SWITCHBOARDS
CUBIC MODULAR SYSTEM

CUBIC MODULAR SYSTEM
The CUBIC modular system can always be used wherever high safety is required,
e.g. as main and distribution switchboards, MCC switchboards, sliding (drawer)
switchboards, etc.
The CUBIC modular system is based on the concept of standard modules for
designing electrical switchboards. By using a small amount of standard parts, it
is possible to assemble switchboards according to customer requirements. This
system applies the concept of standard modules of 192 mm for the construction of
electrical switchboards. Cabinets are easy to install, they can be assembled in many
sizes and may be divided into individual sections.
Type-tested busbar systems consist of standard parts, are easy to install and are
fastened to the cabinets using a template. With specially developed CUBIC mounting
screws there is no need to drill holes or cut threads. All busbar joints are designed
as maintenance-free.
The CUBIC modular system guarantees separation from FORM 1 to FORM 4, thus
ensuring optimum personal safety and operational reliability. Within the scope
of type testing, CUBIC structurally allows the production of switchboards with seismic
and vibration resistance.

BASIC TECHNICAL DATA:
Rated voltage:			
Rated current:			
Protection:				
Rated short-time current:
Rated peak current: 		

1000 VAC, 1500 VDC
6300 A
up to IP 54
120 kA
264 kA

CUBIC MODULAR SYSTEM

LOW-VOLTAGE SWITCHBOARDS
SWITCHBOARDS
IN THE PRISMA SYSTEM

SWITCHBOARDS IN THE PRISMA SYSTEM
The Prisma Plus system can be used for all types of low-voltage distribution boards
installed in commercial and industrial buildings.
The switchboard consists of one or more frame skeletons assembled side by side or
back to back. A number of covering panels and doors can be mounted on the frame
structure. Horizontal or vertical bars installed in separate areas in the side or rear
part of the cabinet are used to distribute electricity in the switchboard.
Components of the Prisma Plus system and in particular the components of functional
units are designed with respect to the characteristics of the instruments, and are
also tested in this manner. This design approach ensures the high operational
reliability of the system and optimum safety of its operators.
The main advantage in ensuring the high reliability of the installation is perfect
compatibility of the system with Schneider Electric devices.
Thanks to their modern concept, Prisma Plus switchboards can be easily adapted to
use new functional units as necessary. Easy access to devices allows fast and easy
maintenance.

SWITCHBOARDS IN THE PRISMA SYSTEM

Prisma switchboards are divided according to type into two groups:
Prisma G
The Prisma G system can be used up to the rated current of 630A. The functional
assembly of devices consists of cabinets fastened to the wall or freestanding cabinets
that can be combined or used separately.
Prisma P
The Prisma P system can be used up to the nominal current of 4000 A. The
switchboard consists of one or more frame skeletons assembled side by side or
back to back. A number of various covering panels and doors can be mounted on the
frame structure.

BASIC TECHNICAL DATA:
Rated voltage:			
Rated current:			
Protection:				
Rated short-time current: 		
Rated peak current: 		

1000 V
4000 A - Prisma P, 630 A - Prisma G
up to IP 55
100 kA - Prisma P, 25 kA - Prisma G
220 kA - Prisma P, 53 kA - Prisma G

SWITCHBOARDS IN THE PRISMA SYSTEM

LOW-VOLTAGE SWITCHBOARDS
WIDER RANGE OF PRODUCTS

Within the production programme, Spálovský, a.s. designs, manufactures and
supplies other products according to customer requirements, such as:

CONTROL CONSOLES
Control consoles and panels are intended for the management and control systems
of production lines, control rooms and monitoring centres. They are made to order
according to ergonomic requirements

MEASURING AND CONTROL SWITCHBOARDS
These switchboards are manufactured using industrial control computers,
measurement and control equipment, relay technology and semiconductor
components.

METER BOXES
Meter boxes are designed for the installation of single-phase and three-phase meters.
The meter is installed at the customer‘s request. Switchboards are manufactured
according to guidelines of energy suppliers. Meter boxes can be manufactured as
recessed into the wall, wall-mounted and as a freestanding cabinet.

CONTROL CABINETS
Control cabinets are designed to operate circuit breakers and disconnectors in HV
and VHV substations, both for indoor and outdoor conditions.

WIDER RANGE OF PRODUCTS

Umíme dát energii správný směr ...
We re-route your power - Safely ...

Spálovský, a.s.

info@spalovsky.cz www.spalovsky.cz

sídlo společnosti				

company head

Malý Val 1591, 767 01 Kroměříž
Obchodní úsek - řízení projektů
výrobní závod			
Nádražní 329, 768 02 Zdounky

tel.: +420 573 501 611
tel.: +420 606 712 376
production plant

Výrobní úsek - zpracování kalkulací tel.: +420 573 501 438
- řízení výroby
tel.: +420 573 501 418
tel.: +420 573 501 416

