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ROZVÁDZAČ ELEKTRICKÉHO PRÚDU
UP 000 0869 914

Opis

[0001] Vynález sa týka modulámeho rozvádzača elektrického prúdu pre priamu montáž na
montážnu lištu, ktorý obsahuje rad modulov pre rozvod elektrického prúdu, najmä vo forme
radového vstavaného prístroja.
[0002] Pojmom rozvádzač elektrického prúdu bude v nasledujúcom opise označovaná najmä
elektrická inštalácia sjedným alebo väčším počtom elektrických obvodov záťažového prúdu,
do ktorých je privádzaný elektrický prúd zo spoločného hlavného vedenia prúdu. V rámci
rozvádzača elektrického prúdu sú inštalované bezpečnostné mechanizmy, ktoré zabezpečujú
každý obvod záťažového prúdu samostatne proti preťaženiu a/alebo proti skratu.
[0003] Bezpečnostné mechanizmy sú najmä vo forme mechanických, elektronických alebo
mechatronických ochranných spínačov, ktoré sú prepojené medzi hlavným vedením prúdu
alebo napájaním a obvodmi záťažového prúdu. Ochranné spínače sú často pripojené na
napájanie a záťaž samostatne pomocou pružných vodičov. Montáž takéhoto rozvádzača
elektrického prúdu je preto veľmi prácna. Okrem toho je spínací systém, vytvorený takým
rozvádzačom prúdu, v dôsledku jednotlivých kabeláží relatívne neprehľadný, čo sťažuje
opravy a dodatočné zmeny montážneho stavu rozvádzača elektrického prúdu.

[0004] Na uľahčenie prepojovacieho procesu bežných rozvádzačov prúdu je možné použiť
takzvané moduláme rozvádzače elektrického prúdu, ktoré sú zostavené z väčšieho počtu
jednotlivých modulov pre rozvádzanie prúdu, ktoré je možno elektricky vodivo prepojiť.
Moduly pre rozvádzanie prúduje možno zvyčajne namontovať vedľa seba vo forme radových
vstavaných prístrojov na montážnu lištu (DfN lištu) a vykazujújednak prípojky pre napájanie
a pre záťaž, a ďalej minimálne jeden soklový montážny otvor pre zapojenie ochranného
spínača. Vedľa seba umiestnené moduly sú vzájomne elektricky vodivo spojené pomocou
prípojnice, ktorá opticky prehľadne premosťuje väčší počet modulov.
[0005] V rámci takéhoto rozvádzača elektrického prúdu sú také moduly rozvádzača
elektrického prúdu, osadené ochrannými spínačmi, umiestnené najmä na bodoch vetvenia, na
ktorých odbočujú obvody záťažového prúdu od hlavného vedenia prúdu. Ochranné spínače
pritom slúžia k oddeleniu priradeného obvodu záťažového prúdu v prípade potreby od
hlavného vedenia prúdu, ktoréje pod prúdom.

[0006] Pri zostavovaní jednotlivých modulov rozvádzača elektrického prúdu sa zvyčajne
zaistí vnútorná kabeláž pre signalizáciu. Vložené ochranné spínače na ten účel vykazujú
signálne (návestné) kontakty (rozpojovací kontakt, spojovací kontakt), ktoré je možno v
závislosti na použití v rámci jednotlivej alebo skupinovej signalizácie prepojiť a ovládať
spínacím signálom.
[0007] Takéto rozvádzače elektrického prúdu sú podľa súčasného stavu techniky vyrábané Ien
pre jednopólové alebo jednokanálové ochranné spínače. Pre pripojenie dvoch alebo
viacžilového obvodu záťažového prúdu je preto nutné zapojiť medzi dvoch alebo
viackanálové ochranné spínače dodatočne zapojiť vonkajšie svorky. To si vyžaduje ďalšie
náklady na zapojenie a zvýšenú požiadavku na priestor pozdĺž montážnej lišty alebo v
skriňovom rozvádzači.

[0008] WO 2015/103196 Al opisuje usporiadanie spínačov, ktoré vykazuje prípojnicu so
zbemicou a so spínacím modulom s linkovým konektorom.

[0009] V DE 10 2012 021 055 Al je opísané puzdro pre zariadenie na pripevnenie na
montážnu lištu alebo k sebe navzájom vedľa seba, pomocou ktorého je možno uvedené
zariadenia pripevniť na montážnu lištu. Puzdro vykazuje časť krytu pre upevnenie
Spojovacich modulov, pričom uvedené spojovacie moduly je možné použiť pre pripojenie
energetického napájacieho vedenia alebo pre pripojenie signálnych vedení medzi dve
zariadenia, umiestnené vedľa seba na montážnej lište.
[0010] FR 2 875 373 Al opisuje modulámy riadiaci systém pre jedného alebo viacero
spotrebiteľov. Riadiaci systém vykazuje základňu s čelným panelom, na ktorý je možné
odnímateľne pripevniť jeden alebo viac modulov pre elektrické zariadenia a elektricky
prepojiť pomocou vodičových prvkov.

[0011] EP 0 534 538 AI opisuje elektrické rozvodné zariadenie vo forme rozvádzača
elektrického prúdu, ktorý vykazuje ovládateľné Spinacie zariadenie s prvkami pre prívod
energie a so signálnymi konektormi. Signálové konektory sú spojené so systémom vodičov
pre prenos riadiacich signálov. Systém vodičov pritom vykazuje minimálne jeden vodičový
modul s vodičom a s kontaktnými prvkami pre pripojenie ostatných vodičov.
[0012] Ulohou predkladaného vynálezuje poskytnúť rozvádzač elektrického prúdu, ktorýje
vhodný na spojenie viackanálových obvodov záťažového prúdu pri pokiaľ možno malej
náročnosti na prepojenie s viackanálovým ochranným spínačom.
[0013] Z hľadiska rozvádzača elektrického prúdu je uvedená úloha podľa vynálezu riešená
charakteristickými znakmi patentového nároku 1. Výhodné formy vyhotovenia sú predmetom
závislých patentových nárokov.
[0014] Rozvádzač elektrického prúdu podľa predkladaného vynálezuje zostavený moduláme
s väčším počtom vedľa seba usporiadaných modulov rozvádzača elektrického prúdu - v
nasledujúcom texte skrátene označovaných tiež ako moduly. Jednotlivé moduly, a tým aj
rozvádzač elektrického prúdu, sú prispôsobené na priamu montáž na montážnej lište, ako je
najmä DľN lišta alebo G lišta. Modulyje k tomu účelu možné pripevniť na montážnu lištu do
radu vedľa seba vo forme radového vstavaného prístroja. Takto vytvorená sada modulov
zahŕňa čelne umiestnený napájací modul a signálny modul, umiestnený na protiľahlej čelnej
strane sady, a ďalej väčší počet pripojovacích modulov.

[0015] Napájací modul je vo výhodnom konštrukčnom vyhotovení elektricky vodivo
pripojený prostredníctvom napájacej prípojky na prívod hlavného prúdu. Pripojovaci modul
slúži najmä na rozvod elektrického prúdu alebo na odbočenie na obvod záťažového prúdu,
spojený pomocou prívodného vedenia, a je výhodne osadený alebo schopný osadenia
ovládateľným ochranným spínačom. Ochranný spínač samostatne rozpája pripojený obvod
záťažového prúdu v prípade vzniknutého preťaženia alebo skratu.
[0016] Pripojovaci modul vykazuje výhodne väčší počet záťažových prípojok pre zapojenie
viackanálového obvodu záťažového prúdu. Pomocou prvej signálnej prípojky signálneho
modulu je možné napájať spínací signál, ktorý ovláda ochranný spínač. K tomu účelu sú
moduly vzájomne vhodným spôsobom elektricky vodivo spojené alebo schopné spojenia.
Takýmto spôsobom je možné rozvádzač elektrického prúdu pri malej náročnosti prepojenia
pripojiť na viackanálový obvod záťažového prúdu. Najmä je možno viackanálový obvod
záťažového prúdu pripojiť na vedenie hlavného prúdu Ien prostredníctvom jednotlivého
pripojovacieho modulu s osadeným a zodpovedajúcim spôsobom viackanálovo vykonaným
ochranným spínačom.
[0017] Pre vedenie komunikačného signálu sa použije komunikačné vedenie prostredníctvom
druhého kontaktného prvku. Komunikačné vedenie prechádza na ten účel výhodne od prvej
komunikačnej prípojky napájacieho modulu cez pripojovacie moduly, kde je pripojené

pomocou komunikačného kontaktu na riadiacu jednotku osadeného ochranného spínača.
Komunikačné vedenie pokračuje až do signálneho modulu, na ktorom je možné snímať
komunikačný signál pomocou druhej komunikačnej prípojky. Zaistenie komunikačného
vedenia umožňuje pripojenie zbemicového ochranného spínača a interných a externých
zbemicových systémov. Rozvádzač elektrického prúdu je preto vhodný a upravený pre
použitie s externou riadiacou jednotkou na zostavenie nadradenej riadiacej konfigurácie,
diaľkovo riadeného ovládania ochranného spínača a/alebo na detekciu nameraných hodnôt
(napríklad spínacieho signálu pretekajúceho ochranným ističom), a pre diagnózu v prípade
poruchy.
[0018] Podľa jednej zvlášť výhodnej formy uskutočnenia sa uplatňujú najmä dve
komunikačné vedenia pre vždy jeden komunikačný signál pre rozvádzač elektrického prúdu.
Prvé komunikačné vedenie slúži najmä pre vedenie signálu dátovej zbernice a druhé
komunikačné vedenie slúži pre vedenie signálu adresovej zbernice. Takéto usporiadanie
umožňuje napríklad diaľkovo zapojiť ochranné spínače rôznych obvodov záťažového prúdu,
uviesť do pôvodného stavu, kontrolovať, alebo parametrizovať. Pod pojmom
Parametrizovanie sa v tejto súvislosti chápe najmä nastavenie prahových hodnôt vypnutia a
riadiacich alebo prevádzkových parametrov, ako je napríklad menovitý prúd príslušného
ochranného spínača. K tomu účelu sa komunikačné signály vhodným spôsobom odosielajú na
riadiacu jednotku ochranného spínača, ktorá je prispôsobená na spracovanie a prenášanie
takýchto signálov.
[0019] Moduly zahŕňajú výhodne ploché puzdro modulu z elektricky izolačného materiálu.
Pripojovaci modul je výhodne vo forme stavebnicovej jednotky s prívodom hlavného prúdu
alebo napájaním k rozvodu elektrického prúdu alebo s odbočkou formou vzájomného
elektricky vodivého prepojenia modulov s napájacou prípojkou napájacieho modulu.
[0020] Pripojovaci modul vykazuje na čelnej strane puzdra, to znamená na strane puzdra
odvrátenej od montážnej lišty, výhodne soklový montážny otvor na nasunutie ochranného
spínača. Pomocou ochranného spínačaje možné galvanicky prerušiť alebo oddeliť pripojený
obvod záťažového prúdu. Zástrčkové spojenie medzi pripájacím modulom a ochranným
spínačomje realizované napríklad Iamelovou, kolíkovou, alebo výhodne plochou zástrčkou.

[0021] Moduláma konštrukcia rozvádzača elektrického prúdu umožňuje vysoký stupeň
prefabrikácie a tým zníženie výrobných a montážnych nákladov. Najmäje možné rozvádzač
elektrického prúdu sekvencií príslušného počtu pripojovacích modulov mimoriadne
jednoduchým spôsobom prispôsobiť požadovanému počtu (viackanálových) obvodov
záťažového prúdu, určených na pripojenie. Okrem toho pripadá do úvahy Spojenie jedného
alebo viacerých pripájacích modulov v rámci nesignálneho zapojenia Ien s jedným napájacím
modulom. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť zvlášť flexibilného použitia rozvádzača
elektrického prúdu z hľadiska elektrického zariadenia.
[0022] Ochranný spínač je typicky konštruovaný ako mechanický, elektronický alebo
mechanotronický spínač, prípadne ako relé, a vykazuje zvyčajne napájaciu prípojku,
prostredníctvom ktorej sa pripojí elektrické vedenie na strane siete a teda pod prúdom
prostredníctvom prvého zástrčkového kontaktu s pripájacím modulom, a ďalej záťažovú
prípojku, prostredníctvom ktorej je možné pripojiť odchádzajúce elektrické vedenie na strane
záťaže prostredníctvom druhého zástrčkového kontaktu s pripájacím modulom.
[0023] Pojem ochranný spínač zahŕňa najmä tepelné, tepelno-magnetické a elektronické
prístrojové ističe, spínacie relé alebo prístroje nadprúdovej ochrany, ktoré vykazujú vnútornú
riadiacujednotku. Riadiacajednotkaje tiež prispôsobená na ovládanie ochranného spínača v
závislosti na spínacom signálu. K tomu účelu vykazuje ochranný spínač výhodne dva signálne
kontakty, spojené s riadiacou jednotkou (rozpínací kontakt, spojovací kontakt) pre montážny

otvor pripojovacieho modulu. Ochranný spínač ďalej zahŕňa aspoň jeden komunikačný
kontakt na pripojenie na komunikačné vedenie, napríklad v rámci zbemicového spojenia pre
fiinkcie signálnych kontaktov.

[0024] Ochranné spínače je možné pripevniť, respektíve osadiť na rozvádzači prúdu v
rozsahu, určenom připojovacími modulmi. Pripojovacie moduly sú najmä široké približne ako
ochranné spínače, to znamená, že pripojovací modul slúži výhodne na pripevnenie jedného
ochranného spínača. Výhodne je pritom možné prevádzkovať osadené ochranné spínače
rozvádzača elektrického prúdu v sériovom zapojení aj v paralelnom zapojení, pričom sú na
jednom alebo väčšom počte modulov voliteľne inštalované dodatočné prípojky.
[0025] Moduly vo forme vyhotovenia ako radovo vstavané prístroje na zadnej strane puzdra
výhodne profilované vybranie (rastrovú drážku) na nasadenie rozvádzača elektrického prúdu
na montážnu lištu. Predná strana puzdra je teda v tejto konštrukčnej forme modulov otočená
čelom k užívateľovi. Smer profilu upevnenia (a príslušnej montážnej lišty) definuje smer
radenia, pozdĺž ktorej je možné za sebou v montážnom stave zoradiť určeným spôsobom
väčší počet modulov. Strany puzdra, orientované kolmo k tomuto sériovému smeru, budú v
ďalšom opise označované ako čelné strany puzdra. Obe zostávajúce strany puzdra budú v
závislosti na príslušnej forme vyhotovenia modulov označované ako horná strana puzdra,
respektíve spodná strana puzdra.
[0026] Podľa jednej výhodnej formy vyhotovenia vykazuje aspoň napájací modul a
pripojovací modul vždy jednu napájaciu prípojku k prívodu napájacieho prúdu s prvým
spojovacím kontaktom, pripojením na kostru s druhým spojovacím kontaktom, a
spätnoväzbovou prípojkou k spätnému vedeniu prúdu v priebehu funkčného alebo ochranného
uzemnenia s tretím spojovacím kontaktom . Pripojenie na kostru pritom slúžia pri istení siete
jednosmerného napätia ako záporná prípojka a v prípade siete striedavého napätia ako
prípojka neutrálneho vodiča. Spojovacie kontakty sú výhodne umiestnené v priradenej drážke
na prednej strane puzdra, ktorá úplne prechádza príslušné puzdro v sériovom smere. Ak sa
zoradí vedľa seba väčší počet modulov, lícujú príslušné drážky puzdra so zodpovedajúcimi
drážkami puzdra príslušných ďalších modulov. To umožňuje použitie prípojníc vo forme
profilovaných dielov, ktoré sa zatlačia do lícujúcich drážok puzdra, pričom sú tak chránené
puzdrom proti dotyku. Tým sa zaistí prevádzkové potenciály pre všetky zoradené moduly,
pričom sú uvedené moduly v priečnom alebo pozdĺžnom smere vzájomne elektricky vodivo
spojené, najmä paralelne zapojené.
[0027] Takéto prípojnice sú výhodné z prevádzkovo-technických dôvodov i z hľadiska
vysokej mechanickej stability. Vyrovnanými Usporiadaniami spojovacích kontaktov sa ďalej
zabezpečí, aby bolo možné uvedené spojovacie kontakty jednotlivých modulov premostiť
pomocou rovnej prípojnice, čo je veľmi výhodné z prevádzkovo-technických dôvodov i z
hľadiska pokiaľ možno prehľadného návrhu obvodov.
[0028] Umiestnenim drážky puzdra na prednej strane modulov sa umožní zvlášť jednoduchá
montáž prípojníc, ktorú je nutné vykonávať aj v obmedzených priestorových podmienkach,
napríklad v skriňovom rozvádzači. Okrem toho sú prípojnice v dôsledku usporiadania
spojovacích kontaktov viditeľné aj v prípade, keď sú moduly vstavané v skriňovom
rozvádzači, čo je požadované z hľadiska prehľadnosti elektrického zariadenia spojeného s
rozvádzačom prúdu.
[0029] Drážky puzdra sú výhodne dimenzované tak, aby bezpečne zadržiavali priradené
spojovacie kontakty z hľadiska možného dotyku prstov. To umožňuje najmä použitie
pripojovacieho modulu v individuálnom zapojení, bez toho aby bolo nutné z bezpečnostných
dôvodov drážky puzdra zakrývať. Forma vyhotovenia drážok puzdra, chránená proti dotyku,

je zvlášť výhodná, pretože drážky puzdra sú umiestnené na prednej strane puzdra, ktoráje v
montážnom stave ľahko prístupná.
[0030] PodFa jednej výhodnej formy vyhotovenia sa pre vedenie spínacieho signálu použije
vedenie Spinacieho signálu, tvorené modulmi a výhodne integrované v moduloch. Vedenie
Spinacieho signálu predstavuje v podstate vnútomú kabeláž modulov k signalizácii a
ovládaniu pripevneného ochranného spínača. K tomu účelu sa privádza spínací signál do
druhej signálnej prípojky napájacieho modulu a spája prostredníctvom pripojovacieho modulu
elektricky vodivo so signálnymi kontaktmi ochranného spínača a tým tiež s riadiacou
jednotkou.
[0031] Kabeláž vedenia spínacieho signálu je pomocou modulov vykonaná najmä tak, aby
boli z hľadiska ich signálnych prípojok zapojené osadené ochranné spínače pripojovacích
modulov vzájomne sériovo. Spínací signál sa sleduje na prvej signálnej prípojke signálneho
modulu a sníma na vyhodnotenie. Vzájomná priečna kabeláž modulovje zabezpečená najmä
pomocou prvých kontaktných prvkov, pričom uvedené kontaktné prvky v montážnom stave
realizujú elektricky vodivé spojenie v sériovom smere, to znamená z čelnej strany puzdra k
čelnej strane puzdra medzi dvoma susednými modulmi.

[0032] Pomocou vedenia spínacieho signáluje zaistené integrované signálne vedenie v rámci
vedľa seba radených modulov pre signalizáciu a ovládanie pripevneného (viackanálového)
ochranného spínača. Spínací signál je napájaný napríklad ako signálny prúd z pamäťovo
programovateľného riadenia (SPS) alebo z digitálneho vstupu vo forme samostatnej alebo
skupinovej signalizácie, pričom pripadá do úvahy aj použitie signálneho napätia. Tým odpadá
napríklad nutnosť dodatočnej kabeláže alebo použitia zbernice vo forme nosnej dosky, čo je
výhodné z hľadiska zjednodušenej montáže a zapojenia rozvádzača elektrického prúdu.
[0033] Podľa ďalšej výhodnej formy vyhotovenia sú prvý a druhý kontaktný prvok
konštruované s pružným strmeňom, ktorý vystupuje z puzdra, a ktorý v montážnom stave
čelne zasahuje aspoň čiastočne do susedného puzdra a je elektricky vodivo spojený s
kontaktným strmeňom susedného kontaktného prvku. Kontaktné strmene sú k tomu účelu
umiestnené výhodne v čelnom uložení alebo otvoru puzdra príslušného modulu. V
montážnom stave je teda zabezpečené v sériovom smere elektricky vodivé spojenie, to
znamená z čelnej strany puzdra k čelnej strane puzdra medzi susednými modulmi. Takýmto
spôsobom je jednak zaistené ľahko rozoberateľné zástrčkové alebo svorkové kontaktovanie,
ktoré zaisťuje flexibilitu a modulámu konštrukciu systému rozvodu elektrického prúdu.
Okrem toho sú kontaktné miesta kontaktných prvkov vnútri puzdra chránené proti dotyku a sú
v podstate úplne kryté čelnými stenami puzdra vedľa seba radených modulov. Altemativne
však pripadá do úvahy aj konštrukcia kontaktných prvkov vo forme zásuvkového pripojenia,
napríklad s plochou zástrčkou.
[0034] Spinaci signál a komunikačné signály sú typicky signály nízkeho prúdu/nízkeho
napätia, takže sú kontaktné prvky vykonané najmä ako kontakty nízkeho prúdu. Pre
dosiahnutie pokiaľ možno malého prechodového odporu sú kontaktné prvky výhodne
zušľachtené, napríklad pozlátené alebo postriebrené. Do úvahy však tiež pripadá forma
vyhotovenia s kontaktnými prvkami z farebného kovu, ktorý je pre zlepšenie kontaktnej sily
výhodne pocínovaný.
[0035] Podľa zvlášť výhodnej formy Vyhotoveniaje pripojovací modul vhodný pre uloženie a
kontaktovanie jednokanálových aj viackanálových ochranných spínačov. K tomu účelu
vykazuje pripojovací modul na výstupnej strane záťaže kontaktný otvor pre zástrčkový
kontakt ochranného spínača. Kontaktný otvorje výhodne vyhotovený ako zástrčkový kontakt,
pričom takto vytvorené čiastkové kontakty sú jednak vzájomne galvanicky oddelené a ďalej
elektricky vodivo pripojené na zvláštnu záťažovú prípojku. Zástrčkový kontakt, ktorý je

výhodne konštruovaný ako plochá zástrčka, pritom účelne vykazuje počet prívodných lamiel
zástrčky, zodpovedajúci počtu spínacích kanálov, ktoré sú výhodne spojené so
zodpovedajúcim počtom čiastkových zástrčkových kontaktov. Vzhľadom na rozdelenie
zástrčkového kontaktu je pripojovací modul konštrukčne jednoduchým a teda cenovo
výhodným spôsobom vhodný a prispôsobený na použitie viackanálového ochranného spínača
pre zapojenie viackanálového obvodu záťažového prúdu.
[0036] Počet delení pritom zodpovedá výhodne počtu prúdových kanálov alebo vodičov
obvodu záťažového prúdu. Najmä je však d’alej umožnené použitie jednopólového
ochranného spínača pre zapojenie jednožilového obvodu záťažového prúdu s jednou z
viacnásobných záťažových prípojok. Pritom odpadnú pri zapojení obvodov záťažového prúdu
s väčším počtom vodičov dodatočné vonkajšie svorky alebo potenciálnych rozdeľovačov, čím
sa výhodným spôsobom zníži náročnosť prepojenia. Okrem toho sa znížia požiadavky
rozvádzača elektrického prúdu na konštrukčný priestor, pričom sú výhodné ploché moduly a
forma vyhotovenia radovo vstavaných prístrojov, ktorá umožňuje zvlášť kompaktnú
konštrukčnú formu rozvádzača elektrického prúdu.

[0037] Podľa jednej výhodnej formy vyhotovenia je možné na signálny modul pripojiť
zobrazovací modul pre optickú kontrolu vedenia spínacieho signálu. Uvedený zobrazovací
modul vykazuje LED zobrazovaciu jednotku vo forme optického zobrazovacieho prvku a
doplnkové zapojenie pre zosilnenie spínacieho signálu. Takýmto spôsobom môže užívateľ
kontrolovať prevádzkový stav obvodu spínacieho signálu jednoduchou optickou inšpekciou
LED zobrazovacej jednotky. Altemativne prichádza do úvahy, aby bol zobrazovací modul,
respektíve LED Zobrazovaciajednotka, už integrovaný v signálnom modulu.
[0038] LED zobrazovacia jednotka napríklad svieti pri prevádzke, kedy signálnym vedením
prechádza elektrický prúd. Ak LED zobrazovacia jednotka zhasne, používateľ je
jednoduchým spôsobom informovaný o tom, že došlo k prerušeniu vedenia spínacieho
signálu. Zosilňujúce doplnkové zapojenie vo zvlášť jednoduchej forme vyhotovenia
realizované napríklad sériovým zapojením odporu, LED zobrazovacej jednotky, ochrannej
diódy a prípadne prepäťovej ochrany.
[0039] Podľa jednej výhodnej formy vyhotovenia vykazuje doplnkové zapojenie vnútorný
napájací obvod ako zdroj napätia a elektronickú Vyhodnocovaciu jednotku, pričom je LED
zobrazovacia jednotka výhodne viacfarebná, najmä vo forme dvojitej LED. Pomocou
viacfarebnej LED je prostredníctvom vhodnej regulácie Vyhodnocovacej jednotky zaistená
pre užívateľov jednoznačná signalizácia stavu obvodu spínacieho signálu. Integrovaný
napájací obvod pritom zaisťuje samostatné napájanie LED, odolné voči krátkemu spojeniu,
takže aj v prípade skratu vedenia spínacieho signáluje užívateľovi k dispozícii optický signál
a výpadok alebo skratje rýchlo a spoľahlivo signalizovaný.
[0040] Vyhodnocovacia jednotka a LED sú k tomu účelu najmä spojené do zobrazovacej
jednotky vo forme svetelnej návesti, pričom Vyhodnocovacia jednotka je konštruovaná tak,
aby bola schopná meraním prúdu alebo napätia detekovať spínací signál a v závislosti od
zistenej nameranej hodnoty zmeniť farbu rozsvietenej LED. Dvojitá LED je zapojená najmä
ako Zobrazovaciajednotka vo forme svetelnej návesti, ktorá môže zobrazovať stavy vypnuté
zelenou farbou, žltou farbou a červenou farbou, prípadne blikaním.
[0041] Výhody, dosiahnuté pomocou modulámeho rozvádzača elektrického prúdu podľa
predkladaného vynálezu spočívajú najmä v modulámej konštrukcii a ďalej v možnosti
zapojenia jednokanálových aj viackanálových obvodov záťažového prúdu s príslušnými
ochrannými spínačmi. Najmä je pre každý ochranný spínač potrebný iba jeden pripojovací
modul, takže je rozvádzač elektrického prúdu konštruovaný s malými požiadavkami na
konštrukčný priestor. Okrem toho je možné pripojiť jednokanálové aj viackanálové obvody

záťažového prúdu súčasne a pomocou iba jedného rozvádzača elektrického prúdu. Ďalej je
realizovaná tiež pripojená signálne prevádzka pomocou vedenia spínacieho signálu pre
súčasné použitiejedno a viackanálových ochranných spínačov.

[0042] Možnosti pripojenia pripojovacích modulov umožňujú moduláme a mimoriadne
flexibilnú konštrukciu systému rozvádzača elektrického prúdu s tepelnými, tepelnemagnetickými a elektronickými prístrojovými ističmi, spínacími relé, alebo s elektronickými
bezpečnostnými automaty so signálnymi kontakty. Tie môžu byť prevádzkované v klasickom
zapojení spojovacích kontaktov (v sériovom zapojení) aj v zapojení rozpínacích kontaktov (v
paralelnom zapojení). Doplnkovo je rozvádzač elektrického prúdu opatrený minimálne
jedným komunikačným rozhraním (dátovou zbernicou a adresovou zbernicou) tak, aby bolo
bezproblémovo umožnené pripojenie nových, zbemicových ochranných spínačov a prístrojov
na vnútorné a vonkajšie zbemicové systémy. Výhodne sa pri prevádzke rozvádzača
elektrického prúdu pripojí prístrojový zbemicový systém pre diaľkovo ovládané zapájanie,
odpájanie, kontrolu, parametrizáciu a podobne. Pomocou zobrazovacieho modulu,
pripojiteľného na signálny modul, je možné v prípade potreby konštrukčne jednoduchým
spôsobom zabezpečiť optickú kontrolu signalizácie ochranného spínača.

[0043] V nasledujúcom opise budú na základe priložených výkresov bližšie objasnené
príklady vyhotovenia. Na výkresoch zobrazuje v zjednodušenom a schematickom vyhotovení:
Obr. 1 v perspektívnom pohľade rozvádzač elektrického prúdu s napájacím modulom,
signálnym modulom, šiestich medzi nimi usporiadanými pripojovacími modulmi a dva
osadené ochranné spínače (ističe),
Obr. 2 napájací modul v perspektívnom zobrazení,
Obr. 3 signálny modul v perspektívnom zobrazení,

Obr. 4 pripojovací modul v perspektívnom pohľade,
Obr. 5 pripojovací modul bez krytu v perspektívnom pohľade,

Obr. 6a a 6b perspektívny pohľad na delený zástrčkový kontakt pripájacieho modulu
s pripojenou plochou zástrčkou ochranného spínača pre rôzne formy vyhotovenia plochej
zástrčky,

Obr. 7 schéma zapojenia pre rozvádzač elektrického prúdu s jedným napájacím modulom,
štyrmi pripojovacími modulmi vybavenými ochrannými spínačmi a jedným signálnym
modulom,
Obr. 8 v perspektívnom zobrazení pohľad na hornú stranu dvoch pripojených pripojovacích
modulov bez puzdra so vždy tromi kontaktnými prvkami,
Obr. 9 kontaktné prvky v perspektívnom zobrazení,

Obr. 10 schéma zapojenia pre zobrazovací modul, schopný pripojenia k signálnemu modulu,
v prvej forme vyhotovenia a
Obr. 11 schéma zapojenia pre zobrazovací modul, schopný pripojenia k signálnemu modulu,
v druhej forme vyhotovenia.

[0044] Vzájomne zodpovedajúce diely sú na všetkých obrázkoch označené rovnakými
vzťahovými značkami.

[0045] Rozvádzač elektrického prúdu 2 podľa obrázku 1 zahŕňa napájací modul 4, šesť
pripojovacích modulov 6 a jeden signálny modul 8 vo forme modulov rozvádzača
elektrického prúdu, ktoré sú na obrázkoch 2 až 4 zobrazenéjednotlivo. Každý z modulov 4, 6,
8 zahŕňa samostatný kryt 10, 12, respektíve 14, to znamená oddelený od ďalších modulov 4,
6, 8. Každý modul 4, 6, 8 je vytvorený vo forme radového vstavaného prístroja a vykazuje na
zadnej strane puzdra 16 drážkové upevnenie 18, pomocou ktoréhoje možné príslušný modul
4, 6, 8 pri montáži upevniť na montážnu lištu 20.

[0046] Smer profilu tohto upevnenia 18 - a zodpovedajúcim spôsobom v montážnom stave aj
smer profilu montážnej lišty 20, korešpondujúci s týmto upevnením 18 - definujú smer
radenia 22, pozdĺž ktorého sú vedľa seba zoradené moduly 4, 6, 8. V príklade uskutočnenia
podľa obrázku 1 sú pritom usporiadané dva ochranné spínače 24 na vždyjednom pripájacom
module 6 vnútri sady tvorenej modulmi 4, 6, 8, pričom napájací modul 4 z jednej strany a
signálny modul 8 z druhej strany ohraničujú pripojovacie moduly 6 v smere radenia 22 ako
vonkajšie bočné diely.
[0047] V smere radenia 22 vzájomne proti sebe umiestnené plochy puzdra každého z
modulov 4, 6, 8 budú v ďalšom opise označované ako čelné strany 26 príslušného modulu 4,
6, 8. Protiľahlá strana puzdra každého modulu 4, 6, 8 voči zadnej strane puzdra 16 je
označovaná ako predná strana 28 modulu 4, 6, 8. Pri montáži rozvádzača elektrického prúdu 2
do skriňového rozvádzačaje táto predná strana 28 otočená čelom smerom k užívateľovi. Obe
zostávajúce strany puzdra každého z modulov 4, 6, 8 sú - v súlade s konvenčnou montážnou
polohou modulu 4, 6, 8 - označované ako horná strana 30, respektíve spodná strana 32,
nezávisle od skutočnej polohy v okolitom priestore.

[0048] Napájací modul 4, zobrazený samostatne na obrázku 2, zahŕňa napájaciu prípojku 34 k
elektrickému kontaktu bližšie neznázomeného obvodu hlavného prúdu a tým k prívodu
elektrického prúdu do rozvádzača elektrického prúdu 2. Napájacia prípojka 34 je umiestnená
na prednej strane 28 puzdra 10 v blízkosti homej strany 30 a vytvorená ako pripojovacia
svorka pre drôtový alebo pletený vodič obvodu hlavného prúdu. Napájacia prípojka 34 je vo
vnútri puzdra 10 elektricky prepojená so spojovacím kontaktom 36, ktorý je umiestnený vo
vnútri drážky puzdra 38.
[0049] Napájací modul 4 vykazuje v približne polovičnej výške puzdra 10 prípojku
uzemnenia 40 na pripojenie na záporný pól alebo neutrálny vodič. Prípojka uzemnenia 40 je
umiestnená na prednej strane 28 puzdra 10 a vytvorená ako pripojovacia svorka pre drôtový
alebo pletený vodič. Prípojka uzemnenia 40 je vo vnútri puzdra 10 elektricky prepojená so
zásuvkou vo forme kontaktného prvku 42 a s druhým spojovacím kontaktom 44. Kontaktný
prvok 42, ktorý bude v ďalšom opise označovaný ako zásuvka, je umiestnený vnútri otvoru
puzdra 46 na čelnej strane 26, ktorá je v montážnom stave otočená čelom k pripojovaciemu
modulu 6, v blízkosti homej strany 30. Spojovací kontakt 44 je umiestnený v drážke 48,
vytvorenej uprostred prednej strany puzdra 28.
[0050] Napájací modul 4 ďalej vykazuje prípojku spätného vedenia 50 pre elektrický kontakt
s bližšie neznázomeným spätným vedením prúdu v priebehu ochranného alebo funkčného
uzemnenia. Prípojka spätného vedenia 50 je umiestnená v blízkosti spodnej strany 32 na
prednej strane 28 puzdra 10 a je vykonaná rovnako ako napájacia prípojka 34 a prípojka
uzemnenia 40 vo forme pripojovacej svorky. Prípojka spätného vedenia 50 je ďalej elektricky
prepojená so spojovacím kontaktom 52 vnútri drážky puzdra 54, umiestnenej v oblasti
spodnej strany 32.
[0051] Drážky puzdra 38, 48, 54 sú vytvorené v puzdre 10 napájacieho modulu 4 najmä tak,
aby boli otvorené smerom k prednej strane puzdra 28. Drážky puzdra 38, 48, 54 sa rozkladajú

v smere radenia 22 v podstate po celej šírke puzdra a sú tak otvorené v smere oboch
protiľahlých čelných strán 26 puzdra 10.

[0052] Medzi napájacou prípojkou 34 a prípojkou uzemnenia 40 sú umiestnené tri d’alšie
pripojovacie svorky pre signálnu prípojku 56 a dve komunikačné prípojky 58 a 60. Prípojky
56, 58, 60 sú v porovnaní s prípojkami 34, 40, 50 konštrukčne menšie a výhodne
prispôsobené pre napájanie nízkymi prúdmi vo forme spínacích alebo komunikačných
signálov. Prípojky 56, 58, 60 sú podobne ako prípojka uzemnenia 40 spojené ako kontaktné
prvky 62, 64, 66 vo forme zásuviek. Kontaktné prvky alebo zásuvky 62, 64, 66 sú prístupné v
smere od čelnej strany 26 prostredníctvom približne obdĺžnikových otvorov puzdra 68 70, 72.
[0053] Na základe obrázku 3 bude v ďalšom opise bližšie objasnený signálny modul 8.
Puzdro 14 signálneho modulu 8 vykazuje tri drážky puzdra 38, 48 a 54, ktoré sú vytvorené v
podstate identicky ako drážky napájacieho modulu 4, avšak nevykazujú žiadne spojovacie
kontakty s vnútornou časťou puzdra. Medzi spodnými drážkami puzdra 48 a 54 sú umiestnené
štyri pripojovacie svorky 74, 76, 78 a 80 vo forme prípojky uzemnenia 74, signálnej prípojky
76 a dvoch komunikačných prípojok 78 a 80.

[0054] Prípojky 74, 76, 78, 80 sú vo vnútri puzdra 14 elektricky vodivo spojené s
kontaktnými prvkami 82, 84, 86, 88. Kontaktné prvky 82,84, 86, 88, označované v ďalšom
opise ako zástrčky, sú vyrobené najmä ako ploché zástrčky a vyčnievajú z čelnej strany 26,
privrátenej v montážnom stave pripojovaciemu modulu 6, aspoň čiastočne z puzdra 14.
Zástrčky 82, 84, 86, 88 sú pre tento účel konštruované najmä tak, aby boli v montážnom stave
umiestnené na rovnakej výške so zásuvkami 42, 62,64 a 66.
[0055] Na základe obrázku 4 a obrázku 5 bude v ďalšom opise bližšie vysvetlená konštrukcia
pripájacieho modulu 6, pričom je napríklad na obrázku 1, vybavený vzťahovými značkami
ibajeden pripojovací modul 6. Puzdro 12 pripájacieho modulu 6 vykazuje tri drážky puzdra
38, 48 a 54 , ktoré sú vytvorené v podstate identicky ako drážky napájacieho modulu 4, vždy s
jedným spojovacím kontaktom 90, 92, 94 vo vnútornej časti puzdra. Medzi drážkami puzdra
38 a 48 je na čelnej strane puzdra vytvorená zástrčková drážka 96 pre ochranný spínač 24.
Montážny otvor 96 vykazuje prvý kontaktný otvor 98 pre prvý zástrčkový kontakt 100
(výhodne vo forme plochej zástrčky) ochranného spínača 24 a druhý kontaktný otvor 102 pre
druhý zástrčkový kontakt 104 ochranného spínača 24 (vytvorený výhodne tiež vo forme
plochej zástrčky).

[0056] Zástrčková drážka 96 je ďalej vybavená piatimi ďalšími kontaktnými otvormi 106,
108, 110, 112 a 114 pre zodpovedajúce signálne alebo komunikačné kontakty 116, 118, 120,
122 a 124 ochranného spínača 24 (vytvorené takisto výhodne vo forme plochých zástrčiek).
Ako je zrejmé najmä na obrázku 5, sú kontaktné otvory 98, 102, 106, 108, 110 112 a 114
zástrčkovej drážky 96 vytvorené najmä ako zástrčkové kontakty. Kontaktné otvory 98, 102,
106, 108, 110, 112, 114 a zástrčkové alebo signálne kontakty 100, 104, 116, 118, 120, 122,
124 sú vzájomne komplementárne vytvorené v zmysle dvojíc zástrčky-zásuvky.
[0057] Zástrčková drážka 96 ďalej vykazuje v hornej a spodnej oblasti vždy jeden háčkový
západkový prvok 126 k nedeštruktívnemu svorkovému upevneniu ochranného spínača 24.
Puzdro ochranného spínača 24 na ten účel vykazuje bližšie neopísaný príslušným spôsobom
tvarovaný zadný záchytný prvok alebo podperu k jednoduchému, nevibrujúcemu a
prevádzkovo spoľahlivému zaisteniu alebo upnutiu.
[0058] Pod zástrčkovou drážkou 96 sú umiestnené dve upevňovacie svorky vo forme
záťažovej prípojky 126a a 126b k pripojeniu bližšie neznázomených spotrebičov alebo
obvodu záťažového prúdu. Záťažové prípojky 126a a 126b sú vnútri puzdra elektricky vodivo
spojené s kontaktným otvorom 102. Ďalej je kontaktný otvor 98 vnútri puzdra 12 spojený so

spojovacím kontaktom 90 drážky puzdra 38 v podstate integrálne pomocou elektricky vodivej
prúdovej prípojnice 128. Takýmto spôsobom je ochranný spínač 24 v montážnom stave
zapojený medzi spojovacím kontaktom 90 a záťažovými prípojkami 126a, 126b k prerušeniu
obvodu záťažového prúdu.
[0059] Pripojovaci modul 6 ďalej zahŕňa štyri pripojovacie svorky 130, 132, 134 a 136, ktoré
sú umiestnené medzi dolnými drážkami puzdra 48 a 54 vo forme dvoch prípojok uzemnenia
130, 132 a dvoma prípojkami spätného vedenia 134, 136. Vo vnútri puzdra 12 sú prípojky
uzemnenia 130 a 132 elektricky vodivo pripojené na vždyjeden spojovací kontakt 94 drážky
puzdra 54 a prípojky spätného vedenia 134 a 136 sú elektricky vodivo pripojené na vždy
jeden spojovací kontakt 92 drážky puzdra 48.

[0060] Kontaktné otvory 106, 108, 110, 112 a 114 sú vnútri puzdra elektricky vodivo
pripojené na štyri kontaktné prvky 138, 140, 142 a 144. Kontaktné prvky 138, 140, 142 a 144
sú konštruované najmä ako dvojica zástrčka-zásuvka, pričom zástrčky budú v nasledujúcom
opise vykazovať doplnok vzťahovej značky -a. Zásuvky budú vykazovať doplnok vzťahovej
značky -b. Zásuvky 138b, 140b, 142b a 144b sú umiestnené v čelných otvoroch puzdra 146,
148, 150 a 152, pričom zástrčky 138a, 140a, 142a a 144a aspoň čiastočne vyčnievajú z
protiľahlej čelnej strany 26 puzdra 12 - akoje dobre zrejmé najmä na obrázku 5 .
[0061] Ako je najmä dobre viditeľné na obrázku 5, puzdra 12 a 14 pripájacieho modulu 6 a
signálneho modulu 8 vykazujú na zadnej strane puzdra 16 v oblasti upevnenia 18 dva
západkovéjazýčky 154, ktoré presahujú príslušnú čelnú stranu 26. Západkovéjazýčky 154je
možné na uľahčenie montáže modulov 4, 6, 8 zablokovať alebo zabezpečiť príslušnými
západkovými držiakmi 156 pripájacieho modulu 6 a napájacieho modulu 4, pričom sú
západkové držiaky 156 umiestnené na protiľahlej čelnej strane 26 vzhľadom k západkovým
jazýčkom 154. Puzdrá 12, 14 ďalej vykazujú na čelnej strane 26 západkovýchjazýčkov dva
vytvarované výbežky škáry 158, ktoré presahujú čelnú stranu 26, na uľahčenie radenia,
respektíve zasúvania modulov 4, 6, 8. výbežky škáry 158 zasahujú v montážnom stave aspoň
čiastočne do príslušných upevnení škáry 160 susedných modulov 4, 6 na zabezpečenie
nevibrujúceho a prevádzkovo spoľahlivého upevnenia.
[0062] Ako je najmä dobre zrejmé na obrázkoch 6a a 6b, je zástrčkový a zásuvkový
kontaktný otvor 102 konštruovaný najmä ako dvojito delený kontakt zástrčky a zásuvky.
Takýmto spôsobom vytvorené zástrčkové a zásuvkové kontakty 102a a 102b sú v podstate
integrálne elektricky vodivo pripojené prostredníctvom vždyjednej prúdovej prípojnice 162
na záťažové prípojky 126a, respektíve 126b. Takýmto spôsobom je kontaktný otvor 102
schopný prijímaťjednokanálové aj dvojkanálové ochranné spínače a oddelene je pripájať na
príslušný obvod záťažového prúdu.

[0063] Na obrázku 6a je zobrazený v reze jednokanálový ochranný spínač 24 spojený s
kontaktným otvorom 102, so zástrčkovým kontaktom 104 vo forme plochej zástrčky sjednou
lamelou. V tomto príklade vyhotovenia sú oba kontakty zástrčky a zásuvky 102a a 102b v
kontakte s rovnakým zástrčkovým kontaktom tak, aby bol na záťažových výstupoch 126a a
126b rovnaký výstupný prúd.
[0064] Vytvorenie kontaktu sa dvojkanálovým ochranným spínačom 24 na pripojenie na
dvojkanálový obvod záťažového prúdu je znázornené na obrázku 6b. V tomto príklade
vyhotovenia je zástrčkový kontakt 104 konštruovaný ako plochá zástrčka s dvojdielnou
Iamelou zástrčky. Pritom kontaktujú takto vytvorené zástrčkové kontakty 104a a 104b
vzájomne galvanicky oddelene čiastkové kontakty zástrčky a zásuvky 102a, respektíve 102b.
Takýmto spôsobom je možné jedným pripájacím modulom prepájať jednokanálové aj
dvojkanálové ochranné spínače 24 a obvody záťažového prúdu. Najmä je takým spôsobom

možné prevádzkovať jednokanálové a dvojkanálové ochranné spínače 24 súčasne v dvoch
pripojovacích moduloch 6 rovnakého rozvádzača elektrického prúdu 2.
[0065] K montáži rozvádzača elektrického prúdu 2 sa čelne zoradia vedľa seba signálny
modul 4 s možnosťou pripojenia počtu obvodov záťažového prúdu, zodpovedajúcom počtu
pripojovacích modulov 6 a s jedným signálnym modulom 8 podľa obrázku 1. Pritom sa
moduly 6, 8 na čelnej strane 26 príslušného susedného modulu 4, 6, 8 vzájomne
demontovateľne lícovaným spôsobom pripoja formou zástrčky pomocou západkových
jazýčkov 154 na čelné strany 26 každého puzdra 12, 14 s príslušnými západkovými držiakmi
156 modulov 4, 6. Čelné strany 26 pripájacieho modulu 6 sú takým spôsobom úplne zakryté
napájacím modulom 4, susednými pripojovacími modulmi 6 a signálnym modulom 8. Ako je
zrejmé najmä z obrázku 1, drážky puzdra 38, 48 a 54 susedných modulov 4, 6, 8 vzájomne
lícujú, takže je možné realizovať v podstate priechodné a priamkové drážkové prestúpenie
modulov 4, 6, 8 .
[0066] V rámci opísaného rozvádzača prúdu 2 sa napájacia prípojka 34 napájacieho modulu 4
paralelne spojí s vedľa seba zoradenými modulmi 4, 6 tak, že sa zatlačí prúdová prípojnica
164 do lícujúcej drážky puzdra 38 modulov 4, 6, 8, ako je znázornené na obrázku 7, a spojí
takým spôsobom so Spojovacimi kontaktmi 36, 90. Prúdová prípojnica 164 je z hľadiskajej
dĺžky dimenzovaná tak, aby sa rozkladala cez celkovú šírku všetkých modulov 4, 6, 8,
určených k integrácii v rozvádzači elektrického prúdu 2. Pripojenie paralelne zapojených
modulov 4 , 6 k externému zdroju napätia pritom prebieha konvenčným spojením obvodu
hlavného prúdu pomocou pripojovacej svorky napájacej prípojky 34.
[0067] Rovnakým spôsobom sa vzájomne paralelne pripojí prípojky uzemnenia 40, 130, 132
a prípojky spätného vedenia 50, 134, 136 vzájomne zoradených modulov 4, 6 zatlačením
príslušnej prúdovej prípojnice 166 a 168 do drážok puzdra 48 a 54, pričom prípojka
uzemnenia 40 sa spojí so zemou a prípojka spätného vedenia 50 sa spojí s ochranným alebo
funkčným uzemnením vo forme potenciálu spätného vedenia. Jednotlivé obvody záťažového
prúdu rozvádzača prúdu 2 sa následne pripojí na príslušný priradený pripojovací modul 6 tak,
že sa príslušné prívodné vedenia obvodu záťažového prúdu elektricky vodivo spojí so
záťažovými prípojkami 126a a/alebo 126b pripájacieho modulu 6, a spätné vedenie obvodu
záťažového prúdu sa elektricky vodivo spojí s pripojovacími svorkami prípojok spätného
vedenia 134 av'alebo 136 pripájacieho modulu 6.
[0068] K dotykovo bezpečnému uzavretiu drážok puzdra 38, 48, 54 modulov 4, 8 čelných
strán 26, otvorených v smere radenia 22, je každá drážka puzdra 38, 38, 54 opatrená
izolačným krycím prvkom 170, akoje na obrázku 1 znázornené pre napájací modul 4 .
[0069] Výsledné zapojenie modulov 4, 6, 8 v montážnom stave je zobrazené na obrázku 7
formou príkladu pre rozvádzač prúdu 2 so štyrmi pripojovacími modulmi 6, osadenými vždy
jedným ochranným spínačom 24. Na obrázku 7 sú prípojky pripájacieho modulu 6 a
ochranného spínača 24 formou príkladu znázornené Ien prejeden pripojovací modul 6 ajeden
ochranný spínač 24.
[0070] Prostredníctvom napájacej prípojky 34 napájacieho modulu 4 sa rozvádzač
elektrického prúdu 2 pripojí na vedenie hlavného prúdu. Pomocou spojovacieho kontaktu 36
sa prostredníctvom prúdovej prípojnice 164 odbočí z každého pripájacieho modulu 6
pomocou spojovacích kontaktov 90 jeden obvod záťažového prúdu. Pomocou prúdovej
prípojnice 128 prúdi odbočený záťažový prúd kontaktným otvorom 98 a zástrčkovým
kontaktom 100 do bližšie neznázomeného ochranného obvodu ochranného spínača 24.
Ochranný obvod vykazuje výhodne elektronický spínací prvok k prerušeniu pripojeného
obvodu záťažového prúdu v prípade preťaženia. Prostrednictvom prípadne dvojlamelového
zástrčkového kontaktu 104 a kontaktného otvoru 102, respektíve kontaktov zástrčky-zásuvky

102a a 102b, je ochranný spínač pripojený záťažovými prípojkami 126a a 126b na prívodnom
vedení prívodných kábloch) obvodu záťažového prúdu. Spätné vedenie obvodu záťažového
prúdu prebieha prostredníctvom pripojenia na prípojky spätného vedenia 134 a / alebo 136.

[0071] Záverom sa pripojovacie modly osadia ochrannými spínačmi 24. Uvedené ochranné
spínače 24 je možné ľahko, rýchlo a bezproblémovo zasunúť do zástrčkových drážok 96. V
dôsledku západkového zaistenia je možné ochranné spínače 24 v prípade potreby ľahko
vymeniť.
[0072] Ako je zrejmé najmä na obrázku 7, prechádza sada, vytvorená modulmi 4, 6, 8
kontaktnými prvkami 42, 62, 64, 66, 82, 84, 86, 88, 138, 140, 142, 144 spojenými vo forme
spojenia zástrčky a zásuvky, v smere radenia od čelnej strany puzdra 26 k čelnej strane puzdra
26 Ukostrovacieho vedenia 26 k čelnej strane 6 Ukostrovacieho vedenia 172, vedenia
spínacieho signálu 174, prvého komunikačného vedenia 176 a druhého komunitného vedenia
elektricky vodivo z napájacieho modulu 4 k signálnemu modulu 8. Ukostrovacie vedenie 172,
vedenie spínacieho signálu 174 a komunikačné vedenie 176 a 178 sú usporiadané vzájomne a
vo vzťahu k prúdovým prípojnicám 164, 166 a 168 v puzdre 10, 12, 14 v podstate paralelne.

[0073] Ukostrovacie vedenie 172 je pripojené na spojovacom kontakte 44 a prostredníctvom
zásuvky 42 napájacieho modulu 4 spojené so zástrčkou 138a susedného pripájacieho modulu
6. Ukostrovacie vedenie 172 prechádza cez kontaktný otvor 106, na ktorom je pripojené
prostredníctvom signálneho kontaktu 116 ochranného spínača 24 ako nulový referenčný
potenciál. Pomocou zásuvky 138b prechádza ukostrovacie vedenie 172 identickým spôsobom
ďalej susednými pripojovacími modulmi 6, pričom zásuvka 138b vonkajšieho pripájacieho
modulu 6 ústi v zástrčke 82 signálneho modulu 8. Záporný pól alebo neutrálny vodič,
pripojený na Ukostrovacej prípojke 74 signálneho modulu 8, je preto možné snímať aj na
Ukostrovacej prípojke 74 signálneho modulu 8. Ukostrovacie vedenie 172, vytvorené
kontaktnými prvkami 42, 138 a 82, je teda na rovnakom elektrickom potenciáli ako v podstate
paralelne prebiehajúce prúdové prípojnice 168.
[0074] Signálne vedenie 174 slúži na vedenie spínacieho signálu S, ktorýje schopný ovládať
ochranné spínače 24, pričom je uvedený spínací signál napájaný prostredníctvom signálnej
prípojky 56 napájacieho modulu 4. Spínací signál S je napríklad prúdový alebo napäťový
signál pamäťovo programovateľného riadenia (SPS) externej riadiacej jednotky rozvádzača
elektrického prúdu 2. Signálne vedenie 174 prechádza pomocou zásuvky 62 a zástrčky 140a
do priradeného pripájacieho modulu 6. V pripájacom module 6 je spínací signál S vedený
prostredníctvom kontaktného otvoru 108 a signálnej prípojky 118 do ochranného spínača 24.
V ochrannom spínači 24 prechádza bližšie neznázomeným spôsobom vedenie spínacieho
signálu 174 aje spojené s elektronickým spínacím prvkom ochranného spínača 24 tak, aby
bolo možné spínací prvok pomocou spínacieho signálu ovládať. Prostredníctvom signálnej
prípojky 122 a kontaktného otvoru 112 je vedenie spínacieho signálu 174 spojené so
zásuvkou 140b. Pomocou zásuvky 140b prechádza vedenie spínacieho signálu 174
identickým spôsobom zoradenými pripojovacími modulmi 4 a končí v zástrčke 84 v signálnej
prípojke 76 signálneho modulu 8.
[0075] Komunikačné vedenie 176 slúži na vedenie komunikačného signálu D. Komunikačný
signál D je výhodne signál dátovej zbernice vonkajšej riadiacej jednotky pre rozvádzač
elektrického prúdu 2, takže bude komunikačný signál D v nasledujúcom opise označovaný aj
ako signál dátovej zbernice a vedenie komunikačného signálu 176 bude označované ako
vedenie dátovej zbernice. Signál dátovej zbernice D sa privádza do napájacieho modulu 4
pomocou komunikačnej prípojky, respektíve pomocou prípojky dátovej zbernice 58.
Pomocou zásuvky 64 sa kontaktuje zástrčka 142a susedného pripájacieho modulu 6, na ktorej
je elektricky vodivo spojený kontaktný otvor 110 so signálnym alebo komunikačným

kontaktom 120 ochranného spínača 24. Pomocou zásuvky 140b sú sériovo zapojené susedné
pripojovacie moduly 6 a ich prostredníctvom ochranný spínač 24. Vedenie dátovej zbernice
176 končí zástrčkovým spojením zásuvky 140b so zástrčkou 86 signálneho modulu 8 v
komunikačnej prípojke, respektíve v prípojke dátovej zbernice.

[0076] Komunikačné vedenie 178 slúži na vedenie komunikačného signálu A. Komunikačný
signál A je výhodne signál adresovej zbernice vonkajšej riadiacej jednotky pre rozvádzač
elektrického prúdu 2, takže bude komunikačný signál A v nasledujúcom opise označovaný aj
ako signál adresovej zbernice a vedenie komunikačného signálu 178 bude označované ako
vedenie adresovej zbernice. Signál dátovej zbernice A sa privádza do napájacieho modulu 4
pomocou komunikačnej prípojky, respektíve pomocou prípojky adresovej zbernice 60.
Pomocou zásuvky 66 sa kontaktuje zástrčka 144a susedného pripájacieho modulu 6, na ktorej
je elektricky vodivo pripojený kontaktný otvor 114. Kontaktný otvor 144 je spojený so
signálnym kontaktom, respektíve s komunikačným kontaktom 124 ochranného spínača 24. V
tomto príklade vyhotovenia je výhodne spojený dvojkanálový ochranný spínač 24 deleným
komunikačným kontaktom pripojený čiastkovými kontaktmi 124a a 124b na vedenie
adresovej zbernice 178.

[0077] V príklade vyhotovenia podľa obrázku 7 je ochranný spínač 24 najmä dvojkanálový,
pričom kontaktný otvor 114 je obdobným spôsobom pripojený ku kontaktnému otvoru 102
prostredníctvom dvoch čiastkových prípojok 114a a 114b s dvojlamelovou plochou zástrčkou
signálneho kontaktu 124a, 124b. Medzi signálnymi kontaktmi 124a a 124bje signál adresovej
zbernice A vnútri ochranného spínača 24 signálne technicky spojený s bližšie neznázomenou
riadiacoujednotkou ochranného spínača. Kontaktný otvor 114bje pripojený na zástrčku 144b
tak, aby vedenie adresovej zbernice 178 prechádzalo zo susedných pripájacích modulov 6 k
zástrčke 88 signálneho modulu 8. Signál adresovej zbemiceAje možné snímať na signálnom
module 8, teda na prípojke komunikačnej zbernice, respektíve adresovej zbernice 80 .

[0078] Na základe obrázku 8 a 9 je formou príkladu bližšie objasnená alternatívna forma
vyhotovenia kontaktných prvkov 42, 62, 64, 66, 82, 84, 86, 88, 138, 140, 142, 144 k
elektricky vodivému kontaktovaniu medzi modulmi 4, 6, 8 napríklad na základe alternatívnej
Variantykontakrirychprvkov 138, 140, 142 a 144.
[0079] Alternatívne kontaktné prvky 180, 182, 184, 186 a 188 sú vyhotovené ako integrálne
plechové ohýbané diely, najmä ako polovice zásuviek kontaktných otvorov 106, 108, 110,
112 a 114. Kontaktné prvky 180, 184 a 188 sú vykonané vždy s dvoma spojenými
zásuvkovými lamelami, ktoré v smere zadnej strany puzdra 16 vykazujú vždy jeden
pružinový strmeň 190, 192, 194 ajeden kontaktný strmeň 196, 198, 200. Kontaktný prvok
182 vykazuje na strane pružiaceho oblúka zásuvkovú lamelu, ktoráje spojená s pružinovým
strmeňom 202. Kontaktný člen 186 vykazuje na strane kontaktného strmeňa komplementárnu
zásuvkovú lamelu, ktoráje spojená s kontaktným strmeňom 204.
[0080] Pružinové strmene 190, 192, 194 a 202 zodpovedajú svojou kontaktnou funkciou v
montážnom stave zástrčkám 138a, 140a, 142a a 144a vyššie uvedených príkladov
vyhotovenia. Zodpovedajúcim spôsobom predstavujú kontaktné strmene 196, 198, 204, 200 v
tomto príklade vyhotovenia elektricky vodivé spojovacie ekvivalenty zásuviek 138b, 140b,
142b a144b.

[0081] Pružinové strmene 190, 192, 194 a 202 sú ohýbané prvky pružné v ohybe, ktoré na
čelnej strane 26 puzdra 12 aspoň čiastočne vyčnievajú a v montážnom stave zasahujú do
otvorov puzdra 146, 148, 150, 152 čelnej strany 26 susedného puzdra 12 a tam kontaktným
spôsobom priliehajú aspoň v oblasti jeho bodu vrcholu oblúka na kontaktné strmene 196, 198,
200, 204.

[0082] Na obrázku IOje schematicky znázomený zobrazovací modul 206 pre signálny modul
8. Uvedený zobrazovací modul 206 zahŕňa puzdro 208, predradený odpor 210, zelený
signálny LED 212 a diódu ochrany proti prepoPovaniu 214. Predradený odpor 210, signálny
LED 212 a dióda ochrany proti prepoPovaniu 214 sú elektricky vodivo usporiadané ako
sériovo zapojený prídavný obvod 216 medzi signálnou prípojkou 76 a prípojkou uzemnenia
74 signálneho modulu 8. Prídavný obvod 216 zosilňuje spínací signál S, vedený výhodne ako
prúdový signál, a umožňuje pomocou LED indikátora 212 užívateľmi optickú kontrolu stavu
vedenia spínacieho signálu 174. V tomto príklade vyhotovenia svieti LED indikátor 212
napríklad pri prevádzke zelene a zhasne v prípade prerušenia vedenia spínacieho signálu 174.
[0083] Na obrázku 11 je znázomený druhý variant formy vyhotovenia zobrazovacieho
modulu 206 s aktívnym zapojením. Prídavný obvod 216', ktorý zosilňuje spínací signál S,
vykazuje v tejto forme vyhotovenia ochrannú diódu 218, vnútorný napájací obvod 220,
Vyhodnocovaciu jednotku 222 a signálna LED 212'. Ochranná dióda 218 je umiestnená v
priepustnom smere medzi signálne prípojkou 76 a napájacím obvodom 220. Napájací obvod
220 a Vyhodnocovaciajednotka 222 sú paralelne zapojené so signálnou LED 212', ktoráje v
tomto príklade vyhotovenia vo forme dvojitej LED.
[0084] Vyhodnocovacia jednotka 222 je vo vhodnej forme vyhotovenia konštruovaná ako
mikroradič, prípadne alternatívne pomocou operačných zosilňovačov, komparátorov a
podobne. Prídavný obvod 216' slúži v tomto príklade vyhotovenia ako kontrolný modul
obvodu. Signalizačná alebo dvojitá LED, svietiaca zeleno a červeno, je konštruovaná a
zvolená pre optickú signalizáciu štyroch stavov: vypnuté, zelená, žltá a červená farba,
prípadne signalizácia blikaním. Takýmto spôsobom je možné užívateľovi signalizovať veľký
počet informácií o obvode spínacieho signálu, tvoreného vedením signálneho signálu 174.
Tak sú napríklad farby červená/žltá/zelená priradené rôznym prevádzkovým systémom
obvodu signálneho signálu, napríklad zelená pre spínací signál S s nameranou hodnotou
detekovanou Vyhodnocovacoujednotkou 222, ktorá leží nad prvou prahovou hodnotou Ml,
uloženou vo Vyhodnocovacej jednotke, žltá pre spínací signál S, ktorého hodnota leží medzi
prvou prahovou hodnotou Ml a druhou prahovou hodnotou M2, červená pre spínací signál S,
ktorého hodnota je menšia ako druhá prahová hodnota M2 a vypnuté, ako optický signál
indikujúci skutočnosť, že nie je k dispozícii žiadny spínací signál, respektíve že došlo k
výpadku napätia alebo prerušeniu vodiča vedenia spínacieho signálu 174.
[0085] Podľa jednej vhodnej formy dimenzovania napäťového spínacieho signálu S
zodpovedá prahová hodnota Ml napríklad 22 V a prahová hodnota M2 20 V. V prípade
prúdového spínacieho signálu S pripadajú do úvahy napríklad hodnoty prahovej hodnoty Ml
10 mA a prahovej hodnoty M2 5 mA.
[0086] Dvojpólové pripojovacie svorky záťažových prípojok 126a a 126b vykazujú podľa
jednej vhodnej formy vyhotovenia pripojovací prierez vždy asi 4 mm2. Všetky prípoje
modulov 4, 6, 8 sú vykonané napríklad ako skrutkové svorky, svorky s napínacou pružinou
alebo výhodne ako pružinové svorky tak, aby bolo možné pripojiť drôtové alebo pletené
vodiče bez vibrácií, bez údržbovo a s minimálnym montážnym úsilím.
[0087] Predkladaný vynález nie je vyššie uvedenými príkladmi vyhotovenia nijako
obmedzený. Je možné odvodiť ďalšie varianty predkladaného vynálezu, bez toho aby sa
vybočilo z jeho rozsahu. Bez toho, aby sa vybočilo z rozsahu predkladaného vynálezu, je
možné najmä vzájomne kombinovať všetky jednotlivé charakteristické znaky opísané v
príkladoch vyhotovenia.
[0088] Najmä pripadá do úvahy pripojenie pripojovacích modulov 6 na trojkanálový obvod
záťažového prúdu. K tomu účelu sa použijú príslušné doplnkové prípojky pre Ukostrovacie
vedenie a spätné vedenie, a trojdielny zásuvkový kontakt pre kontaktný otvor 102 s

príslušnými tromi záťažovými prípojkami 126, napríklad s plošným pripájacím prierezom 1,5
mm2. Ďalej je napríklad možné zabudovať zobrazovací modul 206 priamo do puzdra 14
signálneho modulu 8. Ďalej je rovnako možné do jednotlivých pripojovacích modulov 6
zasunúť alebo zamontovať tiež rôzne ochranné spínače (ističe) 24.

Zoznam vzťahových značiek
[0089]

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

rozvádzač elektrického prúdu
napájací modul
pripojovací modul
signálny modul
puzdro
puzdro
puzdro
zadná časť puzdra
upevnenie
montážna lišta
smer radenia
ochranný spínač (istič)
čelná strana
predná strana
homá strana
spodná strana
napájacia prípojka
spojovací kontakt
drážka puzdra
prípojka uzemnenia
kontaktný prvok / zásuvka
spojovací kontakt
otvor krytu
drážka puzdra
prípojka spätného vedenia
spojovací kontakt
drážka puzdra
prípojka signálu
komunikačná / dátová zbernica
komunikačná / adresová zbernica
kontaktný prvok / zásuvka
kontaktný prvok / zásuvka
kontaktný prvok / zásuvka
otvor krytu
otvorov krytu
otvor krytu
prípojka uzemnenia
prípojka signálu
komunikačná / dátová zbernica
komunikačná / adresová zbernica

82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
102a, 102b
104, 104a, 104b
106
108
110
112
114, 114a, 114b
116
118
120
122
124, 124a, 124b
126, 126a, 126b
128
130
132
134
136
138
138a
138b
140
140a
140b
142
142a
142b
144
144a
144b
146
148
150
152
154
156
158
160
162

kontaktný prvok / zástrčka
kontaktný prvok / zástrčka
kontaktný prvok / zástrčka
kontaktný prvok / zástrčka
spojovací kontakt
spojovací kontakt
spojovací kontakt
zástrčková drážka
kontaktný otvor
zástrčkový kontakt
kontaktný otvor
čiastkový zástrčkový kontakt
zástrčkový kontakt
kontaktný otvor
kontaktný otvor
kontaktný otvor
kontaktný otvor
kontaktný otvor
signálny kontakt
signálny kontakt
signálny / komunikačný kontakt
signálny kontakt
signálny / komunikačný kontakt
záťažová pripojka
prúdová prípojnica
Uzemnenie
uzemnenie
prípojka spätného vedenia
pripojka spätného vedenia
kontaktný prvok
zástrčka
zásuvka
kontaktný prvok
zástrčka
zásuvka
kontaktný prvok
zástrčka
zásuvka
kontaktný prvok
zástrčka
zásuvka
otvor puzdra
otvor puzdra
otvor puzdra
otvor puzdra
západkovýjazýček
západkový držiak
výbežok škáry
upevnenie škáry
prúdová prípojnica

164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
212
214
216,216 '
218
220
222

prípojnica
prípojnica
prípojnica
krycí prvok
Ukostrovacie vedenie
vedenie spínacieho signálu
kábel komunikačnej / dátovej zbernice
komunikačná / adresová zbernica
kontaktný prvok
kontaktný prvok
kontaktný prvok
kontaktný prvok
kontaktný prvok
pružinový strmeň
pružinový strmeň
pružinový strmeň
kontaktný strmeň
kontaktný strmeň
kontaktný strmeň
pružinový strmeň
kontaktný strmeň
zobrazovací modul
puzdro
predradený odpor
LED indikátor
LED indikátor / dvojitá LED
dióda ochrany proti prepólovaniu
prídavný obvod
ochranná dióda
napájací obvod
Vyhodnocovacia j ednotka

S
D
A
Ml
M2

spínací signál
signál komunikačnej / dátovej zbernice
signál komunikačnej / adresovej zbernice
prahová hodnota
prahová hodnota

Patentové nároky
1. Rozvádzač elektrického prúdu s väčším počtom vedľa seba radených modulov rozvádzača
elektrického prúdu (4, 6, 8), s napájacím modulom (4), umiestneným na čelnej strane, a so
signálnym modulom (8), umiestneným na protiľahlej strane, a s aspoň jedným medzi nimi
umiestneným pripájacím modulom (6),

-

-

-

-

-

pričom uvedený napájací modul (4) vykazuje napájaciu prípojku (34) pre vedenie
hlavného prúdu pre odoberanie napájacieho prúdu,
pričom je uvedený pripojovací modul (6) osadený alebo schopný osadenia
ovládateľným ochranným spínačom (24) a vykazuje väčší počet záťažových
prípojok (126a, 126b) na pripojenie k obvodu záťažového prúdu, ktorýje možné
prerušiť pomocou ochranného spínača (24),
pričom signálny modul (8) vykazuje prvú prípojku signálu (76) pre spínací signál
(S) ovládajúci ochranný spínač (24),
pričom uvedené moduly rozvádzača elektrického prúdu (4, 6, 8) sú vzájomne
elektricky vodivo spojené alebo schopné takého spojenia,
vyznačujúci sa tým,
že moduly rozvádzača elektrického prúdu sú konštruované na priamu montáž na
montážnej lište (20), a tým, že pre vedenie komunikačného signálu (D, A) sa
použije komunikačné vedenie (176, 178), tvorené modulmi rozvádzača
elektrického prúdu (4, 6, 8),
pričom napájací modul (4) vykazuje prvú komunikačnú prípojku (58, 60) pre
napájanie komunikačného signálu (D, A),
pričom pripojovací modul (6) je elektricky vodivo pripojený na komunikačný
kontakt (120, 124) ochranného spínača (24),
pričom uvedené ochranné spínače (24) väčšieho počtu vedľa seba radených
pripojovacích modulov sú vzhľadom ku komunikačnému kontaktu (120, 124)
zapojené sériovo,
pričom signálny modul (8) vykazuje druhú komunikačnú prípojku (78, 80) pre
snímanie komunikačného signálu (D, A), a
pričom uvedené moduly rozvádzača elektrického prúdu (4, 6, 8) sú vzájomne
elektricky vodivo priečne prepojené v smere radenia (22) od čelnej strany puzdra k
čelnej strane puzdra pomocou druhých kontaktných prvkov (64, 66, 86, 88, 142,
144, 184, 188).

2. Rozvádzač elektrického prúdu (2) podľa nároku 1,
vyznačujúci sa tým,
že napájací modul (4) a pripojovací modul (6) zahrnujú vždy

- jednu napájaciu prípojku pre prívod napájacieho prúdu s prvým spojovacím
kontaktom (36, 90),
- uzemňovaciu prípojku k spätnému vedeniu napájacieho prúdu s tretím
spojovacím kontaktom (52, 94),
pričom uvedené spojovacie kontakty (36, 44, 52, 90, 92, 94) sú usporiadané
v príslušnej priradenej drážke puzdra (38, 48, 54) na prednej strane puzdra (28), ktorá
v smere radenia (22) úplne prestupuje puzdro (10, 12) príslušného modulu (4, 6).

3. Rozvádzač elektrického prúdu (2) podľa nároku 1 alebo 2,
vyznačujúci sa tým,
že sa pre vedenie spínacieho signálu (S) použije vedenie spínacieho signálu (174)
tvorené modulmi rozvádzača elektrického prúdu (4, 6, 8),
-

-

-

pričom uvedený napájací modul (4) vykazuje druhú signálnu prípojku (56) pre
napájanie spínacieho signálu (S),
pričom pripojovací modul (6) je elektricky vodivo pripojený na dva signálne
kontakty (116, 120) ochranného spínača (24),
pričom ochranné spínače (24) väčšieho počtu vedľa seba radených pripojovacích
modulov (6) sú vzhľadom k signálnym kontaktom (116,120) zapojené sériovo,
pričom spínací signál (S) je možno snímať na prvej prípojke signálu (76)
signálneho modulu (8), a
pričom moduly rozvádzača elektrického prúdu (4, 6, 8) sú na čelnej strane puzdra
elektricky vodivo spojené v smere riadenia (22) pomocou prvých kontaktných
prvkov (62, 140, 84, 182, 186).

4. Rozvádzač elektrického prúdu (2) podľa niektorého z nárokov 1 až 3,
vyznačujúci sa tým,
že kontaktné prvky (182, 184, 186, 188) vykazujú pružinový kontaktný strmeň (198,
204, 200), ktorý na čelnej strane puzdra vyčnieva z puzdra (6, 8) a v montážnom stave
aspoň čiastočne zasahuje do susedného puzdra (4, 6) a vytvára pomocou kontaktného
strmeňa (202, 192, 194) susedného kontaktného prvku (182, 184, 186, 188) elektricky
vodivé spojenie.
5. Rozvádzač elektrického prúdu (2) podľa niektorého z nárokov 1 až 4,
vyznačujúci sa tým,
že pripojovací modul (6) vykazuje na výstupnej strane záťaže kontaktný otvor (102)
pre zástrčkový kontakt (104) ochranného spínača (24),

- pričom uvedený kontaktný otvor (104) je konštruovaný ako viackrát delený
zásuvkový kontakt,
- pričom takto vytvorené delené zásuvkové kontakty (104a, 104b) sú vzájomne
galvanicky oddelené, a
- pričom každý delený zásuvkový kontakt (104a, 104b) je pripojený na
samostatnej záťažovej prípojke (126a, 126b).

6. Rozvádzač elektrického prúdu (2) podľa niektorého z nárokov 1 až 5,
vyznačujúci sa tým,
žeje možno k optickej kontrole vedenia spínacieho signálu (174) pripojiť na signálny
modul zobrazovací modul (206).
7. Rozvádzač elektrického prúdu (2) podľa niektorého z nárokov 1 až 6,
vyznačujúci sa tým,
že zobrazovací modul (206) vykazuje signálny LED (212, 212') a prídavný obvod
(216, 216') k zosilneniu spínacieho signálu (S).
8. Rozvádzač elektrického prúdu (2) podľa nároku 7,
vyznačujúci sa tým,

že prídavný obvod (216') vykazuje vnútomý napájací obvod (220) vo forme zdroja
napätia a elektronickú Vyhodnocovaciujednotku (222), pričom signálny LED (212')je
najmä dvojitá LED.
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V OPISE UVEDENÉ DOKUMENTY
Tento zoznam prihlasovateľom uvedených dokumentov bol zhotovený Ien pre informáciu
čitateľov a nie je súčasťou európskeho patentového dokumentu. Zoznam bol zhotovený s
maximálnou starostlivosťou; EPA však nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby
alebo vynechania.
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