SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

(21)

ZVEREJNENÁ PRIHLÁŠKA
ÚŽITKOVÉHO VZORU
(22)
(31)
(32)
(33)
(43)
(62)

ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(67)
(86)
(87)

SK 50118-2020 U1

(96)

Dátum podania prihlášky: 10. 11. 2020
Číslo prioritnej prihlášky: CZ2019-36879 U
Dátum podania prioritnej prihlášky: 12. 11. 2019
Krajina alebo regionálna
organizácia priority: CZ
Dátum zverejnenia prihlášky: 14. 4. 2021
Vestník ÚPV SR č.: 07/2021
Číslo pôvodnej prihlášky
v prípade vylúčenej prihlášky:
Číslo pôvodnej patentovej prihlášky
v prípade odbočenia:
Číslo podania medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:
Číslo podania európskej patentovej prihlášky:

(71)

Prihlasovateľ:

PREdistribuce, a.s., Praha, CZ;

(72)

Pôvodca:

Ullrich Jiří, Ing., Praha, CZ;

(74)

Zástupca:

Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(54)

Názov:

Stožiarový pätkový box

(57)

Anotácia:
Stožiarový pätkový box obsahuje elektroinštalačné prvky
na pripojenie svietidla (9) verejného osvetlenia a dobíjaciu
stanicu (7) elektromobility umiestnené na stožiari (5) verejného osvetlenia. Teleso (1) boxu pozostáva z dvoch častí,
v telese je usporiadaná prípojková skriňa (3), elektromerový
rozvádzač (4) a prepojovacie prvky (8), pričom v strede
medzi prípojkovou skriňou (3) a elektromerovým rozvádzačom (4) je umiestnený stožiar (5) verejného osvetlenia, a teleso (1) boxu obsahuje dvierka (2). Teleso (1) boxu výhodne tvoria dve symetrické časti vyhotovené tak, že spojenie
(10) oboch častí telesa (1) boxu je lomené v uhlopriečnom
smere hornej a spodnej strany, pričom dvierka (2) telesa (1)
boxu výhodne obsahujú zámkový systém. Ďalej je výhodné,
ak prípojková skriňa (3) a elektromerový rozvádzač (4) sú
vzájomne usporiadané zadnými stranami k sebe. Teleso (1)
boxu, prípojková skriňa (3) a elektromerový rozvádzač (4)
môžu byť pevne spojené s betónovým základom (6) stožiara
(5) verejného osvetlenia. Prípojková skriňa (3) je výhodne
silovými káblami, v trojfázovom zapojení s prierezom fázového vodiča od 120 do 300 mm2, spojená s elektrickou sieťou.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka stožiarového pätkového boxu umožňujúceho pripojenie svietidla – lampy verejného osvetlenia a dobíjacej stanice elektromobility k silovej káblovej sieti.
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Doterajší stav techniky
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Pre mestskú prevádzku elektromobilov, ktorá je typická jazdou na určitú vzdialenosť, parkovaním a návratom, je veľmi výhodné dobíjanie pri samotnom parkovaní.
Túto možnosť v uliciach miest a obcí ponúka parkovanie na miestach so stožiarmi verejného osvetlenia.
Zo stavu techniky je známy prípad jednofázového dobíjania elektromobilov zo stožiaru verejného osvetlenia, či pouličnej lampy do výkonu 3,7 kW (prípadne 7,4 kW), pričom niektoré uskutočnenia vyžadujú špeciálny kábel s elektromerom, ktorým musí byť vodič vybavený.
V rámci inovatívnych projektov je tiež známa výstavba takzvaných chytrých lámp, ktoré okrem dobíjania
elektromobilu poskytujú aj ďalšie možnosti (napr. WiFi pripojenie a sledovanie kvality ovzdušia).
Napájanie lámp je v prípade areálov realizované z privátnej elektroinštalačnej siete a v prípade ulíc miest
a obcí z elektrickej siete vopred vytvorenej pre verejné (pouličné) osvetlenie, ktorá zaisťuje napájací výkon
pre samotné svietidlá, a k tomu dovolí využiť len malý dobíjací výkon pre elektromobily do hodnoty menovitého zaťaženia napájacej siete.
Uvedené riešenia teda nemôžu zabezpečiť dostatočný počet dobíjacích miest aj požiadavku vyšších dobíjacích výkonov a voľby fázových zapojení, vrátane medzifázového, pre súčasné ako aj v blízkej dobe vyrábané elektromobily spoločne s potrebným dobíjacím výkonom vzhľadom na vynaložené investície.
Čiastočné riešenie ponúka vytvorenie štandardného odovzdávacieho miesta v distribučnej sieti s prípojkovou skriňou a elektromerovým rozvádzačom na objekte alebo na ten účel vybudovanom pilieriku. Toto je
riešenie, vzhľadom na vysoký počet dobíjacích miest, nákladné na stavebné práce a náročné na prípravu (prerokovanie).
Riešením tejto problematiky je výhodné technické riešenie, ktoré spĺňa atribúty ekonomickej a technickej
realizovateľnosti.
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Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje a ciele technického riešenia napĺňa stožiarový pätkový
box, obsahujúci elektroinštalačné prvky na pripojenie svietidla verejného osvetlenia a dobíjacej stanice elektromobility, umiestnené na stožiari verejného osvetlenia, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje teleso boxu, ktoré pozostáva z dvoch častí, a v ktorom je usporiadaná prípojková
skriňa, elektromerový rozvádzač, a prepojovacie prvky, pričom v strede medzi prípojkovou skriňou a elektromerovým rozvádzačom je umiestnený stožiar verejného osvetlenia, a teleso boxu obsahuje dvierka. Výhodou je možnosť jednoduchého napojenia stožiarového pätkového boxu na silovú káblovú sieť, pričom prípojková skriňa ako súčasť stožiarového pätkového boxu umožňuje spoľahlivé pripojenie odberu verejného
osvetlenia a dobíjacej stanice elektromobility umiestnenej samostatne na stožiari. Výhodné priestorové riešenie prípojkovej skrine a elektromerového rozvádzača je dané vzájomnou polohou umiestnenia, pričom priestor medzi nimi je ponechaný pre stožiar verejného osvetlenia, čím nie je vytvorená pevná mechanická väzba
a nedochádza tak k prenosu nežiaducich síl (chvenie).
Výhodne teleso boxu tvoria dve symetrické časti vytvorené tak, že spojenie oboch častí telesa boxu je
lomené v uhlopriečnom smere hornej a spodnej strany.
Výhodné je, keď dvierka telesa boxu obsahujú energetický zámkový systém, čo zaručuje bezpečnú obsluhu jednotlivých ovládacích a istiacich prvkov.
Ďalej je výhodné, keď sú prípojková skriňa a elektromerový rozvádzač vzájomne usporiadané zadnými
stranami k sebe.
Výhodné tiež je, keď sú teleso boxu, prípojková skriňa a elektromerový rozvádzač pevne spojené s betónovým základom stožiaru verejného osvetlenia.
Veľmi výhodné je, keď je prípojková skriňa silovými káblami, v trojfázovom zapojení s prierezom fázového vodiča od 120 do 300 mm2, spojená s distribučnou sieťou elektrickej energie.
Technické riešenie je zvlášť vhodné na zapojenie do distribučnej siete elektrickej energie so silovými
zemnými káblami, pričom dôjde k zabezpečeniu dostatočného výkonu pre vyšší počet dobíjacích staníc, ako
aj možnosti navýšenia jednotlivých dobíjacích výkonov podľa vyhotovenia dobíjacej stanice, či typu elektromobilu.
Technické riešenie stožiarového pätkového boxu predstavuje výhody, ktoré by inak bolo možné splniť len

2

SK 50118-2020 U1

s vynaložením ďalších nákladov a úsilia v rámci nutnej prípravy na umiestnenie prípojkových skríň na objektoch a vytvorenie následných káblových prepojení k dobíjacím staniciam.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
Technické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje pohľad spredu,
zhora a sprava na stožiarový pätkový box, obr. 2 znázorňuje pohľad spredu na stožiarový pätkového box
v pozdĺžnom reze a zhora v priečnom reze, obr. 3 znázorňuje celkový pohľad spredu na stožiarový pätkový
box v pozdĺžnom reze spoločne so stožiarom, betónovým základom, dobíjacou stanicou pre elektromobily
a svietidlom a obr. 4 znázorňuje situačný pohľad na usporiadanie stožiarového pätkového boxu v prevádzke
na ulici.
Príklady uskutočnenia
Stožiarový pätkový box (obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4) obsahuje elektroinštalačné prvky na pripojenie svietidla 9 verejného osvetlenia a dobíjacej stanice 7 elektromobility umiestnené na stožiari 5 verejného osvetlenia.
Stožiarový pätkový box ďalej obsahuje teleso 1 boxu, ktoré pozostáva z dvoch častí, a v ktorom je usporiadaná prípojková skriňa 3, elektromerový rozvádzač 4 a prepojovacie prvky 8, pričom v strede medzi prípojkovou skriňou 3 a elektromerovým rozvádzačom 4 je umiestnený stožiar 5 verejného osvetlenia, a teleso 1
boxu obsahuje dvierka 2. Prípojková skriňa 3 slúži na koncové alebo priebežné (slučkové) pripojenie káblových vedení a istenie prívodného vedenia.
Teleso 1 boxu tvoria dve symetrické časti vyhotovené tak, že spojenie 10 obidvoch častí telesa 1 boxu
(obr. 1) je lomené v uhlopriečnom smere hornej a spodnej strany.
Dvierka 2 telesa 1 boxu obsahujú energetický zámkový systém, zaručujúci bezpečný prístup obsluhy.
Prípojková skriňa 3 a elektromerový rozvádzač 4 sú vzájomne usporiadané zadnými stranami k sebe.
Teleso 1 boxu, prípojková skriňa 3 a elektromerový rozvádzač 4 sú pevne, nezávisle na stožiari 5, spojené
s betónovým základom 6 stožiaru 5 verejného osvetlenia.
Prípojková skriňa 3 je silovými káblami, v trojfázovom zapojení s prierezom fázového vodiča od 120
do 300 mm2, spojená s distribučnou sieťou elektrickej energie, pričom je tým zabezpečené slučkové pripojenie vodičov.
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Priemyselná využiteľnosť
Technické riešenie je priemyselne využiteľné v elektrorozvodných a distribučných sieťach elektriny vrátane elektromobility.
40
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Zoznam vzťahových značiek
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Stožiarový pätkový box, obsahujúci elektroinštalačné prvky na pripojenie svietidla (9) verejného
osvetlenia a dobíjacej stanice (7) elektromobility umiestnené na stožiari (5) verejného osvetlenia, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje teleso (1) boxu, ktoré pozostáva z dvoch častí, a v ktorom je
usporiadaná prípojková skriňa (3), elektromerový rozvádzač (4) a prepojovacie prvky (8), pričom v strede
medzi prípojkovou skriňou (3) a elektromerovým rozvádzačom (4) je umiestnený stožiar (5) verejného osvetlenia, a teleso (1) boxu obsahuje dvierka (2).
2. Stožiarový pätkový box podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že teleso (1) boxu tvoria dve symetrické časti vyhotovené tak, že spojenie (10) oboch častí telesa (1) boxu je lomené v uhlopriečnom smere hornej a spodnej strany.
3. Stožiarový pätkový box podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dvierka (2) telesa (1) boxu obsahujú zámkový systém.
4. Stožiarový pätkový box podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prípojková skriňa (3)
a elektromerový rozvádzač (4) sú vzájomne usporiadané zadnými stranami k sebe.
5. Stožiarový pätkový box podľa niektorého z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
teleso (1) boxu, prípojková skriňa (3) a elektromerový rozvádzač (4) sú pevne spojené s betónovým základom (6) stožiaru (5) verejného osvetlenia.
6. Stožiarový pätkový box podľa niektorého z nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
prípojková skriňa (3) je silovými káblami, v trojfázovom zapojení s prierezom fázového vodiča od 120
do 300 mm2, spojená s elektrickou sieťou.
4 výkresy
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