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Příprava stavby pro instalaci UPS 

 

Pro zdárný průběh instalace, zprovoznění a předání UPS prosím o včasné písemné oznámení (nejlépe fax 
nebo mail) stavební připravenosti a výzvu k zahájení instalace. Po obdržení oznámení a výzvy společně 
dohodneme přesný termín instalace. 
 
Stavební připravenost musí splňovat především následující náležitosti: 
 
1. STAVEBNÍ ČÁST 
� příjezdová komunikace připravená pro příjezd vozidel zhotovitele s dodávkou UPS,  
� přístupová cesta do místnosti UPS bezbariérová, uvolněná, vyčištěná, osvětlená a bezpečná; 

� Poznámka: 
�  V případě nutnosti stěhování (nad hmotnost 100 kg s bariérou např. více než 1 schod; nebo při jiných 

obtížích staveništního transportu) je nutno řešit případné obchodně-dodavatelské podmínky s naším 
obchodním zástupcem pro tuto zakázku. 

� místnost UPS přístupná, vyklizená, vyčištěná, osvětlená, bezpečná a uzamykatelná; 
� dostatečný prostor pro umístění zařízení a ověřená nosnost podlahy v místě instalace i na trase 

staveništního transportu; 
� Poznámka: 
� Rozměry a hmotnosti zařízení jsou uvedeny v naší nabídce i potvrzené objednávce. 
� UPS i bateriový modul potřebují za zadním krytem volný prostor nejméně 400 mm pro volný průchod 

chladícího vzduchu. 
� bezprašné provedení stavebních konstrukcí místnosti UPS, dokončené veškeré stavební úpravy včetně 

dokončovacích prací, s dokončenými malířským a natěračskými pracemi, a ostatní práce, které by mohly 
mechanicky, chemicky či elektricky (nelze svařovat obloukem) poškodit nebo ohrozit dodané zařízení; 

� větrání a klimatizace místnosti UPS pro zajištění požadovaných teplot v rozmezí 17 až 24°C - měřeno na 
akumulátorech 
� Poznámka: 
� Ztrátový tepelný výkon UPS odpovídá zhruba 7% výkonu UPS. 

 
2. ČÁST ELEKTRO 
� pro připojení UPS flexibilní měděné kabely patřičné dimenze v souladu s parametry výkonu=proudu, délky, 

případného projektu; Kabely pro UPS budou 2: jeden pro přívod a druhý pro vývod volné v délce minimálně 
3m (pozn. značení kabelů je H07-RN-F 5GXX, kde XX je průřez) 

� jištění; 
� Rozvody musí splňovat ČSN 332000-4-41, ČSN 331500 a normy související, pozor na selektivitu 

jistících prvků. 
� K jištění UPS výrobce doporučuje použít jističe charakteristiky C nebo D. Není přípustné, aby byla 

v hlavním (napájecím) rozváděči nižší hodnota jistícího prvku než v rozváděči pro UPS.  
� zemnící systém dokončen; 

� prostředí normální dle ČSN 332000-1; 
� veškeré rozvody souvisící s připojením UPS dokončeny a připraveny pro připojení a zkoušení pod zátěží; 



 
 

Schrack Technik spol. s r.o. 
Dolnoměcholupská 2                                                                IČO:15039137, DIČ:CZ15039137, Bankovní spojení: 
102 00 PRAHA 10 – Hostivař                                                   Raiffeisenbank a.s. pro CZK: 5020014875/5500,  
EMAIL: praha@schrack.cz                            pro EUR 5020014867/5500  IBAN:CZ4155000000005020014867,   
INTERNET: www.schrack.cz                                BIC (Swift code): RZBCCZPP 
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 5437.  
  

 
ENERGIE        PRŮMYSL          BUDOVY        ZAŘÍZENÍ          DATA          KABELY     SVÍTIDLA 

 

� kontrola dostatečnosti výkonu; 
� Poznámka 
� Upozorňujeme, že UPS, bez rozdílu výrobce a dodavatele, mohou být zatíženy záběrovým proudem 

velikosti maximálně jeden a půl násobku jmenovitého proudu a to po dobu maximálně do 0,5 sec!  
 
Podrobnosti prosím konzultujte s naším technikem na tel. 724 301 256. Uvítáme, když nám poskytnete projekt 
zapojení UPS do rozvodů NN a dispozici a místnosti UPS s navrženým rozmístěním zařízení. 
 
Některé uvedené, případně další souvislosti dodání popisují naše všeobecné dodací podmínky. 
 
V zájmu včasného dodání díla prosím o dokončení stavební připravenosti s dostatečným časovým předstihem 
před požadovaným termínem instalace. 
 
Kompletní instalaci: nastěhování, instalaci, vyzkoušení, zaškolení obsluhy a předání UPS předpokládáme v 
jednom dni. 
Požadavek na rozdělení dodávky UPS (např. odložení zaškolení obsluhy na pozdější termín) je nutno řešit 
s naším obchodním zástupcem pro tuto zakázku především s ohledem na více náklady spojené s další cestou. 
Pro navrhování termínu instalace bude třeba uvažovat se zajištěním přítomnosti zástupců objednatele, 
kompetentních pro zaškolení obsluhy, kontrolu průběhu odzkoušení zařízení a předání. 
Nepřítomnost kompetentního zástupce objednatele bude bráno jako nepřipravenost k instalaci UPS ze strany 
objednatele. 
 
V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte. 
 
Očekáváme Vaše požadavky na nás v rámci součinnosti, pokud se vyskytnou (např. případný požadavek na 
dobu připojení a zkoušení s ohledem na nebezpečí krátkého výpadku el. proudu, další). 
 
 
Karel Homolka 

Obchodní technik – servis záložních zdrojů 

 
Dolnoměcholupská 2, Praha 10 
k.homolka@schrack.cz 
Mobil.: (+420) 724 301 256 
Tel.: (+420) 281 008 256 
Fax: (+420) 281 008 510 
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UPS Schrack 

průřezy a jištění kabelů 

Výkon UPS provedení potřebné 
jištění vstupu 

potřebné 
jištění výstupu 

minimální 
průřez vstupu 

minimální 
průřez 

výstupu 

svorky UPS 
(max. průřez 

vodičů) 
tepelné ztráty           

100% / 50% zátěž 

10 kVA 1F/1F 1x63A/C 1x50A/C 10mm 10mm 50 0,7 kW/ 0,4 kW 
15 kVA 1F/1F 1x80A/C 1x80A/C 16mm 16mm 50 1,04 kW / 0,6 kW 
20 kVA 1F/1F 1x100A/C 1x100A/C 25mm 25mm 50 1,39 kW / 0,75 kW 

                
10 kVA 3F/1F 3x63A/C 1x50A/C 10mm 10mm 50 0,7 kW/ 0,4 kW 
15 kVA 3F/1F 3x80A/C 1x80A/C 16mm 16mm 50 1,04 kW / 0,6 kW 
20 kVA 3F/1F 3x100A/C 1x100A/C 25mm 25mm 50 1,39 kW / 0,75 kW 

                
10 kVA 3F/3F 3x20A/C 3x20A/C 4mm 4mm 10 0,7 kW/ 0,4 kW 
15 kVA 3F/3F 3x32A/C 3x25A/C 6mm 6mm 10 1,04 kW / 0,6 kW 
20 kVA 3F/3F 3x40A/C 3x32A/C 10mm 10mm 10 1,39 kW / 0,75 kW 
30kVA 3F/3F 3x63A/C 3x50A/C 16mm 16mm 50 2,1 kW / 1,25 kW 
40kVA 3F/3F 3x63A/C 3x63A/C 25mm 25mm 50 2,8 kW / 1,5 kW 
60kVA 3F/3F 3x100A/C 3x100A/C 35mm 35mm 50 4,2 kW / 2,3 kW 
80kVA 3F/3F 3x125A/C 3x125A/C 50mm 50mm 50 4,8 kW / 2,6 kW 

Poznámka: Možné jsou pouze gumové flexibilní kabely. 
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UPS Schrack 

průřezy a jištění kabelů 

Výkon UPS provedení potřebné 
jištění vstupu 

potřebné 
jištění 

výstupu 

minimální průřez 
vstupu 

minimální průřez 
výstupu 

minimální 
průřez PE 

šroub tepelné ztráty 
100% / 50% 

100 kVA 3F/3F 3x200A 3x160A 2 x 35 mm 1 x 50 mm 35 mm M10 6 / 3,5 kW 

120 kVA 3F/3F 3x250A 3x200A 2 x 35 mm 1 x 70 mm 35 mm M10 7,5 / 4,4 kW 

160 kVA 3F/3F 3x320A 3x250A 2 x 70 mm 1 x 95 mm 70 mm M10 10 / 5,8 kW 

200 kVA 3F/3F 3x400A 3x300A 2 x 95 mm 2 x 95 mm 95 mm M10 12 / 7 kW 

250 kVA 3F/3F 3x500A 3x400A 2 x 120mm 2 x 95 mm 120 mm M10 15 / 8 kW 

300 kVA 3F/3F 3x630A 3x500A 2 x 185 mm 2x 120 mm 185 mm M10 18 / 9 kW 

400 kVA 3F/3F 3x800A 3x800A 2 x 240 mm 2x 185 mm 240 mm M10 24 / 12 kW 
 

Poznámka: Možné jsou pouze gumové flexibilní kabely. 
 


