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Właściwości materiałów

Tworzywo

UL Subject 94

Kwasy 10 %

Ługi 10 %

Alkohol

Benzyna (MAK) 2)

Benzene (MAK) 2)

Olej mineralny

DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. /
RK 02.. / RK 04.. / DN ....

PP
(polipropylen)

750 °C

V-2

-25 °C /
+80 °C

+

+

+

0

—

0

DK 16.. / DK 25.. / DK 35.. / DK 50..

PC
(poliwęglan)

750 °C

V-2

-40 °C /
+120 °C

+

+

0

+

—

+

KF .... G / KF .... H /
KF .... B / KF .... C
WP .... /
podstawy obudów Mi ... / FP ... /
FK 04.. / FK 06.. / FK 16..

PC-GFS
(poliwęglan)

960 °C

V-0

-40 °C /
+120 °C

+

+

0

+

—

+

K 12.. / K 24..
pokrywy w skrzynkach Mi ... /
drzwi i pokrywy w
obudowach KV ... / KV PC .. /
drzwi w obudowach FP ... /
pokrywy na zawiasach
w obudowach KG ...

PC
(poliwęglan)

960 °C

V-0

-40 °C /
+120 °C

+

+

0

+

—

+

TPE
Uszczelki
(termoplast
DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. /
elastomer)
DK 16.. / RK 02.. / RK 04.. /
KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. /
KF 10.. / KF 16..
DP ... / DPC ... / DE ... /
KC ... / KV ... / KV PC ... / KF PV ... / Mi
FP ... / FP FG ...
ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. /
KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

750 °C

—

-25 °C /
+100 °C

+

+

+

0

0

0

Stabilność
temperaturowa

Produkt

Próba
rozżarzonego drutu
wg IEC 60695-2-11

Odporność chemiczna 1)

Uszczelki
DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. /
KF 35.. / KF 50../
K ... / KV ... / KV PC ... /
Mi ... / FP ...

PUR
(poliuretan)

—

—

-25 °C /
+80 °C

0

+

0

0

—

+

AKM .. / ASS .. /
BM ...

PA (poliamid)

960 °C

V-0

-40 °C /
+100 °C

+

0

+

+

+

+

AKS ..
KBM .. / KBS ..

PA (poliamid)

960 °C

V-2

-40 °C /
+100 °C

+

0

+

+

+

+

AVS ..

PA (poliamid)

750 °C

V-2

-40 °C /
+100 °C

+

0

+

+

+

+

Dławnice
AKM .. / AKS ..

CR/NBR
(kauczuk polichloroprenowo - nitrylowy)

—

—

-20 °C /
+100 °C

+

+

+

0

—

0

Dławnice
ASS ..

TPE (evoprene)

—

—

-20 °C /
+100 °C

+

—

+

—

—

—

Dławnice
ASS ..

CR (kauczuk chloroprenowy)

—

—

-30 °C /
+100 °C

+

+

+

0

—

0

Dławnice
KBM .. / KBS ..

EPDM (terpolimer
—
etylenowo-propylenowo-dienowy)

—

-40 °C /
+130 °C

+

+

+

—

—

—

Stan dzień 1 stycznia 2016 r.
(+ = odporny; 0 = warunkowo odporny; — = nieodporny)
1)

ww. parametry podano dla ogólnej orientacji, prosimy o kontakt w przypadku potrzeby określenia odporności na oddziaływanie czynników innych niż podane

2)

(MAK) - maks. dopuszczalna koncentracja w miejscu pracy
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Dane techniczne
Dyrektywy RoHS i REACH

Dyrektywa 2011/65/UE
(RoHS)

Informacje tutaj zawarte zamieszczamy kierując się naszą najlepszą wiedzą w tym zakresie oraz aktualną
wiedzą techniczną. Jednocześnie zastrzegamy, że informacje te nie stanowią gwarancji prawnej.
Firma Hensel testuje swoje produkty zgodnie z normami.
Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem, nasze produkty nie podlegają dyrektywie 2002/95/EC
(RoHS). Jeżeli wyroby ﬁmy Hensel miałyby być użyte w innych produktach podlegających dyrektywie
RoHS, zgodność z wytycznymi RoHS powinna być sprawdzona bilateralnie.

Grupy produktów zgodne z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS):
DK - puszki odgałęźne



KV - małe rozdzielnice



FP - system obudów modułowych (obudowy puste, obudowy na aparaturę modułową)



Mi - system rozdzielnic skrzynkowych
(FP - system obudów modułowych na aparaturę modułową)



Dławnice

Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG spełnia wymagania określone przez
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Nr 1907/2006 (REACH).

Informacje techniczne

Według obowiązującego artykułu nr 33 REACH, niniejszym informujemy, że nasze produkty oraz materiały
użyte do produkcji opakowań nie zawierają żadnych substancji z listy kandydatów zgodnej z artykułem 59
(1,10) wg wspomnianej powyżej regulacji w koncentracji powyżej 0,1% w ujęciu wagowym (według stanu
na dzień 17 grudnia 2015 roku).

Dane techniczne

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego Nr 1907/2006
(REACH) dotyczące bezpiecznego stosowania
chemikaliów



| 499

Dane techniczne
Stopnie ochrony IP według PN-EN 60529

Stopnie ochrony według PN-EN 60529
Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych
Urządzenia elektryczne ze względów bezpieczeństwa muszą
być zabezpieczone przed wpływami zewnętrznymi. To zadanie
przejmuje obudowa, która chroni te urządzenia przed dotykiem,
ingerencją narzędziami lub innymi ciałami stałymi, jak również
przed pyłem, wilgocią i wodą.

Zabezpieczenie to deﬁniuje międzynarodowa norma IEC 60 529 –
jej polskim odpowiednikiem jest PN-EN 60529, która określa jakość
zabezpieczenia poprzez stopnie ochrony podane w formie kodu
literowo – cyfrowego.

IP

Dane techniczne

Informacje techniczne

Określenie poziomu ochrony urządzeń przed dostawaniem się
ciał obcych i dostępem do części będących pod napięciem poprzez dotknięcie dłonią, palcem, narzędziem lub przewodem.

Dodatkowa litera
Dodatkowa litera jeśli stopień ochrony
jest wyższy niż wynikający z 1. cyfry

Ochrona przed ciałami
obcymi

Ochrona przed porażeniem
elektrycznym

Ochrona przed porażeniem
elektrycznym

IP 0X

brak ochrony

brak ochrony

IP 1X

Ciała obce
≥ 50 mm Ø

przy dotknięciu ręką

A

przy dotknięciu ręką

IP 2X

ciała obce
≥ 12,5 mm Ø

przy dotknięciu palcem

B

przy dotknięciu palcem

IP 3X

ciała obce
≥ 2,5 mm Ø

przy dotknięciu narzędziem
≥ 2.5 mm Ø

C

przy dotknięciu narzędziem
≥ 2.5 mm Ø

IP 4X

ciała obce
≥ 1 mm Ø

przy dotknięciu drutem
≥ 1 mm Ø

D

przy dotknięciu drutem
≥ 1 mm Ø

IP 5X

pył nie zakłócający
pracy urządzeń

przy jakimkolwiek dotknięciu

IP 6X

jakikolwiek pył

przy jakimkolwiek dotknięciu

Znaczenie pierwszej cyfry
Pierwsza cyfra określa poziom ochrony, jaki zapewnia obudowa, przed dostawaniem się ciał obcych do jej wnętrza a także przed niezamierzonym
dotknięciem urządzeń znajdujących się w obudowie i będących pod napięciem.
Znaczenie drugiej cyfry
Druga cyfra określa poziom ochrony urządzeń zamontowanych w obudowie przed szkodliwym wpływem wody.
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Krótki opis

1. cyfra: ciała obce i zabezpieczenie przed dotykiem

Symbol

System oznaczeń składa się z liter IP oraz dwóch cyfr.
Przykład:

IP 6 7
skrót od (International Protection) oraz dwie cyfry.

2. cyfra: poziom ochrony przed wnikaniem wody

IP X0

IP X1

Kroploodporność
(pionowo
padające
Brak ochrony krople)

쓗

IP X2

IP X3

Deszczoodporność
(skośnie
padające
Kroploodkrople do
porność –
60°). Ochkrople padają rona przed
pod kątem
tryskającą
do 15°
wodą.

IP X4

IP X5

BryzgoodStrugoszczelporność
(przypadkowe ność (silne
strugi wody)
strugi wody)

쓗

쓗
쏔

쓙

IP 42

IP 43

IP 44

쓙쓙

IP X6

Strugoszczelność (ochrona przed
silnymi
strugami
wody z
dowolnego
kierunku)

IP X7

IP X9

Odporność
na
krótkotrwałe
zanurzenie w
wodzie

Odporność
na
bezpośrednie
działanie
strugi wody
(pod wysokim
ciśnieniem i
przy wysokiej
temperaturze
wody)

쓗쓗

쓗쓗

쓗쓗

IP 66

IP 67

IP 69

IP 31

IP 40

IP 41

IP 54

IP 55
IP 65

Dodatkowe litery kodu IP
Kod IP może być rozwinięty o dodatkowe litery, które określają ochronę przed dostępem do elementów pod napięciem i następują po dwóch charakterystycznych cyfrach. Oznaczenie dodatkowe stosuje się w przypadku, gdy rzeczywista ochrona przed dostępem do elementów stwarzających zagrożenie
jest większa niż wynikałoby to z podstawowego oznaczenia lub w przypadku, gdy ochrona przed dotykiem jest oznaczona, a dostęp ciał obcych nie jest
brany pod uwagę. W takim wypadku pierwszą cyfrę zastępuje się literą X. Obudowa może być oznaczona przez tą dodatkową literę tylko wtedy,
gdy spełnia wymagania niższych stopni ochrony.
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Dane techniczne
Stopień ochrony zależnie od miejsca instalacji

Jeśli występują,
dodatkowo należy brać
pod uwagę lokalne
wymagania!
1. Minimalne wymagania
Ochrona przed wodą
wszystkich urządzeń
elektrycznych dzięki
odpowiedniej osłonie
(2-ga cyfra)

Uwagi dotyczące instalacji
zewnętrznych

Wymagania zgodne z normą DIN VDE 0100 część 737
- zapewnienie stopnia ochrony IP

1.1. Minimalne wymagania dla urządzeń elektrycznych
Stopień ochrony
IP X 1

Stopień ochrony
IP X 1

Stopień ochrony
IP X 3

wewnątrz

na zewnątrz pod osłoną

na zewnątrz bez osłony

Na zewnątrz pod osłoną
Urządzenia elektryczne muszą być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi
(deszcz, śnieg lub grad) a także przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Na zewnątrz bez osłony
Urządzenia elektryczne mogą być eksponowane w miejscach, gdzie występują opady atmosferyczne i bezpośrednie promieniowanie słoneczne
W obydwu tych przypadkach powinien być brany pod uwagę wpływ warunków klimatycznych,
np. wysoka i niska temperatura otoczenia oraz możliwość kondensacji pary wodnej.
1.2. Minimalne wymagania dla urządzeń
elektrycznych pracujących w trudnych warunkach:
stopień ochrony IP X 4
ochrona przed przypadkową strugą wody przy
okazyjnym myciu obiektu np. gospodarczego

stopień ochrony IP X 5

Dane techniczne

Informacje techniczne

ochrona przed strugą niebezpośrednią wody przy
stałym narażeniu np. myjnie samochodowe

stopień ochrony IP X 5
i dodatkowa deklaracja producenta
ochrona przed bezpośrednimi strugami
wody przy częstym myciu obiektu,
np. rzeźnie, masarnie
Jeśli występują,
dodatkowo należy brać
pod uwagę lokalne
wymagania!
2. Wymagania niemieckiej
normy DIN VDE 0100
część 737
502 | www.hensel-electric.pl

Należy uwzględnić oddziaływanie czynników zewnętrznych na jakie mogą
być narażone urządzenia elektryczne zamontowane wewnątrz obudowy.
Uwaga: patrz dane techniczne producenta urządzeń elektrycznych

Dane techniczne
Powstawanie kondensatu pary wodnej i przeciwdziałanie temu zjawisku

Problem tworzenia się kondensatu dotyczy obudów o wysokim stopniu szczelności
≥ IP 54, ponieważ zamontowane w nich aparaty mają ograniczoną możliwość wymiany ciepła z
otoczeniem z powodu szczelności obudów i właściwości tworzywa, z którego są wykonane.

Układ załączony.

Temperatura wewnętrzna jest wyższa od
zewnętrznej z powodu strat mocy
aparatów w rozdzielnicy.

Układ załączony.

Ciepłe powietrze wewnątrz dąży do zwiększenia
swej wilgotności i nabiera ją z zewnątrz, ponieważ
obudowy nie są gazoszczelne.

Przez ochłodzenie układu (wyłączenie odbiorników)
spada temperatura wewnętrzna. Chłodne powietrze
wydziela wilgoć, która w postaci kondensatu osiada
we wnętrzu rozdzielnicy.

Układ wyłączony.

Kiedy powstaje kondensat?

Postępowanie zapobiegające
gromadzeniu się kondensatu
na przykładzie puszek
odgałęźnych DK

Powstawanie kondensatu w instalacjach wewnętrznych:

Powstawanie kondensatu w osłoniętych lub
nieosłoniętych instalacjach zewnętrznych:

Wszystkie przypadki, w których
występuje wysoka temperatura i wilgoć,
jak np. pralnie, kuchnie itp.

W tym przypadku kondensat powstaje w zależności od pogody, wysokiej wilgotności, bezpośredniego
nasłonecznienia i różnic temperatur
powietrza i ścian obudów.

1. Celowy wybór miejsca montażu
(unikanie różnic temperatur).

Przykład:
otwór odprowadzający
kondensat.

2. Usunięcie przewidzianej przez
producenta membrany w najniżej
położonym miejscu (lub wywiercenie
otworu o średnicy 5mm).

Informacje techniczne

Jak powstaje kondensat
w obudowach o wysokiej
szczelności?

Postępowanie zapobiegające
gromadzeniu się kondensatu
na przykładzie rozdzielnic
Mi - przez stosowanie płyt
wentylacyjnych montowanych pionowo na ściankach
bocznych skrzynek. Stopień
ochrony IP 44.

Dane techniczne

3. Umożliwienie wentylacji przez
wymianę powietrza.

Dławnice wentylacyjne
Dławnice wentylacyjne
umożliwiają wprowadzanie do
obudowy kabla a dzięki wbudowanej specjalnej membranie, wyrównywanie ciśnienia z
otoczeniem. Zapobiega ona
zasysaniu wody do wnętrza
obudowy.
| 503
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Odporność na uderzenia - kod IK

Kod IK
Ochrona przed udarami
mechanicznymi (działanie
siły zewnętrznej)

Kod IK: energia uderzenia [W] w Joule’ach.
Zgodnie z normą DIN EN 50102 (VDE 0470 część 100) stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewniane przez obudowy urządzeń elektrycznych są deﬁniowane przez odpowiedni
kod IK.
Norma określa metody oznaczania stopnia ochrony obudowy przed działaniem mechanicznych obciążeń
zewnętrznych. Energia uderzenia [W] podawana jest w Joule’ach.
Firma Hensel testuje obudowy zgodnie z wspomnianymi wyżej normami.

Klasyﬁkacja
udaroodporności – Kod IK

Kod IK

[W] w J

IK00

brak
ochrony

IK01

0,14

Kod IK

[W] w J
500 g
20 cm

IK06

1

500 g
40 cm

IK07

IK02

2

0,2
1,7 kg
20 cm

IK08
IK03

5

0,35
5 kg
20 cm

IK09
IK04

10

0,5

5 kg
40 cm

IK10

Dane techniczne

Informacje techniczne

IK05
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0,7

20

Dane techniczne
Testy jakości

Test ochrony przed kurzem
wg IEC 60529:
dotyczy pierwszej cyfry
(5 lub 6) w symbolu stopnia
ochrony IP

Test ochrony przed wodą
wg IEC 60529
dotyczy drugiej cyfry symbolu określającego stopień
ochrony IP
7: krótkotrwałe zanurzenie
w wodzie
6: silne strugi wody
4: rozbryzgiwana woda
1: kapiąca woda
Test udarowy
wg IEC 60068-2-75
Test zacisków śrubowych
przed poluzowaniem
wg IEC 60998-2-1

Informacje techniczne

Test rozżarzonego drutu
wg IEC 60695-2-11

Dane techniczne

Test w komorze
klimatycznej
wg IEC 60068-1
określający odporność
materiału na wpływy warunków atmosferycznych takich
jak ciepło, mróz, wilgotność
Test środowiskowy mgła solna wg IEC 60068-2-11
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Średnice zewnętrzne przykładowych kabli
Skróty stosowane do opisu kabli

Dane techniczne

Informacje techniczne

Przykładowe zewnętrzne
średnice kabli - wartości
średnie z podanych przez
wybranych producentów.
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Przekrój
żył

NYM

NYY

NYCY
NYCWY

Przekrój
żył

NYM

NYY

NYCY
NYCWY

mm²

mm Ø

mm Ø

mm Ø

mm²

mm Ø

mm Ø

mm Ø

1x4

8

9

—

4x1.5

11

13.5

14

1x6

8.5

10

—

4x2.5

12.5

14.5

15

1x10

9.5

10.5

—

4x4

14.5

17.5

17

1x16

11

12

—

4x6

16.5

18

18

1x25

—

14

—

4x10

18.5

20

20

1x35

—

15

—

4x16

23.5

23

23

1x50

—

16.5

—

4x25

28.5

28

28

1x70

—

18

—

4x35

32

26-30

29

1x95

—

20

—

4x50

—

30-35

34

1x120

—

21

—

4x70

—

34-40

37

1x150

—

23

—

4x95

—

38-45

42

1x185

—

25

—

4x120

—

42-50

47

1x240

—

28

—

4x150

—

46-53

52

1x300

—

30

—

4x185

—

53-60

60

2x1.5

10

12

—

4x240

—

59-71

70

2x2.5

11

13

—

4x25/16

—

—

30

2x4

—

15

—

4x35/16

—

—

30

2x6

—

16

—

4x50/25

—

—

34-37

2x10

—

18

—

4x70/35

—

—

40

2x16

—

20

—

4x95/50

—

—

44.5

2x25

—

—

—

4x120/70

—

—

48.5

2x35

—

—

—

4x150/70

—

—

53

3x1.5

10.5

12.5

13

4x185/95

—

—

—

3x2.5

11

13

14

4x240/120

—

—

—

3x4

13

16

16

5x1.5

12

15

15

3x6

15

17

17

5x2.5

13.5

16

17

3x10

18

19

18

5x4

15.5

16.5

18

3x16

20

21

21

5x6

18

19

20

3x25

—

26

—

5x10

20

21

—

3x35

—

—

—

5x16

26

24

—

3x50

—

—

—

5x25

31.5

—

—

3x70

—

—

—

7x1.5

13

16

—

3x95

—

—

—

7x2.5

14.5

16.5

—

3x120

—

—

—

19x1.5

—

22

—

3x150

—

—

—

24x1.5

—

25

—

3x185

—

—

—

3x240

—

—

—

3x25/16

—

27

27

3x35/16

—

28

27

3x50/25

—

32

32

3x70/35

—

32-36

36

3x95/50

—

37-41

40

3x120/70

—

42

43

3x150/70

—

46

47

3x185/95

—

52

48-54

3x240/120

—

57-63

60

3x300/150

—

63-69

—

Typy kabli:
NYM
kabel w izolacji i powłoce z PCV 300/500V
NYY
kabel w izolacji i powłoce PCV 0,6/1 KV
NYCY kabel z dodatkowym przewodem
koncentrycznym
NYCWY kabel z dodatkowym falistym przewodem
koncentrycznym

Dane techniczne
Dobór dławnic do średnic kabli
Normy i przepisy

min. mm Ø

max. mm Ø

3

6,5

5

10

AKM/ASS 16

6,5

13,5

AKM/ASS 20

10

17

AKM/ASS 25

14

21

AKM/ASS 32

20

28

AKM/ASS 40

25

35

AKM/ASS 50

35

48

AKM/ASS 63

Zewnętrzna średnica kabla

AKM/ASS 12

Dławnice metryczne

min. mm Ø

max. mm Ø

4,8

11

ESM 16

6

13

ESM 20

9

17

ESM 25

9

23

ESM 32

17

30

ESM 40

Zewnętrzna średnica kabla

Dławnice metryczne

min. mm Ø

max. mm Ø

3,5

12

STM 16

5

16

STM 20

5

21

STM 25

13

26,5

STM 32

13

34

STM 40

Zewnętrzna średnica kabla

Dławnice metryczne

min. mm Ø

max. mm Ø

5

10

EDK 16

6

13

EDK 20

9

17

EDK 25

8

23

EDK 32

11

30

EDK 40

Zewnętrzna średnica kabla
min. mm Ø

Dławnice metryczne

max. mm Ø

Dla rur

Dławnice ﬁrmy HENSEL
spełniają wymogi
następujących norm:

M 16

EDR 16

M 20

EDR 20

M 25

EDR 25

M 32

EDR 32

M 40

EDR 40

Dławnice skręcane
Stopień ochrony: do IP 67
z odciążeniem kabla i przeciwnakrętką

Dławnice wciskane ESM
Stopień ochrony IP 55
Wciskane w wybijane w puszkach
otwory – nie wymagają przeciwnakrętki!

Dławnice wielozakresowe STM
Stopień ochrony IP 55
Wciskane w wybijane w puszkach
otwory – nie wymagają przeciwnakrętki!

Dławnice wciskane EDK
Stopień ochrony IP 65
Wciskane w wybijane w puszkach
otwory – nie wymagają przeciwnakrętki!

Dławnice wciskane do rur
instalacyjnych EDR
Stopień ochrony IP 65
Wciskane w wybijane w puszkach
otwory – nie wymagają przeciwnakrętki!

Informacje techniczne

Dławnice metryczne

Dane techniczne

Zewnętrzna średnica kabla

- DIN EN 50 262
Dławnice metryczne dla instalacji elektrycznych.
- PN-EN 60423
Rury instalacyjne - średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz
gwinty rur i osprzętu.
- PN-EN 60529
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowę (kod IP).
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Międzynarodowe oznaczenia żył kablowych
Zaciski

Obciążalność przewodów
N i PE

Przewód fazowy ≤ 16 mm2 jak przewód fazowy
Przewód fazowy > 16 mm2 ½ przekroju przewodu fazowego,
jednak przynajmniej 16 mm2
(niezgodne z EMC)
W budynkach z dużym udziałem odbiorników jednofazowych lub urządzeń wykorzystujących wysokie
częstotliwości (zasilacze, przemienniki, komputery) może zachodzić konieczność zastosowania szyny N o
takim samym przekroju, jak szyny fazowe. Szyny zbiorcze do 630 A wszystkich systemów rozdzielczych
ﬁrmy Hensel posiadają szyny N o takiej samej obciążalności prądowej, jak szyny fazowe.

Międzynarodowe oznaczenia żył kablowych

r (rigid) = sztywna
sol (solid) = jednodrutowa

s (stranded) = wielodrutowa

sektorowa

okrągła

RE (żyła okrągła
jednodrutowa)

f (ﬂexible) = elastyczna

okrągła

SE (żyła sektorowa
jednodrutowa)

sektorowa

elastyczna

RM (żyła okrągła SM (żyła sektorowa
wielodrutowa)
wielodrutowa)

Zaciski przyłączenia
zasilania

2-5 bieg. dla przewodów Al i Cu, do wbudowania w skrzynki Mi
wielkości 2 do 8, kompletne, z płytą montażową i śrubami mocującymi.

Zaciski przyłączenia
zasilania

Mi VE 120, 4-bieg.
Mi VE 125, 5-bieg.

Mi VE 240, 4-bieg.
Mi VE 245, 5-bieg.

Mi VE 302, 2-bieg.
Mi VE 303, 3-bieg.
Mi VE 304, 4-bieg.

Możliwości przyłączenia

150 mm2

240 mm2

300 mm2

Obciążalność prądowa

250 A

400 A

630 A

Moment dokręcania śruby

20 Nm

40 Nm

50 Nm

Dane techniczne

Informacje techniczne

Ilość żył na biegun

2

4

2

4

2

4

Rodzaj żyły Cu/Al
sol (okrągła)

16-50

16-50

25-50

25-50

-

35-70

Rodzaj żyły Cu/Al
s (okrągła), f (elastyczna)

16-150

16-70

25-240

25-120

150-300

35-185

Rodzaj żyły Cu/Al
sol (sektorowa)

50-150

50-70

50-185

50-120

150-185

95-185

Rodzaj żyły Cu
s (sektorowa)

35-150

35-70

35-240

35-120

150-240

95-185

Rodzaj żyły Al
s (sektorowa)

50-120

35-50

95-185

50-95

150-240

95-185

Odpływ szyną elastyczną Cu

Mi VS 100 do Mi VS 630

Mi VS 100 do Mi VS 630

Uwagi dotyczące przygotowania żył aluminiowych patrz rozdział Dane techniczne - Przygotowanie żył aluminiowych
508 | www.hensel-electric.pl

Mi VS 630

Dane techniczne
Zaciski

Ogólne informacje o
zaciskach
Do przyłącza M 10 można
podłączyć szynę elastyczną
za pomocą zacisku VA 400
lub bezpośrednio przewód
Al lub Cu za pomocą zacisku
DA 240.
Zaciski montowane na
aparacie

Zaciski
Rozłączniki
łączeniowe i podstawy
bezp. mocy
NH

Rozłączniki Wyłączniki

Zacisk strzemiączkowy
(ramowy)
Zacisk ramowy

Mi NK 1

63 A
100 A
160 A

Zacisk obejmowy dla żył
Cu do 35 mm2

Mi NK 2

NH 00/125 A

Zacisk obejmowy podwój- Mi NK 3
ny dla żył Cu do 35 mm²,
stosowany w podstawach
bezp. mocy

NH 00/125 A

NH 00C/125 A
NH 00C/125 A

160 A

M10 NH 1/250 A
M10 NH 2/400 A
M12 NH 3/630 A

M 10
250/400 A
M 12 630 A

M 10
400/630 A

Odpowiadający przekrój / dla Cu
Zaciski

Znamionowe możliwości
łączeniowe zacisków PE i N
Obciążalność prądowa: 75 A

zacisk śrubowy
25 mm2

zacisk bezśrubowy
4 mm2

maks.
ilość

od - do maks.

maks.
ilość

1
1
1
3
3
4
4

25 mm2, s
16 mm2, s
10 mm2, sol
6 mm2, sol
4 mm2, sol
2,5 mm2, sol
1,5 mm2, sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm2, f
16 mm2, f
10 mm2, f
6 mm2, f
4 mm2, f
2,5 mm2, f
1,5 mm2, f

1

1,5 - 4 mm2, sol

1

1,5 - 4 mm2, f

}

Sprawdzone jako
zaciski łączeniowe
dla wielu przewodów
jednakowego przekroju do stosowania
w jednym obwodzie
prądowym

od - do maks.

Moment
dokręcenia

2 Nm

Dane techniczne

Zaciski PE i N
FIXCONNECT®

Mi NK 4

Informacje techniczne

Zacisk obejmowy dla
żył Cu do 70 mm² z
możliwością demontażu
i podłączenia końcówki
kablowej oczkowej M8
Przyłącze śrubowe
M10/M12

160/250 A

przy wprowadzaniu żyły
elastycznej bez zaprasowanej tulejki zacisk musi
być otworzony przez
naciśnięcie wkrętakiem
na element sprężynowy
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Zaciski

Rodzaje zacisków
FIXCONNECT® i ich
możliwości przyłączeniowe

Zaciski PE
do 4 mm2

do 25 mm2

Listwy zaciskowe PE dla
żył miedzianych (Cu)

Listwy zaciskowe N dla
żył miedzianych (Cu)

4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

3x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

Zaciski N

Dane techniczne

Informacje techniczne

do 4 mm2

510 | www.hensel-electric.pl

do 25 mm2

4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

3x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

Wyjmowalny
mostek

Dane techniczne
Przygotowanie żył aluminiowych

Podłączanie żył
aluminiowych
I. Właściwości
ﬁzykochemiczne

Żyły aluminiowe cechują się zjawiskiem bardzo
szybkiego utleniania materiału przy kontakcie z
powietrzem, tworząc na powierzchni żyły warstwę
nieprzewodzącego tlenku aluminium.
Zjawisko to powoduje wzrost rezystancji przejścia
pomiędzy aluminiową żyłą i zaciskiem.

II. Specjalne obostrzenia
przy podłączaniu żył
aluminiowych

Może to spowodować przegrzewanie się zacisku
co w konsekwencji może doprowadzić do pożaru.
Pomimo tych niekorzystnych zjawisk, przewody
aluminiowe można połączyć właściwie używając
dedykowanych dla tego materiału zacisków i
trzymając się kilku wytycznych na etapie przygotowania żyły do podłączenia i w czasie eksploatacji.

Producent zacisków powinien sprawdzić i potwierdzić możliwość połączenia przewodów Al
1. Konstrukcja i materiał zacisku nie może
powodować powstawania różnicy potencjałów
na styku zacisku i żyły aluminiowej (zjawisko
korozji elektrochemicznej).

2. Właściwy zacisk ma odpowiedni kształt
oraz strukturę, co pozwala na uzyskanie
prawidłowego połączenia żyły pokrytej smarem
i przenikania cienkiej warstwy tlenku aluminium
powstałej przed podłączeniem żył.

1. Odizolowane końcówki żył wymagają zeskrobania warstwy tlenku aluminium za pomocą np.
noża. Nie należy stosować papieru ściernego,
pilnika ani szczotki drucianej.

2. Natychmiast po usunięciu warstwy utlenionego
aluminium odizolowana końcówka przewodu
powinna być pokryta bezkwasowym i bezzasadowym smarem, takim jak wazelina techniczna.
Po wykonaniu powyższych czynności przewód
powinien być niezwłocznie podłączony do
zacisku. Czynności te ograniczą powstawanie
nieprzewodzącej warstwy tlenku aluminium.

3. Z powodu skłonności aluminium do „płynięcia“
zaciski powinny być dokręcone przed uruchomieniem instalacji i po pierwszych 200 godzinach pracy (należy zwrócić uwagę na właściwy
moment dokręcania zacisku).

4. Czynności wymienione powyżej powinny być
powtórzone po każdorazowym rozłączeniu
zacisku, ponieważ kształt zaciśnięcia zmienia się
przy zmianie pozycji żyły w zacisku. Tym samym
powierzchnia przewodnika powinna być ponownie oczyszczona i pokryta smarem.
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Informacje techniczne

III. Właściwe przygotowanie
i montaż przewodów
aluminiowych

Dane techniczne
Moment dokręcania zacisków

Optymalny moment
obrotowy

Właściwe działanie zacisku zależne od prawidłowej wartości momentu obrotowego
Kluczową rolę odgrywa odpowiednia siła nacisku na przewodniki znajdujące się w zacisku.
Osiąga się ją poprzez dokręcenie śruby w zacisku.
Połączenie jest wykonane właściwie jeżeli zacisk
został dokręcony z odpowiednim momentem co
daje wymagane połączenie mechaniczne oraz elektryczne na drodze przepływu prądu (optymalny
moment obrotowy).
Wartość momentu obrotowego jest uzależniona od
budowy i wielkości zacisku.

Niezawodne połączenie możemy uzyskać
wyłącznie dzięki dokręceniu zacisku właściwym
momentem obrotowym.
Dzięki temu powstaje odpowiedni docisk, który
umożliwia właściwy przepływ prądu. Zbyt duży
nacisk niszczy działanie sprężyny w zacisku.
W przypadku, gdy zacisk zostanie dokręcony zbyt
niskim momentem obrotowym, pojawia się ryzyko
utraty kontaktu mechanicznego oraz zwiększonej
rezystancji podczas przepływu prądu.

Zasada działania zacisku z korpusem stalowym

Nm

F

siła docisku
strzemiona

szynoprzewód

sprężystość

Moment dokręcenia
śruby w zacisku

prąd

przewodnik

Informacje techniczne

Niezawodne połączenie jest możliwe pod warunkiem
dokręcenia zacisku odpowiednim momentem obrotowym!

Typ
zacisku

Dane techniczne

DK KL 02

Przykładowe momenty obrotowe stosowane podczas
dokręcaniu zacisków

DK KL 04

DK KL 06

512 | www.hensel-electric.pl

Zastosowanie w
puszkach

Ilość
zacisków
na biegun

Akceptowalny
przekrój
żyły w
mm²

Ilość żył
na biegun



Moment
dokręcenia
zacisku

Obciążalność
prądowa

Znamionowe
możliwości
przyłączeniowe

DK 0202 G, DK 0402 G,
DK 0202 R, DK 0402 R
KF 0202 G, KF 0202 B
KF 0402 G, KF 0402 B
WP 0202 G, WP 0202 B
WP 0402 G, WP 0402 B

2

4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f
0,75 f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,5 Nm

20 A

4 mm²

DK 0404 G, DK 0604 G,
DK 0404 R, DK 0604 R
KF 0404 G, KF 0404 B
KF 0604 G, KF 0604 B
WP 0404 G, WP 0404 B
WP 0604 G, WP 0604 B

2

6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,7 Nm

32 A

6 mm²

DK 0606 G, DK 1006 G
KF 0606 G, KF 0606 B
KF 1006 G, KF 1006 B
WP 0606 G, WP 0606 B

2

10 sol/f
6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-4
1-4
1-6

1,5 Nm

40 A

10 mm²

Dane techniczne
Moment dokręcania zacisków

Wartość momentu obrotowego jest podawana na zaciskach lub na
aparatach elektrycznych.
Optymalny moment obrotowy w Nm powinien być podawany również na
zaciskach przyłączeniowych do aparatów i na zaciskach bezpośredniego
przyłączania do szyn zbiorczych.

Zaciski bezpośredniego przyłączenia do
szyn zbiorczych
Moment obrotowy w Nm jest określony na
korpusie zacisku.

Rozłączniki
bezpiecznikowe NH
Moment dokręcenia zacisków
jest podany na dolnej części
korpusu rozłącznika oraz na
samych zaciskach.
Rozłączniki i wyłączniki

Momenty dokręcenia dla przyłączy śrubowych (wartości orientacyjne)
Momenty obrotowe dla śrub stalowych wg norm takich jak:
DIN 912 , 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ...
Rozmiar śruby

Moment dokręcenia MA (Nm) wg klasy wytrzymałości śrub
4,6

5,6

8,8

10,9

12,9

M4

1,02

1,37

3,3

4,8

5,6

M5

2,0

2,7

6,5

9,5

11,2

M6

3,5

4,6

11,3

16,5

19,3

M8

8,4

11

27,3

40,1

46,9

M 10

17

22

54

79

93

M 12

29

39

93

137

160

M 14

46

62

148

218

255

Dane techniczne

Tabela
Momenty dokręcenia
dla przyłączy śrubowych
(wartości orientacyjne)

Informacje techniczne

Moment dokręcenia
zacisków jest podany na
korpusie aparatu.
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Aparaty zamontowane na płycie montażowej
Straty mocy cieplnej

Aparaty na wyposażeniu obudów systemu Mi i ENYSTAR

Rozmiar
wkładki bezpiecznikowej

Prąd
znamionowy

Straty mocy
cieplnej przy
prądzie znamionowym
na jeden
biegun

Podstawy bezpieczników mocy na płycie montażowej
Mi 84...

NH 00

160 A

4,2 W

Mi 84...

NH 1

250 A

4,4 W

Mi 84....

NH 2

400 A

7,0 W

Rozłączniki bezpiecznikowe na płycie montażowej
FP 4...

NH 00C

125 A

1,7 W

FP 4...

NH 1

250 A

4,7 W

Mi 85...

NH 00

160 A

2,6 W

Mi 85...

NH 1

250 A

4,7 W

Mi 85...

NH 2

400 A

7,3 W

Mi 85...

NH 3

630 A

12,0 W

Rozłączniki
Mi 87103, Mi 87104, FP 5101, FP 5103

-

63 A

2W

Mi 87213, Mi 87214, FP 5102, FP 5104

-

100 A

3W

FP 5201, FP 5202

-

125 A

1,8 W

Mi 87256, Mi 87257, Mi 87456, Mi 87457

-

160 A

3W

FP 5211, FP 5213

-

160 A

3W

Mi 87455, Mi 87454, FP 5312

-

250 A

5,8 W

Mi 87445, Mi 87846

-

400 A

10,8 W

Mi 87665, Mi 87865, Mi 87866

-

630 A

30,9 W

Mi 87481

-

160 A

3W

Mi 87882

-

250 A

5,8 W

Mi 87431

-

160 A

13,95 W

FP 5216

-

160 A

13,95 W

Mi 87432

-

250 A

18,75 W

FP 5325

-

250 A

18,75 W

Mi 87434

-

400 A

19,2 W

Mi 87836

-

630 A

39,69 W

Przełączniki

Dane techniczne

Informacje techniczne

Wyłączniki
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Aparaty zamontowane na szynach zbiorczych
Straty mocy cieplnej

Aparaty na wyposażeniu obudów systemu Mi i ENYSTAR

Rozmiar
wkładki bezpiecznikowej

Prąd
znamionowy

Straty mocy
cieplnej przy
prądzie znamionowym
na jeden
biegun

Podstawy bezpieczników mocy na szynach zbiorczych
Mi 86212, Mi 86422, Mi 86432, Mi 86461,
Mi 86213, Mi 86423, Mi 86433, Mi 86462,
Mi 86214, Mi 86424, Mi 86436, Mi 86463

NH 00

160 A

4,6 W

Mi 86472, Mi 86474, Mi 86475

NH 1

250 A

7,3 W

Mi 6476, Mi 6477

NH 2

400 A

18,6 W

FP 3226, FP 3426

NH 00C

125 A

4,6 W

Mi 86226, Mi 86265, Mi 86426, Mi 86436, Mi 86465, Mi 86632, Mi 86642,
Mi 86227, Mi 86266, Mi 86427, Mi 86437, Mi 86466, Mi 86634, Mi 86644,
Mi 86228, Mi 86267, Mi 86428, Mi 86438, Mi 86467, Mi 86636, Mi 86646

NH 00

160 A

5,9 W

Mi 86478, Mi 86479, Mi 86480

NH 1

250 A

8,6 W

Rozłączniki bezpiecznikowe na szynach zbiorczych

Podstawy bezpiecznikowe na szynach zbiorczych
Mi 83225, Mi 83220, Mi 83425, Mi 83426, Mi 83226, Mi 83221, Mi 83423, Mi 83427,
Mi 83227, Mi 83222, Mi 83424, Mi 83428

DII

25 A

0,4 W

Mi 83263, Mi 83260, Mi 83463, Mi 83264, Mi 83261, Mi 83464,
Mi 83265, Mi 83262, Mi 83465

DIII

63 A

3,3 W

FP 3235, FP 3435,
Mi 83235, Mi 83230, Mi 83435, Mi 83266, Mi 83236, Mi 83231, Mi 83436, Mi 83267,
Mi 83237, Mi 83232, Mi 83437

D02

63 A

2,0 W

D02

63 A

3,5 W

Rozłączniki bezpiecznikowe

Szyny zbiorcze (bez aparatów) na wyposażeniu obudów systemu Mi i ENYSTAR

Prąd znamio- Straty mocy
nowy szyn
przy prądzie
zbiorczych
znamionowym

Szyny zbiorcze 5-bieg. o długości 1m
250 A

42,7 W/m

Mi 86.55, Mi 86.58, Mi 86204, Mi 86205

400 A

63,8 W/m

Mi 86.56, Mi 86.59, Mi 86206, Mi 86207

630 A

102,3 W/m

Dane techniczne

FP 3212, FP 3402, Mi 86.52, Mi 86.57, Mi 86202, Mi 86203

Informacje techniczne

Mi 3266, Mi 3267
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Dobór przekroju
izolowanych przewodów
w rozdzielnicach

Zgodnie z normą PN-EN 61439 za dobór przekroju przewodów w rozdzielnicach odpowiedzialny jest
prefabrykator.
W poniższej tabeli podane są zalecane przekroje dla przewodów fazowych.
Należy brać również pod uwagę wskazówki producentów urządzeń (np. min. przekrój przyłącza …mm2).
Zabezpieczenie

PVC
H07V-K
max. 70° C

NSGAFöu
max. 90° C

20 A

2,5 mm2

2,5 mm2

25 A

4 mm2

4 mm2

2

32/35 A

6 mm

6 mm2

40/50 A

10 mm2

10 mm2

63 A

16 mm2

16 mm2

80 A

25 mm2

25 mm2

2

25 mm2

Mi VS 100

2

2

Mi VS 160

2

Mi VS 160

100 A

35 mm

125 A

35 mm

50 mm

2

160 A

70 mm

70 mm

200 A

95 mm2

95 mm2
2

250 A

Mi VS 250
2

Mi VS 250

2

Mi VS 400

120 mm

120 mm

315 A

150 mm

400 A

Mi VS 400

630 A

Mi VS 630

Przykłady:

...

125 A
50 mm2 H07VK
35 mm2 NSGAFöu

125 A
Ochrona przeciążeniowa i
zwarciowa

Szyna elastyczna
max. 105° C

...

125 A
lub

125 A

16 mm2
H07VK

16 mm2
H07VK

63 A

63 A

Każdy przewód musi być zabezpieczony przed przeciążeniami i zwarciami.
Przekroje przewodów w zależności od zabezpieczenia wstępnego podane są w powyższej tabeli.
W szczególnych przypadkach (dużo małych odbiorów) może się zdarzyć, że zabezpieczenie wstępne nie
zapewni ochrony zwarciowej – patrz poniżej.

Dane techniczne

Informacje techniczne

Wytrzymałość zwarciowa

Wstępne zabezpieczenie szyn zbiorczych F0 stanowi ich zabezpieczenie przed przeciążeniem, ale
również jest zabezpieczeniem zwarciowym dla odpływu F1. Odpływ zabezpieczony jest od przeciążeń
zabezpieczeniem F1.
Na tej podstawie połączenie do zabezpieczenia F1 musi być tak wykonane, aby w normalnych
warunkach pracy nie mogło spowodować zwarcia. Nazywa się to „bezpieczeństwem zwarciowym”
Jako bezpieczne zwarciowo połączenia uważa się:
- połączenia sztywne, które nawet w przypadku zwarcia nie zmieniają swego położenia pod wpływem
dynamicznych sił zwarcia,
- połączenia przewodami o szczególnie wzmocnionej izolacji np. 3 kV.
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Deﬁnicje parametrów elektrycznych

Napięcie znamionowe (Un)
Największa wartość skuteczna napięcia prądu
stałego lub przemiennego, deklarowana przez
producenta rozdzielnicy, na którą został(y)
zaprojektowany(e) główny(e) obwód(y).
Znamionowe napięcie robocze (Ue) (obwodu
zestawu rozdzielczego)
Wartość napięcia, deklarowana przez producenta rozdzielnicy, która łącznie z wartością prądu
znamionowego decyduje o zastosowaniu danego
obwodu.
Znamionowe napięcie izolacji (Ui)
Przewidziana przez producenta rozdzielnicy
wartość skuteczna napięcia wytrzymywanego, dla
całości wyposażenia lub jego części, określająca
długotrwałą wytrzymałość izolacji.
Znamionowe napięcie impulsowe (Uimp)
Deklarowana przez producenta rozdzielnicy
wartość impulsowego wytrzymywanego napięcia,
określająca wytrzymałość izolacji na krótkotrwałe
przepięcia.
Prąd znamionowy (In)
Deklarowana przez producenta rozdzielnicy
wartość prądu, który może płynąć bez
przekraczania określonych temperatur w
określonych warunkach.
Spodziewany prąd zwarciowy (Icp)
Prąd przepływający podczas zwarcia przewodów
zasilających w wyniku zwarcia metalicznego lub
poprzez bardzo niską impedancję zlokalizowaną
bardzo blisko miejsca zasilania.

Znamionowy prąd rozdzielnicy (InA)
Prąd znamionowy rozdzielnicy jest mniejszą z
wartości:
- suma prądów znamionowych obwodów
równolegle zasilających rozdzielnicę,
- całkowity dopuszczalny prąd szyn zbiorczych
rozdzielnicy.
Prąd ten nie powinien powodować wzrostu
temperatury elementów rozdzielnicy powyżej
określonych wartości, przy zachowaniu
określonych normatywnych warunków pracy.
Znamionowy prąd obwodu (Inc)
Wartość prądu, którym może być obciążony
pojedynczy obwód samodzielnie przy założeniu
normalnych warunków pracy. Prąd ten nie
powinien powodować wzrostu temperatury
elementów rozdzielnicy powyżej określonej
wartości, przy zachowaniu określonych
normatywnych warunków pracy.
Znamionowy współczynnik jednoczesności
(RDF)
Znamionowy współczynnik jednoczesności jest
określany przez prefabrykatora rozdzielnicy w
stosunku do wartości prądu znamionowego, dla
którego odpływy rozdzielnicy mogą być obciążone
w sposób ciągły pracując jednocześnie, biorąc
pod uwagę wzajemne oddziaływania cieplne w
obrębie rozdzielnicy.

Szczytowy prąd zwarciowy wytrzymywany
(Ipk)
Deklarowana przez producenta rozdzielnicy
wartość prądu zwarciowego szczytowego,
wytrzymywana przy założeniu określonych
warunków.

Informacje techniczne

Krótkotrwały prąd zwarciowy
wytrzymywany (Icw)
Deklarowana przez producenta rozdzielnicy
wartość skuteczna prądu zwarciowego wytrzymywana w określonym czasie, przy założeniu
określonych warunków.
Prąd znamionowy zwarciowy umowny (Icc)
Wartość spodziewanego prądu zwarciowego,
deklarowana przez producenta rozdzielnicy, która
może być wytrzymana przez całkowity czas
działania (czas wyłączenia) zabezpieczenia zwarciowego (SCPD) w określonych warunkach.

Dane techniczne

Deﬁnicje zgodne z normą
PN-EN 61439-1 część 1
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Znormalizowany dobór rozdzielnic niskonapięciowych.
Zgodnie z normą PN-EN 61439 dotyczącą budowy rozdzielnic niskonapięciowych, zmieniło się podejście do ich konﬁguracji. W związku z tym zarówno projektanci, jak i prefabrykatorzy rozdzielnic stają w obliczu nowych zadań.
Prawidłowe wartości znamionowe kluczowych parametrów rozdzielnicy mają decydujące znaczenie dla jej funkcjonowania w warunkach eksploatacyjnych. W tym celu rozdzielnicę rozpatruje się jako tzw. CZARNĄ SKRZYNKĘ z czterema
grupami parametrów pozwalających określić jej ostateczną budowę i wyposażenie.

ZESTAW (rozdzielnica) jako CZARNA SKRZYNKA z czterema grupami parametrów wg PN-EN 61439

Warunki w
miejscu instalacji / otoczenia

System dających się
łączyć ze sobą obudów, z tworzywa,
zapewniający II klasę
ochronności, IP66,
pozwalający na
montaż rozdzielnic do 250A
przeznaczonych
do obsługiwania
przez osoby postronne (DBO) wg
PN-EN 61439-3

Obsługa i
konserwacja

System dających się
łączyć ze sobą obudów, z tworzywa,
zapewniający II klasę
ochronności, IP65,
pozwalający na
montaż rozdzielnic i sterownic
niskonapięciowych
(PSC) do 630 A wg
PN-EN 61439-2
Rozdzielnica ENYSTAR

Dane techniczne

Informacje techniczne

Przyłączenie
do sieci

Rozdzielnica Mi

Obwody elektryczne
i odbiory

Konﬁguracja rozdzielnicy przy wykorzystaniu czterech grup parametrów:
I grupa parametrów:
Warunki w miejscu instalacji/otoczenie
- miejsce instalacji
- wymagania specjalne dotyczące
użytkowania np. w obiektach handlowych
lub przemysłowych

II grupa parametrów:
Obsługa i konserwacja
- obsługa (aparatów) przez osoby postronne
(DBO) — osobyniewykwalifikowane
- dostęp i obsługa wyłącznie przez osoby
wykwalifikowane (elektrycy)

III grupa parametrów:
Przyłączenie do sieci

IV grupa parametrów:
Obwody elektryczne i odbiory

- znamionowe napięcie zasilania
- parametry transformatora
- prąd znamionowy krótkotrwały
wytrzymywany

- dane znamionowe obwodów odbiorczych
- określenie strat mocy cieplnej
- ustalenie znamionowego współczynnika
jednoczesności (RDF)
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Nagrzewanie się rozdzielnicy jest zależne od wielkości rozdzielnicy i od prądu płynącego przez zamontowane w niej urządzenia.
Wraz ze wzrostem prądu wzrasta temperatura wewnątrz rozdzielnicy.

I = natężenie prądu

Temperatura °C

Wzrost obciążenia
prądowego przekłada się na
zwiększenie ilości ciepła w
obudowie rozdzielnicy.

Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury dla rozdzielnic do 630 A zgodnie z PN-EN 61439-1
rozdział 10.10.4.2.1 można ustalić na podstawie obliczeń.

Warunki w miejscu instalacji /otoczenie

Informacje techniczne

Dodatkowe specjalne wymagania dotyczące zastosowań przemysłowych:
• miejsce montażu (wytrzymały materiał do zastosowania w surowych warunkach otoczenia)
• klasa ochronności, odporność na uderzenia
• odporność na promieniowanie UV
• odporność chemicznej
• odporność na korozję (materiał odporny na korozję na skutek wilgotności powietrza lub procesów przemysłowych)

Dane techniczne

Nagrzewanie się
rozdzielnicy jest zależne od
jej obciążenia.
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Obsługa i konserwacja
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zgodnie z PN-EN 61439-1 "Postanowienia ogólne"
Należy mieć na uwadze wytyczne zawarte w rozdziale 8.4.2.3:
1. Izolowane powietrzem części czynne powinny być umieszczone wewnątrz obudów lub za osłonami
ochronnymi zapewniającymi co najmniej stopień ochrony IP XXB.
2. Otwarcie obudowy lub usunięcie osłon ochronnych powinno być możliwe
tylko przy użyciu klucza lub innego narzędzia.
Odnosi się to również do otwierania pokryw lub drzwi,
w przypadku kiedy wnętrze rozdzielnicy pozostaje bez osłon.

Osłonka BGV A3

Strefy obsługiwane przez
osoby bez kwaliﬁkacji
elektrotechnicznych powinny być dostępne dzięki możliwości ręcznego otwierania
drzwi lub pokrywy obudowy.

Obsługa także przez osoby bez kwaliﬁkacji elektrotechnicznych

Dane techniczne

Informacje techniczne

2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
Wymagania wg PN-EN 61439-3:
IP XXC:
1. Dopuszcza się tylko zastosowanie takich
inne urządzenia elektryczne muszą być
urządzeń instalacyjnych jak aparaty budowy
montowane za oddzielnymi pokrywami lub
modułowej, bezpieczniki instalacyjne do 63
drzwiami, które można otworzyć tylko za
A, rozłączniki i podzespoły IT. Dostęp do tych
pomocą narzędzi lub klucza.
urządzeń za pomocą narzędzi lub klucza nie jest
konieczny.

Dostęp i obsługa wyłącznie przez wykwaliﬁkowanych elektryków

Urządzenia, które mogą
być obsługiwane tylko
przez wykwaliﬁkowanych
elektryków należy
umieszczać wyłącznie w
osobnej streﬁe, otwieranej
przy pomocy narzędzi lub
klucza.
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Dostęp do poniższych stref posiada
tylko wykwaliﬁkowany elektryk:
 zasilanie
 zabezpieczenia wstępne
 zaciski obwodów wyjściowych

Z tego względu dostęp możliwy jest tylko
przy pomocy odpowiedniego narzędzia
lub klucza.
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Przyłączenie do sieci
Prąd znamionowy rozdzielnicy (InA) określa się na podstawie prądu znamionowego urządzenia
zamontowanego na zasilaniu lub prądu znamionowego szyn zbiorczych.
Przykładowe zasilanie szyn
 Prąd znamionowy zasilania
zbiorczych
Prąd InA zgodnie z PN-EN 61439-1 rozdział 10.10.4.2.1c ma wartość 80% prądu znamionowego
Ustalenie prądu znamionowego
urządzenia zastosowanego na zasilaniu lub 80% prądu znamionowego szyn zbiorczych.
rozdzielnicy InA:
- prąd znamionowy szyn
zbiorczych = 400 A;
z tej wartości bierzemy 80 %
PN-EN 61439-1 rozdział 5.3.1
(400 A x 0,8) = 320 A,
Prąd znamionowy rozdzielnicy (I )
nA

- prąd znamionowy rozdzielnicy Prąd znamionowy rozdzielnicy (InA) to najwyższy prąd obciążenia, na który zaprojektowano rozdzielnicę. Jest
InA = 320 A.
definiowany jako mniejsza z wartości określonych przez sumę prądów znamionowych zasilających rozdzielnicę
działających równolegle i wartości prądu całkowitego, który mogą rozdzielić główne szyny zbiorcze w danej rozdzielnicy.

Dane znamionowe transformatorów
Napięcie
znamionowe UN

230/400 V

Napięcie
zwarcia UK

400/690 V

4%

6%

4%

6%

Moc
znamionowa SN

Prąd
znamionowy IN

Prąd zwarciowy IK"

Prąd znamionowy
IN

Prąd zwarciowy IK"

(kVA)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

72

1805

-

42

1042

-

144

3610

2406

84

2084

1392

160

230

5776

3850

133

3325

2230

200

280

7220

4860

168

4168

2784

250

360

9025

6015

210

5220

3560

315

455

11375

7583

263

6650

4380

400

578

14450

9630

336

8336

5568

500

722

18050

12030

420

10440

7120

630

910

22750

15166

526

13300

8760
Informacje techniczne

50
100

IN =

SN
–
√ 3xUN

IK =

IN
UK(%)

Dane techniczne

Prądy znamionowe i prądy zwarciowe transformatorów
SN (kVA) = moc pozorna transformatora
UN (V)
= napięcie znamionowe transformatora
IN (A)
= prąd znamionowy transformatora
UK (%) = napięcie zwarciowe transformatora
IK (A)
= prąd zwarciowy transformatora

∙ 100

| 521

Dane techniczne
Projektowanie wg PN-EN 61439
Określenie parametrów rozdzielnicy

Ustalenie prądu znamionowego krótkotrwałego
wytrzymywanego (Icw) obwodu zestawu

Przykład:
PN-EN 61439
Ustalenie odporności zwarciowej
rozdzielnicy
Zestaw (rozdzielnica) musi zostać zaprojektowany tak, żeby
wytrzymywał naprężenia termiczne i dynamiczne powstałe
wskutek działania prądu zwarciowego. Maksymalny prąd
zwarciowy rozdzielnicy od strony zasilania powinien zostać
ustalony dla punktu sieci, w którym rozdzielnica będzie
przyłączona.
Prefabrykator rozdzielnicy musi określić prąd znamionowy
krótkotrwały wytrzymywany Icw w punkcie przyłączenia
rozdzielnicy do sieci, np. na schemacie ideowym lub w innym
dokumencie technicznym.
Pierwotny producent systemu rozdzielczego, np. ﬁrma
HENSEL, jest odpowiedzialny za określenie wytrzymałości
zwarciowej elementów systemu, np. wartość ICW szyn
zbiorczych.
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany jest ustalany na
podstawie wartości IK", Icw, Icp, Icu.

Dane techniczne

Informacje techniczne

MDB = Główna rozdzielnica tablicowa
SDB = Pomocnicza rozdzielnica tablicowa

Tabela 1:
Przykładowe dane transformatorów
Moc znamionowa
transformatora
Sr w kVA

Prąd znamionowy przy
napięciu znamionowym
Un=400 V AC
IN w A

IK"

Transformator

UN = 400 VAC

Krok 1:
Ustalenie mocy transformatora i ustalenie wartości IK"
Wartość IK" można ustalić, zapoznając się z tabelą 1.

Transformator
Sr = 250 kVA

patrz tabliczka znamionowa

UN = 400 VAC

patrz tabliczka znamionowa

IN = 360A

patrz tabela 1

IK" = 9,025 kA

patrz tabela 1

Alternatywnie wartość IK" jest obliczana za pomocą wzoru:
IK" w kA
Sr ∙ 100
S
r w kVA
IK" =
UN w V
3 ∙ UN ∙ uk
uk w %

Tabela 2: Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany aparatów
stosowanych w rozdzielnicach ﬁrmy HENSEL

Początkowy Początkowy
prąd zwarcia prąd zwarcia
przy uk = 4% przy uk = 6%

IK" w A

IK" w A

Urządzenie wykorzystywane w
systemach rozdzielczych ﬁrmy
HENSEL

Wytrzymałość
zwarciowa

Szyny zbiorcze 250 A / 400 A

ICW =15 kA / 1s

Rozłącznik bezpiecznikowy
NH 250 A

ICC = 80 kA

100

144

3610

2406

160

230

5776

3850

Podstawa bezpiecznikowa
mocy 160 A

ICU = 50 kA

Rozłącznik izolacyjny 160 A

ICC = 100 kA

Wyłącznik mocy 160 A / 250 A

ICS = ICU = 8 kA / 690 V AC
ICS = ICU = 36 kA / 415 V AC

250

360

9025

6015

315

455

11 375

7583

400

578

14 450

9630

Katalogi ﬁrmy Hensel zawierają dane o wytrzymałości zwarciowej
każdego urządzenia będącego składnikiem systemu rozdzielczego tej ﬁrmy. Dla innych aparatów parametry te podaje ich
producent.
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Droga przepływu prądu zwarciowego od transformatora do miejsca zwarcia

Rozdzielnica główna (MDB)

Podrozdzielnica (SDB)

400 A

250 A

Icp ICW

Icp ICW
M

SDB

Krok 2:

Krok 3:

Ustalenie prądu znamionowego krótkotrwałego
wytrzymywanego ICW rozdzielnicy głównej (MDB)

Ustalenie prądu znamionowego krótkotrwałego
wytrzymywanego ICW podrozdzielnicy (SDB)

Ustalenie najniższej wartości prądu znamionowego krótkotrwałego
wytrzymywanego ICW urządzenia zainstalowanego w rozdzielnicy
głównej.

Ustalenie najniższej wartości prądu znamionowego krótkotrwałego
wytrzymywanego ICW urządzenia zainstalowanego w podrozdzielnicy.

Zainstalowane urządzenia
w MDB

ICW lub ICU

Zainstalowane urządzenia
w SDB

Wyłącznik 400 A

ICU = 50 kA *

Wyłącznik 250A

MCCB 250 A

ICU = 50 kA *
Icw = 15 kA / 1s *
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC
Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

Szyna zbiorcza 250 A
MCCB 160 A

Najniższa wartość dla urządzeń: ICC / ICU = 50 kA
Najniższa wartość dla szyn zbiorczych: ICW = 15 kA
 ICW(MDB) = 15 kA
ICW(MDB) ≥ IK"
15 kA ≥ 9,025 kA

Najniższa wartość urządzeń: ICC / ICU = 50 kA
Najniższa wartość szyn zbiorczych: ICW = 15 kA
dlatego: ICW(SDB) = 15 kA
 ICW(SDB) ≥ IK"
15 kA ≥ 9,025 kA

MDB

SDB



Ustalenie prądu znamionowego
krótkotrwałego wytrzymywanego ICW

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany ICW
rozdzielnicy MDB musi być równy lub większy od prądu
zwarciowego IK" transformatora.
Icw (MDB) ≥ IK" (transformator)
W tej analizie rezystancja kabla pomiędzy transformatorem
a rozdzielnicą MDB nie jest brana pod uwagę. Wpływ rezystancji
kabla powoduje obniżenie wartości prądu zwarciowego IK".
Biorąc pod uwagę powyższe w praktyce spodziewany prąd
zwarciowy Icp w miejscu zainstalowania rozdzielnicy będzie
mniejszy od wartości Ik" transformatora.
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany zestawu wynika
z prądu znamionowego krótkotrwałego wytrzymywanego
zainstalowanego sprzętu i szyn zbiorczych.
Pierwotny producent, jakim jest ﬁrma HENSEL, określa te wartości
w danych technicznych podzespołów systemu.
Najniższa wartość w przypadku ww. elementów stanowi
wartość maksymalnego prądu znamionowego krótkotrwałego
wytrzymywanego ICW rozdzielnicy głównej.
Prefabrykator rozdzielnicy musi określić tę wartość w dokumentacji
rozdzielnicy!



Ustalenie prądu znamionowego
krótkotrwałego wytrzymywanego ICW

Wartość Icp stanowi spodziewany prąd zwarciowy w miejscu
instalacji rozdzielnicy na zaciskach zasilających. Wartość (Icp) jest
obliczana na podstawie danych transformatora i kabla (długość,
przekrój). W tym przypadku brane jest pod uwagę ograniczenie
prądu zwarciowego spowodowane odległością i związaną z nią
długością kabla między transformatorem a podrozdzielnicą (SDB).
Icw(SDB) ≥ Icw(MDB) > Icp ≥ IK" (transformator)
Jeśli dokonanie obliczenia jest niemożliwe, można przyjąć, że Icp = IK".
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (ICW) musi spełniać
następujące wymagania:
ICW(SDB) ≥ Icp(SDB)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (ICW) podrozdzielnicy
jest ustalany w taki sam sposób, jak w przypadku rozdzielnicy
głównej.
Najniższa wartość spośród wszystkich urządzeń
podrozdzielnicy również stanowi wartość maksymalnego
prądu znamionowego krótkotrwałego wytrzymywanego ICW
podrozdzielnicy. Prefabrykator panelu musi określić tę wartość w
dokumentacji podrozdzielnicy!
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Icw = 15 kA / 1s *
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC
Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

Szyny zbiorcze 400 A

ICW

Dane techniczne

MDB
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Obwody elektryczne i odbiory
Prąd znamionowy obwodu odbiorczego (Inc)
 W pierwszej kolejności wybierany jest rodzaj zabezpieczenia obwodów odbiorczych na podstawie
funkcji w obwodzie, np. bezpieczniki, wyłączniki, rozłączniki izolacyjne, itd.
Przykład 1:
 Następnie ta krótka lista jest rozpatrywana pod kątem prądu znamionowego obwodów (Inc).
Zadany prąd roboczy IB: 180 A
Prąd znamionowy obwodu (Inc) nie może przekroczyć 80% prądu znamionowego zainstalowanego
180 A : 0,8 = 225 A
urządzenia (norma PN-EN 61439-1, rozdział 10.10.4.2.1c).
Prąd znamionowy urządzenia
- Jeżeli został określony prąd roboczy (IB), musi zostać obliczony prąd znamionowy zainstalowanego
musi tutaj wynosić co najmniej
urządzenia. Wynika on z dzielenia prądu roboczego przez współczynnik 0,8 zgodnie z
225 A. Należy wybrać wyższą
normą (Przykład 1).
wartość z typoszeregu dla tego
- Jeśli nie został określony prąd roboczy (IB), wybierane jest urządzenie instalacyjne i obliczany jest
urządzenia.
prąd znamionowy obwodu (Inc) (Przykład 2).
Przykład 2:
Prąd znamionowy
urządzenia: 250 A
250 A x 0,8 = 200 A

Dane techniczne

Informacje techniczne

Maksymalny prąd znamionowy
obwodu elektrycznego Inc
wynosi tutaj 200 A.
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Norma PN-EN 61439-1, rozdział 5.3.2 Prąd znamionowy obwodu Inc
"Inc to wartość prądu, który może być przewodzony przez sam ten obciążony obwód,
w normalnych warunkach eksploatacyjnych."

Dane techniczne
Projektowanie wg PN-EN 61439
Określenie parametrów rozdzielnicy

Ustalenie prądu roboczego (IB)

Tabela 101 z normy PN-EN 61439
Liczba obwodów odbiorczych

przyjęty współczynnik obciążenia

2-3

0,9

4-5

0,8

6-9

0,7

10 lub więcej

0,6

Informacje techniczne

Przykład ustalenie IB:
Liczba obwodów
odbiorczych: 3
Przyjęty współczynnik
obciążenia: 0,9
Inc = 200 A
200 A x 0,9 = 180 A

Prąd roboczy IB jest obliczany według wzoru: IB = Inc x przyjęty współczynnik obciążenia

Dane techniczne

Formel:
przyjęty współczynnik = IB
Inc x
obciążenia

Prąd roboczy IB jest niezbędny do określenia dopuszczalnego wzrostu temperatury (strat mocy).
 Prąd roboczy (IB) może zostać określony.
 Jeżeli prąd roboczy nie został wcześniej określony (IB), można go obliczyć na podstawie wzoru.
W celu określenia prądu roboczego IB musimy znać wartość prądu znamionowego obwodu Inc oraz
ilość obwodów. Tabela 101 przedstawia wartości współczynnika obciążenia w zależności od liczby
obwodów.
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Obliczenie straty mocy (PV)
Dopuszczalna strata mocy PV dla całego zestawu jest obliczana na podstawie różnicy między
- stratami mocy zainstalowanych w rozdzielnicy urządzeń, szyn, przewodów oraz
- stratami mocy jakie mogą zostać wyemitowane przez obudowę rozdzielnicy
do otoczenia w formie emisji ciepła
Dzięki narzędziu obliczeniowemu ﬁrmy Hensel ustalenie strat mocy jest ułatwione i szybkie.
Narzędzie dostępne na stronie: www.hensel-electric.pl
Po wprowadzeniu danych dotyczących zainstalowanych urządzeń, systemu szyn zbiorczych i wykorzystanych obudów, narzędzie obliczeniowe automatycznie ustala możliwą emisję mocy cieplnej przez
obudowę oraz straty zainstalowanych urządzeń, a także współczynnik RDF (w stosownych przypadkach).
Wynikiem jest różnica między emisją mocy cieplnej przez obudowę a stratami mocy zainstalowanych
wewnątrz urządzeń. Może być on dodatni lub ujemny.
 W przypadku wyniku dodatniego dopuszczalny wzrost temperatury zestawu jest akceptowalny.
 W przypadku wyniku ujemnego istnieje ryzyko przegrzania.
- Można temu zapobiec, wybierając większe lub dodatkowe obudowy, dzięki czemu zwiększamy
możliwość oddawania ciepła do otoczenia.
- Kolejną możliwością jest zmniejszenie strat mocy zainstalowanych urządzeń.
W związku z tym, że liczby zainstalowanych urządzeń nie można zmniejszyć, możliwe jest zredukowanie wartości prądów obwodów o znamionowy współczynnik jednoczesności (RDF). Współczynnik
RDF jest współczynnikiem redukcyjnym ściśle związanym z bilansem cieplnym rozdzielnicy.

Narzędzie obliczeniowe ONLINE ﬁrmy HENSEL Narzędzie do obliczania dopuszczalnego wzrostu
temperatury.
Weryﬁkacja konstrukcji dotycząca dopuszczalnego wzrostu temperatury zgodnie z
normą PN-EN 61439-1, rozdział 10.10.
Narzędzie automatycznie oblicza stratę mocy zainstalowanych urządzeń i moc cieplną możliwą
do wyemitowania, a także współczynnik RDF (w stosownych przypadkach).

Dane techniczne

Informacje techniczne

Narzędzie dostępne na stronie: www.hensel-electric.pl
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Narzędzie obliczeniowe
ONLINE ﬁrmy HENSEL
umożliwia wygenerowanie
raportu z danymi dotyczącymi
dopuszczalnego wzrostu temperatury zgodnie z rozdziałem
10.10 normy PN-EN 61439-1.

Wystarczy wprowadzić
odpowiednie dane techniczne
i odczytać wynik!

Ustalenie współczynnika znamionowego jednoczesności (RDF)
 Określony prąd roboczy
Jeśli prąd roboczy (IB) jest określony (nie jest obliczony),
można użyć wzoru 1 do ustalenia znamionowego współczynnika jednoczesności (RDF).

Wzór 1:

RDF = IB
Inc

 Obliczony prąd roboczy
Jeśli prąd roboczy (IB) jest obliczony, znamionowy współczynnik jednoczesności (RDF)
jest ustalany na podstawie straty mocy (PV).

Wzór 2:

RDF =

moc możliwa do wyemitowania
strata mocy zainstalowanych urządzeń

- W przypadku wyniku dodatniego różnicy między stratami mocy możliwymi do wyemitowania a
stratami mocy zainstalowanych urządzeń, znamionowy współczynnik jednoczesności (RDF) jest równy przyjętemu współczynnikowi obciążenia.
- W przypadku wyniku ujemnego narzędzie obliczeniowe ﬁrmy HENSEL automatycznie oblicza
znamionowy współczynnik jednoczesności (RDF) według wzoru 2.

Informacje techniczne

Norma PN-EN 61439 -1, rozdział 5.4
Współczynnik znamionowy jednoczesności RDF (Rated Diversity Factor)
„Współczynnik znamionowy jednoczesności jest wartością prądu znamionowego, podawaną w jednostkach
względnych, przypisaną przez producenta zestawu, do jakiej obwody odbiorcze zestawu mogą być ciągle i
jednocześnie obciążone uwzględniając wzajemne wpływy cieplne.

Narzędzie obliczeniowe
ONLINE ﬁrmy HENSEL

Dane techniczne

umożliwia wygenerowanie
raportu z danymi dotyczącymi
dopuszczalnego wzrostu temperatury zgodnie z rozdziałem
10.10 normy PN-EN 61439-1.

Narzędzie automatycznie oblicza stratę mocy
zainstalowanej i dającej
się wyemitować, a także
współczynnik RDF (w stosownych przypadkach).
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Krok 1

Przykład listy

Wypełniona lista kontrolna
stanowi podstawę do
projektowania rozdzielnicy

kontrolnej dotyczącej projektowania rozdzielnic zgodnie z normą PN-EN 61439

1. Instalacja i warunki otoczenia
obróbki metali
25
Rodzaj działalności: Zakład
___________________________
Temperatura w pomieszczeniu/otoczenia (°C): _______________
Instalacja
 w zamkniętym pomieszczeniu ruchu elektrycznego

- wewnątrz:

X w obszarze produkcyjnym

 na zewnątrz, miejsce osłonięte
 na zewnątrz, miejsce nieosłonięte
1500
1400
500
Dostępna powierzchnia ściany w mm: szerokość: __________
wysokość: __________
głębokość: __________
X naścienny
Rodzaj montażu:
wolnostojący
Stopień ochrony:
 IP 44  IP 54 X IP 55  IP 65  IP _______________
- na zewnątrz::

2. Obsługa

 przez osoby wykwaliﬁkowane (elektrycy)

Drzwi/pokrywy:

X przez osoby niewykwaliﬁkowane

X nieprzezroczyste/bez okienka inspekcyjnego X przezroczyste/z okienkiem inspekcyjnym  _____________

3. Podłączenie do sieci
Rozdzielnica główna: urządzenie zasilające projektowaną rozdzielnicę: ______________________
napięcie zwarciowe uk (%): 4
6
Transformator: moc znamionowa (kVA): _____________________
230/400
400
50
X
napięcie znamionowe _______________  V a.c.  V d.c. _____ Hz
prąd znamionowy (A): _______
XN XPE PEN
oznaczenie przewodu: XL1, L2, L3
XII
klasa ochronności:
I
Wyłącznik
urządzenie zasilające: __________________________
Podłączenie zasilające:
X od dołu
 od góry

 od lewej

X miedź

 aluminium

 z tulejką kablową

X z zaciskiem

 kabel wielożyłowy

 przewód jednożyłowy

 od prawej

 _______________

4x150/70
przekrój (mm²): _______________

Dane techniczne

Informacje techniczne

4. Obwody elektryczne i odbiory
Obwody odpływowe:
X od dołu
 od góry

 od lewej

X podłączenie bezpośrednie

 podłączenie poprzez zaciski pośredniczące

 od prawej

 _______________
przekrój (mm²): _______________

Wyposażenie:

Ilość

Typ urządzenia zabezpieczającego
(bezpiecznik, wyłącznik, ...)

Wartości znamionowe
odbiornika (prąd, moc, ...)

Uwagi

Odbiornik

1

MCCB

200 A

Maszyna I

Odbiornik

1

MCCB

128 A

Maszyna II

Odbiornik

1

MCCB

128 A

Bezpiecznik wewnętrzny

Odbiornik

1

RCBO

63 A

Zabezpieczenie wewnętrzne dla MCB

Odbiornik

14

MCB

12 A

Oświetlenie i gniazdka

Do pobrania na stronie www.hensel-electric.pl
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Krok 1

Specyfikacja rozdzielnicy

Podstawą do konﬁguracji
rozdzielnicy jest właściwa
specyﬁkacja
Rozdzielnica niskiego napięcia z materiału izolacyjnego jako
zestaw rozdzielczy (PSC) wg PN-EN 61439-2, rozdzielnica skrzynkowa
przeznaczona do montażu na ścianie budynku.
Największe dopuszczalne wymiary wys./szer./głęb. w mm: 1200x1500x350
Podstawy i pokrywy skrzynek z poliwęglanu odpornego na uderzenia.
Palność zgodnie z IEC 60695-2-11, próba rozżarzonego drutu: 960°C, bez halogenu,
maks. absorpcja wody 10 mg wg DIN 53473.
Przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków VDE 0100 część 737.
Kolor RAL 7035 szary, pokrywy przezroczyste z możliwością szybkiego zamykania.
dołu
Zasilenie z
Odejścia do
dołu
Kable odpływowe podłączyć na zaciski rzędowe.
Stopień ochrony: IP 65 wg IEC 60529/EN 60529
Stopień ochrony obudowy: II klasa ochronności
Znamionowe napięcie izolacji: 690 V a.c.
Napięcie znamionowe: 230/400 V a.c.
Częstotliwość:
50 Hz
Znamionowa wytrzymałość na prąd szczytowy: Ipk 30 kA/cos  0,3
Szyny zbiorcze z następującymi oznaczeniami: L1, L2, L3, PE, N
Szyna N z identyczną obciążalnością prądową jak szyny fazowe
Rozdzielnica wyposażona w następujące urządzenia zamontowane na stałe:

1 rozłącznik mocy 160 A, 3-bieg., prąd znamionowy 160 A,
moc przełączania AC 23 A/B 400 V, 80 kW
4 bezpieczniki instalacyjne Diazed, wielkość D II, 3-bieg., AC 500
4 styczniki suche 400 V, AC 3, 5,5 KW
4 przekaźniki bimetaliczne, zakres nastawczy 4-11 A
3 bezpieczniki instalacyjne Diazed, wielkość D III, 3-bieg., AC 500
Informacje techniczne

1 rozłącznik bezpiecznikowy NH 00,
3-bieg., z ochroną przed dotykiem,
AC 690 V, prąd znamionowy 125 A
14 wyłączników nadprądowych, 1-bieg. 16 A/B
Klasa selektywności 3, 6 KA
1 przełącznik czasowy schodowy, prąd znamionowy 10 A

Dane techniczne

2 miejsca puste dla sterowników ogrzewania do montażu na płycie zabudowy
szer.x wys.x głęb. 96x96x75 mm (zamontowane obok siebie)
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Krok 2
Schemat ideowy wynika
z danych ustalonych na
podstawie listy kontrolnej, która
określa funkcje obwodów.

250 A

160 A

3x
63 A

4x
5,5 kW

NH 00
100 A

12 x
16 A/B

sterownik
Regler

Klatka
schodowa/
wejście

Światło i
gniazdka

2 xx
2

Maszyny
1, 2 i 3

Wentylacja/
ogrzewanie

4x
4-11 A

Przewód
zasilający

16 A/B

16 A/B

Regulator
ogrzewania

4x
25 A

Krok 3
Projektowanie przy pomocy

Informacje techniczne

Konfigurator wspiera proces
projektowania
- ofﬂine lub
- online przez internet
www.enyguide.pl

Przy pomocy konﬁguratora ENYGUIDE wykwaliﬁkowany elektryk może bez potrzeby instalowania
go na własnym komputerze łatwo wykonać rysunki oraz specyﬁkację rozdzielnicy.

Dane techniczne

 ENYGUIDE umożliwia wykonanie wizualizacji rozdzielnicy zarówno w 2D (rysunki wykonawcze)
jak i 3D (wizualizacja rozdzielnicy).
 Użytkownik oprogramowania może tworzyć rysunki w różnych warstwach: rozdzielnice z drzwiami /
pokrywami, bez drzwi / pokryw lub z widokiem wnętrza rozdzielnicy (bez osłon).
 Konﬁgurator sam dobiera potrzebne elementy rozdzielnicy jak np.
zestawy do łączenia obudów lub łączniki szyn zbiorczych.
Możecie Państwo od razu rozpocząć projektowanie lub najpierw zarejestrować się, a następnie korzystać
z dodatkowych udogodnień takich, jak:
- zarządzanie projektami
- zarządzanie danymi użytkownika
- na życzenie projekt może być sprawdzony przez eksperta ﬁrmy Hensel..
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Wybór obudów ze względu
na funkcję pełnioną w
rozdzielnicy.
Łatwe i szybkie
konﬁgurowanie obudów
dzięki graﬁcznemu
interfejsowi.

Wybór wyposażenia
dodatkowego do
zabudowy wewnętrznej i
okablowania
 Aparaty zabezpieczające
 Łączniki szyn zbiorczych
 Zaciski szyn zbiorczych
 Pokrywy
 Szyny nośne
 Płyty montażowe
 Zaciski PE i N
 Szyny elastyczne i zaciski

Wyposażenie dodatkowe

Informacje techniczne

 Płyty przepustowe
do wprowadzania kabli
 Niestandardowe
zamknięcia drzwi/pokryw
 Elementy do mocowania
rozdzielnicy
 Ścianki działowe

Łączenie obudów i montaż
ścianek bocznych

Dane techniczne

Funkcja "Sprawdź" powoduje
automatyczny dobór
brakujących elementów
takich, jak:
- ścianki działowe
- ścianki boczne
- łączniki szyn zbiorczych
- zestawy do łączenia
obudów
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Krok 4
Projektowanie przy pomocy

Projektowaną rozdzielnicę
można przedstawić jako
dokładny obraz 3D na trzy
sposoby:
- widok zewnętrzny
- widok bez drzwi/pokryw
- widok wewnętrzny po zdjęciu
osłon
lub także jako
widok 2D.

Dane techniczne
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Enyguide automatycznie
generuje rysunki montażowe
oraz listę detali do montażu
rozdzielnicy.
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Krok 5
Sprawdzenie rozdzielnicy pod
kątem dopuszczalnego wzrostu
temperatury zgodnie z normą
PN-EN 61439-1,
rozdział 10.10.

Narzędzie obliczeniowe
ﬁrmy HENSEL:
wystarczy wprowadzić
odpowiednie dane techniczne
i odczytać wynik!

www.hensel-electric.pl

1. Rodzaj systemu / temperatura
(Rodzaj systemu i warunki
otoczenia)
2. Strata mocy cieplnej
zainstalowanych urządzeń.

3. Straty mocy zainstalowanych szyn zbiorczych
(zasilanie i odpływy)

7. Sprawdzenie rozdzielnicy pod kątem
7
dopuszczalnego wzrostu temperatury
zgodnie z rozdziałem 10.10 normy
PN-EN 61439-1
Narzędzie obliczeniowe umożliwia wygenerowanie raportu weryﬁkacji w postaci pliku PDF.
Używając konﬁguratora ENYGUIDE otrzymujemy taki sam raport, ale nie musimy wprowadzać ręcznie danych. Są one pobierane
automatycznie z utworzonego projektu.

Informacje techniczne

4. Straty mocy możliwe do
wyemitowania przez
obudowy

5. Opcjonalne dane
dotyczące projektu

Dane techniczne

6. Ustalenie współczynnika RDF:
narzędzie obliczeniowe umożliwia
ustalenie współczynnika RDF
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Projektowanie wg PN-EN 61439 przy pomocy konﬁguratora ENYGUIDE

Krok 6
Dokumentacja powykonawcza
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3~400/230V - 250A
L1/3.1
HSS-L1
L2/3.1
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N/3.1

Schematy rozdzielnicy
powinny zawierać ustalone
na etapie obliczeń parametry prądu Inc oraz znamionowego współczynnika
jednoczesności RDF.
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Krok 7
Projektowanie przy pomocy

Schematy rozdzielnicy powinny zawierać ustalone na
etapie obliczeń parametry
prądu Inc oraz znamionowego
współczynnika jednoczesności
RDF.

Dane techniczne

Informacje techniczne

Konﬁgurator ENYGUIDE automatycznie generuje zestawienie
materiałów oraz wycenę.

Uwaga:
Rozdzielnicę należy uzupełnić
o stosowną aparaturę i akcesoria dostarczane przez
innych dostawców!

ENYGUIDE pozwala na konﬁgurację rozdzielnic przy wykorzystaniu katalogowych produktów systemu
Mi oraz ENYSTAR (łącznie z wyposażeniem dodatkowym).
Aparaty innych producentów takie jak aparatura modułowa, przekaźniki, styczniki nie wchodzą w zakres
wyceny. Podobnie elementy wyposażenia typu wkładki bezpiecznikowe, końcówki kablowe, dodatkowe
śruby i nakrętki nie są specyﬁkowane w konﬁguratorze.

Infos

534 | www.hensel-electric.pl

Szczegółowe informacje na temat projektowania, montażu, wykonania i sprawdzenia gotowej rozdzielnicy można znaleźć na stronie www.hensel-electric.pl ->
Download -> Wszystko o projektowaniu i montażu rozdzielnic zgodnie z PN-EN 61439

Dane techniczne
Deklaracje zgodności

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE
Declaration of EC Conformity
Nr./No. K-2016-7
Produkt / Typ
The product / Type

Mi-system rozdzielnic skrzynkowych, Typ Mi
Mi-Distributor, type Mi

Producent
Manufacturer

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Straße 6
57368 Lennestadt

Opis
Description

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe „PSC“
Low voltages switchgear and controlgear assemblies “PSC”

wami UE
Deklaracja zgodności z dyrekty
ity
Declaration of EC Conform

do którego odnosi się ta deklaracja, jest zgodny z poniższymi normami lub dokumentami normatywnymi:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

Nr./No. K-2016-6
ENYSTAR, Typ FP
ENYSTAR, type FP

Norma
Standard

Producent
Manufacturer

System rozdzielnic do 250 A “DBO”
Opis
s up to 250A “DBO”
Distribution boards
Description
Nr./No. K-2016-3
dokumentami normatywnymi:
DK ..., K ...,
.. KF …, KD …, D …, DE …, RD …, RK …, DP ..., KC
..., DM ..., DN ..., KM
jest...zgodny z poniższymi normami lub
nice, Typ KV
do którego odnosi się ta deklaracja,
Małe rozdziel
or normative document(s):
/ Typ with the following standard(s) pe distribution board, type KV
in conformity
ion relates isProdukt
to which this declaration
Small-ty
The product / Type
en
Gustav Hensel
GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Gustav Hensel
Norma
Gustav-Hensel-Straße
6
en
Producent
Hensel-Straße 6
DIN EN 61439-3
GustavStandard
57368 Lennestadt
nn
Manufacturer
IEC 61439-3
57368 Lennestadt

i odpowiada postanowieniom poniższych dyrektyw Unii Europejskiej
and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Low voltage directive 2014/35/EU

EN 61439-3

Opis
Description

Norma
Standard

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU

DIN EN 60670-22
067
EN 60670-22
-22
0-22
IEC 60670-22

Data wystawienia
Date of issue

2015

O. Gutzeit
- Dyrektor zarządzający ds. technicznych
- Technical Managing Director -

-

DIN
EN 60670-24
DIN 43871

Norma
Standard

Rok umieszczenia
oznakowania CE
ing
Year of affixing CE-Mark

22.04.2016
6
Data wystawienia
Date of issue

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav

O. Gutzeit
- Dyrektor zarządzający ds. technicznych - Technical Managing Director -

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
RoHS directive 2011/65/EU

EN 60670-24

składana

- Deklaracja zgodności
uropejskiej EN 17050-1 „Ocena zgodności
normie europejskiej
Niniejsza deklaracja zgodności odpowiada
dotycząca zgodności z
Europejskiej
a całym świecie jako deklaracja producenta
ch dyrektyw Unii
obowiązuje na
i odpowiada
postanowieniom
poniższych Niniejsza
dyrektyw deklaracja
Unii Europejskiej
da p
wieniom poniższy
przez dostawcę”.
EC-directive(s)
i odpowiada postano
s of the following
międzynarodowymii i krajowymi.
normami EC-directive(s)
ccor
and is in accordance
with
the provisions
of the following
powyżej
nce with the provision
wymienionymi
and is in accorda
of
requirements for supplier‘s declaration
/UE
opean Standard EN 17050-1 „General
to the European
suitable
is
Dyrektywa
2014/35/UE
wa niskonapięciowa
nis
a.m. a 2014/35
pięciow
Conformity
of the
of
This Declaration
the requirements
wa niskona
of compliance with Dyrekty
valid as the manufacturer’s declaration
Low voltage
directive 2014/35/EU
age d
e 2014/35/EU
directiv
conformity“. The declaration is world-wide
voltage
Low
national and international standards.
Dyrektywa
RoHS 2011/65/UE
wa Ro
2011/65/UE
Dyrektywa RoHS
ectiv 2011/65/EUumieszczenia
RoHS directive
2011/65/EU
Rok
RoHS directive
2013
oznakowania CE
ci składana
ci - Deklaracja zgodnoś
Year of affixing CE-Marking
„Ocena zgodnoś
ci z
kiej EN 17050-1
Niniejsza deklaracja zgodności odpowiada normie europejskiej EN 17050-1 „Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana
nta dotycząca zgodnoś
da normie europejs
deklaracja produce
ja zgodności odpowia
deklarac
przez dostawcę”. Niniejsza deklaracja obowiązuje
dotycząca
zgodności
z
iązuje na całym świecie jako deklaracja producenta
całym świecie jako
Niniejsza
22.04.2016
ja obowiązuje na
Data wystawienia
Niniejsza deklarac
i.
wymienionymi powyżej normami międzynarodowymi
odowy i krajowymi.
przez dostawcę”.
arodowymi i krajowym
Date of issue
on of
normami międzyn
supplier‘s declarati
wymienionymi powyżej
l requirements for
„Genera
17050-1
of the a.m.
Standard EN
This Declaration of Conformity is suitable to the Eu
European Standard EN 17050-1 „General
requirements for supplier‘s declaration of
the requirements
to the European
of compliance with
Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Conformity is suitable
turer’s declaration
conformity“. The declaration is world-wide valid
alid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m.
This Declaration of
de valid as the manufac
declaration is world-wi
national and international standards.
conformity“. The
nal standards.
national and internatio

Rok umieszczenia
oznakowania CE
Year of affixing CE-Marking

Dyrektywa EMV 2014/30/UE
EMV directive 2014/30/EU

wej do 63 A
Europejskiej
wy aparatury moduło
nowieniom poniższych dyrektyw Unii
Obudowy do zabudo
i odpowiada postanowieniom
ent up to 63 A
DIN-rail equipm
of the following EC-directive(s)
Opis
ce with the provisions
Enclosures for
and is in accordance
tami normatywnymi:
Description
i normami lub dokumen
zgodny z poniższym
e document(s):
od
do którego odnosi
się ta deklaracja, jest zgodny z poniższymi normami lub dokumentami normatywnymi:
się ta deklaracja, jest
standard(s) or normativ
a 2014/35/UE
napięciowa
do którego odnosi
ty with the following
Dyrektywa niskonapięciow
his declaration
d
to which this
relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):
n relates is in conformi
declaratio
this
2014/35/EU
which
ctive
to
Low voltage directive

Puszki odgałęźne
dga
cti boxes
cable junction
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Nr./No. K-2016-1
Produkt / Typ
The product / Type

DIN EN 61439-2
IEC 61439-2
EN 61439-2

Niniejsza deklaracja zgodności odpowiada normie europejskiej EN 17050-1 „Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana
przez dostawcę”. Niniejsza deklaracja obowiązuje na całym świecie jako deklaracja producenta dotycząca zgodności z
wymienionymi powyżej normami międzynarodowymi i krajowymi.
This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 „General requirements for supplier‘s declaration of
conformity“. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m.
national and international standards.
Rok umieszczenia
oznakowania CE
Year of affixing CE-Marking
Data wystawienia
Date of issue

2012

22.04.2016

2015

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
22.04.2016

Co. KG
Hensel GmbH &

O. Gutzeit
jący ds. technicznych
- Dyrektor zarządza
g Director - Technical Managin

Info

O. Gutzeit
- Dyrektor zarządzający ds. technicznych - Technical Managing Director -

Dane techniczne

Produkt / Typ
The product / Type

Co. KG
bH & Co
Gustav Hensel GmbH
ktywami UE
Deklaracja zgodności
ś z Producent
dyrektywami UE
dności z dyre
Gustav-Hensel-Straße 6
Manufacturer
Deklaracja zgo
C
Declaration of EC Conformity
57368 Lennestadt
EC Conformity
Declaration of

Aktualne deklaracje zgodności dostępne są na stronie
www.hensel-electric.pl -> produkty
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