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Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia
w Dlaczego stosujemy normy?
Norma jest uznanym technicznym zbiorem reguł określających właściwości, które powinien posiadać
normalizowany produkt, służący unikaniu szkód osobowych i materialnych. Zawiera także wskazówki
na temat współdziałania pomiędzy producentem, wykonawcą rozdzielnicy i użytkownikiem.
Niniejsza publikacja nie zwalnia od zapoznania się z normą PN-EN 61439. Postaramy się jedynie omówić
najważniejsze jej fragmenty dotyczące praktyki, aby mieli Państwo świadomość tego, na co należy zwrócić
szczególną uwagę przy wykonawstwie i użytkowaniu rozdzielnic. Już w 2013 roku, w ramach naszych
Spotkań Firmowych, wspominaliśmy o tej normie, która dziś już nas obowiązuje.

wC
 o to są zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia według normy
PN-EN 61439?
Norma PN-EN 61439 nie jest czymś całkowicie nowym. Wiele aspektów zostało poruszonych
już we wcześniejszej normie PN-EN 60439. Jednak nowa norma określa jasno granice i zakres
odpowiedzialności poszczególnych podmiotów producenta, zakładu montażu i użytkownika.
Komponenty rozdzielnicy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm wyrobu. Normy wyrobu
dotyczące komponentów rozdzielnicy wymagają np. sprawdzenia dopuszczalnych przyrostów temperatury
bez obudowy z zastosowaniem odpowiednio długich przewodów. Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego
napięcia składają się z jednego lub wielu łączników niskonapięciowych wraz z układami sterowania,
układami pomiarowymi, sygnalizacyjnymi, zabezpieczeniowymi i regulacyjnymi, wraz ze wszystkimi
wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz częściami konstrukcyjnymi. To wszystko
zmienia wartości znane z norm dotyczących samych aparatów i urządzeń, ponieważ nowa norma dotyczy
zamontowanych i odpowiednio oprzewodowanych urządzeń stanowiących rozdzielnicę. Nowością jest
wprowadzenie nowego arkusza „Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej“.
Mówiąc o rozdzielnicach mamy na myśli rozdzielnice okablowane, tzw. zestawy rozdzielnic i sterownic
niskiego napięcia, których dotyczą normy serii PN-EN 61439. Puste obudowy których dotyczy norma
PN-EN 62208 są komponentami rozdzielnic. Zanim zajmiemy się szczegółami, jeszcze raz przypomnimy,
że norma PN-EN 61439 rozróżnia wymogi w stosunku do producenta oryginalnego, producenta zestawu
(wykonawcy rozdzielnicy, zakładu montażu) oraz użytkownika.

w Dlaczego nowa seria norm?
Nowa seria norm PN-EN 61439, w porównaniu do „starej” normy PN-EN 60439, charakteryzuje się
bardziej logiczną strukturą oraz z punktu widzenia użytkownika normy, bardziej zrozumiałym podziałem.
Posiada ona część ogólną dla „wszystkich” oraz dodatkowe rozdziały specyficzne dla poszczególnych
„zastosowań“ od producentów poprzez wykonawców oraz użytkowników. Nie ma w niej pełnych badań typu
TTA i częściowych badań typu PTTA.
Nowa norma PN-EN 61439 wyróżnia się jasnym podziałem, kto jest odpowiedzialny za jaką weryfikację.
Włączono do niej także normę dotyczącą pustych obudów PN-EN 62208, co ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa.
Normy PN-EN 61439–1 oraz -2 obowiązują od listopada 2014. Od marca 2015 roku zacznie
obowiązywać norma PN-EN 61439–3, a z biegiem czasu kolejne jej części. Jeżeli norma jest wymieniona
w projekcie, przetargu lub zamówieniu, to znaczy, że jest także dla nas obowiązująca! Ostatecznie jej
zastosowanie zależy także od wymagań użytkownika, czyli od tego, czy chce on, aby był to montaż
na stałe, w technice wtykowej czy w technice wysuwnej.
Nowa seria norm:
IEC 61439-1: General rules
IEC 61439-2: Power switchgear and controlgear assemblies
IEC 61439-3: Distribution boards
IEC 61439-4: Assemblies for construction sites
IEC 61439-5: Assemblies for power distribution
IEC 61439-6: Busbar trunking systems
IEC 61439-0: Guide for specifying assemblies
PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1:
Postanowienia ogólne

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)
PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część
4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu
budowy (ACS) (wersja angielska)
PN-EN 61439-5:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5:
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych
PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 6:
Systemy przewodów szynowych
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Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Alternatywne postępowania weryfikacyjne dla projektu
Weryfikacja Projektu
Oryginalny Producent

Zamiennik dla
„Pełnych badań typu TTA”
Badanie
Porównanie
ze wzorcem testowym
Ekspertyza

Weryfikacja Jednostkowa Wyrobu
Producent Zestawu (warsztat)

Zamiennik dla
„Badania wyrobu”

Weryfikacja projektu może odbyć się na trzy wymienione wyżej sposoby. Nie dla wszystkich badanych
(weryfikowanych) parametrów rozdzielnicy są możliwe wyżej wymienione sposoby weryfikacji. Jaka jest
możliwa alternatywa dla danej charakterystyki rozdzielnicy o tym mówi załącznik D normy PN-EN 61439-1.
Weryfikacja Jednostkowa Wyrobu zastępuje stare „Badanie wyrobu”.
Istotne jest tu rozróżnienie pomiędzy Producentem Oryginalnym (organizacja, która opracowała projekt
konstrukcji pierwotnej wraz z weryfikacją projektu) oraz Producentem Zestawu (warsztat montażu
rozdzielnicy), który ponosi pełną odpowiedzialność za gotowy, zmontowany zestaw. Oznacza to,
że odpowiedzialność prawna względem klienta, inwestora lub użytkownika, w przypadku zmian lub
uzupełnienia zestawu, przechodzi na producenta zestawu (warsztat montażu rozdzielnicy). Tym samym
odpowiedzialność została jasno określona i dotyczy przede wszystkim Producenta Zestawu.
Producent Oryginalny
np. system MODUŁ 2000TT

Producent Zestawu

np. organizacja budująca
zestaw (warsztat)
Własne
weryfikacje
dot. zmian
Weryfikacja
Jednostkowa
Wyrobu

Weryfikacja
Projektu

Klient
Użytkownik
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Weryfikacja
projektu

Producent Oryginalny:
Organizacja, która wykonuje pierwotną konstrukcję
oraz przynależną do niej weryfikacje projektu
dla danego zestawu rozdzielnic i sterownic –
np. Schrack Technik dla rozdzielnic Moduł 2000TT
Producent Zestawu:
Organizacja, która przejmuje odpowiedzialność
za gotowy zestaw rozdzielnic i sterownic ponieważ
dokonuje jego montażu (warsztat montażu
rozdzielnicy).
Jeżeli Producent Zestawu dokonuje
modyfikacji rozwiązania, wtedy staje się
on sam Producentem Oryginalnym danego
rozwiązania i wówczas musi zadbać
o stosowną weryfikację projektu!

Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia
w Jednostka funkcjonalna
Podział na jednostki funkcjonalne ułatwia tworzenie
dokumentacji i prowadzi do zmniejszenia
jej kosztów, ponieważ w takiej sytuacji nie
ma konieczności badania i weryfikacji wszystkich
wersji.
Jednostka funkcjonalna:
Jednostka funkcjonalna jest częścią zestawu
rozdzielnic i sterownic, obejmującą wszystkie
elektryczne i mechaniczne elementy konstrukcyjne,
które przyczyniają się do spełnienia tej samej funkcji.
Przykład:
• Zasilanie – pole zasilające
• Główna szyna zbiorcza
• Szyna rozdzielcza do pola
• Odpływy – pole odpływowe

Jednostka funkcjonalna

W celu odpowiedniego zoptymalizowania danego projektu, konieczna jest znajomość wszystkich
parametrów dla jednostek funkcjonalnych systemu: rodzaj sieci (TT, IT, TN-C, TN-S), wartości prądów
znamionowych i zwarciowych, sposób ochrony przeciwporażeniowej, właściwości dielektrycznych, rodzaj
ustawienia, warunki pracy, zasady obsługi, konserwacji i rozbudowy. Powyższe dane podstawowe musi
podać klient (użytkownik – Załącznik BB normy PN-EN 61439-2). Jest to istotne, ponieważ niezawodność
pracy rozdzielnic ma coraz większe znaczenie w takich obiektach jak: serwerownie, data center, chłodnie,
szpitale, zakłady przemysłowe, produkcyjne itp.

W Można także powiedzieć „Nie” i sprzeciwić się niektórym życzeniom klienta
Szanowni Instalatorzy i Wykonawcy rozdzielnic!
Nawet, jeśli Inwestor przekaże Państwu dodatkowe urządzenia lub aparaty do dodatkowego montażu
w rozdzielnicy, to nadal jesteście zobowiązani do sprawdzenia, czy ich montaż jest możliwy i zgodny
z obowiązującymi przepisami – np. UPSy, transformatory czy przetwornice częstotliwości są często
przekazywane wykonawcom do dodatkowego montażu. Te urządzenia w znacznym stopniu zmieniają bilans
cieplny, wentylację w rozdzielnicy czy bilans mocy. Montaż dodatkowych urządzeń jest zaliczany w zakres
ogólnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na Państwach, jako Producentach Zestawów rozdzielnic i sterownic.
W razie takiej sytuacji można powiedzieć „NIE”, jeżeli montaż nie jest możliwy lub niezgodny z normą.
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Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Ciągłość zasilania rozdzielnicy (bezprzerwowość pracy)
Definicja niezawodności (ciągłości zasilania) na potrzeby eksploatacji, konserwacji i rozbudowy dzieli
się na: niekonieczną, częściowo pożądaną oraz konieczną. W odniesieniu do tego podziału rozdzielnice
mogą posiadać aparaty montowane na stałe, w technice wtykowej lub w technice wysuwnej. Optymalny
stosunek kosztów i korzyści oferuje technika wtykowa montażu w rozdzielnicy.

w Obsługa i konserwacja, cechy dyspozycyjności dla różnych rodzajów warunków
Przypadki

Ciągłość
zasilania

Eksploatacja

Konserwacja

Rozbudowa

• Obsługa
• Ustawianie
• Załączanie
• Blokowanie

• Kontrolowanie, pomiary
• Czyszczenie
• Wymiana urządzenia
• Naprawianie

• Dodawanie, przebudowa
pól
• Wymiana urządzenia

1

Niekonieczna

• Odłączenie całej
rozdzielnicy

• Odłączenie całej
rozdzielnicy

• Odłączenie całej
rozdzielnicy

2

Częściowo
pożądana

• Wyłączenie jednostki
funkcjonalnej (obwody
zasilające i zasilania
pomocniczego)

• Wyłączenie jednostki
funkcjonalnej (odłączenie
przewodu zasilającego
po stronie odbioru)

• Wyłączenie jednostki
funkcjonalnej (miejsca
rezerwowe są wstępnie
zdefiniowane i wstępnie
przygotowane)

3

Konieczna

• Wyłączenie jednostki
funkcjonalnej
• Możliwe sprawdzenie
funkcjonowania w pozycji
testowej

• Wyłączanie jednostki
funkcjonalnej
• Nie jest konieczne
odłączanie przyłączy

• Wyłączanie zasilania
jednostki funkcjonalnej
• Możliwe doposażanie
miejsc rezerwowych

w	Obsługa i konserwacja, wykonanie konstrukcyjne z uwzględnieniem ciągłości
(bezprzerwowości pracy)
Eksploatacja Konserwacja Rozbudowa Wykonanie konstrukcyjne

2

1

1

Montaż na stałe
Aparaty są zamontowane na płycie montażowej lub przykręcone/
wetknięte na szynie zbiorczej

2

2

3

Technika wtykowa
(Technika wkładów wtykanych lub wysuwnych)
Styki wtykowe po stronie dostępu

2

3

3

Technika wtykowa
(Technika wkładów wtykanych lub wysuwnych)
Styki wtykowe po stronie dostępu i odpływu

3

3

2

Technika wysuwna
Rozdzielnice wyposażone we własną, na stałe okablowaną
technikę wysuwaną

3

3

3

Technika wysuwna
Posiada test działania oraz przerwę odłącznikową

Przypadki

Koszty

Technika wtykowa z zestykami wtykowymi po stronie dostępu
charakteryzuje się najlepszym stosunkiem kosztów i korzyści!
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Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia
w Lista czynności podczas Weryfikacji Projektu dla Oryginalnego Producenta
Lista punktów do Weryfikacji Projektu znajduje się w załączniku D normy PN-EN 61439-1. Poniżej
przedstawiamy możliwe warianty dla poszczególnych wyznaczanych właściwości i parametrów jakie
muszą być wykonane przez Oryginalnego Producenta systemu lub zestawu.
Nr

Właściwości do zweryfikowania

Wytrzymałość materiałów Odporność na korozję
i części
Stabilność termiczna

Badanie

Porównanie
ze wzorcem
testowym

Ekspertyza

tak

nie

nie

tak

nie

nie

Odporność na nadmierne gorąco i ogień
spowodowane wewnętrznymi zjawiskami
elektrycznymi

tak

nie

tak

Odporność na promieniowanie
ultrafioletowe UV

tak

nie

tak

Podnoszenie

tak

nie

nie

Udary mechaniczne

tak

nie

nie

Znakowanie

tak

nie

nie

Stopień ochrony obudowy Stopień ochrony obudowy
(stopień ochrony IP)

tak

nie

tak

Odstępy izolacyjne
powietrzne
i powierzchniowe

Odstępy izolacyjne powietrzne
i powierzchniowe

tak

nie

nie

Ochrona przed
porażeniem i integralność
obwodów ochronnych

Skuteczność połączeń pomiędzy częściami
przewodzącymi dostępnymi zestawu
a obwodem ochronnym

tak

nie

nie

Wytrzymałość zwarciowa obwodu
ochronnego

tak

tak

nie

Współpraca urządzeń
i komponentów

Współpraca urządzeń i komponentów

nie

nie

tak

Wewnętrzne obwody
elektryczne i połączenia

Wewnętrzne obwody elektryczne
i połączenia

nie

nie

tak

Zaciski do przewodów
zewnętrznych

Zaciski do przewodów zewnętrznych

nie

nie

tak

Właściwości izolacji

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości
sieciowej

tak

nie

nie

Napięcie udarowe wytrzymywane

tak

nie

tak

Przyrosty temperatury

Przyrosty temperatury

tak

tak

tak

Wytrzymałość zwarciowa

Wytrzymałość zwarciowa

tak

tak

nie

Kompatybilność
elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna

tak

nie

tak

Działanie mechaniczne

Działanie mechaniczne

tak

nie

nie
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Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Istotne zmiany parametrów elektrycznych – ważne pojęcia
Prąd znamionowy ZESTAWU InA
Prąd znamionowy ZESTAWU (InA) jest wartością mniejszą od:
– sumy prądów znamionowych obwodów wejściowych w zestawie pracującym równolegle;
– całkowitego prądu, jaki szyna zbiorcza główna jest w stanie rozprowadzić w konkretnej konfiguracji
ZESTAWU.
Prąd znamionowy obwodu zasilającego może być niższy niż prąd znamionowy urządzenia wejściowego
(zgodnie z właściwą normą wyrobu) zainstalowanego w ZESTAWIE
Prąd znamionowy obwodu InC
Jest to wartość prądu jaką może przewodzić dany obwód rozdzielnicy obciążony pojedynczo,
w normalnych warunkach. Ze względu na możliwość przekraczania granicznych przyrostów temperatury
wartość prądu InC zazwyczaj jest mniejsza niż wartość znamionowa prądu urządzenia. Norma po raz
pierwszy uwzględnia w istotny sposób bilans cieplny w szafie rozdzielczej.
Prąd znamionowy zwarciowy krótkotrwały rozdzielnicy Icw
Definiuje prąd zwarciowy, który dany zestaw może przewodzić bez jego uszkodzenia. Prąd jest podawany
dla danego czasu (0,2 s; 1 s; 3 s).
Współczynnik obciążenia
znamionowego

Liczba
obwodów
odpływów

PN-EN 61439-1

PN-EN 61439-3
60439-3

1

1

1

2i3

0,9

0,8

4i5

0,8

0,7

6 do 9

0,7

0,6

10 i więcej

0,6

0,5

InA = 1600 A

?Inc x RDF = 700 A

?Inc x RDF = 500 A

Inc = 1100 A

Przykład wyznaczania I nc na podstawie RDF
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Współczynnik znamionowy
jednocześności RDF:
Współczynnik RDF – może być wyznaczony
dla grupy obwodów lub dla całej rozdzielnicy.
Zmienia się w zależności od ilości obwodów.
Opisuje wartość procentową prądu
znamionowego, jakim obwody mogą
być obciążone w sposób ciągły i trwały.
Wartość tą określa Producent Zestawu
(wykonawca rozdzielnicy).

Przykład:
•	Prąd znamionowy rozdzielnicy (InA) jest
ograniczany możliwością źródła zasilania
lub główną szyną zbiorczą
•	Ze względu na zasilanie usytuowane
centralnie głównej szyny zbiorczej prąd
znamionowy może być mniejszy niż InA .
•	Możliwe jest także późniejsze dodanie
odpływów do maks. Σ InC odgałęzienia x RDF = InA
Należy brać pod uwagę prąd
znamionowy głównej szyny zbiorczej!

Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia
w Weryfikacja przyrostu temperatury przez obliczanie
Zgodnie z normą IEC/TR 60890 ed.2.0 (metody weryfikacji przyrostu temperatury w rozdzielnicach
i sterownicach) weryfikację przyrostu temperatury dla zestawu do 1600 A można wykonać przez
obliczenia i wykorzystać je w celu przeprowadzenia badań w grupach funkcyjnych. Zasadniczo obowiązuje
zasada, że badania należy wykonać dla zestawu rozdzielnic i sterownic powyżej InA 1600 A.
Kilka istotnych warunków dla przeprowadzenia obliczeń
•	znane są straty mocy i są one „równomiernie” rozłożone
•	prądy znamionowe obwodów wynoszą maksymalnie 80% wartości znamionowych prądów cieplnych
urządzeń Ith
•	cyrkulacja powietrza jest nieutrudniona i wynosi przynajmniej 1,1 krotność otworów wylotowych
powietrza
•	istnieją nie więcej niż trzy poziome podziały z otworami powietrza do 50% przekroju przedziału
•	przewody przewodzące prądy powyżej 200 A należy tak poprowadzić, aby powstawały minimalne
straty z histerezy oraz minimalne prądy wirowe
Kilka istotnych kryteriów weryfikacji dotyczących przyrostu temperatury dla nietypowych
wersji zestawów rozdzielnic i sterownic
•	typ i jednostki funkcjonalne muszą być takie same jak odpowiedniki podane w założeniach badania
•	obliczenia całkowite mogą być lepsze lub porównywalne, ale nie gorsze od wzorca testowego
•	wewnętrzne podziały i strata mocy pola muszą być równe lub mniejsze niż te założone w badaniach
•	ilość obwodów i wartość prądu dla odpływów może być mniejsza lub równa sprawdzonej ilości
podanej przez producenta
•	w przypadku wymiany aparatu na nowe, nowe urzadzenie musi być podobne do pierwotnego
urządzenia: wielkość, straty mocy itp.
Podczas badania mogą wystąpić graniczne przyrosty temperatury na podstawie
temperatury otoczenia panującej w pomieszczeniu (średnio 35°C oraz maksymalnie 40°C):
•	szyny zbiorcze: +105 K – dla gołych miedzianych szyn i przewodów i nie może zostać przekroczony.
•	powierzchnie zewnętrzne obudowy, które można dotykać: +30 K (metalowe) oraz +40 K (z tworzywa
sztucznego)
•	elementy napędowe ręczne +15 K (metalowe) oraz +25 K (z tworzywa sztucznego)
•	zaciski do przyłączania zewnętrznych przewodów izolowanych: +70 K

35 + 105 = 140°C szyny zbiorcze
35 + 30 = 65°C metal
35 + 25 = 60°C tworzywo sztuczne
35 + 70 = 105°C przyłącze przewodów

Przykład: Graniczne przyrosty temperatury
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Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Weryfikacja wytrzymałości zwarciowej

Tabela 13 – Weryfikacja wytrzymałości na zwarcie w wyniku porównania ze wzorcem testowym

Weryfikacja wytrzymałości zwarciowej na podstawie obliczeń zgodnie z normą PN-EN 60865-1
•	w wyniku porównania ze wzorcem testowym: lista kontrolna dla weryfikacji zasadniczo musi
zawierać odpowiedzi TAK, dla warunku, że Icw lub Icc maks. 10 kA lub Id mniejszy niż 17 kA (poprzez
zastosowanie elementów ograniczających prąd)
•	w wyniku badania: nie mogą wystąpić odkształcenia przy zachowaniu stopnia ochrony, odstępów
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych
•	PN-EN 60865-1:2012 – Prądy zwarciowe – Obliczanie skutków działania prądów zwarciowych –
Część 1: Definicje i metody obliczania.

Weryfikacja wytrzymałości zwarciowej

Badanie

Weryfikacja:
Odkształcenie szyn zbiorczych
i części konstrukcyjnych nie może
być tak duże, że będzie miało
negatywny wpływ na użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem.
Stopień ochrony osłony nie może być
pogorszony.
Muszą być zachowane
odstępy izolacji powietrznej
i powierzchniowej

Weryfikacja wytrzymałości zwarciowej
11

Porównanie
ze wzorcem testowym

Ekspertyza

Weryfikacja:
Wszystkie punkty listy kontrolnej
według tabeli 13 muszą uzyskać
odpowiedź „Tak“.

Weryfikacja:
Porównanie z już przebadaną wersją
rozdzielnicy oraz z wersją pochodną
w wyniku obliczenia zgodnie
z PN-EN 60865-1.

Weryfikacja nie jest wymagana:
• jeśli Icw lub Icc maks. 10 kAeff
•	jeśli Id urządzeń ograniczających
prąd nie przekracza 17 kA

Obliczony wywód nie może
zawierać wyższych wartości niż
zbadane (obciążenia termiczne
i mechaniczne)

Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia
w Badanie izolacji
Zgodnie z p. 9.1.1 PN-EN 61439-:2011
wytrzymałość na przepięcia dorywcze
i nienaruszalność izolacji stałej jest sprawdzana
napięciem wytrzymywanym o częstotliwości
sieciowej, a wytrzymałość na przepięcia
przejściowe sprawdza się napięciem
wytrzymywanym udarowym.
Zgodnie z 10.9.3.5 PN-EN 61439-:2011 odstępy
powietrzne należy sprawdzać, wykonując
pomiar lub weryfikując pomiary na rysunkach
projektowych, metodami pomiarowymi określonymi
w Załączniku F. Odstępy powietrzne powinny być
co najmniej równe 1,5-krotnej wartości podanej
w Tablicy 1.
Badania rozdzielnicy wg PN-EN 61439-1:2011
i pustej obudowy wg PN-EN 62208:2011
są podobne, z tym, że badanie rozdzielnicy wg
PN-EN 61439-1 dotyczy również wyposażenia.

Badanie izolacji

w Przejęte wymogi normy dotyczącej pustych obudów
Norma PN-EN 61439 wymaga kilku badań, które znajdują się w normie PN-EN 62208 „Puste obudowy“.
Są to:
• badanie odporności na korozję
• weryfikację odporności cieplnej osłon zgodnie z EN 60068-2-2
– badanie termiczne szafy: 70°C, 168 h
– brak widocznych rys
– obudowa nie może być klejąca ani zatłuszczona
• weryfikacja wytrzymałości cieplnej materiałów izolacyjnych zgodnie z EN 60695-2-10
– części niezbędne do utrzymania na swoim miejscu i elementów przewodzących prąd: 125°C
– inne części: 70°C
•	badanie wytrzymałości na promieniowanie UV części osłaniających, wykonanych z materiału
izolującego, które są przeznaczone do ustawiania na wolnym powietrzu
• badanie wytrzymałości mechanicznej (kod IK)
• badanie dotyczące podnoszenia (transportu)
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Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Wpływ normy PN-EN 61439 na praktykę
Dotyczy projektantów i biur inżynierskich
• Należy zmienić opisy w dokumentacjach przetargowych
– Określenie „Zestaw rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych” na „Rozdzielnice i sterownice
do rozdziału energii elektrycznej”
– Norma dotycząca rozdzielnic PN-EN 60439-1 już nie obowiązuje i jest zastąpiona przez PN-EN
61439-2
• Należy zmienić i dostosować wymogi techniczne
– nowe oznaczenia parametrów elektrycznych
– dane techniczne
– dostosować się do załączników tych norm
•	Należy określić i przestrzegać punktów normy dotyczących uzgodnień pomiędzy wykonawcą
rozdzielnic (Zakładem Montażu) a użytkownikiem
– Załącznik C zawarty w PN-EN 61439-1
– Załącznik BB zawarty w PN-EN 61439-2
• Zapoznanie się z wymogami norm w postaci intensywnych szkoleń
Montaż rozdzielnic – Producent Zestawu
• Częściowa odpowiedzialność
	W wyniku podziału na „Producenta Oryginalnego” i „Producenta zestawu rozdzielnic i sterownic“
(zakład montażu) należy zweryfikować już istniejące warunki współpracy
• Przestrzeganie weryfikacji projektu Producenta Oryginalnego
• Nowa dokumentacja Weryfikacji Jednostkowej Wyrobu
	Należy sporządzić nowe Weryfikacje Jednostkowe Wyrobu i dostosować dokumentację do nowych
wymogów
•	Należy omówić z klientem punkty, jakie należy uzgodnić pomiędzy producentem zestawu
a użytkownikiem oraz ich przestrzegać
– Załącznik C zawarty w PN-EN 61439-1
– Załącznik BB zawarty w PN-EN 61439-2
• Należy przeprowadzić Weryfikację Jednostkową Wyrobu i sporządzić dokumentację
• Dalsze kształcenie w postaci intensywnych szkoleń
Producent Oryginalny
np. system MODUŁ 2000TT

Producent Zestawu

np. organizacja budująca
zestaw (warsztat)
Własne
weryfikacje
dot. zmian
Weryfikacja
Jednostkowa
Wyrobu

Weryfikacja
Projektu

Klient
Użytkownik
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Weryfikacja
Projektu

Prosimy przemyśleć, czy chcą Państwo
obarczać się procedurami przeprowadzania
Weryfikacji Jednostkowej oraz badań, czy
jednak nie lepiej jest zastosować zestawy
rozdzielnic i sterownic, które są zgodne
z normą PN-EN 61439. Na kolejnych
stronach znajdą Państwo krótki zarys
asortymentu firmy Schrack. Dotyczy on
zestawów rozdzielnic i sterownic zgodnych
z obowiązującą normą.

Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia
w Informacje o produktach Schrack
Rozwiązania firmy Schrack, to dla Państwa gwarancja bezpiecznych systemów rozdziału energii.
Do wyboru mają Państwo systemy, zaczynając od rozdzielnic mieszkaniowych, przez Moduł 2000,
liczniki i rozdzielnice tablicowe, rozdzielnice od 630 A do 1600 A (MODUŁ 2000TT), aż po zbadany pod
względem Weryfikacji Projektu MODUŁ 4000TT dla wartości od 1600 A do 5000 A. Wszystkie nasze
systemy obudów stanowią swego rodzaju platformę dla naszych wyłączników nadmiarowo-prądowych
i wyłączników różnicowych, styczników i wyłączników silnikowych, rozłączników NH, kompaktowych
i otwartych wyłączników mocy oraz przyrządów pomiarowych, kontrolek, szyn zbiorczych, kabli i układów
kompensacji mocy biernej.

w	PN-EN 61349-3 Rozdzielnice tablicowe (DBO) przeznaczone do obsługiwania
przez osoby postronne
Norma wchodzi w życie w Polsce z dniem 23.3.2015.
Dotyczy rozdzielnic montowanych na stałe do maksymalnej wartości prądu na zasilaniu InA = 250 A
i maksymalnej wartości odpływów InC = 125 A (bez wyłączników kompaktowych czy zabezpieczających
rozłączników bezpiecznikowych NH). Tego rodzaju rozdzielnice mogą być składane także poza
Zakładem Producenta (warsztatem montażu rozdzielnic). Podstawowym produktem w tej kategorii są nasze
rozdzielnice MODUŁ 2000 zgodne z normą EN 62208.

w Zestawy rozdzielnic i sterownic do 630 A
Z czym wiąże się proces weryfikacji, aby po obliczeniu, badaniu czy porównaniu do wzorca testowego
zestaw rozdzielnic i sterownic był zgodny z normą?
•	należy znać straty mocy wszystkich zamontowanych urządzeń oraz muszą one być równomiernie
rozłożone w rozdzielnicy
•	obwody prądowe mogą być obciążane tylko do maks. 80% prądu znamionowego urządzenia.
Urządzenia ochronne (np. wyłączniki termiczne) muszą być tak zaprojektowane, i ustawione, aby
działały stosownie do spodziewanej temperatury
•	części mechaniczne lub ścianki obudowy muszą być tak rozmieszczone, aby nie miały w większym
stopniu negatywnego wpływu na cyrkulację powietrza
•	przewody przewodzące prąd powyżej 200 A, muszą być tak poprowadzone, aby uniknąć wpływu
prądów wirowych
•	wszystkie przekroje przewodów muszą być dobrane do minimum 125% prądu znamionowego
•	należy znać moc oddawania ciepła obudowy oraz rodzaj ustawienia (na ścianie, wolnostojąca itp.).
Stratę mocy wszystkich obwodów prądowych można wyliczyć na podstawie prądu znamionowego
posługując się działaniem dodawania. Zasadniczo stratę mocy można przyjąć proporcjonalnie do I²

w Zestawy rozdzielnic i sterownic od 630 do 1600 A MODUŁ 2000TT
Aby zestawy rozdzielnic i sterownic od 630 A do 1600 A był zgodny z normą, procedurą weryfikacyjną
wymaga spełnienia poniższych warunków:
•	rozkład temperatur w szafie rozdzielczej należy wyliczyć na wysokościach: w połowie, na trzy czwarte
i na maksymalnej
•	nie ma konieczności przeprowadzania weryfikacji na zwarcie do 10 kA lub 17 kA z ograniczeniem
prądu zwarcia. Ma to miejsce, jeśli transformator zasilający jest o mocy 10 kVA przy Uk 4% lub prąd
znamionowy rozdzielnicy InA jest mniejszy niż 160 A. W innych przypadkach obliczenie jest konieczne.
•	RDF = rating deversity faktor = znamionowy współczynnik obciążenia (stara nazwa współczynnik
równoczesności już nie obowiązuje). Producent zestawu może zdefiniować RDF, jeżeli nie, wówczas
obowiązują wartości z tabeli w PN-EN 61439 w zależności od ilości obwodów
•	należy wykonać dokumentację, gdzie znajdą się m.in. schematy połączeń oraz dane takie, jak prąd
znamionowy rozdzielnicy InA oraz prądy obwodów InC .
• obowiązuje Weryfikacja Projektu, patrz tabela na stronie 8
•	obowiązuje wykonanie badania obwodu przewodu ochronnego
•	odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe: o ile sprawdzono optycznie, że są one równe podwójnej minimalnej odległości, można zrezygnować z badania napięcia udarowego. Stara wytyczna:
1 cm/kV.
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Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Rozdzielnice systemu MODUŁ 2000TT – rozdział energii do 1600 A
MODUŁ 2000TT jest nowoczesnym systemem rozdzielnic i sterownic zgodnym z normą PN 61439,
do stosowania w zakresie od 630 A do 1600A. Pola zasilające są zbadane i wykonane z wyłącznikami
kompaktowymi wielkości MC4 (do 1600 A). Pola odpływowe są przetestowane z rozłącznikami listwowymi
NH00 (160 A) do NH3 (630 A).
Dane techniczne:
•	Badania systemu do 1600A (wykonanie 3- i 4-polowe)
•	Stopień ochrony: IP 31/IP 54 – 1600A/1250A
•	Prąd znamionowy: InA = 1600A/1250A
•	Napięcie znamionowe: Un = 3x230/400V, 50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 1000V
Napięcie udarowe: Uimp = 4kV
•	Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: Icw/Icc = 50kA
•	Wyłączniki – pole zasilające: MC4 630 A – 1600 A
•	Główne szyny prądowe: Cu 80 x 10 mm
•	Możliwość maskowania
•	Obrotowy uchwyt zamka do drzwi
•	Wejścia kablami góra i dół
• Kolor RAL 7035

Możliwe pola: wysokość: 2138 mm (obudowa: 2038 mm, cokół 100 mm), głębokość: 400 mm
Pole zasilające 3- lub 4-polowe
Szerokość: 602 mm
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Pola odpływowe
Szerokość: 602/822/1042/1242 mm

Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia
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Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Rozdzielnice systemu MODUŁ 2000TT – rozdział energii 1600 A – 5000 A
Rozdzielnice systemu MOODUŁ 4000TT to system opracowany i przebadany wg najnowszej normy
PN-EN 61439.-1; -2. Zakres prądu InA 5000 A umożliwia zastosowanie tego systemu w każdym obiekcie
poczynając od szkoły, szpitale, biurowce, fabryki i obiekty przemysłowe. Dla ułatwienia projektowania
i doboru elementów rozdzielnicy stworzyliśmy aplikację TTCALC.

* Poziom zwarcia

Specyfika:
•	Zgodność z normami PN-EN 61439-1; -2, napięcie pracy 690 V AC, wytrzymywany krótkotrwały
prąd zwarciowy 100 kA, RAL 7035
•	Stopień ochrony IP 31 lub IP 55, od formy zabudowy 1 do 4, wykonanie 3- i 4-biegunowe,
do wszystkich instalacji sieciowych: TN-C, TN-C-S, TN-S,IT
• Konstrukcja oparta na modułach montowanych na stałe lub w technice wysuwnej
• Dostępne wykonania odporne na trzęsienia ziemi i w wykonaniu łukoochronnym
• Oprogramowanie TTCALC służące do łatwej konfiguracji wykazu części i projektowania produktu
Selektywność:
Dzięki spójnemu systemów można zapewnić pełną selektywność pomiędzy wszystkimi aparatami Schrack.
Selektywność jest zapewniona od wyłączników powietrznych MO, przez kompaktowe wyłączniki MC,
rozłączniki bezpiecznikowe NH SASIL, czy rozłączniki bezpiecznikowe NH. Sprawdzenie selektywności
i wybór charakterystyk przy projektowaniu jest możliwy dzięki CURVE-Select.
Optymalny zakres zastosowania do 5000 A:
Za pomocą nowoczesnego rozwiązania z wyłącznikami MO i MC możliwe jest łączenie sprawdzonej
technologii z wszystkimi dostępnymi aparatami Schrack. Elementy te idealnie ze sobą współpracują i mogą
się ze sobą komunikować najnowocześniejszymi systemami komunikacji. Aparaty Schrack zapewniają
optymalną ochronę od 0,16 A do 5000 A. Aparaty MC i MO są serią wyłączników, których modułowość
pozwala na stosowanie w najróżniejszych zakresach prądu. Przy konkurencyjnej cenie zakupu wyłączniki
zapewniają dużą swobodę przy budowie rozdzielnic i mogą być stosowane także w rozwiązaniach typu
high level. System MODUŁ 4000TT z wyłącznikami MO i MC spełnia międzynarodowe standardy.
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w Rozdzielnice systemu MODUŁ 2000TT – rozdział energii 1600 A – 5000 A
Komunikacja daje nowe możliwości:
Wyłączniki MC i MO dają nowe możliwości w zakresie zabezpieczeń prądowych i sterowania pozwalając
na wyjątkowe możliwości komunikacji. Wyłączniki zapamiętują wszystkie istotne dane i zdarzenia,
a dane mogą być przesłane dalej do systemów BUS. Wyłączniki dają także możliwość zintegrowania
z nowoczesnymi systemami BUS. Pozwala to na zwiększenie przejrzystości systemu, rozpoznanie
krytycznych stanów oraz zredukowanie występowania awarii, co pozwoli uniknąć przerw w działaniu oraz
zaplanować prewencyjną konserwację.
Filozofia – Moduł 4000TT
Realizacja technicznych i ekonomicznych rozwiązań
dzięki komponentom Schrack.
•	Symetryczna konstrukcja minimalizuje
i optymalizuje ilość elementów, szyn zbiorczych
i zmniejsza tym samym czas montażu
•	Możliwość wewnętrznego podziału na maks. 4
formy, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
urządzeń i ludzi
•	System daje wysoką elastyczność dzięki 3
dostępnym możliwościom podłączenia
– bezpośrednie podłączenie kabli
– podłączenie kabli za pomocą końcówek kabli lub
zacisków V
– wprowadzenie szyny zbiorczej
Deklaracja zgodności dla Moduł 4000TT
Dla firm montujących rozdzielnice zgodnie z naszą instrukcją, firma Schrack potwierdza wykonanie zestawu rozdzielnic i sterownic zgodne z normą PN-EN 61439.

DEKLARACJA ZGODNOCI NR 18/UE/2009
DECLARATION OF CONFORMITY NO 18/UE/2009

TTCALC
Oprogramowanie do projektowania i tworzenia
systemu Moduł 4000TT. Tworzy także wykazy części
i widoki poglądowe w wielu różnych wariantach oraz
podaje długości szyn miedzianych.

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.
PL 03-310 Warszawa / Warsaw, ul. Staniewicka 5
Tel. (–Fax) : +48–22–2053100 (–3101)
deklaruj z pełn odpowiedzialnoci, e produkt/y
declares under sole responsibility that the product/s

Serii TT…

System moduł 4000 TTA / System Modul
4000 TTA AS

s zgodne z poniszymi normami lub dokumentami odniesienia wymienionymi poniej /
to which this declaration relates, is in conformity with the following standard(s) or other
normative document(s):

PN-EN 60439-1- Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Cz1 : Zestawy
badane w pełnym i niepełnym zakresie bada typu.
zharmonizowanymi z poniszymi dyrektywami / following the provisions of directive
Dyrektyw Niskonapiciow (LVD nr. 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie
harmonizacji ustawodastw pastw członkowskich odnoszcych si do sprztu elektrycznego
przeznaczonego do stosowania w okrelonych granicach napicia (Dz.Urz. UE L374 z dnia
27/12/2006 str.10-19)

Rozdzielnice Moduł 4000 TTA posiadaj pełne badania typu.

.……………………………………………………
Tomasz Racki
Kierownik Działu PM i Marketingu
Head of Productmanagement & Marketing

………………………………...…
Ewa Kowalska
Prokurent
Procurent

Wana od / issued at: maj / Mai 2008

18

Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Rozdzielnice systemu MODUŁ 4000TT
w Przykłady zrealizowanych projektów

Pola odpływowe z wyłącznikami kompaktowymi, zweryfikowane pod względem PN-EN 61439

Układ automatyki SZR

Pole zasilające z wyłącznikiem powietrznym MO
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Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia
w Rozdzielnice systemu MODUŁ 4000TT
w Przykłady zrealizowanych projektów

Pola odpływowe MC (wyłączniki kompaktowe)

Widok z tyłu, szyny zbiorcze

Pole zasilające z wyłącznikiem MC w technice wysuwnej

Pole zasilające
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Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Rozdzielnice systemu MODUŁ 4000TT
w Projekty referencyjne

Rozdzielnica niskonapięciowa w Polsce

Rozdzielnica niskonapięciowa w Belgii
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Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia
w Rozdzielnice systemu MODUŁ 4000TT
w Projekty referencyjne

Centrala energetyczna 1, Malta

Centrala energetyczna 2, Malta
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Co nowego według normy PN-EN 61439?
w Certyfikaty
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