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Opis normy

PN-EN 61439 - 

nowe zadania dla projektantów i prefabrykatorów rozdzielnic

Norma PN-EN 61439 pokazuje nowy sposób, w jaki można 

zbudować rozdzielnicę niskonapięciową bezpieczną dla 

użytkownika. W związku z tym zarówno projektanci, jak i 

prefabrykatorzy rozdzielnic stają w obliczu nowych zadań. 

Omawiana norma określa m.in.: wymaganą dokumentację, testy, 

obliczenia oraz znakowanie zbudowanej rozdzielnicy. 

Przewodnik po normie PN-EN 61439 -

5 kroków do zbudowania rozdzielnicy zgodnej z normą

Niniejszy przewodnik przedstawia proces projektowania, 

montażu i tworzenia dokumentacji rozdzielnicy niskonapięciowej 

z zachowaniem niezbędnych kroków i jednocześnie przypisuje tym 

krokom odpowiednie rozdziały z normy PN-EN 61439. 

Przewodnik zawiera opis produkcji rozdzielnic do 630 A, a także 

listy kontrolne i instrukcje dotyczące testów jakościowych oraz 

sposób określania współczynnika RDF. 

Firma HENSEL, jako producent systemów rozdziału 

energii elektrycznej, za pomocą tego przewodnika 

wspiera projektantów i prefabrykatorów w zakresie 

projektowania i montażu bezpiecznych zestawów rozdzielnic 

niskonapięciowych zgodnie z normą PN-EN 61439.

Krok 1
Określenie parametrów rozdzielnicy

Krok 2

Projektowanie rozdzielnicy, testy i obliczenia

Krok 3
Montaż rozdzielnicy

Krok 4

Znakowanie

Krok 5

Deklaracja zgodności

Przewodnik można pobrać ze strony:

www.hensel-electric.plww



5

Opis normy

Norma PN-EN 61439-1 

jest częścią ogólną, która 

musi być czytana łącznie z 

rozdziałami od 2 do 7 normy 

PN-EN 61439 dotyczącymi 

konkretnych produktów.

Opisuje warunki pracy, 

wymagania dotyczące montażu, 

właściwości techniczne, a także 

sposoby testowania rozdzielnic 

elektrycznych i defi nicje 

używanych terminów.

Nowa defi nicja odpowiedzialności za produkty

Pierwotnego producenta (producenta systemu) i producenta 

zestawu rozdzielnicy (prefabrykatora rozdzielnicy) obowiązują nowe 

regulacje dotyczące odpowiedzialności za produkty.

Większe bezpieczeństwo dzięki zdefi niowaniu wymagań 

dotyczących projektowania i montażu, co wpływa na konstrukcję 

rozdzielnicy. Wymagania te obejmują m.in. prąd znamionowy 

krótkotrwały wytrzymywany, obciążalność prądową i odporność na 

wzrost temperatury.

Większe bezpieczeństwo dzięki określeniu danych 

znamionowych, 

które są niezbędne do prawidłowego działania rozdzielnicy. W tym 

celu rozdzielnica jest uważana za układ typu CZARNA SKRZYNKA.

Prefabrykator rozdzielnicy ma obowiązek zapewnienia 

bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami prawa.

Podstawa prawna - dyrektywa LVD 2014/35 UE

W Unii Europejskiej dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35 UE 

stanowi podstawę prawną dla wszystkich urządzeń elektrycznych 

o napięciu od 50 do 1000 V AC oraz od 75 do 1500 V DC.

Dyrektywa ta dąży do zapewnienia ochrony polegającej na tym, 

że sprzęt elektryczny nie może zagrażać bezpieczeństwu osób, 

zwierząt ani mienia i odsyła do norm zharmonizowanych, które są 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Stosowanie zapisów dyrektywy LVD 2014/35 UE jest potwierdzane 

przez prefabrykatora rozdzielnicy za pomocą deklaracji zgodności. 

Odwołanie do normy PN-EN 61439 w deklaracji oznacza, że 

podstawowe wymogi prawa podczas projektowania i montażu 

rozdzielnicy zostały spełnione. W przypadku niespełnienia 

wymogów prawnych użytkownik rozdzielnicy może być narażony na 

niebezpieczeństwo! 

Norma PN-EN 61439

IEC/TR 61439-0

Przewodnik projektowania rozdzielnic niskonapięciowych

PN-EN 61439-1 

Ogólne wymagania dotyczące rozdzielnic niskonapięciowych

PN-EN 61439-5

Zestawy do dystrybucji mocy 

w sieciach publicznych

PN-EN 61439-6

Systemy przewodów szynowych

IEC/TS 61439-7

Zestawy do specjalnych zasto-

sowań jak mariny, kempingi, 

place targowe, stacje ładowa-

nia pojazdów elektrycznych

PN-EN 61439-2

Rozdzielnice i sterownice 

niskonapięciowe (PSC)

PN-EN 61439-3

Rozdzielnice tablicowe 

przeznaczone do obsługiwania 

przez osoby postronne (DBO)

PN-EN 61439-4

Wymagania dotyczące 

zestawów przeznaczonych do 

instalowania na placu budowy
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Opis normy

Kto jest producentem rozdzielnicy? 

Nowa norma wyraźnie określa odpowiedzialność za rozdzielnicę wprowadzoną na rynek. Rozróżnia ona pierwotnego producenta 

(producenta systemu) od producenta zestawu rozdzielnicy (prefabrykatora rozdzielnicy).

Producent systemu, np. HENSEL

prefabrykator rozdzielnicy

prefabrykator rozdzielnicy

prefabrykator rozdzielnicy

 system rozdzielnic

 testy na podstawie przepisów dotyczących testowania, 

kalkulacji lub budowy

  dokumentację pomiarową

 narzędzia do projektowania oraz instrukcje montażu 

i testowania

 wartości znamionowe zestawu rozdzielnicy zgodnie z 

wymaganiami klienta/użytkownika

 zgodność z instrukcjami montażu i pomiarów zalecanymi 

przez pierwotnego producenta

  deklarację zgodności dla klienta/użytkownika

 oznakowanie i dokumentację rozdzielnicy

 jakość testów i dokumentacji

Odpowiada za: Odpowiada za:

 Pierwotny producent (producent systemu) Producent zestawu rozdzielnicy 
(prefabrykator rozdzielnicy)

Odpowiedzialność prefabrykatora rozdzielnicy  

Prefabrykator jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo zbudowanej rozdzielnicy! W razie potrzeby musi on 

udowodnić, że jego produkt w chwili sprzedaży był wolny od błędów projektowych lub produkcyjnych i zapewnia wymagane prawem 

bezpieczeństwo dla użytkownika. W związku z tym należy zachować odpowiednią dokumentację. Prefabrykator musi wystawić deklarację 

zgodności i umieścić oznakowanie CE w widocznym miejscu na rozdzielnicy.

Prefabrykatorzy rozdzielnic stosujący system rozdzielnic 

pierwotnego producenta unikają dużej części kalkulacji i testów, 

dołączając do dokumentacji dokumenty dostarczone przez 

producenta pierwotnego. 

Pierwotny producent (producent systemu) wykonuje 

odpowiednie testy swoich produktów (elementów systemu).
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wwwwwwwww.hheennsseell--eelleeccttrriicc..ppllwwww.hhhheennsseell-eelleeccttrriicc.ppllppp

Za pośrednictwem tego portalu fi rma HENSEL wspiera 

użytkownika w zakresie wdrożenia wymogów normy PN-EN 61439 

od pierwszego etapu, czyli określenia parametrów rozdzielnicy, 

poprzez projektowanie spełniających normy rozdzielnic w oparciu 

o systemy fi rmy HENSEL, aż do montażu i niezbędnych pomiarów  

wyrobu.

Tutaj znajdziesz:

 listy kontrolne i formularze

 program do projektowania - konfigurator 3D ENYGUIDE

 narządzie do obliczania dopuszczalnego wzrostu temperatury

 instrukcje dotyczące ustalania wartości projektowych (InA, Inc, ICW)

 informacje techniczne

Wszystko o projektowaniu i montażu 
zgodnie z normą PN-EN 61439

PORTAL|61439

WSZYSTKO 
O NORMIE

PN-EN 61439!
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Użytkownik określa wymagania i warunki eksploatacyjne dotyczące 

rozdzielnicy niskonapięciowej. 

W przypadku, gdy istnieją szczególne warunki pracy, których nie 

obejmuje norma, użytkownik musi poinformować o tym fakcie 

prefabrykatora rozdzielnic, który uwzględnia te warunki na etapie 

projektowania i budowy rozdzielnicy. W związku z tym, mogą być 

zawierane dodatkowe umowy specjalne pomiędzy producentem 

rozdzielnicy a użytkownikiem.

Prawidłowe wartości znamionowe kluczowych parametrów 

ZESTAWu (rozdzielnicy) mają decydujące znaczenie dla jego 

funkcjonowania w warunkach eksploatacyjnych. W tym celu 

ZESTAW (rozdzielnicę) przyjmuje się jako >>CZARNĄ SKRZYNKĘ<< 

z czterema grupami parametrów opisującymi go "z zewnątrz". Dla 

nich projektant lub producent ZESTAWu (prefabrykator rozdzielnicy) 

musi określić prawidłowe wartości konstrukcyjne. 

Podczas projektowania należy brać pod uwagę wymagania 

określone przez następujące grupy parametrów: 

1.1 Instalacja i warunki otoczenia

1.2 Obsługa i konserwacja

1.3 Podłączenie do sieci

1.4 Obwody elektryczne i odbiory

Krok 1: Określenie parametrów rozdzielnicy

1.3

Przyłączenie do sieci

-  znamionowe napięcie 

zasilania

- parametry transformatora

-  prąd znamionowy 

krótkotrwały wytrzymywany

1.4

Obwody elektryczne i odbiory 

-  dane znamionowe obwodów 

odbiorczych

- określenie strat mocy cieplnej

-  ustalenie znamionowego 

współczynnika jednoczesności 

(RDF)

1.1

Warunki w miejscu 

instalacji/otoczenie

- miejsce instalacji 
-  wymagania specjalne 

dotyczące użytkowania np. 
w. obiektach handlowych 
lub przemysłowych

1.2  Obsługa i konserwacja

-  obsługa (aparatów) przez osoby 

postronne (DBO) — osoby 

niewykwalifikowane

-  dostęp i obsługa wyłącznie przez 

osoby wykwalifikowane (elektrycy)

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

Rozdzielnice systemu Mi

System dających się 

łączyć między 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

ENYSTAR

System dających się 

łączyć między 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

CZARNA SKRZYNKA
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Lista kontrolna dotycząca projektowania rozdzielnic wg PN-EN 61439 

Lista kontrolna dotycząca projektowania rozdzielnic  

wg PN-EN 61439

1. Instalacja i warunki otoczenia

 Rodzaj działalności: ___________________________ Temperatura w pomieszczeniu/otoczenia (°C): _______________

 Instalacja  

 - wewnątrz:   w zamkniętym pomieszczeniu ruchu elektrycznego   w obszarze produkcyjnym

 - na zewnątrz::  na zewnątrz, miejsce osłonięte     na zewnątrz, miejsce nieosłonięte

 Dostępna powierzchnia ściany w mm:  szerokość: __________  wysokość: __________ głębokość: __________ 

 Rodzaj montażu:  naścienny wolnostojący 

 Stopień ochrony:   IP 44  IP 54    IP 55     IP 65     IP _______________

2. Obsługa   przez osoby wykwalifikowane (elektrycy)  przez osoby niewykwalifikowane

 Drzwi/pokrywy:  nieprzezroczyste/bez okienka inspekcyjnego  przezroczyste/z okienkiem inspekcyjnym  _____________

3. Podłączenie do sieci

 Rozdzielnica główna: urządzenie zasilające projektowaną rozdzielnicę: ______________________ 

 Transformator: moc znamionowa (kVA): _____________________ napięcie zwarciowe uk (%): 4 6   

 napięcie znamionowe  _______________   V a.c.  V d.c.  _____ Hz  prąd znamionowy (A): _______

 oznaczenie przewodu: L1, L2, L3 N PE PEN 

 klasa ochronności: I II 

 urządzenie zasilające:  __________________________

 

 Podłączenie zasilające:

  od góry  od dołu  od lewej  od prawej  _______________

  miedź   aluminium

  z tulejką kablową  z zaciskiem 

  kabel wielożyłowy  przewód jednożyłowy przekrój (mm²): _______________

4. Obwody elektryczne i odbiory

 Obwody odpływowe: 

  od góry  od dołu  od lewej  od prawej  _______________ 

  podłączenie bezpośrednie  podłączenie poprzez zaciski pośredniczące  przekrój (mm²): _______________

 Wyposażenie:

Ilość
Typ urządzenia zabezpieczającego 

(bezpiecznik, wyłącznik, ...)

Wartości znamionowe 

odbiornika (prąd, moc, ...)
Uwagi

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

 Zapytanie/Oferta Specjalista firmy Hensel: ___________________________ Data:  _______________

Klient:

Nazwa: 

Adres:

Telefon:  

E-mail:

Projekt:

Hensel Polska Sp. z o. o. ∙ Systemy rozdziału energii elektrycznej ∙ PL 61-248 Poznań ∙ ul. Dziadoszańska 10 ∙ www.hensel-electric.pl

1.1   Instalacja i warunki 

otoczenia 

Strona 10

1.2   Obsługa i konserwacja

 Strona 11

1.3  Podłączenie do sieci

Strona 12

1.4  Obwody elektryczne 

i odbiory 

Strona 13

Niniejsza edytowalna lista kontrolna stanowi pomoc dla użytkownika 

w ramach kroku 1 — podczas zbierania wszystkich danych 

dotyczących projektowanego ZESTAWu (rozdzielnicy). 

Odzwierciedla ona prawidłowe wartości konstrukcyjne dotyczące 

czterech grup parametrów.

Listę kontrolną dotyczącą projektowania zestawów rozdzielnic 

zgodnie z normą PN-EN 61439 można pobrać ze strony fi rmy 

Hensel.

Krok 1: Określenie parametrów rozdzielnicy

www.hensel-electric.plww
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Lista kontrolna wymaga podania informacji dotyczących instalacji 

i warunków otoczenia panujących w obiekcie, które muszą zostać 

uwzględnione w projekcie. Prefabrykator bierze pod uwagę te 

informacje i montuje rozdzielnicę zgodnie z tymi wymaganiami. 

Przedstawione zalecenia należy uwzględnić, aby zapewnić 

bezpieczną obsługę rozdzielnicy.

Rodzaj działalności Należy wziąć pod uwagę wymagania specjalne dotyczące użytkowania w warunkach standardowych 

lub przemysłowych, np.: oddziaływanie czynników chemicznych

Temperatura pomieszczenia / 

otoczenia (°C) według 

normy PN-EN 61439

Zakres temperatur: od -5°C do +35° C, maks. +40°C

Wilgotność: 50% przy 40°C, 100% przy 25°C

Działania do podjęcia: określić straty mocy rozdzielnicy w celu ustalenia wartości znamionowych 

układu wentylacji / rozmiaru pomieszczenia. 

Podczas planowania należy uwzględnić wyższe temperatury otoczenia.

Instalacja wewnętrzna W zamkniętym pomieszczeniu ruchu elektrycznego: dostęp tylko dla osób wykwalifi kowanych (elektrycy)

W obszarze produkcyjnym: dostęp dla osób niewykwalifi kowanych

Stopień ochrony IP

Ochrona przed ciałami obcymi: pyłoszczelność IP 6X

Ochrona przed wodą: wodoszczelność IP X6 / IP X5 (strugoszczelność)    

Instalacja na zewnątrz

- instalacja osłonięta

- instalacja nieosłonięta

Bezpośrednie działanie promieni słonecznych 

Materiał został przetestowany pod kątem odporności na promieniowanie ultrafi oletowe (UV).

Odporność na promieniowanie UV według normy PN-EN 61439-1 rozdział 10.2.4.

W razie potrzeby należy stosować ochronę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych przy 

użyciu dodatkowych środków, na przykład za pomocą zadaszenia

Temperatura i wilgotność

Na etapie projektowania w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego, 

należy uwzględnić zwiększoną temperaturę otoczenia.

Stopień ochrony IP osłoniętej lub nieosłoniętej instalacji zewnętrznej

W stosownych przypadkach należy wziąć pod uwagę środki ochrony przed kondensacją pary 

wodnej, powstającą sporadycznie w wyniku wahań temperatury, np. wentylowanie, ogrzewanie lub 

klimatyzowanie wnętrza obudowy (również dla instalacji nieosłoniętych).

Rodzaj montażu Określić typ systemu przeznaczonego do instalacji naściennej lub wolnostojącej

Dostępne rozmiary Uwzględnić warunki instalacji w obiekcie i w razie potrzeby określić ograniczenia.

1. Instalacja / warunki otoczenia

 Rodzaj działalności: ___________________________ Temperatura wewnętrzna/otoczenia (°C): _______________

 Instalacja

  Wewnątrz pomieszczeń:  w zamkniętym pomieszczeniu ruchu elektrycznego  w obszarze produkcyjnym

  Na zewnątrz pomieszczeń:  na zewnątrz, miejsce osłonięte    na zewnątrz, miejsce nieosłonięte

 Dostępna powierzchnia ściany w mm: szerokość: __________   wysokość: __________  głębokość: __________

 Rodzaj montażu:  naścienny  wolnostojący

 Stopień ochrony:   IP 44    IP 54    IP 55    IP 65    IP _______________

Szczegóły można znaleźć w katalogu głównym fi rmy HENSEL lub na stronie www.hensel-electric.pl

1.1 Instalacja / warunki otoczenia

Krok 1: Określenie parametrów rozdzielnicy
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Lista kontrolna wymaga podania informacji dotyczących 

niezbędnych wymagań związanych z montażem rozdzielnicy 

pod kątem obsługi, konserwacji i rozbudowy oraz uwzględnia 

kwalifi kacje osób, które wymagają dostępu do odpowiednich 

obszarów lub muszą obsługiwać sprzęt.

Osoba uprawniona do 

obsługi 

Elektryk (osoba 

wykwalifi kowana)

IP XXB

 Urządzenia, które mogą być obsługiwane wyłącznie przez 

wykwalifi kowanego elektryka należy zainstalować za oddzielnymi 

drzwiami lub pokrywami, które można otworzyć jedynie za pomocą 

narzędzia. Obszary z możliwością dostępu tylko za pomocą 

narzędzia są to przykładowo pola zasilające, bezpiecznikowe oraz 

zacisków odpływowych.

Do miejsc tych dostęp może mieć tylko wykwalifi kowany elektryk!

Osoba poinstruowana w zakresie 

działania prądu elektrycznego

IP XXB, patrz wykwalifi kowany elektryk

Osoba bez kwalifi kacji 

elektrotechnicznych 

Konieczny jest dobór sprzętu dla 

osób niewykwalifi kowanych!

Dopuszcza się zainstalowanie 

urządzeń takich jak typowa 

aparatura modułowa, podstawy 

bezpiecznikowe do 63A, 

wyłączniki instalacyjne oraz 

podzespoły IT.

IP XXC: Ochrona przed bezpośrednim dotykiem części pod 

napięciem

W przypadku rozdzielnic systemu ENYSTAR norma PN-EN 

61439-3 wymaga zastosowania szczególnych środków ochrony 

dla obszarów, do których dostęp mają niewykwalifi kowane osoby:

- części czynne powinny być przykryte pokrywą ochronną.

- urządzenia, które mogą być obsługiwane wyłącznie przez 

wykwalifi kowanego elektryka należy zainstalować za oddzielnymi 

pokrywami lub drzwiami, które można otworzyć jedynie za pomocą 

narzędzia.

Dla obszarów dostępnych dla osób niewykwalifi kowanych 

przewiduje się obsługę bezpośrednią za pomocą ręki lub dostęp 

do tych obszarów za pomocą drzwi lub pokryw na zawiasach 

umożliwiających łatwe otwarcie i obsługę.

Obsługa urządzeń Za drzwiami / za pokrywą Powinna być zapewniona możliwość obserwacji stanu zabezpieczeń.

Drzwi / pokrywy Możliwość doposażenia w zamek

Dostępne produkty przeznaczone do zamykania drzwi lub pokrywy i 

umożliwiające przejście z obsługi ręcznej na narzędziową

2. Obsługa   przez osoby wykwalifi kowane (elektrycy)  przez osoby niewykwalifi kowane

 Drzwi/pokrywy:  nieprzezroczyste/bez okienka inspekcyjnego  przezroczyste/z okienkiem inspekcyjnym

     _______________

Szczegóły można znaleźć w katalogu głównym fi rmy HENSEL lub na stronie www.hensel-electric.pl

1.2 Obsługa i konserwacja

Krok 1: Określenie parametrów rozdzielnicy
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Lista kontrolna opisuje wymagane przez sieć parametry (dane 

znamionowe). Należy je porównać z danymi projektowanej 

rozdzielnicy. 

Projektowana rozdzielnica musi spełniać wymagania narzucone 

przez parametry sieci. 

1.3 Podłączenie do sieci

3. Podłączenie do sieci

 Rozdzielnica główna: urządzenie zasilające projektowaną rozdzielnicę: ______________________

 Transformator: moc znamionowa (kVA): _____________________ napięcie zwarciowe uk (%): 4 6  

 napięcie znamionowe ________  V AC.  V DC   ________ Hz prąd znamionowy (A): ____________

 oznaczenie przewodu:  L1, L2, L3 N PE PEN

 klasa ochrony:   I II

 urządzenie zasilające: ______________________

 

 Podłączenie zasilające:

  od góry    od dołu  od lewej  od prawej  _______________

  miedź    aluminium

  z zaprasowaną koncówką  poprzez zaciski

  kabel wielożyłowy   przewód jednożyłowy   przekrój (mm²): _______________

Napięcie znamionowe układu 

zasilającego

V AC, Hz

Układ sieci TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT II klasa ochronności, zastosowanie podwójnej lub wzmocnionej 

izolacji

Prąd znamionowy Prąd zasilający (znamionowy 

przekładnik prądowy / urządzenie 

zabezpieczające w kierunku 

zgodnym z przepływem prądu)

Ustalić InA, patrz krok 2, projektowanie rozdzielnicy, strona 22

Wytrzymałość zwarciowa Ustalić wartość na podstawie 

mocy transformatora lub 

skorzystać z informacji od 

lokalnego dostawcy energii.

Przykładowe obliczenia można znaleźć na stronach 20–21.

Icp

IK"

Strony, na których znajdują się szczegółowe informacje:

-  ustalenie prądu znamionowego (InA) strona 22

- ustalenie prądu znamionowego 

    krótkotrwałego wytrzymywanego (ICW) strona 20–21

Ochrona przepięciowa Kategoria przepięć III, IV

Podłączenie kabla zasilającego Typ kabla zasilającego

Przekrój kabla

Sposób przyłączenia żył

Krok 1: Określenie parametrów rozdzielnicy
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Obwody odbiorcze w rozdzielnicy można podzielić na obwody 

rozdzielcze (urządzenie zabezpieczające i kabel zasilający do 

dystrybucji w kierunku przeciwnym do przepływu prądu) oraz obwody 

końcowe (urządzenie zabezpieczające, kabel zasilający i odbiorniki).

W celu ustalenia właściwych parametrów obwodów należy zebrać 

informacje na temat mocy zapotrzebowanej odbiorników. Należy 

uwzględnić dane techniczne zasilanych urządzeń. Podczas 

doboru zabezpieczeń musimy określić prąd znamionowy obwodu, 

współczynniki korekcyjne i ostatecznie znamionowy współczynnik 

jednoczesności RDF rozdzielnicy.

1.4 Obwody elektryczne i odbiory

Podłączenie kabla 

zasilającego

Typ kabla zasilającego

Przekrój kabla

Sposób przyłączenia żył

Wyposażenie

Typ urządzenia 

zabezpieczającego

Bezpiecznik, wyłącznik instalacyjny, 

wyłącznik

Strony, na których znajdują się szczegółowe informacje:

-  dane znamionowe obwodu odbiorczego (InC) strona 23

- ustalenie prądu roboczego (IB) strona 24

- obliczenie straty mocy (PV) strona 25

-  weryfi kacja dopuszczalnego wzrostu temperatury 

zgodnie z normą PN-EN 61439-1, rozdział 10.10. strona 26

Dane znamionowe 

odbiornika

Prąd

Moc

Charakter obciążenia (rezystancyjny, 

indukcyjny, pojemnościowy) cos 

4. Obwody elektryczne i odbiory

 Obwody odpływowe:

  od góry     od dołu  od lewej  od prawej  _______________

  podłączenie bezpośrednie do aparatu  podłączenie poprzez zaciski pośredniczące  przekrój (mm²): _______________

Wyposażenie: Ilość Typ urządzenia zabezpieczającego 

(bezpiecznik, wyłączniki, ...)

Wartości znamionowe odbiornika 

(prąd, moc, ...)

Uwagi

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

Krok 1: Określenie parametrów rozdzielnicy
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Przykład listy kontrolnej dotyczącej projektowania rozdzielnic zgodnie z normą PN-EN 61439

Wypełniona lista kontrolna 

stanowi podstawę do 

projektowania rozdzielnicy.

Lista kontrolna dotycząca projektowania rozdzielnic  

wg PN-EN 61439

1. Instalacja i warunki otoczenia

 Rodzaj działalności: ___________________________ Temperatura w pomieszczeniu/otoczenia (°C): _______________

 Instalacja  

 - wewnątrz:   w zamkniętym pomieszczeniu ruchu elektrycznego   w obszarze produkcyjnym

 - na zewnątrz::  na zewnątrz, miejsce osłonięte     na zewnątrz, miejsce nieosłonięte

 Dostępna powierzchnia ściany w mm:  szerokość: __________  wysokość: __________ głębokość: __________ 

 Rodzaj montażu:  naścienny wolnostojący 

 Stopień ochrony:   IP 44  IP 54    IP 55     IP 65     IP _______________

2. Obsługa   przez osoby wykwalifikowane (elektrycy)  przez osoby niewykwalifikowane

 Drzwi/pokrywy:  nieprzezroczyste/bez okienka inspekcyjnego  przezroczyste/z okienkiem inspekcyjnym  _____________

3. Podłączenie do sieci

 Rozdzielnica główna: urządzenie zasilające projektowaną rozdzielnicę: ______________________ 

 Transformator: moc znamionowa (kVA): _____________________ napięcie zwarciowe uk (%): 4 6   

 napięcie znamionowe  _______________   V a.c.  V d.c.  _____ Hz  prąd znamionowy (A): _______

 oznaczenie przewodu: L1, L2, L3 N PE PEN 

 klasa ochronności: I II 

 urządzenie zasilające:  __________________________

 

 Podłączenie zasilające:

  od góry  od dołu  od lewej  od prawej  _______________

  miedź   aluminium

  z tulejką kablową  z zaciskiem 

  kabel wielożyłowy  przewód jednożyłowy przekrój (mm²): _______________

4. Obwody elektryczne i odbiory

 Obwody odpływowe: 

  od góry  od dołu  od lewej  od prawej  _______________ 

  podłączenie bezpośrednie  podłączenie poprzez zaciski pośredniczące  przekrój (mm²): _______________

 Wyposażenie:

Ilość
Typ urządzenia zabezpieczającego 

(bezpiecznik, wyłącznik, ...)

Wartości znamionowe 

odbiornika (prąd, moc, ...)
Uwagi

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

 Zapytanie/Oferta Specjalista firmy Hensel: ___________________________ Data:  _______________

Klient:

Nazwa: 

Adres:

Telefon:  

E-mail:

Projekt:

Hensel Polska Sp. z o. o. ∙ Systemy rozdziału energii elektrycznej ∙ PL 61-248 Poznań ∙ ul. Dziadoszańska 10 ∙ www.hensel-electric.pl

05.03.2015Hoffmann

Zakład obróbki metali Brands

Lubelska 10

00-001 Warszawa

info@brands.pl

Rozbudowa do obiektu produkcyjnego 
Segment II

Zakład obróbki metali 25

X

X
1500 1400 500

X

X

X 400

X
X

Wyłącznik

X
X

X
4x150/70

X
X

1 MCCB 200 A Maszyna I

1 MCCB 128 A Maszyna II

1 MCCB 128 A Bezpiecznik wewnętrzny

1 RCBO 63 A Zabezpieczenie wewnętrzne dla MCB

14 MCB 12 A Oświetlenie i gniazdka

X

X

230/400 50
X X

Krok 2: Projektowanie rozdzielnicy, testy i obliczenia

Edytowalna lista kontrolna do pobrania ze strony:

www.hensel-electric.pl

E

ww
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Przykład projektowania na podstawie danych z listy kontrolnej

W ostatnim etapie projektu 

należy przygotować schemat 

rozdzielnicy wraz z rysunkiem 

określającym wymiary oraz listę 

materiałową. 

Firma Hensel dostarcza 

kompleksowych narzędzi 

upraszczających proces 

projektowania.

Schemat ideowy wynika 

z danych ustalonych na 

podstawie listy kontrolnej, która 

określa funkcje obwodów.

12x
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Projekt jest realizowany na podstawie dokumentów, katalogów i 

danych technicznych dostarczonych przez fi rmę HENSEL, która jest 

pierwotnym producentem (producentem systemu). 

Dzięki wykorzystaniu informacji z katalogów, podręczników 

technicznych oraz instrukcji montażu, czynności prefabrykatora 

rozdzielnicy związane z testowaniem rozdzielnicy zostają 

ograniczone do minimum.

Wybór rozwiązań dla zapewnienia wymaganej funkcjonalności na 

podstawie katalogu lub przy wykorzystaniu narzędzia ENYGUIDE do 

konfi guracji rozdzielnic. 

3

Wybór 

rozwiązań dla 

zapewnienia 

danej 

funkcjonalności

21

4

314 315

Mi 86426

    

Boki
5

5

2 3

 2 x rozłącznik bezpiecznikowy 160 A, NH 00, 

3-bieg.

Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A

zaciski odpływowe 4-35 mm² 

zaciski zasilające 25-70 mm², Cu 

lub Mi VS 100/160/250/400 

(Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)

z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych

2 zaciski dla każdego z potencjałów PE i N

szyna N z identyczną obciążalnością prądową co szyny fazowe

podłączenie odpływów od góry, możliwość zmiany na 

podłączenie od dołu

z płytą osłonową

zamki pokrywy otwierane wkrętakiem

Napięcie znamionowe Un = 690 V AC

Prąd znamionowy jednego obwodu Inc = 128 A

Ilość obwodów prądowych 2

Ilość szyn zbiorczych 5

Grubość szyny zbiorczej L1-L3: 10 mm

N, PE: 5 mm

Odstęp między środkami szyn 

zbiorczych

60 mm

Moment dokręcania zacisku 6,0 Nm zacisk ramowy

170

3
0
0

600

N

PE

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych

Obudowy z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH  

Z rozłącznikami wg IEC 60947-3

Mi 86427

    

Boki
5

5

2 3

 2 x rozłącznik bezpiecznikowy 160 A, NH 00, 

3-bieg.

Prąd znamionowy szyn zbiorczych 400 A

zaciski odpływowe 4-35 mm² 

zaciski zasilające 25-70 mm², Cu 

lub Mi VS 100/160/250/400 

(Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)

z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych

2 zaciski dla każdego z potencjałów PE i N

szyna N z identyczną obciążalnością prądową co szyny fazowe

podłączenie odpływów od góry, możliwość zmiany na 

podłączenie od dołu

z płytą osłonową

zamki pokrywy otwierane wkrętakiem

Napięcie znamionowe Un = 690 V AC

Prąd znamionowy jednego obwodu Inc = 128 A

Ilość obwodów prądowych 2

Ilość szyn zbiorczych 5

Grubość szyny zbiorczej L1-L3, N: 10 mm

PE: 5 mm

Odstęp między środkami szyn 

zbiorczych

60 mm

Moment dokręcania zacisku 6,0 Nm zacisk ramowy

170

3
0
0

600

N

PE

Mi 86428

    

Boki
5

5

2 3

 2 x rozłącznik bezpiecznikowy 160 A, NH 00, 

3-bieg.

Prąd znamionowy szyn zbiorczych 630 A

zaciski odpływowe 4-35 mm² 

zaciski zasilające 25-70 mm², Cu 

lub Mi VS 100/160/250/400 

(Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)

z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych

2 zaciski dla każdego z potencjałów PE i N

szyna N z identyczną obciążalnością prądową co szyny fazowe

podłączenie odpływów od góry, możliwość zmiany na 

podłączenie od dołu

z płytą osłonową

zamki pokrywy otwierane wkrętakiem

Napięcie znamionowe Un = 690 V AC

Prąd znamionowy jednego obwodu Inc = 128 A

Ilość obwodów prądowych 2

Ilość szyn zbiorczych 5

Grubość szyny zbiorczej L1-L3, N, PE: 10 mm

Odstęp między środkami szyn 

zbiorczych

60 mm

Moment dokręcania zacisku 6,0 Nm zacisk ramowy

170

3
0
0

600

N

PE

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych

Obudowy z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH  

Z rozłącznikami wg IEC 60947-3

Mi 86436

    

Boki
5

5

2 3

 3 x rozłącznik bezpiecznikowy 160 A, NH 00, 

3-bieg.

Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A

zaciski odpływowe 4-35 mm² 

zaciski zasilające 25-70 mm², Cu 

lub Mi VS 100/160/250/400 

(Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)

z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych

3 zaciski dla każdego z potencjałów PE i N

szyna N z identyczną obciążalnością prądową co szyny fazowe

podłączenie odpływów od góry, możliwość zmiany na podłączenie od 

dołu

z płytą osłonową

zamki pokrywy otwierane wkrętakiem

Napięcie znamionowe Un = 690 V AC

Prąd znamionowy jednego obwodu Inc = 128 A

Ilość obwodów prądowych 3

Ilość szyn zbiorczych 5

Grubość szyny zbiorczej L1-L3: 10 mm

N, PE: 5 mm

Odstęp między środkami szyn 

zbiorczych

60 mm

Moment dokręcania zacisku 6,0 Nm zacisk ramowy

170

3
0
0

600

N

PE

M
i

E
SSS

L
E

S
L

E
S

D
a

n
e

 t
e

c
h

n
ic

z
n

e
In

d
e

k
s

D
K

M
i

L
E

S
D

a
n

e
 t

e
c

h
n

ic
z
n

e
D

K
D

KKKK
K

V
K

V
K

In
d

e
k

s



16

Projektowanie zostaje znacznie uproszczone dzięki użyciu narzędzi projektowych fi rmy HENSEL. 

Celem porównania przedstawiamy różne funkcje narzędzi.

 wymiarowane rysunki i specyfikacje materiałowe są generowane 

automatycznie przez konfigurator ENYGUIDE

 prezentacja rozdzielnicy w formie szczegółowego zdjęcia 3D lub 

rysunku 2D. 

 trzy płaszczyzny edycji umożliwiają obserwację i wydruk widoku 

zewnętrznego, widoku bez drzwi/pokryw lub widoku wnętrza bez 

osłon.

 konfigurator ENYGUIDE sam dobiera takie elementy jak np. 

zestawy łączeniowe obudów, łączniki szyn zbiorcczych.

 nie jest konieczna czasochłonna instalacja programu. 

 EYGUIDE oblicza także współczynnik RDF dla projektowanej 

rozdzielnicy.

Narzędzie do konfi guracji rozdzielnic ENYGUIDE

Firma HENSEL oferuje pomoc w postaci bezpłatnego 

oprogramowania do projektowania ENYGUIDE. Umożliwia 

ono szybką i łatwą konfi gurację rozdzielnic.

Wszystkie parametry urządzeń są brane pod uwagę. Projektant 

potrzebuje ich do ustalenia danych znamionowych rozdzielnicy 

zgodnie z normą PN-EN 61439.

 prąd znamionowy obwodu, 

 liczba obwodów

 prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany.

Szybkie i łatwe projektowanie z użyciem narzędzi projektowych fi rmy Hensel

offl ine lub online za pośrednictwem Internetu

www.enyguide.pl
o

ww





Inc

Liczba 

obwodów

Icw

Krok 2: Projektowanie rozdzielnicy, testy i obliczenia



17

Narzędzia projektowe fi rmy HENSEL — 
szybki przegląd

Katalog 

główny

Strona internetowa 

fi rmy HENSEL
ENYGUIDE

Narzędzie do obli-

czania strat mocy 

Informacje o produkcie + zdjęcie produktu

Szczegółowe dane techniczne dotyczące produktów

Wymiary produktów na rysunku

Informacje dotyczące odpowiednich akcesoriów, takich jak 

płyty przepustowe

Informacje dotyczące aparatury modułowej, takich jak wyłączniki 

różnicowo - prądowe, listwy zaciskowe

Informacje dotyczące możliwości połączenia z innymi obudowami

Tworzenie rysunków z wymiarami

Automatyczne tworzenie dokumentacji projektowej

Automatyczne tworzenie list części i zamówień (format PDF, Excel 

lub ASCII)

Automatyczne uzupełnienie obowiązkowo wymaganych 

akcesoriów (np. zestawów do łączenia obudów)

Możliwość wygenerowania rysunku w 

formacie DXF (po wyeksportowaniu lub pobraniu)

Prezentacja produktu w formacie 3D

Obliczanie straty mocy zgodnie z normą PN-EN 61439

www.hensel-electric.pl

Online za pośrednictwem internetu

www.hensel-electric.pl

O

ww

Na stronie internetowej fi rmy 

HENSEL znajduje się pakiet usług dla 

projektantów:

Dostępne do pobrania ONLINE wszystkie 

materiały do projektowania zgodnego z normą 

PN-EN 61439!

ernetowej fi rmy 

duje się pakiet usług dla 

:

obrania ONLINE wszystkie

ojektowania zgodnego z normą 

Weryfi kacja dopuszczalnego wzrostu 

temperatury zgodnie z normą PN-EN 61439-1.

Narzędzie automatycznie oblicza bilans cieplny 

rozdzielnicy biorąc pod uwagę straty cieplne 

zainstalowanych urządzeń oraz możliwości 

wyemitowania strat mocy, a także współczynnik 

RDF (w stosownych przypadkach).

Narzędzie obliczeniowe ONLINE fi rmy HENSEL do weryfi kacji dopuszczalnego wzrostu 

temperatury

STRONA 
INTERNETOWA
FIRMY HENSEL
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Firma HENSEL (producent systemu) potwierdza przeprowadzenie 

w/w testów wystawiając deklarację zgodności. Potwierdza ona, 

że system rozdzielczy charakteryzuje się wymienionymi na liście 

właściwościami i spełnia wymogi obowiązującej normy PN-EN 

61439.

Jeśli prefabrykator rozdzielnicy korzysta z produktów, które 

już zostały przetestowane przez producenta systemu, nie ma 

obowiązku przeprowadzania własnego testu. 

Prefabrykator rozdzielnicy musi załączyć deklarację zgodności 

producenta systemu do dokumentacji zmontowanej przez siebie 

rozdzielnicy.

Wszystkie informacje dotyczące dokumentacji można znaleźć na 

stronach 33-34 opisanych "Krok 5".

Przestrzeganie dyrektywy niskonapięciowej LVD2014/35UE 

jako podstawy prawnej musi zostać potwierdzone deklaracją 

zgodności.

Przed rozpoczęciem projektowania: 

należy określić parametry systemu rozdzielczego spełniające wymagania miejsca instalacji.

Firma HENSEL — jako dostawca produktów i strona odpowiedzialna za system rozdzielczy (producent pierwotny) — wykonała już znaczną 

ilość testów wymaganych od producenta pierwotnego. Dotyczą one materiału i zachowania zestawu (rozdzielnicy) podczas pracy. 

Testy, które zostały już wykonane przez fi rmę HENSEL 

(producenta systemu)
Rozdział normy

Test wykonany przez 

fi rmę HENSEL

Wytrzymałość materiałów i części

- odporność na korozję

10.2

10.2.2

Właściwości materiałów izolacyjnych

- stabilność termiczna obudów

-  odporność materiałów izolacyjnych na nadmierne ciepło i ogień 

wywołane wewnętrznymi zjawiskami elektrycznymi

- odporność na promieniowanie ultrafi oletowe (UV)

- podnoszenie

- wytrzymałość na uderzenia mechaniczne

- znakowanie

10.2.3

10.2.3.1

10.2.3.2

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

Stopień ochrony zestawów 10.3

Testy przeprowadzone przez fi rmę Hensel

Dokumentacja dostarczana przez producenta systemu

Firma HENSEL potwierdza, że właściwości systemu 
rozdzielczego są zgodne z normą PN-EN 61439, 
przedkładając deklarację zgodności.

Krok 2: Projektowanie rozdzielnicy, testy i obliczenia

Deklaracje zgodności fi rmy HENSEL do pobrania ze strony:

www.hensel-electric.pl

D

ww

Dane techniczne

Deklaracja zgodności

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych

Deklaracja Zgodności 

z dyrektywami UE       Nr./No. K 2010b-pl

Declaration of EC-Conformity      

Produkt,

The product

 Określenie typu / Type: Mi - system rozdzielnic skrzynkowych 

   Mi-Distributor

   Typu / type: Mi  ....

 Producent: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6

   57368 Lennestadt

 Opis: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe „PSC“

 Description: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies “PSC”

do którego ta deklaracja się odnosi, jest zgodny z następującymi normami i dokumentami:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norma / Standard: DIN EN 61439-2

   EN 61439-2 

   IEC 61439-2

i jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

   Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EG

   Low voltage directive 2006/95/EC

   Dyrektywa EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/WE

   Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC

Ta deklaracja zgodności odpowiada Europejskiej Normie EN 17050-1 „Ogólne wymagania dla deklaracji zgodności wystawianych przez  

dostawców“. Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG jest członkiem ALPHA przy VDE. Dokument ten uznawany jest na całym świecie jako 

deklaracja producenta spełniania wymagań wymienionych wyżej krajowych i międzynarodowych norm.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1  „General requirements for supplier‘s declaration of  

conformity“. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA at VDE. 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 przyznania znaku CE:  2012 

Year of affixing CE-Marking.

 

Data wydania:  31.03.2015

Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Dyrektor techniczny -  

- Technical Managing Director -

Dane techniczne

Deklaracja zgodności

ENYSTAR

Deklaracja Zgodności 

z dyrektywami UE       Nr./No. ENY 2009b-pl

Declaration of EC-Conformity      

Produkt,

The product

 Określenie typu / Type: ENYSTAR  

  Typu / type: FP  ....

 Producent: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer. Gustav-Hensel-Straße 6

  57368 Lennestadt

 Opis: Rozdzielnice do 250A „DBO”

 Description: Distribution boards up to 250A “DBO”

do którego ta deklaracja się odnosi, jest zgodny z następującymi normami i dokumentami:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norma / Standard: DIN EN 61439-3

  EN 61439-3

   IEC 61439-3

i jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EG

  Low voltage directive 2006/95/EC

Ta deklaracja zgodności odpowiada Europejskiej Normie EN 17050-1 „Ogólne wymagania dla deklaracji zgodności wystawianych przez  

dostawców“. Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG jest członkiem ALPHA przy VDE. Dokument ten uznawany jest na całym świecie jako 

deklaracja producenta spełniania wymagań wymienionych wyżej krajowych i międzynarodowych norm.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1  „General requirements for supplier‘s declaration of  

conformity“. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA at VDE. 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 przyznania znaku CE: 2013 

Year of affixing CE-Marking

 

Data wydania: 31.03.2015        

Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Dyrektor techniczny -  

- Technical Managing Director -
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W trakcie i po montażu: 

należy wykonać pomiary zbudowanej rozdzielnicy.

Raport z badania wyrobu Arkusz 1

Nr
Rodzaj 
badania*

Opis badania
Rozdział normy 
PN-EN 61439

Wynik badania Wykonujący badanie

1 S
Stopień ochrony obudów 

(uszczelnienia, pokrywy ochronne)
11.2

2 S/P Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe 11.3

3 S/P
Ochrona przeciwporażeniowa 

i integralność obwodu ochronnego
11.4

4 S
Wbudowanie elementów wyposażenia  

do tego przeznaczonych
11.5

5 S/P Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia 11.6

6 S Zaciski do przewodów zewnętrznych 11.7

7 P
Działanie mechaniczne

(elementy napędowe, zamki)
11.8

8 P Właściwości dielektryczne 11.9           MΩ

Badanie wytrzymałości napięciem o częstotliwości sieciowej należy wyko-

nać na wszystkich obwodach, zgodnie z rozdziałem 10.9.2 normy PN-EN 

61439-1 z czasem przykładania napięcia przez 1 s. Napięcie probiercze 

dla rozdzielnic i sterownic elektrycznych z napięciem znamionowym izolacji 

pomiędzy 300–690 V AC wynosi 1890 V. Wartości testowe dla różnych 

napięć znamionowych izolacji są podane w tabeli 8 normy PN-EN 61439-1.

Wartości napięć  

probierczych
 
 

          V AC

Alternatywnie w przypadku zestawów rozdzielnic o wartościach zabez-

pieczeń w obwodzie zasilania do 250 A stosuje się pomiar rezystancji 

izolacji za pomocą miernika rezystancji izolacji przy napięciu co najmniej 

500 V prądu stałego. Wynik jest dodatni, jeśli rezystancja izolacji wynosi 

co najmniej 1000 Ω / V.

Rezystancja izolacji
 
 
           Ω/V  

9 P Oprzewodowanie, działanie łączeniowe i funkcja 11.10

S — kontrola wzrokowa

P — badanie za pomocą przyrządu mechanicznego lub elektrycznego

Wykonujący badanie: ............................................................

Data: ....................................................................................

Rozdzielnica / Sterownica niskonapięciowa (PSC), 

Weryfikacja według normy PN-EN 61439-2

Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania przez osoby postronne (DBO), 

Weryfikacja według normy PN-EN 61439-3

Zamawiający: ........................................................................................ Numer fabryczny: .....................................................

Nazwa wyrobu: ..................................................................................... Nr zlecenia produkcyjnego: .......................................

Wykonane badania:

Udostępnione przez firmę Hensel Polska Sp. z o. o., do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

X

Zakład budowlany Dobry Dom

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

09.07.2013

W. Hess

00934

23079Rozdzielnica główna RG1

Prefabrykator rozdzielnicy musi załączyć raport dotyczący 

testów (raport z badania wyrobu) (Arkusz 1) do dokumentacji 

zmontowanej przez siebie rozdzielnicy. 

Wszystkie informacje dotyczące pomiarów / sprawdzenia wyrobu 

można znaleźć na stronach 30-31 opisanych "Krok 3".

Montaż rozdzielnicy jest kontrolowany i weryfi kowany za pomocą 

badania wyrobu.

Jeśli prefabrykator korzysta z informacji pochodzących 

z katalogów, instrukcji technicznych i przewodników montażowych 

dostarczonych przez producenta systemu, liczba pomiarów 

zmontowanej rozdzielnicy zostaje ograniczona do minimum.

Prefabrykator rozdzielnicy jako producent zestawu (rozdzielnicy) 

musi również przeprowadzić testy wykonanych przez siebie prac 

i udokumentować je zgodnie z normą PN-EN 61439 za pomocą 

raportu z badania wyrobu (Arkusz 1). Badania te zostały opisane na 

stronach 30–31.

... i dokumentuje bezpieczeństwo wykonanego przez siebie 
montażu zgodnie z normą PN-EN 61439 za pomocą raportu z 
badania wyrobu.

Prefabrykator rozdzielnicy sprawdza swój zakres prac ...

Testy wykonywane przez prefabrykatora rozdzielnicy Rozdział normy
Prefabrykator rozdzielnicy 

musi zapewnić testy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe 10.4 za pomocą badania wyrobu

Ochrona przeciwporażeniowa i integralność obwodów ochronnych

-  skuteczna ciągłość połączeń uziemiających pomiędzy dostępnymi 

częściami przewodzącymi zestawu a obwodem ochronnym

10.5

10.5.2

za pomocą badania wyrobu

Wbudowanie łączników i elementów wyposażenia 10.6 za pomocą badania wyrobu

Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia 10.7 za pomocą badania wyrobu

Zaciski do przewodów zewnętrznych 10.8 za pomocą badania wyrobu

Właściwości dielektryczne

- napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

- napięcie wytrzymywane udarowe

10.9

10.9.2

10.9.3

za pomocą badania wyrobu

Weryfi kacja przyrostu temperatury 10.10 w drodze obliczeń 

podczas procesu projektowania

Wytrzymałość zwarciowa 10.11 w drodze obliczeń 

podczas procesu projektowania

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 10.12 w drodze obliczeń 

podczas procesu projektowania

Działanie mechaniczne   10.13 za pomocą badania wyrobu

Testy, które muszą być wykonane przez prefabrykatora rozdzielnicy

Raport z badania wyrobu w formie edytowalnej do 

pobrania ze strony: 

www.hensel-electric.pl

p

ww
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Ustalenie prądu znamionowego krótkotrwałego wytrzymywanego (Icw) obwodu zestawu

Zestaw (rozdzielnica) musi zostać zaprojektowany tak, żeby 

wytrzymywał obciążenia 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. fi rma 

HENSEL, jest odpowiedzialny za pomiar wytrzymałości 

zwarciowej elementów systemu, np. podając wartość Icw szyn 

zbiorczych.

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany jest ustalany na 

podstawie wartości IK", Icw, Icp, Icu.

Krok 1: 
Ustalenie mocy transformatora i ustalenie wartości IK" 

Wartość IK" można ustalić, zapoznając się z tabelą 1.

Alternatywnie, wartość IK" jest obliczana za pomocą wzoru:

SN ∙ 100

 3 ∙ UN ∙ Uk 

IK" =

IK"  w kA

SN w kVA

UN w V

Uk w %  

Transformator

SN = 250 kVA                        patrz tabliczka znamionowa

UN = 400 VAC                        patrz tabliczka znamionowa

IN = 360A                            patrz tabela 1

IK" = 9.025 kA                       patrz tabela 1

Urządzenie wykorzystywane 

w systemach rozdzielczych 

fi rmy HENSEL

Wytrzymałość 

zwarciowa 

Szyny zbiorcze 250 A / 400 A ICW =15 kA / 1s

Rozłącznik bezpiecznikowy 

NH1 250 A
ICC = 80 kA / 690 V AC

Rozłącznik izolacyjny 400 A ICC = 100 kA / 415 V AC

Rozłącznik izolacyjny 250 A ICC = 50 kA / 415 V AC

MCCB 160 A / 250 A
ICS = ICU = 8 kA / 690 V AC

ICS = ICU = 36 kA / 415 V AC

Wartości dla innych urządzeń można uzyskać u ich producentów 

lub w materiałach katalogowych fi rmy HENSEL!

Tabela 2: Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany wyposażenia 

wykorzystywanego w rozdzielnicach fi rmy HENSEL

Tabela 1: 

Fragment z katalogu głównego fi rmy HENSEL

Moc zna-

mionowa 

transforma-

tora

Prąd znamio-

nowy przy 

napięciu zna-

mionowym 

Un=400 V AC

Początkowy 

prąd zwarcia 

przy Uk = 4%

Początkowy 

prąd zwarcia 

przy Uk = 6%

SN w kVA IN w A IK" w kA IK" w kA

100 144 3.610 2.406

160 230 5.776 3.850

250 360 9.025 6.015

315 455 11.375 7.583

400 578 14.450 9.630

MDB = rozdzielnica główna

SDB = podrozdzielnica zasilana z rozdzielnicy głównej

IK"

UN = 400 VAC

Transfor-
mator

Przykład:

Krok 2: Projektowanie rozdzielnicy, testy i obliczenia
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Ustalenie prądu znamionowego 

krótkotrwałego wytrzymywanego ICW MDB Ustalenie prądu znamionowego 

krótkotrwałego wytrzymywanego ICW SDB

Krok 2:
Ustalenie prądu znamionowego krótkotrwałego 

wytrzymywanego ICW rozdzielnicy głównej (MDB)

Ustalenie najniższej wartości prądu znamionowego krótkotrwałego 

wytrzymywanego ICW urządzenia zainstalowanego w rozdzielnicy 

głównej.

Najniższa wartość dla urządzeń: ICC / ICU = 36 kA 

Najniższa wartość dla szyn zbiorczych: ICW = 15 kA

dlatego: ICW(MDB) = 15 kA

  ICW(MDB) ≥ IK" 

  15 kA ≥ 9.025 kA 

Zainstalowane urządzenia 

w MDB
ICW lub ICU

Rozłącznik izolacyjny 400 A ICC = 100 kA *

Szyny zbiorcze 400 A Icw = 15 kA / 1s *

MCCB 250 A
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC

Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

*patrz tabela 2

Krok 3:
Ustalenie prądu znamionowego krótkotrwałego 

wytrzymywanego ICW podrozdzielnicy (SDB)

Ustalenie najniższej wartości prądu znamionowego krótkotrwałego 

wytrzymywanego ICW urządzenia zainstalowanego w 

podrozdzielnicy.

Najniższa wartość dla urządzeń: ICC / ICU = 36 kA 

Najniższa wartość dla szyn zbiorczych: ICW = 15 kA

dlatego:  ICW(SDB) = 15 kA

  ICW(SDB) ≥ IK"

  15 kA ≥ 9.025 kA 

Zainstalowane urządzenia 

w SDB
ICW 

Rozłącznik izolacyjny 250A ICC = 50 kA *

Szyny zbiorcze 250 A Icw = 15 kA / 1s *

MCCB 160 A
Ics = Icu = 8 kA / 690 V AC

Ics = Icu = 36 kA / 415 V AC*

*patrz tabela 2

Droga przypływu prądu zwarciowego od transformatora do miejsca zwarcia

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany rozdzielnicy 

wynika z prądu znamionowego krótkotrwałego wytrzymywanego 

zainstalowanego wyposażenia i szyn zbiorczych. 

Pierwotny producent, jakim jest fi rma 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 podać tę wartość w dokumentacji 

rozdzielnicy!

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (ICW) musi spełniać 

następujące wymagania:

ICW(SDB) ≥ Icp(MDB)

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (ICW) podrozdzielnicy 

jest ustalany w taki sam sposób, jak w przypadku rozdzielnicy głównej.

Najniższa wartość spośród wszystkich urządzeń podrozdzielnicy 

stanowi również wartość maksymalnego prądu znamionowego 

krótkotrwałego wytrzymywanego ICW podrozdzielnicy. 

Prefabrykator rozdzielnicy musi podać tę wartość w dokumentacji 

podrozdzielnicy!

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany ICW 

rozdzielnicy MDB musi być równy lub większy od prądu 

zwarciowego IK" transformatora.

Icw (MDB) ≥ IK" (transformator)

W tej analizie tłumienie kabla pomiędzy transformatorem 

a rozdzielnicą MDB nie jest brane pod uwagę. Tłumienie kabla 

może oznaczać zmniejszenie prądu zwarciowego IK". Spodziewany 

prąd zwarciowy Icp w miejscu instalacji rozdzielnicy MDB jest 

mniejszy niż wartość IK" transformatora z powodu tłumienia kabla.

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 tłumienie 

kabla spowodowane odległością i związaną z nią długością kabla 

między transformatorem a podrozdzielnicą (SDB). Tłumienie kabla 

zmniejsza wartość IK" transformatora.

Icw(SDB) ≥ Icw(MDB) > Icp ≥ IK" (transformator)

Jeśli dokonanie obliczenia jest niemożliwe, można przyjąć, że Icp = IK". 

400 A

ICWIcp

250 A

ICWIcp

MDB SDB

Rozdzielnica główna (MDB) Podrozdzielnica (SDB)

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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Prądy znamionowe i prądy zwarciowe standardowych 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

IN =
SN

IK" =
IN

∙ 100
√
–
3xUN UK(%)

Dane znamionowe transformatorów

Napięcie 

znamionowe UN

230/400 V 400/690 V

Napięcie 

zwarciowe UK 4% 6% 4% 6%

Moc znamionowa 

SN

Prąd zna-

mionowy IN

Prąd zwarciowy IK" Prąd znamionowy 

IN

Prąd zwarciowy IK"

(kVA) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

  50   72 1805 - 42 1042 -

100 144 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

Norma PN-EN 61439-1, rozdział 5.3.1 

Prąd znamionowy zestawu rozdzielnicy (InA) 

Prąd znamionowy zestawu rozdzielnicy (InA) to maksymalny 

dopuszczalny prąd obciążeniowy, dla którego zestaw rozdzielnicy 

jest zaprojektowany i który może rozdzielać. Jest to mniejsza 

wartość z sumy prądów znamionowych obwodów zasilających 

w obrębie zestawu używanego równolegle oraz prądu całkowitego, 

który główna szyna zbiorcza może rozdzielać w określonym 

układzie zestawu.

Prąd znamionowy zestawu (rozdzielnicy) (InA) jest ustalany na 

podstawie prądu znamionowego wbudowanego urządzenia 

w sekcji zasilającej lub prądu znamionowego szyn zbiorczych.

Prąd znamionowy sekcji zasilającej (InA) stanowi, zgodnie 

z rozdziałem 10.10.4.2.1c normy PN-EN 61439-1, 80% prądu 

znamionowego wbudowanego urządzenia w sekcji zasilającej 

lub 80% prądu znamionowego szyn zbiorczych. 

Przykład

Ustalenie prądu znamionowego zestawu (rozdzielnicy) InA:

Prąd znamionowy MCCB = 400 A

z czego 80%: (400 A x 0,8) = 320 A

Prąd znamionowy zestawu (rozdzielnicy): InA =  320 A

Ustalenie prądu znamionowego (InA) zestawu (rozdzielnicy)

InA

Krok 2: Projektowanie rozdzielnicy, testy i obliczenia
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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 konkretny 

obwód obciążony samodzielnie w normalnych warunkach pracy." 

Prąd znamionowy obwodu odbiorczego (InC)

Najpierw wybierane jest urządzenie instalacyjne obwodów 

odbiorczych na podstawie funkcji elektrycznej, np. bezpieczniki, 

wyłączniki, rozłączniki izolacyjne, itd.

Następnie ta krótka lista jest rozpatrywana pod kątem prądu 

znamionowego obwodów (Inc).

Prąd znamionowy obwodu (Inc) nie może przekroczyć 80% 

prądu znamionowego zainstalowanego urządzenia (norma 

PN-EN 61439-1, rozdział 10.10.4.2.1c).

Wybór zainstalowanego urządzenia obwodów odbiorczych na podstawie 

prądu znamionowego obwodów InC

Przykład 1:

z określonym prądem roboczym

Przykład 2: 

bez określania prądu roboczego

Jeśli został określony prąd roboczy (IB), 

musi zostać obliczony prąd znamionowy 

zainstalowanego urządzenia. 

Wynika on z dzielenia prądu roboczego 

przez współczynnik 0,8 zgodnie z normą 

PN-EN 61439

Jeśli nie został określony prąd roboczy (IB), 

wybierane jest urządzenie instalacyjne i 

obliczany jest prąd znamionowy obwodu (Inc).

Przykładowy prąd roboczy: 180 A

180 A: 0,8 = 225 A

Prąd znamionowy zainstalowanego 

urządzenia musi wynosić co najmniej 

225 A. Następna wielkość dla 

MCCB to 250 A.

Przykładowy wybór urządzenia: 

MCCB: 250 A

250 A x 0,8 = 200 A

Maksymalny prąd znamionowy obwodu Inc 

wynosi 200 A.

Prąd znamionowy obwodu Inc wynosi 200 A.

Przykład: 

MCCB

Krok 2: Projektowanie rozdzielnicy, testy i obliczenia
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Ustalenie prądu roboczego (IB)

Tabela 101 z normy PN-EN 61439

Liczba obwodów odbiorczych

Rozdzielnica systemu Mi

PN-EN 61439-2

Rozdzielnica systemu 

ENYSTAR

PN-EN 61439-3

przyjęty współczynnik 

obciążenia

przyjęty współczynnik 

obciążenia

2–3 0,9 0,8

4–5 0,8 0,7

6–9 0,7 0,6

10 lub więcej 0,6 0,5

Prąd roboczy IB jest niezbędny do ustalenia dopuszczalnego wzrostu 

temperatury (strat mocy).

Prąd roboczy (IB) może zostać określony. 

 Jeśli nie został określony prąd roboczy (IB), obliczany jest on na 

podstawie wzoru.

 W związku z tym oprócz już ustalonego prądu znamionowego 

obwodu (Inc), brana jest również pod uwagę liczba obwodów. 

Jak pokazano w tabeli 101, przyjęty współczynnik obciążenia do 

obliczenia prądu roboczego (IB) może być używany w zależności 

od liczby obwodów. 

Prąd roboczy IB jest obliczany według wzoru: 

IB = Inc x przyjęty współczynnik obciążenia

Ustalenie prądu roboczego IB

Przykład 1:

z określonym prądem roboczym

Przykład 2: 

bez określania prądu roboczego

Klient określa prąd 

znamionowy roboczy IB.

Wartość IB jest obliczana według wzoru: 

IB = Inc x przyjęty współczynnik obciążenia

Można użyć przyjętego współczynnika 

obciążenia z tabeli 101.

Przykład

Prąd roboczy: 180 A

Przykład 

Liczba obwodów odbiorczych:   3

Przyjęty współczynnik obciążenia 0,9

Inc = 200 A

200 A x 0,9 = 180 A

Prąd roboczy IB wynosi 180 A.

IB = 180 A

Prąd roboczy IB wynosi 180 A.

IB = 180 A

Inc x   przyjęty współczynnik obciążenia = IB

InA
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Obliczenie straty mocy (PV)

Dopuszczalna strata mocy PV dla całego zestawu jest obliczana na 

podstawie różnicy między

-  stratami mocy możliwymi do wyemitowania przez obudowę 

rozdzielnicy 

- stratami mocy zainstalowanych w rozdzielnicy urządzeń, szyn

zbiorczych i przewodów.

Ustalenie strat mocy jest szybkie i łatwe dzięki narzędziu 

obliczeniowemu fi rmy HENSEL. 

Narzędzie dostępne na stronie www.hensel-electric.pl

Narzędzie do obliczania dopuszczalnego wzrostu temperatury fi rmy 

Hensel dostępne ONLINE!

Sprawdza ono rozdzielnicę pod względem dopuszczalnego 

wzrostu temperatury zgodnie z normą PN-EN 61439-1, rozdział 

10.10. 

Narzędzie automatycznie oblicza stratę mocy zainstalowanych 

urządzeń i moc możliwą do wyemitowania, a także współczynnik 

RDF (w stosownych przypadkach).

Narzędzie dostępne na stronie www.hensel-electric.pl

Po wprowadzeniu danych dotyczących zainstalowanych 

urządzeń, systemu szyn zbiorczych i używanych obudów 

narzędzie obliczeniowe automatycznie ustala moc dającą się 

wyemitować i straty mocy zainstalowanych urządzeń, a także 

współczynnik RDF (w stosownych przypadkach).

Wynikiem jest różnica między możliwą do wyemitowania przez 

obudowę mocą a stratami mocy zainstalowanych w rozdzielnicy 

urządzeń. Może być on dodatni lub ujemny.

  W przypadku wyniku dodatniego dopuszczalny wzrost 

temperatury zestawu jest akceptowany.

  W przypadku wyniku ujemnego istnieje ryzyko przegrzania.

Można temu zapobiec, wybierając większe lub dodatkowe 

obudowy, dzięki czemu zostanie zwiększona możliwość 

oddawania ciepła do otoczenia.

 Kolejną możliwością jest zmniejszenie strat mocy zainstalowanych 

urządzeń. 

Ponieważ liczby zainstalowanych urządzeń nie można zmniejszyć, 

można obliczeniowo zredukować straty mocy, stosując 

znamionowy współczynnik jednoczesności (RDF).  

Online za pośrednictwem internetu

www.hensel-electric.pl

O

ww
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Ustalenie znamionowego współczynnika jednoczesności (RDF)

Ustalenie znamionowego współczynnika jednoczesności (RDF)

Przykład 1:

z określonym prądem roboczym

Przykład 2: 

bez określania prądu roboczego

Klient określa prąd roboczy IB. 

Wartość ta jest stosowana we wzorze 1.

RDF = 
IB według specyfi kacji klienta 

                           Inc

w przypadku wyniku dodatniego współczynnik 

RDF odpowiada przyjętemu współczynnikowi 

obciążenia.

w przypadku wyniku ujemnego 

współczynnik RDF musi zostać ustalony 

w drodze obliczeń. W tym celu używane 

są wartości pochodzące z narzędzia 

obliczeniowego dotyczące mocy 

możliwej do wyemitowania i strat mocy 

zainstalowanych urządzeń.

Przykład: IB =180 A i Inc = 200 A

RDF = 
180 A    

= 0,9
           200 A

Przykład: 

wynik z narzędzia obliczeniowego to 0,9.

RDF = 0,9 RDF = 0,9

Online za pośrednictwem internetu

www.hensel-electric.pl

O

ww

RDF =  
możliwa do wyemitowania moc   

           straty mocy zainstalowanych urządzeń

Norma PN-EN 61439 -1, rozdział 5.4 

Współczynnik znamionowy jednoczesności RDF (Rated Diversity Factor) 

"jest wartością prądu znamionowego w jednostkach względnych, przypisaną 

przez producenta zestawu, jaką obwody wyjściowe zestawu mogą być ciągle i 

jednocześnie obciążone, z uwzględnieniem wzajemnych wpływów cieplnych"

 Określony prąd roboczy

 Jeśli prąd roboczy (IB) jest określony, (nie jest obliczony), 

można użyć wzoru 1 do ustalenia znamionowego współczynnika 

jednoczesności (RDF).

Obliczony prąd roboczy 

Jeśli prąd roboczy (IB) jest obliczony, znamionowy współczynnik 

jednoczesności (RDF) jest ustalany na podstawie straty mocy (PV).

Wzór 1:

RDF = 
IB 

           Inc
RDF =  

możliwa do wyemitowania moc   

           straty mocy zainstalowanych urządzeń

Wzór 2:

   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.

Narzędzie obliczeniowe ONLINE 

fi rmy HENSEL generuje 

raport z danymi dotyczącymi 

dopuszczalnego wzrostu temperatury 

zgodnie z rozdziałem 10.10 normy 

PN-EN 61439-1 w postaci pliku PDF.

Krok 2: Projektowanie rozdzielnicy, testy i obliczenia
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Sprawdzenie rozdzielnicy pod kątem dopuszczalnego wzrostu temperatury zgodnie z normą 
PN-EN 61439-1, rozdział 10.10.

Narzędzie obliczeniowe fi rmy HENSEL

Wystarczy wprowadzić odpowiednie dane 

techniczne i odczytać wynik!

1.  Typ / temperatura 

(Typ systemu i warunki 

otoczenia)

2.  Strata mocy 

cieplnej 

zainstalowanego sprzętu 

(podłączenie do publicznego 

systemu zasilania energią)

3.  Straty mocy zainstalo-

wanych szyn zbiorczych 

4.  Straty mocy możliwe do 

wyemitowania przez 

obudowy 

5.  Opcjonalne dane 

dotyczące projektu

6.  Ustalenie 

współczynnika RDF:

narzędzie obliczeniowe 

umożliwia ustalenie 

współczynnika RDF

7.  Sprawdzenie rozdzielnicy pod kątem dopuszczalnego wzrostu 

temperatury zgodnie z rozdziałem 10.10 normy PN-EN 61439-1 

Narzędzie obliczeniowe umożliwia wygenerowanie weryfi kacji w postaci 

pliku PDF.

Wartości ustalone za pomocą narzędzia 

obliczeniowego fi rmy HENSEL powinny zostać 

zawarte w dokumentacji na schemacie 

ideowym.

Online za pośrednictwem internetu

www.hensel-electric.pl

O

ww

F

A

C

D

E

1 4 5 6 7 8

1-F6 1-F7
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Firma HENSEL wspiera produkcję rozdzielnic 

za pomocą obszernych instrukcji montażu.
PASSION FOR POWER.

Do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Instrukcja montażu
Rozdzielnice systemu ENYSTAR 

do 250 A
z możliwością obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane 

(DBO) zgodnie z normą PN-EN 61439-3

12 13

ENYSTAR

Montaż

Ściank boczne, płyty przepustowe, głowica kablowa

Montaż płyty przepustowej 

Przyłóż płytę przepustowa do 

boku obudowy i przytwierdź 

ją przy pomocy klinów 

mocujących

 

W skład systemu wchodzi wie-

le rodzajów płyt przepustowych 

(z różnymi przetłoczeniami 

pod dławnice lub z dławnicami 

membranowymi)

Zamykanie ścianek za 

pomocą płyt bocznych

Przyłóż ściankę boczną do 

otworu w zewnętrznej ścianie 

rozdzielnicy i przytwierdź 

ją przy pomocy klinów 

mocujących.

Dławnice 

Włóż dławnicę do wybitego 

wcześniej otworu i przykręć 

nakrętkę.

Wprowadzanie kabli - wybi-

janie otworów pod dławnice

Wybijanie otworu w płycie 

przepustowej.

ENYSTAR

Montaż

Głowica kablowa, Poprzeczka

Montaż głowicy kablowej

Wytnij poprzeczkę ścianki 

bocznej. 

Przyłóż dolną część głowicy 

do boku z wyciętą poprzeczką 

i przytwierdź ją przy pomocy 

klinów mocujących. Można 

teraz zamontować gumowe 

dławnice.

Dzięki dwuczęściowej konst-

rukcji

można kabel wkładać

do rozdzielnicy od przodu.

Po włożeniu kabla należy

dławnicę zacisnąć opaską.

���Należy dopasować otwór w

dławnicy do średnicy kabla.

Poprzeczka

Aby ułatwić przeprowadzanie 

grubych żył między obudowa-

mi, montujemy wyjmowalną 

poprzeczkę.

Najpierw należy wyciąć

poprzeczki ścianek bocznych. 

Na koniec wkładamy wymienną

poprzeczkę i przytwierdzamy ją

przy pomocy klinów.

8 9

ENYSTAR

Montaż

ENYSTAR

Budowa systemu

Zdemontowanie ram łącznie 

z drzwiami

Należy odkręcić śruby łączące 

ramy z podstawami obudów.

Kompletowanie obudów 

według projektu 

Klucz uniwersalny zastępuje wkrętak, 

klucz trójkątny i kwadratowy 8 mm oraz 

klucz dwu-piórowy.

Drzwi otwierane za pomocą narzędzi 

uniemożliwiają swobodny dostęp osób 

niepowołanych

Drzwi otwierane manualnie w stre-

fach, gdzie osoby bez kwalifikacji 

elektrotechnicznych mogą obsługiwać 

aparaturę

Obsługa

Wyraźna separacja obszarów 

do obsługi przez osoby bez 

kwalifikacji elektrotechnicz-

nych (osoby postronne) i 

przeznaczonych dla elektry-

ków.

Różne głębokości obudów

pozwalają na instalację 

urządzeń o różnych 

wysokościach.

Głębokości budów wielkości 3 

i 4 mogą być zwiększone o 50 

mm przez zastosowanie ram 

pośrednich. 

Modułowy system obudów z 

rastrem 90 mm pozwalający 

na budowę dowolnej 

wielkości i kształtu rozdziel-

nic.

Obudowy można łączyć 

we wszystkich kierunkach 

dopasowując się do miejsca 

instalacji.

1

2

3

4

Głębokość obudowy 

- otwieranej manualnie

1
8
6

- otwieranej za pomocą narzędzi

Rama pośrednia  

zwiększająca głębokość obudowy  

o 50 mm  

- otwieranej manualnie

��
�

�	
���

- otwieranej za pomocą narzędzi
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ENYSTAR

Okablowanie

Zaciski

Bezpośrednie podłączanie

żył do szyn zbiorczych

Możliwości zacisków do 

bezpośredniego przyłączenia 

do szyn zbiorczych - patrz 

katalogi firmy HENSEL

Okablowanie

Dobierając zaciski do 

bezpośredniego przyłączania 

do szyn zbiorczych należy 

brać pod uwagę przekrój żyły, 

grubość szyny oraz ilość mie-

jsca pod osłoną.

Do łączenia szyn zbiorczych z 

aparatami dla prądów od 100 

do 250 A zaleca się stosowa-

nie szyn elastycznych.

Bezpośredniemu podłączaniu 

szyn elastycznych do 

aparatów z końcówką płaską 

M 10 służą zaciski VA ... .

Szyny elastyczne Mi VS ... 

podłącza się do szyn zbiorc-

zych za pomocą zacisków  

KS ... .

Kable zewnętrzne należy 

podłączać do aparatów z 

płaską końcówką M10 za 

pomocą zacisków DA 185.

Przykład: 

Okablowanie za pomocą szyny elastycznej Mi VS250, zacisków do bezpośredniego przyłącze-

nia do szyn zbiorczych KS .. i zacisków do przyłączenia szyn elastycznych VA 400.

Width

 
 

 

For busbar boxes with 

covers for the combination 

with fusegear 

and blanking strips

	
�
�

��
�
�	
��
��

11 mm

��
�
�	
��
��

PE 

N

L1

L2

L3

��
�
�	
��
��

16 mm

��
�
�	
��
��

PE 

N

L1

L2

L3

��
�
�	
��
��

21 mm

��
�
�	
��
��

PE 

N

L1

L2

L3

��
�
�	
��
��

34 mm

��
�
�	
��
��

34 mm

��
�
�	
��
��

PE 

N

L1

L2

L3

��
�
�	
��
��

-L3, N 

E 

144 mm

International short forms of types of conductors

r (rigid) 
f (fl exible)

sol (solid) 
s (stranded) 

round 

conductors

sector-type 

conductors

round 

conductors

sector-type 

conductors

fl exible 

conductors

RE (round 

single)

SE (sector, 

solid)

RM (round 

stranded)

SM (sector,

stranded)

Width

11 mm

16 mm

21 mm

34 mm

34 mm

144 mm

InInternnaatitionnal sh

r r (rigid

sol (solid) 

round

conductors

sector-type 

conductors

RE (round 

single)

SE (sector, rr

solid)

 ENYSTAR  

Accessories 

Terminals for direct busbar connections for cables and laminated wiring strip

Hint: For observance of insulation resistance clearances of 10 mm are necessary between different potentials 

and of 15 mm between conductive metal parts.

Type Cable cross-

section

Type of 

conductor

Wiring strip For busbars Tightening 

torque

KS 16 F 1,5-16 mm2 Cu ... x 5 mm 4 Nm

KS 35 F 4-35 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm 6 Nm

KS 70 F 10-70 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm 10 Nm

KS 150 F 35-150 mm2 Cu/Alu* 250 A: Mi VS 250 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

12 Nm

KS 240/12 35-240 mm2 Cu/Alu* 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

40 Nm

AM RK 150 Connection module 35-150 mm²
 �  for the installation in busbar boxes with covers
 �  5-pole
 � space units: 8

L1-L3, N:  

35-150 mm²  Cu

 PE: 10-70 mm²  Cu  

250 A: Mi VS 250

160 A: Mi VS 160

12 x 5 mm  12.0 Nm L1-L3, N 

 10.0 Nm PE 

*  Prior to connection, aluminium conductors must be prepared according to the appropriate technical re-

commendations, see technical information Aluminium conductors.

Bezpośrednie podłączenie żyły 

miedzianej do szyny zbiorczej 

za pomocą KS 150 

lub modułu przyłączeniowego  

AM RK 150.

ENYSTAR

Okablowanie

Mi SA 1210 

Szyny elastyczne można w 

prosty sposób wyginać, aby 

optymalnie je poprowadzić 

wewnątrz obudowy.

Szyna elastyczna

Należy odizolować końcówkę 

szyny elastycznej na odpo-

wiednią długość. 

Dla uzyskania kąta prostego 

szyny elastycznej należy ją ugiąć  

o 180°, a następnie odgiąć 

w płaszczyźnie szyny do kąta 

prostego.

Osłony izolacyjne szyn 

zbiorczych

Ze względów bezpieczeństwa 

zaleca się nakładanie osłon 

izolacyjnych na szyny zbiorcze.

N P

Zacisk do połączenia szyny

elastycznej do aparatu  

Szyna elastyczna  

Mi VS ...

Zaciski do bezpośred-

niego przyłączenia do

aparatu DA 185

Zacisk bezpośredniego

przyłączania do szyn

zbiorczych

Rozdzielnice systemu ENYSTAR do 250 A z możliwością 

obsługiwania przez osoby niewykwalifi kowane (DBO) 

zgodnie z normą PN-EN 61439-3

Instrukcje montażu dla poszczególnych systemów rozdzielnic

Krok 3: Montaż rozdzielnicy

Instrukcja montażu rozdzielnic systemu ENYSTAR do pobrania ze strony:

www.hensel-electric.pl
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ww
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Instalacja i warunki 

otoczenia

Obszary instalacji i stopień 

ochrony, zapobieganie

kondensacji wewnątrz obudów,

daszki osłonowe

Montaż 

zawiasy pokryw, wybijanie 

ścianek obudów, montaż 

obudów, płyty przepustowe, 

głowice kablowe, dławnice, 

ramy pośrednie, zestawy do 

łączenia obudów

Rodzaj mocowania 

bezpośrednie, szyny 

montażowe, ramy montażowe

Instalacja urządzeń

płyty montażowe, szyny 

nośne, zaciski PE i N, 

zabezpieczenie przed dostępem 

do niebezpiecznych części/

pokrywy

Okablowanie 

systemy szyn zbiorczych, 

zaciski połączeniowe, 

szyny elastyczne, zaciski 

zasilające, zaciski bezśrubowe 

FIXCONNECT®, podłączanie 

przewodów aluminiowych

Badanie wyrobu 

weryfi kacja / inspekcja / raport 

z badania wyrobu, znakowanie, 

sprawdzenie i pomiary 

przed oddaniem instalacji 

do eksploatacji, deklaracje 

zgodności

25

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych

Okablowanie 

Zaciski

Bezpośredni podłączanie 

żył do szyn  zbiorczych

Możliwości zacisków do 

bezpośredniego przyłączenia 

do szyn zbiorczych - patrz 

katalogi firmy HENSEL

346 347

Typ Leiter-

querschnitt

Leiterart Verdrahtungs-

band

für Sammel-

schienen

Anzugs-

dreh-

moment

Breite 250 A
N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

400 A
N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

630 A
N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

250 A
N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

400 A
N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

630 A
N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10

250 A
N: 12x5

L1-L3: 12x10

PE: 12x5

400 A
N: 12x10

L1-L3: 20x10

PE: 12x5

630 A
N: 25x10

L1-L3: 30x10

PE: 12x10
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KS 35 F 4-35 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm 6 Nm 16 mm 1) �
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KS 70 F 10-70 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160

... x 5 mm 10 Nm 21 mm 1) �
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KS 70 Z 10-70 mm2
Cu 100 A: Mi VS 100

160 A: Mi VS 160
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KS 120 F 25-120 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400

... x 5 mm 20 Nm 25 mm 1) �
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KS 120 Z 25-120 mm2 Cu 250 A: Mi VS 250

400 A: Mi VS 400
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KS 240/12 Cu 35-240 mm2

Alu 35-185 mm2

Cu / Alu* - 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

40 Nm 34 mm �
�	
��
��
��

�

�� ��

KS 150 35-150 mm2 Cu 630 A: Mi VS 630 12 x 5 mm /

12 x 10 mm

20 Nm 34 mm �
�	
��
��
��

�

�� ��

KS 185 95-185 mm2 Cu/Alu* - 20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

30 Nm 38 mm
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�	

KS 240 V - - 630 A: Mi VS 630 20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

30 Nm 38 mm
�	
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KS 300 120-300 mm2 Cu/Alu* - 20 x 10 mm /

25 x 10 mm /

30 x 10 mm

30 Nm 38 mm
�	

��
��

�

��
��
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 Mi-Verteiler  

Zubehör 

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Leiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, leitfähigen 

Metallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

*  Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet 

werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.

 Mi-Verteiler  

Zubehör 

Mi-Sicherungsgehäuse Diazed/Neozed Mi-NH-Sicherungsgehäuse, Sicherungs–

elemente und Sicherungslasttrennschalter

Mi-Sammelschienengehäuse

����

�������� ����

1) Klemmen im Lieferumfang der Funktionsgehäuse, siehe Gehäusebeschreibungen.

Internationale Kurzbezeichnung der Leiterarten

r (rigid) = starr f (fl exible) = fl exibel

 mit gasdicht verpresster 

Aderendhülse
sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

runde Leiter sektorförmige Leiter runde Leiter sektorförmige Leiter

M
i

D
K

K
V

M
i

D
K

K
V

Oprzewodowanie

Dobor zaciskow

bezpośredniego przyłączania

ze względu na przekroj i

funkcję obudowy.

Dobór zacisków 

bezpośredniego przyłączania 

wg przekroju przewodnika i 

rodzaju obudowy z funkcjami 

elektrycznymi.

Połączenia od 100 A do 630 A 

szyn zbiorczych z aparatami.

Izolowane szyny elastyczne 

zbudowane z wielu taśm 

miedzianych, dostarczane w 

odcinkach o długości 2000 

mm.

Bezpośrednie przyłączenie 

szyny elastycznej do aparatu 

z końcówką płaską M 10 za 

pomocą zacisku VA ...

Podłączenie szyn elastycznych 

Mi VS ... za pomocą zacisków 

KS .. do szyn zbiorczych.

Podłączenie zewnętrznego 

kabla do aparatu z płaską 

końcówką M 10 za pomocą 

zacisków do bezpośredniego 

przyłączania DA 240

Przykład: 

Oprzewodowanie za pomocą szyny elastycznej Mi VS 400, zacisków do bezpośredniego 

przyłączenia do szyn zbiorczych KS .. i zacisków do przyłączenia szyn elastycznych VA 400. 

Zacisk do połączenia szyny 

elastycznej do aparatu

Szyna elastyczna  

Mi VS ...

Zaciski do bezpośred-

niego przyłączenia do 

aparatu DA 240

Zacisk bezpośredniego 

przyłączania do szyn 

zbiorczych

13

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych

Montaż

Płyty przepustowe, wprowadzanie przewodów

Płyty przepustowe

Płytę przepustową łączy się z 

obudową za pomocą 4. klinów 

i klamry.

Otwory pod dławnice  

Należy wybić otwory do 

montażu dławnic w ściankach 

bocznych obudowy lub w 

płytach przepustowych.

Podłączanie przewodów

Podłączenia należy wykonywać 

z odciążeniem przewodów, aby 

unikać naprężeń.

Wprowadzanie przewodów

Należy zamknąć wszystkie ot-

wory przeznaczone do wprow-

adzania przewodów zgodnie 

z deklarowanym stopniem 

ochrony.

Po prawej stronie:

Zalecane jest przykrycie 

wprowadzeń przewodów przez 

dedykowaną osłonę.

Dławnice 

Należy włożyć dławnice w 

wybite wcześniej  otwory i 

przykręcić nakrętki.

12

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych

Montaż 

Wybijani ścianek bocznych, łączenie obudów 

Skompletowanie obudów

według projektu

Wykorzystanie przetesto-

wanych fabrycznie obudów 

pustych i wyposażonych w 

aparaty lub/i  szyny zbiorcze.

Wybijanie ścianek bocznych 

dla połączeń elektrycznych 

wewnątrz rozdzielnicy i 

wprowadzenia kabli.

Dla połączenia obudów między 

sobą należy wybić odpow-

iednie otwory na połączenia 

klinowe.

Łączenie obudów

Dla uszczelnienia połączeń 

między skrzynkami należy 

nakleić samoprzylepną 

uszczelkę. Dotyczy to także 

połączeń, w których nie wybito 

ścianki bocznej.

Połączenie skrzynek polega

na zamontowaniu połączeń

klinowych. 

Dla wzmocnienia połączenia

zatrzasnąć klamrę ścienną.

Należy używać dzielnika 

ścianek do podziału

ścianki 300 mm na

2 x 150 mm dla zamontow-

ania płyty przepustowej lub 

połączenia z obudowami o 

boku 150 mm.

Rozdzielnice i sterownice 

niskonapięciowe systemu 

Mi (PSC) zgodnie z normą 

PN-EN 61439-2 

Firma HENSEL wspiera 

produkcję rozdzielnic 

za pomocą obszernych 

instrukcji montażu.

PASSION FOR POWER.

Do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Instrukcja montażu
Rozdzielnice systemu Mi

do 630 A
Rozdzielnice do rozdziału energii elektrycznej (PSC) 

zgodnie z normą PN-EN 61439-2

Instrukcja montażu rozdzielnic systemu Mi do pobrania ze strony:

www.hensel-electric.pl
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Arkusz 1 - weryfikacja / inspekcja wyrobu (raport z badania wyrobu)

Prefabrykator rozdzielnicy sprawdza jakość swojej pracy

Krok 3: Montaż rozdzielnicy

Testy wykonywane przez prefabrykatora rozdzielnicy Rozdział normy
Sposób przeprowadzenia 

testu

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe 10.4 za pomocą badania wyrobu

Ochrona przeciwporażeniowa i integralność obwodów ochronnych

-  skuteczna ciągłość połączeń uziemiających pomiędzy dostępnymi 

częściami przewodzącymi zestawu a obwodem ochronnym

10.5

10.5.2

za pomocą badania wyrobu

Wbudowanie łączników i elementów wyposażenia 10.6 za pomocą badania wyrobu

Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia 10.7 za pomocą badania wyrobu

Zaciski do przewodów zewnętrznych 10.8 za pomocą badania wyrobu

Właściwości dielektryczne

- napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

- napięcie wytrzymywane udarowe

10.9

10.9.2

10.9.3

za pomocą badania wyrobu

Weryfi kacja wzrostu temperatury 10.10 w drodze obliczeń 

podczas procesu projektowania

Wytrzymałość zwarciowa 10.11 w drodze obliczeń 

podczas procesu projektowania

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 10.12 w drodze obliczeń 

podczas procesu projektowania

Działanie mechaniczne   10.13 za pomocą badania wyrobu

Raport z badania wyrobu Arkusz 1

Nr
Rodzaj 
badania*

Opis badania
Rozdział normy 
PN-EN 61439

Wynik badania Wykonujący badanie

1 S
Stopień ochrony obudów 

(uszczelnienia, pokrywy ochronne)
11.2

2 S/P Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe 11.3

3 S/P
Ochrona przeciwporażeniowa 

i integralność obwodu ochronnego
11.4

4 S
Wbudowanie elementów wyposażenia  

do tego przeznaczonych
11.5

5 S/P Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia 11.6

6 S Zaciski do przewodów zewnętrznych 11.7

7 P
Działanie mechaniczne

(elementy napędowe, zamki)
11.8

8 P Właściwości dielektryczne 11.9           MΩ

Badanie wytrzymałości napięciem o częstotliwości sieciowej należy wyko-

nać na wszystkich obwodach, zgodnie z rozdziałem 10.9.2 normy PN-EN 

61439-1 z czasem przykładania napięcia przez 1 s. Napięcie probiercze 

dla rozdzielnic i sterownic elektrycznych z napięciem znamionowym izolacji 

pomiędzy 300–690 V AC wynosi 1890 V. Wartości testowe dla różnych 

napięć znamionowych izolacji są podane w tabeli 8 normy PN-EN 61439-1.

Wartości napięć  

probierczych
 
 

          V AC

Alternatywnie w przypadku zestawów rozdzielnic o wartościach zabez-

pieczeń w obwodzie zasilania do 250 A stosuje się pomiar rezystancji 

izolacji za pomocą miernika rezystancji izolacji przy napięciu co najmniej 

500 V prądu stałego. Wynik jest dodatni, jeśli rezystancja izolacji wynosi 

co najmniej 1000 Ω / V.

Rezystancja izolacji
 
 
           Ω/V  

9 P Oprzewodowanie, działanie łączeniowe i funkcja 11.10

S — kontrola wzrokowa

P — badanie za pomocą przyrządu mechanicznego lub elektrycznego

Wykonujący badanie: ............................................................

Data: ....................................................................................

Rozdzielnica / Sterownica niskonapięciowa (PSC), 

Weryfikacja według normy PN-EN 61439-2

Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania przez osoby postronne (DBO), 

Weryfikacja według normy PN-EN 61439-3

Zamawiający: ........................................................................................ Numer fabryczny: .....................................................

Nazwa wyrobu: ..................................................................................... Nr zlecenia produkcyjnego: .......................................

Wykonane badania:

Udostępnione przez firmę Hensel Polska Sp. z o. o., do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Prefabrykator rozdzielnicy musi załączyć raport dotyczący inspekcji 

wyrobu (raport z badania wyrobu) (Arkusz 1) do dokumentacji zmon-

towanej przez siebie rozdzielnicy. 

Badanie kontrolne wykonywane przez producenta zestawu 

(prefabrykatora rozdzielnicy). Na podstawie tego badania 

prefabrykator rozdzielnicy sprawdza i weryfi kuje prawidłowość jej 

wykonania. 

Dokumentuje i potwierdza bezpieczeństwo zbudowanego przez 

siebie zestawu w oparciu o normę PN- EN 61439 podpisując 

poniższy Raport z badania wyrobu (Arkusz 1).

Raport z badania wyrobu do pobrania w formie 

edytowalnej listy kontrolnej ze strony: 

www.hensel-electric.pl

e
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Odstępy izolacyjne pomiędzy różnymi potencjałami powinny 

być większe od wartości podanych w tabeli 1 normy. Zalecamy 

minimalną odległość 10 mm

2. Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Należy sprawdzić skuteczność działania mechanicznych 

elementów napędowych, urządzeń blokujących i zamków, 

również tych związanych z członami ruchomymi.

7. Działanie mechaniczne (elementy napędowe, blokady)

8. Właściwości dielektryczne3.  Ochrona przeciwporażeniowa i integralność obwodów 

ochronnych

Obwody ochronne należy przetestować pod kątem integralności 

połączenia elektrycznego (ciągłości obwodu ochronnego).

Badanie wytrzymałości izolacji napięciem o częstotliwości sieciowej 

należy wykonać na wszystkich obwodach z czasem przykładania 

napięcia przez 1 s zgodnie z rozdziałem 10.9.2. normy PN-

EN 61439-1. Napięcie probiercze dla rozdzielnic z napięciem 

znamionowym izolacji pomiędzy 300–690 V AC wynosi 1890 V. 

Wartości probiercze dla różnych napięć znamionowych izolacji są 

podane w tabeli 8 normy PN-EN 61439-1.

Producent musi określić środki, które należy wdrożyć, aby 

zachować wyznaczony stopień ochrony.

Należy sprawdzić, czy uszczelnienia i pokrywy zostały zainstalowa-

ne zgodnie z instrukcjami producenta.

1. Stopień ochrony obudów

Przewody należy sprawdzić pod kątem zgodności ze schematami 

ideowymi, a prawidłowość wykonania połączeń skręcanych powin-

na być sprawdzona losowo.

5. Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia

Weryfikacja / inspekcja wyrobu

Przykład: rozdzielnica systemu Mi
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Prefabrykator rozdzielnicy, który jest odpowiedzialny za gotowy 

do użycia zestaw rozdzielnicy uważany jest za producenta (PN-EN 

61439-1).

Po zbudowaniu i sprawdzeniu rozdzielnicy należy na niej umieścić 

tabliczkę znamionową. 

Tabliczka znamionowa powinna być tak zlokalizowana, aby po 

zainstalowaniu i uruchomieniu rozdzielnicy była w pełni czytelna.

Firma HENSEL zapewnia oznakowanie wszystkich rozdzielnic na 

aparaty modułowe.

Oznaczenie producenta

- nazwa lub znak handlowy producenta

- typ, nazwa rozdzielnicy lub numer zamówienia

- data produkcji

-  zastosowana norma 

PN-EN 61439-2/3

Przykład

Producent systemu

98 01 994

Elektro Majster

ul. Warszawska 123

00-001 Poznań

Producent: Zamówienie

PN-EN 61439 -

  
  Data

20130815

2 01/15

P d Z ó i i

Uwagi dotyczące oznakowania:

 uzupełnić etykietę

 umieścić w widocznym miejscu na zewnątrz 

rozdzielnicy

 zabezpieczyć folią ochronną



Firma HENSEL zapewnia oznakowanie wszystkich rozdzielnic na 

aparaturę modułową.

Krok 4: Znakowanie



33

Krok 5: Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności  Arkusz 3

Pieczęć
Niniejszym (nazwa producenta)

oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że następujący produkt

będący rozdzielnicą / sterownicą niskonapięciową

(oznaczenie, typ, katalog lub numer zamówienia) 

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, pozostaje w zgodności i jest produkowany zgodnie 

z następującymi normami: 

   Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa (PSC) zgodnie z normą PN-EN 61439-2

  Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) zgodnie  

z normą PN-EN 61439-3

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymogom następujących dyrektyw europejskich:

 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE

   Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE 

na przykład przy zastosowaniu sprzętu elektronicznego, zainstalowanego w rozdzielnicach zgodnie  

z normą PN-EN 61439-1

(Przyznanie znaku CE*):  (Data)

*)  Należy go umieścić w widocznym miejscu w połączeniu z oznaczeniem producenta na rozdzielnicy, a jeśli to konieczne, w sposób 

umożliwiający odczyt po otwarciu drzwiczek. 

           

(miejsce i data wystawienia):  (nazwa i podpis lub równoważne oznaczenie upoważnionej osoby)

Na podstawie niniejszej deklaracji zgodności producent zapewnia zgodność z wymienionymi dyrektywami i normami.

Niniejsza deklaracja zgodności spełnia wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Deklaracja zgodności składana przez dostawcę — Część 1:  

Wymagania ogólne”.

   Należy zaznaczyć odpowiednie pola

Udostępnione przez firmę Hensel Polska Sp. z o. o., do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Lista kontrolna dotycząca procedury oceny zgodności  Arkusz 2

Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa

  Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa (PSC),  

Kontrola rozdzielnicy według normy PN-EN 61439-2

  1. Dokumentacja techniczna 

 

Zakres dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35 UE

    Katalogi lub inna dokumentacja pierwotnego producenta rozdzielnic niskonapięciowych (ważne informacje: 

nazwa i adres pierwotnego producenta, oznaczenie typu, obowiązująca norma, opis produktu).

    Instrukcje dotyczące montażu i instalacji pierwotnego producenta.

    Schemat ideowy, rysunek montażowy, specyfikacja materiałów.

    Przeprowadzenie badania wyrobu zgodnie z normą PN-EN 61439-1 

Raport z badania wyrobu (Arkusz 1) stanowi część dokumentacji.

 Zakres dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE

    Uzupełnienie dokumentacji technicznej dokumentami producenta dotyczącymi całego sprzętu 

i wszystkich urządzeń elektronicznych, które zawierają elektronikę (instrukcje montażu i instalacji).

     Deklaracja zgodności producenta sprzętu, która potwierdza zgodność produktu z wymogami dyrektywy 

EMC. Notatka w towarzyszących dokumentach musi być przechowywana w odpowiedni sposób.

  2. Deklaracja zgodności (patrz Arkusz 3)

  3. Umieszczenie oznaczenia CE (zgodnie z tym arkuszem)

 Procedura oceny zgodności została przeprowadzona:

   

 (miejsce/data wystawienia)    (nazwisko i podpis lub równoważne oznaczenie upoważnionej osoby)

   Należy zaznaczyć odpowiednie pola

PieczęćZamawiający:

Nazwa wyrobu:

Nr seryjny:

Nr zlecenia  

produkcyjnego:

  Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania 

przez osoby postronne (DBO) 

Kontrola rozdzielnicy według normy  

PN-EN 61439-3

Udostępnione przez firmę Hensel Polska Sp. z o. o., do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

  Deklaracja zgodności

Oznakowanie CE

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego 

stanowią, że procedura oceny zgodności musi zostać wykonana 

również dla zestawów rozdzielnic. Potwierdza ona, że zestaw 

rozdzielnicy jest zgodny z odpowiednimi przepisami i spełnia 

obowiązujące normy bezpieczeństwa.

W ostatnim etapie prefabrykator rozdzielnicy dokonuje oceny 

zgodności według dyrektywy LVD2014/35UE. 

Na koniec można wystawić deklarację zgodności (Arkusz 3). 

Obydwa formularze można edytować i są dostępne do pobrania ze 

strony www.hensel-electric.pl.

W tym celu można posłużyć się listą kontrolną dotyczącą 

procedury oceny zgodności (Arkusz 2).

Następnie należy wystawić deklarację zgodności i umieścić 

oznakowanie CE na rozdzielnicy.

Tworząc wyrób z istniejących już gotowych produktów, stajemy się 

jego producentem!

Umieszczenie oznakowania CE

Elektro Majster
ul. Warszawska 123
00-001 Poznań

Producent: Zamówienie

PN-EN 61439 -
  Data

20130815

2 01/15

www.hensel-electric.plww
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Co powinno być składnikiem dokumentacji powykonawczej rozdzielnicy?

Krok 5: Dokumentacja

Dokumentacja zestawu
Wymagana weryfi ka-

cja
Zobacz też

1
Schemat połączeń/schemat ideowy wykorzystujący ustalone wartości InA, InC, 

RDF i Icw

Strona 27

2
Raport dotyczący dopuszczalnego nagrzewania się, zgodnie z normą 

PN-EN 61439-1, rozdział 10.10.
Strona 27

3 Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta systemu Strona 18

4 Protokół prób (raport z badania wyrobu) (Arkusz 1) Strona 30

5 Lista kontrolna dotycząca procedur oceny zgodności (Arkusz 2) Strona 33

6 Deklaracja zgodności (Arkusz 3) Strona 33
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Lista kontrolna dotycząca procedury oceny zgodności  Arkusz 2

Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa

  Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa (PSC),  

Kontrola rozdzielnicy według normy PN-EN 61439-2

  1. Dokumentacja techniczna 

 

Zakres dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35 UE

    Katalogi lub inna dokumentacja pierwotnego producenta rozdzielnic niskonapięciowych (ważne informacje: 

nazwa i adres pierwotnego producenta, oznaczenie typu, obowiązująca norma, opis produktu).

    Instrukcje dotyczące montażu i instalacji pierwotnego producenta.

    Schemat ideowy, rysunek montażowy, specyfikacja materiałów.

    Przeprowadzenie badania wyrobu zgodnie z normą PN-EN 61439-1 

Raport z badania wyrobu (Arkusz 1) stanowi część dokumentacji.

 Zakres dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE

    Uzupełnienie dokumentacji technicznej dokumentami producenta dotyczącymi całego sprzętu 

i wszystkich urządzeń elektronicznych, które zawierają elektronikę (instrukcje montażu i instalacji).

     Deklaracja zgodności producenta sprzętu, która potwierdza zgodność produktu z wymogami dyrektywy 

EMC. Notatka w towarzyszących dokumentach musi być przechowywana w odpowiedni sposób.

  2. Deklaracja zgodności (patrz Arkusz 3)

  3. Umieszczenie oznaczenia CE (zgodnie z tym arkuszem)

 Procedura oceny zgodności została przeprowadzona:

   

 (miejsce/data wystawienia)    (nazwisko i podpis lub równoważne oznaczenie upoważnionej osoby)

   Należy zaznaczyć odpowiednie pola

PieczęćZamawiający:

Nazwa wyrobu:

Nr seryjny:

Nr zlecenia  

produkcyjnego:

  Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania 

przez osoby postronne (DBO) 

Kontrola rozdzielnicy według normy  

PN-EN 61439-3

Udostępnione przez firmę Hensel Polska Sp. z o. o., do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Electro STROM
Musterstraße 123, 58765 Musterhausen

X

X

X

X
X
X

X

X

X

Musterhausen, 08.01.2015 Electro-Strom

Electro-Strom, Musterhausen

Zakład stolarski Mueller

6359

5

Deklaracja zgodności  Arkusz 3

Pieczęć
Niniejszym (nazwa producenta)

oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że następujący produkt

będący rozdzielnicą / sterownicą niskonapięciową

(oznaczenie, typ, katalog lub numer zamówienia) 

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, pozostaje w zgodności i jest produkowany zgodnie 

z następującymi normami: 

   Rozdzielnica / sterownica niskonapięciowa (PSC) zgodnie z normą PN-EN 61439-2

  Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) zgodnie  

z normą PN-EN 61439-3

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymogom następujących dyrektyw europejskich:

 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE

   Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE 

na przykład przy zastosowaniu sprzętu elektronicznego, zainstalowanego w rozdzielnicach zgodnie  

z normą PN-EN 61439-1

(Przyznanie znaku CE*):  (Data)

*)  Należy go umieścić w widocznym miejscu w połączeniu z oznaczeniem producenta na rozdzielnicy, a jeśli to konieczne, w sposób 

umożliwiający odczyt po otwarciu drzwiczek. 

           

(miejsce i data wystawienia):  (nazwa i podpis lub równoważne oznaczenie upoważnionej osoby)

Na podstawie niniejszej deklaracji zgodności producent zapewnia zgodność z wymienionymi dyrektywami i normami.

Niniejsza deklaracja zgodności spełnia wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17050-1 „Deklaracja zgodności składana przez dostawcę — Część 1:  

Wymagania ogólne”.

   Należy zaznaczyć odpowiednie pola

Udostępnione przez firmę Hensel Polska Sp. z o. o., do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Musterhausen, 08.01.2015 Electro-Strom

Electro STROM
Musterstraße 123, 58765 Musterhausen

Electro-Strom

Musterstraße 123

58765 Musterhausen

Mi rozdzielnica tablicowa (PSC)

X

X
X

Elektro-Strom 08.01.2015

6

Dane techniczne

Deklaracja zgodności

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych

Deklaracja Zgodności 

z dyrektywami UE       Nr./No. K 2010b-pl

Declaration of EC-Conformity      

Produkt,

The product

 Określenie typu / Type: Mi - system rozdzielnic skrzynkowych 

   Mi-Distributor

   Typu / type: Mi  ....

 Producent: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6

   57368 Lennestadt

 Opis: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe „PSC“

 Description: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies “PSC”

do którego ta deklaracja się odnosi, jest zgodny z następującymi normami i dokumentami:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norma / Standard: DIN EN 61439-2

   EN 61439-2 

   IEC 61439-2

i jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

   Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EG

   Low voltage directive 2006/95/EC

   Dyrektywa EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/WE

   Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC

Ta deklaracja zgodności odpowiada Europejskiej Normie EN 17050-1 „Ogólne wymagania dla deklaracji zgodności wystawianych przez  

dostawców“. Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG jest członkiem ALPHA przy VDE. Dokument ten uznawany jest na całym świecie jako 

deklaracja producenta spełniania wymagań wymienionych wyżej krajowych i międzynarodowych norm.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1  „General requirements for supplier‘s declaration of  

conformity“. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA at VDE. 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 przyznania znaku CE:  2012 

Year of affixing CE-Marking.

 

Data wydania:  31.03.2015

Date of issue:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

O. Gutzeit

- Dyrektor techniczny -  

- Technical Managing Director -

3
Raport z badania wyrobu Arkusz 1

Nr
Rodzaj 
badania*

Opis badania
Rozdział normy 
PN-EN 61439

Wynik badania Wykonujący badanie

1 S
Stopień ochrony obudów 

(uszczelnienia, pokrywy ochronne)
11.2

2 S/P Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe 11.3

3 S/P
Ochrona przeciwporażeniowa 

i integralność obwodu ochronnego
11.4

4 S
Wbudowanie elementów wyposażenia  

do tego przeznaczonych
11.5

5 S/P Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia 11.6

6 S Zaciski do przewodów zewnętrznych 11.7

7 P
Działanie mechaniczne

(elementy napędowe, zamki)
11.8

8 P Właściwości dielektryczne 11.9           MΩ

Badanie wytrzymałości napięciem o częstotliwości sieciowej należy wyko-

nać na wszystkich obwodach, zgodnie z rozdziałem 10.9.2 normy PN-EN 

61439-1 z czasem przykładania napięcia przez 1 s. Napięcie probiercze 

dla rozdzielnic i sterownic elektrycznych z napięciem znamionowym izolacji 

pomiędzy 300–690 V AC wynosi 1890 V. Wartości testowe dla różnych 

napięć znamionowych izolacji są podane w tabeli 8 normy PN-EN 61439-1.

Wartości napięć  

probierczych
 
 

          V AC

Alternatywnie w przypadku zestawów rozdzielnic o wartościach zabez-

pieczeń w obwodzie zasilania do 250 A stosuje się pomiar rezystancji 

izolacji za pomocą miernika rezystancji izolacji przy napięciu co najmniej 

500 V prądu stałego. Wynik jest dodatni, jeśli rezystancja izolacji wynosi 

co najmniej 1000 Ω / V.

Rezystancja izolacji
 
 
           Ω/V  

9 P Oprzewodowanie, działanie łączeniowe i funkcja 11.10

S — kontrola wzrokowa

P — badanie za pomocą przyrządu mechanicznego lub elektrycznego

Wykonujący badanie: ............................................................

Data: ....................................................................................

Rozdzielnica / Sterownica niskonapięciowa (PSC), 

Weryfikacja według normy PN-EN 61439-2

Rozdzielnica przeznaczona do obsługiwania przez osoby postronne (DBO), 

Weryfikacja według normy PN-EN 61439-3

Zamawiający: ........................................................................................ Numer fabryczny: .....................................................

Nazwa wyrobu: ..................................................................................... Nr zlecenia produkcyjnego: .......................................

Wykonane badania:

Udostępnione przez firmę Hensel Polska Sp. z o. o., do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

X

Zakład budowlany Dobry Dom

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

09.07.2013

W. Hess

00934

23079Rozdzielnica główna RG1

gniazda
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made in GERMANY
since 1931

Hensel Polska Sp. z o.o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

Telefon: 61 876 61 46

Faks: 61 879 93 50

e-mail: hpl@hensel.com.pl

www.hensel-electric.pl
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