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Album rozdzielnicy niskiego napięcia typu RNZ

1. WSTĘP
Przedmiotem albumu jest przedstawienie produktu oraz umożliwienie zapoznania się z
jego walorami. Służyć ma również w celu podpowiedzi i instruowania osób planujących zakup lub
stworzenie projektu opartego na nim.
RNZ – to rozdzielnica niskiego napięcia przeznaczona jest do dystrybucji energii oraz zasilania i
sterowania urządzeniami niskiego napięcia w sieciach TN-S, TN-C-S, TN-C, IT. Zaprojektowana do
stosowania zarówno w energetyce jak i zakładach przemysłowych, obiektach infrastrukturalnych
gdzie liczy się ergonomia, trwałość, użytkowość, niezawodność i bezpieczeństwo.
Na jej walory składa się wieloletnie doświadczenie ludzi je tworzących.
RNZ w wersji modułowej zapewnia możliwość przestawiania aparatów pomiędzy pozycjami:
›› pracy,
›› testu,
›› odłączenia,
›› rozdzielenia.
Innowacyjnym rozwiązaniem odróżniającym tą rozdzielnicę od pozostałych urządzeń modułowych
na rynku jest połączenie wysuwalności kaset z ruchomością styków części silnoprądowej
umożliwiającą przestawianie ich z pozycji pracy do pozycji test. Całość sprawia, że nie tylko osiąga
ona wysokie bezpieczeństwo względem użytkownika, ale zapewnia mu komfort użytkowania
wychodząc naprzeciw coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom dotyczącym funkcjonowania
oraz możliwości rozbudowy rozdzielnicy „na ruchu”.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
2.1 Dane ogólne
Rozdzielnice niskiego napięcia o modułowej budowie typu RNZ stosuje się wszędzie tam
gdzie występuje wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej. Wysoką elastyczność systemu
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osiągnięto dzięki szkieletowej konstrukcji, wyposażonej w standardowe moduły, tworząc dzięki
temu produkt umożliwiający dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika, gdzie
niezawodność i bezpieczeństwo stawiane są na pierwszym miejscu.
Modułowa wersja rozdzielnicy RNZ wyróżnia się następującymi zaletami:
›› zwarta modułowa konstrukcja umożliwiająca wykorzystanie przestrzeni,
›› możliwość łatwej i bezpiecznej rozbudowy w trakcie normalnej pracy,
›› zestawienia w rozdzielnicy standardowego wyposażenia
›› wyłączników wysuwnych i stacjonarnych,
›› modułów wysuwnych,
›› modułów stałych,
›› modułów i szaf sterowniczych.
›› możliwość dowolnego zestawiania szaf z aparatura łączeniową,
›› elastyczność planowania i projektowania poprzez wybór różnorodnych rozwiązań,
›› łatwa konserwacja i obsługa,
›› łatwość modyfikacji, przebudowy i rozbudowy,
›› wysoka niezawodność,
›› wysokiej jakości zabezpieczenie antykorozyjne,
›› znormalizowane elementy konstrukcji szaf,
›› wymienne kasety tych samych typów między sobą,
›› wysoka odporność na drgania – przebadana i udokumentowana,
›› wysokie bezpieczeństwo obsługi
›› wykonanie łukochronne potwierdzone badaniami,
›› możliwość wymiany modułów wysuwnych pod napięciem
›› ochrona przed porażeniem elektrycznym pośrednim i bezpośrednim przez zastosowanie
odpowiedniej konstrukcji,
›› trwałe mechaniczne blokady uniemożliwiające błędne operacje.

2.2

Wersje wykonania

Rozdzielnice typu RNZ mogą być wykonane zarówno, jako wolnostojące jak i przyścienne.
Rozdzielnice mogą być wyposażane w pola z wyłącznikami wysuwnymi oraz stacjonarnymi. W
szafach odpływowych mogą być montowane obok siebie moduły wysuwne oraz stałe lub też
sterownicze. Pola wykonywane są w czterech rodzajach pod względem budowy:
›› wersja stacjonarna – pola z zabudową stałą aparatów
›› wersja modułowa – pola z modułami wysuwnymi.

2.3

Warunki środowiskowe pracy

Rozdzielnice typu RNZ są przeznaczone do pracy w warunkach środowiskowych wszędzie
tam gdzie spełnione są następujące wymagania:
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Krótkotrwała maksymalna temperatura

+ 40oC

Najwyższa, średnia temperatura w ciągu doby

+ 35oC

Minimalna temperatura

- 5o C

Wilgotność względna przy

+ 40oC 50%

Wysokość zainstalowania nad poziomem morza

1000m.

Możliwe jest zastosowanie rozdzielnicy przy innych parametrach po uwzględnieniu
odpowiednich współczynników korekcyjnych. W pomieszczeniu, w którym zainstalowano
rozdzielnicę należy zachowywać stałe warunki klimatyczne. Konieczne jest zapobieganie
kondensacji wilgoci na elementach rozdzielnicy, za pomocą takich środków jak ogrzewanie ¡/lub
klimatyzacja.
W przypadku liczników, przyrządów pomiarowych, przekaźników zabezpieczających itp.
należy przestrzegać wymagań podanych przez producentów tych urządzeń.

2.4

Zgodność z normami
Prezentowane urządzenie posiada zgodność z następującymi normami:
PN-EN-61439-1:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1:
Postanowienia ogólne

PN-EN-61439-2:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN-6262:2003

Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń
elektrycznych (Kod IK)

PN-E-052163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte.
Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego,
powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.

PN-EN IEC 60068-2-64;2008E

Badania środowiskowe - Część 2-64: Próby - Próba Fh: Wibracje
przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne.

PN-EN IEC 60068-2-57;2013-12E

Badania środowiskowe -- Część 2-57: Próby -- Próba Ff:
Wibracje -- Metoda zarejestrowanego przebiegu drgań i
dudnień .

PN-EN IEC 60068-3-3;2002E

Badania środowiskowe -- Część 3-3: Wytyczne -- Metody badań
sejsmicznych dotyczące wyposażenia.
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3. DANE TECHNICZNE
3.1

Podstawowe dane techniczne.

Rodzaj napięcia

AC

Napięcie znamionowe izolacji Ui

do 1000V

Napięcie znamionowe łączeniowe Uc

do 690V

Częstotliwość znamionowa fn

50Hz

Prąd znamionowy szyn zbiorczych In
- szyn głównych
- szyn odejściowych

do 3200 A
do 3200 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych Icw
- szyn głównych
- szyn odejściowych
- obwodu ochronnego
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych Ipk
- szyn głównych
- szyn odejściowych
- obwodu ochronnego

Gabaryty

do 80 kA/ 1s
do 80 kA/ 1s
do 48 kA/ 1s
do 184 kA
do 184 kA
do 101 kA

Szerokość W [mm]

do 1000 mm

Wysokość H [mm]

do 2350 mm

Głębokość D [mm]

do 1000 mm

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 1,2/50
Stopień ochrony

8 kV (1,2/50 µs)
do IP41

Odporność na działanie łuku wewnętrznego
Odporność mechaniczna – Kod IK
Podział wewnętrzny (Forma wygrodzenia)
Wytrzymałość na oddziaływania drgań sejsmicznych

Tab. 1 Podstawowe dane techniczne .

do 50 kA/ 0,3s
IK10
,3a,3b;4a,4b
AG 3
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Fot.1 Rozdzielnica RNZ podczas prób
wytrzymałości izolacji w Instytucie
Elektrotechniki w Warszawie.

Fot. 2 Rozdzielnica RNZ podczas prób
obciążalności cieplnej w Instytucie
Elektrotechniki w Warszawie

Fot. 3 Rozdzielnica RNZ podczas prób
wytrzymałości zwarciowej w Instytucie
Elektrotechniki w Warszawie

Fot. 4 Rozdzielnica RNZ podczas prób
odporności na działanie łuku wewnętrznego
w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie
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3.2 Parametry kaset wysuwnych wersji modułowej
Maksymalny sumaryczny prąd dla pola z modułami wysuwnymi to 1250 A.
Wysokość modułu [mm]

Prąd modułu [A]

150 (6E)

32, 63, 100, 125, 160, 250

200/2 (8E2)

32, 63

200 (8E)

100, 125, 100, 250

300 (12E)

160, 250, 400

450 (18E)

160, 250, 400, 630

600 (24E)

250, 400, 630

4. BUDOWA
4.1 Opis ogólny
Na konstrukcję mechaniczną szaf składają się takie elementy jak szkielet ramowy,
wewnętrzne ściany działowe oraz osłony zewnętrzne. Podstawowym elementem
szkieletu ramowego są specjalne kształtowniki z blachy Al-Zn z otworami
rozmieszczonymi w równych odstępach, co 25mm zgodnie z normą DIN 43660.
Bazując na podstawowym wymiarze E=25mm można konstruować ramy dla
rozmaitych zastosowań. Można tworzyć rozdzielnice, jako jedno- lub wieloszafowe
zestawy z obsługą zarówno jedno- jak i dwustronną. W zależności od potrzeb i
przyjętego rozwiązania rozdzielnicy, jest możliwy podział szafy na różne przedziały
funkcjonalne:
›› Przedział aparatowy do montażu aparatów elektrycznych takich jak 		
wyłączniki lub do montażu np. modułów wysuwnych.
›› Przedział szynowy do montażu szyn zbiorczych głównych oraz szyn 		
rozdzielczych.
›› Przedział przyłączowy do prowadzenia kabli i przewodów.
Wszystkie części ramy są połączone za pomocą połączeń śrubowych ze specjalnym
pokryciem zapobiegającym odkręcaniu się. Takie rozwiązania powodują, że
połączenia te nie wymagają okresowego dokręcania podczas przeglądów, co z
kolei zmniejsza okres przerw postojowych oraz zmniejsza koszty eksploatacyjne.
Rozdzielnice wieloszafowe mogą być na czas transportu dzielone na zestawy, które
są ze sobą skręcane po dostawie na miejsce przeznaczenia.
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4.2 Panele zewnętrzne
Fot. 6 Rozdzielnica RNZ – przykładowa elewacja

Panele zewnętrzne służące do zabezpieczenia rozdzielnicy mają różnorakie formy i dzielą się na:
›› Przednie panele:
›› Drzwi pełne
›› Drzwi przezroczyste
›› Specjalne drzwi dla wyłączników
›› Panel kasety wysuwnej
›› Panel przedni rezerwy
›› Panel przykręcany z otworami wentylacyjnymi w wykonaniu IP 41
›› Panele tylne:
›› Panel przykręcany, jeśli rozdzielnica ma boczne podłączenie
›› Drzwi pełne, jeśli rozdzielnica ma podłączenie tylne
›› Panele boczne:
›› Panel przykręcany dwuczęściowy pełny
›› Płyta górna:
›› Panel dachowy
›› Część dolna:
›› Panel dolny uszczelniający
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4.3 Rama (szkielet szafy)
4.3.1 Gabaryty szaf
Standardowe ramy szaf rozdzielnic RNZ są o wysokości 2200mm
(według wymagań klienta po konsultacji z producentem mogą być
dostosowane do warunków panujących na obiekcie lub występowania w
nich aparatury – zwiększenie lub zmniejszenie komponentów). Szerokości i
głębokości szaf mogą się zmieniać w zależności od przyjętego rozwiązania
od 250mm do 1000mm.
Wysokość H

2200mm (2350 mm*)

Szerokość D

200-1000mm

Głębokość W

250-1200mm

Rys. 1 Szkic ramy

*Wykonanie niestandardowe

Podane wymiary nie zawierają dodatkowej ramy mocującej o wysokości 50mm. Rama taka
wykonywana jest na specjalne życzenie. Całkowita wysokość rozdzielnicy może być dostosowana
do ilości aparatury oraz warunków przestrzennych obiektu, w którym będzie zainstalowana po
konsultacji z producentem rozdzielnicy.
Wersje wykonania

Wyjście tylne

Wyjście boczne

Rodzaj szafy

Typ D

Typ B/C

Wysokość H* [mm]

2200*

2200*

Szerokość W [mm]

do 1000

do 600

Szerokość W1 [mm]

-

do 600

Głębokość D [mm]

od 400 do 1200

do 1200

Głębokość D1 [mm]

od 300 do 600

-

Tab. 4 Gabaryty rozdzielnicy w zależności od wersji.
Poniżej zestawione są warianty gabarytowych rozwiązań pól rozdzielnicy typu RNZ.

Rys.2 Warianty wykonania szkieletów pól, typ A, B, C, D
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Rys. 3 Rozdzielnica RNZ w układzie podłączeń
tylnych

Rys. 4 Rozdzielnica RNZ w układzie podłączeń
bocznych

4.3.2 Podział wewnętrzny
W zależności od wersji wykonania rozdzielnica może być bez podziału na przedziały
funkcjonalne lub w wersji przedziałowej.

Forma 3a
›› podział wewnętrzny między szynami głównymi i blokami funkcjonalnymi oraz blokami
.... funkcjonalnymi między sobą,
›› przyłącza przewodów zewnętrznych nie muszą być oddzielone od szyn głównych.

Forma 3b
›› oddzielenie przyłączy przewodów zewnętrznych od bloków funkcjonalnych, przyłącza
kabli obiektowych nie są oddzielone między sobą,
›› przyłącza przewodów zewnętrznych są oddzielone od szyn głównych.

Forma 4a
›› podział wewnętrzny pomiędzy szynami głównymi i blokami funkcjonalnymi oraz 		
blokami funkcjonalnymi między sobą, w tym przyłączy przewodów zewnętrznych, które
stanowią integralną część bloku funkcjonalnego,
›› przyłącza przewodów zewnętrznych znajdują się w tym samym przedziale, w którym jest
odpowiedni blok funkcjonalny.

Forma 4b
›› podział wewnętrzny pomiędzy szynami głównymi i blokami funkcjonalnymi oraz blokami
funkcjonalnymi między sobą, w tym przyłączy przewodów zewnętrznych, które stanowią
integralną część bloku funkcjonalnego,
›› przyłącza przewodów zewnętrznych znajdują się w innym niż odpowiedni blok 		
funkcjonalny przedziale, który stanowi oddzielną, specjalną przestrzeń.
Przedziały funkcjonalne w szafie jak również same szafy mogą być oddzielone od siebie
wewnętrznymi ścianami działowymi. Moduły mogą być odseparowane od siebie poziomymi (tzw.
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półkami) płytami działowymi wykonanymi ze stali perforowanej lub z plastiku. Półki plastikowe
stosuje się tylko do modułów stałych (wtykowych), natomiast półki metalowe stosuje się zarówno
do modułów stałych jak i wysuwnych. Wszystkie ściany działowe zapewniają odseparowanie od
siebie poszczególnych przedziałów funkcjonalnych oraz modułów w efekcie, czego uzyskuje się
znacznie większe bezpieczeństwo obsługi oraz zmniejsza się do minimum rozprzestrzenianie się
skutków zwarć elektrycznych powstałych wewnątrz rozdzielnicy poza miejsce ich powstania.
W zależności od potrzeb możemy oddzielić od siebie następujące przedziały funkcjonalne:
›› przedział kablowy od szynowego;
›› przedział aparatowy od kablowego (tylko dla modułów wysuwnych);
›› przedział aparatowy od szynowego (w polach wyłącznikowych lub przy zastosowaniu
ściany wielofunkcyjnej);
›› przedział aparatowy od przedziału kablowego szafy sąsiedniej;
›› przedziały aparatowe dwóch sąsiednich szaf;
›› dwie sąsiednie szafy.

Forma 3a

Forma 3b

Forma 4a

Forma 4b

Szafa osłonięta ze wszystkich stron oraz z przodem wykonanym w jednej z następujących wersji:
›› drzwi pojedyncze;
›› drzwi podwójne;
›› drzwi przedziału aparatowego i kablowego;
›› drzwi modułów i/lub osłona modułów oraz drzwi przedziału kablowego.
Standardowym wykonaniem rozdzielnicy RNZ jest wykonanie z osłonami zapewniającymi
stopień ochrony do IP41.
Wszystkie drzwi standardowo wykonywane są z zawiasami po prawej stronie, możliwe jednak jest
wykonanie lewych – taką zmianę należy zamieścić w projekcie. Wszystkie drzwi odchylają się pod
kątem 115o. Osłony zewnętrzne są malowane standardowo na kolor uzgodniony z zamawiającym.
Osłony tylne w standardzie wykonywane z Al-Zn na życzenie mogą być malowane.
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Przy uwzględnianiu całkowitej głębokości i długości rozdzielnicy należy pamiętać, że faktyczne
wymiary zwiększają się o grubości osłon bocznych i tylnych oraz drzwi. Na każdą taką osłonę
należy doliczyć 20mm. Ponadto należy pamiętać, że uchwyty modułów oraz aparaty elektryczne
montowane na drzwiach także wystają poza obrys szaf.
Standardowo szafy wykonywane są bez blach dna. Szafa może być wyposażona w dno pełne
lub dno z pokrywami, w których umieszczane są dławiki do kabli na specjalne życzenie. Dna w
przeciwieństwie do pozostałych osłon zewnętrznych nie są malowane. Wykonuje się je z blachy z
pokryciem Al-Zn.

4.3.3 Wentylacja szaf
Wentylacja szaf odbywa się poprzez zainstalowanie kratek wentylacyjnych w dolnej i
górnej poprzeczce w wersji modułowej. Dodatkowo, w zależności od potrzeb osłony tylne mogą
być również wyposażone w kratki wentylacyjne, ewentualnie może być zastosowana wentylacja
wymuszona.
Rys. 5 System wentylacji pól rozdzielczych.

Kratka wentylacyjna górna

Kratka wentylacyjna dolna

4.3.4 Uwagi końcowe
W projekcie nie ma potrzeby wyszczególniania określonych typów szaf, wystarczy podać ich
gabaryty. Przy doborze szaf należy kierować się przede wszystkim informacjami o wielkościach
przedziałów aparatowych, jakie są wymagane dla danego typu aparatu (np. wyłącznika zasilającego)
lub modułu. Kratki wentylacyjne są standardowo dobierane przez REVICO S.A. i nie ma potrzeby
ich wyszczególniać chyba, że chcemy zastosować rozwiązanie niestandardowe. Jeśli kable mają
być wprowadzane przez dławiki – od góry przez dach lub z dołu przez płytę dna należy określić
ich ilość i wielkość. Kierunek wprowadzenia kabli do rozdzielnicy powinien być zawsze określony
w projekcie. Ponadto należy zawsze wyszczególnić w projekcie każde niestandardowe rozwiązanie
konstrukcyjne oraz inne malowanie i typ zamka - po uprzednim skonsultowaniu się z REVICO S.A.
co do możliwości wykonania.

4.4 Stopnie ochrony rozdzielnicy
Rozdzielnice typu RNZ mogą być wykonane w maksymalnym stopniu ochrony IP41.
Standardowym wykonaniem jest jednak stopień ochrony IP4X, do którego odnoszą się wszystkie
dane techniczne zamieszczone w tym albumie, (jeśli nie zostało to określone inaczej). Wszystkie
możliwe do wykonania stopnie ochrony to: IP 30, IP 31, IP 40, IP 41
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4.5 Ochrona od porażeń
Rozdzielnice RNZ mają zastosowaną, jako ochronę podstawową od porażeń pełną osłonę z
drzwi i osłon metalowych oraz izolacyjnych.
Jako ochronę dodatkową przewiduje się zerowanie i uziemienie ochronne w zależności od typu i
napięcia sieci. Rozdzielnica może być zasilana w systemie zarówno cztero jak i pięcio przewodowym.
Linie odpływowe mogą być realizowane również w ten sam sposób. Możliwa jest także realizacja
układu TN-C-S poprzez rozdzielenie szyn N i PE w polach zasilających.

4.6 Tory prądowe
4.6.1 Szyny zbiorcze
Szyny zbiorcze prowadzone są w górnej części pola pod pokrywą dachową spięte izolatorami
wsporczymi. Wykonane są z płaskowników miedzianych . Ich przekrój i ilość przypadająca na fazę
zależy od prądu znamionowego. Zależnie od wykonania są wydzielone od reszty komponentów
lub tworzą z nimi wspólną całość.
Połączenia szyn poszczególnych pól odbywa się
za pomocą śrub klasy 8.8 z podkładkami sprężystymi
zapobiegającymi się ich odkręcaniu. Dodatkowo na gwint
śruby umieszczany jest specjalistyczny klej.
Prąd In szyn

Przekrój szyn

630

1x 50x10

800

1 x 80x10

1250

1x 100x10

1600

2x 60x10

2000

2x 80x10

2500

2x 100x10

3200

3 x100x10

Tab.6 Tabela doboru parametrów szyn zbiorczych

4.6.2 Szyny toru dystrybucyjnego (rozdzielcze) i szyny łączeniowe.
Szyny dystrybucyjne są to szyny służące do doprowadzenia energii elektrycznej do modułów
funkcjonalnych stałych lub wysuwnych. Są one umieszczone pionowo pomiędzy przedziałem
szynowym a przedziałem aparatowym.
Szyny rozdzielcze są wykonywane z płaskownika miedzianego. W przypadku wersji z modułami
wysuwnymi szyny te są odseparowane od aparatów odbiorczych za pomocą blach ze specjalnymi
„kratkami”, w które wchodzą wtyki członów wysuwnych zapewniającymi IP 20.
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szyny dystrybucyjne

kratka osłonowa

wtyk członu wysuwnego

Rys.6 System złącz wtykowy
szyny zbiorcze

szyny dystrybucyjne

Rys.7 Widok szyn zbiorczych i toru dystrybucyjnego.
Standardowo szyny dystrybucyjne modułów wysuwnych dobierane są do prądu ciągłego 1250A.
Prąd In szyn

Przekrój szyn

630 A

1x80x6

1250 A

1x100x6

Tab.7 Tabela doboru szyn dystrybucyjnych modułów wysuwnych
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4.6.3 Szyny ochronne i neutralne
Szyny neutralne i ochronne lub ochronno - neutralne są prowadzone poziomo w dolnej części
przedziału aparatowego szaf (wzdłuż całej rozdzielnicy) oraz dodatkowo, w szafach odpływowych,
pionowo w przedziale kablowym.
Szyna PE lub PEN jest mocowana bezpośrednio do konstrukcji szaf. Natomiast szyna neutralna N,
(jeśli jest wymagana) jest mocowana na izolatorach do szyny PE.
Szyny wykonywane są wyłącznie z miedzi. Są one na całej długości (w przedziałach kablowych)
otworowane w celu umożliwienia podłączenia do nich kabli i przewodów.

Rys.8 Szyny ochronne w rozdzielnicy

Rys.9 Przykładowe wykonanie torów prądowych

4.7 Pola z modułami (kasetami) wysuwnymi
Podłączenia mogą być realizowane w sposób tradycyjny z tyłu, z przodu z góry i/lub z dołu.
Zasilanie do wyłącznika głównego może być dokonane za pomocą kabli lub szynoprzewodów.
RNZ pozwala na bezpośrednie podłączenie aparatów z góry jak i z dołu w polu o głębokości
600 mm. Jest to niezwykle korzystne, w przypadku potrzeby minimalnego zajęcia przestrzeni z
zachowaniem łatwości podłączenia.

Rys.10 Pole zasilające z wejściem kablowym górnym

Rys.11 Pole zasilające
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Rys.12 Pola odpływowe

Rys13. Pole odpływowe z modułami wysuwnymi

Rys.14 Most szynowy łączący dwie sekcje
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Zastosowanie modułów wysuwnych wraz z separacją od
szyn dystrybucyjnych w rozdzielnicy RNZ jest jej największą zaletą
decydującą o bardzo wysokiej funkcjonalności i bezpieczeństwie tej
rozdzielnicy.
Moduły wysuwne, podobnie jak cała konstrukcja mechaniczna
rozdzielnicy bazuje na standardowym wymiarze E=25mm.
Podstawowym wymiarem modułów wysuwnych jest 6E=150mm
- określa on minimalną wysokość modułu wysuwnego. Wymiary
większych modułów są krotnością tego wymiaru. Wykonywane są
standardowe moduły wysuwne o wymiarach: 6E, 8E/2, 8E, 12E, 18E i
24E. Istnieje możliwość wykonania innych wymiarów jednak całkowity
wymiar musi być podzielny przez 25. Moduły wysuwne można
wysuwać z szafy bez konieczności wyłączania zasilania rozdzielnicy
lub szafy - nie ma, więc potrzeby stosowania jakiegokolwiek łącznika
odcinającego szafę. Wszelkie prace konserwacyjne wewnątrz modułu
odbywają się po jego wysunięciu z szafy. Pozycja „TEST” i „PRACA”
łącznika głównego modułu realizowana jest za pomocą ruchomych
styków głównych kasety. Styki główne przemieszczają się w stosunku
do szyn toru dystrybucyjnego o 5cm. (fot.8 i fot.9) Zarówno w pozycji
„PRACY” jak i „PRÓBY” na stykach pomocniczych aparatów występuje
napięcie, co umożliwia wykonanie ich sprawdzenia.
Moduły wysuwne wymagają przedziału aparatowego o szerokości
600mm i głębokości 400mm. Minimalna głębokość szafy łącznie z
przedziałem szynowym wynosi 600mm. Zaleca się stosowanie szaf z
przedziałem kablowym o głębokości 400mm, umieszczonego z tyłu
rozdzielnicy, co wtedy daje głębokość całkowitą 1000mm (szafy typu
D) lub z boku, co daje głębokość szafy 600 (najmniejsza możliwa) a
szerokość jest wówczas powiększona o przedział kablowy (400mm),
co w sumie daje 1000mm. Inne głębokości przedziału kablowego
możliwe są do wykonania po uzgodnieniu z producentem.
Uwaga: do modułów wysuwnych nie można zastosować szaf bez
przedziału kablowego! Musi on być dostawiony do rozdzielnicy z
boku lub z tyłu.
Na rysunku nr 6 przedstawiono typową szafę do zabudowy modułowej.
Maksymalna przestrzeń do zabudowy wynosi 68E ( możliwość
wariantu na 72E). Ograniczona ona jest od góry miejscem toru
szynowego i obwodów wtórnych (312.5 mm) a od dołu przedziałem
szyn ochronnych (187.5 mm). Moduły wysuwne mogą być mieszane
z modułami stałymi. Drzwi górne - zakrywają przestrzeń obwodów
okrężnych, w której jest zainstalowane korytko kablowe. Korytko
to biegnie przez całą długość rozdzielnicy i jest wykorzystywane
do prowadzenia obwodów okrężnych. Na korytku jest umieszczona
szyna montażowa typu TS35, na której mogą być zainstalowane np.
listwy zaciskowe, wyłączniki
Instalacyjne, itp. Dolna część szafy zawiera kratkę wentylacyjną
zakrywającą szyny zerowe i ochronne (PE i N lub PEN) biegnące
poziomo wzdłuż całej rozdzielnicy.

Rys.15 Szafa
do zabudowy
modułowej

Fot.7 Szuflady modułów
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Styki ruchome członu wysuwnego

Kierunki przestawiania się styków

5cm

Fot. 8 Styki w położeniu „PRACA”

Fot. 9 Styki w położeniu „TEST”

Moduły 6E, 8E, 12E, 18E i 24E zajmują całą szerokość przedziału aparatowego, a moduły
8E/2 połowę szerokości. Moduły należy tak konfigurować, aby ich suma wynosiła 68E. Należy
też zwrócić uwagę na sposób rozmieszczenia największych modułów typu 18E i 24E, których nie
zaleca się montować na najwyższych poziomach. Jest to spowodowane ich znacznym ciężarem,
który utrudnia obsłudze ich wyjęcie z szafy.
Zaleca się montować maksymalnie 2 moduły 24E w jednej szafie lub 3 moduły 18E
rozmieszczając je od dołu. Pozostałą część szafy można przeznaczyć na mniejsze moduły. Oprócz
tego należy zwrócić uwagę na obciążalność dopuszczalną szyn rozdzielczych.
Przedziały do modułów wysuwnych 6E, 8E/2, 8E, 12E, 18E i 24E składają się z poziomej dolnej
płyty (półki) metalowej wykonanej z blachy perforowanej, w której zamocowane są prowadnice
modułów, z bocznego wspornika z listwą sterowniczą wyjściową oraz odejścia kablowego do
podłączania kabli siłowych. Od góry przedział jest ograniczony drugą półką metalową, która
stanowi jednocześnie płytę dolną dla następnego przedziału. Połączenia elektryczne są typu
wtykowego.
Uwaga: przy dobieraniu modułów wysuwnych (i związanych z nimi przedziałów) nie należy
doliczać wysokości półek, gdyż ten wymiar jest już ujęty w wielkości modułu.
Moduły wykonane są z elementów z blachy stalowej, które stanowią jednocześnie ramę
nośną dla aparatów elektrycznych i złącz sterowniczych. Z tyłu kasety znajdują się wsporniki dla
elementów stykowych złącz siłowych: wejściowych i wyjściowych. Płyta czołowa jest wykonana
z metalu. Do konstrukcji modułu jest ona zamocowana za pomocą zawiasów, co umożliwia
łatwy dostęp do aparatów znajdujących się wewnątrz (po wysunięciu modułu). W tych modułach
rozdzielone są funkcje łączeniowe łącznika głównego od funkcji pozycji modułu, przy czym
istnieją pomiędzy nimi wzajemne blokady mechaniczne uniemożliwiające wykonanie błędnych
operacji takich jak np. wysunięcie modułu przy załączonym łączniku głównym. Realizowane jest to
przez pokrętło wyłącznika oraz gniazdo manewrowe modułu. Pokrętło łącznika jest zamocowane
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bezpośrednio na płycie czołowej i ma dwa położenia: łącznik załączony i wyłączony. Łącznik
główny może być załączony tylko wówczas, gdy moduł jest wsunięty a jego styki są w pozycji
praca.
Przestawiane styki główne modułu przestawiane są za pomocą specjalnej korby wkładanej w
otwór manewrowy.
Blokady zastosowane w modułach wysuwnych:
Moduły wyposażone są w mechanizmy uniemożliwiające wykonanie błędnych czynności
manewrowych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia modułów lub powstania warunków
niebezpiecznych dla obsługi i dla prawidłowej pracy rozdzielnicy.
Blokady uniemożliwiają:
›› nie można wysunąć członu wysuwnego przy załączonym w pozycji „TEST” łączniku 		
głównym kasety,
›› nie można przesunąć styków ruchomych członu wysuwnego z pozycji „TEST” do pozycji
„PRACA” przy załączonym łączniku głównym kasety,
›› nie można otworzyć drzwi modułu w pozycji „TEST” przy załączonym łączniku głównym
kasety oraz przy stykach ruchomych w pozycja „PRACA” lub pośredniej,
›› nie można przesunąć styków ruchomych członu wysuwnego z pozycji „PRACA” do pozycji
„TEST” przy załączonym łączniku głównym kasety.

4.8 Pola z modułami stałymi.
Pola z modułami stałymi są analogiczne do pól
z modułami wysuwnymi. Szerokość przedziału
aparatowego jest zawsze 600mm. Wysokość
przestrzeni do zabudowy jest taka sama jak przy
modułach wysuwnych i wynosi 68E( możliwość
wariantu na 72E). Układ szyn zerowych i
ochronnych jest też taki sam. W górnej części szafy
biegnie również korytko kablowe do obwodów
okrężnych z szyną montażową TS35. Każdy moduł
zajmuje całą szerokość przedziału aparatowego;
natomiast jego wysokość jest uzależniona od
liczby i wielkości aparatów i może zmieniać się,
co 1E=25mm. Same moduły stałe mogą być
zakryte drzwiczkami - każdy moduł z osobnymi
drzwiczkami (tak jak na rysunku obok) - lub też
zasłonięte jednymi pełnymi drzwiami.
Przy dobieraniu potrzebnej wielkości panelu,
należy zwrócić uwagę na konieczność zostawienia
odpowiedniej przestrzeni na złącza wtykowe,
kable i szyny łączące złącze z aparatami oraz
aparaty między sobą.
Rys.16 RNZ

Rys.17 RNZ

Rys.16 RNZ – w zabudowie z modułami stałymi z wieloma drzwiczkami (wysokość z ramą mocującą).
Rys.17 RNZ – w zabudowie z modułami stałymi z jednymi drzwiczkami (wysokość z ramą mocującą).
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4.9 Obwody okrężne.
W rozdzielnicach bardzo często są wykonywane połączenia wewnętrzne pomiędzy
poszczególnymi polami (np. pomiędzy dwoma polami zasilającymi i sprzęgłem - gdy istnieją
wzajemne blokady elektryczne, układy SZR, itp.) lub też pomiędzy poszczególnymi modułami
odpływowymi (np. powiązania wynikające z procesu technologicznego, doprowadzenie napięcia
sterowniczego, itp.) . Połączenia te potrzebują odpowiedniego miejsca (dróg) do ich prowadzenia.
W rozdzielnicach RNZ do tego celu są wykorzystane odpowiednie korytka kablowe zapewniające
doprowadzenie tych połączeń do każdego typu pola lub modułu.
W rozdzielnicy są dwa rodzaje korytek do prowadzenia obwodów okrężnych:
1. Korytko poziome (metalowe), biegnące wzdłuż całej rozdzielnicy we wnęce obwodów
okrężnych, w górnej części szaf. W zależności od wykonania szafy biegnie ono w tylnej lub
przedniej części rozdzielnicy. Korytko to wyposażone jest dodatkowo w szynę montażową
TS35.
2. Korytko pionowe (plastikowe), stosowane tylko w szafach odpływowych do modułów
wysuwnych i stałych, ułożone pionowo w przedziale kablowym.
Na szynie montażowej TS35 umieszczonej na poziomym korytku biegnącym wzdłuż
całej rozdzielnicy można montować np. listwy zaciskowe rozprowadzają napięcie sterownicze
do poszczególnych modułów. Korytko pionowe w przedziale kablowym biegnie obok listew
sterowniczych modułów i służy do doprowadzenia obwodów okrężnych bezpośrednio do nich. W
polach zasilających obwody okrężne sprowadza się z korytka poziomego za pomocą mniejszych
korytek pomocniczych.
W zależności od usytuowania wyjść kablowych siłowych obwody okrężne prowadzone są w górnej
przedniej lub tylnej części rozdzielnicy.

5. Transport rozdzielnicy
Na etapie projektowania musi być przewidziany sposób transportu rozdzielnicy od
producenta do miejsca montażu. W celu ustalenia jak rozdzielnica ma być transportowana
należy ustalić maksymalne wymiary podziałów transportowych, na jakie ma być podzielona
rozdzielnica. Wymiary te zależą przede wszystkim od konstrukcji drzwi i korytarzy, przez które
będzie przenoszona rozdzielnica. Ważny jest także udźwig maksymalny urządzenia, które będzie
transportować rozdzielnicę. Na długość podziałów transportowych ma także wpływ sama
konstrukcja rozdzielnicy, która limituje miejsca, w których można wykonać podziały transportowe.
W tym rozdziale przedstawione zostaną zasady dokonywania podziału rozdzielnicy na zestawy
transportowe tak, aby dopasować się do istniejących wymagań.

5.1. Zestawy transportowe
Jak już wspomniano w rozdziale dotyczącym szyn zbiorczych w rozdzielnicy, muszą być one
dzielone przy podziale rozdzielnicy na zestawy do transportu. To właśnie konieczność dzielenia
szyn zbiorczych limituje miejsca, w których mogą być dokonywane podziały transportowe.
Jeśli dwie sąsiednie szafy (dowolnego typu) nie są połączone ze sobą szynami zbiorczymi, to
można w tym miejscu dokonać podziału transportowego, bez względu na to, jakiego typu są szafy.
Oprócz ograniczeń związanych z szynami istnieją ograniczenia konstrukcyjne związane z
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wytrzymałością uchwytów transportowych i elementów konstrukcyjnych.
Maksymalne gabaryty zestawów transportowych:
1. Zestaw transportowy nie może być dłuższy niż 3m.
2. Zestaw transportowy może składać się maksymalnie z 4 szaf.
W przypadku, gdy do zrealizowania podziału transportowego wykorzystywana jest szafa
dodatkowa o szerokości 200mm lub 400mm, można ją doliczyć, jako 5 szafę (jednak nie można
przekroczyć 3m).
Każdy zestaw transportowy ma zamontowany komplet uchwytów transportowych (2 lub 4 w
zależności od długości i ciężaru szaf).

5.2. Wyposażenie dodatkowe dostarczane z rozdzielnicą
Z rozdzielnicą dostarczane są wszystkie elementy niezbędne do jej zmontowania:
1. Śruby do skręcania szaf ze sobą;
2. Śruby i nasadki na szyny do skręcania szyn zbiorczych;
3. Preparat do śrub typu LOCTITE;
4. Osłony połączeń kablowych (do modułów wysuwnych 6E, 8E/2, 8E, 12E, 18E i 24E).
Osłony połączeń kablowych zakłada się na żyły kabli przed ich przykręceniem do złącza kablowego.
Po zamocowaniu kabla, nasuwa się osłony na złącze kablowe.

6. Instalacja i montaż rozdzielnicy
Opis ogólny
W rozdziale tym będą opisane tylko możliwe sposoby posadowienia rozdzielnicy, gdyż
pozostałe informacje takie jak sposób podłączenia i mocowania kabli, itp. nie są potrzebne przy
projektowaniu rozdzielnicy. Te informacje są zawarte w „Instrukcji montażu i obsługi rozdzielnicy
RNZ, której jeden egzemplarz jest dostarczany zawsze z każdą rozdzielnicą.
Posadowienie rozdzielnicy
Przy podejściach kablowych od dołu zaleca się, aby rozdzielnica była posadowiona na
ramie bazowej – ramie mocującej. Rama może być wykonana w podłodze betonowej lub jako
konstrukcja wolnostojąca - tzw. „podwyższona podłoga”. Odchyłka od poziomu, w prawidłowo
wykonanej ramie, nie powinna przekraczać 1mm na długości 1m. Jest to bardzo ważne szczególnie
gdy w rozdzielnicy są szafy z modułami wysuwnymi gdzie zbyt duże nierówności podłoża mogą
uniemożliwić prawidłową pracę modułów (ich wsuwanie i wysuwanie), a nawet mogą doprowadzić
do uszkodzenia modułu lub jego elementów!
Możliwe są trzy systemy mocowania rozdzielnicy do ramy umieszczonej w podłodze betonowej:
1. Spawanie konstrukcji z przodu i z tyłu na odcinku co najmniej 20mm; miejsca spawu należy
zabezpieczyć antykorozyjnie - jest to system preferowany.
2. Mocowanie z użyciem śrub i elementów wsporczych.
3. Mocowanie z użyciem wkrętów osadzonych w betonie i elementów wsporczych.
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Mocowanie za pomocą śrub

Mocowanie przez spawanie

Rys.21 Przykładowe posadowienie rozdzielnicy
dla kabli wprowadzanych bezpośrednio od
dołu stosowane przy zabudowie stacjonarnej

Rys.22 Przykładowe posadowienie rozdzielnicy
– pola w układzie modułowym z wejściem
kablowym z tyłu (pola odpływowe)

Rys.23 Przykładowe posadowienie rozdzielnicy – pola w
układzie modułowym z wejściem kablowym z boku (pola z
bezpośrednim podłączeniem do szyn).
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7. Wytyczne do projektowania
Opis ogólny
Przystępując do projektowania rozdzielnicy, należy korzystać z informacji zawartych
w niniejszym Albumie. W projekcie należy dążyć do stosowania standardowych modułów
wyposażonych w typową aparaturę.
Projekt powinien zawierać:
›› Elewację rozdzielnicy
›› Schemat strukturalny rozdzielnicy
›› Schematy obwodów pomocniczych
›› Schematy obwodów sterowniczych modułów
›› Schemat obwodów okrężnych
›› Rozmieszczenie aparatów
›› Zestawienie aparatów
›› Usytuowanie rozdzielnicy
›› Wykaz tabliczek opisowych
›› Inne materiały

Elewacja rozdzielnicy
Rysunek elewacji rozdzielnicy powinien być wykonany w oparciu o informacje zawarte w
tym Albumie wraz z zaznaczeniem aparatów montowanych na drzwiach i osłonach modułów. Na
elewacji powinny być również zamieszczone wymiary gabarytowe rozdzielnicy z zaznaczonymi
zestawami transportowymi. Należy określić także kierunek otwierania się drzwi szaf oraz stopień
ochrony IPXX w jakim ma być wykonana rozdzielnica.

Schemat strukturalny rozdzielnicy
Schemat powinien przedstawiać kolejność pól i modułów rozdzielnicy w widoku od przodu
oraz zawierać połączenia obwodów głównych, przeznaczenie i wyposażenie poszczególnych pól
i modułów, typ i podstawowe dane techniczne aparatów obwodów głównych. Ponadto należy
podać takie informacje jak: rodzaj sieci i jej napięcie znamionowe, parametry szyn zbiorczych i
rozdzielczych (prąd znamionowy i parametry zwarciowe), kolejne numery pól i modułów, numery
schematów sterowniczych dla poszczególnych modułów.

Schematy obwodów pomocniczych
Dla pól zasilających, odpływowych i sprzęgłowych należy sporządzić schematy obwodów
pomocniczych takich jak zabezpieczeń, sterowania, automatyki SZR, pomiarów. Wskazane jest
wykonanie oprócz schematów zasadniczych także schematów montażowych lub tabel połączeń
wewnętrznych. Na schematach muszą być wydzielone obwody o różnych rodzajach napięć.
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Schematy obwodów sterowniczych modułów
Do każdego typu modułu wysuwnego lub stałego należy dołączyć schemat obwodów
sterowniczych, zawierający wydzielone części obwodów znajdujące się wewnątrz modułu oraz
część znajdującą się poza modułem wraz z zaznaczonymi wyprowadzeniami na listwy sterownicze.
Zaleca się wykonanie oprócz schematów zasadniczych także schematów montażowych lub tabel
połączeń wewnętrznych. W projekcie można wykorzystać schematy zamieszczone w tym albumie,
w tej samej postaci lub też zmodyfikowane w zależności od potrzeb.

Schemat obwodów okrężnych
Schemat obwodów okrężnych powinien zawierać schemat połączeń obiegowych
wewnętrznych w rozdzielnicy a w szczególności obwodów zasilających poszczególne moduły. W
schemacie powinny być ujęte wszystkie listwy zaciskowe w poszczególnych szafach, powiązania
wzajemne oraz powiązania z modułami.

Rozmieszczenie aparatów
Rozmieszczenie aparatów jest wymagane dla aparatów rozmieszczanych na drzwiach i
ewentualnie na osłonach modułów (przy rozbudowanych sterowaniach) oraz dla modułów stałych
nietypowych. Nie należy podawać rozmieszczenia aparatów dla typowych modułów wysuwnych i
stałych.

Zestawienie aparatów
W dokumentacji powinno być załączone zbiorcze zestawienie wszystkich aparatów
elektrycznych, jakie mają być zainstalowane w rozdzielnicy. W zestawieniu powinny być
zamieszczone wszystkie niezbędne dane znamionowe aparatów umożliwiające ich zamówienie
takie jak ilość, typ i szczegółowe dane techniczne zgodne z katalogami producentów. Wskazane
jest ponadto dołączenie zestawień aparatów do poszczególnych modułów, jeśli nie wynika to
bezpośrednio ze schematów głównych i sterowniczych.

Usytuowanie rozdzielnicy
Do dokumentacji powinien być dołączony plan usytuowania rozdzielnicy w pomieszczeniu
zawierający dodatkowo informacje o połączeniach szynowych pomiędzy innymi urządzeniami.

Wykaz tabliczek opisowych
Wykaz tabliczek powinien zawierać treść napisów, wymiary tabliczek i ewentualne
wymagania w zakresie materiału.
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8. Badania wytrzymałości
Badanie wytrzymałości na działanie drgań sejsmicznych zostało przeprowadzone
akredytowanym laboratorium. Próby wykonano w trzech kierunkach wymuszenia drgań: pionowym
– Z, poprzecznym - Y i wzdłużnym - X. W każdym z trzech tych kierunków wykonano badanie
rezonansów oraz próby wytrzymałości metodą dudnienia sinusoidalnego.

Fot.10 Rozdzielnica RNZ podczas badań wytrzymałości na działanie drgań sejsmicznych.
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9. Notatki
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