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Cyfrowe wyłąCzniki różniCowoprądowe drCM

dRCM – cyfrowe wyłączniki  
różnicowoprądowe 

Pewna ochrona instalacji elektrycznych to pod-
stawowy wymóg dla aparatury zabezpieczającej. 
Obecnie duży nacisk kładziony jest na umożliwienie 
kontroli stanu instalacji elektrycznej, co przekła-
da się na utrzymanie w jak największym stopniu 
ciągłości zasilania systemu. Seria dRCM wyróżnia się 
pod tym względem spośród tradycyjnych konstruk-
cji wyłączników różnicowoprądowych, oferując 
niespotykaną dotąd funkcjonalność.

Wszystkie wyłączniki dRCM charakteryzują się 
czułością na sinusoidalne i wyprostowane pulsa-
cyjne prądy upływu (typ A) przy czym wyzwalanie 
jest znacznie bardziej precyzyjne, w porównaniu 
do tradycyjnych wyłączników. Np. dla wyłącznika 
różnicowoprądowego o znamionowym prądzie 
różnicowym I∆n = 30 mA jego wyzwolenie w wy-
niku powstania sinusoidalnego prądu różnicowego 
powinno nastąpić w zakresie 15-30 mA. Dla tra-
dycyjnych wyłączników wartość ta wynosi typowo 
ok. 22 mA. Dla wyłączników dRCM wyzwolenie 

następuje przy wartości prądu zbliżonej do górnej 
granicy 30 mA. Ogranicza to ilość niepożądanych  
i przypadkowych zadziałań wyłączników, oznacza-
jących przerwy w zasilaniu chronionych obwodów. 

Zwiększona dokładność wyzwalania 
dRCM, oznaczana jest przez znak „+” 
umieszczony w nazwie typu wyłącz-
ników. Wyzwalanie wyłączników serii 
dRCM jest niezależne od napięcia sieci. 
Zakres znamionowych prądów różnicowych 
od 30 mA do 300 mA pozwala na zastosowa-
nie ich jako środka ochrony przeciwporażeniowej 
i przeciwpożarowej.

Istotną cechą wyłączników dRCM jest umożliwie-
nie kontroli stanu instalacji elektrycznej, poprzez 
wskazanie wartości prądu upływu pojawiającego 
się w chronionym obwodzie instalacji elektrycznej. 
Realizowane jest to na dwa sposoby:

•  lokalnie, za pomocą trzech diod LED, ich  
działanie zobrazowane jest w tabeli nr 1

•  zdalnie, za pomocą wbudowanego styku zwier-
nego, który działa równolegle z żółtą diodą 
LED, wskazując, że wartość prądu upływu 
przekroczyła 30% I∆n.

Dzięki wskaźnikowi prądu upływu 
instalacja elektryczna może być stale 
monitorowana. Dostarczana jest pre-
wencyjna informacja, która pozwala 
odpowiednio wcześniej zareagować na 
sytuację awaryjną. Prace konserwacyjne 
mogą być tak zaplanowane, aby usunąć 
przyczynę awarii (np. uszkodzona 
izolacja, kurz i wilgoć dostająca się do 
elementów instalacji) zanim spowoduje 
to zadziałanie wyłącznika.

dRCM wyróżniają się także wyma-
ganiami dotyczącymi testowania ich 
działania poprzez wciśnięcie przycisku 
„Test”. Producenci określają częstotli-
wość z jaką test powinien być wykony-
wany, najczęściej jest to okres miesięcz-
ny. W pewnych sytuacjach testowanie 
wyłącznika raz na miesiąc jest trudne 

do wykonania. Ma to miejsce wówczas, gdy np. ob-
wody komputerowe, telekomunikacyjne, urządzenia 
medyczne czy inne, będące krytycznymi dla danego 
obiektu powinny być zasilane w sposób ciągły. 

Fot.1 | �Cyfrowy�wyłącznik�różnicowoprądowy�dRCM� 
z wbudowanym�wskaźnikiem�prądu�upływu

firma eaton, posiadająca bogate tradycje w dziedzinie zabezpieczeń 
instalacji elektrycznych, opracowała nową konstrukcję wyłączników 
różnicowoprądowych. Jest to seria cyfrowych wyłączników 
różnicowoprądowych drCM, których budowa i funkcjonalność 
wychodzą naprzeciw rosnącym wymaganiom stawianym 
zabezpieczeniom współczesnych instalacji elektrycznych. 

Tabela 1 | �Wskazanie�wartości�prądu�upływu�w obwodzie� 
chronionym�przez�wyłącznik�dRCM

Wyłączniki dRCM mogą być testowane jedynie 
raz do roku w przypadku zastosowania ich w obiek-
tach mieszkalnych i podobnych. Pozwala to na 
wykonanie testu w przypadku obwodów krytycz-
nych podczas przewidzianych dla nich czynności 
konserwacyjnych. Roczny okres testowania dRCM 
okazuje się wystarczający w znakomitej większości 
tego typu sytuacji.
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Fot.2 | �Rozbudowa�wyłączników�dRCM�o osprzęt�pomocniczy�

Z-HK
Styk pomocniczy

dRCM
Cyfrowy wyłącznik  
różnicowoprądowy

z-nHk
Styk sygnalizacyjny

Z-FW-LP/MO
Aparat do automatycznego ponownego 

załączania i zdalnego sterowania

Seria dRCM obejmuje wyłączniki typu G/A+  
(krótkozwłoczne), S/A+ (selektywne) oraz U+  
(do zastosowania w obwodach z przetwornica-
mi częstotliwości). Dzięki czemu mogą być one 
dobrane optymalnie do potrzeb i warunków pracy 
instalacji elektrycznej. Z jednej strony charakteryzują 
się czułością na prądy upływu tak sinusoidalne jak  
i wyprostowane pulsacyjne, z drugiej strony nato-

miast pozwalają uniknąć niepotrzebnych zadziałań 
wyłączników w przypadku np. powstania przejścio-
wych prądów upływu. Te ostatnie towarzyszą ope-
racjom załączania dużej grupy świetlówek, obwo-
dów z filtrami przeciwzakłóceniowymi, obwodów z 
długimi przewodami, agregatami chłodniczymi itp. 
Właśnie w tego typu obwodach wyłączniki krótko-
zwłoczne znajdują zastosowanie.

Funkcjonalność dRCM może być rozszerzona, 
poprzez zastosowanie bogatego osprzętu pomocni-
czego na który składają się:

•  styk pomocniczy Z-HK pozwalający na prze-
kazanie informacji o stanie pracy aparatu: 
załączony/wyłączony

•  styk sygnalizacyjny Z-NHK pozwalający na 
przekazanie informacji o stanie pracy aparatu, 
a w przypadku jego wyłączenia, o przyczynie 
wyłączenia: zadziałanie wyzwalacza lub ręczne 
wyłączenie

•  aparat do automatycznego ponownego za-
łączania i zdalnego sterowania Z-FW-LP/MO, 
który pozwala na samoczynne załączenie wy-
łącznika po jego zadziałaniu (podejmowanych 
jest 5 prób załączenia aparatu) oraz zdalne 
załączanie i wyłączanie aparatu (zdalny napęd 
dla aparatury modułowej).

Rozszerzając ofertę zabezpieczeń różnicowpo-
prądowych o wyłączniki dRCM firma Eaton wpro-
wadziła rozwiązanie mające zastosowanie przede 
wszystkim w nowoczesnych obiektach użyteczności 
publicznej, gdzie wysokim priorytetem jest zacho-
wanie ciągłości zasilania systemu. Wyróżniając się 
dużymi możliwościami w zakresie monitorowania 
stanu instalacji elektrycznej, bogatym osprzętem 
dodatkowy oraz dokładnością działania wyłączniki 
dRCM stanowią wsparcie dla obsługi serwisowej, 
stając się ważnym elementem systemów kontroli 
stanu instalacji elektrycznych.
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nowe eLeMenTy w sysTeMie xCoMforT

xComfort

Jedną z najbardziej istotnych spraw w sterowaniu 
ogrzewaniem, poza doborem odpowiedniego źródła 
ciepła jest podział pomieszczeń na tzw. „strefy grzewcze”. 
Taki podział jest niczym innym, jak wynikiem różnorodnej 
funkcjonalności danych pomieszczeń w domu. Przykła-
dowo w holu system utrzymuje np. 17°C, gdyż jest to 
pomieszczenie przechodnie i rzadko używane, natomiast 
w salonie, gdzie często przebywają mieszkańcy tempe-
ratura utrzymywana jest na wyższym, komfortowym dla 
nich poziomie. Kolejną istotną rzeczą jest to, że każda ze 
stref grzewczych dostosowuje ogrzewanie do rytmu dnia, 
wg. programów tygodniowych, tj. w godzinach poran-
nych utrzymuje podwyższoną, komfortową temperaturę, 
a po opuszczeniu użytkowników domu (automatycznie 
lub przez przycisk zamocowany przy wyjściu) odpowied-
nio niższą, pilnując także aby nie nastąpiło zbyt duże 
wychłodzenie pomieszczeń co wiązać się będzie ze zbyt 
dużymi stratami na ponowne ich nagrzanie. Ponadto po 
otwarciu okna w danym pomieszczeniu  
(co zostanie wykryte przez zamontowane w nich kontak-
trony) system może wyłączyć w nim ogrzewanie, aby nie 
zużywać energii. Wszystkie te zabiegi stosuje się po to, 
aby optymalnie gospodarować energią.

Jednym z nowych produktów stworzonym do sterowa-
nia ogrzewania jest specjalny 12-kanałowy aktor ogrze-
wania (fot.1) do stosowania w rozdzielaczach obiegu 
grzewczego. Umożliwia on sterowanie maksymalnie  
14-ma elektrozaworami 230 V (2 kanały mają możliwość  
podłączenia do dwóch elektrozaworów), każdym nieza-
leżnie, tworząc wspomniane wcześniej strefy grzewcze. 
Nowoczesna konstrukcja sprawia, że montaż w rozdzie-
laczu przebiega bardzo sprawnie i daje dużą oszczęd-
ność miejsca, a konfiguracja od strony programowej nie 
nastręcza żadnych problemów. Po zastosowaniu tego 
aktora należy użyć bezprzewodowych termostatów do 
pomiaru temperatury powietrza (fot.2) lub czujników 
PT1000 połączonych z bezprzewodowym nadajnikiem 
temperaturowym (fot.3) w przypadku sterowania ogrze-
waniem podłogowym. Wspomniane wyżej urządzenia 
można montować w dowolnym miejscu, bez potrzeby 
okablowywania. Całość takiego systemu uzupełnia się 
o przejrzyste sterowanie i łatwe zarządzenie, co umożliwia 
panel sterujący Room Manager (fot.4) obsługujący maks. 
do 6 stref grzewczych w przypadku mniejszych obiektów 
jak apartamenty/mieszkania lub centralny panel dotykowy 
z programem xVision (fot.5) sterujący maks. 20 strefami 
grzewczymi, idealny do domów. Panele realizują automaty-
kę ogrzewania dbając także o np. odpowiednio wcześniej-
sze włączenie ogrzewania w przypadku dużych mrozów.

ideą powstania inteligentnych instalacji było zwiększenie komfortu 
i bezpieczeństwa użytkowników oraz w głównej mierze zmniejszenie zużycia 
energii w nowo budowanych budynkach oraz renowację pod tym kątem 
już istniejących obiektów. największe oszczędności w budynkach można 
uzyskać właśnie dzięki odpowiedniemu wysterowaniu ogrzewania, ale co to 
znaczy? poniższy artykuł wprowadza w zagadnienia sterowania ogrzewaniem 
w bezprzewodowym systemie xComfort oraz pokazuje najnowsze produkty 
systemu idealnie wpisujące się w ten trend rozwoju systemów iB.

Fot.1 | 12-kanałowy�aktor�ogrzewania

Fot.3 | Bezprzewodowy�czujnik�PT1000

Fot.2 | Bezprzewodowy�termostat

Fot.5 | �Centralny�panel�dotykowy� 
z programem�xVision
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W przypadku m.in. starszych instalacji gdzie nie ma rozdzielaczy, firma Eaton 
oferuje bezprzewodowy elektrozawór z wbudowanym czujnikiem tempera-
tury powietrza (fot.6) To urządzenie jest w stanie samodzielnie kontrolować 
temperaturę w pomieszczeniu, w którym jest zamontowane według progra-
mu tygodniowego. Dzięki temu użytkownik nie musi specjalnie wstawać żeby 
przykręcić/odkręcić zawór gdy jest mu zbyt zimno lub ciepło. System utrzymuje 
odpowiednią temperaturę automatycznie. W przypadku większej liczby kalo-
ryferów w jednym pomieszczeniu lub w sytuacji gdy chcemy mieć centralną 
możliwość zarządzania paroma strefami grzewczymi z jednego miejsca stosuje 
się dostępne w systemie xComfortu wcześniej wymienione panele. Dodatkową 
zaletą tego produktu oprócz braku doprowadzania kabli do grzejników jest 
także to, że nie ma potrzeby dokupywania do niego dodatkowych czujników 
temperatury lub termostatów, gdyż można wykorzystywać w sterowaniu wbu-
dowany w nim czujnik, co także ogranicza koszty instalacji. Ponadto kolejną 
korzyścią jest wbudowana w nim funkcja detekcji otwarcia okna, która po 
wykryciu szybkiego spadku temperatury w krótkim okresie czasowym (co wy-
stąpi właśnie po otwarciu okna) spodowuje automatyczne zakręcenie zaworu 
grzejnika. 

W celu łatwego zarządzania całym procesem sterowania ogrzewania 
z pomocą przychodzi także dedykowana aplikacja na Androida, dzięki której 
można zarządzać ogrzewaniem ze smartfona, czy też tabletu (fot.7). Wystar-
czy sobie wyobrazić przykłady komfortu jakie daje to użytkownikowi. Gdy jest 
nam zimno bierzemy telefon do ręki i podkręcamy temperaturę bez wstawania 
z kanapy lub przed przyjazdem do domu włączamy tryb komfortowy ogrze-
wania, aby wracając, wejść w ciepłe i przytulne domowe zacisze. To drugie 
rozwiązanie także świetnie sprawdza się w sezonie grzewczym w domkach 
letniskowych.

przedstawione powyżej rozwiązania sprawiają, 
że oprócz komfortu i dopasowania temperatury 
do potrzeb użytkowników, zyskają oni także 
wymierne oszczędności sięgające nawet 30%,  
co w długofalowym rozrachunku przyniesie zwrot 
poniesionych kosztów, a finalnie niższe rachunki.

Fot.4 | Panel�sterujący�Room�Manager

Fot.7 | Smartfon�z�aplikacją�na�Androida

Fot.6 | �Bezprzewodowy�
elektrozawór�
z wbudowanym� 
czujnikiem�
temperatury�
powietrza
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nowe ograniCzniki przepięć spBT12 Typu 1+2 (kLasy B+C)

a |  dom�jednorodzinny�na�terenie�nizinnym�bez�instalacji�odgromowej,�zasilany�linią�
napowietrzną.�Zalecany�montaż�ogranicznika�przepięć�SPBT12-280/…�typu1+2�
w rozdzielnicy

B |  dom�jednorodzinny�z instalacją�odgromową,�zasilany�linią�kablową.� 
Zalecany�montaż�ogranicznika�przepięć�SPBT12-280/…�typu1+2�w rozdzielnicy

Ograniczniki przepięć typu 1+2 znakomicie 
sprawdzają się w ochronie instalacji elektrycznych 
przed skutkami przepięć powstałych w wyniku bez-
pośredniego i pośredniego uderzenia pioruna. Ich 
zadaniem jest także ochrona przed odziaływaniem 
przepięć komutacyjnych. Te ostatnie powstają np. 
podczas pracy maszyn przemysłowych, spawarek, 
przy załączaniu silników czy zadziałaniu zabezpie-
czeń nadprądowych.

Obecnie obserwuje się coraz większą popularność 
ograniczników przepięć typu 1+2. Do ich zalet 
można zaliczyć kompaktowe wymiary oraz szybki 
montaż: aparat jest oszynowany i gotowy do pod-
łączenia w instalacji elektrycznej.

Pracując nad rozwojem swoich produktów, firma 
Eaton wprowadziła nową serię ograniczników 
przepięć typu 1+2 (klasy B+C), dedykowanych 
w szczególności do stosowania w rozdzielnicach 
głównych domów jednorodzinnych. Jest to seria 
SPBT12 (fot. 1), która zastępuje cieszącą się dużą 
popularnością wśród projektantów oraz elektroin-
stalatorów serię SPB-12/280… Aparaty dostępne są 
w wykonaniu dla sieci TN-C, TN-S oraz TT.

Zastosowanie ograniczników przepięć SPBT12 
obejmuje sytuacje, w których istnieje możliwość 

wniknięcia części prądu piorunowego do 
instalacji elektrycznej (rys.2).

Zagrożenia te występują w następujących  
przypadkach: 

•  budynek jest wyposażony w instalację  
piorunochronną,

•  budynek jest zasilany poprzez przyłącze  
napowietrzne,

•  budynek zasilany jest linią kablową,  
a odległość między budynkiem i stacją trafo  
jest niewielka.

Do najważniejszych cech SPBT12 można zaliczyć:
-  wartość prądu udarowego Iimp = 12,5 kA / 

biegun, poziom ochrony Up ≤ 1,5 kV,
-  budowa w postaci podstawy i wymiennych,  

kodowanych wkładek uniemożliwiających  
pomyłkę przy podłączeniu,

-  optyczny wskaźnik uszkodzenia wkładek,
-  możliwość zastosowania styku pomocniczego, 

montowanego z boku podstawy.

Nowe ograniczniki przepięć 
SPBT12 typu 1 + 2 (klasy B+C)
firma eaton rozszerzyła swoją ofertę ograniczników 
przepięć o aparaty serii spBT12. są to ograniczniki 
przepięć typu 1+2 (klasy B+C) z wymiennymi 
wkładkami, dedykowane w szczególności do 
stosowania w rozdzielnicach domów jednorodzinnych. 

Fot.1 | �Ogranicznik�przepięć� 
SPBT12-280/4�typu�1+2�(klasy�B+C)

Rys.2 | �Zastosowanie�ograniczników�przepięć�typu�1+2�do�
ochrony�instalacji�elektrycznych�obiektów�budowlanych
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Złącze

Rozdzielnica główna

Z

RG
O



    07

Gazeta Elektryka 2013

nowe ograniCzniki przepięć spBT12 Typu 1+2 (kLasy B+C)

Fot.3 | �Ograniczniki�przepięć�SPBT12�zbudowane�są�z podstawy� 
oraz�wymiennych�wkładek.�Do�podstawy�można�dobudować�
styk�pomocniczy�realizujący�sygnalizację�uszkodzenia

LisTwy i gniazda zasiLaJąCe z oCHroną przeCiwprzepięCiową

Listwy i gniazda zasilające z ochroną  
    przeciwprzepięciową

Nowe listwy i gniazda przeznaczone są do ochro-
ny szczególnie wrażliwego sprzętu elektronicznego 
przed oddziaływaniem przepięć, które mogą dopro-
wadzić do jego uszkodzenia. Typowe ich zastoso-
wanie obejmuje ochronę takich urządzeń jak:

•  komputery, urządzenia peryferyjne i sprzęt 
multimedialny

• telewizory oraz sprzęt wideo i Hi-Fi
• modemy szerokopasmowe (Internet i TV)
• telefonia IP
• artykuły gospodarstwa domowego itd.

Duża różnorodność typów pozwa-
la na indywidualny dobór listew 
i gniazd przy realizacji 
ochrony dla linii zasi-
lającej, antenowej 
i telefonicznej.

nowa seria listew i gniazd zasilających eaton protection Box oraz eaton 
protection strip rozszerza ofertę urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej.

Fot.1 | �Seria�Eaton�Protection�Box�obejmuje�listwy�i gniazda�
zasilające�z ochroną�przeciwprzepięciową�dla�linii� 
zasilania,�antenowej�i internetu�szerokopasmowego

Zapewniane przez starsze konstrukcje odgromni-
ków poziomy ochrony 4 kV czy 2,5 kV często okazu-
ją się niewystarczające. SPBT12 redukują przepięcia 
do poziomu 1,5 kV, co zapewnia wysoki stopień 
ochrony dla instalacji elektrycznych. 

Wartość prądu udarowego Iimp określa możliwość 
zastosowania ogranicznika SPBT12 jako elementu 
ochrony odgromowej. Realizacja ochrony odgromo-
wej obiektu odbywa się z uwzględnieniem przyjęte-
go dla niej jednego z czterech poziomów ochrony 
odgromowej. Dla każdego z poziomów określona 
jest maksymalna wartość prądu pioruna, która 
z danym prawdopodobieństwem nie będzie prze-
kroczona. Dla pierwszego poziomu ochrony wynosi 
ona 200 kA, dla drugiego – 150 kA, dla poziomu 
trzeciego i czwartego – 100 kA.

Zdolność do odprowadzenia prądu udarowego  
o kształcie 10/350 µs dla ograniczników serii SPBT12 
wynosi 12,5 kA na biegun, co oznacza możliwość 
ich zastosowania przy realizacji ochrony odgromo-
wej odpowiadającej poziomowi III i IV. Przy mniej-
szej wartości prądu udarowego nie byłoby  
to możliwe. 

Z tego powodu SPBT12 stosowane są głównie 
w budownictwie mieszkaniowym, chroniąc instala-
cje elektryczne domów jednorodzinnych.

Dzięki wymiennym wkładkom warystorowym 
znacznie ułatwiona jest eksploatacja ograniczników 
przepięć SPBT12. Ich wymiana przebiega szybko 
i sprawnie, nie wymaga ingerencji w pozostałą 
część instalacji elektrycznej. Możliwość wyjęcia 
wkładek usprawnia przeprowadzenie pomiarów 
instalacji elektrycznej. Na czas pomiarów rezystan-
cji izolacji należy wysunąć wkładkę ogranicznika 
SPBT12, a po pomiarach ponownie ją zainstalować. 
Nie ma potrzeby wyjmowania przewodów z zaci-
sków aparatu.

Uszkodzenie wkładki sygnalizowane jest lokalnie 
poprzez wskaźnik zielono-czerowny. Pole zielone 
oznacza, że wkładka jest sprawna, pole czerwone 
natomiast oznacza uszkodzenie wkładki i ko-
nieczność jej wymiany na nową. Istnieje ponadto 
możliwość dobudowy do podstawy aparatu styku 
pomocniczego (wystarczy jeden styk pomocniczy 
dla aparatu 1, 2, 3 i 4-biegunowego). Umożliwia 
to zdalną sygnalizację uszkodzenia np. poprzez 
załączanie lampki sygnalizacyjnej, brzęczyka lub 

przekazanie informacji do systemu BMS. Pozwala to 
uniknąć sytuacji, w której instalacja nie będzie chro-
niona przed przepięciami. Uszkodzenie ograniczni-
ka może być wykryte bezzwłocznie.

Sygnalizacja stanu pracy oraz sprawny montaż 
i eksploatacja to cechy, które wyróżniają ograniczniki 
przepięć SPBT12. Dzięki swoim parametrom elek-
trycznym stanowią optymalne rozwiązanie do sto-
sowania przy realizacji ochrony przed przepięciami, 
w szczególności dla budownictwa mieszkaniowego.

Seria Protection Box obejmuje wykonania z jednym, 
pięcioma i ośmioma gniazdami zasilającymi, ułożonymi 
w sposób pozwalający na swobodne podłączenie wtyczek 
zasilających. Część z modeli wyposażona jest w złącze TV 
oraz RJ45/ RJ11. Listwy wyposażone są we wskaźnik zasilania 
i aktywnej ochrony, naklejki opisowe, opaskę porządkującą prze-
wody oraz przycisk ZAŁ/WYŁ co zapewnia ich sprawną obsługę. 
Cechy te w połączeniu z nowoczesnym designem czynią z serii 
Protection Box optymalne rozwiązanie do zastosowania w domach, 
biurach czy obiektach użyteczności publicznej.

Zakres serii Protection Strip obejmuje listwy z czterema 
bądź sześcioma gniazdami zasilającymi, a także wersję 
ze złączem RJ45/RJ11. Wbudowany przełącznik ZAŁ/WYŁ 
oraz optyczny wskaźnik aktywnej ochrony usprawniają 
eksploatację urządzeń.

Fot.2 | �Listwa�serii�Eaton�Protection�Strip
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eaTon sBC, prograM wspoMagaJąCy proJekTowanie rozdzieLniC do 2500 a

EATON SBC, program wspomagający  
projektowanie rozdzielnic do 2500 A
sBC (switch board configurator) przeznaczony jest do konfiguracji rozdzielnic nn firmy eaton i jest 
doskonałym narzędziem, pozwalającym zarówno na szybki dobór konstrukcji rozdzielnic, jak również 
wykonanie pełnego projektu z widokiem i zestawieniem materiałowym konstrukcji oraz aparatów. 
przeznaczony jest zarówno dla projektantów, instalatorów i  prefabrykatorów, jak również dla 
dystrybucji jako wsparcie w doborze komponentów eaTon.  
program można pobrać bezpłatnie z www.moeller.pl/sBC

(wartość prądu znaminowego dla mostu szyno-
wego – w przypadku rozdzielnic Profi+ do 630A, 
w przypadku XVTL do 2500A). Po wybraniu rozmia-
ru pola i rozdzielnicy maskowanej, program w mo-
dule Widok wyrysuje rozdzielnicę wymaskowaną 
pod aparaturę modułową. Można w tym momencie 
dokonać edycji, usuwać moduły montażowe, doda-
wać nowe, zmieniać gabaryty a w przypadku XVTL 
sklonować całą obudowę. Po przejściu do Edycji 
CAD istnieje również możliwość naniesienia na wi-
dok opisów tekstowych (rys.2). Sposób ten pozwala 
na dosyć swobodny dobór konstrukcji zarówno 
mniejszych rozdzielnic, jak i dużych sterownic pod 
aparaturę łączeniową i automatykę.

dobór standardowy

Pełne możliwości program odkrywa w trybie 
doboru standardowego. Pracę zaczynamy 
w module Dobór Aparatów. Możemy wy-
szukiwać urządzenia z rozwijanego drzewa 
albo wpisywać nazwę lub numer katalogowy. 
Domyślnie program zaczyna pracę w Sekcji 
1, co oznacza, że wszystkie aparaty będą 
zabudowywane w jednej grupie obudów. 
Aparaty, które są związane z zasilaniem (wy-
łącznik główny, ochronniki, kontrola napięcia 
itp.), możemy zaznaczyć w kolumnie Zasilanie 
(rys.3), będą one zabudowywane tak aby 
powstał podział funkcjonalny na aparaty zasi-
lające i odpływowe. W module tym możemy 
również określić liczbę tablic licznikowych 
w danej sekcji. Po zakończeniu tworzenia listy 
aparatów przechodzimy do kolejnego modu-
łu: Dobór rozdzielnicy. Wybieramy tu, tak jak 

w Doborze podstawowym, typ rozdzielnicy poprzez 
ustawianie filtrów i wybór końcowego rozwiąza-
nia, ustalamy rezerwę miejsca oraz znamionowy 
prąd mostu szynowego. Rysunek nr 4 przedstawia 
propozycję rozmieszczenia aparatów. Zaznaczone 
wcześniej urządzenia zasilające zostały umieszczone 
w osobnym, wydzielonym przedziale rozdzielnicy 
Profi+, pozostałe aparaty zostały rozmieszczone, 
z uwzględnieniem rezerwy, na płytach i szynach 
montażowych. Gdy nie utworzyliśmy dodatko-
wych sekcji, a wybrane aparaty pozwalają na ich 
zabudowę, możemy wybrać mniejsze rozdzielnice 
modułowe lub Profi+. W sytuacji, gdy utworzymy 
dodatkowe sekcje lub wybierzemy aparaty o prądzie 
znamionowym powyżej 630 A, program SBC będzie 
proponował wyłącznie rozdzielnice XVTL do 2500 A.

szybki dobór

Szybki dobór to sposób na konfigurację wyłącznie 
konstrukcji dla zadanego typu wyłącznika główne-
go oraz aparatów modułowych. W bazie dostęp-
ne są małe rozdzielnice mieszkaniowe, obudowy 
z płytą montażową CS, system Profi+ oraz XVTL. 
Poprzez ustawianie filtrów, które sprowadza się do 
odpowiadania na proste pytania dotyczące wymia-
rów, stopnia ochrony IP, sposobu montażu apara-
tów, otrzymujemy kilka rozwiązań spełniających 
zadane kryteria. Ilość propozycji zależy od ilości 
ustawionych filtrów. Rozwiązania prezentowane są 
graficznie, a po wyborze jednego z nich, program 

wygeneruje widok oraz listę materiałów dostępną 
w module Zestawienie (rys.1). Sposób ten sprawdza 
się doskonale dla pojedynczych obudów i nie  
wymaga dużego nakładu pracy. Wygenerowany 
w ten sposób widok nie może być jednak mody-
fikowany. W sytuacji gdy pojawia się konieczność 
zabudowy niestandardowej aparatury, w trybie 
podstawowym nie ma możliwości zamiany szyn 
montażowych na panele. Istnieje jednak możliwość 
użycia Doboru standardowego bez dobierania 
aparatów, po wyborze tego trybu przechodzimy 
bezpośrednio z pustą listą aparatów do modułu 
Dobór rozdzielnicy. W takiej sytuacji program nie 
ma informacji o prądzie znamionowym głównego 
wyłącznika, dlatego w pierwszej kolejności należy 
wybrać wartość prądu znamionowego rozdzielnicy 

Rys.2 |  Zmodyfikowana�szafa�bez�aparatów

Rys.3 | Moduł�Dobór�aparatów�–�pole�zasilające

Rys.4 |  Zaprojektowana�rozdzielnica�

Rys.1 |  SBC�Szybki�dobór�–�obudowa�dla�wyłącznika�typu�NZM2,�
144�modułów�oraz�rozłącznika�bezpiecznikowego
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dodawanie aparatów z akcesoriami

Często aparaty montowane w rozdzielnicy wyma-
gają dodatkowych akcesoriów jak styki pomocnicze, 
cewki wybijakowe czy napędy drzwiowe. Aby jed-
noznacznie związać aparat z elementem dodatko-
wym należy wybrać go z drzewa wyboru aparatów 
(rys.5). Sposób ten umożliwia wybranie aparatu 
i doposażenie go bez potrzeby zaglądania do kata-
logów. Wyszukiwanie odbywa się przez rozwijanie 
poszczególnych gałęzi opisujących przeznaczenie 
aparatów. Po wyborze właściwej grupy, w zakładce 
Moduły podstawowe otwiera się lista, która może 
być zawężona z użyciem filtrów cech i parametrów 
technicznych takich jak prąd znamionowy czy liczba 
biegunów. Przejście do zakładki Akcesoria pozwala 
na wybór możliwych do dobudowania elementów 
(rys.6). Po wybraniu niezbędnych urządzeń dodat-
kowych należy wyposażony aparat dodać do zesta-
wienia wybranej sekcji, wciskając przycisk Dodaj. 
Przykład zestawienia oraz widok rozdzielnicy przed-
stawia rysunek nr 7. Zasilający rozłącznik izolacyjny 
DUMECO wyposażony jest w napęd drzwiowy oraz 
oś napędu, ochronnik przepięciowy w dodatkowy 
styk sygnalizacji zadziałania, a wyłączniki CLS6-B16 
w styki sygnalizacyjne Z-AHK. W module Dobór 
aparatów linie z tymi urządzeniami wyróżnione 
są strzałką, która dla przejrzystości, pozwala na 
rozwijanie lub ukrywanie akcesoriów dodatkowych. 
Na widoku rozdzielnicy moduły dodatkowe rów-
nież powiązane są z aparatami głównymi i nawet 
w przypadku przenoszenia pojedynczo, zawsze 
pozostaną razem. Dopiero w module Zestawienie 
te same akcesoria różnych aparatów sumują się 
do jednej pozycji, co ułatwia kompletację towaru 
w przypadku zamówienia.

rozdzielnice wielosekcyjne

W przypadku, gdy nasz projekt jest 
bardziej skomplikowany, możemy dodawać 
kolejne sekcje (rys.8a). Aby tego dokonać 
wciskamy przycisk Dodaj w module Dobór 
aparatów, SBC utworzy nową zakładkę, 
w której tak jak poprzednio tworzymy listę 
aparatów. Podczas tworzenia nowej sekcji 
określamy, czy będzie to sekcja sprzęgłowa, 
w której oczywiście oprócz samego łącznika 

sprzęgłowego możemy umieścić 
aparaty potrzeb własnych, układ 
automatyki SZR, drobne odpływy 
czy kasety licznikowe. Każda sek-
cja jest interpretowana przez SBC 
w ten sposób, że zawarte w niej 
aparaty są umieszczane w nowej 
rozdzielnicy o zadanej szerokości, 
a jeżeli wybrana rozdzielnica jest 
zbyt mała, program dostawia 
kolejne obudowy tak długo, aż 
ułożone zostaną wszystkie urzą-
dzenia danej sekcji. Pola, w któ-
rych znajdują się aparaty związa-
ne z zasilaniem oraz pola sekcji 
sprzęgłowych, mają własne reguły 
dotyczące szerokości. Pozwala 
to na zwiększenie przejrzystości 
oraz funkcjonalności projektu bez 
wprowadzania skomplikowanego 
doboru.

poziomy montaż  
kompaktów

Program pozwala również na 
montaż wyłączników kompak-
towych w układzie poziomym. 
W module Dobór aparatów 
możemy zaznaczyć opcję Poziomo, 
opcja ta aktywna jest tylko dla wy-
łączników i rozłączników kompak-
towych (rys.8b). W takiej sytuacji 
program dobierze niezbędne 
panele montażowe i maskownice, 

automatycznie dołoży pusty przedział kablowy dla 
podłączenia przewodów, oraz wyposaży pole odpły-
wowe w pionowy most dystrybucyjny. Bardzo często, 
zwłaszcza w aplikacjach przemysłowych, używane 
są rozłączniki listwowe, dostępne również w ofer-
cie EATON. Ich konstrukcja pozwala na optymalne 
wykorzystanie miejsca, a kiedy montujemy je bez-
pośrednio na mostach szynowych, ułatwia montaż 
i zmniejsza kłopotliwe okablowanie w rozdzielnicy. 
Rozłączniki listwowe umieszczane są automatycznie 
w rozdzielnicach o zadanej w Doborze rozdzielnicy 
szerokości, nie są jednak montowane w całej dostęp-
nej szerokości obudowy ze względu na konieczność 
podłączenia mostu szynowego. Ustalenie jednej 
szerokości pola odpływowego nie zawsze będzie 
optymalne dla różnego rodzaju aparatów. Dla wy-
łączników kompaktowych najlepsze będą obudowy 
o szerokości 600 mm, dla rozłączników listwowych 
gdy jest ich więcej, lepsze są większe szerokości, 
dlatego program w module Widok daje możliwość 
zmiany szerokości pojedynczych obudów poprzez 
menu kontekstowe, dostępne po kliknięciu prawym 
przyciskiem myszy na interesującą nas obudowę. 
Z tego samego menu możemy usunąć całą pojedyn-
czą obudowę, wstawiać nowe zestawy montażowe, 
czy zmieniać kolejność obudów w szeregu. Rysunek 
nr 9 przedstawia rozdzielnicę składającą się z trzech 
sekcji. Sekcja pierwsza jest identyczna z tą z rysunku 
nr 4, z montażem poziomym wyłączników kom-
paktowych. Sekcja sprzęgłowa to jedna obudowa 
z rozłącznikiem sprzęgłowym i tablicą licznikową. 
Program zostawia w obudowie miejsce na oszyno-
wanie pionowe. Sekcja trzecia to dwie obudowy 
z prawej strony z rozłącznikami listwowymi.  

Rys.6 |  Aparaty�podstawowe�i akcesoria

Rys.8 | �Dodawanie�kolejnych�sekcji�do�zestawienia�(a);� 
montaż�pionowy�wybranych�wyłączników�(b)

Rys.5 |  Drzewo�wyboru�aparatów

Rys.7 | �Przykładowe�zestawienie�aparatów�oraz� 
proponowany�widok�rozdzielnicy
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zestawienie materiałów

Ostatnim etapem pracy SBC jest utworzenie listy 
komponentów dla naszego projektu. Moduł Zesta-
wienie to rozwijana lista urządzeń oraz konstrukcji 

z podziałem na poszczególne 
sekcje i pola, co bardzo ułatwia 
kompletowanie do prefabry-
kacji. Zestawienie to można 
w każdej chwili wyeksportować 
do formatu .xls, który będzie 
doskonałą listą zamówieniową. 
Jeżeli mamy zainstalowany Pro-
gram Cennikowy Eaton, mamy 
również dostęp do informacji 
o cenie jednostkowej i wartości  
(rys.13). W tym momencie, 
jeżeli zaakceptujemy projekt, 
pozostaje jedynie skontaktować 
się z dostawcą komponentów 
EATON i złożyć zamówienie.

eaTon sBC, prograM wspoMagaJąCy proJekTowanie rozdzieLniC do 2500 a

Program sam układa pola odpływowe po zewnętrz-
nych stronach rozdzielnicy, tak aby aparaty zasilające 
i sprzęgłowe były możliwie blisko siebie. Po zapisa-
niu projektu w SBC, zapisujemy również aktualną 
konfigurację z wprowadzonymi przez nas korektami. 

Możemy również zapisać wynik naszej pracy jako 
plik w formacie PDF lub CAD. Kompatybilność ze śro-
dowiskiem CAD umożliwia pełną edycję, z dostępem 
do wszystkich warstw wygenerowanych przez SBC.

przykład projektu z wyłącznikiem  
powietrznym typu izM

Projekt rozpoczęto od doboru urządzeń 
poprzez wstawienie wyłącznika głównego IZM, 
rozbudowanego o dodatkowe akcesoria, pozo-
stałe aparaty dodano poprzez moduł Schemat 
elektryczny. Powstał w ten sposób schemat 
elektryczny rozdzielnicy głównej dla hali pro-
dukcyjno-magazynowej, który wraz z widokiem 
dołączony zostanie do dokumentacji projektu 
(rys.10). Wyłącznik główny 2000 A typu IZM zasi-
la, poprzez rozłączniki bezpiecznikowe i wyłącz-
nik NZM4, rozdzielnice obiektowe RP, przewi-
dziany jest również wyłącznik 800 A typu NZM4 
na zewnętrzną kompensację mocy oraz ochron-
nik przepięciowy i odbiory drobne. W module 
Dobór aparatów, należy wskazać wyłącznik IZM 
jako zasilający, wskazane jest również oznaczenie 
w ten sposób ochrony przepięciowej z dobezpie-
czeniem aby SBC właściwie umieścił te aparaty 
w polu zasilającym. Po przejściu do modułu 
Dobór rozdzielnicy pozostaje jedynie określić sze-
rokość pola odpływowego, sposób maskowania, 
głębokość zestawu oraz stopień ochrony IP.  
Przy wybranej szerokości pola odpływowego 
800 mm, program zabudowuje grupę rozłączników 
w osobnym polu 800 m, wyłączniki NZM4 w dwóch 
polach 800 oraz wyłącznik IZM z ochronnikiem 
w polu zasilającym 600 mm na półce montażowej 
(rys.11). Rozwiązanie to można zoptymalizować 
na kilka sposobów. Można zmieścić wyłączniki 
NZM4 w jednym polu o szerokości 800 mm poprzez 
przeniesienie wyłączników na wspólny panel oraz 
usunięcie pustej obudowy. Istnieje jednak ciekawy 
sposób z wykorzystaniem podziału rozdzielnicy na 
sekcje. Wystarczy dodać dwie nowe sekcje i umieścić 
w nich aparaty zasilające baterię kondensatorów 
oraz RP 0.  

Rys.13 | �Moduł�zestawienie:�lista�materiałów�dla�całej�rozdzielnicy� 
z�podziałem�na�sekcje�i�pola

Aparaty te można łatwo przenieść, 
do utworzonych sekcji, poprzez 
funkcję Wytnij i Wklej, które do-
stępne są po wciśnięciu prawego 
klawisza myszki na wybranym 
z listy aparacie. Po zaznaczeniu 
wyłączników w nowych sekcjach 
jako zasilających i tak jak po-
przednio wyborze szerokości pola 
odpływowego 800 mm otrzymamy 
dużo bardziej funkcjonalny widok 
(rys.12). Pola z wyłącznikami NZM 
traktowane są przez SBC jak pola 
zasilające, dlatego ich szerokość 
jest dopasowana do wymiarów 
wyłączników. Sposób ten pozwala 
na wykorzystanie w pełni zdol-
ności programu do różnicowania 
szerokości obudów dla aparatów 
zasilających, a dzięki temu nie ma 
konieczności wprowadzania skom-
plikowanych poprawek do widoku 
uzyskanego bezpośrednio po 
wyborze parametrów rozdzielnicy. 
Jeżeli jest taka potrzeba wystarczy zmienić kolejność 
szaf (funkcje "przesuń w lewo", "przesuń w prawo" 
dostępne z menu kontekstowego) aby  
rozmieszczenie pól rozdzielnicy dopasować  
do warunków w pomieszczeniu.

Rys.10 | Przykładowy�schemat�rozdzielnicy�2000�A�

Rys.11 | �Widokrozdzielnicy�z�wyłącznikiem�powietrznym�IZM:� 
a)�pole�zasilające�600�mm�szerokości 
b)�pola�odpływowe�po�800�mm�szerokości

Rys.9 |  Widok�gotowej�rozdzielnicy.�Zmiana�parametrów�pola�
rozdzielnicy�z�menu�kontekstowego�(dostępne�pod� 
prawym�przyciskiem�myszy)

Rys.12 | �Zoptymalizowany�widok�rozdzielnicy� 
z�wyłącznikiem�IZM�z�rysunku�11
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wyłąCzniki siLnikowe pke z koMunikaCJą

Wyłączniki silnikowe PKE  
z komunikacją
pke oferują elastyczną konfigurację zabezpieczenia dzięki zastosowaniu wymiennego bloku wyzwalacza w wyłączniku 
silnikowym. kompletne zabezpieczenie składa się z aparatu podstawowego oraz elektronicznego wyzwalacza. obecnie 
dostępne są również wyzwalacze z możliwością komunikacji. otwiera to drogę do tworzenia prostych i ekonomicznych 
zabezpieczeń silnikowych z komunikacją.

Fot.3 | �Przykładowa�aplikacja�zastosowania�elektronicznego�
wyłącznika�silnikowego�systemu�SmartWire-DT

Wyłączniki silnikowe PKE składają się z aparatu 
podstawowego oraz elektronicznego bloku wy-
zwalacza. Blok wyzwalacza jest wymienny (fot.1). 
Występuje on w wykonaniu standardowym oraz 
rozszerzonym (tabela 1). Wariant rozszerzony 
posiada wszystkie cechy wyzwalacza standardo-

wego oraz dodatkową możliwość komunikacji po 
protokole SmartWire-DT (SWD). SmartWire-DT jest 
protokołem opracowany przez firmę Eaton. Zapew-
nia on szybkie połączenie jedną taśmą takich ele-
mentów jak lampki, przyciski, styczniki oraz obecnie 
również wyłączniki silnikowe. Za pomocą specjalnej 
taśmy do wymienionych elementów doprowadzane 
jest napięcie sterujące oraz wysyłane i odczytywane 
są dane. Dzięki temu istnieje możliwość nie tylko 
sprawdzenia stanu np. stycznika czy przycisku, ale 
również wysterowanie cewki stycznika czy diody sy-
gnalizacyjnej. Dedykowane elementy typu gateway 
dla sieci CANopen czy Profibus-DP łączą magistralę 
SmartWire-DT ze sterownikami nadrzędnymi.

Podłączenie wyłącznika PKE do sieci SmartWire-DT 
(SWD) wymaga zmontowania rozrusznika silnikowe-
go (fot.2). W tym celu wyłącznik PKE musi posia-
dać wyzwalacz w wykonaniu tzw. rozszerzonym 
oznaczonym jako PKE-XTUA-… Wówczas można 
połączyć wyzwalacz z nakładką komunikacyjną 

PKE-SWD-32 montowaną na styczniku. Nakładka ta 
stanowi bezpośredni interfejs komunikacyjny łączący 
wyłącznik z siecią SWD. PKE-SWD-32 stosowany jest 
do styczników DILM7…38. Przewód łączący wyzwa-
lacz z nakładką komunikacyjną dostarczany 
jest wraz z wyzwalaczem PKE-XTUA-…

Wykorzystanie magistrali SmartWire-DT 
dla PKE pozwala na proste połączenie 
wielu rozruszników silnikowych (fot.3) do 
jednego gateway-a np. sieci Profibus-DP.

Dzięki zastosowaniu komunikacji użyt-
kownik ma dostęp do informacji o stanie 
wyłącznika: załączony, wyłączony/wyzwo-
lenie. Możliwa jest identyfikacja aktualnych 

nastaw członu przeciążeniowego oraz klasy wyzwa-
lania. W przypadku zadziałania wyzwalacza można 
sprawdzić przyczynę wyzwolenia, którą może być 
zwarcie, przeciążenie, zanik fazy, użycie funkcji test. 
Ponieważ elektroniczny wyzwalacz w PKE posiada 
zintegrowane przekładniki pomiarowe aktualna 
wartość prądu płynącego przez wyłącznik może 
być odczytywana poprzez sieć SWD w sterowniku 
nadrzędnym. PKE z komunikacją umożliwiają odczyt 
wyliczonego przez zabezpieczenie przeciążeniowe 
stanu cieplnego silnika.

 
Wyłączniki PKE oferują skutecz-

ną ochronę silników 3-fazo-
wych, a dzięki zastosowaniu 
komunikacji możliwa 
jest szybka diagnostyka 
w stanach awaryj-
nych. Włączenie PKE 
do ciągle rozwijanej 
technologii Smart Wire-
DT pozwala uprościć 
oprzewodowanie 
w szafie sterującej co 
przyczynia się do obni-
żenia kosztów i podnosi 
niezawodność.

Aparaty podstawowe PKE i wyzwalacze
Zakres nastaw

[A]
Typ bloku wyzwalaczy  
(wersja standardowa)

Typ bloku wyzwalaczy  
(wersja rozszerzona – z komunikacją)

Stosowane z aparatem  
podstawowym

0.3 .. 1.2 PKE-XTU-1,2 PKE-XTUA-1,2 PKE12

1 .. 4 PKE-XTU-4 PKE-XTUA-4 PKE12

3 .. 12 PKE-XTU-12 PKE-XTUA-12 PKE12

8 .. 32 PKE-XTU-32 PKE-XTUA-32 PKE32

16 .. 65 PKE-XTU-65 PKE-XTUA-65 PKE65

Tabela 1 | �Aparaty�podstawowe�PKE�i wyzwalacze

Fot.2 |  Układ�rozruchowy� 
–�podłączenie� 
do�systemu� 
SmartWire-DT

Fot.1 |  Wyłącznik�silnikowy�PKE� 
–�aparat�podstawowy
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nowe rozłąCzniki izoLaCyJne z widoCzną przerwą duMeCo firMy eaTon

Nowe rozłączniki izolacyjne z widoczną 
przerwą Dumeco firmy Eaton

Rozłączniki z widoczną przerwą Dumeco DMV doskonale 
sprawdzają się w różnych aplikacjach. Z powodzeniem mogą być 
instalowane w  systemach kontroli (rozłącznik główny) i sterowania 
maszyn (przełączniki pracy sieć-agregat, przełączniki wielobie-
gunowe). Równie dobrze sprawują się w rozdzielnicach, 
spełniając rolę rozłączników serwisowo-remontowych. 
Urządzenia także posiadają aktualne atesty morskie, dzięki 
czemu mogą być stosowane na np. statkach, platfor-
mach. Doskonale dopasowana konstrukcja całej gamy 
rozłączników gwarantuje pełną funkcjonalność w każ-
dych warunkach. Wysoka jakość wykonania w połącze-
niu z wydajnością i zwartą konstrukcją pozwalają na 
proste i skuteczne dopasowanie ich do potrzeb każdej 
aplikacji (niezależnie czy będzie to maszyna, czy roz-
dzielnica elektryczna). Potwierdza to dodatkowo szeroka 
gama akcesoriów. Do wyboru są więc rozmaite przedłużenia 
osi napędów o różnych długościach i średnicach przekrojów, 
styki pomocnicze dobudowywane do aparatu podstawowego, 
napędy o różnych kształtach i rozmiarach w postaci pokręteł 
i dźwigni (również z możliwością zabudowy rozłącznej na drzwiach 
rozdzielnicy i opcją blokowania przy pomocy kłódki lub zamka 
cylindrycznego). Dźwignie i pokrętła mogą występować w kolorach 
niebieskim oraz czerwono-żółtym, spełniającym funkcję rozłącznika 
awaryjnego. Każdy aparat może być wyposażony w osłonę zaci-
sków, która zabezpiecza przed przypadkowym dotykiem. 

Ciekawym rozwiązaniem jest również 
specjalny mechanizm przełączania, który 
pozwala na połączenie dwóch rozłącz-
ników w jeden aparat obsługiwany przy 
pomocy pojedynczego napędu (pokrętła 
lub dźwigni). Dzięki temu w łatwy i pro-
sty sposób jesteśmy w stanie zbudować 
przełącznik typu sieć – agregat (fot.2).

w skład bogatej oferty aparatury firmy eaton została wprowadzona nowa 
seria rozłączników izolacyjnych z widoczną przerwą. urządzenia z serii dumeco 
dMV stanowią idealne uzupełnienie gamy dostępnych rozwiązań z zakresu 
zabezpieczeń i rozdziału energii.

Fot.1 | �Rozłącznik�izolacyjny�z widoczną� 
przerwą�–�Dumeco�DMV

Fot.2 | �Przełącznik�sieć-agregat�Dumeco�
(zbudowany�na�rozłącznikach)

Fot.3 | �Przełącznik�sieć-agregat�QM� 
(wbudowany�mechanizm)

Firma Eaton oferuje ponadto także przełączniki 
sieć-agregat QM (fot.3) z wbudowanym mechani-
zmem przełączania do montażu na szynę w wersjach 
40, 63 i 100 A, który można zabudować wraz z apa-
raturą modułową lub z wyprowadzeniem sterowania 
na drzwi rozdzielnicy. 

Rozłączniki izolacyjne serii Dumeco DMV zapew-
niają najwyższy poziom niezawodności w każdej wer-
sji. Do wyboru są aparaty w wykonaniu trój- i czte-
robiegunowym o jednakowym rozmiarze dostępne 
w wykonaniu od 160 do 2000 A prądu znamionowe-
go do montażu na płytę. Cechują się przy tym sporą 
uniwersalnością, obsługując różne kategorie łączenia 
AC: 21, 22 i 23 oraz napięcia z zakresu 230 – 690 V 
przy zachowaniu najpłytszej głębokości urządzenia 
wśród konkurencji. Dodatkowo występują także wy-
konania w wersji na 40 i 63 A do montażu na szynie 
wraz z aparaturą modułową.

Rozłączniki serii Dumeco charakteryzują się do-
skonałymi parametrami pracy dzięki zastosowaniu 
specjalnej konstrukcji równolegle prowadzonych 
torów głównych dwuprzerwowych. Specjalny system 
styków nożowych pozwala na pewne i bezpieczne 
łączenie nawet dużych prądów zwarciowych. Każdy 
z oferowanych modeli posiada widoczną przerwę,  
dzięki której w sposób łatwy i szybki jesteśmy w stanie 
stwierdzić stan położenia styków głównych aparatu.
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zasTosowanie ups'ów

Zastosowanie UPS'ów
upsy mają szerokie zastosowania i praktycznie wszędzie tam gdzie 
występuje obawa o zanik lub jakość napięcia powinny być stosowane. 
od dawna zasilacze gwarantowane (ups) stosuje się do ochrony zasilania 
w obiektach strategicznych, fabrykach, administracji publicznej, w bankach, 
przemyśle. w dzisiejszych czasach co raz częściej stosuje się je w domu, i to 
nie tylko do zasilania komputera.

Czym należy się kierować przy zakupie upsa?

Na pewno przy wyborze UPSa należy zwrócić uwagę na czas pod-
trzymania, który powinien być jak najdłuższy. Bardzo ważny parametr 
to moc znamionowa. Moc powinna być dopasowana do naszego 
urządzenia i dodatkowo przewymiarowana o około +20%. Jeżeli 
dobierzemy za małą moc znamionową, grozi to uszkodzeniem zasila-
cza! Istotne jest również napięcie pracy, czyli charakter przebiegu na 
wyjściu przy pracy z baterii, czy jest sinusoidalny czy schodkowy.

UPSy firmy Eaton możemy kupować w hurtowniach elektrotech-
nicznych, które są autoryzowanym dystrybutorem naszych produktów. 
Gwarantuje to wysoką jakość obsługi, ale przede wszystkim gwarancję 
dobrej marki jak również fachową obsługę techniczną, serwisową 
gwarancyjną i pogwarancyjną.

Przede wszystkim należy dokładnie wiedzieć do czego ten UPS będzie wykorzystany, 
czy do PC czy do urządzeń RTV (konsole do gier, czuły sprzęt audio) – a z tym wiąże się 
bezpośrednio moc znamionowa podpinanych urządzeń. Drugi ważny parametr to czas 
podtrzymania (na ile musi starczyć energii zmagazynowanej w bateriach UPSa). Standar-
dowo czasy podtrzymania to od 3 do 18 min, ale zawsze istnieje możliwość rozbudowy 
części bateryjnej. Firma Eaton oferuje również specjalne oprogramowanie, które zapo-
biega utracie danych, (w czasie zaniku napięcia w sieci i pracy UPSa w trybie bateryjnym 
program inicjuje zapis wszystkich danych, a następnie zamykanie komputera). Podstawo-
wym urządzeniem tego typu jest UPS serii 3S (fot.1)

Fot.4 | �UPS�serii�5130�może�
być�rozbudowany� 
o�cztery�dodatkowe�
moduły�bateryjne

Na uwagę zasługują zasilacze Protection Station (fot.2) oraz Ellipse ECO (fot.3) firmy 
Eaton. Poza wcześniej wymienionymi właściwościami oferują dodatkowe funkcje pozwa-
lające na zmniejszenie zużycia energii przez sprzęt PC/RTV nawet o 30%. Dzięki funkcji 
EcoControl zasilacz Ellipse automatycznie wyłącza urządzenia peryferialne, wtedy kiedy 
kończymy pracę z urządzeniem podstawowym. Np. Kończąc pracę na komputerze, UPS 
odłącza zasilanie od drukarki, skanera, monitora czy zestawu głośników dzięki czemu 
urządzenia te nie pozostają w trybie Standby.

W przypadku kiedy chcemy zachować pełną funkcjonalność większej ilości urządzeń 
w domu, możemy zainwestować w urządzenia większej mocy, które w przypadku awarii 
sieci zasilającej pozwolą na wielokrotne otwieranie/zamykanie bram wjazdowych czy 
garażowych. A gdy do tego podłączymy sterowanie i pompy od centralnego ogrzewania, 
w naszych kranach zawsze będzie ciepła woda a kaloryfery pozostaną ciepłe, nawet przy 
wielogodzinnym zaniku napięcia. W tego typu przypadkach znakomicie sprawdza się 
seria 5130 (fot.4). Każdego UPS z tej serii można rozbudować o dodatkowe moduły ba-
teryjne, które pozwalają na bardzo długi czas podtrzymana, np. w przypadku obciążenia 
UPS wszystkimi urządzeniami CO, czas podtrzymania może wynieść ponad 12 godzin.

Fot.3 | �Ellipse�ECO�po�zakończeniu�pracy�na�komputerze�może�autmatycznie�odciąć�
zasilanie�np.�od�drukarki,�dzięki�czemu�nie�pobiera�ona�energii�na�tryb�Standby

Fot.2 | �UPS�Protection�Station�800� 
z�wykorzystanymi�gniazdami�EcoControl

Fot.1 | �Zasilacz�awaryjny�serii�3S�
o�mocy�550VA
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EATON RADZI 

odpowiedŹ
Poprawnie dobranymi elementami do zabezpieczenia 
trójfazowego silnika o  mocy 1,5 kW (przy rozruchu 
bezpośrednim) będą stycznik DILM7 (fot.1) oraz wy-
łącznik silnikowy PKZM0-4 (fot.3). Tak dobrane aparaty 
zagwarantują skuteczną ochronę silnika przed skutka-
mi działania prądów przeciążeniowych i zwarciowych. 
Aby móc dodatkowo zrealizować w  takim układzie 
funkcję wyłączania awaryjnego niezbędne będzie „do-
budowanie” do wyłącznika wyzwalacza napięciowego 
(zanikowego lub wzrostowego) (fot.2). Wyboru odpo-
wiedniego typu wyzwalacza należy dokonać według 
dostępnego układu zasilania. Należy pamiętać o  tym, 
że w  przypadku wyboru wyzwalacza zanikowego do 
jego działania niezbędne będzie doprowadzenie stałe-
go zasilania 230 V AC. Do podania sygnału na wyzwa-
lacz, a  tym samym wyzwolenie wyłącznika niezbędny 
będzie przycisk bezpieczeństwa. 

Jak zrealizować układ wyłączania  
awaryjnego dla silnika trójfazowego 

Mam�do�zrealizowania�układ�wyłączenia�awaryjnego�dla�silnika�trójfazowego�
o mocy�1,5�kW.�Jakich�urządzeń�powinienem�użyć�w tym�celu?

Rys.1  Dobór ograniczników przepięć w przypadku  
oświetlenia zewnętrznego:

Fot.1 Stycznik DILM7

Fot.4  Przycisk bezpieczeństwa M22-PVS/K01  
odblokowywany przez przekręcenie kluczyka

Fot.5 Przycisk nożny FAK-R/V/KC11A/I

Fot.2  Ograniczniki przepięć firmy Eaton:

b) SPCT2-280/4 typu 2

a)  narażonego na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne,  
montaż ogranicznika przepięć typu 1+2 (klasy B+C) np. SP-B+C/3+1  
w podrozdzielnicy.

b)  znajdującego się w strefie ochronnej budynku, montaż ogranicznika  
przepięć typu 2 (klasy C) np. SPCT2-280/4 w podrozdzielnicy. 

W jaki sposób należy zapewnić  
ochronę przeciwprzepięciową dla sprzętu  

oświetleniowego instalowanego na zewnątrz?

odpowiedŹ
W przypadku gdy lampy oświetleniowe narażone są na bezpo-

średnie uderzenie pioruna, mogą stać się źródłem wniknięcia części 
prądu piorunowego do instalacji elektrycznej. W sytuacji gdy lampy 
są umieszczone w strefie ochronnej budynku lub instalacji odgro-
mowej zagrożenie przepływem prądu piorunowego jest wówczas 
minimalne, może jednak dojść do zaindukowania przepięć w wy-
niku wyładowania atmosferycznego. W  obu przypadkach nale-
ży zapewnić ochronę dla instalacji elektrycznej przed szkodliwym 
oddziaływaniem udarów prądowo-napięciowych. Obwody lamp 
znajdujących się na zewnątrz obiektu, które narażone są na bez-
pośrednie uderzenie pioruna (rys.1a), zaleca się zabezpieczyć ogra-
nicznikami przepięć typu 1+2 (klasy B+C) np. SP-B+C/3+1 firmy 
Eaton (fot.2a). Ograniczniki te zdolne są do odprowadzenia części 
prądu piorunowego zapewniając przy tym ograniczenie przepięć do 
odpowiednio niskiego poziomu. W  przypadku lamp znajdujących 
się w strefie ochronnej instalacji odgromowej lub budynku (rys.1b) 
zaleca się, aby obwód był zabezpieczony ogranicznikiem przepięć 
typu 2 (klasy C) np. SPCT2-280/4 (fot.2b), który ogranicza przepięcia 
komutacyjne i indukowane.

Podobny sposób ochrony dotyczy również innych urządzeń znaj-
dujących się na zewnątrz obiektu takich jak klimatyzatory, wenty-
latory, obiekty reklamowe itp. Istotne jest, aby zwracać uwagę na 
tego typu sytuacje. Nierzadko zdarza się, że w wyniku rozbudowy 
instalacji oświetleniowej czy montażu dodatkowego sprzętu elek-
trycznego wprowadzone zostaje zagrożenie przepięciowe, które nie 
zostało ujęte w pierwotnym projekcie instalacji elektrycznej.

Podczas�modernizacji�instalacji�elektrycznej�
budynku�zauważyłem�lampy�oświetleniowe�
znajdujące�się�na�zewnątrz,�które�zasilane�są�
z podrozdzielnicy�w budynku.�W jaki�sposób�
należy�zapewnić�poprawną�ochronę�przeciw-
przepięciową�w tym�wypadku?

a) SP-B+C/3+1 typu 1+2

W ofercie firmy Eaton dostępnych jest kilka rozwiązań. I tak w mo-
mencie zabudowy podtynkowej (natablicowej) możemy skorzystać 
z kompletnego (wyposażonego w styki) modelu odblokowywane-
go poprzez pociągnięcie M22-PV/K01 lub przekręcenie kluczyka 
M22-PVS/K01 (fot.4). Kiedy decydujemy się na wykonanie natyn-
kowe możemy skorzystać z modelu M22-PV/KC11/IY (odblokowy-
wanego przez pociągnięcie). W ofercie znajdują się ponadto duże 
przyciski ręczne i nożne FAK mogące pracować w wyjątkowo trud-
nych warunkach (np. FAK-R/V/KC11A/I fot.5).

Fot.3 Wyłącznik silnikowy PKZM0-4Fot.2 Wyzwalacz napięciowy U-PKZ0
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odpowiedŹ
Szeregowe połączenie wyłączników różnicowoprądo-
wych ma miejsce na przykład w instalacjach (rys.1), gdzie 
zastosowane są główne wyłączniki różnicowoprądowe, 
będące elementem ochrony przeciwpożarowej (znamio-
nowy prąd różnicowy I∆n ≤ 0,5 A) oraz wyłączniki uzu-
pełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową 
(I∆n ≤ 30 mA) stosowane do zabezpieczenia obwodów 
odbiorczych.
 Zachowanie selektywności zadziałania szeregowo po-
łączonych wyłączników różnicowoprądowych jest możli-
we, gdy charakterystyki czasowo-prądowe aparatów nie 
mają żadnych punktów wspólnych. Zostało to dokładnie 
przedstawione na rysunku nr 2 na przykładzie wyłączni-
ka bezzwłocznego o znamionowym prądzie różnicowym 
30 mA i selektywnego o prądzie 100 mA.

W  celu zapewnienia selektywnego działania wyłączni-
ków firmy Eaton, należy je dobrać w następujący sposób:
1)  wyłącznik główny powinien być wyłącznikiem selek-

tywnym. Wyłączniki selektywne firmy Eaton oznacza-
ne są symbolem „S” w nazwie typu: np. FI-63/4/03-S/A  
jest wyłącznikiem selektywnym typu A (czułym na prą-
dy sinusoidalne i impulsowe). Działają one ze zwłoką 
czasową min. 40 ms.

2)  znamionowy prąd różnicowy wyłącznika głównego 
powinien być co najmniej 3-krotnie większy od prą-
du wyłącznika podrzędnego (np. wyłącznik o prądzie 
100 mA lub większym działa selektywnie w stosunku 
do wyłącznika o prądzie 30 mA).

Należy zaznaczyć, że prawidłowy dobór wyłączników róż-
nicowoprądowych wymaga uwzględnienia także innych 
czynników jak np. kształt prądów upływu jakie mogą po-
wstać w instalacji (sinusoidalne, impulsowe, wyprostowa-
ne gładkie), wytrzymałość wyłączników na prąd udarowy 
(250 A lub wyższa) czy wytrzymałość zwarciowa.

Jak zapewnić selektywność  
zadziałania wyłączników  

różnicowoprądowych?

Rys.2  Charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników:  
bezzwłocznego I∆n = 30 mA (kolor zielony) oraz  
selektywnego I∆n = 100 mA (kolor niebieski).  
Charakterystyki nie mają punktów wspólnych,  
możliwe jest selektywne działanie obu wyłączników.

Rys.1  Instalacja z szeregowo połączonymi zabezpieczeniami różnicowoprądowymi. 
W celu uzyskania selektywności ich działania dobrano następujące aparaty: 
- rozdzielnica główna: wyłącznik selektywny I∆n =0,3 A, np. FI-63/4/03-S/A  
- podrozdzielnice: wyłączniki bezzwłoczne I∆n = 30 mA, np. CFI6-25/2/003-A 

Jednym�z podstawowych�warunków�wykonania�poprawnie�funkcjonującej�instalacji�
elektrycznej�jest�zapewnienie�selektywności�działania�zabezpieczeń.�W przypadku�
szeregowo�połączonych�wyłączników�różnicowoprądowych�oznacza�to,�że�w wyniku�
powstania�prądu�różnicowego�powinno�zadziałać�jedynie�to�z zabezpieczeń,�które�
znajduje�się�najbliżej�miejsca�powstania�awarii,�tak�aby�pozostałe�obwody�nie�objęte�
powstaniem�prądu�upływu,�pozostały�stale�zasilane.

odpowiedŹ
Przewód neutralny musi być podłączony do zacisków N-N wyłącz-
nika różnicowoprądowego. Styk wyłącznika połączony z zaciskami 
N-N jest jako pierwszy zamykany i  jako ostatni otwierany co jest 
zaznaczone odpowiednim symbolem na schemacie aparatu (rys.1).
Kwestia ta jest szczególnie istotna gdy 4-biegunowy wyłącznik róż-
nicowoprądowy zabezpiecza dwa lub trzy jednofazowe obwody 
o  nierównomiernym rozkładzie obciążenia (obciążenie niesyme-
tryczne). Sytuacja ta została zobrazowana na rysunku 2. 

Jakie jest poprawne miejsce podłączenia przewodu 
neutralnego do wyłącznika różnicowoprądowego?

Rys.1  Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003 firmy Eaton oraz jego schemat.  
Symbol styku dołączonego do zacisku N-N pokazuje, że jest on jako pierwszy  
ze wszystkich styków wyłącznika zamykany i jako ostatni otwierany.

Gdy wszystkie styki wyłącznika są zamknięte, 
napięcie na każdym z  odbiorników jest równe 
napięciu fazowemu i wynosi 230 V.
 Jeśli jako pierwszy zostanie rozłączony przewód 
N, powstaje wówczas szeregowe połączenie 
dwóch odbiorników 1-fazowych, zasilanych na-
pięciem międzyfazowym równym 400 V (rys.2). 
Oznacza to, że odbiorniki o  najmniejszej mocy 
(w  instalacjach mieszkaniowych mogą to być 
komputery, sprzęt RTV itp.) mogą być zasilane 
podwyższonym napięciem, które może dopro-
wadzić do ich uszkodzenia.
 Z tego powodu należy podłączać przewód neu-
tralny tylko i wyłącznie do zacisków N-N wyłącz-
nika różnicowoprądowego. Należy także zwracać 
uwagę na zachowanie ciągłości przewodu neu-
tralnego w  obrębie całej instalacji elektrycznej, 
aby uniknąć opisanej wyżej sytuacji. Wymaga to 
starannego podłączania przewodu neutralnego 
do zacisków oraz dokonywania regularnych czyn-
ności konserwacyjnych.

Rys.2  Zmiana rozkładu napięć w instalacji trójfazowej po rozłączeniu prze-
wodu N. Gdy wszystkie przewody są podłączone (rys.a) napięcie na 
każdym z odbiorników wynosi U1 = U2 = U3 = 230 V. Po rozłączeniu 
przewodu N (rys.b) dochodzi do zmiany rozkładu napięć na poszcze-
gólnych odbiornikach U12 = U13 = U23 = 400 V. Odbiorniki mogą 
ulec uszkodzeniu w wyniku zasilania podwyższonym napięciem. 

Rys.a

Rys.b

Zaciski�wyłączników�różnicowoprądowych�oznaczane�są�jako�
1-2,�3-4,�5-6�oraz�N-N.�Nierzadko�zdarza�się,�że�z uwagi�na�
wygodę�oprzewodowania�aparatów�w rozdzielnicy�korzystniej-
sze�byłoby�podłączenie�przewodu�N�do�zacisków�1-2�zamiast�
N-N.�Czy�przewód�neutralny�należy�obowiązkowo�podłączać�
do�zacisków�N-N,�czy�jest�to�kwestia�dowolna�i może�on�być�
podłączony�do�dowolnej�pary�zacisków?




