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Przełącz się na przyszłość
Nowe rozwiązania w systemie dystrybucji energii
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Eaton stale umacnia swoją 
pozycję na rynku producentów 
rozdzielnic  poprzez 
weryfikację elementów 
montażowych rozdzielnicy 
już na etapie projektu, co 
pozwala na nadążanie za ciągle 
rosnącymi wymaganiami.

Korporacja Eaton z siedzibą 
główną w Cleveland w stanie 
Ohio (USA), w swojej 
zdywersyfikowanej strategii 
handlowej obejmuje wszelkie 
zagadnienia dotyczące 
zarządzania energią, a tym 
samym jest postrzegana jako 
bezkonkurencyjny lider w wielu 
obszarach biznesu. 
Sprawdzone marki takie 
jak Cutler-Hammer®, F&G®, 
Moeller®, Powerware®, Holec®, 
MEM®, Santak® oraz MGE 
Office Protection Systems™ 
zapewniają ukierunkowane na 
klienta rozwiązania PowerChain 
Management, służące 
potrzebom systemów 
energetycznych: przemysłowych, 
instytucjonalnych, użytkowych, 
prywatnych, mieszkaniowych, IT, 
o istotnym znaczeniu dla 
działalności oraz OEM na całym 
świecie.

Kompleksowy dostawca
Eaton jest globalnym dostawcą 
systemów rozdzielnic dzięki 
swojemu kompleksowemu 
podejściu do rozdziału energii. 
Niezależnie od lokalizacji 
wykonywanej aplikacji otrzymują 
Państwo wszystkie elementy       
z jednego źródła. Każde działanie 
firmy Eaton ukierunkowane jest 
na oferowanie już dzisiaj tego,     
co będzie standardem jutro. 
Dlatego też rozdzielnice Eaton 
spełniają już dzisiaj standard       
IEC/EN 61439.

Lider w dziedzinie 
zarządzania energią

Eaton – sprawdzony partner 
w 5 obszarach biznesu

• jako międzynarodowy 
dostawca produktów oraz usług                
w zakresie aparatury 
sterowniczej, dystrybucji mocy, 
zasilania gwarantowanego UPS 
oraz automatyki przemysłowej.

• jako globalny lider                     
w projektowaniu, produkcji             
i sprzedaży kompletnych linii 
systemów napędowych oraz 
podzespołów dla średnich           
i ciężkich pojazdów roboczych.

• jako międzynarodowy, 
przodujący dostawca systemów 
hydraulicznych, paliwowych, 
systemów kontroli ruchu, 
podsystemów napędowych, 
układów wyświetlających            
i sterujących dla kabin pilotów 
oraz systemów kontroli jakości 
płynów dla transportu lotnictwa 
cywilnego i wojskowego.

• jako ważny dostawca 
komponentów niezbędnych do 
redukcji emisji, zużycia paliwa 
oraz do zwiększenia stabilności 
i osiągów samochodów, 
ciężarówek, a także innych 
pojazdów.

• jako międzynarodowy, 
przodujący producent 
niezawodnych, wysoko 
wydajnych systemów 
hydraulicznych oraz 
komponentów, używanych 
w aplikacjach mobilnych                  
i przemysłowych w szerokim 
zakresie zastosowania - od 
kopalni, poprzez budownictwo, 
przemysł, po branżę 
rozrywkową.
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XP Pola zasilające

XF Pola odpływowe do 
montażu aparatury na stałe

XR Pola wtykowe

XW Pola kasetowe

XG Pola ogólnego 
zastosowania

Wyłączniki powietrzne serii IZMX do 4000 A
IZMX16 - 630 ÷ 1600 A
IZMX40 - 800 ÷ 4000 A

Wyłączniki kompaktowe serii NZM do 1600 A
NZM1 - 20 ÷ 160 A
NZM2 - 100 ÷ 250 A
NZM3 - 125 ÷ 630 A
NZM4 - 315 ÷ 1600 A

Wyłączniki powietrzne serii IZM26 do 6300 A
IZM20 - 800 ÷ 2000 A  
IZM32 - 800 ÷ 3200 A
IZM40 - 4000 A
IZM63 - 4000 A ÷ 6300 A
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Nowa generacja wyłączników 
powietrznych do 4000 A  
firmy EATON

IZMX16 z serii IZMX jest 
najmniejszym wyłącznikiem 
powietrznym (ACB) na całym 
świecie: o objętości tylko 24 dm3 
i powierzchni frontowej 0,092 m2 
- jest nieznacznie większy od 
arkusza papieru o rozmiarze A4! 
Wszystko to bez strat w zakresie 
wydajności.

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne 
umożliwia zainstalowanie obok 
siebie dwóch wyłączników       
w sekcji o szerokości 600 mm. 
Zapewnia to efektywniejsze 
kosztowo konfiguracje 
rozdzielnic oraz pomaga 
zaoszczędzić obszar pracy 
aparatu. W miejscach gdzie 
wymagane jest zdalne 
sterowanie, urządzenie może 
zostać doposażone                  
w wewnętrzny napęd silnikowy 
do automatycznego napinania 
sprężyny zamykającej, oraz 
elektromagnesów do zdalnego 
załączania i wyłączania.    

Większa wydajność                 
w mniejszej przestrzeni jest na 
dzień dzisiejszy po prostu 
niemożliwa. 

IZMX40 z serii IZMX jest 
wyłącznikiem do 4000 A           
w rozmiarze standardowych 
aparatów do 3200 A przy 
wykorzystaniu mniejszej ilości 
szyn miedzianych.

Przeprowadzone testy integracji 
wyłącznika z systemami 
rozdzielnic Eaton, takimi jak  
Modan, xEnergy, Power Xpert, 
Capitol 20 oraz Capitol 40 
potwierdzają jego wyjątkowe 
osiągi techniczne i dużą 
kompatybilność dzięki 
elastycznemu systemowi 
podłączeń.

Dzięki modułowej budowie, 
dokładnie zintegrowanym 
rozwiązaniom, jak również całej 
gamie akcesoriów oraz funkcji 
dodatkowych ułatwione jest 
dostosowanie wyłącznika do 
różnych rodzajów aplikacji. 
Wyłącznik może być również 
doposażony w dodatkowe 
akcesoria bezpośrednio           
w fabryce, bez żadnych  
dodatkowych kosztów za 
instalację i zwiększenie 
funkcjonalności.



5

Rozmiar
Wersja 
IEC60947

IZMX16 
630 A, 800 A, 1000 A, 
1250 A, 1600 A

IZMX40
800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A, 
2000 A, 2500 A, 3200 A, 4000 A

Prąd znamionowy In, [A] 630 - 1600 800 - 4000

Icu = Ics przy Ue = 440/690 V AC 
Icu: znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia przy znamionowym napięciu pracy Ue

Ics: znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia przy znamionowym napięciu pracy Ue

Podstawowa zdolność łączeniowa (B)
440 V AC, Icu/Ics [kA] 42 / 42 66 / 66

690 V AC, Icu/Ics [kA] 42 / 42 66 / 66

Normalna zdolność łączeniowa (N)
440 V AC, Icu/Ics [kA] 50 / 50 85 / 85

690 V AC, Icu/Ics [kA] 42 / 42 75 / 75

Wysoka zdolność łączeniowa (H)
440 V AC, Icu/Ics [kA] 65 / 50 105 / 105

690 V AC, Icu/Ics [kA] 42 / 42 85 / 85

Icw t = 1 s, Icw = znamionowa odporność na prąd krótkotrwały

Podstawowa zdolność łączeniowa (B)

t = 1 s, Icw [kA]

42 66

Normalna zdolność łączeniowa (N) 42 85

Wysoka zdolność łączeniowa (H) 42 85

Icm przy Ue = 440/690 V AC 
Icm: prąd znamionowy zwarciowy załączalny (maks. przewidywana wartość szczytowa) przy znamionowym napięciu pracy Ue

Podstawowa zdolność łączeniowa (B)

440/690 V AC, Icm [kA]

88/88 144

Normalna zdolność łączeniowa (N) 105/88 166

Wysoka zdolność łączeniowa (H) 137/88 231

Szerokość sekcji dla systemów rozdzielnic xEnergy i MODAN

Wykonanie stacjonarne [mm] [mm]

3-bieguny 400 600 (1000)*

4-bieguny 600 800 (1000)*

Wykonanie wysuwne [mm] [mm]

3-bieguny 400 600 (1000)*

4-bieguny 600 800 (1000)*

Wyłączniki powietrzne serii 
IZMX oferują różne wartości 
prądów znamionowych dla 
szerokiej gamy aplikacji od 
630 A do 4000 A i zdolności 
łączeniowej od 42 kA do     
105 kA. 

Ponadto, możliwe jest również 
optymalnie dopasowanie 
parametrów nastaw 
zabezpieczających w wyzwalaczu 
elektronicznym do potrzeb 
danej aplikacji lub w celu 

zabezpieczenia określonej 
instalacji. Wyłączniki serii IZMX 
mogą być wykorzystane do 
wielu celów. Głównymi 
obszarami zastosowań są:
• zabezpieczenie instalacji,
• zabezpieczenie silników,
• zabezpieczenie 

transformatorów,
• zabezpieczenie generatorów.

W celu zwiększenia 
funkcjonalności wyłącznika      
w aplikacji (np. do sygnalizacji, 

automatyki i celów 
komunikacyjnych) oferujemy 
szeroki zakres akcesoriów 
przystosowanych do pracy       
w każdych warunkach. Jeżeli 
system jest podzielony na kilka 
etapów rozwoju, można 
zredukować wartość prądu 
roboczego nawet do 100 A dla 
wyłącznika o prądzie 
znamionowym 1600 A. 
Wystarczy jedynie wymienić 
wkładkę prądu znamionowego.

Dane techniczne

* Pola o szerokościach 600 i 800 mm dla prądu znamionowego wyłącznika do 3200 A, o szerokości 1000 mm dla prądu znamionowego 4000 A
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Zwiększone bezpieczeństwo pracy      
i elastyczność oparta na komunikacji
Dzięki możliwościom 
komunikacyjnym wyłączniki 
serii IZMX pozwalają na 
monitorowanie dystrybuowanej 
energii. Moduły komunikacyjne 
zbierają istotne informacje, 
dotyczące pracy wyłącznika       
i przekazują je dalej.

Dzięki temu zwiększona jest 
przejrzystość systemu, a czas 
reakcji na stany, takie jak 
przeciążenia, asymetria faz             
i przepięcia może być krótszy. 
W sytuacji wystąpienia 
nieplanowanych przestojów 
można szybko interweniować,      

z kolei czynności konserwacyjne 
mogą być w łatwy sposób 
planowane. 

Dzięki temu można również 
zwiększyć dostęp do danych 
systemu.

IZMX16

Profibus-DP

Modbus

Ethernet
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IZMX40

Profibus-DP

Modbus

Ethernet

Moduły interfejsu 
komunikacyjnego Profibus, 
Modbus i Ethernet mogą teraz 
być łatwo podłączone do 
wyłącznika, pomiędzy 
przyłączami obwodów 
pomocniczych.

Z odpowiednim modułem 
komunikacyjnym - PCAM, 
MCAM lub ECAM (Profibus-DP 
/ Modbus / Ethernet) – każdy 
wyłącznik serii IZMX jest 
wyposażony w nowoczesne 
technologie komunikacyjne        
i przystosowany jest do 
wymogów systemów. 

Magistrala danych pozwala nie 
tylko na przekazywanie 
informacji, ale także na 
otrzymywanie poleceń              
i zmianę ustawień.
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Przegląd systemu IZMX
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 1 Wyłącznik IZMX 
  IZMX16: 630 - 1600 A
  IZMX40: 800 - 4000 A
                                          

 2 Kaseta dla jednostki 
  wysuwnej
  Klapy izolacyjne 3- 
  i 4-biegunowe
      z i bez przyłączy obwodów 
  pomocniczych
                                          

 3 Zestawy przyłączy 
  głównych
  Przyłącza uniwersalne, 
  3- i 4-biegunowe poziome/
  pionowe
                                          

 4 Klapa izolacyjna
  Klapy izolacyjne 
  3- i 4-biegunowe
                                          

 5 Napęd silnikowy
  Automatyczne napinanie 
  sprężyny do zdalnego lub 
  ręcznego załączania
                                          

 6 Przekładnik dla 
  przewodu neutralnego
  Przekładnik dla przewodu 
  neutralnego do pomiaru 
  prądów w torze
                                          

 7 Dźwignia do wsuwania 
  wyłącznika
  Wygodnie składana 
  dźwignia do wsuwania 
  wyłącznika i do wysuwania 
  z kasety. Dźwignia 
  przechowywana jest 
  wewnątrz wyłącznika
                                          

 8 Styki sygnalizacji 
  położenia
  Styki sygnalizujące 
  położenie wyłącznika 
  w kasecie.
  Pozycje – Praca, Test 
  i Przerwa izolacyjna
                                          

 9 Ramka na drzwi 
  Wypełnia przestrzeń 
  między wyłącznikiem 
  a drzwiami rodzielnicy. 
  IP41. Dostępna również 
  osłona ochronna IP55
                                          

 10 Moduły komunikacyjne
  Profibus DP, Modbus, 
  Ethernet
                                          

 11 Przyłącza obwodów 
  pomocniczych 
  Ilość przyłączy 8, 20 lub 30 
                                          

 12 Styki sygnalizacji 
  gotowości załączenia
  Do wykorzystania 
  z aplikacjami zewnętrznymi
                                          

 13 Styki sygnalizacji 
  gotowości załączenia
  Do wykorzystania 
  z elektromagnesem 
  załączającym
                                          

 14 Elektromagnes 
  załączający
  Zamyka wyłącznik poprzez 
  sygnał elektryczny
                                          

 15 Zamykanie na klucz
  Blokowanie wyłącznika 
  poprzez zamek kluczykowy
                                          

 16 Wyzwalacz wzrostowy
  Otwiera wyłącznik poprzez 
  sygnał elektryczny
                                          

 17 Wyzwalacz 
  podnapięciowy  
  Otwiera wyłącznik poprzez 
  odcięcie napięcia 
  w obwodzie
                                          

 18 Czerwony wskaźnik 
  wyzwolenia
  Czerwony wskaźnik 
  sygnalizuje wyzwolenie 
  wyzwalacza elektronicznego 
                                         

 19 Styki sygnalizacji 
  wyzwolenia
  Styki (OTS) służą do zdalnej 
  sygnalizacji wyzwolenia 
  wyzwalacza elektronicznego
                                          

 20 Licznik cykli łączeń
  Zlicza liczbę cykli łączeń 
  wyłącznika
                                          

 21 Styki pomocnicze
  Sygnalizacja stanu 
  wyłącznika ON-OFF
                                          

 22 Urządzenia blokujące
  Plastikowe lub metalowe 
                                          

23  Wyzwalacz elektroniczny
  Digitrip 520; Typ - A
                                          

 24 Wyzwalacz elektroniczny
  Digitrip 520LSI; Typ - V
                                          

 25 Wyzwalacz elektroniczny
  Digitrip 520M; Typ - U
                                          

 26 Wyzwalacz elektroniczny
  Digitrip 1150i; Typ - P
                                          

 27 Wkładka prądu 
  znamionowego
  Redukuje wartość prądu 
  znamionowego 
  wyłącznika
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Dzięki najbardziej 
zaawansowanej technologii 
wyzwalacza typu P (Digitrip 
1150i) na kolorowym 
wyświetlaczu wysokiej 
rozdzielczości można 
wyświetlać funkcje, takie jak 
parametryzacja, zabezpieczenie, 
pomiar, analiza sieci, 
diagnostyka i pamięć zdarzeń. 
Ponadto można przekazywać 
je zdalnie za pośrednictwem 
modułów komunikacyjnych, 
wyświetlać na witrynie 
internetowej lub wysyłać 
do dowolnego miejsca na 
świecie przez e-mail. Obsługa 
wyzwalacza jest intuicyjna.

Klawisze          pozwalają 
przewijać na wyświetlaczu 
ikonki podstawowych zadań/
ustawień.

Klawisze           pozwalają na 
łatwy wybór żądanej funkcji. 

Zaawansowana ochrona dzięki 
elektronicznemu wyzwalaczowi Digitrip 1150i  

Logiczna selektywność 
strefowa ZSI

Wyłączniki są podłączone 
bezpośrednio ze sobą poprzez 
linię sygnałów, bez użycia 
dodatkowych modułów. 
W przypadku wadliwego 
zadziałania połączenie takie 
zapewnia, iż wyłącznik 
bezpośrednio przed punktem 
awarii przerwie zwarcie 
bezzwłocznie.

Zaletą strefowej selektywności 
logicznej – w odróżnieniu od 
zwykłej selektywności – jest 
wyjątkowe skrócenie czasu 
wyłączenia i zredukowanie 
ilości energii wydzielonej                  
w momencie zwarcia.

Dla dodatkowego zabezpieczenia 
pracowników obsługi 
konserwacyjnej zalecamy 
połączenie z systemem ARMS® 
w celu jeszcze większej redukcji 
ilości wydzielanej energii. 

Nowe rozwiązanie zapewnia 
użytkownikowi dwa 
kompaktowe rozmiary 
wyłączników do 4000 A, 

modułową konstrukcję, 
wspólne akcesoria, łatwą         
w obsłudze komunikację oraz 
pełen zakres wyzwalaczy 
elektronicznych.

Modernizacja osprzętu jest 
stosunkowo łatwa dzięki 
skutecznej technologii 
„plug & work”. Szuflady              
z osprzętem i mechanizmy 
zatrzaskowe pozwalają
na zainstalowanie najnowszych 
akcesoriów praktycznie bez 
użycia narzędzi. Pozwala to 
elastycznie reagować na 
zmieniające się wymagania 
co do Państwa systemu. 
Większość akcesoriów jest 
wspólna dla IZMX16 i IZMX40.

Kompaktowa konstrukcja 
i uniwersalne akcesoria
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Wygoda w projektowaniu, 
doborze i dokumentacji
Intuicyjne oprogramowanie 
ułatwia wybór i konfigurację 
wyłączników i rozłączników 
oraz ich wyposażenia             
z bazy danych kilku tysięcy 
artykułów. 

Program nie wymaga specjalnej 
znajomości systemu. Dzięki 
zaledwie kilku kliknięciom 
możesz wybrać dowolną 
konfigurację aparatu aby 
sporządzić listę części                          
i przenieść ją do listy zamówień. 
Wszystkie kombinacje 
zapisywane są w logice 
oprogramowania, co gwarantuje
poprawne złożenie zamówienia. 
Krok po kroku program 

poprowadzi Cię przez ofertę 
dostępnych aparatów                  
i akcesoriów. Proces selekcji 
odbywa się na zasadzie wyboru 
następujących filtrów:
• rodzaj urządzenia
• prąd znamionowy
• zdolność łączeniowa
• liczba biegunów
• typ wyzwalacza
• wielkość
• wykonanie.
Po ostatecznym wyborze 
istnieje możliwość przejścia 
do opcji doboru akcesoriów 
dedykowanych wyłącznie 
danemu aparatowi.
 

Prosta obsługa przy doborze 
xEnergy 
 
• listy dialogowe bazujące na 

Windows
• funkcjonalna, przejrzysta 

budowa
• krótki czas wdrożenia się dzięki 

systemowi Look and Feel

Szeroki zakres zastosowania
• zarządzanie projektem              

i struktura instalacji
• dzięki funkcyjnemu wyborowi 

systemowemu odpowiednia 
rozdzielnica generowana jest 
automatycznie

• tworzenie materiałowego 
wykazu części dla urządzeń, 
zestawów montażowych         
i rozdzielnic

• generowanie widoku                                   
z przodu do konkretnych ofert

• indywidualne dopasowanie 
za pomocą funkcji Drag and 
Drop.

„Konfigurator NZM, IZM“ do doboru wyłączników Eaton

Eaton xEnergy Configurator

Do pobrania z: www.moeller.pl/izm

CurveSelect umożliwia 
użytkownikowi 
jednoczesne wyświetlenie 
określonych charakterystyk 
wyzwalania kilku aparatów 
zabezpieczających przy 
identycznych wartościach 
czasowych i prądowych 
charakterystyki. 

Narzędzie to ułatwia analizę 
interakcji wyłączników NZM, 
wyłączników mocy IZM, 
wyłączników silnikowych PKZ, 
wyłączników nadprądowych, jak 

również bezpieczników.
Dowolnie zdefiniowane krzywe  
(FreeStyleCurves = FSC) 
umożliwiają użytkownikowi 
bezpośrednie porównanie:

• wybranego zabezpieczenia 
silnika i charakterystyki 
rozrusznika,

• łączników zasilających             
i ochrony od strony dopływu 
średniego napięcia,

• rozbudowę istniejącej 
aparatury zabezpieczającej.

CurveSelect - Charakterystyki.xls

Do pobrania z: www.moeller.pl/izm

Eaton xEnergy Configurator jest najszybszym programem 
do doboru elementów xEnergy
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3 dobre powody do użycia xEnergy
xEnergy to system 
rozdzielnic  z szerokim 
zakresem możliwości dla 
niezawodnej dystrybucji mocy 
i indywidualnego dopasowania 
w zależności od specyfikacji 
projektowej. Zapewnia 
dodatkowe korzyści przez 
zabezpieczanie zarówno ludzi 
jak i sprzętu.

Rozdzielnice Eaton xEnergy to 
pięć rodzajów pól: pola zasilające 
XP, odpływowe XF, XR i XW    
oraz ogólnego zastosowania XG. 
Niezależnie od różnic między 
nimi, wynikającymi ze zdolności 
operacyjnych i poziomu 
bezpieczeństwa, zapewniają 
one ten sam wysoki poziom 
wydajności.

Osiągi  

xEnergy jest systemem 
przyszłościowym. Oznacza 
to, iż jest zaprojektowany tak, 
aby sprostać ciągle rosnącym 
wymaganiom. Każdy element 
montażowy systemu jest 
starannie zaplanowany                  
i przygotowany - od aparatury 
łączeniowej, poprzez system 
technologiczny, po obudowy        
i oprogramowanie narzędziowe. 
Zapewnia optymalne warunki  
dla aplikacji aż do 5000 A.

Dostępność
 
Z xEnergy, Eaton oferuje 
weryfikację projektu aparatury 
rozdzielczej dla maksymalnie 
bezawaryjnej pracy. Odpowiedni 
wybór między wykonaniem 
stałym, wtykowym bądź 
wysuwnym kilkakrotnie 
ogranicza czasy przestoju             
i umożliwia wybór odpowiedniej 
technologii w zależności od 
opłacalności wyłączeń. Zawsze, 
gdy niezbędne jest przywrócenie 
pracy systemu w przeciągu kilku 
minut lub sekund, nawet 
w warunkach pracy pod 
napięciem, Eaton jest 
odpowiednim partnerem.

Bezpieczeństwo 

xEnergy zapewnia również 
maksymalne bezpieczeństwo 
ludzi oraz sprzętu. Im wyższy 
poziom rozwoju wykorzystanej 
technologii (stacjonarny, wtykowy, 
wysuwny), tym wygodniejsze 
będzie utrzymanie i wymiana 
modułów aparatury łączeniowej. 
Nie tylko zminimalizuje to liczbę 
wypadków przy pracy, liczbę 
uszkodzeń w silnikach, ale także 
wymagany czas na przeszkolenie 
z zakresu aparatury łączeniowej. 
Zapewni również pewność 
i spokój umysłu wiedząc, że 
używają Państwo rozwiązań 
z testami bezpieczeństwa 
zgodnymi z aktualnymi zasadami 
technicznymi, spełniającymi nową 
normę IEC/EN 61439. 

xEnergy
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Korzyści

• minimalne czasy 
przestoju

• kasety mogą 
być wymieniane               
w  warunkach pod 
napięciem

• jednoznaczny 
wskaźnik położenia 
kasety dla stanu 
pracy, testu oraz 
przerwy izolacyjnej

• łatwe w konserwacji,  
bez konieczności 
użycia specjalnych 
narzędzi 

Konserwacja i wymiana 
kaset w polach kasetowych 
XW możliwa jest w ciągu 
kilku sekund. Dzięki w pełni 
wysuwnym jednostkom 
i możliwości wymiany 
indywidualnych modułów          
w warunkach pracy rozdzielnicy 
pod napięciem, wyłączenia 
należą do przeszłości. 
Co więcej, wymiany te 
wymagają minimalnych 
umiejętności od personelu 
obsługi.

XW – 
najwyższa klasa 
w xEnergy
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XP – Pola zasilające
Zasilania, odpływy lub sprzęgła do 5000 A 

• podłączenie przewodów z góry lub z dołu
• szyny główne montowane z tyłu – góra/dół lub montowane u góry
• wysokość sekcji 2000 mm / głębokość 400/600/800/1000 (1000 = 800+200) mm
• przejrzysty podział na przedziały funkcyjne od formy 1 do formy 4

Wyłączniki powietrzne IZM20 do IZM63 

• szerokości 425/600/800/1000/1100/1200/1350 mm
• montaż stacjonarny lub wysuwny
• aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
• drugi most szyn głównych w polach sprzęgłowych
• 630 - 5000 A
• forma 4
• stopień ochrony IP31, IP55 z pokrywą ochronną IZM-XDT
• dostęp do wyłącznika z zewnątrz
• dostosowane do wyłączników z napędem zdalnym

Wyłączniki kompaktowe NZM3/4 w formie 4 

• szerokości 425/600/800 mm
• montaż stacjonarny lub wysuwny
• aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
• drugi most szyn głównych w polach sprzęgłowych
• 250 - 630 A (NZM3)
• 630 -1600 A (NZM4)
• forma 4
• stopień ochrony IP31 lub IP55
• przystosowany do bezotworowego podłączenia przewodów, 

który można zamontować u góry lub na dole
• dostęp do wyłącznika z zewnątrz
• możliwość montażu dwóch wyłączników w jednym polu
• dostosowane do wyłączników z napędem zdalnym

Wyłączniki kompaktowe NZM4 w formie 2 

• szerokości 425/600/800 mm
• montaż stacjonarny lub wysuwny
• aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
• drugi most szyn głównych w polach sprzęgłowych
• 630 -1600 A (NZM4)
• forma 2
• stopień ochrony IP31 lub IP55
• przystosowany do bezotworowego podłączenia przewodów, 

który można zamontować u góry lub na dole
• dostęp do wyłącznika po otwarciu drzwi na pełną wysokość 

pola
• dostosowane do wyłączników z napędem zdalnym

Wyłączniki powietrzne IZMX16 i IZMX40 

• szerokości: 425/600/800/1000 mm
• montaż stacjonarny lub wysuwny
• aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
• drugi most szyn głównych w polach sprzęgłowych
• 630 - 4000 A
• forma 4
• stopień ochrony IP31, IP55 z pokrywą ochronną IZMX-DC
• dostęp do wyłącznika z zewnątrz
• dostosowane do wyłączników z napędem zdalnym
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XF – Pola odpływowe - montaż aparatury na stałe
• odpływy z wyłącznikami PKZ, NZM, FAZ, bezpiecznikami i rozłącznikami bezpiecznikowymi do 630 A
• szyny główne montowane z tyłu – góra/dół lub montowane u góry
• wysokość sekcji 2000 mm / głębokość 600/800/1000 mm

Pola odpływowe z wyłącznikami odpływowymi do 
630 A w formie 2 

• szerokości 800/1000/1200 mm
• szerokości modułów aparatowych 425 i 600 mm
• aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
• forma 2
• stopień ochrony IP31 lub IP55
• zwarta wysokość montażowa wyłączników
• możliwość montażu wyłączników na podstawie wtykowej
• drzwi jednoskrzydłowe dla szerokości 800/1000 mm, drzwi 

dwuskrzydłowe dla szerokości 1200 mm
• dostosowane dla wyłączników z napędem zdalnym
• dostęp do wyłączników po otwarciu drzwi
• szyny zasilające odpływy 800 - 1600 A
• możliwe jest połączenie dwóch osobnych pól, tworząc przedział 

aparatowy i przedział kablowy, np. 600 mm / 600 mm 

Pola odpływowe z wyłącznikami odpływowymi
montowanymi na stałe do 630 A w formie 4

• szerokości 800/1000/1200 mm
• szerokości modułów aparatowych 425 i 600 mm
• każdy z modułów posiada swój panel czołowy
• aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
• forma 4
• stopień ochrony IP31 lub IP55
• możliwość montażu wyłączników na podstawie wtykowej
• dostosowane dla wyłączników z napędem zdalnym
• osobne drzwi do przedziału aparatowego i kablowego
• dostępne drzwi transparentne
• szyny zasilające odpływy 800 - 1600 A
• możliwe jest połączenie dwóch osobnych pól, tworząc przedział 

aparatowy i przedział kablowy, np. 600 mm / 600 mm

Pola odpływowe dla rozłączników
listwowych do 630 A (SL) 

• szerokości 600/800/1000 mm
• montaż pionowy rozłączników listwowych
• stopień ochrony IP31 lub IP55 z drzwiami 

na wysokość pola
• podłączenie przewodów z góry lub z dołu
• forma 2
• dostęp z zewnątrz lub po otwarciu drzwi

Pola odpływowe dla rozłączników
listwowych do 630 A z szynami
zasilającymi odpływy do 1600 -
3200 A (SL-I), przechodzącymi
przez dwie sekcje

• szerokości 600/800/1000 mm
• szyny zasilające odpływy od 1600 do 3200 A
• forma 2
• montaż pionowy rozłączników listwowych
• stopień ochrony IP31 lub IP55 z drzwiami na 

wysokość pola
• podłączenie przewodów z góry lub z dołu
• oszczędność miedzi do 40%
• dostęp z zewnątrz lub po otwarciu drzwi
• łatwy i szybki montaż rozłączników 

listwowych dzięki systemowi podwójnych 
szyn

Box Solution
Rozdzielnice MCC w wersji stacjonarnej 

• szerokości 600/1000/1200 mm
• szer. modułów aparatowych 425/600 mm
• każdy moduł posiada osobne drzwi do 

przedziału aparatowego
• aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
• montaż stacjonarny lub wysuwny
• dostosowane dla wyłączników z napędem 

zdalnym
• operacje na wyłącznikach po otwarciu drzwi 

lub poprzez napęd drzwiowy
• szyny zasilające odpływy od 800 do 1600 A
• puste płyty i płyty modułów do montażu 

aparatury modułowej (RDC, FAZ...)
• forma 4
• stopień ochrony IP31 lub IP55
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Puste sekcje dla indywidualnego montażu aparatury 

• podłączenie przewodów z góry lub z dołu
• szyny główne montowane z tyłu – góra/dół lub montowane u góry
• wysokość sekcji 2000 mm / głębokość 400/600/800/1000 (1000 = 800+200) mm
• przejrzysty podział na przedziały funkcyjne od formy 1 do formy 4

XR – Pola odpływowe – wtykowe

Pola odpływowe dla rozłączników
bezpiecznikowych do 630 A (SSL) 

• szerokości 600/800/1000/1200 mm
• możliwość montażu rozłączników 

bezpiecznikowych w poziomie lub             
w pionie

• możliwość instalacji rozłączników 
listwowych pod napięciem

• stopień ochrony IP31
• podłączenie przewodów z góry lub z dołu
• forma 4
• dostęp z zewnątrz
• szyny zasilające odpływy od 800 do 1600 A

Technologia modułów wtykowych 
- pola odpływowe w formie 2

• szerokości 800/1000/1200 mm
• szerokość zabudowy aparatury modułowej 

600 mm
• forma 2
• aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
• stopień ochrony IP31 lub IP55
• stały przedział wysokości modułów
• drzwi jednoskrzydłowe dla szerokości 

800/1000 mm, drzwi dwuskrzydłowe dla 
szerokości 1200 mm

• dostosowane dla wyłączników z napędem 
zdalnym

• dostęp po otwarciu drzwi
• pusty moduł wtykowy do montażu aparatury 

modułowej
• szyny zasilające odpływy od 800 do 1600 A
• możliwe jest połączenie dwóch osobnych 

pól, tworząc przedział aparatowy i przedział 
kablowy, np. 600 mm / 600 mm

Technologia modułów wtykowych 
- pola odpływowe w formie 4 

• szerokości 800/1000/1200 mm
• szerokość modułów 600 mm
• forma 4
• aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
• stopień ochrony IP31 lub IP55
• każdy z modułów posiada swoją pokrywę 

czołową
• osobne drzwi do przedziału aparatowego         

i kablowego
• dostępne drzwi przeszklone
• pusty moduł wtykowy do montażu aparatury 

modułowej
• dostęp po otwarciu drzwi
• szyny zasilające odpływy od 800 do 1600 A
• możliwe jest połączenie dwóch osobnych 

pól, tworząc przedział aparatowy i przedział 
kablowy, np. 600 mm / 600 mm

XG – Puste pola ogólnego zastosowania
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XW - Pola odpływowe - kasetowe
Rozdzielnice MCC w wersji wysuwnej

• odpływy liniowe z wyłącznikami mocy do 630 A
• odpływy z rozrusznikami silnikowymi do 250 kW
• puste kasety dla indywidualnych aplikacji
• łatwa obsługa wszystkich wielkości kaset
• kasety mogą być wymieniane pod napięciem
• podział wewnętrzny do formy 4
• jednoznaczny wskaźnik położenia kasety dla stanu pracy, testu oraz przerwy 

izolacyjnej
• minimalne czasy przestoju
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Pola kasetowe XW w xEnergy

Cechy i zalety

• Szyny zasilające odpływy do 2000 A i 80 kA/1 s
• Krótkie czasy przestojów dzięki łatwej wymienności kaset i zasilaniu poprzez 

złącza w wykonaniu wtykowym
• System żaluzji dla zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa
• Ergonomiczna konstrukcja

Szyny główne

Prąd znamionowy 5000 A

Znamionowy prąd zwarciowy 100 kA – 1 s

Szczytowy prąd zwarciowy 220 kA

Szyny zasilające odpływy

Prąd znamionowy 2000 A

Znamionowy prąd zwarciowy 80 kA – 1s

Dane obudowy

Stopień ochrony IP31, IP55, IK10

Wysokość zabudowy kasetami 1875 mm

Kasety*

Wysokości od 75 do 750 mm

Moc układów rozruchowych 
silników

do 250 kW

Odbiory liniowe do 630 A

Dane techniczne

Szyna montażowa TS35 ze 
zintegrowanym przedziałem 
kablowym dla zabudowy 
aparatury modułowej

Bezpieczne 
styki zasilające

Wskaźnik wysunięcia kasety
wskazuje na bezpieczną pozycję 
test i przerwę izolacyjną

Rękojeść napędu 
obrotowego wyłącznika

Blokada dla zabezpieczenia 
przed wysunięciem kasety

Ergonomiczny wygląd 
i bezpieczne, zintegrowane 
zaciski drzwiczek

*) odpływy o mocach do 250 kW i prądzie do 630 A       
są zrealizowane poprzez montaż na stałe w modułach     
o wysokościach 600 i 750 mm.

Podstawowe parametry

• Szerokości pól: 1000 i 1200 mm (przedział kasetowy - 600 mm, przedział 
kablowy - 400 / 600 mm)

• Głębokości pól: 600 / 800 / 1000 mm
• Przedział kablowy w pełni odgrodzony od przedziału kasetowego, szyn     

głównych oraz szyn zasilających odpływy
• Szyny zasilające odpływy w pełni odizolowane dzięki systemowi żaluzji
• Podział wewnętrzny do formy 4
• Stopień ochrony IP31 lub IP55
• Maksymalna wysokość szyn zasilających odpływy z możliwością zabudowy 

wynosi 1875 mm
• Dostępne kasety*

- odpływy liniowe do 400 A,
- rozruszniki bezpośrednie 0,06-160 kW
- układy nawrotne 0,06-110 kW
- rozruszniki gwiazda - trójkąt 5,5-75 kW
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IEC/EN 61439
Eaton już TERAZ dostosował 
swoje produkty do nowej 
normy, dotyczącej rozdzielnic 
niskonapięciowych. Tym 
samym umożliwia łatwiejszą 
pracę producentom 
rozdzielnic.

W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w instalacjach 
rozdzielczych niskiego napięcia, 
liczne i różniące się od siebie 
charakterystyki indywidualnych 
elementów muszą być ze 
sobą zgodne i zdefiniowane 
w odpowiedniej normie. Do 
tej pory norma IEC/EN 60439 
spełniała te wymagania. Od 
2014 roku norma ta zostanie 
zastąpiona nową, zgodnie z którą 
już teraz Eaton buduje swoje 
rozdzielnice.

Przegląd innowacji
Nowy standard rozróżnia 
producentów, jak to jest 
praktykowane - z jednej strony 
na producenta pierwotnego, 
a z drugiej na producenta 
rozdzielnic. Obydwie strony, 
zaangażowane w budowę 
rozdzielnicy, będą musiały 
oddzielnie zapewnić deklaracje 
zgodności. Tym samym każda 
ze stron wykaże, że spełnia 
wymogi norm.

Oznacza to, iż teraz producent 
rozdzielnic musi zwrócić większą 
uwagę na zapewnianie deklaracji 
zgodności za swoją część 
wykonania technicznego.

• Rozróżnienie pomiędzy 
„badaniami typu TTA” a 
„częściowymi badaniami typu 
PTTA” nie istnieje w nowej 
normie.

• Deklaracja zgodności                
z nowym standardem jest 
zapewniona przez weryfikację 
projektu, który zawiera testy, 
obliczenia i sprawdzenie czy 
założenia projektowe były 
przestrzegane, tj. od teraz 
systemy będą przechodziły 
weryfikację projektu. 
Producenci rozdzielnic, którzy 
już budują z TTA nie muszą 
spodziewać się wielu zmian.

• Producent rozdzielnic może 
polegać na typie systemu, 
przez wybór z trzech różnych 
sposobów dostarczania 
deklaracji zgodności: 
- weryfikację przez 

testowanie, 
- weryfikację przez założenia 

projektowe, 
- weryfikację przez obliczenia.

• Wszystkie z nich są  
jednakowo ważne, co jest 
zdefiniowane w normie.

• Termin „rozdzielnica                 
i sterownica niskonapięciowa 
badana w pełnym zakresie 
badań typu TTA zgodnie          
z IEC/EN 60439-1” zostanie 
zastąpiony przez: „rozdzielnica 
i sterownica niskonapięciowa 
zgodna z IEC/EN 61439-2, 
weryfikacja projektu przez 
testowanie”. 

• Jeżeli producent rozdzielnic 
wprowadzi zmiany                 
w oryginalnym systemie 
rozdzielnicy i aparatury 
sterującej, które nie są 
przewidziane w weryfikacji 
projektu, muszą zostać 
one wyspecyfikowane                  
w oddzielnym dokumencie 
weryfikacji projektu.

• Nowa norma zawiera również 
wymagania standardów 
pustych obudów, takie 
jak odporność na korozję, 
wytrzymałość cieplną 
elementów rozdzielnicy          
z materiałów izolacyjnych 
oraz stopień ochrony przed 
uderzeniami.

xEnergy jest zgodne z normą 
Jako pierwotny producent, Eaton 
będzie również w przyszłości 
zapewniać deklaracje zgodności 
systemu. W celu zapewnienia 
ich łatwiejszego dostarczenia 
producentowi rozdzielnic za 
odpowiedzialną przez niego 
część, duża ilość części została 
podzielona na znormalizowane 
elementy. Elementy te zostały 
poddane weryfikacji projektowej 
poprzez testowanie, dzięki 
czemu umożliwią one Państwu 
wykonanie projektu w sposób 
opłacalny i zgodny z wymogami 
normy.
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