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xSpider tworzy Twoje sieci 

Oprogramowanie xSpider jest graficznym systemem projektowym 
wspomagającym obliczenia sieci elektrycznych niskiego napięcia.

Program wykonuje obliczenia spadków napięć, rozpływu mocy oraz wartości prądów 
zwarciowych, a następnie dokonuje sprawdzenia poprawności doboru kabli oraz urządzeń 
zabezpieczających.

 

• Obliczenia dla sieci: TN/TT/IT o różnych systemach napięciowych do 1000 V. 
• Projektowanie sieci promieniowych i oczkowych.
• Projektowanie sieci zasilanych z jednego lub wielu różnych źródeł (sieć nadrzędna, transfor-

mator, generator), projektowanie sieci zasilanych równolegle z różnych źródeł. 
• Możliwość symulowania różnych stanów roboczych sieci poprzez odłączanie źródeł i 

odbiorów; menadżer stanów pracy.
• Możliwość definiowania współczynnika jednoczesności (Ks) i współczynnika zapotrzebowania 

(Ku). 
• Baza danych elementów z przejrzystą strukturą drzewa z możliwością uzupełnienia jej przez 

użytkownika.
•  Wszystkie obliczenia (spadki napięć, rozpływ mocy, impedancja, zwarcia, itp.) są oparte na 

normach IEC (PN-IEC i PN-HD).
• Koordynacja urządzeń zabezpieczających (selektywność, dobezpieczanie) 
• Generowanie dokumentacji (schemat elektryczny z wynikami obliczeń, raport obliczeniowy, 

tabele z parametrami elementów i tabele z wynikami obliczeń).

Główne funkcje:



Interfejs użytkownika

Schemat połączeń

• Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów 
zarówno dla mniej skomplikowanych, jak również zaawansowanych instalacji.                                                                              

• Równoległe wyświetlanie schematu elektrycznego, właściwości elementów i listy błędów. 
• Zastosowanie interfejsu MDI - możliwość równoległego przetwarzania wielu projektów. 

Transfer obiektów pomiędzy projektami przy pomocy schowka. 
• Oprogramowanie jest dostępne w różnych wersjach językowych. Wersję językową można 

dostosować przy pierwszym uruchomieniu programu i można ją później zmienić w dowolnym 
momencie. 

• Schemat elektryczny (topologia) zdefiniowany jest poprzez składanie poszczególnych 
komponentów (źródeł zasilania, transformatorów, lini obwodów, urządzeń zabezpieczających 
obwody, obciążeń) w grafice. 

• Za pomocą jednego kliknięcia możliwe jest wstawienie całej grupy elementów (grup zasilają-
cych, rozdziałów, gniazd,....). 

• Możliwość uzupełnienia o dowolną grafikę (linia, okrąg, prostokąt, tekst). 
• Sposób wyboru obiektów do edycji można dostosować (tryb pojedynczego wyboru, tryb 

wielokrotnego wyboru, tryb łączony). 
• Do dyspozycji dostępne są standardowe funkcje edycji graficznej (kopiuj, przesuń, usuń...). 
• Do dyspozycji dostępne są standardowe funkcje sterowania obrazem (zoom, przesuń widok) 

kontrolowane przy pomocy myszki. 

Sposób obsługi podobny do standardowych systemów CAD (AutoCAD).

Lista błędów

Właściwości sieci

Taśma

Czynniki operacyjne

Elastyczna
powierzchnia gra-

ficzna
Interfejs MDI

Zadokowane panele
Wszystkie panele są wymiarowe



• Obliczenia oparte są na normach i przepisach IEC. 
• Do wyboru są układy sieciowe TN, IT i TT. Dostępne są systemy napięciowe do 1000 V  

(sieci niskiego napięcia). 
• Spadki napięć węzłowych punktów sieci (sprawdzane jest, czy spadek nie przekracza 

maksymalnej wartości ustawionej lokalnie przez użytkownika dla każdego elementu sieci).  
W każdej sytuacji uwzględniany jest współczynnik zapotrzebowania. Dla sieci promieniowych 
brany jest również pod uwagę współczynnik jednoczesności. 

Obliczenia

• Ułatwienia w projektowaniu sieci. Parametry elementów stałych (tzn. takich, których nie 
można w ramach programu parametryzować – źródła, odbiorniki, transformatory) zostają od 
razu wprowadzone bezpośrednio po wstawieniu elementu do schematu sieci. 

• Do dyspozycji dostępna jest baza danych standardowych elementów (generatory, transfor-
matory, przewody, systemy szyn zbiorczych, ograniczniki przepięć, wyłączniki, wyzwalacze 
przeciążeniowe, urządzenia chroniące przed prądem upływnościowym łączniki, bezpieczniki, 
przełączniki, silniki, kondensatory kompensacyjne). 

• Baza danych zawiera produkty firmy Eaton (łączniki oraz urządzenia zabezpieczające). Wersję 
językową można dostosować przy pierwszym uruchomieniu programu i można ją później 
zmienić w dowolnym momencie (poprzez Plik - Opcje). 

• Baza danych zawiera również produkty innych producentów, które są niezbędne do prze-
prowadzenia obliczeń i często stosowane w danym regionie. 

• Baza danych zbudowana jest jako baza otwarta; oznacza to, że użytkownik może dowolnie 
uzupełniać bazę danych o własne elementy, które wykorzystuje w swoich projektach. 
Możliwość dodawania własnych elementów przez użytkownika jest ważna w szczególności 
w przypadku, gdy dany element nie jest dostarczany przez firmę Eaton (generatory, transfor-
matory, przewody, silniki, urządzenia kompensacyjne). Baza danych produktów firmy Eaton 
nie może być zmieniana. 

• Produkty mogą być wyszukiwane poprzez drzewo bazy danych, na podstawie parametrów 
technicznych lub poprzez tabelę danych, na podstawie oznaczenia typu. 

Parametry elementów sieci, baza danych elementów

• Obciążenia w gałęziach sieci (sprawdzana jest prawidłowość doboru urządzeń 
zabezpieczających oraz przewodów według warunków normy PN-IEC 60364-5-523:2001, 
kontrola ochrony przeciążeniowej i zwarciowej przewodów według normy PN-HD 60364-4-
43:2010). Współczynnik mocy, obliczanie współczynnika mocy dla sieci oczkowych. 



• Bezpośrednio po wykonaniu obliczeń wyświetlany jest wykaz nieprawidłowych elementów 
(równolegle ze schematem elektrycznym). 

• Po wykonaniu obliczeń na schemacie elektrycznym pokazywane są obliczone wartości 
dla poszczególnych elementów w schemacie okablowania. Schemat z wynikami można 
wydrukować. Wydruk możliwy jest na dowolnym urządzeniu wyjściowym, dla którego 
dostępne są sterowniki w systemie Windows (drukarka, ploter). 

• Po wykonaniu obliczeń możliwe jest wygenerowanie obszernego raportu obliczeniowego oraz 
jego wydruk. 

Przegląd wyników

• Dobezpieczenie (kaskady zabezpieczeń) – sprawdzenie zdolności wyłączania urządzeń 
zabezpieczających na odpływie względem zabezpieczeń na zasilaniu. 

• Badanie selektywności wyłączników na podstawie tabel publikowanych w katalogach. 
• Zwarcie jednofazowe, obliczenia według normy IEC 60909 obliczenie prądu zwarciowego w 

wybranym punkcie sieci oraz rozpływu prądów zwarciowych, w sieci, obliczenie impedancji 
w miejscu zwarcia oraz napięcia dotykowego na częściach nieprzewodzących. Obliczenie 
czasu wyłączania zwarcia oraz kontrola spełnienia wymagań normy IEC 60364-4-41, ed. 2. 

• Obliczanie impedancji dla składowej zgodnej i zerowej w węźle sieci (które mogą być 
wykorzystane do późniejszego projektowania na przykład przyłączonych sieci IT). 

• Wyniki obliczeń mogą być wyświetlane jako wartości bezwzględne lub jako liczby zespolone; 
obliczone impedancje nie są modyfikowane przez jakiekolwiek współczynniki. 

• Trójfazowe zwarcie symetryczne, obliczenia według normy IEC 60909 - obliczenie prądu 
zwarciowego w wybranym punkcie sieci, rozpływ prądów zwarciowych w sieci (sprawdzenie 
prawidłowego doboru urządzeń zabezpieczających oraz przewodów). Uwzględniany jest 
również wpływ silników (jeśli silnik nie jest podłączony przez układ łagodnego rozruchu albo 
przemiennik częstotliwości).. 



• Okno dialogowe z charakterystykami czasowo-prądowymi jest wyświetlane równolegle ze 
schematem elektrycznym. 

• Wybór urządzeń zabezpieczających z bazy danych oraz wyrysowanie ich charakterystyki 
wyłączania (wliczając zakres tolerancji, tj. charakterystyki pasmowe, jeśli dostępne  
są niezbędne dane). 

• Wybór urządzeń ze schematu sieci oraz nakreślenie ich charakterystyk – możliwość oceny 
selektywności. 

• W przypadku, gdy urządzenie zabezpieczające wyposażone jest w nastawialne wyzwalacze, 
istnieje możliwość modyfikowania wszystkich dostępnych parametrów. Jeśli urządzenie to  
było częścią schematu, zmiana któregokolwiek z parametrów wyzwalacza powoduje zmianę  
w opisie elementu zamieszczonego na schemacie.

• Możliwa jest również niezależna praca z charakterystykami czasowo-prądowymi, bez rysowania 
schematu elektrycznego. 

Praca z charakterystykami czasowo-prądowymi

• Eksport grafiki do formatu DXF (format oprogramowania typu CAD). Eksport grafiki do formatu 
PDF. 

• Eksport tabel danych (zestawienie elementów sieci z ich parametrami, lista kablowa, zestawienie 
elementów z wynikami obliczeń) do formatu XLS (Microsoft Excel). 

• Eksport raportów obliczeniowych do formatu DOC (Microsoft Word). 
• Archiwizacja projektu w pliku. 
• Kompatybilność wsteczna - można importować pliki danych z wcześniejszej wersji 

oprogramowania xSpider. 
• Kompatybilność pomiędzy różnymi wersjami językowymi i regionalnymi (pliki mogą być 

otwierane niezależnie od wersji językowej i regionalnej). 

Projekt: przechowywanie, archiwizacja, eksport

• Komputer PC, 1 GB RAM lub więcej, karta graficzna o minimalnej rozdzielczości 1024x768, 
monitor, myszka lub inne urządzenie wskazujące, drukarka. 

• Co najmniej 0,8 GB wolnej przestrzeni na twardym dysku. 
• Zainstalowany .NET Framework 4.0 (biblioteki systemowe, składniki systemu Windows, 

udostępniane bezpłatnie przez Microsoft). 
• Zainstalowany Access Database Engine 2016 lub nowszy (biblioteki systemowe do pracy  

z bazami danych, część pakietu Microsoft Office lub dostępne bezpłatnie od firmy Microsoft). 
• System operacyjny: Windows 8, Windows 10. 

Wymagania sprzętowe



Ocena ryzyka w rozdzielnicach NN

Wymaga się profesjonalnej oceny ryzyka skutków wystąpienia zwarcia 
łukowego, celem zapewnienia odpowiednich środków ochrony zarówno 
urządzeń jak i obsługi.

• Ocena ryzyka instalacji elektrycznych wymaganych przez normę EN 50110-1. 
Jest to obowiązkowe dla wszystkich instalacji.

• Obliczenie energii wytworzonej podczas wystąpienia zwarcia łukowego 
zgodnie z normą IEEE 1584.

• ArcRISK to skuteczne narzędzie do szybkiej i profesjonalnej oceny poziomu 
bezpieczeństwa w rozdzielnicach firmy Eaton.

• Pierwsze takie oprogramowanie w swojej kategorii.

Kontrola ryzyka rozdzielnic NN

Rozwiązania mające na celu redukcję oceny ryzyka wystąpienia zwarcia 
łukowego obejmujące skrócenie czasu usunięcia błędów, zwiększenie 
odległości pracownika od bezpośredniego zagrożenia lub zmniejszenie energii 
wyładowania. Eaton oferuje rozwiązania dla wszystkich podanych problemów.

• Obliczenie wartości energii dla poszczególnych rozdzielnic nn.
• Poprawa bezpieczeństwa dzięki środkom ochronnym firmy Eaton:
  - Separacja wewnętrzna, kontrola przyrostu temperatury, konstrukcja 

rozdzielnicy uniemożliwiająca powstawnie zwarcia łukowego.
  - Ochrona bierna xEnergy (zgodnie z normą IEC TR 61641)
  - Ochrona aktywna za pomocą ZSI, ARMS™, ARCON®
• Wybór odpowiedniej ochrony dla personelu, minimalizującej zagrożenia 

odpornej na zagrożenia wynikające ze zwarcia łukowego. Odzież ochronna 
(PPE) z zachowaniem możliwości konserwacji rozdzielnicy i jej normalnej 
eksploatacji.

Nowość

ArcRISK	module	

Arc	Flash	in	the	LV	switchboards		

An electrical Arc is caused between two energized parts of electrical installation 
as a result of fault or human mistake. The following high short circuit current 
creates immediately an Arc Flash, which is associated with release of large 
amount of heat energy that causes copper and steel of the electrical equipment to 
melt and evaporate almost instantly. The result is a fiery explosion that has the 
capacity to produce extremely serious and fatal injuries.  
 
 

	 																						 	

	

Risk	assesment	in	the	LV	switchboards		

Professional	risk	assessment	is	required	in	order	to	quantify	a	potential	risk	caused	by	Arc	Flash	
and	properly	protect	staff	from	this	risk.	
 

• Risk	assessment	for	electrical	installations	required	by	EN	50110-1,	ed.3	2013.	It	is	
mandatory	for	all	installations.	 

• Calculation	of	incident	energy	during		arc	flash	according		to	IEEE	1584TM,	2002.	
• ArcRISK	is	an	effective	tool	for	quick	and	professional	evaluation	of		safety	level	in	

Eaton‘s	switchboards.		
• First	software	tool	in	it‘s	category.	

	

Risk	control	of	LV	switchboards		

	

Moduł ArcRISK

Przyczyną zwarć łukowych są zwarcia miedzyfazowe lub doziemne, które w 
krótkim czasie powodują gwałtowny wzrost temperatury oraz ciśnienia. Duża 
wartość energii przy stosunkowo niedużej wartości prądu podczas wyładowania 
stanowi o trudnej wykrywalności tego typu zakłóceń. Skutkami są najczęściej 
całkowite zniszczenie rozdzielnicy, przerwa w zasilaniu oraz poważne narażenia 
zdrowia i życia obsługi.
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Eaton to spółka zajmująca się dystrybucją energii, która w 2019 roku 
osiągnęła sprzedaż rzędu 21,4 mld USD. Zapewniamy wydajne energe-tycznie 
rozwiązania, które pomagają naszym klientom zwiększyć efek-tywność i 
bezpieczeństwo oraz zrównoważyć zużycie energii elektrycznej, hydraulicznej 
i mechanicznej. Eaton pragnie poprawiać jakość życia i dbać o środowisko 
poprzez technologie i usługi związane z dystrybucją energii.Eaton zatrudnia 
około 93 000 pracowników i sprzedaje produkty klientom w ponad 175 krajach. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.eaton.com

• Przejdź do strony głównej xSpider: 
  1) http://electricalsector.eaton.com/rejestracja_Pajak
  2) Wyszukaj za pomocą dowolnej wyszukiwarki (Google), frazy typu: xSpider, xSpider Eaton itp.

• Pobierz oprogramowanie xSpider *) 
• Instalacja xSpider dla komputera 
• Ikona xSpider jest wyświetlana na ekranie - kliknij na nią. 
• Start 

*) dostępne również: 
•   Prezentacje PowerPoint - szybki przegląd funkcji
•   Instrukcja obsługi jest częścią instalacji lub jest dostępna oddzielnie jako plik PDF
•   Instruktażowe filmy wideo pomagają szybko zrozumieć działanie programu

Jak uzyskać oprogramowanie xSpider?

Najefektywniejszym sposobem na szybkie uczenie się jest rozpoczęcie od wybrania “Demo Sieci” 
- rysunek, następnie obejrzyj filmy wideo i postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika instrukcja, 
część III. 

  DEMO rysunku – gotowe rysunki z wyjaśnieniem podstawowych funkcji.
  Rysunek DEMO zawiera wszystkie podstawowe komponenty i umożliwia 
  natychmiastową pracę ze wszystkimi funkcjami xSpider. 

  Filmy wideo – typowe sytuacje w codziennym użytkowaniu xSpider 

  Instrukcja obsługi – wyjaśnienie krok po kroku w części III:
  Część I: Teoretyczne wprowadzenie
  Część II: Obsługa programu
  Część III: Rozwiązywane przykłady

Jak rozpocząć pierwszy projekt?
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Najnowsze informacje o produktach i wsparciu  
można uzyskać za pośrednictwem mediów 
społecznościowych.

Więcej informacji można znaleźć pod 
adresem:
www.eaton.com/xspider
Eaton Industries (Austria) GmbH
Scheydgasse 42
1210 Wiedeń
Austria

© 2020 Eaton Industries (Austria) GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydrukowano w Austrii 
Publikacja nr BR014030PL / CSSC-GL-1495
Artykuł numer 194465-MK
Sierpień 2020
Grafiki: SRA, Schrems

Eaton jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym.

Wszystkie inne znaki towarowe są 
własnością odpowiednich firm.


