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W celu zapewnienia ochrony personelu, poniższe kryteria 1-5 muszą być spełnione.

Ochrona personelu

Zwarcie elektryczne może 
zagrażać życiu ludzkiemu oraz 
powodować trwałe zniszczenie 
instalacji. Dotyczy to zwarć, 
którym towarzyszy łuk 
elektryczny.

Łuk elektryczny powoduje 
niepożądane połączenie 
pomiędzy elementami 
systemu, które mają różne 
potencjały. W ten sposób 
uwalniane są do otoczenia 

ogromne ilości energii, 
głównie w postaci ciepła i 
promieniowania o bardzo dużej 
intensywności. Aby efektywnie 
chronić personel obsługi, 
jak i całą rozdzielnicę przed 

uszkodzeniami od skutków 
zwarć, Eaton opracował 
kompleksowe rozwiązania, 
zabezpieczające rozdzielnice 
xEnergy od wyładowań 
łukowych.

Ochrona przed wyładowaniem łukowym

Wymagania konstrukcyjne 
budynku
Koncepcja ochrony personelu 
obsługi rozdzielnic oparta jest na 
tym, że ciśnienie wytwarzane 
przez gazy, powstające w 
czasie występowania łuku 
elektrycznego w rozdzielnicy, 
mogą wydostać się z obudowy 
górą. Dlatego też konieczne 
jest zwrócenie uwagi na 
wystarczającą wysokość 
od stropu oraz wysokość 

od nadbudówek, tak aby 
zapewnić możliwość pełnego 
otwarcia klap wydmuchowych 
rozdzielnicy.

Minimalna odległość od 
górnego krańca obudowy do 
stropu (w najniższym jego 
punkcie) musi być co najmniej 
taka sama, jaka jest głębokość 
rozdzielnicy, a przestrzeń ta 
powinna pozostawać wolna.

Dane techniczne rozdzielnic xEnergy
Testowano zgodnie z IEC/TR 61641

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Dopuszczalny niezakłócony prąd w warunkach łukowych Iparc 65 kA
Dopuszczalny czas palenia łuku tarc 300 ms
Napięcie nominalne Ue 415 V
Znamionowe napięcie izolacji Ui 1000 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Stopień ochrony IP40
Podział wewnętrzny Forma 4

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie wystarczającej odległości 
pomiędzy rozdzielnicą a stropem lub ewen-
tualnymi belkami i innymi instalacjami, 
prowadzonymi pod stropem. Odległość 
ta musi umożliwiać pełne otwarcie klapy 
wydmuchowej (jej odległość powinna być 
co najmniej równa głębokości rozdzielnicy).

Wszystkie elementy obudowy nie mogą 
posiadać systemów wentylacji

Brak możliwości wentylowania

Powstałe gorące gazy muszą się wydostać 
z rozdzielnicy bez jakichkolwiek przeszkód.

a) Systemy wentylacji:
Brak jakichkolwiek systemów 
wentylacyjnych na drzwiach, 
ścianach tylnych i bocznych, 

pokrywach dolnych i górnych - 
tak, aby gorące gazy kierowały 
się wyłącznie do góry.

b) Pokrywa dachowa z klapą 
wydmuchową
Specjalna pokrywa dachowa z 
klapą wydmuchową umożliwia 
odprowadzenie gorących gazów 
(pokrywa ta jest mocowana na 
zawiasach od frontowej strony 
rozdzielnicy, z drugiej strony 
jest przykręcana plastikowymi 
śrubami, które pod wpływem 
wysokiego ciśnienia urywają się 
i zwalniają klapę, umożliwiając 
jej otwarcie.

Kryterium 1:
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W celu zapewnienia ochrony systemu muszą być spełnione 
kryteria 1-5, a także dodatkowe, poniższe kryterium 6.

Ochrona systemu

XBI-P

XPSS2006 lub 2008
XPBSS-5

XPFCBA
Wersja 1 Wersja 2 Wersja 3

Ściany przegradzające w wykonaniu 
modułowym

c) Właściwie zabezpieczone 
drzwi - zaczepy drzwiowe:
Zaczepy w wersji 1 muszą 
być wymienione na zaczepy 
w wersji 3 (dołączone są one 
do pokrywy dachowej jako 
akcesoria). Nie ma konieczności 
wymiany zaczepów w wersji 2.

Cokół:
Cokół o wysokości 200 mm jest 
mocowany na dachu rozdzielnicy, 
dzięki czemu klapa wydmuchowa 
nie otwiera się więcej niż o 90°.

Izolacyjna bariera przeciwłukowa 
pomiędzy szynami głównymi a 
ścianami bocznymi uniemożliwia 
przeskok łuku elektrycznego na 
elementy obudowy.

Kryteria 1a (brak systemów 
wentylacji), 1c (wzmocnione 
zaczepy drzwiowe) oraz 2 
(cokół) gwarantują, że pionowo 

ustawione wskaźniki podczas 
testów nie zapalają się od 
wydostających się gazów.

Połączenia wyrównawcze 
dostępnych części obudowy są 
nadal sprawne.

Dodatkowa przegroda 
wewnętrzna (XPBSS-5)               
w połączeniu z przegrodą 
pole/pole (XPSS2006 lub 

2008) zapewnia ograniczenie 
wyładowania łukowego 
do określonego obszaru 
rozdzielnicy.

Strefa wolna od łuku:
Jest to część obwodu elektry-
cznego wewnątrz rozdzielnicy, 
w której nie ma możliwości 
wystąpienia zapłonu przewodu 
bez uszkodzenia jego materiału 
izolacyjnego. Strefy wolne od 
łuku w systemie rozdzielnic 
xEnergy są ograniczone do pól 

zasilających XP.  W celu wykona-
nia tych pól jako stref wolnych 
od łuku elektrycznego, przeg-
rody izolacyjne (XPIX16CC06, 
XPIX40CC06, XPIX40CC08, 
XPI63CC10) umieszczane są 
pomiędzy pojedynczymi szynami 
miedzianymi. 

Modułowe przegrody izola-
cyjne mogą być instalowane                  
w rozdzielnicy już po wykonaniu 
oszynowania i są one przeznac-
zone dla wyłączników IZMX16 
w polach o głębokości 600 mm, 
IZMX40 w polach o głębokości 
600 i 800 mm oraz IZM63 w 
polach o głębokości 1000 mm.

Kryterium 2:
Elementy rozdzielnicy 
nie odpadają 

Kryterium 3:
Brak wypalonych dziur                   
w obudowie w wyniku 
wyładowania łukowego.

Kryterium 4:
Wskaźniki ustawione pionowo 
nie zapalają się

Kryterium 5: 

Kryterium 6:

d) Osłony wewnętrzne:
Osłony szyn głównych na 
szerokość całego pola (XPFCB...) 
muszą być wymienione 
na osłony przeciwłukowe           
(XPFCBA...).



4

Informacje zamówieniowe
Elementy sprzedawane w pojedynczych zestawach

Przegrody do ochrony od wyładowań łukowych w polach XP
Przystosowane dla wyłączników 3- i 4-biegunowych
Przystosowane dla strony zasilającej i odpływowej wyłącznika
Zawartość: przegrody, kątowniki mocujące, klamry, elementy mocujące

Głębokość pola Typ wyłącznika
IZMX16 IZMX40 IZM63

600 mm XPIX16CC06: 171734 XPIX40CC06: 171735
800 mm XPIX16CC06: 171734 XPIX40CC06: 171736
1000 mm XPI63CC10: 171737

Bariera przeciwłukowa - szyny główne
Bariera mocowana jest na końcach mostu szyn głównych (pomiędzy ścianą boczną obudowy             
a szynami głównymi), uniemożliwiając przeskok łuku na ściany boczne.
Zawartość: przegroda i elementy mocujące

XBI-P: 171738

Wykonanie oszynowania miedzianego
Przegroda oddzielająca pole od pola, dostosowana dla wszystkich wartości prądu / przekrojów szyn 
(poprzez odpowiednie osłabienia montażowe), dla rozwiązań 3- i 4-biegunowych.
Zawartość: 4-biegunowa przegroda odgradzająca, przegroda odgradzająca dla szyny PEN, kątowniki 
oraz elementy mocujące
XPBSS-5: 151683

Klapa wydmuchowa do ochrony od wyładowań łukowych
400 mm głębokości 600 mm głębokości 800 mm głębokości
XSPTA0404: 107256 XSPTA0406: 107257 XSPTA0408: 107258
XSPTA0604: 107259 XSPTA0606: 107280 XSPTA0608: 107281
XSPTA0804: 107282 XSPTA0806: 107283 XSPTA0808: 107284
XSPTA08504: 143378 XSPTA08506: 143380 XSPTA08508: 143381
XSPTA1004: 107285 XSPTA1006: 107286 XSPTA1008: 107287
XSPTA1104: 143383 XSPTA1106: 143385 XSPTA1108: 133016
XSPTA1204: 107288 XSPTA1206: 107289 XSPTA1208: 107290
XSPTA13504: 143387 XSPTA13506: 143389 XSPTA13508: 133017
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Ochrona przed skutkami 
trzęsienia ziemi
Kwestie bezpieczeństwa 
dotyczące ochrony przed 
skutkami trzęsienia ziemi są 
kluczowe dla firmy Eaton. 
System xEnergy został za-
projektowany w taki sposób, 
aby można było odpowiednio 
doposażyć rozdzielnice w 
przypadku zastosowania ich 
w obszarach zagrożonych.

Produkty Eaton pozyty-
wnie przeszły testy według 
poniższych międzynarodowych 
standardów:
• IEC 60068-3-3: poziom AG2         

i AG5
• UBC Code: strefa 4
• IEEE Std. 344: klasa 1E (OBE @ 

AG2 i SSE @ AG5)
• IEEE Std. 693: poziom średni 

(0,25 g) oraz poziom wysoki 
(0,5 g

Informacje zamówieniowe
Uniwersalny zestaw kątowników wzmacniających
Do wszystkich rodzajów pól
XASMS: 171739

Łączenia narożne są najbard-
ziej narażonymi miejscami w 
rozdzielnicy podczas ruchów 
kołyszących, powstających 
podczas trzęsienia ziemi. Eaton 

opracował specjalny zestaw 
wsporników wzmacniających, 
aby przeciwdziałać uszkodze-
niom standardowych łączeń 
podczas oscylacji, wywołanych 

trzęsieniem. W zależności od 
rodzaju stosowanego pola, 
stosuje się wybrane wsporni-
ki, wzmacniające najsłabsze 
miejsca w konstrukcji. Dzięki 

temu znacząco zwiększa się 
wytrzymałość i sztywność 
rozdzielnicy.

Rozdzielnice odporne na wstrząsy ziemi 
dzięki uniwersalnym wspornikom
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Siatka wentylacyjna z drobnymi otworami może być wyciągana 
w każdym momencie i wymieniana lub czyszczona podczas 
eksploatacji rozdzielnicy.

Większa ochrona - i jeszcze łatwiejsze 
czyszczenie
Rozwiązania konstrukcyjne, takie jak wytłaczane 
otwory wentylacyjne i siatka wentylacyjna                
z drobnymi otworami, stosowane na ścianach 
tylnych, drzwiach i pokrywach dachowych, 
zapewniają ochronę przed ciałami obcymi             
w stopniu ochrony IP42. Jednocześnie główne 
elementy, takie jak ramki i siatki wentylacyjne 
na drzwiach lub ścianach tylnych mogą być 
zdejmowane w każdym momencie lub też 
czyszczone podczas eksploatacji rozdzielnicy.

Ściana tylna
Dodatkowo stelaż z wytłoczonymi otworami 
wentylacyjnymi został przyspawany do ściany 
tylnej. Na stelażu tym zamocowywana jest 
ramka z siatką wentylacyjną. Dzięki wymienialnej 
ramce, siatka wentylacyjna może być wyciągana 
w dowolnej chwili i łatwo czyszczona (nawet 
podczas eksploatacji rozdzielnicy).

Drzwi
Wentylacja w drzwiach została oparta o to samo 
rozwiązanie co dla ścian tylnych. Jednak w tym 
przypadku siatka wentylacyjna jest mocowana 
od wewnątrz. Od strony zewnętrznej widoczne 
są jedynie wytłoczone otwory wentylacyjne. 
Podobnie jak dla ścian tylnych, ramka jest 
mocowana na wytrzymałym, stalowym stelażu 
i poprzez prosty mechanizm montażu, może 
być ona zdejmowana i czyszczona w dowolnym 
momencie bez jakichkolwiek narzędzi, również     
w trakcie pracy rozdzielnicy.

Pokrywa dachowa
Pokrywy dachowe zostały zaprojektowane na 
bazie standardowych rozwiązań, jak dla IP31 bez 
siatki wentylacyjnej. Dla stopnia ochrony IP42 
pokrywy dachowe są wyposażone w dodatkową 
siatkę wentylacyjną z drobnymi otworami           
(<1 mm), mocowaną od wewnętrznej strony. 

Trendem w produkcji 
rozdzielnic jest 
przystosowywanie systemów 
wentylacji do stopnia ochrony 
IP42. Eaton, jako pionier w 
kwestiach bezpieczeństwa, 
opracował nowy system 
wentylacji w stopniu ochrony 
IP42 dla systemu rozdzielnic 
xEnergy, uzupełniając 
dotychczasową ofertę, 
obejmującą stopnie ochrony 
IP31 i IP55.

IP42 - nowy system wentylacji 
w rozdzielnicach xEnergy
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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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Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie 
dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia 
zasilania zapasowego; regulacji i automatyki; oświetlenia                 
i bezpieczeństwa; rozwiązań strukturalnych i sprzętu 
instalacyjnego; rozwiązań do pracy w surowych i niebezpiecznych 
warunkach; a także usług inżynieryjnych. Dzięki swojemu 
zestawowi globalnych rozwiązań Eaton jest w stanie sprostać 
najbardziej krytycznym wyzwaniom w zarządzaniu zasilaniem 
elektrycznym dnia dzisiejszego.

Eaton to zróżnicowane przedsiębiorstwo zarządzające energią, 
oferujące energooszczędne rozwiązania wspomagające 
efektywne zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej, 
hydraulicznej i mechanicznej. Nasza firma jest ogólnoświatowym 
liderem w kilku dziedzinach. Są to m.in.: produkty elektryczne, 
systemy i usługi związane z jakością, dystrybucją, kontrolą                  
i przesyłem energii, oświetlenie i okablowanie, komponenty 
hydrauliczne, systemy i usługi związane z wyposażeniem 
przemysłowym i przenośnym, paliwo lotnicze, systemy 
hydrauliczne i pneumatyczne wykorzystywane komercyjnie oraz 
przez przemysł zbrojeniowy, układy przeniesienia napędu i układu 
napędowe dla pojazdów ciężarowych oraz osobowych 
zwiększające wydajność i bezpieczeństwo oraz zmniejszające 
zużycie paliwa. W 2012 roku firma Eaton nabyła Cooper 
Industries plc. Eaton zatrudnia około 100 000 pracowników            
i oferuje swoje produkty w ponad 150 krajach.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.eaton.eu

Ponieważ nasze produkty są stale 
udoskonalane, zastrzegamy sobie 
prawo do wprowadzenia zmian 
w wyglądzie i danych technicznych 
bez wcześniejszego uprzedzenia. 
Dane zawarte w niniejszej publikacji 
służą jedynie celom informacyjnym 
i nie mogą być podstawą roszczeń 
prawnych.
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www.moeller.net/address
e-mail: info@moeller.net
Internet: www.moeller.net
www.eaton.com
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