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Przedmowa autora

Niniejsza publikacja dotyczy zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia1, określonych w aktual-
nym wydaniu normy technicznej IEC EN 61439, jako:

Zestaw składający się z jednego lub więcej urządzeń łączeniowych niskiego napięcia wraz z dedyko-
wanym układem sterowania, pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym, wraz ze wszystkimi 
wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz elementami obudowy.

Celem nadrzędnym jest wyjaśnienie w najszerszym możliwym zakresie, w jaki sposób zestawy roz-
dzielnic i sterownic niskiego napięcia2 mogą (lub muszą) być wprowadzane na rynek w sposób zgodny 
z przepisami i bezpiecznie. 

Przede wszystkim należy przedstawić istotne połączenia rozdzielnic głównych, zestawów sterowniczych 
oraz tablic rozdzielczych przeznaczonych do obsługi przez osoby niewykwalifikowane. Szczegółowe wy-
magania dla zestawów pod kątem konstrukcyjnym jak również dla zestawów rozdzielczych stosowa-
nych w sieciach publicznych oraz dla systemów szynoprzewodów nie są częścią tej publikacji, chociaż 
mają one wiele ze sobą wspólnego. 

A ponadto: niniejsza publikacja techniczna nie ma na celu ani też możliwości zastąpienia wyczerpująco 
szczegółowych norm serii IEC EN 61439. 

Niniejsza publikacja została pomyślana jako praktyczne wprowadzenie do tematu. Celem publikacji jest 
przekazanie informacji, że w oparciu o to właśnie wprowadzenie, dowolna z zainteresowanych stron 
może rozwinąć indywidualne uczestnictwo w niniejszym temacie, począwszy od przeglądu rozwiązań 
aż do dowolnego poziomu szczegółowości. 

Europejskie serie norm EN 61439 zostały zaadoptowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej, 
lecz mają zastosowanie jako normy krajowe (np. ÖVE.ÖNORM EN, DIN/VDE EN, BS EN itp.). Dlatego 
też, niniejsza publikacja dotyczy w rezultacie IEC EN 61439. Jednakże, techniczna zawartość meryto-
ryczna normy EN 61439 jest identyczna we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

Niniejsza publikacja została wydana w dniu 15 maja 2014 r.

Alfred Morx

(ur. 1958 w Wiedniu) Od 2001 roku właściciel i dyrektor licencjonowanego biura konsultingowego w za-

kresie fizyki z ukierunkowaniem na analizę ryzyka i technologię ochrony w złożonych systemach technicz-

nych. Studiował fizykę techniczną na Politechnice w Wiedniu. Jako ekspert bezpieczeństwa elektrycznego, 

od ponad 25 lat pracuje w krajowych, europejskich i międzynarodowych grupach roboczych w obszarze 

bezpieczeństwa w elektryce. 
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1 Definicje zgodne z IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 3.1.1.
2 Określenia „zestawy rozdzielnic i sterownic” oraz „rozdzielnice i sterownicze niskiego napięcia” są stosowane w niniejszej 

publikacji jako równoważne.
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1 Zgodność	i	istniejące	przepisy	techniczne

1.1 Uwagi	ogólne
Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia to urządzenia elektryczne. Urządzenia te podlegają 
stosownym dyrektywom Europejskim (często nazywanym „Dyrektywami CE”), które są absolutnie nie-
zbędne do legalnego obrotu w ramach Unii Europejskiej. 

Jednakże, rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia składają się z kolei z odpowiedniego wyposażenia 
elektrycznego. Stąd też zestawy rozdzielnic i sterownic zawierają takie elementy jak łączniki mocy, wy-
łączniki, wyłączniki różnicowoprądowe, przewody, zaciski itp. Mówiąc o wyposażeniu w odniesieniu do 
zestawów rozdzielnic i sterownic, należy zawsze mieć na uwadze, czy zestaw rozdzielnicy i sterownicy 
jest rozumiany „jako całość”, czy tylko jako pojedynczy fragment wyposażenia elektrycznego, który jest 
częścią rozdzielnicy i sterownicy. 

Zgodnie z austriacką ustawą elektrotechniczną [2] wyposażenie elektryczne stosowane przy niskim 
napięciu trzyfazowym w zakresie pomiędzy 50 V a 1000 V AC oraz przy napięciu stałym w zakresie po-
między 75 V a 1500 V DC (z kilkoma wyjątkami, które nie wymagają tutaj dalszego wyjaśniania) musi 
spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie wyposażenia elektrycznego niskiego napięcia [4] (Dy-
rektywa EU dotycząca niskiego napięcia [3]), jak również rozporządzenia w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej [6] (Dyrektywa EMC [5]) oraz postanowień ustawy dotyczącej odpowiedzialności 
za jakość towaru [8] (Ustawa EU dotycząca odpowiedzialności za towar [7]).

W zakresie wyposażenia elektrycznego, czyli również dla zestawów rozdzielnic i sterownic, to właśnie 
producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy musi przeprowadzić odpowiednią procedurę oceny zgod-
ności oraz wydać deklarację zgodności EU.

Wraz z tą deklaracją zgodności producent zestawu potwierdza, że rozdzielnica i sterownica spełnia za-
sadnicze wymagania3 w zakresie wszystkich dyrektyw EU dotyczących zestawów rozdzielnic i sterownic. 

1.2 Normy	zharmonizowane	jako	narzędzie	do	realizacji	wymagań
Seria norm IEC EN 61439 stanowi ważne narzędzie do realizacji wymagań zasadniczych dla zesta-
wów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia (dotyczy dyrektyw niskonapięciowej i kompatybilności 
elektromagnetycznej). 

Wspomniana seria norm jest częścią norm zharmonizowanych dyrektywy niskonapięciowej i kompaty-
bilności elektromagnetycznej. Zawartość techniczna Norm Zharmonizowanych musi spełniać wymaga-
nia zasadnicze odpowiednich dyrektyw. 

3 Termin Wymagania zasadnicze opisuje ważny element dotyczący legalnego obrotu produktów w ramach Unii Europejskiej. 
Wymagania zasadnicze określone są w załącznikach do dyrektyw i zawierają wszystkie informacje niezbędne do osiągnię-
cia wymagań dyrektyw. Produkty mogą być wprowadzone do obrotu i do użytkowania tylko wtedy, gdy spełniają wymaga-
nia zasadnicze. Wymagania zasadnicze powinny dawać i gwarantować wysoki poziom ochrony. Opracowane są w oparciu 
o charakterystyczne procedury powiązane z danym produktem (np. wytrzymałość fizyczna i mechaniczna, palność, właści-
wości chemiczne, elektryczne lub biologiczne, higiena, radioaktywność, dokładność) lub odnoszą się do produktu i jego wy-
konania (np. postanowienia dotyczące materiałów, projektu, konstrukcji, procesu wytwarzania, instrukcji wydanych przez 
producenta) albo określają najważniejszy cel ochrony (np. wykorzystując listę poglądową). Często spotyka się też kombina-
cje wyżej wymienionych aspektów. Dla danego produktu może mieć zastosowanie jednocześnie kilka dyrektyw, ponieważ 
Wymagania Zasadnicze różnych dyrektyw muszą być stosowane jednocześnie, aby zaspokoić odpowiednie interesy spo-
łeczne [26]. Zamiast określenia „Wymagania zasadnicze” stosowany jest czasami termin „Wymagania podstawowe”. (Obie 
nazwy odnoszą się do terminu „Wymagania Zasadnicze”).
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Jeżeli Norma Zharmonizowana została opublikowana w Dzienniku Urzędowym oraz została wprowa-
dzona na poziomie krajowym, wówczas zakłada się, że jest ona zgodna z wymaganiami zasadniczymi. 
Dotyczy to również serii norm IEC EN 614394.

Jeżeli zestaw rozdzielnicy lub sterownicy spełnia wszystkie wymagania zapisów normy IEC EN 61439, 
wówczas producent (jak również użytkownik) może zakładać, że Wymagania Zasadnicze dyrektywy ni-
skonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej EMC zostały spełnione. Oznacza to, że zestaw 
rozdzielnicy i sterownicy może być legalnie wprowadzony do obrotu w krajach członkowskich Unii 
Europejskiej. 

1.3 Seria	norm	IEC	EN	61439
Część 1 normy IEC EN 61439 (zwana czasami również „wymaganiami podstawowymi”) zawiera infor-
macje ogólne, które są obecnie5 zdefiniowane w częściach 2 do 6 („konkretne normy produktowe”).

Oznaczenie/data wydania Tytuł 

IEC EN 62208:2012-07-01 Puste obudowy dla zestawów rozdzielnic i sterownic – wymagania ogólne

IEC/TR 61439-0:2013-04 Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia – część 0: przewodnik doboru 
zestawów [Przewodnik planowania]

IEC EN 61439-1:2012-07-01 Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia – część 1: Postanowienia ogólne 

IEC EN 61439-2:2012-07-01 Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia – część 2: Rozdzielnice i sterownice 
do rozdziału energii elektrycznej (PSC)6

IEC EN 61439-3:2013-06-01 Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia – część 3: Rozdzielnice tablicowe 
przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)7

IEC EN 61439-4:2013-10-01 Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia – część 4: Wymagania dotyczące 
zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)8

IEC EN 61439-5:2011-11-01 Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia – część 5: Zestawy do dystrybucji 
mocy w sieciach publicznych

IEC EN 61439-6:2013-07-01 Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia – część 6: Systemy przewodów 
szynowych

Tabela 1-1. Przepisy techniczne dotyczące zestawów rozdzielnic i sterownic oraz tablic rozdzielczych; wersja 05/2014.

Przypomnienie: Seria uznanych przepisów technicznych IEC EN 60439 połączyła różne typy rozdzielnic 
i tablic rozdzielczych w jeden standard i ustaliła terminy TTA oraz PTTA.6 7 8

W praktyce jednak takie przyporządkowanie wciąż powodowało niejednoznaczności dotyczące warun-
ków, w jakich miały być stosowane rozdzielnice TTA9 lub PTTA10. W tej sytuacji niezbędne było całkowi-
te przedefiniowanie struktury oraz sposobu oceny zgodności.

4 Aktualna lista norm zharmonizowanych dla dyrektywy niskonapięciowej dostępna jest pod adresem: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/low-voltage/index_en.htm. 
Aktualna lista norm zharmonizowanych dla dyrektywy EMC dostępna jest pod adresem: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/electromagneticcompatibility/
index_en.htm.

5 Część 7 w przygotowaniu.
6 Zestaw PSC – zestaw rozdzielnicy głównej i sterownicy.
7 DBO – tablice rozdzielcze przeznaczone do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.
8 ACS – zestawy przeznaczone do instalowania na placu budowy.
9 TTA – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia z pełnym badaniem typu.
10 PTTA – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia z niepełnym badaniem typu.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/low-voltage/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/electromagneticcompatibility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/electromagneticcompatibility/index_en.htm
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W wyniku tych prac terminy TTA oraz PTTA nie będą już zawarte w normach IEC EN 61439.

Tabela 1-1 przedstawia przegląd aktualnych przepisów technicznych z zakresu norm IEC EN 61439 do-
tyczących konstrukcji zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia.

Na rysunku 1-1 przedstawiono przegląd norm w formie graficznej.

IEC EN 61439-2
Rozdzielnice 

i sterownice do 
rozdziału energii 

elektrycznej (PSC)

IEC EN 61439-3
Rozdzielnice 

tablicowe 
przeznaczone do 

obsługiwania przez 
osoby postronne 

(DBO)

IEC EN 61439-4
Wymagania 

dotyczące zestawów 
przeznaczonych do 

instalowania na placu 
budowy (ACS)

IEC EN 61439-5
Zestawy do 
dystrybucji 

mocy w sieciach 
publicznych

IEC EN 61439-6
Systemy przewodów 

szynowych

IEC EN 61439-1
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Postanowienia ogólne

Rysunek 1-1. Przegląd przepisów technicznych IEC EN 61439; wersja 1/2014.

Oprócz poszczególnych norm IEC EN 61439, tabela 1-1 zawiera również zharmonizowany standard 
IEC EN 62208:2012-07-01 oraz raport techniczny IEC/TR 61439-0:2013-04.

Norma EN 62208 jest w praktyce bardzo istotna, ponieważ w wielu sytuacjach do produkcji zestawu 
rozdzielnicy i sterownicy stosuje się puste obudowy, spełniające tę normę. Ułatwia to później przepro-
wadzenie procedury zwanej weryfikacją typu, zgodnie z IEC EN 61439 (patrz Rozdział 3).

Raport techniczny IEC/TR 61439-0:2013-04, który obecnie jest dostępy tylko w oryginalnej wersji 
angielskojęzycznej, zawiera ważne informacje podstawowe, jak również wyjaśnienia odnośnie norm 
EN 61439, co powinno stanowić wsparcie podczas procesu projektowania zestawów rozdzielnic 
i sterownic. 

Jeżeli chodzi o zastosowanie norm IEC EN 61439 to należy pamiętać, że są to przepisy techniczne wpro-
wadzane na szczeblu krajowym w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej dla instalacji 
elektrycznych niskiego napięcia. Jest o tym mowa we wstępie normy EN 61439.

W Austrii wszystkie odwołania do normy HD 60346 i/lub IEC 60364 muszą być zastąpione odnośnikami 
do norm ÖVE-EN 1 i/lub IEC E 8001. To oznacza, że wszystkie wytyczne IEC E8001 oraz ÖVE EN 1 muszą 
być również przestrzegane łącznie z EN 60439 [27], [28].
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1.4 Środowisko	elektromagnetyczne
Generalnie, każdy element wyposażenia elektrycznego jest projektowany i wytwarzany dla określone-
go środowiska elektromagnetycznego. Może funkcjonować poprawnie w tym środowisku elektroma-
gnetycznym tylko z innym wyposażeniem elektrycznym. 

Dla zestawów rozdzielnic i sterownic wyróżnia się dwa rodzaje środowiska elektromagnetycznego. Jest 
to środowisko A11 oraz środowisko B12. 

Środowisko A zostało zdefiniowane w normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej 
IEC 61000-6-2 oraz IEC 61000-6-4.

Na przykład: urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne (ISM13), zgodnie z CISPR 1114; często załą-
czane duże obciążenia indukcyjne lub pojemnościowe; duże pola elektryczne i magnetyczne.

Środowisko B zostało zdefiniowane w normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej 
IEC 61000-6-1 oraz IEC 61000-6-3.

Na przykład: miejsca stałego pobytu: domy, mieszkania itp.; obiekty handlowe: sklepy, supermarkety 
itp.; pomieszczenia firmowe: biura, banki itp.; obiekty użyteczności publicznej: kina, restauracje, dys-
koteki itp.; tereny zewnętrzne: stacje paliwowe, parkingi itp., obiekty sportowe i rekreacyjne; małe 
przedsiębiorstwa: warsztaty, laboratoria, centra usług itp.

Pod względem wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, szczegółowe informacje zawarte są 
w normie IEC EN 61439-1:2012-07-0115.

Zestawy rozdzielnic i sterownic (które w wielu przypadkach są wytwarzane lub składane jako produkcja 
jednorazowa i posiadają jedną lub wiele kombinacji dowolnego wyposażenia) nie podlegają sprawdze-
niu pod kątem odporności na zakłócenia EMC jeżeli spełnione są poniższe warunki: 

 � całe wyposażenie zostało zaprojektowane dla danych warunków środowiskowych (środowisko 
A lub środowisko B), zgodnie z odpowiednimi normami produktowymi w zakresie EMC,

 � cała instalacja i oprzewodowanie musi być wykonane zgodnie z wytycznymi producentów za-
stosowanego wyposażenia (rozmieszczenie dotyczące wzajemnego oddziaływania, ekranowa-
ne przewody, uziemienia itp.).

11 Uwaga! Nie mylić z terminem DBO Typ A, co oznacza DBO z łącznikami jednobiegunowymi.
12 Uwaga! Nie mylić z terminem DBO Typ B, co oznacza DBO z łącznikami jedno- i/lub wielobiegunowymi.
13 Grupa ISM – przemysłowe, naukowe i medyczne
14 Comité international spécial des perturbations radioélectriques (Specjalny Międzynarodowy Komitet do spraw Zakłóceń 

Radioelektrycznych; CISPR 11 – przemysłowe, naukowe i medyczne (ISM) wyposażenie radiowe – charakterystyki zakłóceń 
elektromagnetycznych – limity i metody pomiarowe.

15 IEC EN 61439-1:2012-07-01, Załącznik J.
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1.5 Daty	wejścia	w	życie	IEC	EN	61439,	część	2	i	część	3
Zastosowanie norm zharmonizowanych jako potwierdzenia zgodności z Wymaganiami Zasadniczymi 
dyrektyw EU jest zawsze związane z określonym okresem produkcji (obszarem). Oznacza to, że po każ-
dej rewizji istniejących norm zharmonizowanych, po upływie określonego czasu normy wycofywane 
tracą swoją „moc weryfikacyjną”, a tym samym status normy zharmonizowanej. W wielu przypadkach 
zrewidowana norma zostaje również włączana do listy norm zharmonizowanych. Taka sytuacja ma 
miejsce także w przypadku normy EN 61439 jako „następcy” standardu EN 60439. Stosowne informa-
cje można uzyskać z bieżącej analizy publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Rysunek 1-2 przedstawia wprowadzanie serii norm EN 61439 - cześć 1, 2 i 3 i/lub okresy utraty waż-
ności stosowanej wcześniej normy EN 60439 – cześć 1, 2 i 3. Części 1, 2 i 3 normy EN 60439 tracą 
swoją cechę weryfikacyjną w zakresie zgodności z wymaganiami zasadniczymi po dacie 31.10.2014
i/lub 21.03.2015.

Produkcja, w oparciu o normy zharmonizowane IEC EN 61439 część 2 i/lub część 3, mu-
si być wprowadzona nie później niż od 01.11.201416 w przypadku producentów zestawów roz-
dzielnic głównych i sterownic oraz nie później niż od 22.03.201517 w przypadku producen-
tów tablic rozdzielczych przeznaczonych do obsługi przez osoby niewykwalifikowane. Od tych 
terminów deklaracja zgodności będzie musiała być wydawana w oparciu o odpowiednie części normy 
IEC EN 61439. 

Oczywiście, odpowiednie wytyczne normy IEC EN 61439 mogą być obecnie stosowane.

01.08.2010
IEC EN 61439-2

01.08.2010
IEC EN 61439-1

01.07.2012
IEC EN 61439-2

01.07.2012
IEC EN 61439-1

01.06.2013
IEC EN 61439-3

23.09.2014
IEC EN 61439-2:2010

odw

23.09.2014
IEC EN 61439-1:2010

odw

01.11.2014
IEC EN 60439-1, 2

Wygaśnięcie

22.03.2015
IEC EN 60439-3

Wygaśnięcie

Rysunek 1-2. Upływ czasu na wprowadzenie norm IEC EN 61439, część 1, 2 i 3 w Austrii; 
odw: ostateczna data wycofania niezgodnych przepisów krajowych. 

16 Od tego momentu zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej i EMC Unii Europejskiej nie może 
być już dłużej uznawana w oparciu o normę EN 60439, część 1 i 2. 

17 Od tego momentu zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej i EMC Unii Europejskiej nie może 
być już dłużej uznawana w oparciu o normę EN 60439, część 3. 
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2 Produkcja	zestawów	rozdzielnic	i	sterownic

Podstawową ideą podczas procesu produkcji zestawu rozdzielnicy i sterownicy zgodnego z dyrekty-
wami EU jest to, aby był on postrzegany jako wyposażenie elektryczne (patrz również Rozdział 1.1). 
W Austrii, zgodnie z Ustawą Elektrotechniczną [2], zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia są 
traktowane jako wyposażenie18 (patrz także uwagi w Rozdziale 1). 

Kolejną ideą jest to, aby być w stanie podzielić odpowiedzialność (techniczną) za konstrukcję (we-
wnętrzną) tego urządzenia (jeśli to możliwe) pomiędzy kilka odpowiedzialnych osób. 

Trzecia koncepcja jest taka, aby wykwalifikowany elektryk, który przyłącza wyposażenie wraz z pozostałymi 
urządzeniami do instalacji elektrycznej, miał do czynienia ze zgodnością (bezpieczeństwem) wyposażenia 
do tego stopnia, że będzie montował on zestaw rozdzielnicy lub sterownicy z instalacją elektryczną (przy-
łączał do instalacji elektrycznej) zgodnie ze specyfikacjami producenta.

Od teraz normy IEC EN 61439-2 dla zestawów rozdzielnic i sterownic oraz IEC EN 61439-3 dla rozdzielnic 
tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne, wraz z postanowieniami normy 
IEC EN 61439-1, pomagają w realizacji tych celów. 

Zestawy rozdzielnic głównych i sterownic19 to zestawy niskiego napięcia stosowane do rozdziału i roz-
liczania energii elektrycznej dla wszystkich rodzajów obciążenia, przeznaczone do zastosowań przemy-
słowych, komercyjnych i podobnych, w miejscach nie przeznaczonych do obsługi przez osoby postron-
ne (niewykwalifikowane)20. 

Rozdzielnica tablicowa przeznaczona do obsługiwania przez osoby postronne (niewykwalifikowane) to 
zestaw rozdzielnicy i sterownicy stosowany do rozdziału energii elektrycznej w zastosowaniach domo-
wych oraz innych miejscach, gdzie przewidziana jest obsługa przez osoby niewykwalifikowane21. Przy-
kładem obsługi rozdzielnic tablicowych przez osoby niewykwalifikowane są operacje łączeniowe lub wy-
miana wkładek bezpiecznikowych. Dla tego typu rozdzielnic czynności te mogą być wykonywane przez 
dowolną osobę. 

2.1 Producent	i	odpowiedzialność
Po pierwsze oznacza to, że traktujemy zestaw rozdzielnicy lub sterownicy jako „czarną skrzynkę”.

Jeżeli spojrzymy na tę „czarną skrzynkę” z perspektywy producenta zestawu rozdzielnicy lub sterowni-
cy, wówczas możemy zobaczyć:

 � wyposażenie „zestawu rozdzielnicy lub sterownicy” w jego wewnętrznej strukturze,
 � powiązania i właściwości dla instalacji elektrycznej (instalacji nie będącej wyposażeniem) oraz
 � wymagania użytkownika.

18 BGBI. 106/1993; Austriacka Ustawa Elektrotechniczna 1992 (ETG-1992), $1. (1) „Wyposażenie elektryczne […] to elementy, 
które przeznaczone są w całości lub jako poszczególne części do wytwarzania, przewodzenia lub zużywania energii elek-
trycznej. Obsługa elementów wyposażenia elektrycznego, które są w obrocie jako jednostki konstrukcyjne, a przynajmniej 
w danym momencie jako jednostki konstrukcyjne ruchome, powinny być uznawane jako wyposażenie elektryczne”.

19 Czasami zestawy rozdzielnic i sterownic zwane są również jako zestawy PSC.
20 Instalowanie zestawu rozdzielnicy głównej i sterownicy w obszarze dostępnym dla osób niewykwalifikowanych nie jest 

jednak wykluczone. Należy jednakże zapewnić, aby obsługa przez osoby niewykwalifikowane była uniemożliwiona.
21 Czasami zestawy rozdzielnic i sterownic zwane są również jako zestawy DBO (rozdzielnice tablicowe przeznaczone do ob-

sługiwania przez osoby postronne). 
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Taki stan rzeczy zobrazowano na rysunku 2-1.

Warunki instalacji/
środowiskowe

Warunki serwisowe/
konserwacyjne

Połączenie z siecią 
zasilającą Obwody odpływowe

Rysunek 2-1. Wyjaśnienie modelu „czarnej skrzynki”; fragment idei [9].

Dla lepszego zrozumienia tych kwestii z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego normy z serii 
IEC EN 61439 zawierają charakterystyczne terminy i przypisaną im odpowiedzialność. 

2.1.1 Producent	oryginalny

Producent oryginalny22 (czasami określany również jako producent systemu) to organizacja (lub przed-
siębiorstwo23), która opracowała projekt i przeprowadziła weryfikację zestawu zgodnie z odpowiedni-
mi normami w tym zakresie. 

Producent oryginalny jest odpowiedzialny za weryfikację konstrukcji i za przeprowadzenie procedury 
zwanej weryfikacją typu.

W celu przeprowadzenia weryfikacji typu zestawów rozdzielnic i sterownic lub części zestawów, wy-
korzystując specjalne metody należy udowodnić, że dana konstrukcja pod kątem technicznym spełnia 
wymagania odpowiednich części norm IEC EN 61439.

Ta weryfikacja (techniczna) może być przeprowadzona na kilka sposobów, w zależności od konstrukcji 
i znamionowego prądu zestawu rozdzielnicy i sterownicy: 

 � weryfikacja przez badania, 
 � weryfikacja porównawcza z wzorcem testowym
 � ocena weryfikacyjna, np.: potwierdzenie poprawnego zastosowania obliczeń i zasad budowy, 

włącznie z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa.

22 Definicje zgodne z IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 3.10.1.
23 Przepisy techniczne IEC EN 61439-1:2012-07-01 odnoszą się tylko do „organizacji”, a niekoniecznie do „firmy”, ponieważ 

wymagania dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia mają zastosowanie niezależnie od prawnej formy działa-
nia producenta oryginalnego lub producenta zestawu.
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Pewne charakterystyczne weryfikacje mogą być przeprowadzane na kilka wspomnianych sposobów24 
(np.: wytrzymałość zwarciowa, limity przyrostu temperatury). Producent jest odpowiedzialny za do-
konanie wyboru odpowiedniej procedury dla każdej indywidualnej konstrukcji. Rezultaty wszystkich 
dedykowanych procedur mają taką samą ważność. 

2.1.2 Producent	zestawu

Producent zestawu25 (wytwórca zestawu rozdzielnicy lub sterownicy) to organizacja (lub przedsiębior-
stwo), która ponosi odpowiedzialność za ukończony zestaw (po wykonaniu montażu możliwe są rów-
nież dalsze dopasowania do wymagani technicznych pod kątem obsługi, pracy, itp.). 

Producentem zestawu może być (ale nie jest to obowiązkowe) inna organizacja niż producent oryginal-
ny, np.: producent systemu lub integrator systemu. 

Na rysunku 2-2 przestawiono schematyczny przegląd terminów „producent oryginalny” oraz „produ-
cent zestawu” rozdzielnic lub sterownic, jak również wzajemne powiązania pomiędzy nimi. 

Zestaw rozdzielnicy lub sterownicy niskiego napięcia może być dostarczony do użytkownika (niebieskie 
oznaczenia literowe na rysunku 2-2) w sposób bezpośredni przez producenta oryginalnego (producen-
ta systemu).

W ten sposób przyjmuje się, że odpowiedzialność za cały zestaw rozdzielnicy lub sterownicy ponosi 
producent oryginalny oraz producent zestawu. W takim przypadku weryfikacja konstrukcji (patrz Roz-
dział 3) oraz weryfikacja wyrobu (patrz Rozdział 4) są przeprowadzane przez producenta oryginalnego 
(który w tym konkretnym przypadku jest jednocześnie producentem zestawu).

Druga opcja jest taka, że producent oryginalny dostarcza części („części systemu”) lub całe zestawy 
montażowe (np.: sekcje zasilające i/lub panele odpływowe wraz z szynami i wyłącznikami) do produ-
centa zestawu wraz z instrukcjami i weryfikacją konstrukcji (patrz Rozdział 3).

Producent zestawu dokonuje połączenia indywidualnych „części systemu” zgodnie ze szczegółowymi 
instrukcjami producenta oryginalnego, przeprowadza weryfikację wyrobu (patrz Rozdział 4) i dostarcza 
taki zestaw rozdzielnicy lub sterownicy do użytkownika (czerwone oznaczenia literowe na rysunku 2-2).

Producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy jest odpowiedzialny za26:

 � zaprojektowanie zestawu rozdzielnicy lub sterownicy w uzgodnionym z użytkownikiem terminie, 
 � zgodność z dyrektywami EU
 � przestrzeganie weryfikacji konstrukcji i instrukcji producenta oryginalnego, 
 � przeprowadzenie weryfikacji wyrobu,
 � oznakowanie zestawu rozdzielnicy lub sterownicy,
 � wskazanie charakterystycznych parametrów (patrz Rozdziały 7.3 do 7.6 niniejszej instrukcji),
 � instrukcje obsługi, instalowania i konserwacji.

24 IEC EN 61439-1:2012-07-01, Załącznik D.
25 Definicje zgodnie z IEC EN 61439-2:2012-07-01, podpunkt 3.10.2.
26 Patrz także: IEC EN 61439-1:2012-07-01, klauzula 6.
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Producent oryginalny 
(producent systemu)

Producent zestawu 
rozdzielnicy lub 

sterownicy

Producent systemu

Producent systemu

Producent systemu

Użytkownik Użytkownik

Rysunek 2-2. Producent oryginalny i producent zestawu rozdzielnicy lub sterownicy, 
zgodnie z wytycznymi normy EN 60439-1, fragment [9].

Jeżeli producent zestawu w pełni spełnia wszystkie wymagania oraz instrukcje opracowane i do-
starczone przez producenta oryginalnego, wówczas weryfikacja konstrukcji nie musi być ponownie 
przeprowadzana. 

Jednakże, jeżeli producent zestawu rozdzielnicy lub sterownicy dokona pewnych zmian, które nie zo-
stały uwzględnione w procesie weryfikacji producenta oryginalnego, to producent takiego zestawu roz-
dzielnicy lub sterownicy powinien być uznany jako producent oryginalny tych zmian.

Producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy staje się producentem oryginalnym dla tych zmian i musi 
zapewnić niezbędną weryfikację (konstrukcji). W tym przypadku przeprowadzenie jedynie weryfikacji 
wyrobu jest niewystarczające. 

Przypomnienie: Należy odróżnić zarówno producenta oryginalnego jak i producenta zestawu rozdziel-
nicy i sterownicy, zgodnie z IEC EN 61439, od producenta wyposażenia („komponentów”), z którego 
dany zestaw jest skonstruowany (np.: producenta łączników mocy, wyłączników różnicowoprądowych, 
wyłączników).

2.1.3 Użytkownik	

Generalnie, norma IEC EN 61439 uznaje Użytkownika27 jako dowolną stronę, która będzie specyfiko-
wać, nabywać, stosować i/lub obsługiwać zestaw rozdzielnic i sterownic, albo osobę działającą w jej 
imieniu. 

Użytkownik, który może być również planistą projektującym system, jak również konstruktorem syste-
mu odpowiedzialnym za zintegrowanie zestawu rozdzielnicy lub sterownicy niskiego napięcia z istnie-
jącą instalacją lub po prostu operatorem zestawu rozdzielnicy lub sterownicy, jest niezmiernie ważny 
podczas procesu produkcji zestawów rozdzielnic i sterownic. 

27 Definicje zgodnie z IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 3.10.3.
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W momencie zamawiania lub zapraszania do składania oferty przetargowej, użytkownik musi wskazać 
stosowne przepisy techniczne (normy), których należy przestrzegać w przypadku danych zestawów roz-
dzielnic i sterownic. 

Takie wskazanie np.: w przypadku zestawów rozdzielnic głównych i sterownic wyglądałoby tak28:

Zestaw rozdzielnicy głównej i sterownicy (PSC29) zgodny z normą 
IEC EN 61439-2:2012-07-01 oraz IEC EN 61439-1:2012-07-01.

lub np.: dla tablicy rozdzielczej przeznaczonej do obsługi przez osoby niewykwalifikowane:

Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO30) Typ A31 
(lub Typ B32) zgodnie z normą IEC EN 61439-3:2013-06-01 oraz IEC EN 61439-1:2012-07-01 

Użytkownik jest również zobligowany, aby dostarczyć producentowi zestawu rozdzielnicy lub sterowni-
cy informacje odnośnie „charakterystyki parametrów” (patrz Rozdział 7.11.1 oraz 11.2), w skład której 
wchodzi np.:

 � warunki przyłączenia do sieci zasilającej, 
 � informacje w zakresie odbiorów odpływowych oraz charakterystyki pracy dla urządzeń 

odbiorczych,
 � warunki instalowania i środowiskowe,
 � inne szczegóły dotyczące pracy i konserwacji.

W normie IEC EN 61439 dostępne są listy kontrolne („check lists”) do wykorzystania podczas szczegóło-
wych ustaleń pomiędzy producentem zestawu rozdzielnicy i sterownicy a użytkownikiem. Każdy typ ze-
stawu rozdzielnicy i sterownicy posiada swoją „własną” listę kontrolną. Listy kontrole dla zestawów roz-
dzielnic głównych i sterownic dostępne są w IEC EN 61439-2:2012-07-01, Załącznik BB (patrz również 
Rozdział 11.1); dla rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne listę 
taką można znaleźć w normie IEC EN 61439-3:2012-06-01, Załącznik  AA (patrz również Rozdział 11.2).

Mimo że dokumenty te pełnią funkcję „załączników informacyjnych” w tych normach, to jednak bardzo 
zaleca się korzystanie z tych źródeł informacji. Zapobiega to wielu dwuznacznościom pojawiającym się 
pomiędzy producentem a użytkownikiem. „Listy kontrolne” zawierają ponadto punkty z wymaganiami 
odnośnie pracy, konserwacji i dalszej ewentualnej rozbudowy.

28 Zestaw rozdzielnicy głównej lub sterownicy, zgodnie z IEC EN 61439-2:2012-07-01, podpunkt 3.1.101: zestaw rozdzielnicy 
i sterownicy niskiego napięcia wykorzystany do rozdziału i sterowania energią elektryczną dla wszystkich rodzajów obcią-
żeń, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i podobnych, w których nie dopuszcza się do obsługi przez 
osoby niewykwalifikowane. 

29 PSC – rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.
30 DBO – rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne.
31 DBO Typ A – zestaw DBO zaprojektowany dla urządzeń jednobiegunowych. 

Uwaga! Nie mylić ze środowiskiem EMC typu A i/lub B!
32 DBO Typ B– zestaw DBO zaprojektowany dla urządzeń jedno- i wielobiegunowych. 

Uwaga! Nie mylić ze środowiskiem EMC typu A i/lub B!
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Na rysunku 2-3 jeszcze raz przedstawiono zależności w zakresie współpracy, odpowiedzialności oraz za-
dań „producenta oryginalnego”, „producenta zestawu rozdzielnicy lub sterownicy” oraz „użytkownika”. 

Producent oryginalny
wprowadza weryfikację konstrukcji

poprzez wykonanie testu/porównanie/ocenę

Producent zestawu
rozdzielnicy lub sterownicy

wprowadza weryfikację wyrobu lub weryfikację
konstrukcji w przypadku zmian własnych

Użytkownik
otrzymuje zestaw 

rozdzielnicy lub sterow-
nicy z udokumentowa-
nym oznakowaniem CE 

Użytkownik
uzgadnia wymagania 
z producentem zesta-

wu rozdzielnicy lub 
sterownicy

Rysunek 2-3. Współpraca, odpowiedzialność oraz zadania producenta oryginalnego, producenta zestawu rozdzielnic lub ste-
rownicy oraz użytkownika (schemat poglądowy).

W tym miejscu należy podkreślić jeszcze raz, że zaprezentowane tutaj funkcje: producenta oryginalne-
go, producenta zestawu rozdzielnicy lub sterownicy i użytkownika wcale nie oznaczają, że funkcje te 
muszą być postrzegane jako trzy różne przedsiębiorstwa lub osoby itp.

Jest całkiem możliwe, że producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy wytwarza urządzenia bez stoso-
wania „części systemowych”. W takim przypadku musi on przestrzegać również obowiązków producen-
ta oryginalnego, a także, oprócz weryfikacji wyrobu, musi ustanowić weryfikację konstrukcji.

Podobnie możliwa jest taka sytuacja, w której inżynier elektryk (jako przedstawiciel użytkownika) na 
budowie wytwarza zestaw rozdzielnicy klub sterownicy; taka sytuacja również wiąże się obowiązkiem 
ustanowienia weryfikacji konstrukcji i weryfikacji wyrobu oraz wydania deklaracji zgodności.
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2.2 Program	5+1
Zestaw rozdzielnicy lub sterownicy niskiego napięcia, charakterystyczny dla danej aplikacji, systemu 
(projektu), produkowany jest wg „programu 5+1”.

A dokładniej rzecz ujmując, jest to 4 etapowy szczegółowy proces. Konieczność wzięcia pod uwagę 
„znakowania i dokumentacji” jako indywidualnego etapu wynika z praktycznego doświadczenia auto-
ra. Należy pamiętać, że dokumentacja zestawu rozdzielnicy i sterownicy musi być przygotowana przed 
opracowaniem deklaracji zgodności (oraz przed przyłączeniem zestawu rozdzielnicy i sterownicy do 
systemu elektroenergetycznego). Dotyczy to również znakowania rozdzielnicy.

Tabela 2-1 zawiera przegląd tego procesu.

Punkt Cel Zadanie 

1 Zbieranie Wyspecyfikowanie lub wybór czynników zewnętrznych, warunków pracy, 
charakterystyk parametrów do wykonania przez producenta zestawu rozdzielnicy 
i sterownicy oraz użytkownika, z wykorzystaniem formularzy zawartych w:

 � Załączniku BB normy EN 61439-2 dla rozdzielnic i sterownic do rozdziału 
energii elektrycznej itp.

 � Załączniku AA normy EN 61439-3 dla rozdzielnic tablicowych 
przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne.

2 Planowanie Wstępne projektowanie zestawu rozdzielnicy lub sterownicy niskiego napięcia 
przez producenta zestawu, zgodnie z ustaleniami wykonanymi w punkcie 1. 
Weryfikację konstrukcji zastosowanych części zapewnia producent oryginalny.
Jeżeli żadne z części producenta oryginalnego nie zostały użyte, wówczas 
to producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy musi zapewnić weryfikację 
konstrukcji. 

3 Wytwarzanie (produkcja) Wyprodukowanie zestawu rozdzielnicy lub sterownicy niskiego napięcia. Muszą 
tu być przestrzegane instrukcje producentów urządzeń (takich jak wyłączników 
różnicowoprądowych, styczników, wyłączników instalacyjnych MCB, …) oraz 
informacje producenta oryginalnego. 

4 Weryfikacja Weryfikacja wyrobu jest ustanawiana przez producenta zestawu dla każdego 
indywidualnego zestawu rozdzielnicy i sterownicy niskiego napięcia. 

+1 Znakowanie 
i dokumentacja33

Znakowanie zestawu rozdzielnicy i sterownicy oraz przygotowanie dokumentacji.

5 Deklaracja zgodności Przeprowadzenie oceny zgodności, producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy 
wydaje deklarację zgodności EU oraz oznakowuje zestaw znakiem CE.

Tabela 2-1. „Program 5+1” w zakresie planowania i wytwarzania zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia.
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3 Weryfikacja	konstrukcji

Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia muszę spełniać wymagania projektowe, które zostały 
zdefiniowane w normie IEC EN 61439.33

Niniejszy rozdział zawiera istotne wyjaśnienia odnośnie weryfikacji konstrukcji zestawów rozdzielnic 
i sterownic (PSC oraz DBO). 

Weryfikacja konstrukcji musi dowieść spełnienie wymagań w zakresie budowy i wykonawstwa.

3.1 Uwagi	ogólne
Obowiązek ustanowienia weryfikacji konstrukcji dotyczy producenta oryginalnego i/lub producenta 
zestawu rozdzielnicy i sterownicy w zakresie zmian, których nie obejmuje weryfikacja konstrukcji pro-
ducenta oryginalnego. 

Jeżeli nie zostały zastosowane „części systemowe” od producenta oryginalnego, wówczas producent 
zestawu rozdzielnicy i sterownicy musi ustanowić (przeprowadzić) weryfikację konstrukcji. 

Weryfikacja konstrukcji dotyczy projektu i wykonawstwa zestawu rozdzielnicy i sterownicy jako ele-
mentu wyposażenia. Realizacja weryfikacji konstrukcji określa zgodność konstrukcji zestawu rozdziel-
nicy i sterownicy lub konstrukcji systemu zestawów z wymaganiami odpowiednich zapisów norm 
IEC EN 6143934.

Podpunkt w normie
IEC EN 61439-1 Weryfikacja konstrukcji – zakres 

10.2 Wytrzymałość materiałów i części
Jeżeli została zastosowana pusta obudowa, zgodnie z normą EN 62208 oraz nie 
wprowadzono żadnych zmian, które mogłyby wpłynąć na stabilność obudowy, to dalsza 
kontrola tej obudowy wg punktu 10.2 nie jest konieczna. 

10.3 Stopień ochrony obudowy
Jeżeli zastosowano pustą obudowę, zgodnie z normą EN 62208, wówczas należy dokonać 
oceny, czy żadna z wprowadzonych zmian zewnętrznych nie wpływa na klasę ochrony. 
Dalsza kontrola nie jest wymagana.

10.4 Odległości i odstępy izolacyjne. 

10.5 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ciągłość przewodów ochronnych. 

10.6 Przyłączenie urządzeń łączeniowych i komponentów 

10.7 Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia 

10.8 Zaciski dla kabli zewnętrznych 

10.9 Właściwości dielektryczne 

10.10 Weryfikacja przyrostu temperatury 

10.11 Wytrzymałość zwarciowa 

10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna 

10.13 Działanie mechaniczne 

Tabela 3-1. Zakres weryfikacji konstrukcji, przegląd ogólny wg IEC EN 61439-1:2012-07-01.

33 Dokładnie rzecz ujmując, to ten krok jest częścią punktu 5. Z praktycznego punktu widzenia („aby nie przeoczyć”), warunek 
producenta zestawu rozdzielnicy i sterownicy został zawarty również w innym punkcie. 

34 Jeżeli przeprowadzono sprawdzenie zestawu rozdzielnic lub sterownicy wg wcześniejszej normy EN 60439 i wyniki tej kon-
troli spełniają wymagania odpowiednich punktów normy EN 61439, wówczas nie jest konieczne, aby powtarzać weryfika-
cję tych wymagań (odstąpienie od kontroli w związku z wcześniejszą kontrolą wymagań wg wcześniej obowiązujących serii 
norm).
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Urządzenia, zaciski, styczniki, wyłączniki itp., zintegrowane z zestawem rozdzielnicy lub sterownicy, któ-
re zostały z wynikiem pozytywnym przetestowane przez producenta tych komponentów wg stosow-
nych norm produktowych EN lub IEC, nie muszą być ponownie sprawdzane (i weryfikowane)35.

Nr Cecha Dostępne możliwości weryfikacji 

Przetestowanie Porównanie 
z konstrukcją wzorcową

Ocena

1
 

Wytrzymałość materiałów i części 

Odporność na korozję + – –

Właściwości materiałów izolacyjnych 

Stabilność temperaturowa + – –

Odporność na temperaturę i ogień wskutek 
oddziaływania łuku elektrycznego + – +

Odporność na promieniowanie UV + – +

Unoszenie + – –

Uderzenia mechaniczne + – –

Oznakowanie + – –

2 Stopień ochrony obudowy + – +

3 Odległości + – –

4 Odstępy izolacyjne + – –

5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym oraz ciągłość przewodów ochronnych 

Skuteczna ciągłość pomiędzy dostępnymi 
częściami przewodzącymi zestawu i obwodem 
ochronnym

+ – –

Wytrzymałość zwarciowa zabezpieczanego 
obwodu + + –

6 Przyłączenie urządzeń łączeniowych 
i komponentów – – +

7 Wewnętrzne obwody elektryczne i połączenia – – +

8 Zaciski dla kabli zewnętrznych – – +

9 Właściwości dielektryczne 

Napięcie udarowe + – –

Wytrzymałość przepięciowa + – +

10 Limity przyrostu temperatury + + +

11 Wytrzymałość zwarciowa + + –

12 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) + – +

13 Działanie mechaniczne + – –

+ Dozwolona forma sprawdzenia
– Niedozwolona forma sprawdzenia 

Tabela 3-2. Weryfikacja konstrukcji – przegląd możliwości weryfikacji poszczególnych cech zestawu rozdzielnicy 
i sterownicy niskiego napięcia wg IEC EN 61439-1:2012-07-01, Załącznik D, Tabela D.1.

35 Jednakże, kontrole indywidualnego wyposażenia wg odpowiednich norm produktowych nie stanowią alternatywy dla we-
ryfikacji konstrukcji zestawu rozdzielnicy i sterownicy. Oznacza to, że zestaw rozdzielnicy lub sterownicy skonstruowany 
z indywidualnie przetestowanego wyposażenia nie spełnia „automatycznie” wymagań norm IEC EN 61439. 
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Jest bardzo ważne, aby urządzenia zintegrowane z zestawem były zainstalowane tam w sposób precy-
zyjny wg instrukcji producenta. Na przykład, jeżeli instrukcje instalacyjne danej rozdzielnicy lub sterow-
nicy stanowią, że w odległości mniejszej niż 5 cm od urządzenia nie może być zainstalowana żadna inna 
rozdzielnica, to producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy musi się do tego dostosować. 

Weryfikacja konstrukcji musi uwzględniać punkty wyszczególnione w Tabeli 3-1. Wszystkie dane, 
obliczenia i porównania wykonane podczas weryfikacji muszą być udokumentowane w raporcie 
weryfikacyjnym. 

W przypadku konstrukcji zestawów rozdzielnic i sterownic i/lub rozdzielnic tablicowych przeznaczonych 
do obsługiwania przez osoby postronne, powinny być zastosowane również wymagania dotyczące we-
ryfikacji konstrukcji, odbiegające od wymagań ogólnych przedstawionych w Tabeli 3-1 (patrz również 
Rozdziały 3.5 oraz 3.6). 

W przeciwieństwie do wcześniej stosowanych norm serii IEC EN 60439, oprócz weryfikacji poprzez 
sprawdzanie, w normie IEC EN 61439 możliwe są również inne (ekwiwalentne) metody weryfikacji 
w przypadku występowania specjalnych właściwości zestawów rozdzielnic i sterownic. Producent ory-
ginalny może dokonać wyboru z kilku opcji weryfikacji, w ramach zakresu określonego w normie. Jeżeli 
dozwolonych jest kilka metod, wówczas za dobór właściwej metody odpowiedzialny jest producent 
oryginalny.

Wyróżnia się następujące procedury weryfikacyjne: 

 � weryfikacja przez sprawdzanie, 
 � weryfikacja przez porównanie z wzorcową konstrukcją odniesienia,
 � weryfikacja przez dokonanie oceny, tj potwierdzenie dokonania właściwych obliczeń i zasad bu-

dowy, z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa. 

Tabela 3-236 zawiera przegląd dostępnych opcji weryfikacji poszczególnych cech (kontrola, porównanie 
z konstrukcją wzorcową, ocena).

3.1.1 Zmiany	w	zestawach	rozdzielnic	i	sterownic

Jeżeli w zestawie rozdzielnicy i sterownicy dokonano zmian lub pewne jego elementy podlegają wery-
fikacji konstrukcji, to w oparciu o specyfikację punktu 10 Część 1 (łącznie z wymaganiami dodatkowymi 
dla danych typów konstrukcji – Część 2 i 3) należy określić, czy zmiany te nie wpłynęły niekorzystnie na 
wykonanie zestawu rozdzielnicy i sterownicy. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uszkodzenia tego 
zestawu, wówczas na zmodyfikowanym zestawie rozdzielnicy i sterownicy musi być wykonana weryfi-
kacja konstrukcji (lub jeden z jej części). 

3.1.2 Montaż	zestawów	rozdzielnic	i	sterownic	o	zweryfikowanej	konstrukcji	

W praktyce bardzo częstym przypadkiem jest sytuacja, w której dany zestaw rozdzielnicy lub sterowni-
cy, dla którego producent oryginalny określił weryfikację konstrukcji, jest montowany przez producenta 
zestawu zgodnie z instrukcjami montażowymi37 producenta oryginalnego. 

W takim przypadku oryginalna weryfikacja konstrukcji nie musi być powtórzona. Zestaw rozdzielnicy 
i sterownicy jest montowany w niezmieniony sposób. 

36 IEC EN 61439-1:2012-07-01, Załącznik D, Tabela D.1.
37 Instrukcje montażowe producenta oryginalnego muszą być w pełni przestrzegane!
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Jednakże, jeżeli producent zestawu rozdzielnicy lub sterownicy dokona pewnych zmian, które nie zosta-
ły uwzględnione w procesie weryfikacji przez producenta oryginalnego, wówczas to producent takiego 
zestawu rozdzielnicy lub sterownicy powinien być uznany jako producent oryginalny tych zmian. W ta-
kim przypadku weryfikacja konstrukcji musi zostać powtórzona w zakresie dokonanych zmian oraz pod 
kątem innych cech, na które miały wpływ wprowadzone zmiany. 

Jeżeli producent oryginalny zestawu rozdzielnicy i sterownicy zdecyduje się na przeprowadzenie we-
ryfikacji danej cechy zestawu za pomocą metody „sprawdzającej”, wówczas sprawdzenia te muszą być 
wykonane na reprezentatywnym, nowym zestawie testowym rozdzielnicy lub sterownicy.

Jednakże, weryfikacja przez sprawdzenie (np. próby zwarciowe) może wpłynąć negatywnie na wykona-
nie danego zestawu rozdzielnicy lub sterownicy; testy takie nie powinny być przeprowadzane na zesta-
wie rozdzielnicy lub sterownicy, który został zaplanowany do uruchomienia i do pracy38.

3.2 Ochrona	przed	porażeniem	elektrycznym
Urządzenia zabezpieczeniowe w zestawie rozdzielnicy i sterownicy to ważne elementy systemu ochro-
ny przed porażeniem elektrycznym (szczególnie, gdy zastosowane są środki ochrony w postaci uziemie-
nia ochronnego i urządzeń różnicowoprądowych). Urządzenia te zapewniają automatyczne wyłączenie 
zasilania w przypadku wystawienia uszkodzenia. 

Skuteczność środków ochrony musi być zweryfikowana jako część weryfikacji konstrukcji w przypadku 
następujących funkcji:

 � ochrona przed skutkami uszkodzeń w zestawie rozdzielnic lub sterownicy (uszkodzenia we-
wnętrzne) oraz

 � ochrona przed skutkami uszkodzeń w obwodach zewnętrznych (obwody odpływowe), zasila-
nych z danego zestawu rozdzielnicy lub sterownicy (uszkodzenia zewnętrzne).

Pod względem ochrony przed skutkami uszkodzeń wewnętrznych należy zweryfikować:

 � czy poszczególne obudowy zestawu rozdzielnicy lub sterownicy są pewnie połączone z przewo-
dem ochronnym obwodu zasilającego oraz

 � czy rezystancja tego obwodu nie przekracza 0,1 Ω. 

Do przeprowadzenia tej weryfikacji musi być zastosowany miernik z możliwością zasilenia obwodu prą-
dem o wartości przynajmniej 10 A (AC lub DC). Przepływ mocy następuje na drodze od każdej obudo-
wy wewnątrz zestawu rozdzielnicy lub sterownicy do miejsca przyłączenia zewnętrznego przewodu 
ochronnego. Rezystancja nie może przekraczać wartości 0,1 Ω. Należy przestrzegać czasu trwania testu! 
Jeżeli długi czas trwania testu wpływa niekorzystnie na urządzenia wyposażenia niskoprądowego, to 
czas trwania tego sprawdzenia musi zostać ograniczony.

Weryfikacja w zakresie ochrony przed skutkami uszkodzeń zewnętrznych została określona w normie 
IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 15.5.3. Dotyczy to w dużej mierze weryfikacji znamionowej wy-
trzymałości zwarciowej obwodu zabezpieczeniowego (niniejsza publikacja nie zawiera dalszych szcze-
gółów tego sprawdzenia).

Jednakże, weryfikacja wytrzymałości zwarciowej w zakresie uziemienia ochronnego może być pod 
pewnymi warunkami pominięta.
38 Wyrażane czasami przez użytkownika wymaganie, aby instalowany zestaw rozdzielnicy i sterownicy został również w pełni 

przetestowany zgodnie z IEC EN 61439 jest więc nierealne! 
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Jeżeli zastosowano zgodny z normą oddzielny przewód ochronny39, wówczas sprawdzenie w zakresie 
wytrzymałości zwarciowej nie jest konieczne dla:

1. Zestawów rozdzielnic i sterownic o znamionowej wytrzymałości zwarciowej40 (Icw) lub znamio-
nowym zastępczym prądzie zwarciowym41 (Icc) maks. 10 kA.

2. Zestawów rozdzielnic i sterownic lub ich obwodów, zabezpieczonych za pomocą urządzeń ogra-
niczających prąd, które charakteryzują się prądem odcięcia nie przekraczającym wartości 17 kA 
przy maksymalnym dopuszczalnym prądzie zwarciowym (Ic) na zaciskach obwodu zasilającego. 

3. Obwodów pomocniczych przeznaczonych do przyłączenia do transformatorów, których moc 
znamionowa:

 � nie przekracza 10 kVA dla znamionowego napięcia wtórnego nie mniejszego niż 110 V lub
 � 16 kVA dla znamionowego napięcia wtórnego mniejszego niż 110 V,

oraz których impedancja zwarcia (w obu przypadkach) jest nie mniejsza niż 4%.

3.3 Wytrzymałość	zwarciowa
Każdy zestaw rozdzielnicy lub sterownicy i/lub jego poszczególne obwody są zwymiarowane dla danych 
wartości prądu zwarciowego42. Weryfikacja tych wartości znamionowych musi być przeprowadzona 
przez producenta oryginalnego danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy poprzez porównanie z kon-
strukcją wzorcową lub poprzez wykonanie testu sprawdzającego43.

Szczegóły przeprowadzenia tej weryfikacji nie zostały tutaj opisane44; jednakże w praktyce ważne jest, 
że w niektórych przypadkach (podobnie jak przy weryfikacji wytrzymałości zwarciowej uziemienia 
ochronnego) sprawdzenie wytrzymałości zwarciowej może zostać pominięte. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku weryfikacji rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postron-
ne, przez co wymienione poniżej warunki są w wielu wypadkach wystarczające. 

Weryfikacja wytrzymałości zwarciowej nie jest konieczna w następujących przypadkach:

1. Dla zestawów rozdzielnic i sterownic o znamionowej wytrzymałości zwarciowej45 (Icw) lub zna-
mionowym zastępczym prądzie zwarciowym46 (Icc) nie większym niż 10 kA wartości skutecznej.

2. Dla zestawów rozdzielnic i sterownic lub ich obwodów, zabezpieczonych za pomocą urządzeń 
ograniczających prąd, których prąd przepuszczony nie przekracza 17 kA przy maksymalnym do-
puszczalnym prądzie zwarciowym (Icp) na zaciskach obwodu zasilającego. 

3. Dla obwodów pomocniczych w zestawach przeznaczonych do przyłączenia do transformato-
rów, których moc znamionowa:

 � nie przekracza 10 kVA dla znamionowego napięcia po stronie wtórnej o wartości co naj-
mniej 110 V lub

 � 1,6 kVA dla znamionowego napięcia po stronie wtórnej mniejszego niż 110 V,
oraz których impedancja zwarcia w obu przypadkach wynosi przynajmniej 4%.

39 Przewód ochronny zgodnie z IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 8.4.3.2.3.
40 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 5.3.4.
41 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 5.3.5.
42 Prąd zwarciowy (Ic) to prąd przetężeniowy, występujący w przypadku zwarcia wskutek uszkodzenia lub niewłaściwego (wa-

dliwego) przyłączenia do obwodu elektrycznego. 
43 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 10.11.
44 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 10.5.
45 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 5.3.4.
46 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 5.3.5.
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Odpowiednie dane techniczne dotyczące urządzeń ograniczających prąd (bezpieczników, wyłączników, 
wyłączników różnicowoprądowych…) dostępne są w dokumentacji dostarczanej przez producentów 
tych urządzeń.

Arkusze danych technicznych stanowią integralną część dokumentacji technicznej zestawu rozdzielnic 
i sterownicy47, która musi być archiwizowana przez producenta oryginalnego. 

3.4 Weryfikacja	przyrostu	temperatury

3.4.1 Uwagi	ogólne	

Weryfikacja przyrostu temperatury jest szczególnie ważna dla zwymiarowania zestawu rozdzielnicy 
lub sterownicy, jak również dla procedury weryfikacji konstrukcji. 

Zasadniczo, zdefiniowane48 wartości graniczne przyrostu temperatury, które odnoszą się do tempera-
tury otoczenia zestawu rozdzielnicy i sterownicy, nie mogą być przekroczone. Wymaganie to dotyczy 
również elementów obsługowych wykonanych z metalu lub materiału izolacyjnego, przyłączy przewo-
dów wprowadzonych z zewnątrz, itp.

Oznacza to, że producent oryginalny musi zweryfikować, czy ciepło wytwarzane wewnątrz zestawu 
rozdzielnicy lub sterownicy nie przekracza w miejscu zainstalowania zintegrowanego wyposażenia gór-
nych wartości granicznych, przy prądzie znamionowym (lub jego częściowej wartości, użytej jako pod-
stawę wymiarowania). 

Weryfikacja taka oznacza, że nie mogą wystąpić przyrosty temperatury, które mogłyby skutkować:

 � znacznym negatywnym oddziaływaniem lub efektem starzeniowym na zestaw rozdzielnicy lub 
sterownicy lub

 � nadmiernym ciepłem emitowanym na przewody zewnętrzne, negatywnie wpływając na do-
stępność operacyjną tych przewodów i przyłączonego wyposażenia lub

 � negatywnym wpływem na personel obsługujący urządzenia, osoby postronne lub zwierzęta 
w bliskim sąsiedztwie danego zestawu rozdzielnicy lub sterownicy, które mogłyby doświadczyć 
oparzeń podczas normalnej pracy.

Za dobór sposobu weryfikacji odpowiedzialny jest producent oryginalny; generalnie dostępne są meto-
dy „weryfikacji przez obliczenia” oraz „weryfikacji przez testowanie”.

Dla zestawów rozdzielnic i sterownic o znamionowym prądzie InA większym niż 1600 A dostępna jest 
tylko „weryfikacja przez testowanie”. Dla zestawów o prądzie znamionowym InA <1600 A, w przypadku 
szczególnych konstrukcji, zgodnie ze zdefiniowanymi warunkami, możliwa jest weryfikacja przez obli-
czenia. W tabeli 3-3 przedstawiono przegląd49 dostępnych metod weryfikacji. 

47 Odnosi się to do „Dokumentacji Technicznej” („Dane techniczne”) zgodnie z Dyrektywą Niskiego Napięcia. Zgodnie z Dy-
rektywą EMC oraz Dyrektywą Niskiego Napięcia producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy jest zobligowany do opra-
cowania dokumentacji technicznej, która będzie zawierać informacje wymagane podczas weryfikacji zgodności produktu 
z obowiązującymi wymaganiami. Dokumenty te muszą być przechowywane przez okres co najmniej 10 lat od wyproduko-
wania urządzenia. Dokumentacja Techniczna wymagana jest w przypadku, gdy odpowiednia jednostka notyfikowana (nie 
użytkownik!) zażąda od producenta sprawdzenia zgodności z wyżej wymienionymi dyrektywami. Nie wolno mylić tego 
z Dokumentacją (instrukcje obsługi i serwisowe…), która musi być przekazana użytkownikowi danego zestawu rozdzielnic 
i sterownicy. 

48 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 9.2 oraz Tabela 6.
49 Wykres będący narzędziem do doboru odpowiedniej metody weryfikacji znajduje się w normie 

IEC EN 61439-1:2012-07-01, Załącznik O, Rysunek O.1.
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Generalnie, w celu zweryfikowania przyrostów temperatury zestawu rozdzielnicy lub sterownicy, moż-
liwe jest zastosowanie jednej metody lub kombinacji kilku metod weryfikacji, określonych w normie. 

Pozwala to producentowi oryginalnemu na wybór najbardziej odpowiedniej metody dla danego zesta-
wu rozdzielnicy i sterownicy lub części tego zestawu, biorąc pod uwagę ilość, konstrukcję, elastyczność 
struktury, obciążalność prądową oraz wielkość zestawu rozdzielnicy lub sterownicy. 

3.4.2 Założenia	podstawowe	dla	granicznych	wartości	przyrostów	temperatury

Wszystkie wartości graniczne przyrostu temperatury, zdefiniowane w normie IEC EN 61439-1:2012-
07-01, zostały określone przy założeniu, że zestaw rozdzielnicy i sterownicy zlokalizowany jest w śro-
dowisku, gdzie średnia dobowa wartość temperatury otoczenia wynosi 35oC, a wartość maksymalna 
temperatury otoczenia nie przekracza 40oC.

Jeżeli średnia dobowa wartość (24h) temperatury otoczenia jest większa niż 35oC, to wartości graniczne 
przyrostów temperatury muszą być dostosowane odpowiednio do tych specjalnych warunków pracy, 
tak aby całkowita temperatura otoczenia oraz odpowiednie wartości graniczne przyrostu temperatury 
pozostały niezmienne. Jeżeli średnia temperatura otoczenia jest mniejsza niż 35oC, wówczas dozwolone 
wartości graniczne przyrostu temperatury podlegają uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem a produ-
centem rozdzielnicy lub sterownicy50.

Podstawowe założenie jest takie, że nie wszystkie odpływy odbiorcze w ramach danego zestawu pracu-
ją w tym samym czasie z obciążeniem znamionowym. Taką sytuację określa znamionowy współczynnik 
obciążenia (RDF51, patrz również Rozdział 7.2).

Wraz z przeprowadzeniem weryfikacji przyrostu temperatury, producent oryginalny zestawu rozdziel-
nicy i sterownicy potwierdza, że:

 � Każdy rodzaj obwodu, zainstalowany w danym zestawie, może być obciążony swoim prądem zna-
mionowym. Taki stan uwzględnia sposób przyłączenia obwodu oraz zainstalowania wewnątrz 
zestawu, natomiast wyklucza efekty cieplne emitowane z sąsiednich obwodów przewodzących. 

 � Zestaw rozdzielnicy i sterownicy obciążony jest swoim prądem znamionowym (InA), a każdy 
z odpływów jest jednocześnie i trwale obciążony swoim prądem znamionowym pomnożonym 
przez znamionowy współczynnik obciążenia. W ten sposób bierze się pod uwagę maksymalny 
prąd obwodu zasilania. 

Producent jest odpowiedzialny ze określenie granicznych wartości przyrostu temperatury dla danego 
zestawu rozdzielnicy i sterownicy. Zasadniczo są one określane po to, aby temperatura pracy zestawu 
nie przekroczyła limitów dopuszczalnych długotrwale. Dopuszczalne przyrosty temperatury na styku 
pomiędzy zestawem rozdzielnicy lub sterownicy a otaczającym środowiskiem, na przykład na przyłączu 
kablowym a osłoną, zostały określone w normie IEC EN 61439-1:2012-07-01, Tabela 6.

50 Jeżeli wartości graniczne przyrostu temperatury zostały zmienione w celu dopasowania do odmiennej temperatury otocze-
nia, wówczas może okazać się konieczne dokonanie odpowiedniej zmiany znamionowego prądu szyn zbiorczych, jednostek 
funkcjonalnych, itp. Producent oryginalny musi określić środki, które są niezbędne do spełnienia wymagań w zakresie gra-
nicznych przyrostów temperatury. Dla temperatury otoczenia do 50°C można to obliczyć przy założeniu, że przyrost tem-
peratury dowolnego wyposażenia jest proporcjonalny do strat mocy wytworzonych w tym wyposażeniu. Są urządzenia, 
których straty mocy są w dużej mierze proporcjonalne do I2, urządzenia z liniowym przyrostem w stosunku do obciążenia 
oraz pozostałe, dla których straty mocy są stałe i nie zależą od obciążenia. Patrz także [31], strona 252.

51 RDF – znamionowy współczynnik obciążenia.
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Typ zestawu rozdzielnicy 
lub sterownicy Obliczenia Ocena wyników

Prąd znamionowy 
(zasilania) nie większy niż 

630 A.
Maks. 60 Hz

Tylko jeden pojedynczy 
przedział

Określenie przyrostu temperatury w zestawie 
rozdzielnicy i sterownicy:
Obliczyć straty mocy wszystkich obwodów włącznie 
z wewnętrznym oprzewodowaniem w oparciu o prąd 
znamionowy.
Straty mocy w przewodach określane są na 
podstawie obliczeń52.
Straty mocy zestawu rozdzielnicy i sterownicy 
obliczone są przez zsumowanie strat mocy 
obwodów (całkowity prąd obciążenia ograniczony 
jest do znamionowego prądu zestawu rozdzielnicy 
i sterownicy).
Wykorzystać informacje odnośnie przyrostów 
temperatury w zależności od strat mocy 
generowanych w obudowie dla różnych 
dopuszczalnych sposobów instalowania (np. montaż 
naścienny).
Dane dotyczące przyrostu temperatury mogą być:

 � dostarczone przez producenta obudowy,
 � określone na podstawie kontroli53

 � jeżeli zastosowano chłodzenie aktywne54, 
zgodnie z wytycznymi wykonania i kryteriami 
instalowania producenta urządzenia 
chłodzącego. 

Zestaw rozdzielnicy i sterownicy 
będzie zweryfikowany jeżeli 
temperatura powietrza, 
określona za pomocą strat mocy, 
nie przekracza dopuszczalnej 
temperatury powietrza dla danego 
wyposażenia podczas jego pracy, 
określonej przez producenta tego 
wyposażenia.
Dla rozdzielnic lub wyposażenia 
elektrycznego w obwodach 
zasilających oznacza to, że 
obciążenie długotrwałe nie 
przekracza wartości dopuszczalnej 
obciążenia dla danej temperatury 
powietrza oraz, że obciążenie 
wszystkich komponentów wynosi 
nie więcej niż 80% ich prądu 
znamionowego55. 

Prąd znamionowy 
(całkowity prąd zasilania) 

nie przekracza 1600 A.
Maks. 60 Hz

Możliwych kilka 
przedziałów

Określenie przyrostu temperatury w zestawie 
rozdzielnicy i sterownicy:
Obliczyć straty mocy wszystkich obwodów włącznie 
z wewnętrznym oprzewodowaniem w oparciu o prąd 
znamionowy.
Straty mocy zestawu rozdzielnicy i sterownicy 
obliczone są przez zsumowanie strat mocy 
obwodów (całkowity prąd obciążenia ograniczony 
jest do znamionowego prądu zestawu rozdzielnicy 
i sterownicy).
Straty mocy w przewodach określane są na 
podstawie obliczeń56.
Określenie krzywej charakterystyki przyrostu 
temperatury dla zestawu rozdzielnicy i sterownicy:
Wyznaczyć z całkowitych strat mocy, 
z wykorzystaniem procedury wspomnianej w normie 
IEC 60890.

Zestaw rozdzielnicy i sterownicy 
będzie zweryfikowany jeżeli 
temperatura powietrza na 
wysokości zainstalowania każdego 
z elementów wyposażenia 
nie przekracza podczas pracy 
dopuszczalnej temperatury 
otoczenia, określonej przez 
producenta tego wyposażenia.
Dla rozdzielnic lub wyposażenia 
elektrycznego w obwodach 
zasilających oznacza to, że 
obciążenie długotrwałe nie 
przekracza wartości dopuszczalnej 
obciążenia dla danej temperatury 
powietrza oraz, że obciążenie 
długotrwałe wynosi nie więcej niż 
80% ich prądu znamionowego57.

Tabela 3-3. Weryfikacja przyrostów temperatury za pomocą obliczeń (przegląd).

Bardzo prosta procedura, w przypadku zestawów rozdzielnic i sterownic z jednym pojedynczym prze-
działem oraz przy znamionowym prądzie nie większym niż 630 A, wymaga potwierdzenia, że całkowite 
straty mocy wszystkich komponentów oraz przewodów w zestawie nie przekraczają znanych wartości 
rozpraszania ciepła przez daną obudowę.52 53 54 55 56 57

52 IEC EN 61439-1:2012-07-01, Załącznik H.
53 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 10.10.4.2.2.
54 Np. chłodzenie wymuszone, wewnętrzna klimatyzacja, wymiennik ciepła….
55 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 10.10.4.2.1c.
56 IEC EN 61439-1:2012-07-01, Załącznik H.
57 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 10.10.4.3.1c.
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Zakres zastosowań tego typu podejścia jest bardzo ograniczony58. Aby uniknąć problemów z przegrze-
waniem, prąd znamionowy wszystkich komponentów musi zostać zredukowany do 80% wartości prądu 
znamionowego w otwartej przestrzeni. 

Kolejną metodą weryfikacji przyrostu temperatury jest wykonanie obliczeń wg IEC/TR 60890 [19], [20], 
[21], [22] przy dodatkowych obostrzeniach59. Zakres zastosowań tej metody jest ograniczony do prą-
dów znamionowych do 1600 A. Prądy znamionowe komponentów zostają zmniejszone do 80% warto-
ści prądów dla instalacji w otwartej przestrzeni.

3.4.3 Zasady	obliczania	krzywej	temperaturowej	w	zestawach	rozdzielnic	i	sterownic

Metoda obliczeniowa wg IEC/TR 6089060 opiera się na kilku podstawowych założeniach61, które należa-
łoby przedstawić poglądowo.

Metoda obliczeniowa była już stosowana w przypadku wcześniejszej normy IEC EN 61439. W przy-
padku szczególnych konstrukcji zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia, dla których kon-
trola przyrostów temperatury jest niewykonalna albo nie ma zastosowania z przyczyn ekonomicznych, 
wówczas obliczenie przyrostów temperatury powinno być możliwe poprzez wykonanie ekstrapolacji 
danych, które zostały wyznaczone podczas kontroli innych zestawów. W takim przypadku miałoby to 
odniesienie do zestawów rozdzielnic i sterownic z częściowym badaniem typu (PTTA). 

Metoda obliczeniowa jest stosowana dla zamkniętych zestawów rozdzielnic i sterownic lub zestawów 
podzielonych ściankami działowymi. Wpływ materiałów oraz grubości ścianki, które są zwykle stoso-
wane w przypadku obudów, jest nieistotny dla równowagi temperaturowej. Dlatego też, metoda ta ma 
zastosowanie do obudów wykonanych ze stali, aluminium, odlewów żeliwnych, materiałów izolacyj-
nych itp. 

W zależności od wysokości obudowy krzywa przyrostu temperatury (znana również jako charaktery-
styka nagrzewania62) w zestawie rozdzielnicy lub sterownicy obliczana jest przy uwzględnieniu określo-
nych założeń63 odnośnie powietrza wewnątrz danej obudowy. Zgodnie z tymi założeniami temperatura 
powietrza na różnych wysokościach obudowy jest praktycznie stała.

Stosując tę generalnie akceptowaną metodę obliczeniową64, w zależności od powietrzni skutecznego 
chłodzenia Ae, przyjmuje się dwa główne rozkłady temperatury65.

58 Obostrzenia patrz IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 10.10.4.2.1.
59 Obostrzenia patrz IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 10.10.4.3.1.
60 Norma IEC/TR 60890 została w ostatnich latach zrewidowana i dostosowana do serii norm IEC 61439.
61 Założenia te bazują na podstawowych zasadach fizycznych oraz w dużej mierze na doświadczeniu międzynarodowej grupy 

ekspertów, którzy opracowali norę IEC/TR 60890.
62 Przyrost temperaturowy przedziału lub jego części to różnica między zmierzoną temperaturą tej części a temperaturą oto-

czenia na zewnątrz zestawu rozdzielnicy i sterownicy.
63 Patrz IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 10.10.4.2, 10.10.4.3.
64 HD 528 S2:1997-01; patrz także [21].
65 Ważne: znaczne przyrosty temperaturowe w zestawie rozdzielnicy i sterownicy, znane jako punkty hotspot, nie są brane 

pod uwagę w niniejszych rozważaniach.
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Krzywa przyrostu temperaturowego dla obudów o powierzchni efektywnego chłodzenia Ae > 1,25 m2

Krzywa przyrostu temperaturowego określana jest z wystarczającą szczegółowością jako linia prosta 
przebiegająca przez punkty (Δt1,0/1,0 · n) oraz (Δt0,5/0,5 · n) (Rysunek 3-1). Odpowiednie punkty Δt1,0 
oraz Δt0,5 muszą być wyznaczone za pomocą metody obliczeniowej wg [21].

Dach

Połowa wysokości

Rysunek 3-1. Pionowy rozkład temperatury (krzywa przyrostu temperaturowego), powierzchnia efektywnego chłodzenia 
Ae > 1,25 m2; Δt – przyrost temperatury w obudowie; n – współczynnik wysokości obudowy.

Przyrost temperaturowy wewnątrz podstawy obudowy jest bliski zeru, tzn. charakterystyka przyrostu 
temperatury rozpoczyna się od zera (w praktyce przerywana część charakterystyki nie ma znaczenia).

Krzywa przyrostu temperaturowego dla obudów o powierzchni efektywnego chłodzenia Ae < 1,25 m2

Dach

Połowa wysokości

Rysunek 3-2. Pionowy rozkład temperatury (krzywa przyrostu temperaturowego), powierzchnia efektywnego chłodzenia 
Ae < 1,25 m2; Δt – przyrost temperatury w obudowie; n – współczynnik wysokości obudowy



Rozdzielnice główne, sterownice i rozdzielnice dystrybucyjne wg normy EN 61439

Strona 27 z 69

W tego rodzaju obudowach przyrost temperatury jest stały w górnej części obudowy. Stąd też wartości 
przyrostu temperaturowego Δt1,0 oraz Δt0,75 są identyczne (Rysunek 3-2). Krzywa przyrostu temperatu-
rowego powstaje przez połączenie wartości przyrostu temperatury i współczynnika wysokości obudo-
wy 0,75 oraz 0,5.

3.5 Weryfikacja	konstrukcji	dla	zestawów	rozdzielnic	głównych	i	sterownic	
(PSC)

Zestaw rozdzielnicy głównej lub sterownicy66 to zestaw rozdzielczy niskiego napięcia używany do rozdzia-
łu energii elektrycznej dla wszystkich rodzajów obciążeń, przeznaczony dla zastosowań przemysłowych, 
komercyjnych i podobnych, które nie są przeznaczone do obsługi przez osoby niewykwalifikowane67. 

Podpunkt w normie
IEC EN 61439-1

Weryfikacja konstrukcji – zakres oraz dodatkowe/odmienne wymagania 
zgodnie z IEC EN 61439-2

10.2 Wytrzymałość materiałów i części 
Jeżeli zastosowano pustą obudowę zgodnie z EN 62208 oraz nie wykonano żadnych zmian, 
mogących mieć wpływ na stabilność obudowy, to dalsza kontrola obudowy wg punktu 10.2 
nie jest konieczna.
Zmiana EN 61439-1: Jeżeli ma być wykonany test udarowy, to należy przeprowadzić go 
zgodnie z EN 62208:2002, a nie wg EN 62262. 

10.3 Stopień ochrony obudowy
Jeżeli zastosowano pusta obudowę, zgodnie z EN 62208, wówczas należy przeprowadzić 
weryfikację przez dokonanie oceny, czy żadna z wykonanych zmian nie wpłynęła na 
pogorszenie się stopnia ochrony obudowy. Dalsze sprawdzanie nie jest konieczne.
Odstępstwo od EN 61439-1: Stopień ochrony przypisany do części wysuwnych, zgodnie 
z EN 61439-1, podpunkt 8.2.101 oraz przypisany do formy podziału wewnętrznego zgodnie 
z punktem 8.101, powinien być zweryfikowany wg IEC 60529.

10.4 Odległości i odstępy izolacyjne 

10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym oraz ciągłość obwodów ochronnych 

10.6 Rozmieszczenie urządzeń i komponentów

10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne 

10.8 Zaciski dla przewodów zewnętrznych 

10.9 Właściwości dielektryczne 
Dodatek do EN 61439-1: Wytrzymałość udarowa przerwy izolacyjnej pomiędzy stykami 
głównymi jednostki wysuwnej a jej stykami stałymi powinna być zweryfikowana na 
zgodność z punktem 8.3.2.

10.10 Weryfikacja przyrostu temperatury 

10.11 Wytrzymałość zwarciowa

10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna 

10.13 Działanie mechaniczne 
Dodatek do EN 61439-1: W przypadku części wysuwnych, cykl czynności operacyjnych 
obejmuje przestawienie elementu z pozycji połączonej do pozycji izolowanej oraz ponownie 
do pozycji połączonej. 

Tabela 3-4. Zakres weryfikacji konstrukcji dla zestawów rozdzielnic głównych i sterownic, przegląd zawartości zgodnie 
z IEC EN 61439-1:2012-07-01, uzupełniony o dodatkowe specyfikacje z normy IEC EN 61439-2:2012-07-01. 

66 Takie zestawy rozdzielnic i sterownic są czasami określane jako zestawy PSC (PSC – zestawy rozdzielnic głównych i sterow-
nic, z ang. Power Switchgear and Controlgear Assembly).

67 Instalowanie zestawu rozdzielnicy głównej lub sterownicy w miejscach dostępnych dla osób niewykwalifikowanych, co nie 
jest wykluczone. Jednakże należy wtedy zastosować środki zapobiegające obsłudze przez osoby niewykwalifikowane. 
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Dla zestawów rozdzielnic głównych mają zastosowanie dodatkowe/odmienne specyfikacje, zgod-
nie z IEC EN 61439-2, wynikające z wymagań ogólnych IEC EN 61439-1:2012-07-01, punkt 10. Przede 
wszystkim obejmują one wymagania dodatkowe dla wkładów umieszczanych w zestawach rozdzielnic 
i sterownic. Wymagania te uwzględniono w Tabeli 3-4.

3.6 Weryfikacja	konstrukcji	dla	rozdzielnic	tablicowych	przeznaczonych	
do	obsługiwania	przez	osoby	postronne	(DBO)

Rozdzielnica tablicowa przeznaczona do obsługiwania przez osoby postronne to zestaw rozdzielnicy lub 
sterownicy wykorzystywany do rozdziału energii elektrycznej w aplikacjach publicznych (domowych) 
oraz w innych miejscach, przeznaczonych do obsługi przez osoby niewykwalifikowane68. Przykładami 
czynności przy tablicach rozdzielczych przeznaczonych do obsługi przez osoby niewykwalifikowane są 
operacje łączeniowe lub wymiana bezpieczników. W przypadku tego typu zestawów rozdzielnic i ste-
rownic czynności takie mogą być wykonywane przez dowolną osobę.

Podobnie jak w przypadku zestawów rozdzielnic, również dla tablic rozdzielczych przeznaczonych 
do obsługi przez osoby niewykwalifikowane obowiązują dodatkowe/odmienne wymagania, zgodnie 
z IEC EN 61439-3:2012-07-01, punkt 10. Przede wszystkim obejmują one kilka wymagań materiałowych 
oraz weryfikację przyrostu temperaturowego. Wymagania te zostały ujęte w Tablicy 3-5. 

Podpunkt w normie
IEC EN 61439-1

Weryfikacja konstrukcji – zakres oraz dodatkowe/odmienne wymagania 
zgodnie z IEC EN 61439-3

10.2 Wytrzymałość materiałów i części 
Jeżeli zastosowano pustą obudowę zgodnie z EN 62208 oraz nie wykonano żadnych zmian, 
mogących mieć wpływ na stabilność obudowy, to dalsza kontrola obudowy wg punktu 10.2 
nie jest konieczna.
Dodatek do EN 61439-1: W celu przeprowadzenia kontroli odporności na korozję, dostępna 
jest alternatywna procedura sprawdzająca. Podobnie występuje też zmiana dotycząca 
przeprowadzenia oceny alternatywnej metody kontrolnej. 
W przypadku kontroli odporności materiału izolacyjnego na działanie wysokiej temperatury 
i ognia wskutek występowania wewnętrznych efektów cieplnych w obudowach 
zaprojektowanych do instalowania w szachtach, temperatura tlenia przewodu dla części 
obudowy o temperaturze 850oC (np. powłoka, drzwi) nie ma znaczenia. 
Alternatywna metoda, dzięki której producent oryginalny może przedstawić dane 
o stabilności materiału izolacyjnego w celu zweryfikowania zgodności tego materiału 
z wymaganiami ogólnymi w odniesieniu do właściwości rezystancyjnych (patrz EN 61439-1, 
podpunkt 8.1.3.2.3) nie jest dozwolona dla zestawów typu DBO.
Specyfikacje odnośnie testu udarowego zgodnie z EN 62262 uzupełnione są informacjami 
szczegółowymi dotyczącymi sposobu przeprowadzenia testu (komora testowa, temperatura 
próbki…)
Kontrola opisów dotyczy tylko tablic rozdzielczych przeznaczonych do instalowania na 
zewnątrz, a nie dla zastosowań wewnętrznych. 

10.3 Stopień ochrony obudowy
Jeżeli zastosowano pusta obudowę, zgodnie z EN 62208, wówczas należy przeprowadzić 
weryfikację przez dokonanie oceny, czy żadna z wykonanych zmian nie wpłynęła na 
pogorszenie się stopnia ochrony obudowy. Dalsze sprawdzanie nie jest konieczne.

10.4 Odległości i odstępy izolacyjne 

10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym oraz ciągłość obwodów ochronnych 

10.6 Rozmieszczenie urządzeń i komponentów

10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne 

68 Takie zestawy rozdzielnic i sterownic są czasami określane jako zestawy DBO (DBO – tablice rozdzielcze przeznaczone do
obsługi przez osoby niewykwalifikowane, z ang. Distribution Board intended to be operated by Ordinary persons).



Rozdzielnice główne, sterownice i rozdzielnice dystrybucyjne wg normy EN 61439

Strona 29 z 69

Podpunkt w normie
IEC EN 61439-1

Weryfikacja konstrukcji – zakres oraz dodatkowe/odmienne wymagania 
zgodnie z IEC EN 61439-3

10.8 Zaciski dla przewodów zewnętrznych 

10.9 Właściwości dielektryczne 

10.10 Weryfikacja przyrostu temperatury 
Dodatek do EN 61439-1: Jeżeli chodzi o realizację sprawdzenia przyrostu temperaturowego, 
o ile nie na instrukcji producenta w tym zakresie, to moment dokręcenia połączeń 
elektrycznych wyposażenia musi odpowiadać wartości określonej w normie produktowej 
dla danego wyposażenia (np. EN 60898 dla wyłączników).
Dobór najbardziej niekorzystnej grupy jest istotnych zadaniem podczas sprawdzania 
przyrostu temperatury zestawu rozdzielnic lub sterownicy. Stąd też dla rozdzielnic 
tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne powstały specjalne 
instrukcje.
Dla zestawów DBO, dla których sprawdzenie przyrostów temperaturowych wykonuje się 
przez „porównanie z podobnymi konstrukcjami”, zachodzą specjalne zależności pomiędzy 
zestawami DBO z obudów wykonanych z tworzywa i tych wykonanych z metalu. 
Zestawy DBO wykonane z tworzywa są reprezentatywne dla obudów metalowych, 
jeżeli najwyższy przyrost temperaturowy powietrza wewnątrz obudowy z tworzywa 
nie przekracza wartości maksymalnego przyrostu temperaturowego dla zewnętrznej, 
metalowej powierzchni, którą można dotknąć69.
Dostępne są instrukcje dokonywania oceny wyników weryfikacji przyrostu 
temperaturowego. Wnioski odnośnie obciążenia dopuszczalnego długotrwale można 
uzyskać z informacji dostarczanych przez producenta wyposażenia w zakresie prądu Ith. 

10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Dodatek do EN 61439-1: W pewnych okolicznościach dla zestawów DBO może być 
wyznaczony znamionowy prąd zwarciowy70 (Icc).

10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna 

10.13 Działanie mechaniczne 
Dodatek do EN 61439-1: Zestawy rozdzielnic i sterownic muszą być poddane kontroli 
mechanicznej. Ilość cykli operacyjnych dla zestawów DBO jest zredukowana do 50 cykli 
(w porównaniu z 200 cyklami w normie EN 61439-1). 

Tabela 3-5. Zakres weryfikacji konstrukcji, przegląd zawartości zgodnie z IEC EN 61439-1:2012-07-01, 
uzupełniony o dodatkowe specyfikacje z normy IEC EN 61439-3:2013-06-01 dla zestawów DBO.

W przypadku rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne jest oczy-
wiste, tak jak w przypadku weryfikacji konstrukcji zestawów rozdzielnic głównych i sterownic, że zasto-
sowanie obudów przetestowanych przez producenta zgodnie z EN 62208 znacznie wszystko ułatwia. 
Weryfikacja obudowy musi zostać dołączona do Dokumentacji Technicznej producenta oryginalnego 
danego zestawu rozdzielnic i sterownicy. 69 70

3.7 Weryfikacja	konstrukcji	i	możliwe	metody	sprawdzania
W celu weryfikacji poszczególnych wymagań mogą być rozpatrywane różne metody weryfikacyjne. 
Ogólny przegląd metod zamieszczono w Tabeli 3-1. Szczegółowy przegląd metod, służący jako narzędzie 
podczas realizacji weryfikacji konstrukcji, zamieszczono w Tabeli 3-6. W Rozdziale 11.3 zamieszczono go 
ponownie w postaci formularza codziennego użytku. 

69 Graniczne wartości przyrostu temperatury wg IEC EN 61439-1:2012-07-01, Tabela 6. Powierzchnie zewnętrznych, dostęp-
nych części metalowych opisane są jako „Dostępne obudowy zewnętrzne i osłony”.

70 Znamionowy prąd zwarciowy Icc zgodnie z IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 3.8.10.4 odnosi się do wartości potencjal-
nego prądu zwarciowego, zadeklarowanego przez producenta zestawu, jaki pod pewnymi warunkami może być wytrzyma-
ny w czasie działania zabezpieczenia zwarciowego (SCPD).



Rozdzielnice główne, sterownice i rozdzielnice dystrybucyjne wg normy EN 61439

Strona 30 z 69

Podpunkt w normie 
IEC EN 61439-1 Weryfikacja konstrukcji – parametry podlegające weryfikacji

Możliwe 
sposoby 

weryfikacji71


10.2 Wytrzymałość materiałów i części 

Puste 
obudowy 
zgodnie 
z EN 62208

10.2.1 do 10.2.7 Uwagi ogólne odnośnie weryfikacji: zgodność mechaniczna, 
elektryczna i termiczna wg punktów 10.2.1 do 10.2.7
(dokumentują wyniki sprawdzenia poszczególnych punktów 10.2.1 
do 10.2.7)

Kontrola

Ocena

10.3 Stopień ochrony obudowy (Stopień IP…) Kontrola 

Ocena 

10.4 Odległości i odstępy izolacyjne Kontrola 

10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym oraz ciągłość przewodów 
ochronnych 

Kontrola

Ciągłość uziemień pomiędzy dostępnymi częściami przewodzącymi 
zestawu a przewodem ochronnym 
Maksymalna rezystancja 0,1 Ω przy prądzie probierczym 10 
A (AC lub DC). 

Wytrzymałość zwarciowa obwodu uziemienia ochronnego Kontrola

Porównanie 
z konstrukcją 
wzorcową

10.6 Instalowanie wyposażenia Ocena

10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne Ocena 

10.8 Zaciski dla przewodów zewnętrznych Ocena 

10.9 Właściwości dielektryczne 

Napięcie izolacji Kontrola

Napięcie udarowe Kontrola

Ocena

10.10 Weryfikacja przyrostu temperaturowego Kontrola

Porównanie 
z konstrukcją 
wzorcową

Ocena

10.11 Wytrzymałość zwarciowa Kontrola

Porównanie 
z konstrukcją 
wzorcową

10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Kontrola

Ocena

10.13 Działanie mechaniczne kontrola

Tabela 3-6. Zastosowanie weryfikacji konstrukcji w praktyce, lista kontrolna.71 

71 Wyniki kontroli i obliczeń są dołączane do danej weryfikacji.
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4 Weryfikacja	wyrobu

4.1 Uwagi	ogólne
Celem weryfikacji produktu (do wykonania przez producenta zestawu) jest określenie wszelkich poten-
cjalnych wad materiałowych i produkcyjnych oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania ukończo-
nego zestawu rozdzielnicy lub sterownicy. 

Weryfikacja ta musi być przeprowadzona dla każdego indywidualnego zestawu rozdzielnicy i ste-
rownicy jak również musi obejmować punkty wymienione w Tabeli 4-172. Producent zestawu roz-
dzielnicy i sterownicy musi określić, czy weryfikacja produktu ma być przeprowadzona podczas 
i/lub po zakończeniu procesu produkcji. 

Weryfikacje produktu nie muszą być przeprowadzane w odniesieniu do wyposażenia zainstalowanego 
w zestawie rozdzielnicy i sterownicy oraz zestawów, jeżeli zostały dobrane zgodnie z kryteriami doboru 
wymienionymi w punkcie 8.5.3 normy IEC EN 61439-1:2012-07-01 oraz zostały zainstalowane zgodnie 
z instrukcjami producenta danego wyposażenia. Główną kwestią jest prawidłowy dobór urządzeń dla 
danego zestawu rozdzielnicy lub sterownicy, zgodność z normami IEC (i/lub EN) wbudowanych urzą-
dzeń oraz ich wzajemna koordynacja. 

Weryfikacja musi zawierać wszystkie punktu z Tabeli 4-1. 

Podpunkt w normie
IEC EN 61439-1 Zakres weryfikacji 

11.2 Stopień ochrony obudowy 

11.3 Odległości i odstępy izolacyjne 

11.4 Ochrona przeciwporażeniowa oraz ciągłość przewodów ochronnych 

11.5 Rozmieszczenie wbudowanych aparatów 

11.6 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne 

11.7 Zaciski dla przewodów zewnętrznych 

11.8 Działanie mechaniczne 

11.9 Właściwości dielektryczne 

11.10 Oprzewodowanie, funkcjonalność operacyjna 

4.2 Weryfikacja	wyrobu	i	możliwe	metody	sprawdzania
Szczegółowy przegląd metod, służący jako narzędzie podczas realizacji weryfikacji wyrobu, zamiesz-
czono w Tabeli 4-2. W Rozdziale 11.4 zamieszczono go ponownie, w postaci formularza codziennego 
użytku. 

72 Wymagania wg punktu 11 normy IEC EN 61439-1: 2012-07-01.
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Podpunkt w normie 
IEC EN 61439-1 Weryfikacja wyrobu – parametry podlegające weryfikacji

Możliwe 
sposobu 

weryfikacji73


11.2 Stopień ochrony obudowy Kontrola 
wzrokowa

11.3 Odległości Kontrola 
wzrokowa

Pomiar

11.3 Odstępy

Mniejsze niż wartości w Tabeli 1 normy EN 621439-1 Kontrola

Nie większe niż wartości w Tabeli 1 normy EN 61439-1 Pomiar/
kontrola

Większe niż wartości w Tabeli 1 normy EN 61439-1 Kontrola 
wzrokowa

11.4 Ochrona przeciwporażeniowa oraz ciągłość przewodów ochronnych 

Ochrona podstawowa, ochrona przy uszkodzeniu, ochrona 
dodatkowa

Kontrola 
wzrokowa

Dokręcone połączenia śrubowe obwodów ochronnych Kontrola 
wyrywkowa 

11.5 Rozmieszczenie aparatów Kontrola 
wzrokowa 

11.6 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne 

Sprawdzenie dokręcenia połączeń przewodów Kontrola 
wyrywkowa 

Zgodność wykonania oprzewodowania z instrukcjami producenta 
(instrukcjami montażowymi)

Kontrola 
wzrokowa

11.7 Sprawdzenie połączeń zewnętrznych kabli przyłączeniowych na 
zgodność z instrukcjami montażowymi producenta 

Kontrola 
wzrokowa

11.8 Działanie mechaniczne Kontrola 

11.9 Właściwości dielektryczne 

Sprawdzenie napięcia izolacji Kontrola

Pomiar izolacji (tylko dla zestawów rozdzielnic i sterownic 
z urządzeniami nadprądowym i do 250 A po stronie zasilania).

Kontrola

11.10 Oprzewodowanie, funkcjonalność operacyjna

Kompletność oznaczeń i dokumentacji Kontrola 
wzrokowa 

Próby funkcjonalne złożonego zestawu rozdzielnicy i sterownicy Kontrola 

Tabela 4-2. Zastosowanie weryfikacji wyrobu w praktyce, lista kontrolna. 73

73 Wyniki kontroli i obliczeń są dołączane są do danej weryfikacji.
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5 Oznaczanie	i	dokumentacja

5.1 Oznaczanie	
Zanim zostanie wydana deklaracja zgodności oraz nie później niż przed uruchomieniem (przyłączeniem 
zestawu rozdzielnicy lub sterownicy do systemu elektroenergetycznego) producent zestawu74 musi 
dokonać oznaczenia zestawu rozdzielnicy i sterownicy, opracować dokumentację oraz przeprowadzić 
sprawdzenie wymagań odnośnie wyposażenia i/lub komponentów. 

Oznaczenie Informacje OK

a Nazwa producenta zestawu lub znak handlowy; to jest organizacja/przedsiębiorstwo, które bierze 
odpowiedzialność za zmontowany dany zestaw rozdzielnicy i sterownicy.

b Oznaczenie typu lub numer seryjny albo inna dowolna forma identyfikacji, na podstawie której 
można żądać dodatkowych informacji od producenta danego zestawu.

c Data produkcji danego zestawu.

d Informacje odnośnie jakiej części normy EN 61439 dotyczy dany zestaw rozdzielnic i sterownicy. 
W przypadku zestawu rozdzielnicy głównej i sterownicy musi występować oznaczenie: EN 61439-2.
W przypadku rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne musi 
występować oznaczenie: EN 61439-3.

e Możliwa większa ilość oznaczeń, jeżeli wymagania takie zawarte są w odpowiednich punktach serii 
norm IEC EN 61439. 
W przypadku zestawów rozdzielnic głównych i sterownic nie są wymagane inne oznaczenia.
W przypadku rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne prąd 
znamionowy (przykładowo InA = 125 A) musi być oznaczony w następujący sposób: InA 125 A.
W przypadku rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne, 
jeżeli stopień ochrony zestawu przekracza IP 2XC, to musi być oznaczony, np.: IP 22C. 

Tabela 5-1. Oznaczenia zestawu rozdzielnicy lub sterownicy na tabliczce znamionowej; lista kontrolna. 

Każdy zestaw rozdzielnicy i sterownicy musi wyposażony przez producenta w opisy i oznaczenia, które 
będą czytelne podczas pracy rozdzielnicy. 

W przypadku specjalnych oznaczeń norma przewiduje przeprowadzenie sprawdzenia („test ścieralno-
ści”)75. Opisy wykonane przez odlewanie, wytłaczanie, grawerowanie lub w analogiczny sposób, włącz-
nie z tabliczkami o laminowanych osłonach nie muszą być sprawdzane oddzielnie. Kontrola wzrokowa 
jest w tym przypadku wystarczająca. „Test ścieralności” musi być przeprowadzony tylko dla zestawów 
DBO, jeżeli zestawy te przeznaczone są do instalowania na zewnątrz. 

Wymagane informacje odnośnie zestawu rozdzielnicy i sterownicy dostępne na tabliczce znamiono-
wej są sporządzane na podstawie listy kontrolnej (Tabela 5-1). W zależności od typu rozdzielnicy lub 
sterownicy mogą być wymagane również inne informacje. Stąd też w przypadku rozdzielnic tablico-
wych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne należy podawać prąd znamionowy InA 
(np. InA 125 A) oraz stopień ochrony obudowy, jeżeli przekracza IP 2XC.

5.2 Dokumentacja	
Wszystkie dane dotyczące parametrów76 (patrz Rozdział 7) muszą być zawarte w dokumentacji tech-
nicznej producenta zestawu, dostarczanej wraz z danym zestawem rozdzielnicy i sterownicy.

74 Patrz również IEC EN 61439-1:2012-07-01, punkt 6.
75 Kontrola wg IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 10.2.7.
76 Charakterystyka parametrów zgodnie z IEC EN 61439-1:2012-07-01, punkt 5 i/lub informacje wymagane w Części 2 do 6, 

pod warunkiem, że dotyczą one danego zestawu.
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Warunki traktowania, instalowania, obsługi i konserwacji zestawu rozdzielnicy i sterownicy oraz wypo-
sażenia zawartego w tym zestawie muszą być ujęte w dokumentacji.

Podobnie w przypadku instrukcji, które powinny opisywać wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze, 
tak aby uniknąć uszkodzeń podczas transportowania, instalowania oraz obsługi i pracy zestawu roz-
dzielnicy i sterownicy. Instrukcje te powinny również zawierać informacje na temat zalecanego zakresu 
i częstości przeprowadzania konserwacji. 

Informacja na temat ciężaru jest szczególnie ważna w odniesieniu do czynności transportowych oraz 
obchodzenia się z danym zestawem rozdzielnicy lub sterownicy. Jeżeli to konieczne, to w dokumentacji 
technicznej zestawu rozdzielnicy i sterownicy lub w instrukcjach dotyczących transportowania powinny 
być zawarte informacje dotyczące poprawnej pozycji i montażu urządzeń dźwigowych. 

Jeżeli pod względem kompatybilności elektromagnetycznej wymagane są odpowiednie środki zapobie-
gawcze w zakresie instalowania, pracy i obsługi, to taki fakt powinien być również opisany77.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania dokumentacyjne w przypadku, gdy dany zestaw roz-
dzielnicy lub sterownicy, który został zaprojektowany do środowiska typu A (EMC), ma być użyty w wa-
runkach środowiskowych typu B. 

W takich przypadkach w dokumentacji muszą być zawarte następujące informacje:

Uwaga: To urządzenie zostało zaprojektowane dla warunków środowiskowych typu A78. Zastosowanie 
tego urządzenia w warunkach środowiskowych typu B79 może spowodować niepożądane zakłócenia 
elektromagnetyczne, w przypadku których użytkownik będzie musiał wprowadzić odpowiednie środki 
zapobiegawcze.

Jeżeli poszczególne obwody nie są łatwo identyfikowane w ramach danego rozmieszczenia aparatów, 
wówczas powinna być dostępna stosowna dokumentacja np.: schemat obwodu lub listwy zaciskowe. 
W danym zestawie rozdzielnicy lub sterownicy musi być możliwość łatwej identyfikacji poszczególnych 
obwodów oraz urządzeń zabezpieczających. 

Oznaczenia muszą być czytelne, trwałe oraz wykonane w sposób odpowiedni dla danych warun-
ków środowiskowych. Wszystkie użyte oznaczenia muszą być zgodne z normą IEC 81346-1 oraz 
IEC 81346-280, jak również muszą odpowiadać oznaczeniom na schematach, które z kolei muszą być 
zgodne z IEC 61082-181.

77 IEC EN 61439-1:2012-07-01, Załącznik J.
78 Przykłady środowiska typu A: urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne (ISM), zgodnie z CISPR 11; często załączane 

duże obciążenia indukcyjne lub pojemnościowe; duże pola elektryczne i magnetyczne. Środowisko A zostało zdefiniowane 
w normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej IEC 61000-6-2 oraz IEC 61000-6-4.

79 Przykładu środowiska typu B: miejsca stałego pobytu: domy, mieszkania itd.; obiekty handlowe: sklepy, supermarkety 
itd.; pomieszczenia firmowe: biura, banki itd.; obiekty użyteczności publicznej: kina, restauracje, dyskoteki itd.; tereny 
zewnętrzne: stacje paliwowe, parkingi, obiekty sportowe i rekreacyjne itd.; małe przedsiębiorstwa: warsztaty, laborato-
ria, centra usług itd. Środowisko B zostało zdefiniowane w normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej 
IEC 61000-6-1 oraz IEC 61000-6-3.

80 Norma EN 81346 i/lub IEC 81346, Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe – Zasady struk-
turyzacji i oznaczenia referencyjne – Część 1: Reguły podstawowe (wcześniej wytyczne odnośnie wyposażenia).

81 IEC 61082, wydanie obecne; Przygotowanie dokumentacji w zakresie elektrotechnologii.
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6 Deklaracja	zgodności	

Generalnie, producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy wydając deklarację zgodności oświadcza, że 
podczas produkcji danego zestawu spełnione zostały wszystkie specyfikacje stosownych przepisów 
technicznych przytoczonych w deklaracji zgodności i nadaje odpowiedni numer oraz datę wydania te-
go dokumentu. 

Deklaracja zgodności EC to specjalna forma deklaracji zgodności. Wydanie deklaracji zgodności EU jest 
obowiązkowe w przypadku producentów, którzy planują wprowadzić zestawy rozdzielnic i sterownic na 
rynek kraju członkowskiego Unii Europejskiej. 

Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia, jako wyposażenie, muszą spełniać Dyrektywę Nisko-
napięciową [3] oraz Dyrektywę EMC [5] (patrz również Rozdział 1). Obie wspomniane dyrektywy okre-
ślają, że w Deklaracji Zgodności EC muszą znaleźć się następujące dane:

 � nazwa i adres producenta oraz, jeżeli to konieczne, jego przedstawiciel w ramach Unii 
Europejskiej,

 � informacje pozwalające na zidentyfikowanie danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy,
 � opis wyposażenia elektrycznego, 
 � odniesienie do Dyrektywy Niskonapięciowej i/lub EMC [3], [5],
 � odniesienie do norm zharmonizowanych, które zostały zastosowane podczas procesu produkcji 

danego zestawu,
 � jeżeli konieczne, to odniesienie do innych specyfikacji, 
 � ostanie dwie cyfry roku, w którym nadano znak CE,
 � datę sporządzenia deklaracji,
 � nazwę i podpis autoryzowanej jednostki producenta lub jego przedstawiciela.

Dyrektywy EC [3], [5] nie zawierają żadnych specjalnych wymagań proceduralnych (lub formularza) 
odnośnie Deklaracji Zgodności EC. Ważne jest, aby Deklaracja Zgodności EC mogła być jednoznacznie 
przypisana do danego zestawu rozdzielnic lub sterownicy. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie czy-
telnego numeru identyfikacyjnego, który jest naniesiony na samej rozdzielnicy lub sterownicy (na ta-
bliczce znamionowej). Jeżeli dany zestaw jest przyłączony i pracuje, to powyższy numer identyfikacyjny 
musi być czytelny (patrz również Rozdział 5.1).

Każdy indywidualny zestaw rozdzielnicy i sterownicy wytwarzany jest zawsze na określone warunki in-
stalowania. Potwierdzenie zgodności wydane przez producenta zestawu rozdzielnicy i sterownicy jest 
zawsze (i tylko) w odniesieniu do specyficznych warunków instalowania, dla których został ten zestaw 
wyprodukowany. Z tego też powodu jest bardzo ważne (szczególnie w przypadku potencjalnych rosz-
czeń prawnych), aby producent dokładnie skorelował deklarację zgodności z danym zestawem rozdziel-
nicy i sterownicy.
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7 Charakterystyka	parametrów

7.1 Uwagi	ogólne	
Zestaw rozdzielnicy lub sterownicy oddziałuje ze środowiskiem zainstalowania poprzez różne parame-
try (znamionowe wartości napięć i prądów, znamionowy współczynnik obciążenia, wymagania odno-
śnie pracy, konserwacji i rozbudowy…), które zostały określone jako „charaterystyki parametrów”.

„Charakterystyki parametrów”82 to właściwości techniczne zestawu rozdzielnicy lub sterownicy, które 
są zdefiniowane przez otoczenia miejsca zainstalowania.

Stąd też na przykład, spodziewany prąd zwarciowy (Icp) jako cecha danego układu zasilania, określa 
znamionowy prąd zwarciowy (Icc) danego zestawu rozdzielnic i sterownicy. Warunki zainstalowania, np. 
lokalizacja wewnętrzna lub na zewnątrz, określają właściwości zestawu rozdzielnic i sterownicy pod 
kątem stopnia ochrony IP, klasy IK i/lub odporności na promieniowanie UV.

7.2 Znamionowy	współczynnik	obciążenia	(RDF)
Znamionowy współczynnik obciążenia83, charakterystyczny parametr rozdzielnic i sterownic niskiego 
napięcia, jest szczególnie ważny dla bezpiecznej pracy urządzenia. Z punktu widzenia autora, jest to 
powód, dla którego należy tu przedstawić kilka ważnych uwag.

Zakładając, że zasilanie nie przekracza swojego prądu znamionowego, współczynnik obciążenia przed-
stawia proporcję prądów znamionowych, które mogą być jednocześnie i w sposób długotrwały prze-
wodzone przez obwody odpływowe, bez przeciążenia zestawu rozdzielnicy lub sterownicy. Współczyn-
nik obciążenia (obciążenie spodziewane, znamionowy współczynnik obciążenia, RDF) jest normalnie 
określany dla całego zestawu rozdzielnicy i sterownicy. Jednakże, producent oryginalny może również 
określić współczynnik obciążenia dla grupy obwodów, na przykład dla obwodów w jednym przedziale. 

Znamionowy współczynnik obciążenia może być wyznaczony:

 � dla grup obwodów, 
 � dla całego zestawu rozdzielnicy i sterownicy.

Wartość znamionowego prądu obwodu pomnożona przez znamionowy współczynnik obciążenia musi 
być większa lub równa wartości spodziewanego obciążenia danych odpływów, wskutek czego spodzie-
wane obciążenie obwodów odpływowych może być stałym obciążeniem długotrwałym lub termicznie 
równoważne w stosunku do obciążenia przy zmieniającym się prądzie (np. praca przerywana jednego 
lub więcej odpływów).

Znamionowy współczynnik obciążenia ma zastosowanie podczas pracy zestawu rozdzielnicy i sterow-
nicy przy obciążeniu znamionowym. Współczynnik RDF uwzględnia sytuację, że w tym samym czasie 
obwody odpływowe obciążone są nieregularnie lub są nie w pełni obciążone84.

Generalnie, w ramach danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy muszą być zwymiarowane wszyst-
kie odpływy, aby mieć pewność, że każdy indywidualny obwód może być obciążony swoim prądem 
znamionowym w sposób długotrwały. Jednakże, na obciążalność danego obwodu może mogą mieć 
wpływ obwody sąsiednie. Ciepło jest przenoszone w kierunku od lub do sąsiednich obwodów wskutek 

82 Charakterystyka parametrów wg IEC EN 61439-1:2012-07-01, punkt 5.
83 Znamionowy współczynnik obciążenia (z ang. Rated Diversity Factor).
84 Patrz IEC EN 61439-1:2012-07-01, Załącznik E.
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oddziaływania termicznego. Naturalnie proces ten również wpływa na temperaturę powietrza chłodzą-
cego obwody. Temperatura ta, wskutek oddziaływania innych obwodów, może okazać się większa niż 
dopuszczalna temperatura powietrza. 

W praktyce, w wielu przypadkach zachodzi sytuacja, że nie wszystkie obwody są w tym samym czasie 
obciążone prądem znamionowym. Część obwodów obciążonych jest bardziej, podczas gdy pozostała 
część słabiej lub w ogóle nie pracuje. 

Stąd też z przyczyn ekonomicznych oraz, z perspektywy efektywnego wykorzystania materiałów, z przy-
czyn praktycznych nie projektuje się zestawów rozdzielnic i sterownic w taki sposób, aby wszystkie 
obwody mogły być w tym samym czasie obciążone prądem znamionowym. Współczynnik obciążenia 
uwzględnia wszystkie te okoliczności. Dlatego też producent rozdzielnicy i sterownicy, wskazując zna-
mionowy współczynnik obciążenia, określa dla jakich „średnich” warunków obciążenia zaprojektowano 
dany zestaw. 

W zestawach rozdzielnic i sterownic, gdzie suma prądów znamionowych wszystkich odpływów 
(uwzględniając współczynnik obciążenia) przekracza parametry zasilania (znamionowy prąd zesta-
wu InA), wówczas wspomniany współczynnik obciążenia dotyczy każdego obwodu odpływowego w da-
nym zestawie. 

7.2.1 RDF	dla	rozdzielnic	głównych	i	sterownic	(PSC)

Jeżeli nie dokonano żadnych uzgodnień pomiędzy producentem zestawu a użytkownikiem odnośnie 
rzeczywistych prądów obciążenia, wówczas wartości spodziewanego obciążenia poszczególnych obwo-
dów odbiorczych lub grupy odpływów danego zestawu mogą być przyjęte z Tabeli 7-1.

Rodzaj obciążenia/liczba obwodów odbiorczych Zakładany współczynnik obciążenia 

Rozdział energii: 2 lub 3 0,9

Rozdział energii: 4 lub 5 0,8

Rozdział energii: 6 do 9 0,7

Rozdział energii: 10 (i więcej) 0,6

Elektryczne urządzenia wykonawcze 0,2

Silniki <100 kW 0,8

Silniki >100 kW 1,0

Tabela 7-1. Wartości dotyczące spodziewanego obciążenia, wyciąg z IEC EN 60439-2:2012-07-01, Tabela 101. 

7.2.2 RDF	dla	rozdzielnic	tablicowych	przeznaczonych	do	obsługiwania	przez	osoby	
postronne	

Jeżeli nie dokonano żadnych uzgodnień pomiędzy producentem zestawu a użytkownikiem odnośnie 
rzeczywistych prądów obciążenia, wówczas wartości spodziewanego obciążenia poszczególnych obwo-
dów odbiorczych lub grupy odpływów danego zestawu mogą być przyjęte z Tabeli 7-2.

Rodzaj obciążenia/liczba obwodów odbiorczych Zakładany współczynnik obciążenia 

2 i 3 0,8

4 i 5 0,7

6 do 9 0,6

10 (i więcej) 0,5

Tabela 7-2. Wartości dotyczące spodziewanego obciążenia, wyciąg z IEC EN 60439-3:2013-06-01, Tabela 101. 
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7.3 Charakterystyka	parametrów	–	przegląd
Charakterystyka parametrów danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy musi być zdefiniowana przez 
producenta zestawu. Wspomniane cechy powinny być zgodne z danymi znamionowymi obwodów, do 
których podłączony jest dany zestaw oraz z warunkami zainstalowania. 

Zestawienie charakterystyk parametrów zawiera Tabela 7-3. Każdą z definicji poszczególnych cech moż-
na znaleźć w punkcie 3 oraz 5 normy IEC EN 62439:2012-07-0185.

Podpunkt w IEC EN 61439-1 Symbol Znaczenie 

5.2 Parametry napięciowe 

5.2.1 Un Napięcie znamionowe zestawu rozdzielnicy i sterownicy 

5.2.2 Ue Znamionowe napięcie pracy 

5.2.3 Ui Znamionowe napięcie izolacji 

5.2.4 Uimp Znamionowe napięcie udarowe zestawu 

5.3 Parametry prądowe 

5.3.1 InA Znamionowy prąd zestawu 

5.3.2 Inc Znamionowy prąd obwodu odpływowego 

5.3.3 Ipk Znamionowy prąd udarowy 

5.3.4 Icw Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany 

5.3.5 Icc Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy 

5.4 RDF Znamionowy współczynnik obciążenia 

5.5 fn Częstotliwość znamionowa 

5.6 Inne parametry 

5.6 a) Wymagania dodatkowe w zależności od danych warunków pracy jednostki 
funkcjonalnej (np. typu koordynacji, charakterystyki przeciążenia) 

5.6 b) Stopień zanieczyszczenia 

5.6 c) Rodzaje systemu uziemień, dla którego zaprojektowano dany zestaw 

5.6 d) Instalowanie wewnątrz/na zewnątrz 

5.6 e) Stacjonarne/ruchome 

5.6 f) Stopień ochrony obudowy 

5.6 g) Przeznaczone do obsługi przez osoby przeszkolone lub niewykwalifikowane 

5.6 h) Klasyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

5.6 i) Specjalne warunki pracy (jeżeli istnieją)

5.6 j) Wymiary zewnętrzne

5.6 k) Ochrona przed oddziaływaniem mechanicznym (jeżeli istnieje)

5.6 l) Typ konstrukcji – części stałe lub ruchome 

5.6 m) Rodzaj urządzeń zabezpieczeniowych 

5.6 n) Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

5.6 o) Wymiary całkowite, łącznie z częściami wystającymi np, dźwignie, osłony, 
drzwi (jeżeli są wymagane) 

5.6 p) Ciężar (jeżeli konieczne)

Tabela 7-3. Charakterystyka parametrów dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia; 
przegląd ogólny wg normy IEC EN 61439-1:2012-07-01.

85 Niestety z powodu ochrony praw autorskich nie można przedstawić tekstu definicji w sposób dosłowny. 
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7.4 Charakterystyka	parametrów	dla	rozdzielnic	głównych	i	sterownic	(PSC)
Oprócz charakterystyki parametrów wymaganych dla wszystkich zestawów rozdzielnic i sterownic ni-
skiego napięcia (patrz Tabela 7-3), w przypadku rozdzielnic głównych mają zastosowanie również wy-
magania dodatkowe/odmienne wg IEC EN 61439-2:2012-07-01, punkt 5.

Podpunkt w IEC EN 61439-1 Symbol Znaczenie 

5.2 Parametry napięciowe 

5.2.1 Un Napięcie znamionowe zestawu rozdzielnicy i sterownicy 

5.2.2 Ue Znamionowe napięcie pracy 

5.2.3 Ui Znamionowe napięcie izolacji 

5.2.4 Uimp Znamionowe napięcie udarowe zestawu 

5.3 Parametry prądowe 

5.3.1 InA Znamionowy prąd zestawu 

5.3.2 Inc Znamionowy prąd obwodu odpływowego 

5.3.3 Ipk Znamionowy prąd udarowy 

5.3.4 Icw Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany 

5.3.5 Icc Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy 

5.4 RDF Znamionowy współczynnik obciążenia
Dodatek do EN 61439-1: w szczególnych przypadkach spodziewane 
obciążenie obwodów odpływowych lub grupy odpływów może być 
dobrane z tabeli (patrz Rozdział 7.2.1).

5.5 fn Częstotliwość znamionowa 

5.6 Inne parametry 

5.6 a) Wymagania dodatkowe w zależności od danych warunków pracy jednostki 
funkcjonalnej (np. typu koordynacji, charakterystyki przeciążenia) 

5.6 b) Stopień zanieczyszczenia 

5.6 c) Rodzaje systemu uziemień, dla którego zaprojektowano dany zestaw 

5.6 d) Instalowanie wewnątrz/na zewnątrz 

5.6 e) Stacjonarne/ruchome 

5.6 f) Stopień ochrony obudowy 

5.6 g) Przeznaczone do obsługi przez osoby przeszkolone lub niewykwalifikowane 

5.6 h) Klasyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

5.6 i) Specjalne warunki pracy (jeżeli istnieją)

5.6 j) Wymiary zewnętrzne

5.6 k) Ochrona przed oddziaływaniem mechanicznym (jeżeli istnieje)

5.6 l) Zmiana EN 61439-1: Typ konstrukcji – części stałe, ruchome lub wysuwne 

5.6 m) Rodzaj urządzeń zabezpieczeniowych 

5.6 n) Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

5.6 o) Wymiary całkowite, łącznie z częściami wystającymi np, dźwignie, osłony, 
drzwi (jeżeli są wymagane) 

5.6 p) Ciężar (jeżeli konieczne)

5.6 q) Dodatek do EN 61439-1: forma podziału wewnętrznego 

5.6 r) Dodatek do EN 61439-1: rodzaje połączeń elektrycznych jednostek 
funkcjonalnych

 Tabela 7-4. Charakterystyka parametrów dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia; 
przegląd ogólny wg normy IEC EN 61439-1:2012-07-01, uzupełniony o wymagania dodatkowe 
wg normy IEC EN 61439-2:2012-07-01 dotyczące zestawów rozdzielnic głównych i sterownic.
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Zarówno tak jak w przypadku określania znamionowego współczynnika obciążenia w oparciu o rodzaj 
obciążenia, tak wspomniane wyżej wymagania dodatkowe dotyczą konstrukcji, formy podziału we-
wnętrznego oraz sposobów przyłączania jednostek funkcjonalnych. Wymagania te ujęte są w tabeli 7-4 
w odpowiednich punktach w tekście. 

7.5 Wytyczne	dla	praktycznego	zastosowania	PSC
Wymagania dla zestawów rozdzielnic głównych i sterownic (PSC) określane są zgodnie z wytyczny-
mi operacyjnymi użytkownika i/lub projektanta. Należałoby wymienić tu kilka punktów dotyczących 
konstrukcji zestawu rozdzielnicy i sterownicy, a szczególnie kwestie doboru i projektu rozdzielnicy lub 
sterownicy. 

Więcej szczegółów dostępnych jest w normie IEC EN 61439, Część 1 i/lub Część 2, podpunkt 8.4.6.

7.5.1 Dostępność	zestawów	rozdzielnic	głównych	i	sterownic

Uruchomienie danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy w części lub w całości zależy w dużej mierze od 
rodzaju użytkownika, który ma być z tego zestawu zasilany oraz od charakteru użytkowania budynków 
i/lub infrastruktury.

Przykładowo, w niektórych przypadkach nie jest możliwe, aby dla celów konserwacyjnych przerywać 
działanie układów sieciowych IT, centrum przetwarzania danych, jednostek intensywnej opieki medycz-
nej, procesów przemysłowych, itp. 

Ka
te

go
ria

Dostępność 
rozdzielnicy 
i sterownicy

Normalna praca
Praca, konfiguracja, 

ukończenie, blokowanie

Konserwacja
Przeglądy, czyszczenie, 
wymiana, konserwacja

Rozbudowa
Dobudowa paneli sterowniczych, 

przebudowa istniejącego wyposażenia, 
wymiana wyposażenia

1 Niekonieczna Kompletna rozdzielnica 
i sterownica 

Kompletna rozdzielnia Kompletna rozdzielnica i sterownica

2 Wymagana 
w części 

Wyłączenie zasilania 
jednostki funkcjonalnej 
(zasilanie i obwody 
pomocnicze)

Wyłącznie zasilania 
jednostki funkcjonalnej 
(sprawdzenie dokręcenia 
połączeń odpływowych) 

Wyłączenie zasilania jednostki 
funkcjonalnej (dobór i montaż nowych 
elementów) 

3 Niezbędna Wyłączenie zasilania 
jednostki funkcjonalnej; 
próby funkcjonalne 
możliwe w położeniu test. 

Wyłączenie zasilania 
jednostki funkcjonalnej 
(nie jest konieczne 
sprawdzanie dokręcenia 
połączeń odpływowych). 

Wyłączenie zasilania jednostki 
funkcjonalnej.
Możliwe doposażenie brakujących 
elementów

Tabela 7-5. Przyporządkowanie trybów pracy (praca normalna, konserwacja, rozbudowa) do formy dostępności zestawu 
rozdzielnicy lub sterownicy niskiego napięcia.

W praktyce, podczas fazy projektowania zestawu rozdzielnicy i sterownicy ważne jest, aby poznać pre-
cyzyjne wymagania użytkownika (operatora).

Tabela 7-5 zawiera trzy kategorie dostępności zestawu (niekonieczna, wymagana w części oraz nie-
zbędna) podczas wykonywania określonych interwencji przy różnych trybach pracy (praca normalna, 
konserwacja, rozbudowa). Z drugiej strony, wymagana kategoria uwidacznia konsekwencje dotyczące 
konstrukcji mechanicznej i elektrycznej danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy, jak również w zakre-
sie typu zastosowanego zestawu (patrz Tabela 7-6).
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Ka
te

go
ria

Praca Konserwacja Rozbudowa Wskazówki dotyczące konstrukcji

2 1 1
Instalacja zainstalowana na stałe 
Rozdzielnica i sterownica instalowane na pływach montażowych 

2 2 3
Technologia wtykowa
Po stronie zasilania 

2 3 3
Technologia wtykowa
Po stronie zasilania i odpływów

3 3 2
Technologia wysuwna 
Rozdzielnica i sterownica wyposażone we własne oprzewodowanie kasety

3 3 3
Technologia wysuwna 
Wyposażona w pozycje pracy, testu i rozłączenia 

Tabela 7-6 Struktura konstrukcyjna zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia w zależności od kategorii dostępności. 

7.5.2 Wymagania	w	zakresie	dostępności	dla	osób	uprawnionych	

Zakres i rodzaj dostępności podczas pracy zestawu dla osób uprawnionych musi zostać uzgodniony po-
między producentem zestawu rozdzielnicy a użytkownikiem/projektantem. 

Wdrożenie projektu przez producenta danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy musi spełniać wyma-
gania ochrony podstawowej. 

Generalnie rzecz ujmując, wymagania i metody pracy dla czynności wykonywanych w warunkach bez-
napięciowych (stan rozłączony), dla prac pod napięciem i/lub dla prac wykonywanych w pobliżu części 
będących pod napięciem muszą być przestrzegane podczas wszystkich prac wykonywanych przy pracu-
jących zestawach rozdzielnic niskiego napięcia86. Generalnie, zabezpieczenia wzięte pod uwagę podczas 
fazy projektowania zestawu rozdzielnicy i sterownicy nie uchylają stosowania powyższych wytycznych.

Jeżeli z przyczyn operacyjnych, podczas gdy dany zestaw jest pod napięciem, możliwy jest dostęp do 
zestawu rozdzielnicy i sterownicy dla osób uprawnionych (np. przez ominięcie blokady lub użycia narzę-
dzia), wówczas po zamknięciu drzwi blokada musi być automatycznie ponownie aktywowana. 

7.5.2.1 Wymagania	w	zakresie	dostępności	zestawu	podczas	celów	kontrolnych	
Zestaw rozdzielnicy i sterownicy musi być skonstruowany w taki sposób, aby czynności operacyjne, 
uzgodnione pomiędzy producentem tego zestawu a użytkownikiem, mogły być wykonywane w sytu-
acji, gdy zestaw ten jest pod napięciem i pracuje. 

Powyższe czynności operacyjne mogą np. obejmować kontrolę wzrokową następujących elementów:

 � urządzeń łączeniowych i ich aparatury,
 � nastaw i wskaźników zadziałania przekaźników, 
 � połączeń przewodów i oznakowania.

7.5.2.2 Wymagania	w	zakresie	dostępności	zestawu	podczas	prac	konserwacyjnych	
Podczas prac konserwacyjnych na wydzielonej jednostce funkcjonalnej lub na wydzielonej grupie jed-
nostek funkcjonalnych, jeżeli sąsiednie jednostki funkcjonalne pozostają pod napięciem, należy przed-
sięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze, uzgodnione pomiędzy producentem zestawu rozdzielnicy 
i sterownicy a użytkownikiem.

86 Wytyczne zgodnie z IEC EN 50110-1:2008-09-01.
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Zakres środków zapobiegawczych zależy od wskaźników takich jak warunki pracy, częstotliwość wyko-
nywania prac konserwacyjnych, specjalistycznej wiedzy wykwalifikowanych osób. 

Przykładem takich zabezpieczeń jest zastosowanie osłon lub barier, które zostały zaprojektowane i za-
instalowane w celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim do wyposażenia w sąsiednich jednostkach 
lub grupach funkcjonalnych.

7.5.2.3 Wymagania	w	zakresie	dostępności	przy	rozbudowie	zestawu	będącego	pod	
napięciem

Jeżeli zestaw rozdzielnicy lub sterownicy wymaga dalszej rozbudowy w postaci dodatkowych jedno-
stek lub grup funkcjonalnych, przy zestawie pozostającym pod napięciem, wówczas mają zastosowanie 
te same wymagania jak w przypadku dostępności zestawu dla prac konserwacyjnych (patrz Rozdział 
7.5.2.2). Naturalnie, musi to zostać szczegółowo uzgodnione pomiędzy producentem zestawu rozdziel-
nicy i sterownicy a użytkownikiem87.

7.6 Charakterystyki	parametrów	dla	rozdzielnic	tablicowych	
przeznaczonych	do	obsługiwania	przez	osoby	postronne	(DBO)

Oprócz charakterystyk parametrów, które należy przestrzegać w przypadku wszystkich zestawów roz-
dzielnic i sterownic niskiego napięcia (patrz Tabela 7-3), to w przypadku rozdzielnic tablicowych prze-
znaczonych do obsługiwania przez osoby postronne należy stosować zarówno wymagania ogólne, jak 
i wytyczne dodatkowe, zgodnie z IEC EN 61439-3:2013-06-01, punkt 5. 

Charakterystyka parametrów musi być określona przez producenta zestawu i musi odpowiadać danym 
znamionowym obwodów, do których dany zestaw DBO jest przyłączony oraz wymaganiom w zakresie 
instalowania. 

W przypadku zestawów DBO można to osiągnąć na dwa sposoby:

Użytkownik 

 � wybiera produkt z katalogu producenta, którego wartości charakterystyczne spełniają jego wy-
magania; wartości charakterystyczne określa producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy,

 lub

 � dokonuje specjalnych uzgodnień z producentem zestawu.

Tabela przedstawiona w Rozdziale 11.2 jest pomocna w obu powyższych przypadkach. W praktyce 
oferta producenta odnośnie DBO może zastępować formalne „uzgodnienie”. 

Oprócz opcji definiujących znamionowy współczynnik obciążenia w oparciu o wartości tabelaryczne 
(patrz Rozdział 7.2.2), powyższe wymagania dotyczą specyfikacji minimalnych wartości dotyczących 
kategorii przepięć oraz określają, czy jest to zestaw DBO typu A lub B.

Jest to ujęte w odpowiednich punktach w tekście tabeli 7-7.

87 Operator powinien być również zobligowany do przestrzegania wymagań i metod pracy dla prac pod napięciem, zgodnie 
z normą IEC EN 50110-1:2008-09-01 dla prac wykonywanych przy zestawach rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia, po-
zostających pod napięciem. 
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Podpunkt w IEC EN 61439-1 Symbol Znaczenie 

5.2 Parametry napięciowe 

5.2.1 Un Napięcie znamionowe zestawu rozdzielnicy i sterownicy 

5.2.2 Ue Znamionowe napięcie pracy 

5.2.3 Ui Znamionowe napięcie izolacji 

5.2.4 Uimp Znamionowe napięcie udarowe zestawu
Zmiana EN 61439-1: Wartość znamionowego napięcia udarowego 
powinna być równa lub większa niż wartości określone dla przepięć 
występujących w systemie elektroenergetycznym, na które dany obwód 
został zaprojektowany.
Zestawy DBO powinny spełniać co najmniej kategorię III88.

5.3 Parametry prądowe 

5.3.1 InA Znamionowy prąd zestawu 

5.3.2 Inc Znamionowy prąd obwodu odpływowego 

5.3.3 Ipk Znamionowy prąd udarowy 

5.3.4 Icw Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany 

5.3.5 Icc Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy 

5.4 RDF Znamionowy współczynnik obciążenia
Dodatek do EN 61439-1: w szczególnych przypadkach spodziewane 
obciążenie obwodów odpływowych może być dobrane z tabeli (patrz 
Rozdział 7.2.2).

5.5 fn Częstotliwość znamionowa 

5.6 Inne parametry 

5.6 a) Wymagania dodatkowe w zależności od danych warunków pracy jednostki 
funkcjonalnej (np. typu koordynacji, charakterystyki przeciążenia) 

5.6 b) Stopień zanieczyszczenia 

5.6 c) Rodzaje systemu uziemień, dla którego zaprojektowano dany zestaw 

5.6 d) Instalowanie wewnątrz/na zewnątrz 

5.6 e) Stacjonarne/ruchome 

5.6 f) Stopień ochrony obudowy 

5.6 g) Przeznaczone do obsługi przez osoby przeszkolone lub niewykwalifikowane 

5.6 h) Klasyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

5.6 i) Specjalne warunki pracy (jeżeli istnieją)

5.6 j) Wymiary zewnętrzne

5.6 k) Ochrona przed oddziaływaniem mechanicznym (jeżeli istnieje)

5.6 l) Typ konstrukcji – części stałe lub ruchome 

5.6 m) Rodzaj urządzeń zabezpieczeniowych 

5.6 n) Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

5.6 o) Wymiary całkowite, łącznie z częściami wystającymi np, dźwignie, osłony, 
drzwi (jeżeli są wymagane) 

5.6 p) Ciężar (jeżeli konieczne)

5.6 q) Dodatek do EN 61439-1: Typ A lub typ B. 

Tabela 7-7. Charakterystyka parametrów dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia; 
przegląd ogólny wg normy IEC EN 61439-1:2012-07-01, uzupełniony o wymagania dodatkowe 

wg normy IEC EN 61439-3:2013-06-01 dotyczące zestawów DBO.88

88 Zgodnie z Tabelą G.1 w Załączniku G normy IEC EN 61439-1:2-12-07-01.
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7.7 Wytyczne	odnośnie	praktycznego	zastosowania	zestawów	DBO

7.7.1 Opis	DBO

Część 3 normy IEC EN 61439, opublikowana 1 czerwca 2013 pod tytułem: Rozdzielnice tablicowe prze-
znaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO89) jest szczególnie ważna, ponieważ dotyczy du-
żej liczby rozdzielnic tablicowych. W Europie norma ta jest aktualnie w okresie przejściowym. 

Rozdzielnica tablicowa przeznaczona do obsługiwania przez osoby postronne to zestaw rozdzielni-
cy lub sterownicy służący do rozdziału energii elektrycznej w zastosowaniach publicznych (domo-
wych) oraz w innych lokalizacjach, w których czynności operacyjne wykonywane są przez osoby 
niewykwalifikowane.

Norma rozróżnia dwie kategorie tablic rozdzielczych, a mianowicie: 

Tablice rozdzielcze (DBO) Typu A, które są skonstruowane do montażu urządzeń jednobiegunowych oraz 
tablice Typu B, które są przeznaczone do zastosowania z urządzeniami jedno- i wielobiegunowymi90.

Część 3 należy czytać w połączeniu z Częścią 1. Postanowienia ogólne z Części 1 mają zastosowanie, tylko 
gdy zostały specjalnie przywołane w Części 3. Jeżeli w Części 3 zostały użyte terminy „uzupełnienie”, „za-
łącznik” lub „wymiana”, to tekst zawarty w Części 1 musi być również odpowiednio dostosowany.

Norma IEC EN 61439-3:2013-06-0191 dotyczy wszystkich zestawów DBO, niezależnie od tego, czy zosta-
ły one zaprojektowane, wyprodukowane i zweryfikowane jako części indywidualne, lub czy zostały wy-
tworzone w dużych ilościach jako produkcja seryjna. Zestawy DBO mogą być montowane poza siedzibą 
producenta oryginalnego (np. na placu budowy).

Ważne jest to, że Część 3 normy nie ma zastosowania w stosunku do zestawów rozdzielnic i sterownic, 
których dotyczą inne części normy IEC EN 61439. Stąd też przykładowo nie ma zestawów rozdzielnic 
głównych i sterownic zgodnych z Częścią 2, które jednocześnie są rozdzielnicami tablicowymi przezna-
czonymi do obsługiwania przez osoby postronne (zgodnie z Częścią 3).

Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne zostały zdefiniowane za 
pomocą niżej wymienionych właściwości: 

 � zostały zaprojektowane do obsługi przez osoby niewykwalifikowane (np. operacje łączeniowe 
oraz wymiana bezpieczników), do użytku w zastosowaniach domowych;

 � obwody odpływowe zawierają urządzenia zabezpieczeniowe, które są przeznaczone do obsługi 
przez osoby niewykwalifikowane, zgodnie z np. EN 60898-1, EN 61008, EN 61009, EN 62423 
oraz EN 60269-3

 � znamionowe napięcie doziemne wynosi maks. 300 V AC,
 � prąd znamionowy (Inc) obwodów odpływowych wynosi maks. 125 A, a prąd znamionowy (InA) 

zestawu DBO wynosi maks. 250 A;
 � są one przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej, 
 � posiadają budowę zamkniętą i stacjonarną,
 � do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

89 DBO – rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne.
90 Uwaga! Nie mylić z oznaczeniem środowiska EMC typu A i/lub B.
91 Ta norma nie dotyczy wyposażenia indywidualnego, tylko zestawów użytecznych, np. wyłączników, rozłączników bezpiecz-

nikowych, zestawów wyposażenia elektrycznego itp., które muszą spełniać odpowiednie normy produktowe. 
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Zestawy DBO, w połączeniu z funkcją dystrybucji energii elektrycznej, mogą również zawierać układy 
sterowania i/lub urządzenia sygnalizacyjne.

Przypomnienie: odnośnie zestawów DBO obowiązuje następująca uwaga: jeżeli producent zestawu 
wprowadza modyfikacje do zestawu DBO, to powinien on ponosić odpowiedzialność za te modyfikacje 
jako producent oryginalny, a także musi opracować wymaganą weryfikację (konstrukcji). Przeprowa-
dzenie tylko weryfikacji wyrobu jest niewystarczające.

7.7.2 Wyjątki	dla	DBO

Odnośnie niektórych właściwości wymienionych powyżej, norma EN 61439-3 zawiera pewne zmiany, 
a w niektórych punktach nawet „uproszczenia”. Niektóre z tych zmian zamieszczono poniżej:

 � Wartość znamionowego napięcia udarowego (Uimp) zestawu DBO powinna być równa lub 
większa niż wartości określone dla przepięć przejściowych, które mogą pojawić się w systemie 
elektroenergetycznym, do którego przyłączony jest dany zestaw. Rozdzielnice tablicowe muszą 
spełniać przynajmniej III kategorię przepięć92.

 � Ilość punktów przyłączeniowych przewodu neutralnego w zestawie DBO musi być przynajmniej 
tak duża, jak ilość obwodów odpływowych93 wymagających przewodu neutralnego. Połączenia 
te muszą być rozmieszczone i oznakowane w takiej samej kolejności jak odpowiadające im przy-
łącza przewodów zewnętrznych. 

 � Zestaw DBO musi posiadać co najmniej dwa zaciski do przyłączenia przewodów ochronnych 
połączeń wyrównawczych. 

 � Obwody odpływowe powinny zawierać urządzenia zabezpieczeniowe przeznaczone do obsługi 
przez osoby niewykwalifikowane, zgodnie z EN 60898-1, EN 61008, EN 61009, EN 62423 oraz 
EN 60269-3.

 � Jeżeli urządzenie zabezpieczeniowe w torze zasilającym nie spełnia wymagań normalizacyj-
nych odnośnie rozdzielnic przeznaczonych do obsługi przez osoby niewykwalifikowane, to 
przywrócenie zasilania po zadziałaniu tego zabezpieczenia powinno wymagać użycia klucza lub 
narzędzia. Alternatywnie, obok urządzenia zabezpieczeniowego powinien znajdować się znak 
z informacją, że po zadziałaniu zabezpieczenia przywrócenie zasilania może wykonać tylko prze-
szkolona lub wykwalifikowana osoba.

 � Jeżeli urządzenie zwarciowe zainstalowane w torze zasilającym w zestawie DBO zawiera 
wkładki bezpiecznikowe, które nie spełniają wymagań normy IEC 60269-3, wówczas wy-
miana tych bezpieczników powinna być możliwa tylko przy użyciu klucza lub narzędzia 
(Uwaga: umieszczenie alternatywnie znaku informacyjnego nie ma tu zastosowania!).

 � Wyłączniki muszą być zaprojektowane lub zainstalowane w taki sposób, aby zmiana nastaw by-
ła możliwa tylko przy użyciu klucza lub narzędzia. Należy również zapewnić, aby wprowadzone 
nastawy były widoczne. 

 � W przypadku zestawów DBO przeznaczonych do instalowania wewnątrz minimalna wartość 
parametru IK wynosi: IK 05, natomiast przy zastosowaniach zewnętrznych: IK 07.

 � Odnośnie znamionowego współczynnika obciążenia (RDF94) dla zestawów DBO, to w przypad-
ku, gdy pomiędzy producentem zestawu a użytkownikiem nie dokonano uzgodnienia odnośnie 
spodziewanego prądu obciążenia, wówczas spodziewane obciążenie obwodów odpływowych 
zestawu DBO określa się przy użyciu danych z Tabeli 7-2.

92 Kategoria przepięć (patrz IEC 60364-4-44) zgodnie z Tabelą G.1 w Załączniku G normy IEC EN 61439-1:2012-07-01, tzn. na 
przykład przynajmniej 4 kV przy zasilaniu 230/400 V.

93 Numer IEV 826-14-01 (IEC 60050): montaż wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznej wyposażonej w zabezpiecze-
nia przed prądami przetężeniowymi.

94 Znamionowy współczynnik obciążenia.
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Odnośnie weryfikacji przyrostu temperatury, wymaganej w trakcie weryfikacji konstrukcji, gdzie nale-
ży udowodnić, że określone wartości graniczne przyrostu temperatury nie są przekraczane, stosować 
można tylko procedurę95 zgodną z IEC EN 61439-1:2010, podpunkt 10.10.4.2.1. Patrz również dane 
w Tabeli 3-3. 

Najważniejsze kroki podczas przygotowania weryfikacji konstrukcji oraz weryfikacji wyrobu dotyczące 
zestawu DBO można podsumować w trzech przykładach96 (patrz również [32], [33]).

Przykład I

 � Zakup przetestowanego systemu od producenta oryginalnego (dostępna weryfikacja 
konstrukcji).

 � Warunki: zestaw DBO został skontrolowany przez producenta oryginalnego wraz ze wszystkimi 
wbudowanymi komponentami i oprzewodowaniem. 

 � Wytwarzanie zgodnie z instrukcjami producenta oryginalnego (np. rozmieszczenie, schemat). 

 Producent zestawu musi określić weryfikację wyrobu. 

Przykład II

 � Wytworzenie zestawu DBO wraz z komponentami przez różnych producentów (obudowy, osło-
ny, szyny montażowe, zaciski, rozdzielnica itp.) w oparci o specyfikacje klienta.

 Producent zestawu musi określić weryfikację konstrukcji i weryfikację wyrobu 

 � W przypadku kompletnego montażu zestawu DBO w warsztacie: 
  Weryfikacja konstrukcji i weryfikacja wyrobu może być wykonana przez producenta zestawu 

wspólnie. 

 � W przypadku montażu zestawu DBO na placu budowy:
  Weryfikacja konstrukcji i weryfikacja wyrobu powinna być wykonana oddzielnie, tj. weryfika-

cja wyrobu na miejscu na placu budowy.

Przykład III

 � Powtarzalna produkcja identycznych lub podobnych zestawów DBO wraz z ich komponentami, 
wykonywana przez różnych producentów (obudowy, osłony, szyny montażowe, zaciski, rozdziel-
nica itp.) np.: z mniejszą ilością obwodów lecz o identycznych obudowach.

 Producent zestawu musi określić weryfikację konstrukcji i weryfikację wyrobu.

  w przypadku „prototypów” weryfikację konstrukcji można założyć,

  wymagana jest weryfikacja wyrobu dla każdej indywidualnej części97.

95 Ta procedura jest dopuszczalna dla zestawów DBO, ponieważ prąd znamionowy w przypadku wszystkich zestawów DBO 
jest z definicji ograniczony do 250 A.

96 Taka forma prezentacji została zainspirowana pomysłem pana Marcela Schellenberg, Head of Department at Electrosuisse, 
CH-8320, Fehraltorf, Szwajcaria.

97 Dotyczy to procedury przy produkcji seryjnej.



Rozdzielnice główne, sterownice i rozdzielnice dystrybucyjne wg normy EN 61439

Strona 47 z 69

8 Najczęściej	zadawane	pytania

Przy okazji wydarzeń o charakterze informacyjnym organizowanych przez Eaton Industries (Austria) 
GmbH, autor niniejszej publikacji miał okazję przedyskutowania treści normy IEC EN 61439 z szeroką 
rzeszą użytkowników tego standardu. Tematy, które były dyskutowane zostały poniżej podsumowane 
w formie pytań i odpowiedzi.

8.1 Które	aparaty	do	ochrony	przed	zwarciami	mogą	być	stosowane	
w	obwodach	odpływowych	w	zestawie	DBO?

Urządzenia zabezpieczeniowe nadprądowe zawierają elementy służące do ochrony przed przeciąże-
niami oraz przed zwarciami. W części 3 normy, która dotyczy konstrukcji zestawów DBO, określono, 
że w obwodach odpływowych mogą być instalowane tylko urządzenia zabezpieczeniowe zwarciowe, 
które zostały zaprojektowane do obsługi przez osoby niewykwalifikowane.

Są to zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia, które spełniają odpowiednie normy europejskie 
takie jak IEC EN 60898-1 (wyłączniki), IEC EN 61008 (wyłączniki różnicowoprądowe) itp., które jasno 
definiują, że dane rozdzielnice są przeznaczone do obsługi przez osoby niewykwalifikowane. 

Lista urządzeń zabezpieczeniowych zwarciowych zawarta w normie IEC EN 61439-3:2013-06-01, 
podpunkt 8.5.3 to pozycja specjalna. Norma ta opisuje wymagania dodatkowe dla wkładek bezpieczni-
kowych, które przeznaczone są do obsługi przez osoby niewykwalifikowane. Zawarte wytyczne odnoszą 
się do samych wkładek, a nie do rozdzielnic, w których te wkładki zainstalowano. To oznacza, że sto-
sując zestawy rozdzielnic i sterownic wyposażone w bezpieczniki, należy zapewnić, aby te rozdzielnice 
były określone (przez producenta danej rozdzielnicy lub sterownicy) jako urządzenia „do obsługiwania 
przez osoby postronne”.

8.2 W	metalowej	obudowie	zainstalowano	przemiennik	częstotliwości	
o	prądzie	znamionowym	większym	niż	1600	A.	W	tej	samej	obudowie	
nie	znajduje	się	żadna	rozdzielnica	lub	sterownica.	Czy	taki	układ	
również	wymaganiom	normy	EN	61439?

W dosłownym znaczeniu tego terminu, przemienniki częstotliwości nie zaliczają się do „rozdzielnic”. 
Stad też norma EN 62439 nie byłaby stosowana. Jednakże, definicja międzynarodowa terminu „roz-
dzielnice i sterownice” zapewne zawiera termin „sterowanie”. 

Pod tym względem Międzynarodowy Słownik Elektrotechniczny (IEV 826-16-03) stwierdza: 

rozdzielnica i sterownica oraz sterownica: wyposażenie elektryczne przeznaczone do przyłączenia do 
obwodu elektrycznego w celu wykonywania jednej lub więcej z następujących funkcji: ochrony, stero-
wania, izolowania, łączenia.

Stąd też, z punktu widzenia norm, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi.

W praktyce oznacza to, że w przypadkach, w których przemiennik częstotliwości jest zainstalowany 
w metalowej obudowie (bez innych rozdzielnic) i zasilany jako wyposażenie, to wtedy producent musi 
zapewnić, że cały ten zestaw spełnia Wymagania Podstawowe Dyrektywy Niskiego Napięcia oraz Dy-
rektywy EMC. W tym celu producent może zastosować jedno lub więcej wymagań technicznych lub 
specyfikacji pochodzących z norm EN 61439 i tym samym zadeklarować zgodność z określonymi dyrek-
tywami, oznakowując zestaw znakiem CE i legalnie wprowadzając go do obrotu. 



Rozdzielnice główne, sterownice i rozdzielnice dystrybucyjne wg normy EN 61439

Strona 48 z 69

8.3 Czy	obliczenia	przyrostu	temperatury	muszą	być	przekazane	do	
klienta	(operatora,	użytkownika)?

Normy nie określają żadnego obowiązku przekazywania wyników procedury obliczeniowej i/lub szcze-
gółów obliczeń przyrostów temperaturowych do klienta. Oczywiście, może to zostać uzgodnione na 
mocy prawa cywilnego (przy składaniu zamówienia). 

8.4 Czy	zestaw	przeznaczony	do	zastosowania	na	placu	budowy	wg	normy	
EN	61439-4	jest	rozdzielnicą	tablicową,	która	może	być	obsługiwana	
przez	osoby	postronne/niewykwalifikowane?

W przypadku rozdzielnicy tablicowej przeznaczonej do stosowania na placu budowy wg IEC EN 61439-
4:2013-10-01 części dostępne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby tylko wtyczki i gniazda 
wtykowe oraz elementy sterownicze i przyciski były dostępne bez użycia klucza lub narzędzia98. Po-
za tym, konstrukcja rozdzielnicy tablicowej przeznaczonej na plac budowy musi zapewniać ochronę 
przed dotykiem do części czynnych zarówno podczas użytkowania tego urządzenia, jak i wymiany 
komponentów99.

Urządzenia sterowane ręcznie mogą być stosowane przez osoby niewykwalifikowane w zgodnych 
z normami rozdzielnicach tablicowych, użytkowanych na placu budowy. 

Należy tu stwierdzić, że środki zapobiegawcze w przypadku rozdzielnic tablicowych przeznaczonych na 
plac budowy nie mają zastosowania dla zestawów rozdzielnic i sterownic użytkowanych na placach 
budowy w lokalizacjach biurowych (biura, szatnie, sale konferencyjne, sale sypialne, pomieszczenia sa-
nitarne, stołówki itp.) 

8.5 Czy	termin	„producent	oryginalny”	w	normie	EN	61439	odnosi	się	do	
producenta	np.	wyłącznika	różnicowoprądowego,	który	zainstalowany	
będzie	w	rozdzielnicy?

Nie. Termin ten odnosi się do producenta (oryginalnego) zestawu rozdzielnicy niskiego napięcia, czasa-
mi dotyczy producenta systemu (patrz również Rozdział 2.1.1).

8.6 Dlaczego	oprzewodowanie	rozdzielnicy	lub	sterownicy	musi	być	
zaprojektowane	na	125%	prądu	znamionowego?

To pytanie pojawiło się w związku z weryfikacją przyrostów temperatury zestawów rozdzielnic i sterow-
nic o znamionowym prądzie nie większym niż 1600 A.

Weryfikacja przyrostu temperatury przy zastosowaniu metody obliczeniowej wg IEC 60890 [19] możli-
wa jest pod pewnymi warunkami. 

Jednym z takich warunków jest to, że prądy znamionowe obwodów danego zestawu rozdzielnicy i ste-
rownicy nie mogą przekroczyć 80% wartości prądu termicznego (Ith) lub prądu znamionowego (In) wy-
posażenia elektrycznego danego obwodu.

98 IEC EN 61439-4:2013-10-01, podpunkt 8.5.101.
99 IEC EN 61439-4:2012-07-01, podpunkt 8.4.6.1.
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Przypomnienie: Prąd znamionowy obwodu to taki prąd, który może by przewodzony przez ten obwód 
w normalnych warunkach pracy. Przepływ tego prądu nie powinien powodować przyrostów tempera-
tury poszczególnych części zestawu ponad wartości określone w normie100.

Kolejnym wymaganiem warunkującym zastosowanie metody obliczeniowej IEC 60890 jest to, że wszyst-
kie przewody muszą posiadać minimalny przekrój odpowiadający 125% dopuszczalnego obciążenia 
prądowego. Stąd też przekrój poprzeczny przewodów musi być zaprojektowany dla prądu termicznego 
(Ith) lub prądu znamionowego (In) danego obwodu. 

Pomimo tego, że prąd znamionowy obciążenia musi być mniejszy od wartości prądu znamionowe-
go danego obwodu (80% wartości), to w kontekście rozpraszania ciepła musimy mieć pełen przekrój 
poprzeczny przewodu. Tylko wtedy zastosowana metoda obliczeniowa może dostarczyć istotnych 
informacji. 

8.7 Co	to	jest	znamionowy	współczynnik	obciążenia	(RDF)?
Znamionowy współczynnik obciążenia101, charakterystyczny parametr rozdzielnic i sterownic niskiego 
napięcia, jest szczególnie ważny dla bezpiecznej pracy urządzenia.

Zakładając, że zasilanie nie przekracza swojego prądu znamionowego, współczynnik obciążenia przed-
stawia proporcję prądów znamionowych, które mogą być jednocześnie i w sposób długotrwały prze-
wodzone przez obwody odpływowe, bez przeciążenia zestawu rozdzielnicy lub sterownicy. 

Znamionowy współczynnik obciążenia jest normalnie określany dla całego zestawu rozdzielnicy i ste-
rownicy. Jednakże, producent oryginalny może również określić współczynnik obciążenia dla grupy ob-
wodów, na przykład dla obwodów w jednym przedziale. 

Znamionowy współczynnik obciążenia jest więc charakterystyczną cechą zestawu rozdzielnicy i sterow-
nicy niskiego napięcia. 

Dla porównania współczynnik jednoczesności, który również jest często stosowany podczas dyskusji, 
opisuje stosunek mocy wszystkich odbiorników, zasilanych w tym samym czasie z obwodów odpływo-
wych do sumy prądów znamionowych wszystkich obwodów odpływowych. 

Stąd też, współczynnik jednoczesności jest cechą charakterystyczną związaną z pracą danej instalacji, 
a nie samego zestawu rozdzielnicy i sterownicy. Przykładowo, powiększenie odległości montażowych 
dwóch podstaw bezpiecznikowych w zestawie rozdzielnicy i sterownicy wpływa na współczynnik RDF, 
ale nie na współczynnik jednoczesności instalacji.

100 IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 9.2.
101 RDF – znamionowy współczynnik obciążenia.
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8.8 Czy	obecne	wydania	tych	norm	nie	są	bardziej	„wymagające”	niż	
wydania	wcześniejsze?

Z punktu widzenia technicznego wymagania te nie zostały zaostrzone. Pojawiły się dodatkowe opcje 
w zakresie weryfikacji zgodności z normą (słowo kluczowe: obliczenie zamiast testowanie) oraz bar-
dziej jednoznaczny podział odpowiedzialności. 

W tym kontekście, należy zwrócić uwagę, że prawie wszystkie wymagania techniczne norm serii 
IEC EN 61439 zostały włączone do IEC EN 8001-2-30102. 

8.9 Czy	zaciski	wyjściowe	muszą	być	obecnie	stosowane	w	każdej	
rozdzielnicy	tablicowej,	albo	czy	przewody	mogą	być	podłączone	
bezpośrednio	do	zacisków	rozdzielnicy	lub	sterownicy?	

Niestety, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi dla każdego typu i konstrukcji zestawu rozdzielnicy i ste-
rownicy. Wątpliwości wyjaśnia punkt 8.8 normy IEC EN 61439:2012-07-01, zatytułowany „Zaciski dla 
przewodów zewnętrznych”.

Zostało tam określone, że przewody nie mogą być wystawione na żadne narażenia, które pomniejszają 
ich zakładaną żywotność. W szczególności odnosi się to do napinania i ściskania przewodów103.

Podobnie, gdy mówimy o „oprzewodowaniu bezpośrednio do zacisków rozdzielnicy i sterownicy”, to 
zależy od decyzji producenta, czy mają być przestrzegane zastrzeżenia, że połączenia przeznaczone dla 
przewodów neutralnych oraz połączenia dla przewodów ochronnych oraz przewodów PEN powinny być 
zlokalizowane w sąsiedztwie odpowiednich przewodów fazowych.

Ostatnie, ale nie mniej ważne jest również pytanie, czy zaciski są zaprojektowane do „bezpośredniego 
oprzewodowania” rozdzielnicy, albo do zaciskania kilku przewodów przez producenta rozdzielnicy i ste-
rownicy; a jeśli tak, to dla ilu przewodów i/lub połączeń przekrojów przewodów. 

8.10 Jak	powinny	być	uwzględniane	długości	kabli	zasilających	
i	odpływowych	dla	rozdzielnicy	lub	sterownicy	w	obliczeniach	
przyrostu	temperatury?

Długości kabli muszą być uwzględniane poprzez stosowanie ich rzeczywistych długości, lub zastosowa-
nie („oszacowanej”) długość kabli, wynikającej z porównania z konstrukcją referencyjną. 

8.11 Co	to	jest	typ	A	lub	B	zestawu	DBO?
Rozdzielnice tablicowe (DBO) typu A zaprojektowane są dla urządzeń jednobiegunowych, natomiast 
zestawy DBO typu B są zaprojektowane dla urządzeń jedno- i wielobiegunowych.

Jednakże, powyższe oznaczenia nie powinny być mylone z oznaczeniem środowiska EMC typu 
A i/lub B (patrz również Rozdział 1.4).

102 IEC E 8001-2-30:2008-12-01, Część 2-30: Instalacje elektryczne o napięciu znamionowym do 1000 V AC oraz 1500 V DC, 
Część 2-30: Rozdzielnice i sterownice oraz tablice rozdzielcze.

103 IEC E 8001-2-30:2008-12-01, podpunkt 5.4.1. 
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8.12 Czy	przyrost	temperatury	musi	być	również	określany	(obliczany)	
jeżeli	rozdzielnica	i	sterownica	jest	zainstalowana	w	pomieszczeniu,	
w	którym	temperatura	powietrza	jest	utrzymywana	na	określonym	
poziomie	(np.	zastosowanie	układu	klimatyzacji)?

Tak. Przyrost temperatury jest ważnym wskaźnikiem szczególnie podczas doboru rozdzielnicy i sterow-
nicy, jak również wielkości tablicy rozdzielczej (powierzchni chłodzenia) itp., a także w zakresie wymia-
ny powietrza w danej przestrzeni, co powoduje, że ilość ciepła generowanego przez zestaw rozdzielnicy 
lub sterownicy niskiego napięcia musi być uwzględniona w projekcie. 

8.13 Czy	przyrost	temperatury	musi	być	również	określany	(obliczany)	
w	przypadku	„małych	rozdzielnic	tablicowych”?

Tak. „Małe rozdzielnice tablicowe” klasyfikowane są jako zestawy rozdzielnic niskiego napięcia, jeśli nie 
są one wytwarzane i wprowadzane do obrotu jako „obudowy urządzeń zabezpieczeniowych i innego 
wyposażenia elektrycznego”, zgodnie z IEC EN 60670-4:2014-05-01.

8.14 Czy	normy	IEC	EN	61439	mają	również	zastosowanie	do	„rozdzielnic	
i	sterownic	dla	urządzeń	zasilających”?

Wyposażenie elektryczne maszyny musi spełniać wymagania bezpieczeństwa, które zostały zdefiniowa-
ne w ocenie ryzyka, przeprowadzonej przez producenta tej maszyny. Niektóre z tych wymagań104 mogą 
być spełnione stosując normę IEC EN 60204-1105. 

W zależności od rodzaju maszyny, jej przeznaczenia oraz wyposażenia elektrycznego, jej produ-
cent może dobrać takie komponenty wyposażenia elektrycznego tej maszyny, które spełniają normę 
IEC EN 61439-1 i/lub inne części norm z tej serii.

W takich przypadkach celem wymagań technicznych dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego na-
pięcia wg IEC EN 61439 jest to, aby spełnić Wymagania Zasadnicze Dyrektywy Maszynowej; zgodność 
z tymi wymaganiami jest określana za pomocą Deklaracji Zgodności EC producenta danej maszyny. 

Powyższe „zestawy rozdzielnic i sterownic” są wówczas zaliczane jako Wyposażenie Elektryczne maszy-
ny i oznakowywane s wg normy IEC EN 60204-1. 

8.15 Co	to	jest	odstęp	izolacyjny	i	odstęp	powierzchniowy?
Odstęp izolacyjny106 jest to najkrótsza odległość pomiędzy dwoma przewodzącymi częściami, pomie-
rzona w powietrzu.

Odstęp powierzchniowy107 jest to najkrótsza droga po powierzchni materiału izolacyjnego pomiędzy 
dwoma częściami przewodzącymi.

104 IEC EN 60204-1:2009-12-01; Bezpieczeństwa maszyn – wyposażenie elektryczne maszyn Część 1: Wymagania ogólne.
105 IEC EN 60204-1:2009-12-01, podpunkt 4.2.2.; odniesienie dotyczy tutaj poprzedniej serii norm EN 60439; aktualizacja zo-

stanie prawdopodobnie dokonana przy kolejnym wydaniu.
106 Definicja zgodnie z IEC EN 60664-1:2008-03-01, podpunkt 3.2.
107 Definicja zgodnie z IEC EN 60664-1:2008-03-01, podpunkt 3.3.
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8.16 Czy	musi	być	przeprowadzana	analiza	ryzyka	dla	rozdzielnicy	
i	sterownicy	niskiego	napięcia	jako	część	procedury	oceny	zgodności?	

Jeżeli specyfikacje określone w IEC EN 61439 odnośnie zestawu rozdzielnicy i sterownicy są spełnione, 
wówczas analiza ryzyka nie jest ściśle wymagana. Jednakże, nie dotyczy to sytuacji, w której nie wszyst-
kie specyfikacje są zgodne z IEC EN 61439, lub w sytuacji możliwości wystąpienia ryzyka, które nie jest 
objęte tą normą. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w [1].

8.17 Czy	aparaty	typu	NH	są	dozwolone	do	stosowania	w	„głównych	
rozdzielnicach	tablicowych”?	Czy	taka	tablica	rozdzielcza	jest	zaliczana	
jako	zestaw	DBO?

Termin „główna rozdzielnica tablicowa” nie jest precyzyjnie określony w żadnej normie. Wkładki bez-
piecznikowe typu NH nie mogą by wymieniane przez osoby niewykwalifikowane. Wyjątek od tej reguły 
stanowią rozłączniki bezpiecznikowe do 125 A.

W przypadku specjalnych projektów instalacji jest bardzo ważne, aby precyzyjnie określić, czy powyższe 
rozdzielnice tablicowe to są zestawy rozdzielnic głównych i sterownic czy zestawy DBO.

8.18 Czy	można	zweryfikować	przyrosty	temperatury	za	pomocą	kamery	
termowizyjnej?

Nie. Stosowanie samej kamery termowizyjnej nie jest dopuszczalną metodą weryfikacji, zgodną 
z IEC 61439. 

8.19 Rezerwa	miejsca	w	rozdzielnicy	tablicowej	wg	normy 
ÖVE/ÖNORM	E	8015-2.	Czy	można	zabudować	to	miejsce	aparatami	
bez	znajomości	rezerwy	temperaturowej?

Zagospodarowanie miejsca rezerwowego108 w „rozdzielnicach tablicowych instalacji elektrycznych” 
zgodnych z IEC E 8015-2:2006-10-01109 jest możliwe, jeżeli wiadomo (lub zostało to obliczone) czy no-
we, dodatkowe wyposażenie nie wpływa nadmiernie na rozmieszczenie urządzeń w rozdzielnicy tabli-
cowej pod kątem termicznym. Jeżeli nie ma dostępnych informacji producenta w tym zakresie, to przed 
zamontowaniem dodatkowego wyposażenia muszą być przeprowadzone odpowiednie obliczenia oraz 
powinny by podjęte stosowne kroki wynikające z tych obliczeń (zaniechanie instalowania, dodatkowa 
wentylacja, ponowne przeliczenie współczynnika RDF…).

8.20 Czy	wkładki	bezpiecznikowe	DO	mogą	być	stosowane	w	obwodach	
odpływowych	w	zestawach	DBO?

Wkładki bezpiecznikowe (nazwa handlowa: wkładki Neozed) są wymienione w normie HD 60269-3 
i stąd też są dopuszczone do stosowania jako ochronne zabezpieczenia zwarciowe110 w obwodach od-
pływowych zestawów DBO.

108 ÖVE/ÖNORM E 8015-2:2006-10-01, podpunkt 4.5.1.
109 ÖVE/ÖNORM E 8015-2:2006-10-01, Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych Część 2: Typ i zakres wyposażenia 

minimalnego.
110 IEC EN 61439-3:2013-06-01, podpunkt 8.5.3.
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8.21 Czy	musi	być	zamieszczane	oznaczenie	CE?	Czy	każdy	może	to	zrobić,	
czy	wymagana	jest	określona	autoryzacja?

Producent zestawu jest zobligowany do przymocowania znaku CE. Proces oceny zgodności jest przepro-
wadzany przez wykwalifikowanego elektryka, który musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

8.22 Straty	mocy	biernej	i	liczniki	elektroniczne;	czego	należy	przestrzegać	
podczas	zamiany/przebudowy	na	liczniki	elektroniczne?

Przy zamianie/przebudowie układu pomiarowego na liczniki elektroniczne należy zwrócić uwagę na 
straty mocy nowych liczników oraz na rozmieszczenie urządzeń w zestawie rozdzielnicy i sterownicy 
pod kątem ich nagrzewania. 

8.23 Czy	szczegółowa	weryfikacja	konstrukcji	musi	być	przekazana	do	
użytkownika?

Generalnie, zgodność zestawu rozdzielnicy i sterownicy z normami potwierdzana jest poprzez zamiesz-
czenie znaku CE. Szczegółowa weryfikacja konstrukcji nie musi być przekazywana do użytkownika. Wy-
jątek stanowi sytuacja, gdy przekazanie wyników szczegółowej weryfikacji konstrukcji zostało wcześniej 
uzgodnione w zamówieniu (prawo cywilne). 

8.24 Czy	norma	EN	61439	zawiera	specyfikacje	dla	EMC?
Tak. Specyfikacje zawarte są w normie IEC EN 61439-1:2012-07-01 w podpunkcie 9.4 oraz 10.12, a tak-
że w Załączniku J. 

8.25 Czy	zestawy	PCS	z	przemiennikami	częstotliwości	muszą	być	również	
konstruowane	zgodnie	z	normą	IEC	EN	61439?

Tak.

8.26 Czy	gniazdo	wtykowe	16	A	w	rozdzielnicy	i	sterownicy	musi	być	
również	objęte	ochroną	dodatkową?

Tak. To wymaganie wynika z normy ÖVE/ÖNORM E 8001-1:2010-03-01, podpunkt 6.1 oraz ze stosowa-
nych specyfikacji bezpieczeństwa (Ustawa o ochronie elektrycznej111 2012). Jednakże, wymaganie to 
nie zostało wprowadzone we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Należy przestrzegać 
tutaj również przepisów krajowych odnośnie instalacji elektrycznych (przepisy instalacyjne) oraz specy-
fikacji bezpieczeństwa.

111 BGBI. II/33/2012; Rozporządzenie w zakresie ochrony pracowników przed ryzykiem pochodzącym od prądu elektrycznego, 
jak również nowelizacja Rozporządzenia w zakresie ochrony pracowników budowlanych oraz Dyrektywa dotycząca atmos-
fer wybuchowych.
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9 Uwagi	końcowe

Niniejsza publikacja przedstawia szczegółowe wyjaśnienia tylko wybranego zakresu treści norm z serii 
IEC EN 61439.

Dobór treści został dokonany z założeniem, aby wprowadzić wykwalifikowanych elektryków, którzy pra-
cują jako producenci oryginalni, producenci zestawów, projektanci, instalatorzy lub operatorzy w głów-
ne zagadnienia, na których opiera się powyższa seria norm. 

Celem niniejszej publikacji był przegląd i zapoznanie wszystkich osób zaangażowanych w planowanie, 
proces przetargowy oraz kontrolę zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia lub systemów z fi-
lozofią ochrony, która leży u podstaw wspomnianej serii norm.

Niniejsza publikacja nie może być w żaden sposób zastępować szczegółowych zapisów norm se-
rii IEC EN 61439, jak również przestrzegania dalszych wskazówek tych norm, studiowania literatury 
i uczęszczania na specjalistyczne szkolenia w tym zakresie.
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11 Załącznik/formularze

11.1 Uzgodnienia	pomiędzy	producentem	a	użytkownikiem	zestawu	
rozdzielnicy	głównej	lub	sterownicy

Parametry techniczne podlegające uzgodnieniu pomiędzy producentem zestawu rozdzielnicy głównej 
i sterownicy (PSC) a użytkownikiem112. 113 114

Nr Funkcje i właściwości określone przez operatora/projektanta
Priorytet standardu 

konstrukcyjnego
[jeżeli występuje]113

Wymagania 
użytkownika/
projektanta114

1 System elektryczny 

1.1 System zgodny z typem uziemienia (system uziemienia) Standardowa konstrukcja 
producenta, dobrana wg 
lokalnych wymagań

1.2 Napięcie znamionowe (V) Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji 

1.3 Przepięcia przejściowe Określone przez system 
elektryczny 

1.4 Przepięcia chwilowe Napięcie znamionowe 
systemu +1200 V

1.5 Częstotliwość znamionowa fn (Hz) Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji 

1.6 Wymaganie dodatkowego sprawdzenia na budowie: 
oprzewodowanie, próby funkcjonalne 

Standardowa konstrukcja 
producenta, zgodnie 
z przeznaczeniem 

2 Wytrzymałość zwarciowa

2.1 Spodziewany prąd zwarciowy na zaciskach zasilających Icp (kA) W zależności od systemu 
elektrycznego 

2.2 Spodziewany prąd zwarciowy w przewodzie neutralnym Min. 60% wartości 
fazowych 

2.3 Spodziewany prąd zwarciowy w przewodzie ochronnym Min. 60% wartości 
fazowych

2.4 Urządzenie zabezpieczające przed zwarciami w gałęzi 
zasilającej 

Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji

2.5 Informacja na temat koordynacji urządzeń zwarciowych, 
łącznie z zabezpieczeniami zwarciowymi poza zestawem 
rozdzielnicy i sterownicy 

Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji

2.6 Informacje na temat obciążeń, które mogą mieć wpływ na 
prąd zwarciowy 

Nie przewiduje się 
obciążeń mających 
znaczący wpływ 

3 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

3.1 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim Ochrona podstawowa

3.2 Ochrona przed dotykiem pośrednim Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji

3.3 Ochrona dodatkowa Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji

112 W oparciu o IEC EN 61439-2:2012-07-01, Tabela BB.1.
113 Wszystkie niewypełnione pola muszą być określone przez operatora/projektanta; nie ma szczegółowej specyfikacji doty-

czącej tych funkcji i właściwości. Dla wyjątkowo wymagających aplikacji, użytkownik może potrzebować określić bardziej 
rygorystycznie wymagania w stosunku do tych przywołanych w normie IEC EN 61439. 

114 W niektórych przypadkach informacje podane przez producenta zestawu mogą przybrać formę uzgodnienia. 
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Nr Funkcje i właściwości określone przez operatora/projektanta
Priorytet standardu 

konstrukcyjnego
[jeżeli występuje]113

Wymagania 
użytkownika/
projektanta114

4. Warunki instalacyjne 

4.1 Typ lokalizacji Standardowa konstrukcja 
producenta, zgodnie 
z przeznaczeniem

4.2 Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed 
wnikaniem wody 

Wewnątrz (zabudowane): 
IP 2X
Na zewnątrz: (min.): IP23

4.3 Ochrona po usunięciu części wysuwnej Standardowa konstrukcja 
producenta

4.4 Odporność na uderzenia mechaniczne (IK)

4.5 Odporność na promieniowanie UV
(dotyczy tylko instalacji zewnętrznych, o ile nie określono 
inaczej)

Wewnątrz: nie stosuje się
Na zewnątrz: klimat 
umiarkowany

4.6 Odporność na korozję Typowa instalacja 
wewnętrzna/zewnętrzna

4.7 Temperatura otoczenia – dolna granica Wewnątrz: –5°C
Na zewnątrz: –25°C

4.8 Temperatura otoczenia – górna granica 40°C

4.9 Temperatura otoczenia – średnia dobowa (24 h) 35°C

4.10 Maksymalna wilgotność względna Wewnątrz: 50% przy 40°C
Na zewnątrz: 100% przy 
25°C

4.11 Stopień zanieczyszczenia (otoczenia) Przemysłowe: 3

4.12 Wysokość instalowania ≤ 2000 m

4.13 Środowisko EMC (A lub B) A/B

4.14 Specjalne warunki pracy (np. wibracje, kondensacja, duże 
zanieczyszczenie, środowisko korozyjne, silne pola elektryczne 
lub magnetyczne, grzyb, małe gryzonie, ryzyko wybuchu, duże 
wibracje i drgania, trzęsienia ziemi)

Brak specjalnych 
warunków pracy

5 Sposób instalowania 

5.1 Typ Standardowa konstrukcja 
producenta

5.2 Konstrukcja stacjonarna/ruchoma Stacjonarna/ruchoma

5.3 Maksymalne wymiary całkowite i ciężar Standardowa konstrukcja 
producenta, zgodnie 
z przeznaczeniem

5.4 Typ przewodów zewnętrznych Standardowa konstrukcja 
producenta

5.5 Kierunek wprowadzenia przewodów zewnętrznych Standardowa konstrukcja 
producenta

5.6 Materiał przewodów zewnętrznych Miedź

5.7 Zewnętrzne przewody fazowe, przekrój i zakończenia Jak określono w normie

5.8 Przekrój i zakończenie zewnętrznych przewodów PE, N PEN Jak określono w normie

5.9 Wymagania odnośnie identyfikacji zacisków Standardowa konstrukcja 
producenta
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Nr Funkcje i właściwości określone przez operatora/projektanta
Priorytet standardu 

konstrukcyjnego
[jeżeli występuje]113

Wymagania 
użytkownika/
projektanta114

6 Przechowywanie 

6.1 Maksymalne wymiary i ciężar jednostki transportowej Standardowa konstrukcja 
producenta

6.2 Sposób transportu (np. wózek widłowy, dźwig) Standardowa konstrukcja 
producenta

6.3 Warunki środowiskowe inne niż warunki pracy Jak warunki pracy

6.4 Pakowanie Standardowa konstrukcja 
producenta

7 Rozmieszczenie aparatury

7.1 Dostęp do urządzeń obsługiwanych ręcznie 

7.2 Lokalizacja urządzeń obsługiwanych ręcznie Łatwo dostępne 

7.3 Izolacja instalacji odbiorczej Standardowa konstrukcja 
producenta

8 Konserwacja i możliwości rozbudowy

8.1 Wymagania odnośnie dostępności podczas przeglądów 
i podobnych czynności 

Brak wymagań 

8.2 Wymagania odnośnie dostępności podczas konserwacji 
w czasie pracy wykonywanych przez wykwalifikowane osoby

Brak wymagań 

8.3 Wymagania odnośnie dostępności podczas pracy w zakresie 
rozbudowy przez wykwalifikowane osoby

Brak wymagań 

8.4 Sposób przyłączania jednostek funkcjonalnych Standardowa konstrukcja 
producenta

8.5 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim do wewnętrznych 
części czynnych podczas konserwacji lub rozbudowy 
(np. jednostki funkcjonalne, szyny główne, szyny rozdzielcze) 

Brak wymagań 
odnośnie ochrony 
podczas konserwacji lub 
rozbudowy

8.6 Przejścia Ochrona podstawowa

8.7 Sposób przyłączenia jednostek funkcjonalnych w odniesieniu 
do możliwości usunięcia i ponownego zainstalowania 
jednostek funkcjonalnych 

8.8 Forma podziału wewnętrznego 

8.9 Możliwość sprawdzenia działania poszczególnych obwodów 
pomocniczych, gdy jednostka funkcjonalna znajduje się 
w pozycji izolowanej. 

9 Zdolność prądowa 

9.1 Prąd znamionowy zestawu Ina (A) Standardowa konstrukcja 
producenta, zgodnie 
z przeznaczeniem

9.2 Prąd znamionowy obwodów Inc (A) Standardowa konstrukcja 
producenta, zgodnie 
z przeznaczeniem

9.3 Znamionowy współczynnik obciążenia Zgodnie z normą 

9.4 Stosunek przekroju poprzecznego przewodu neutralnego (N) 
do przewodów fazowych: przewody fazowe o przekroju do 
16 mm2 włącznie.
(Prąd w przewodzie neutralnym może występować pod 
wpływem harmonicznych lub wskutek innych warunków, które 
wymagają większego przekroju poprzecznego przewodu N).

100%
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Nr Funkcje i właściwości określone przez operatora/projektanta
Priorytet standardu 

konstrukcyjnego
[jeżeli występuje]113

Wymagania 
użytkownika/
projektanta114

9.5 Stosunek przekroju poprzecznego przewodu neutralnego 
(N) do przewodów fazowych: przewody fazowe o przekroju 
powyżej 16 mm2.
(Prąd w przewodzie neutralnym może występować pod 
wpływem harmonicznych lub wskutek innych warunków, które 
wymagają większego przekroju poprzecznego przewodu N).

50% (min. 16 mm2)
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11.2 Uzgodnienia	pomiędzy	producentem	a	użytkownikiem	rozdzielnic	
tablicowych	przeznaczonych	do	obsługiwania	przez	osoby	postronne	

Parametry techniczne podlegające uzgodnieniu pomiędzy producentem rozdzielnic tablicowych prze-
znaczonych do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) a użytkownikiem115. 116 117

Nr Funkcje i właściwości określone przez operatora/projektanta
Priorytet standardu 

konstrukcyjnego
[jeżeli występuje]113

Wymagania 
użytkownika/
projektanta114

1 System elektryczny 

1.1 System zgodny z typem uziemienia (system uziemienia) Standardowa konstrukcja 
producenta, dobrana wg 
lokalnych wymagań

1.2 Napięcie znamionowe (V) Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji 

1.3 Przepięcia przejściowe Określone przez system 
elektryczny 

1.4 Przepięcia chwilowe Napięcie znamionowe 
systemu +1200 V

1.5 Częstotliwość znamionowa fn (Hz) Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji 

1.6 Wymaganie dodatkowego sprawdzenia na budowie: 
oprzewodowanie, próby funkcjonalne 

Standardowa konstrukcja 
producenta, zgodnie 
z przeznaczeniem 

2 Wytrzymałość zwarciowa

2.1 Spodziewany prąd zwarciowy na zaciskach zasilających Icp (kA) W zależności od systemu 
elektrycznego 

2.2 Spodziewany prąd zwarciowy w przewodzie neutralnym Min. 60% wartości 
fazowych 

2.3 Spodziewany prąd zwarciowy w przewodzie ochronnym Min. 60% wartości 
fazowych

2.4 Urządzenie zabezpieczające przed zwarciami w gałęzi 
zasilającej 

Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji

2.5 Informacja na temat koordynacji urządzeń zwarciowych, 
łącznie z zabezpieczeniami zwarciowymi poza zestawem 
rozdzielnicy i sterownicy 

Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji

2.6 Informacje na temat obciążeń, które mogą mieć wpływ na 
prąd zwarciowy 

Nie przewiduje się 
obciążeń mających 
znaczący wpływ 

3 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

3.1 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim Ochrona podstawowa

3.2 Ochrona przed dotykiem pośrednim Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji

3.3 Ochrona dodatkowa Zgodnie z lokalnymi 
wymogami instalacji

115 w oparciu o IEC EN 61439-2:2012-07-01, Tabela BB.1.
116 Wszystkie niewypełnione pola muszą być określone przez operatora/projektanta; nie ma szczegółowej specyfikacji doty-

czącej tych funkcji i właściwości. Dla wyjątkowo wymagających aplikacji, użytkownik może potrzebować określić bardziej 
rygorystycznie wymagania w stosunku do tych przywołanych w normie IEC EN 61439. 

117 W niektórych przypadkach informacje podane przez producenta zestawu mogą przybrać formę uzgodnienia. 
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Nr Funkcje i właściwości określone przez operatora/projektanta
Priorytet standardu 

konstrukcyjnego
[jeżeli występuje]113

Wymagania 
użytkownika/
projektanta114

4. Warunki instalacyjne 

4.1 Typ lokalizacji Standardowa konstrukcja 
producenta, zgodnie 
z przeznaczeniem

4.2 Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed 
wnikaniem wody 

Wewnątrz (zabudowane): 
IP 2XC
Na zewnątrz: (min.): IP23

4.3 Odporność na uderzenia mechaniczne (IK) Wewnątrz: IK 05
Na zewnątrz IK 07

4.4 Odporność na promieniowanie UV
(dotyczy tylko instalacji zewnętrznych, o ile nie określono 
inaczej)

Wewnątrz: nie stosuje 
się,
Na zewnątrz: klimat 
umiarkowany

4.5 Odporność na korozję Typowa instalacja 
wewnętrzna/zewnętrzna

4.6 Temperatura otoczenia – dolna granica Wewnątrz: –5°C
Na zewnątrz: –25°C

4.7 Temperatura otoczenia – górna granica 40°C

4.8 Temperatura otoczenia – średnia dobowa (24 h) 35°C

4.9 Maksymalna wilgotność względna Wewnątrz: 50% przy 40°C
Na zewnątrz: 100% przy 
25°C

4.10 Stopień zanieczyszczenia (otoczenia) 2

4.11 Wysokość instalowania < 2000 m

4.12 Środowisko EMC (A lub B) A/B

4.13 Specjalne warunki pracy (np. wibracje, kondensacja, duże 
zanieczyszczenie, środowisko korozyjne, silne pola elektryczne 
lub magnetyczne, grzyb, małe gryzonie, ryzyko wybuchu, duże 
wibracje i drgania, trzęsienia ziemi)

Brak specjalnych 
warunków pracy

5 Sposób instalowania 

5.1 Typ Standardowa konstrukcja 
producenta

5.2 Konstrukcja stacjonarna/ruchoma Stacjonarna 

5.3 Maksymalne wymiary całkowite i ciężar Standardowa konstrukcja 
producenta, zgodnie 
z przeznaczeniem

5.4 Typ przewodów zewnętrznych Standardowa konstrukcja 
producenta

5.5 Kierunek wprowadzenia przewodów zewnętrznych Standardowa konstrukcja 
producenta

5.6 Materiał przewodów zewnętrznych Miedź

5.7 Zewnętrzne przewody fazowe, przekrój i zakończenia Jak określono w normie

5.8 Przekrój i zakończenie zewnętrznych przewodów PE, N PEN Jak określono w normie

5.9 Wymagania odnośnie identyfikacji zacisków Standardowa konstrukcja 
producenta
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Nr Funkcje i właściwości określone przez operatora/projektanta
Priorytet standardu 

konstrukcyjnego
[jeżeli występuje]113

Wymagania 
użytkownika/
projektanta114

6. Przechowywanie 

6.1 Maksymalne wymiary i ciężar jednostki transportowej Standardowa konstrukcja 
producenta

6.2 Sposób transportu (np. wózek widłowy, dźwig) Standardowa konstrukcja 
producenta

6.3 Warunki środowiskowe inne niż warunki pracy Jak warunki pracy

6.4 Pakowanie Standardowa konstrukcja 
producenta

7. Rozmieszczenie aparatury

7.1 Dostęp do urządzeń obsługiwanych ręcznie Osoby 
niewykwalifikowane 

7.2 Lokalizacja urządzeń obsługiwanych ręcznie Łatwo dostępne 

8. Konserwacja i możliwości rozbudowy

8.1 Wymagania odnośnie dostępności podczas pracy przez osoby 
niewykwalifikowane; wymagania obsługi urządzeń lub zmiany 
komponentów podczas pracy zestawu 

Ochrona podstawowa 

8.2 Wymagania odnośnie dostępności podczas przeglądów 
i podobnych czynności 

Brak wymagań

8.3 Wymagania odnośnie dostępności podczas konserwacji 
w czasie pracy wykonywanych przez wykwalifikowane osoby

Brak wymagań 

8.4 Wymagania odnośnie dostępności podczas pracy w zakresie 
rozbudowy przez wykwalifikowane osoby

Brak wymagań 

8.5 Sposób przyłączania jednostek funkcjonalnych Standardowa konstrukcja 
producenta

8.6 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim do wewnętrznych 
części czynnych podczas konserwacji lub rozbudowy (np. 
jednostki funkcjonalne, szyny główne, szyny rozdzielcze) 

Brak wymagań 
odnośnie ochrony 
podczas konserwacji lub 
rozbudowy

9 Zdolność prądowa 

9.1 Prąd znamionowy zestawu Ina (A) < 250 A

9.2 Prąd znamionowy obwodów Inc (A) < 125 A

9.3 Znamionowy współczynnik obciążenia Zgodnie z normą 

9.4 Stosunek przekroju poprzecznego przewodu neutralnego (N) 
do przewodów fazowych: przewody fazowe o przekroju do 
16 mm2 włącznie.
(Prąd w przewodzie neutralnym może występować pod 
wpływem harmonicznych lub wskutek innych warunków, które 
wymagają większego przekroju poprzecznego przewodu N).

100%

9.5 Stosunek przekroju poprzecznego przewodu neutralnego 
(N) do przewodów fazowych: przewody fazowe o przekroju 
powyżej 162 mm.
(Prąd w przewodzie neutralnym może występować pod 
wpływem harmonicznych lub wskutek innych warunków, które 
wymagają większego przekroju poprzecznego przewodu N).

50% (min. 16 mm2)
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11.3 Weryfikacja	konstrukcji118

Weryfikacja konstrukcji dla zestawów rozdzielnic głównych i sterownic oraz rozdzielnic tablicowych przeznaczonych 
do obsługiwania przez osoby postronne zgodnie z IEC EN 61439, Część 2:2012-07-01 oraz Część 3:2013-6-01

Typ zestawu rozdzielnicy i sterownicy 

Producent 

Numer identyfikacyjny 

Data produkcji 

Podpunkt w normie 
IEC EN 61439-1 Weryfikacja konstrukcji – cechy podlegające weryfikacji

Weryfikacja 
możliwa 
przez118



10.2 Wytrzymałość materiałów i części

Pusta 
obudowa 
zgodnie 
z EN 62208

10.2.1 do 10.2.7 Uwagi ogólne do weryfikacji: zgodność mechaniczna, elektryczna 
i termiczna z wymaganiami punktów 10.2.1 do 10.2.7 
(wyniki sprawdzenia poszczególnych punktów 10.2.1 do 10.2.7)

Kontrola
Ocena

10.3 Stopień ochrony obudowy (klasa ochrony IP…) Kontrola

Ocena

10.4 Odległości i odstępy izolacyjne Kontrola

10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym oraz ciągłość przewodów 
ochronnych 

Skuteczna ciągłość uziemienia pomiędzy dostępnymi częściami 
przewodzącymi zestawu a obwodem ochronnym
Maksymalna rezystancja 0,1 Ω przy prądzie probierczym 
przynajmniej 10 A (AC lub DC).

Kontrola

Wytrzymałość zwarciowa obwodu uziemienia ochronnego Kontrola

Porównanie 
z konstrukcją 
wzorcową

10.6 Instalowanie wyposażenia Ocena

10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne Ocena

10.8 Zaciski dla przewodów zewnętrznych Ocena

10.9 Właściwości dielektryczne 

Napięcie izolacji Kontrola 

Napięcie udarowe Kontrola

Ocena

10.10 Weryfikacja przyrostu temperatury Kontrola

Porównanie 
z konstrukcją 
wzorcową

Ocena

118 Wyniki kontroli i obliczeń dołączane są do niniejszej weryfikacji.
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Podpunkt w normie 
IEC EN 61439-1 Weryfikacja konstrukcji – cechy podlegające weryfikacji

Weryfikacja 
możliwa 
przez118



10.11 Wytrzymałość zwarciowa Kontrola

Porównanie 
z konstrukcją 
wzorcową

10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Kontrola

Ocena

10.13 Działanie mechaniczne Kontrola

Sprawdzający (Nazwisko) Pieczątka firmowa

Data:

Miejsce:

Podpis sprawdzającego: 
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11.4 Weryfikacja	wyrobu119

Weryfikacja wyrobu dla zestawów rozdzielnic głównych i sterownic oraz rozdzielnic tablicowych przeznaczonych 
do obsługiwania przez osoby postronne zgodnie z IEC EN 61439, Część 2:2012-07-01 oraz Część 3:2013-06-01

Typ zestawu rozdzielnicy i sterownicy 

Producent 

Numer identyfikacyjny 

Data produkcji 

Podpunkt w normie 
IEC EN 61439-1 Weryfikacja konstrukcji – cechy podlegające weryfikacji

Weryfikacja 
możliwa 
przez119



11.2 Stopień ochrony obudowy Kontrola 
wzrokowa

11.3  Odległości Kontrola 
wzrokowa

Pomiar

11.3 Odstępy

Mniejsze niż wartości w Tabeli 1 normy EN 621439-1 Kontrola

Nie większe niż wartości w Tabeli 1 normy EN 61439-1 Pomiar/
kontrola

Większe niż wartości w Tabeli 1 normy EN 61439-1 Kontrola 
wzrokowa

11.4 Ochrona przeciwporażeniowa oraz ciągłość przewodów ochronnych 

Ochrona podstawowa, ochrona przy uszkodzeniu, ochrona 
dodatkowa

Kontrola 
wzrokowa

Dokręcone połączenia śrubowe obwodów ochronnych Kontrola 
wyrywkowa 

11.5 Rozmieszczenie aparatów Kontrola 
wzrokowa 

11.6 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne 

Sprawdzenie dokręcenia połączeń przewodów Kontrola 
wyrywkowa 

Zgodność wykonania oprzewodowania z instrukcjami producenta 
(instrukcjami montażowymi)

Kontrola 
wzrokowa

11.7 Sprawdzenie połączeń zewnętrznych kabli przyłączeniowych na 
zgodność z instrukcjami montażowymi producenta 

Kontrola 
wzrokowa

11.8 Działanie mechaniczne Kontrola 

11.9 Właściwości dielektryczne 

Sprawdzenie napięcia izolacji Kontrola

Pomiar izolacji (tylko dla zestawów rozdzielnic i sterownic 
z urządzeniami nadprądowym i do 250 A po stronie zasilania).

Kontrola

11.10 Oprzewodowanie, funkcjonalność operacyjna

Kompletność oznaczeń i dokumentacji Kontrola 
wzrokowa 

Próby funkcjonalne złożonego zestawu rozdzielnicy i sterownicy Kontrola 

119 Wyniki kontroli i obliczeń dołączane są do niniejszej weryfikacji.
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Sprawdzający (Nazwisko) Pieczątka firmowa

Data:

Miejsce:

Podpis sprawdzającego: 



Polska
Internet: www.eaton.pl
                www.cooperindustries.pl

Eaton Electric Sp. z o.o. 
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel.: (58) 554 79 00, 10 
fax: (58) 554 79 09, 19
e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Biuro Katowice
40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188b
tel.: (32) 258 02 90
fax: (32) 258 01 98
e-mail: pl-katowice@eaton.com

Biuro Poznań
61-131 Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 88 bud. C
tel./fax: (61) 863 83 55
tel./fax: (61) 867 75 44
e-mail: pl-poznan@eaton.com

Biuro Warszawa
02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45a
tel.: (22) 320 50 50
fax: (22) 320 50 51
e-mail: pl-warszawa@eaton.com

Firma Eaton dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp 
do niezawodnej, wydajnej i bezpiecznej energii elektrycznej 
zawsze wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Korzystając 
z bezkonkurencyjnych zasobów wiedzy w zarządzaniu energią 
elektryczną w różnych branżach, eksperci firmy Eaton tworzą 
zindywidualizowane i zintegrowane rozwiązania, pozwalające 
zrealizować najważniejsze wyzwania, stojące przed klientami.

Jako firma koncentrujemy się na dostarczaniu właściwych 
rozwiązań do określonych zastosowań. Ale dla zleceniodawców 
liczy się coś więcej, niż tylko innowacyjne produkty. W firmie Eaton 
szukają oni niesłabnącego zaangażowania w osobiste wsparcie, 
wynikającego z nadania przez nas najwyższego priorytetu właśnie 
sukcesowi klienta. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej www.eaton.pl 

Najświeższe informacje o produktach znajdą 
Państwo na stronach internetowych oraz 
portalach społecznościowych.

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie
71110 Morges, Switzerland
Eaton.eu 

© Eaton Electric Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Listopad 2014

Eaton jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy Eaton Corporation.

Wszystkie znaki towarowe są
własnością ich właścicieli.

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.


