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Moeller- kompetencja i doświadczenie
0www.moeller.pl- strona domowa firmy Moeller

Moeller oferuje Państwu optymalną ofertę 
produktów i usług. Odwiedźcie Państwo nasze 
strony internetowe. Znajdziecie tam Państwo 
wszystko o firmie Moeller, np.:
• aktualne informacje o produktach firmy

Moeller,
• adresy biur handlowych Moeller i 

przedstawicielstw na całym świecie,

• informacje o grupie firm Moeller,
• artykułu prasowe i fachowe,
• referencje,
• terminy targów i wydarzeń,
• wsparcie techniczne 

http://www.moeller.pl 

Po kliknięciu myszką otrzymają Państwo poradę 
techniczną, dotyczącą wszystkich produktów 
Moeller. Do tego także porady FAQs 
(Frequently Asked Questions), update, moduły 

software, pliki PDF do pobrania, programy demo i 
wiele innych.
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Książka układów połączeń elektrycznych
Internet 
Szybko i bez komplikacji odnajdą Państwo 
pożądane informacje:
• Pliki PDF do pobrania

– katalogi
– podręczniki i wskazówki montażowe
– informacje o produktach, takie jak broszury, 

pomoce w doborze, fachowe artykuły 
techniczne, oświadczenia zgodności i
naturalnie

– książkę układów połączeń elektrycznych 
Moeller

• Software do pobrania
– wersje demo
– aktualizacje

Poprzez e-mail mogą Państwo przesłać zapytania 
bezpośrednio do doradzcy technicznego czy
specjalisty. Po prostu wysyłają Państwo formularz 
e-mailowy, wybrany odpowiednio do Państwa 
wymagań, do specjalistów Moeller.
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Internet 
0Katalog elektroniczny 

Zawsze aktualny na CD-ROM
Od informacji, poprzez wybór, aż do zamówienia. 
To i wiele innych rzeczy oferuje Państwu katalog 
elektroniczny.

Mają Państwo szybki dostęp do ponad 15.000 
produktów Moeller z dziedzin systemów automa-
tyzacji, techniki napędowej, wyłączników prze-
mysłowych i systemów rozdziału energii.

Serwis
Podczas niezaplanowanych przestojów maszyn i 
instalacji, zakłóceń systemowych i awarii 
urządzeń otrzymują Państwo kompetentną i 
szybką telefoniczną pomoc. Czas reakcji
pracowników serwisu - do 8 godzin.

W przypadku awarii:
Tel. Komórkowy 694 430 916

Serwis doradczy
W godzinach pracy wspomagani są Państwo od 
uruchomienia, poprzez pytania dotyczące zastoso-
wań aż po analizę zakłócenia, która nastąpić 
może również dzięki zdalnej diagnostyce.

Telefonicznie kontaktują się Państwo z specja-
listami firmy Moeller z dziedzin automatyzacji, 
napędów, rozdziału energii niskiego napięcia lub 
wyłączników pod numerem:

Tel.: +48 (58) 55 47 951
(pn. – piąt. 08:00 – 17:00)

Ponadto oferujemy Państwu indywidualne umowy 
dotyczące doradztwa, skonstruowane na Państwa 
specjalne potrzeby.

Pytania w tym zakresie prosimy przesyłać na 
następujący adres e-mail:
gdansk@moeller.pl 
Dalsze informacje znajdą Państwo na:
www.moeller.pl 
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Książka układów połączeń elektrycznych
Koncepcja rozdziału energii firmy Moeller
System rozdzielnic niskiego napięcia do samodzielnego montażu

Oferta systemowa xEnergy

xEnergy jest systemem rozdzielnic niskiego napię-
cia dla prądów od 1600A do 4000 A.

Oferta systemowa x Energy firmy Moeller ułożona 
została optymalnie do potrzeb bezpiecznego rozd-
ziału energii.

Składają się na nią:
• wyłączniki i urządzenia zabezpieczające,
• systemy zabudowy,
• obudowy,narzędzia,serwis

System xEnergy firmy Moeller jest jednolitą plat-
formą techniczna, składającą się z elementów 
konstrukcyjnych i aparatury i pozwalającą na 
budowę urządzeń rozdzielczych o wysokich 
parametrach, z zachowaniem przejrzystości i eko-
nomiczności.

Dzięki optymalnej adaptacji mechanicznej kompo-
nentów szafy rozdzielczej do wyłączników.
Moeller uzyskuje się niewielkie czasy montażowe 
i znaczną elastyczność.
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Koncepcja rozdziału energii firmy Moeller
0Badania typu kompletnych jednostek, składają- 
cych się z wyłączników, systemów zabudowy i 
obudów, zgodnie z normą IEC EN 60439, gwaran-
tują wysoki poziom bezpieczeństwa.

W xEnergy przyjęto zasadę konstrukcji 
modułowej, zawierającej dokładnie pasujące 
moduły montażowe z badaniami typu, zgodnie z 
IEC 60439. System modułów montażowych, 
dostępny od Form 1 do Form 4, konstruowany jest 
z uwzględnieniem lokalnych przepisów instala-
cyjnych (DIN VDE, CEI, NF, UNE). Wszystkie ważne 
kombinacje wyłączników o odpowiednim stopniu 
ochrony do 4000 A posiadają badania typu.

Cechy produktu
• jasny podział na przestrzenie funkcyjne do Form 

4b
• obudowa do montażu szeregowego lub 

pojedynczego
• stopień ochrony IP 31 lub IP55
• szyny główne montowane z tyłu do 4000 A
• szyny główne montowane u góry do 3200 A
• wszystkie elementy wbudowywane jako TTA
• systemy sieciowe TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT

Pola zasilające XP
• zasilania, odpływy lub sprzęgła z wyłącznikami 

mocy NZM4 lub IZM do 4000 A
• montaż stacjonarny lub technika wysuwna
• 3- lub 4-biegunowe wyłączniki mocy
• podłączenie kabli lub szynoprzewodów z góry 

lub z dołu
0-7
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 Pola odpływowe XF
• odpływy z wyłącznikami PKZ lub NZM do 630 A
• zasilania albo odpływy z wyłącznikami mocy 

NZM4 do 1600 A
• montaż stacjonarny lub technika wysuwna (630 

do 1600 A)
• 3- lub 4-biegunowe wyłączniki mocy
• podłączenie kabli z góry lub z dołu

Pola odpływowe XF do rozłączników
bezpiecznikowych
• odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi 

SASIL do 630 A, technika wtykowa, montaż pio-
nowy lub poziomy

• odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi SL 
do 630 A, montaż stacjonarny, pionowy

• 3- biegunowe
• podłączenie kabli z góry lub z dołu
0-8
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0Pola do swobodnej zabudowy XG 
• zabudowa na płycie lub płytach montażowych
• indywidualne elementy montażu stacjonarnego 

na płytach montażowych do 630 A, np. układy 
łagodnego rozruchu, przemienniki częstotli-
wości, kompensacja mocy biernej

• technika sterownicza systemy adapterów xStart
0-9
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 Modułowy system rozdzielnic MODAN® 

Modan jest zaawansowanym systemem 
rozdzielnic kasetowych z badaniem typu (TTA). 
Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie 
energia musi być dostarczana w sposób 
niezawodny, bezpieczny i bezprzerwowy oraz w 
sytuacjach gdy sterowanie silnikami musi być 
zintegrowane z procesami automatyki.
MODAN łączy w sobie maksymalnie dużą elastycz-
ność z bezpieczeństwem i długoterminową ekono-
micznością. Proste projektowanie, bezpieczne 
uruchomienie i bezawaryjna eksploatacja poprzez 
kasetowy sposób budowy z produktami firmy 
Moeller, służącymi do załączania, zabezpieczania, 
sterowania i wizualizacji.

System ochrony przed skutkami zwarć łukowych 
ARCON® można w łatwy sposób zintegrować w 
celu uzyskania należytej ochrony personelu i 
instalacji.

MODAN® P – Power
• napięcie robocze 400 do 690 VAC
• prąd znamionowy 630 do 6300 A
• odporność zwarciowa do 100 kA (1 s)
• podłączenie z góry lub z dołu dla kabli lub 

szynoprzewodów
• wewnętrzny podział do Form 4b
0-10
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0MODAN® F – Fixed
• pole dla maksymalnie 18 modułów montażu 

stacjonarnego do odpływów energii i starterów 
silnika lub

• pole dla maksymalnie 30 rozłączników 
bezpiecznikowych

• wewnętrzny podział do Form 4b

MODAN® F – Fixed
• odpływy energii do 630 A
• startery silników do 90 kW
• moduł montowany jest stacjonarnie, tzn. 

wszystkie podłączenia elektryczne są 
podłączeniami śrubowymi

• ekonomiczny i prosty montaż
0-11
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 MODAN® R – Wtykowy
• pole dla maksymalnie 18 modułów montażu 

wtykowego do odpływów energii i starterów 
silnika lub

• pole dla maksymalnie 27 rozłączników 
bezpiecznikowych

• elastyczna rozbudowa dzięki stykom wtykowym
• elementy wtykowe wymienialne pod napięciem
• prosta konserwacja i zredukowany czas 

przestoju

Moduły montażu wtykowego
• odpływy energii do 630 A 
• układy rozruchowe do 90 kW
• moduł montowany jest wtykowo
0-12



Książka układów połączeń elektrycznych
Koncepcja rozdziału energii firmy Moeller

Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05
0MODAN® W – Wysuwny
• pole dla maksymalnie 30 kaset wsuwanych do 

odpływów energii i starterów silnika
• duża gęstość upakowania
• jednolita, prosta obsługa we wszystkich

wielkościach kaset
• nie są wymagane specjalne narzędzia
• kasety wsuwane wymienialne pod napięciem
• wewnętrzny podział do Form 3b

MODAN dla kaset wsuwanych
• odpływy energii do 630 A
• startery silników do 200 kW
• kaseta jest w pełni wysuwana, tzn. wszystkie 

podłączenia elektryczne są podłączeniami 
wtykowymi

• wymienialność pod napięciem
• wszystkie pozycje łączeniowe zamykane
• jednoznaczny i dobrze widzialny wskaźnik 

wszystkich możliwych pozycji łączeniowych 
(praca, test, bez napięcia)
0-13
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 System ochrony przed skutkami zwarć łukowych ARCON® 

HSystem ochrony przed skutkami zwarć łukowych 
ARCON gwarantuje Państwu najwyższy stopień 
bezpieczeństwa personelu i instalacji, zwłaszcza 
w trakcie ciągłych procesów produkcyjnych. 
System oferuje ochronę dla prądów zwarciowych 
od 6 do 100 kAeff.
Łuki elektryczne wychwytywane są za pomocą 
czujników optycznych i prądowych. Jednostka 

obliczeniowa reaguje w momencie, kiedy 
zaistnieje sygnał optyczny lub prądowy. Następnie 
do urządzenia wykonawczego i do zasilających 
wyłączników mocy wysłany zostaje sygnał zwal-
niający. Zwarciowy łuk elektryczny zostaje wygas-
zony w przeciągu mniej niż 2 ms . Instalacja może 
być ponownie uruchomiona po usunięciu błędu i 
wymianie urządzenia wykonawczego.

a przekładnik prądowy
b liniowy czujnik optyczny +ARC-SL...
c elektroniczna jednostka obliczeniowa (Slave) 

+ARC-EL3
d elektroniczna jednostka obliczeniowa 

(Master) +ARC-EM
e urządzenie wykonawcze +ARC-AT

ARCON® – urządzenie wykonawcze

Kiedy elektroniczna jednostka obliczeniowa
reaguje, wszystko odbywa się w błyskawiczny 
sposób. Zanim łuk zwarciowy zdąży wyrządzić 
poważne szkody, ARCON® gasi go w ciągu 2 ms.

b

c d e a

ARC-EL3
IZMIZMARC-EM

ARC-AT
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0Indywidualne systemy obudów 

Bezkompromisowa jakość
Firma Moeller, certyfikowana wg ISO 9001 oferuje 
wraz ze swymi najnowocześniejszymi instalacjami 
produkcyjnymi najwyższą jakość i terminową 
dostawę.
Zautomatyzowane procesy wytwarzania troszczą 
się o duże szybkości obróbki przy zachowaniu 
niezmiennie wysokiego poziomu jakości.
Należą do nich także przyjazna środowisku natu-
ralnemu produkcja obudów i związana z nią pro-
dukcja całej palety oprzyrządowania.

Obudowy z blachy stalowej
Zastosowanie specyficznych dla określonego 
użycia obudów z blachy stalowej umożliwia 
budowniczemu sterowników szybkie i opłacalne 
zmontowanie urządzenia z uniknięciem kosztów, 
związanych z obróbką drzwi.
Indywidualne wielkość obudów mogą być łączone 
bez szwów bezpośrednio w otoczeniu maszyny.
Otrzymują Państwo:
• specjalne lakierowanie obudowy z blachy stalo-

wej i oprzyrządowania w rozmaitych kolorach 
wg skali RAL,

• uwzględniające wymagania klienta wycięcia w 
drzwiach i ścianach bocznych, np. do zamonto-
wania wyłączników, mierników i urządzeń 
sygnalizacyjnych.

Indywidualne uzbrajanie
W naszych zakładach produkujemy w sposób nie-
zwykle wydajny instalacje rozdzielcze, będące 
zarówno indywidualnymi rozwiązaniami pro-
blemów klientów, jak również kompletnymi ste-
rownikami seryjnymi, charakteryzującymi się 
wysokim standardem jakościowym, zgodnym z 
wytycznymi IEC i UL. Sekcja budowy sterowników 
firmy Moeller posiada wieloletnie doświadczenie 
w projektowaniu i wykonywaniu urządzeń przez-
naczonych dla różnych branż i zastosowań.
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