HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o.

HABeR-M

SYSTEM
ROZDZIELNIC
DO 1600A

HABeR-M

System rozdziału energii do 1600A

• System rozdzielnic niskonapięciowych na bazie wyłączników kompaktowych

do 1600 A i rozłączników bezpiecznikowych, przeznaczony do rozdziału energii

• Elastyczność systemowych konstrukcji pozwala konstruktorowi łatwo i szybko
konﬁgurować potrzebne aplikacje z typowych bloków aparatowych.

w infrastrukturach budynków i przemyśle.

• Jako producent przygotowujemy niezbędną dokumentację techniczną,

w dowolne typy aparatów renomowanych producentów: Siemens, ABB,

• Gwarantujemy krótkie terminy dostaw oraz elastyczność potrzebną przy

• System oparty jest na aparaturze Moeller Electric, może być także wyposażany
Legrand i innych.

• System przebadany i certyﬁkowany w pełnym zakresie badań TTA/PTTA
w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie.

dokonujemy niezbędnych prób i testów oraz wystawiamy deklarację producenta.

dokonywaniu zmian w projektach.

• Klient ma zawsze zagwarantowany profesjonalny serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.

• Do dyspozycji Klienta pozostaje Dział Techniczny do którego można kierować
pytania na tematy związane z systemem: +48 82 564 07 11.

Dane ogólne
Normy

PN EN 60439-1

Temperatura otoczenia
Wysokość instalacji n.p.m.

˚C
m

-5 do +40, średnia wartość z 24 godzin: +35
1000

Klasa izolacji

pierwsza

Stopień ochrony

IP 30/31/43

Warunki ustawienia

Wewnątrz pomieszczenia wg IEC EN 60529

Wymiary:

Wysokość
Szerokość
Głębokość

mm

1950
400, 500, 600, 800, 1000, 1200
600

Cokół segmentowy

mm

100, innych na zamówienie

Wymiary modułów zabudowy

mm

25 i wielokrotność

Pole zabudowy aparatami

mm

1800 mm

Podział wewnętrzny

Forma 2b do 3b

HABeR-M

Konstrukcja systemu
• Konstrukcja nośna skręcana z pionowych i poziomych elementów wykonanych
z blachy o grubości 2 mm.

• Pokrywy boczne korpusu wykonane z proﬁlowanej blachy stalowej ocynkowanej
o grubości 1,25 mm.

• W bokach pól wykonane są wyłamywane otwory do prowadzenia szyn
zbiorczych i rozgałęźnych dla rozłączników listwowych pionowych.

W skrajnych polach, są one zamykane specjalnymi przykręcanymi pokrywami.

• Drzwi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm, z zamkami
jednopunktowymi i dolnymi otworami pod wentylację.

• Drzwi o wysokości pełnej i 2/3 mogą być wykonane ze wstawką przezroczystą
z tworzywa PCV.

• System paneli do montażu aparatury kontrolnej bez konieczności otworowania
gotowych drzwi.

• Pojedyncze obudowy łączy się ze sobą poprzez skręcanie w zestawy w celu
osiągnięcia wymaganej konﬁguracji.

• Rozdzielnica dostarczana jest na segmentowym cokole o wysokości 100 mm.
• Kable i przewody wprowadzane są do rozdzielnic przez różnego rodzaju
przepusty kablowe dostosowane do stopnia szczelności obudowy.

• Wszystkie pola do transportu montowane są oddzielnie na typowe palety
drewniane.

Elektryczne wielkości znamionowe
Znamionowe napięcie izolacji Ui
Znamionowe napięcie robocze Ue
Częstotliwość znamionowa

Mechaniczne wielkości znamionowe

V

1000

Konstrukcja nośna

690

Materiał/grubość blachy

V
Hz

50-60

skręcana
mm

blacha stalowa pokryta alucynkiem;
pokrywy 1,25 / drzwi 1,5

Prąd znamionowy głównych szyn
zbiorczych

A

800

1000

1250

1600

Pokrycie powierzchni

Wszystkie pokrywy i drzwi
malowane proszkowo

Znamionowa wytrzymałość
na prąd krótkotrwały Icw (1s)

kA

31,5

31,5

31,5

45

Kolor pokrycia farbą

RAL 7032, struktura (inny na zamówienie)

Kąt otwarcia drzwi

Znamionowa wytrzymałość
na prąd szczytowy Ipk

kA

65

65

65

95

160° dla indywidualnej i szeregowej
zabudowy

HABeR-M

Przegląd systemu

P

HABeR-M typ pola P

• Pola zasilające, odbiorcze lub sprzęgające do 1600A
• Wyłączniki montowane na stałe lub wysuwne,

FV

FHV

HABeR-M typ pola FV, FHV i FH

• Pola odejściowe, jednoprzedziałowe lub

dwuprzedziałowe, przystosowane do montażu:

3- lub 4-polowe łączenie

– rozłączników bezpiecznikowych listwowych

Prąd znamionowy od 800 do 1600 A

– rozłączników bezpiecznikowych poziomych

• Napięcie pracy do 690 V AC

Wytrzymałość zwarciowa do Icw = 45 kA (1s.)

• Szerokości pola: 400/600 mm
• Przyłącze od góry lub od dołu, dla kabli oraz
szynoprzewodów

• Wygrodzone przedziały funkcjonalne: zasilania,
wyłącznikowy i pomiarowy

pionowych NSL 1-4a do 630A
NSL 00 do 160A

• Konﬁguracja z odpowiednich bloków aparatowych
• Szerokość pola:
400/500/600/800 mm lub
400+600 / 600+400 mm

• Przyłącze kablowe od góry lub dołu

FH

HABeR-M

Przegląd systemu

MFH

HABeR-M typ pola MFH

• Pola odejściowe, dwuprzedziałowe
przystosowane do montażu:

– wyłączników kompaktowych do 630A
– rozłączników bezpiecznikowych

listwowych poziomych NSL 00 do 160 A

– w układzie poziomym

• Szerokość pola:

400+600/600+400/600+600 mm

• Przyłącze kablowe od góry lub dołu

MH

MV

HABeR-M typ pola MH i MV

• Pola odejściowe, dwuprzedziałowe

i jednoprzedziałowe, przystosowane do montażu:
– wyłączników kompaktowych do 630A
– w układzie poziomym i pionowym

• Konﬁguracja z odpowiednich bloków aparatowych
• Szerokość pola:
400 / 600 mm lub

400+600/600+400/600+600 mm

• Przyłącze kablowe od góry lub dołu

BK

HABeR-M typ pola BK

• Pola do kompensacji mocy biernej
• Panel z regulatorem na drzwiach
• W jednej sekcji montaż układu do

kompensacji do 400 kVar z dławieniem 7%
i 600 kVar bez dławienia

• Bloki kompensacyjne budowane jako panele
• Szerokość pola:
600/800/1000/1200 mm

• Wentylacja grawitacyjna lub wymuszona

HABeR-M

Połączenia szynowe główne
Układ mostu szynowego górnego

• System szyn zbiorczych z izolatorami przepustowymi w układzie płaskim,
prowadzone po tylnej ścianie obudowy na dwóch poziomach.

• Przyjęto układ dwóch szyn na fazę w rozstawie 70 mm.
• Szyna neutralna N wykonana jest w pełnym wymiarze fazowym.

Do zasilania instalacji z dużą asymetrią obciążenia szyna N występuje
w podwójnym wymiarze.

PE
N

L3
L2
L1

• Połączenia szyn odbywa się za pomocą śrub, bez konieczności otworowania
szyn prądowych, przy użyciu specjalnych krzyżaków zapobiegającym

rozchodzeniu się szyn podczas skręcania.

• Szyny na długości, dzielone są tak jak przedziały poszczególnych pól i łączone
na specjalne łącza widełkowe między sobą.

L1
L2
L3

• Zastosowanie specjalnych podkładek kontaktowych, śrub o odpowiedniej

twardości i kontrola docisku przy użyciu kluczy dynamometrycznych zapewnia

N
PE

należytą jakość połączeń.

Przekroje szyn zbiorczych w zależności od prądu znamionowego
Prąd znamionowy
szyn zbiorczych
Szyny L1-L2-L3

800
2*P20*10 mm

Szyna ochronna PE
Szyna ochronna N i PEN

1000

1250

2*P30*10 mm

2*P40*10 mm

1600
2*P50*10 mm

P40*5 mm
2*P30*10 mm

2*P30*10 mm

2*P40*10 mm

2*P40*10 mm

HABeR-M

Elastyczność, bezpieczeństwo, pewność

Dokładna produkcja – podstawą jakości HABeR
Jako Producent systemu HABeR posiadamy niezbędną wiedzę techniczną
i doświadczenie w zakresie budowy i parametrów tego systemu. Możemy
dopasować i wykonać połączenia kablowe lub przewodem szynowym
pól rozdzielnicy według indywidualnych wymagań naszych Klientów.

Pewność testów bezpieczeństwa
Każdy z montowanych bloków aparatowych, stacjonarnych czy wysuwnych
oraz każda sekcja przechodzą specjalne końcowe testy. Pełne testowanie
systemów rozdzielnic zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla personelu,
systemu rozdzielnic oraz niezawodność dostaw energii.

Satysfakcja Naszych Klientów
Naszym Klientom zapewniamy niezbędne konsultacje aby znaleźć najlepsze
rozwiązania dla ich potrzeb. W tym celu używamy najlepszych narzędzi
do projektowania rozdzielnic, tworzymy niezbędne dokumentacje i jesteśmy
elastyczni podczas planowania.

HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Wyszyńskiego 2b
tel. +48 82 564 07 11, fax +48 82 565 39 85
haber@hulanicki-bednarek.com.pl
www.haberenergia.pl

Biuro Regionalne HABeR-Centrum
tel/fax +48 22 339 01 74
kom. +48 668 873 205, 503 084 820
662 363 640
warszawa@hulanicki-bednarek.com.pl
poznan@hulanicki-bednarek.com.pl

Biuro Regionalne HABeR-Południe
tel/fax +48 12 633 84 26
kom. +48 660 778 142, 660 778 143
696 094 193
krakow@hulanicki-bednarek.com.pl
Region Wschodni
kom. +48 608 294 288, 660 687 618
chelm@hulanicki-bednarek.com.pl
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