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Energia na w³aœciwych torach:
Uniwersalne systemy szynoprzewodów Siemensa

Budynki administracyjne, biurowce, centra handlowe, hotele, lotniska, statki 

czy centra wystawiennicze – wszystkie te miejsca maj¹ jedn¹ wspóln¹ cechê: 

wszêdzie jest potrzebna energia. Budynki przemys³owe i u¿ytecznoœci publicznej 

o¿ywaj¹ tak naprawdê dziêki przejrzystemu zaplanowaniu i skoordynowanemu 

dostarczeniu energii. Bezpieczny i elastyczny rozdzia³ tej energii zapewniaj¹ 

systemy szynoprzewodów Siemensa.

Teraz dziêki systemom CD-K, BD01, BD2, LD, LX oraz PEC maj¹ Pañstwo do dyspozycji 

kompletn¹ paletê szynoprzewodów Siemensa, które rzeczywiœcie s¹ w stanie sprostaæ 

ka¿demu zadaniu. Jako czêœæ konceptu Totally Integrated Power [ca³kowicie 

zintegrowanej energii] Siemensa systemy te zapewniaj¹ konsekwentnie uniwersalny 

i dopasowany do siebie rozdzia³ energii poczynaj¹c od œredniego napiêcia, poprzez 

niskie napiêcie a¿ do gniazdka wtykowego – ze wszystkimi zaletami ekonomicznymi 

wnoszonymi przez szynoprzewód.

Wszystkie systemy 
posiadaj¹ pe³ne 
badanie typu 
(ang. TTA / niem. TSK) 
zgodnie z IEC/EN 
60439-1 i -2

Du¿e obci¹¿enie 
ogniowe w przypadku 

kabli.

W przypadku instalacji 
kablowej nowe odbiorniki 

przy³¹czane s¹ przez 
dodatkowe podsystemy 

rozdzielcze przy 
podwy¿szonych kosztach 

i nak³adach czasowych.

£atwe projektowanie

Szynoprzewody Siemensa sprowadzaj¹ przep³yw energii 
na w³aœciwe tory. Prosto zaprojektowane: rozproszony 
rozdzia³ energii i przejrzysta budowa sieci u³atwiaj¹ 
planowanie i realizacjê. Pomagaj¹ w tym wydajne 
narzêdziowe programy projektowe, jak SIMARIS deSign, 
Busbarplan czy Busbar select. SIMARIS deSign 
dokonuje wymiarowania systemu rozdzia³u 
energii, podpowiada zastosowanie 
odpowiednich materia³ów oraz pokazuje 
wymiary dobranych rozdzielnic 
i systemów rozdzielczych.

Szybki monta¿

Do monta¿u szynoprzewodów wystarcz¹ dwie osoby, 
co pozwala zaoszczêdziæ czas i pieni¹dze w porównaniu 
z wymagaj¹c¹ du¿ych nak³adów instalacj¹ kabli. 
Oprócz tego dziêki bezpiecznej i ukierunkowanej 
technice ³¹czenia wykluczone s¹ praktycznie 
       b³êdy monta¿owe.

Bezpieczeñstwo dziêki du¿ej 
wytrzyma³oœci zwarciowej 
i minimalnemu obci¹¿eniu ogniowemu

Bezpieczeñstwo zapewnione fabrycznie: 
wysoka wytrzyma³oœæ zwarciowa. Zabezpieczenie 
zwarciowe umieszczone w pobli¿u odbiornika u³atwia 
znajdowanie usterek. Równie¿ jeœli chodzi o obci¹¿enie 
ogniowe ujawniaj¹ siê wyraŸne zalety: obci¹¿enie 
ogniowe systemu BD2 A-250 wynosi przyk³adowo 
1,32 kWh/m, a porównywalnego kabla 
(NYY 4 x 95/50 mm2) – 5,19 kWh/m. 
A do tego szynoprzewody nie zawieraj¹ halogenków.

Elastycznoœæ przy zmianach 
i rozbudowie

Pañstwa system rozdzia³u energii musi zostaæ 
dopasowany do aktualnych potrzeb? Dziêki 

szynoprzewodom mog¹ Pañstwo szybko osi¹gn¹æ 
ten cel. Skrzynki odp³ywowe i elementy systemowe 
zwiêkszaj¹ elastycznoœæ. Pañstwa instalacja mo¿e byæ 
bezproblemowo przebudowana – kosztowne czasy 
przestoju s¹ wyraŸnie skrócone.

Wypróbowane 
bariery ogniowe 
dla szynoprzewodów.

Skrzynki odp³ywowe 
na szynoprzewodach 
w pobli¿u odbiorników 
zapewniaj¹ przejrzystoœæ 
instalacji.

Szyna zamiast kabla
Mnóstwo zalet z ka¿dego punktu widzenia
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Energia na w³aœciwych torach:
Uniwersalne systemy szynoprzewodów Siemensa

Budynki administracyjne, biurowce, centra handlowe, hotele, lotniska, statki 

czy centra wystawiennicze – wszystkie te miejsca maj¹ jedn¹ wspóln¹ cechê: 

wszêdzie jest potrzebna energia. Budynki przemys³owe i u¿ytecznoœci publicznej 

o¿ywaj¹ tak naprawdê dziêki przejrzystemu zaplanowaniu i skoordynowanemu 

dostarczeniu energii. Bezpieczny i elastyczny rozdzia³ tej energii zapewniaj¹ 

systemy szynoprzewodów Siemensa.

Teraz dziêki systemom CD-K, BD01, BD2, LD, LX oraz PEC maj¹ Pañstwo do dyspozycji 

kompletn¹ paletê szynoprzewodów Siemensa, które rzeczywiœcie s¹ w stanie sprostaæ 

ka¿demu zadaniu. Jako czêœæ konceptu Totally Integrated Power [ca³kowicie 

zintegrowanej energii] Siemensa systemy te zapewniaj¹ konsekwentnie uniwersalny 

i dopasowany do siebie rozdzia³ energii poczynaj¹c od œredniego napiêcia, poprzez 

niskie napiêcie a¿ do gniazdka wtykowego – ze wszystkimi zaletami ekonomicznymi 

wnoszonymi przez szynoprzewód.

Wszystkie systemy 
posiadaj¹ pe³ne 
badanie typu 
(ang. TTA / niem. TSK) 
zgodnie z IEC/EN 
60439-1 i -2

Du¿e obci¹¿enie 
ogniowe w przypadku 

kabli.

W przypadku instalacji 
kablowej nowe odbiorniki 

przy³¹czane s¹ przez 
dodatkowe podsystemy 

rozdzielcze przy 
podwy¿szonych kosztach 

i nak³adach czasowych.

£atwe projektowanie

Szynoprzewody Siemensa sprowadzaj¹ przep³yw energii 
na w³aœciwe tory. Prosto zaprojektowane: rozproszony 
rozdzia³ energii i przejrzysta budowa sieci u³atwiaj¹ 
planowanie i realizacjê. Pomagaj¹ w tym wydajne 
narzêdziowe programy projektowe, jak SIMARIS deSign, 
Busbarplan czy Busbar select. SIMARIS deSign 
dokonuje wymiarowania systemu rozdzia³u 
energii, podpowiada zastosowanie 
odpowiednich materia³ów oraz pokazuje 
wymiary dobranych rozdzielnic 
i systemów rozdzielczych.

Szybki monta¿

Do monta¿u szynoprzewodów wystarcz¹ dwie osoby, 
co pozwala zaoszczêdziæ czas i pieni¹dze w porównaniu 
z wymagaj¹c¹ du¿ych nak³adów instalacj¹ kabli. 
Oprócz tego dziêki bezpiecznej i ukierunkowanej 
technice ³¹czenia wykluczone s¹ praktycznie 
       b³êdy monta¿owe.

Bezpieczeñstwo dziêki du¿ej 
wytrzyma³oœci zwarciowej 
i minimalnemu obci¹¿eniu ogniowemu

Bezpieczeñstwo zapewnione fabrycznie: 
wysoka wytrzyma³oœæ zwarciowa. Zabezpieczenie 
zwarciowe umieszczone w pobli¿u odbiornika u³atwia 
znajdowanie usterek. Równie¿ jeœli chodzi o obci¹¿enie 
ogniowe ujawniaj¹ siê wyraŸne zalety: obci¹¿enie 
ogniowe systemu BD2 A-250 wynosi przyk³adowo 
1,32 kWh/m, a porównywalnego kabla 
(NYY 4 x 95/50 mm2) – 5,19 kWh/m. 
A do tego szynoprzewody nie zawieraj¹ halogenków.

Elastycznoœæ przy zmianach 
i rozbudowie

Pañstwa system rozdzia³u energii musi zostaæ 
dopasowany do aktualnych potrzeb? Dziêki 

szynoprzewodom mog¹ Pañstwo szybko osi¹gn¹æ 
ten cel. Skrzynki odp³ywowe i elementy systemowe 
zwiêkszaj¹ elastycznoœæ. Pañstwa instalacja mo¿e byæ 
bezproblemowo przebudowana – kosztowne czasy 
przestoju s¹ wyraŸnie skrócone.

Wypróbowane 
bariery ogniowe 
dla szynoprzewodów.

Skrzynki odp³ywowe 
na szynoprzewodach 
w pobli¿u odbiorników 
zapewniaj¹ przejrzystoœæ 
instalacji.
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System CD-K: 
Atrakcyjna konstrukcja 
pe³na energii

System BD01:
£atwe planowanie 
i bezpieczny rozdzia³

Po³¹czenia wtykowe umo¿liwiaj¹ 
szybki i nieskomplikowany monta¿ 
szynoprzewodów bez u¿ycia narzêdzi.

W dowolnych miejscach obudowy 
szynoprzewodu mo¿na ³atwo zawieszaæ 
powszechnie dostêpne systemy 
oœwietleniowe.

System CD-K, zaprojektowany do zastosowañ od 25 do 40 A, Je¿eli zmieni siê uk³ad instalacji, system CD-K mo¿na zdemontowaæ, 

dziêki swojej atrakcyjnej konstrukcji u¿ywany jest do a nastêpnie ponownie zainstalowaæ na nowym miejscu. Wybór 

ekonomicznego zasilania instalacji oœwietleniowych i innych jednego z wykonañ 2 x 25 A, 30 A i 40 A, mo¿liwoœæ kodowania 

ma³ych odbiorników w szczególnoœci tam, gdzie liczy siê elementów i miejsc odp³ywowych oraz wysokiej jakoœci budowa 

dobry wygl¹d: np. w domach towarowych, supermarketach powoduj¹, ¿e system CD-K staje siê pierwszym wyborem 

czy domach meblowych. Dziêki swojemu wysokiemu dla instalacji oœwietleniowych.

stopniowi ochrony IP54 œwietnie nadaje siê on te¿ 

do stosowania w innych miejscach, np. w szklarniach. Szybko i oszczêdnie

Po³¹czenia wtykowe zapewniaj¹ ukierunkowany i bezpieczny 

Elastyczny i niezawodny monta¿. Zapobiegaj¹ one powstawaniu b³êdów monta¿owych 

Regularnie rozmieszczone miejsca odp³ywowe umo¿liwiaj¹ i umo¿liwiaj¹ szybk¹ i oszczêdzaj¹c¹ koszty instalacjê 

najbardziej elastyczny wybór umiejscowienia odbiorników, bez wykorzystania specjalistycznych narzêdzi.

a dziêki mo¿liwoœci pod³¹czania odp³ywów pod napiêciem 

wszelkie póŸniejsze zmiany realizuje siê szybko. Ponadto 

z dowolnego miejsca mo¿na zasilaæ oprawy oœwietleniowe 

dowolnego producenta.

System CD-K - mo¿liwoœæ obustronnego 
zasilania na pocz¹tku lub koñcu 
szynoprzewodu.

s

Atrakcyjny wygl¹d systemu 

pozwala na jego monta¿ 

w widocznych miejscach.

Atrakcyjna konstrukcja pe³na 

energii w sk³adach budowlanych 

i centrach handlowych

Skrzynka zasilaj¹ca mo¿e byæ 
zainstalowana w dowolnym miejscu 
po³¹czenia.

Energia zawsze tam, gdzie jest ona 
potrzebna – dopasowanie do ró¿nych 
wymogów warsztatowych.

Elastycznoœæ we wszystkich kierunkach.

Skrzynki aparatowe tworz¹ przestrzeñ 
dla dodatkowych instalacji obok skrzynek 
odp³ywowych i zasilaj¹cych.

Doprowadzenie energii szynoprzewodami 
BD01 do miejsca, gdzie jest ona potrzebna 
w profesjonalnym studiu fotograficznym.

Zwarta budowa systemu 

BD01 s³u¿y niewielkiemu 

zapotrzebowaniu 

na miejsce.

System BD01 przeznaczony jest do zastosowañ od 40 do 160 A. 

Stosuje siê go g³ównie w rzemioœle i przemyœle do zapewnienia 

zasilania ma³ym odbiornikom, jak równie¿ systemowi CD-K.

Asymetryczna konstrukcja po³¹czeñ zapewnia bezb³êdn¹ instalacjê 

elementów szynoprzewodu. Ukierunkowany monta¿ odp³ywów 

na szynoprzewodzie oznacza wysokie bezpieczeñstwo 

dla personelu obs³uguj¹cego. Miejsca odp³ywów zabezpieczone 

s¹ ¿aluzjami, które otwieraj¹ siê automatycznie przy wsuwaniu 

skrzynki odp³ywowej i zamykaj¹ po jej zdjêciu.

Elastyczne zasilanie

Dostarczanie pr¹du w systemie BD01 odbywa siê za poœrednictwem 

modu³ów zasilaj¹cych zainstalowanych na pocz¹tku, na koñcu 

lub w œrodku. Mog¹ one byæ umieszczone w miejscach po³¹czeñ 

odcinków szynoprzewodu. Daje to mo¿liwoœæ elastycznego 

dostosowania siê do zmieniaj¹cych siê warunków lokalnych. 

Elastyczne elementy do zmiany kierunku umo¿liwiaj¹ 

dopasowanie siê do wszystkich uk³adów budynku.

Skrzynki odp³ywowe dostêpne s¹ w czterech wielkoœciach 

z mo¿liwoœci¹ indywidualnego ich wyposa¿ania, jak równie¿ 

ju¿ z wyposa¿eniem: zabezpieczenia (bezpieczniki, wy³¹czniki 

automatyczne) albo jako kombinacja zabezpieczeñ z gniazdami 

wtykowymi. Razem z wstêpnie okablowanymi skrzynkami 

aparatowymi uzyskuje siê w efekcie szereg ró¿norodnych 

rozwi¹zañ dla wielu zastosowañ. A ponadto cynkowana 

i lakierowana obudowa szynoprzewodów zapewnia optymaln¹ 

ochronê przed korozj¹.

£atwe projektowanie

Tylko jedna wielkoœæ dla piêciu ró¿nych obci¹¿alnoœci pr¹dowych 

oznacza minimalne zapasy magazynowe i nieskomplikowane 

projektowanie.

Ró¿ne pozycje monta¿owe – na sztorc lub p³asko – maj¹ na celu 

u³atwienie projektowania bez koniecznoœci zmniejszania 

obci¹¿alnoœci. Wyrafinowany system BD01, w którym elektryczne 

i mechaniczne po³¹czenie odcinków szynoprzewodu odbywa siê 

w czasie jednej operacji, oszczêdza czas przy instalacji i tym samym 

obni¿a koszty monta¿u.



System CD-K: 
Atrakcyjna konstrukcja 
pe³na energii

System BD01:
£atwe planowanie 
i bezpieczny rozdzia³

Po³¹czenia wtykowe umo¿liwiaj¹ 
szybki i nieskomplikowany monta¿ 
szynoprzewodów bez u¿ycia narzêdzi.

W dowolnych miejscach obudowy 
szynoprzewodu mo¿na ³atwo zawieszaæ 
powszechnie dostêpne systemy 
oœwietleniowe.

System CD-K, zaprojektowany do zastosowañ od 25 do 40 A, Je¿eli zmieni siê uk³ad instalacji, system CD-K mo¿na zdemontowaæ, 

dziêki swojej atrakcyjnej konstrukcji u¿ywany jest do a nastêpnie ponownie zainstalowaæ na nowym miejscu. Wybór 

ekonomicznego zasilania instalacji oœwietleniowych i innych jednego z wykonañ 2 x 25 A, 30 A i 40 A, mo¿liwoœæ kodowania 

ma³ych odbiorników w szczególnoœci tam, gdzie liczy siê elementów i miejsc odp³ywowych oraz wysokiej jakoœci budowa 

dobry wygl¹d: np. w domach towarowych, supermarketach powoduj¹, ¿e system CD-K staje siê pierwszym wyborem 

czy domach meblowych. Dziêki swojemu wysokiemu dla instalacji oœwietleniowych.

stopniowi ochrony IP54 œwietnie nadaje siê on te¿ 

do stosowania w innych miejscach, np. w szklarniach. Szybko i oszczêdnie

Po³¹czenia wtykowe zapewniaj¹ ukierunkowany i bezpieczny 

Elastyczny i niezawodny monta¿. Zapobiegaj¹ one powstawaniu b³êdów monta¿owych 

Regularnie rozmieszczone miejsca odp³ywowe umo¿liwiaj¹ i umo¿liwiaj¹ szybk¹ i oszczêdzaj¹c¹ koszty instalacjê 

najbardziej elastyczny wybór umiejscowienia odbiorników, bez wykorzystania specjalistycznych narzêdzi.

a dziêki mo¿liwoœci pod³¹czania odp³ywów pod napiêciem 

wszelkie póŸniejsze zmiany realizuje siê szybko. Ponadto 

z dowolnego miejsca mo¿na zasilaæ oprawy oœwietleniowe 

dowolnego producenta.

System CD-K - mo¿liwoœæ obustronnego 
zasilania na pocz¹tku lub koñcu 
szynoprzewodu.

s

Atrakcyjny wygl¹d systemu 

pozwala na jego monta¿ 

w widocznych miejscach.

Atrakcyjna konstrukcja pe³na 

energii w sk³adach budowlanych 

i centrach handlowych

Skrzynka zasilaj¹ca mo¿e byæ 
zainstalowana w dowolnym miejscu 
po³¹czenia.

Energia zawsze tam, gdzie jest ona 
potrzebna – dopasowanie do ró¿nych 
wymogów warsztatowych.

Elastycznoœæ we wszystkich kierunkach.

Skrzynki aparatowe tworz¹ przestrzeñ 
dla dodatkowych instalacji obok skrzynek 
odp³ywowych i zasilaj¹cych.

Doprowadzenie energii szynoprzewodami 
BD01 do miejsca, gdzie jest ona potrzebna 
w profesjonalnym studiu fotograficznym.

Zwarta budowa systemu 

BD01 s³u¿y niewielkiemu 

zapotrzebowaniu 

na miejsce.

System BD01 przeznaczony jest do zastosowañ od 40 do 160 A. 

Stosuje siê go g³ównie w rzemioœle i przemyœle do zapewnienia 

zasilania ma³ym odbiornikom, jak równie¿ systemowi CD-K.

Asymetryczna konstrukcja po³¹czeñ zapewnia bezb³êdn¹ instalacjê 

elementów szynoprzewodu. Ukierunkowany monta¿ odp³ywów 

na szynoprzewodzie oznacza wysokie bezpieczeñstwo 

dla personelu obs³uguj¹cego. Miejsca odp³ywów zabezpieczone 

s¹ ¿aluzjami, które otwieraj¹ siê automatycznie przy wsuwaniu 

skrzynki odp³ywowej i zamykaj¹ po jej zdjêciu.

Elastyczne zasilanie

Dostarczanie pr¹du w systemie BD01 odbywa siê za poœrednictwem 

modu³ów zasilaj¹cych zainstalowanych na pocz¹tku, na koñcu 

lub w œrodku. Mog¹ one byæ umieszczone w miejscach po³¹czeñ 

odcinków szynoprzewodu. Daje to mo¿liwoœæ elastycznego 

dostosowania siê do zmieniaj¹cych siê warunków lokalnych. 

Elastyczne elementy do zmiany kierunku umo¿liwiaj¹ 

dopasowanie siê do wszystkich uk³adów budynku.

Skrzynki odp³ywowe dostêpne s¹ w czterech wielkoœciach 

z mo¿liwoœci¹ indywidualnego ich wyposa¿ania, jak równie¿ 

ju¿ z wyposa¿eniem: zabezpieczenia (bezpieczniki, wy³¹czniki 

automatyczne) albo jako kombinacja zabezpieczeñ z gniazdami 

wtykowymi. Razem z wstêpnie okablowanymi skrzynkami 

aparatowymi uzyskuje siê w efekcie szereg ró¿norodnych 

rozwi¹zañ dla wielu zastosowañ. A ponadto cynkowana 

i lakierowana obudowa szynoprzewodów zapewnia optymaln¹ 

ochronê przed korozj¹.

£atwe projektowanie

Tylko jedna wielkoœæ dla piêciu ró¿nych obci¹¿alnoœci pr¹dowych 

oznacza minimalne zapasy magazynowe i nieskomplikowane 

projektowanie.

Ró¿ne pozycje monta¿owe – na sztorc lub p³asko – maj¹ na celu 

u³atwienie projektowania bez koniecznoœci zmniejszania 

obci¹¿alnoœci. Wyrafinowany system BD01, w którym elektryczne 

i mechaniczne po³¹czenie odcinków szynoprzewodu odbywa siê 

w czasie jednej operacji, oszczêdza czas przy instalacji i tym samym 

obni¿a koszty monta¿u.



System BD2: 
Du¿a moc 
w ma³ej przestrzeni

System LD:
Têdy pr¹d 
p³ynie bezpiecznie

Specyficzne wymagania dla 
stosowania na statkach – 
dla systemu BD2 to ¿aden problem.

Wysokie bezpieczeñstwo dla ludzi 
i urz¹dzeñ dziêki niewielkiemu 
obci¹¿eniu ogniowemu.

Dla zapewnienia 
zasilania do dyspozycji 
s¹ skrzynki odp³ywowe 

o zwartej budowie.

Do zapewnienia 

du¿ej elastycznoœci 

s³u¿¹ regularnie 

rozmieszczone 

odp³ywy systemu 

BD2. Szybki monta¿ 

systemu przy 

pomocy zacisku 

wtykowego 

do 400 A.

System BD2 stworzony zosta³ dla zastosowañ 

od 160 do 1250 A. Stosuje siê go do dostarczania 

energii odbiornikom œredniej wielkoœci oraz 

do zasilania mniejszych systemów BD01 i CD-K 

w du¿ych budynkach, jak równie¿ we wszystkich 

bran¿ach przemys³u.

Podwójne bezpieczeñstwo

Zabezpieczenie przed niew³aœciwym zamocowaniem 

skrzynek odp³ywowych oraz ukierunkowana kolejnoœæ 

monta¿u elementów podwy¿szaj¹ bezpieczeñstwo 

dla obs³ugi. W przypadku wyst¹pienia po¿aru bariery 

ogniowe chroni¹ przed emisj¹ gazów, oparów 

i wycieków. 

A w przypadku po¿aru sprawdzona i przetestowana 

konstrukcja gwarantuje nieprzerwan¹ pracê wa¿nych 

urz¹dzeñ elektrycznych (np. oœwietlenia awaryjnego) 

przez pewien okreœlony czas.

Odcinki szynoprzewodu o ró¿nej d³ugoœci oraz 

elementy naro¿ne, jak równie¿ elastyczne elementy 

do zmiany kierunku pozwalaj¹ na optymalne 

dostosowanie siê do wszystkich uk³adów budynku.

Ma³e zapotrzebowanie na miejsce

Du¿a iloœæ wstêpnie przygotowanych skrzynek odp³ywowych 

z ró¿norodnym wyposa¿eniem umo¿liwia uniwersalne 

wykorzystanie systemu BD2. Zwarta budowa pozwala 

oszczêdziæ miejsce przy pionowym prowadzeniu 

szynoprzewodów w szybach.

Tylko dwie wielkoœci mechaniczne dla w sumie dziewiêciu 

wielkoœci pr¹du oznaczaj¹ niewielkie stany magazynowe, 

jak równie¿ ³atwiejsze projektowanie. Niewielkie obci¹¿enie 

ogniowe wyraŸnie zmniejsza szkody powsta³e 

w wyniku po¿aru.

Równie¿ przemys³ stoczniowy coraz chêtniej korzysta 

z szynoprzewodów. Dla stosowania do rozdzia³u energii 

w pionowych kana³ach na wszystkich pok³adach oraz 

do zasilania kabin decyduj¹ce znaczenie ma bezpieczeñstwo 

podczas pracy, szczególnie niskie obci¹¿enie ogniowe, 

niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, szybkie i proste 

projektowanie oraz monta¿, ogromna elastycznoœæ, jak 

równie¿ mo¿liwoœæ montowania i zdejmowania skrzynek 

odp³ywowych pod napiêciem.

Dowolnie wyposa¿ane 
skrzynki odp³ywowe 

o pr¹dach znamionowych 
do 630 A mog¹ byæ 

instalowane pod napiêciem.

Elementy do zmiany kierunku 
pozwalaj¹ na optymalne 

dostosowanie siê do wszystkich 
uk³adów budynku

System LD umo¿liwia 

ekonomiczny przesy³ du¿ych 

iloœci energii w nowoczesnych 

zak³adach produkcyjnych.

System LD pokrywa zakres pr¹dowy od 1100 a¿ do 5000 A. 

Przesy³a on pr¹d miêdzy transformatorami, rozdzielnicami 

g³ównymi i podrozdzielnicami na wydzia³ach produkcyjnych 

o du¿ym zapotrzebowaniu na energiê, np. linie spawalnicze 

w przemyœle motoryzacyjnym czy piece przemys³owe.

Oddzielna szyna PE powoduje zwiêkszenie przekroju 

przewodu ochronnego oraz zapewnia ma³¹ impedancjê 

pêtli zwarciowej. Umo¿liwia to stosowanie d³ugich odcinków 

szynoprzewodów, jak równie¿ zapewnia zadzia³anie 

urz¹dzeñ ochronnych nawet dla d³ugich torów pr¹dowych.

Do wszystkich sieci

Wybór miêdzy systemem 4- i 5-przewodowym daje 

mo¿liwoœæ stosowania szynoprzewodów we wszystkich 

rodzajach sieci. Wysoka wytrzyma³oœæ zwarciowa pozwala 

na stosowanie wy³¹cznika œredniego napiêcia jako 

zabezpieczenia przy przesy³aniu energii miêdzy 

transformatorem, a rozdzielni¹ g³ówn¹.

Z³¹cza jednoœrubowe zapewniaj¹ wysokie bezpieczeñstwo 

wykonanych po³¹czeñ oraz umo¿liwiaj¹ wykonywanie 

³¹czenia w czasie jednej operacji dla wszystkich przekrojów, 

jak równie¿ dla obu materia³ów przewodz¹cych: aluminium 

i miedzi miêdzy sob¹. Dziêki odpowiedniemu przegiêciu szyn 

zagwarantowane jest prawid³owe po³¹czenie faz podczas 

instalacji. W ten sposób skutecznie wykluczone s¹ b³êdy 

monta¿owe. A mo¿liwoœæ dowolnego wyposa¿ania skrzynek 

odp³ywowych daje mo¿liwoœæ aplikacji w wielu 

rodzajach zastosowañ.

Szybki monta¿

Zwarta budowa systemu LD pozwala oszczêdzaæ miejsce. 

Po³¹czenia wtykowe i szybkie ³¹czenie przez z³¹cza 

jednoko³kowe umo¿liwiaj¹ prosty i wydajny 

ekonomicznie monta¿.

Bezpieczne zasilanie infrastruktury 
i produkcji w przemyœle.

Pr¹d jest dostarczany 
przez skrzynki odp³ywowe 

w miarê potrzeby.

Zasilanie szynoprzewodu LD 
z transformatora odbywa siê 

przez element zasilaj¹cy 
z zaciskami przy³¹czeniowymi 
przystosowanymi do zacisków 

transformatorów o rozstawach 
od 150 do 750 mm.

Zmiana kierunku jest mo¿liwa 
w trzech osiach.
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Du¿a moc 
w ma³ej przestrzeni

System LD:
Têdy pr¹d 
p³ynie bezpiecznie
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Wysokie bezpieczeñstwo dla ludzi 
i urz¹dzeñ dziêki niewielkiemu 
obci¹¿eniu ogniowemu.

Dla zapewnienia 
zasilania do dyspozycji 
s¹ skrzynki odp³ywowe 

o zwartej budowie.

Do zapewnienia 
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rozmieszczone 
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BD2. Szybki monta¿ 

systemu przy 

pomocy zacisku 

wtykowego 

do 400 A.

System BD2 stworzony zosta³ dla zastosowañ 

od 160 do 1250 A. Stosuje siê go do dostarczania 

energii odbiornikom œredniej wielkoœci oraz 

do zasilania mniejszych systemów BD01 i CD-K 

w du¿ych budynkach, jak równie¿ we wszystkich 

bran¿ach przemys³u.

Podwójne bezpieczeñstwo

Zabezpieczenie przed niew³aœciwym zamocowaniem 

skrzynek odp³ywowych oraz ukierunkowana kolejnoœæ 

monta¿u elementów podwy¿szaj¹ bezpieczeñstwo 

dla obs³ugi. W przypadku wyst¹pienia po¿aru bariery 

ogniowe chroni¹ przed emisj¹ gazów, oparów 

i wycieków. 

A w przypadku po¿aru sprawdzona i przetestowana 

konstrukcja gwarantuje nieprzerwan¹ pracê wa¿nych 

urz¹dzeñ elektrycznych (np. oœwietlenia awaryjnego) 

przez pewien okreœlony czas.

Odcinki szynoprzewodu o ró¿nej d³ugoœci oraz 

elementy naro¿ne, jak równie¿ elastyczne elementy 

do zmiany kierunku pozwalaj¹ na optymalne 

dostosowanie siê do wszystkich uk³adów budynku.

Ma³e zapotrzebowanie na miejsce

Du¿a iloœæ wstêpnie przygotowanych skrzynek odp³ywowych 

z ró¿norodnym wyposa¿eniem umo¿liwia uniwersalne 

wykorzystanie systemu BD2. Zwarta budowa pozwala 

oszczêdziæ miejsce przy pionowym prowadzeniu 

szynoprzewodów w szybach.

Tylko dwie wielkoœci mechaniczne dla w sumie dziewiêciu 

wielkoœci pr¹du oznaczaj¹ niewielkie stany magazynowe, 

jak równie¿ ³atwiejsze projektowanie. Niewielkie obci¹¿enie 

ogniowe wyraŸnie zmniejsza szkody powsta³e 

w wyniku po¿aru.

Równie¿ przemys³ stoczniowy coraz chêtniej korzysta 

z szynoprzewodów. Dla stosowania do rozdzia³u energii 

w pionowych kana³ach na wszystkich pok³adach oraz 

do zasilania kabin decyduj¹ce znaczenie ma bezpieczeñstwo 

podczas pracy, szczególnie niskie obci¹¿enie ogniowe, 

niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, szybkie i proste 

projektowanie oraz monta¿, ogromna elastycznoœæ, jak 

równie¿ mo¿liwoœæ montowania i zdejmowania skrzynek 

odp³ywowych pod napiêciem.

Dowolnie wyposa¿ane 
skrzynki odp³ywowe 

o pr¹dach znamionowych 
do 630 A mog¹ byæ 

instalowane pod napiêciem.

Elementy do zmiany kierunku 
pozwalaj¹ na optymalne 

dostosowanie siê do wszystkich 
uk³adów budynku

System LD umo¿liwia 

ekonomiczny przesy³ du¿ych 

iloœci energii w nowoczesnych 

zak³adach produkcyjnych.

System LD pokrywa zakres pr¹dowy od 1100 a¿ do 5000 A. 

Przesy³a on pr¹d miêdzy transformatorami, rozdzielnicami 

g³ównymi i podrozdzielnicami na wydzia³ach produkcyjnych 

o du¿ym zapotrzebowaniu na energiê, np. linie spawalnicze 
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Oddzielna szyna PE powoduje zwiêkszenie przekroju 

przewodu ochronnego oraz zapewnia ma³¹ impedancjê 

pêtli zwarciowej. Umo¿liwia to stosowanie d³ugich odcinków 

szynoprzewodów, jak równie¿ zapewnia zadzia³anie 

urz¹dzeñ ochronnych nawet dla d³ugich torów pr¹dowych.

Do wszystkich sieci

Wybór miêdzy systemem 4- i 5-przewodowym daje 

mo¿liwoœæ stosowania szynoprzewodów we wszystkich 

rodzajach sieci. Wysoka wytrzyma³oœæ zwarciowa pozwala 

na stosowanie wy³¹cznika œredniego napiêcia jako 

zabezpieczenia przy przesy³aniu energii miêdzy 

transformatorem, a rozdzielni¹ g³ówn¹.

Z³¹cza jednoœrubowe zapewniaj¹ wysokie bezpieczeñstwo 

wykonanych po³¹czeñ oraz umo¿liwiaj¹ wykonywanie 

³¹czenia w czasie jednej operacji dla wszystkich przekrojów, 

jak równie¿ dla obu materia³ów przewodz¹cych: aluminium 

i miedzi miêdzy sob¹. Dziêki odpowiedniemu przegiêciu szyn 

zagwarantowane jest prawid³owe po³¹czenie faz podczas 

instalacji. W ten sposób skutecznie wykluczone s¹ b³êdy 

monta¿owe. A mo¿liwoœæ dowolnego wyposa¿ania skrzynek 

odp³ywowych daje mo¿liwoœæ aplikacji w wielu 

rodzajach zastosowañ.

Szybki monta¿

Zwarta budowa systemu LD pozwala oszczêdzaæ miejsce. 

Po³¹czenia wtykowe i szybkie ³¹czenie przez z³¹cza 

jednoko³kowe umo¿liwiaj¹ prosty i wydajny 

ekonomicznie monta¿.

Bezpieczne zasilanie infrastruktury 
i produkcji w przemyœle.

Pr¹d jest dostarczany 
przez skrzynki odp³ywowe 

w miarê potrzeby.

Zasilanie szynoprzewodu LD 
z transformatora odbywa siê 

przez element zasilaj¹cy 
z zaciskami przy³¹czeniowymi 
przystosowanymi do zacisków 

transformatorów o rozstawach 
od 150 do 750 mm.

Zmiana kierunku jest mo¿liwa 
w trzech osiach.



System LX: 
Mniejsza waga, wiêcej energii

System PEC:
Ochrona przed agresywnym œrodowiskiem
i do zastosowañ na wolnym powietrzu

Oszczêdzaj¹ca miejsce 

budowa „kanapkowa” 

systemu LX pozwala 

na poziome i pionowe 

stosowanie w budynkach 

przy jednakowej 

obci¹¿alnoœci pr¹dowej.

System LX o budowie „kanapkowej” przeznaczony jest 

do zastosowañ od 800 do 6300 A. Stosuje siê go 

w wielokondygnacyjnych budynkach oraz wszêdzie 

tam, gdzie przesy³aæ trzeba du¿e iloœci energii.

Standardowo wysoki stopieñ ochrony IP54 ca³ego 

systemu LX gwarantuje bezpieczny rozdzia³ energii 

równie¿ w wysoce zabrudzonych lub wilgotnych 

œrodowiskach. Skrzynki odp³ywowe wyposa¿one s¹ 

w zabezpieczenie przed ich niew³aœciwym monta¿em. 

Wraz z automatycznym mechanizmem zabezpieczaj¹cym 

otworów odp³ywowych zapewnia to najwy¿szy stopieñ 

ochrony przed dotykiem dla personelu obs³uguj¹cego.

Bezpieczeñstwo w nietypowych warunkach pracy

Konfiguracja szynoprzewodów z podwójn¹ szyn¹ N 

lub dodatkow¹ szyn¹ PE zabezpiecza przed przeci¹¿eniem 

przewodu neutralnego przy niesymetrycznym obci¹¿eniu. 

Oznacza to, ¿e wra¿liwe odbiorniki jak jak komputery nie 

zostan¹ uszkodzone przy zwarciu doziemnym do obudowy, 

je¿eli bêd¹ one pod³¹czone do szyny PE.

Elastycznoœæ w ka¿dym po³o¿eniu

Obci¹¿alnoœæ systemu LX jest niezale¿na od u³o¿enia, 

co zapewnia du¿¹ elastycznoœæ przy prowadzeniu ci¹gu 

szynoprzewodów. Skrzynki odp³ywowe mog¹ byæ instalowane 

na odp³ywach pod napiêciem i umo¿liwiaj¹ tym samym 

szybkie dostosowanie do zmieniaj¹cych siê warunków pracy. 

Odporna na odkszta³cenia aluminiowa obudowa jest lekka 

i ma du¿¹ odpornoœæ na oddzia³ywania chemiczne 

i atmosferyczne.

Zwarte i lekkie

Zwarta konstrukcja „kanapkowa” o niewielkiej impedancji 

sprzyja niewielkim spadkom napiêcia i w ten sposób 

umo¿liwia oszczêdny przesy³ du¿ych iloœci energii równie¿ 

na znaczne odleg³oœci. Szybkoz³¹cza oraz niewielki ciê¿ar 

skracaj¹ czas monta¿u systemu LX.

Najlepsze 
dopasowanie 
do uk³adu budynku.

Szybki i bezpieczny 
monta¿ w bryle budynku

Porównanie 
spadków napiêæ
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System wentylowany

LX (system „kanapkowy”)

Zastosowanie k¹towników, ³¹czników i T-owników 
pozwala na  dopasowanie ¿ywicznych szynoprzewodów 

do warunków w budynku przy niewielkim 
zapotrzebowaniu na miejsce.

System PEC mo¿e byæ 
przy³¹czony do szynoprzewodu LX 

przez z³¹cze uniwersalne.

Zwarte u³o¿enie szyn 
utrzymuje swoje w³aœciwoœci 

we wszystkich po³o¿eniach 
zabudowy – p³asko, na sztorc, 

pionowo czy te¿ poziomo.

Ukszta³towanie przewodów 
i ich niewielki rozstaw daje 

w rezultacie ma³¹ reaktancjê, 
a tym samym minimalne 

spadki napiêcia.

¯ywiczne szynoprzewody do przesy³u i rozdzia³u energii zosta³y 

stworzone przede wszystkim do zastosowañ, gdzie zale¿ne 

od otoczenia czynniki, takie jak wilgotnoœæ powietrza, korozyjnoœæ 

lub zasolenie atmosfery mog¹ mieæ wp³yw na konwencjonalne 

systemy w obudowach metalowych. Przeznaczone one s¹ do 

zastosowañ w zakresie pr¹dów od 800 do 6000 A. W przypadkach 

szczególnych wartoœci te, po uprzednim zastosowaniu odpowiednio 

przeliczonych dodatkowych modu³ów, mog¹ byæ przekroczone.

Konstrukcja szynoprzewodów odpowiada normie 

IEC/EN 60439-1 i -2.

Niezawodnoœæ w nieprzyjaznych warunkach otoczenia

Mechaniczna stabilnoœæ konstrukcji osi¹gniêta zosta³a 

przez zastosowanie spieku kwarcowo-poliestrowego jako izolacji 

przewodów wewn¹trz szynoprzewodu. Jest ona w najwy¿szym 

stopniu odporna na substancje chemiczne i naprê¿enia 

mechaniczne, a jednoczeœnie zapewnia stopieñ ochrony IP68 

oraz wysok¹ wytrzyma³oœæ zwarciow¹.

Uniwersalnoœæ i niezawodnoœæ

Zwarta budowa pozwala na monta¿ w dowolnym po³o¿eniu: 

p³asko, na sztorc, pionowo czy te¿ poziomo przy jednoczesnym 

zachowaniu wszystkich posiadanych w³aœciwoœci i wyeliminowaniu 

efektu kominowego.

Niewielki rozstaw przewodów i ich u³o¿enie skutkuj¹ niewielk¹ 

indukcyjnoœci¹, a tym samym minimalnymi spadkami napiêcia.

Przy pomocy odpowiedniej przejœciówki ¿ywiczne szynoprzewody 

PEC mo¿na ³¹czyæ z systemem LX.

Przez zastosowanie k¹towników, ³¹czników i T-owników do zmiany 

kierunku lub omijania przeszkód mo¿na dopasowaæ ¿ywiczne 

szynoprzewody do warunków budowlanych przy niewielkim 

zapotrzebowaniu na miejsce.



System LX: 
Mniejsza waga, wiêcej energii

System PEC:
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Elastycznoœæ w ka¿dym po³o¿eniu
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szybkie dostosowanie do zmieniaj¹cych siê warunków pracy. 

Odporna na odkszta³cenia aluminiowa obudowa jest lekka 

i ma du¿¹ odpornoœæ na oddzia³ywania chemiczne 

i atmosferyczne.

Zwarte i lekkie

Zwarta konstrukcja „kanapkowa” o niewielkiej impedancji 

sprzyja niewielkim spadkom napiêcia i w ten sposób 

umo¿liwia oszczêdny przesy³ du¿ych iloœci energii równie¿ 

na znaczne odleg³oœci. Szybkoz³¹cza oraz niewielki ciê¿ar 

skracaj¹ czas monta¿u systemu LX.
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do uk³adu budynku.
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System wentylowany

LX (system „kanapkowy”)

Zastosowanie k¹towników, ³¹czników i T-owników 
pozwala na  dopasowanie ¿ywicznych szynoprzewodów 

do warunków w budynku przy niewielkim 
zapotrzebowaniu na miejsce.
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przez z³¹cze uniwersalne.
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pionowo czy te¿ poziomo.
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i ich niewielki rozstaw daje 

w rezultacie ma³¹ reaktancjê, 
a tym samym minimalne 

spadki napiêcia.

¯ywiczne szynoprzewody do przesy³u i rozdzia³u energii zosta³y 

stworzone przede wszystkim do zastosowañ, gdzie zale¿ne 
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lub zasolenie atmosfery mog¹ mieæ wp³yw na konwencjonalne 

systemy w obudowach metalowych. Przeznaczone one s¹ do 

zastosowañ w zakresie pr¹dów od 800 do 6000 A. W przypadkach 

szczególnych wartoœci te, po uprzednim zastosowaniu odpowiednio 

przeliczonych dodatkowych modu³ów, mog¹ byæ przekroczone.

Konstrukcja szynoprzewodów odpowiada normie 

IEC/EN 60439-1 i -2.

Niezawodnoœæ w nieprzyjaznych warunkach otoczenia

Mechaniczna stabilnoœæ konstrukcji osi¹gniêta zosta³a 

przez zastosowanie spieku kwarcowo-poliestrowego jako izolacji 

przewodów wewn¹trz szynoprzewodu. Jest ona w najwy¿szym 

stopniu odporna na substancje chemiczne i naprê¿enia 

mechaniczne, a jednoczeœnie zapewnia stopieñ ochrony IP68 

oraz wysok¹ wytrzyma³oœæ zwarciow¹.

Uniwersalnoœæ i niezawodnoœæ

Zwarta budowa pozwala na monta¿ w dowolnym po³o¿eniu: 

p³asko, na sztorc, pionowo czy te¿ poziomo przy jednoczesnym 

zachowaniu wszystkich posiadanych w³aœciwoœci i wyeliminowaniu 

efektu kominowego.

Niewielki rozstaw przewodów i ich u³o¿enie skutkuj¹ niewielk¹ 

indukcyjnoœci¹, a tym samym minimalnymi spadkami napiêcia.

Przy pomocy odpowiedniej przejœciówki ¿ywiczne szynoprzewody 

PEC mo¿na ³¹czyæ z systemem LX.

Przez zastosowanie k¹towników, ³¹czników i T-owników do zmiany 

kierunku lub omijania przeszkód mo¿na dopasowaæ ¿ywiczne 

szynoprzewody do warunków budowlanych przy niewielkim 

zapotrzebowaniu na miejsce.



Szynoprzewody z komunikacj¹: 
Oszczêdnoœæ i elastycznoœæ w nowoczesnym rozwi¹zaniu

Wysokie wymagania w zakresie automatyki budynków, 

du¿a przejrzystoœæ dla stanów ³¹czeniowych oraz centralna 

rejestracja stanów pracy i danych roboczych w automatyzacji 

przemys³u prowadz¹ dziœ do stosowania rozwi¹zañ 

komunikacyjnych w zainstalowanych aplikacjach.

Konsekwentny postêp

Rozwi¹zania komunikacyjne zastosowane w skrzynkach 

odp³ywowych s¹ konsekwentnym rozwojem konceptu 

szynoprzewodów. System ten opiera siê na standardowych 

typach skrzynek odp³ywowych. £¹czy siê je z dodatkowymi 

skrzynkami aparatowymi. Dziêki u³o¿eniu przewodu magistrali 

w specjalnym kanale kablowym w szynoprzewodzie 

i przy³¹czeniu urz¹dzeñ do tego przewodu uzyskuje siê 

usieciowanie. Ogólnorynkowe, wielozadaniowe i niezale¿ne 

od producenta systemy magistralne tworz¹ podstawê 

dla usieciowanych po³¹czeñ skrzynek odp³ywowych 

i aparatowych.

Elementy sieciowe

Zastosowanie elementów komunikacyjnych w systemach 

BD01, BD2, LD i LX, jak równie¿ przemyœlanych pakietów 

wyposa¿enia ze specjalnym kana³em magistrali umo¿liwia 

komunikacjê we wszystkich zakresach pr¹dów z jednoczesnym 

zapewnieniem mo¿liwoœci rozbudowy istniej¹cych instalacji. 

Stworzona specjalnie dla budowlanej techniki instalacyjnej 

magistrala EIB (European Installation Bus) [europejska 

magistrala instalacyjna] oferuje du¿e urozmaicenie 

dostêpnych funkcji, a dziêki po³¹czeniu i parametryzacji 

urz¹dzeñ uruchamianie i dokonywanie zmian jest bardzo 

proste. EIB stosowana jest w skrzynkach odp³ywowych 

w po³¹czeniu z wyjœciami prze³¹czanymi (elementami 

wykonawczymi – aktorami), wykorzystywanymi 

do sterowania oœwietleniem – np. w centrach handlowych. 

Wytrzyma³a sieæ AS-Interface zosta³a przeznaczona specjalnie 

do zastosowañ przemys³owych. Po³¹czenie modu³ów 

sterowników mikroprocesorowych z modu³ami wejœciowymi 

i wyjœciowymi magistrali AS-Interface mo¿e byæ szybko 

dokonywane i zmieniane przez u¿ytkownika.

Do sterowania oœwietleniem oraz do rejestracji i zdalnego 

sterowania stanami ³¹czeniowymi w zastosowaniach 

przemys³owych modu³y wejœciowe i wyjœciowe AS-Interface 

stanowi¹ podstawê dla dodatkowych skrzynek aparatowych.
Sterowanie rozleg³ymi 
systemami oœwietleniowymi

Prze³¹czanie / sygnalizacja
Zdalna obs³uga / zdalny nadzór

Standardowe skrzynki odp³ywowe

Funkcje standardowe

Rozszerzenie 
funkcji

Po³¹czenie 
magistralne

Dostêpne skrzynki aparatowe

Sterowanie oœwietleniem

BD01-GK-BL-EIB = System EIB

BD01-GK-BL-AS-Interface = System AS-Interface

BD2-GK-BL-EIB = System EIB

BD2-GK-BL-AS-Interface = System AS-Interface

Prze³¹czanie i sygnalizacja

GK-M-AS-Interface = Funkcja sygnalizacyjna

GK-SM-AS-Interface = Funkcja ³¹czeniowa i sygnalizacyjna

Pomiar zu¿ycia

GK-V-AS-Interface-G/-U =

Pomiar zu¿ycia przez AS-Interface

GK-MV-AS-Interface-G/-U = Pomiar zu¿ycia

oraz funkcja sygnalizacyjna przez AS-Interface

GK-SMV-AS-Interface-G/-U =

Pomiar zu¿ycia oraz funkcja ³¹czeniowa i sygnalizacyjna

przez AS-Interface

(G = kalibrowany / U = niekalibrowany)

Po³¹czenie skrzynek odp³ywowych 
z aparatowymi w systemie BD01, 
z komunikacj¹ przez EIB; umo¿liwia 
³¹czenie przewodów fazowych L1 
do L3 przy³¹czonego systemu CD-K. 
System CD-K s³u¿y jako elastyczne 
zasilanie i mocowanie dla oœwietlenia. 
Dziêki takiej konfiguracji ³atwo i szybko
mo¿na zrealizowaæ sterowanie 
rozleg³ym oœwietleniem.

Po³¹czenie skrzynek odp³ywowych 
z aparatowymi w systemie BD2, 
z komunikacj¹ przez AS-Interface, 
np. do zdalnego nadzoru i sterowania 
roz³¹cznikami. Pod³¹czenie przewodu 
magistrali z wykorzystaniem kabla 
przy³¹czanego w technice nakie³kowej, 
co pozwala osi¹gn¹æ du¿¹ elastycznoœæ 
zastosowania.
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