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Czteroprzedziałowa rozdzielnica 

średniego napięcia  
 

 
 

1. Wstęp 
 

 
Rozdzielnica HABeR-MSEBG 12/17,5/24kV reprezentuje 

niezawodną czteroprzedzialową rodzinę rozdzielnic średniego 

napięcia w izolacji powietrznej, zaprojektowaną oraz produkowaną 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Standardowe 

szerokosci poszczegolnych pol rozdzielnicy to 650 mm, 800 mm, 

1000 mm. Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy  

w pomieszczeniach zamkniętych jako przyścienna lub wolnostojąca. 

Bezpieczeństwo obsłudze zapewnia system blokad elektrycznych  

i mechanicznych a także solidna konstrukcja wykonana z blach 

stalowych wyrozniająca się wysokim poziomem łukoochronnosci.  

 

HABeR-MSEBG to idealne rozwiązanie do pierwotnej 

dystrybucji energii dla zastosowania na terenie elektrowni, zakładów 

przemysłowych, podstacji elektrycznych, obiektów komercyjnych  

i infrastrukturalnych. 

 

Rozdzielnica może być wyposażona w wyłączniki i styczniki 

próżniowe dowolnego producenta. Kompaktowa konstrukcja 

pozwala na zastosowanie różnych aparatów i urządzeń 

produkowanych przez renomowanych producentów, uważanych za 

najlepszych w swojej branży. W rozdzielnicy instalowane są 

zabezpieczenia elektroniczne, zapewniające ochronę, pomiary, 

komunikację oraz funkcjonalność sterowania rozdzielnicą jak  

i całym systemem zasilania. 

  



 

 

 
 
2. Zalety systemu  

 
 
 Rozdzielnice HABeR-MSEBG dedykowane są dla pierwotnego 

rozdziału energii, jak również znakomicie sprawdzają się w systemach 

dystrybucji i ważnych obiektach przemysłowych. 

 Spełnia wymagania norm PN-EN 62271-1:2009, PN-EN 62271-

1:2009/A:2011, PN-EN 62271-200:2012 

 Dzięki przedziałowej budowie i mocnej konstrukcji o klasie LSC2B, 

system HABeR-MSEBG posiada wysoki 

stopień odporności  na wewnętrzny łuk 

elektryczny we wszystkich przedziałach. 

 Każde pole i każdy obwód wyposażone są w 

konieczne przegrody klasy PM oraz blokady 

mechaniczne  

a także synoptykę graficzną i wyświetlacz 

graficzny dla zapewnienia maksymalnego 

poziomu bezpieczeństwa operatora. 

 Wykonanie przeciwłukowe zapewnia 

możliwość stosowania rozdzielnic nawet w 

warunkach skrajnych. 

 Blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem 

nieprawidłowych czynność 

 i łączeniowych. 

 Główne komponenty rozdzielnicy stanowią: 

wyłącznik wysuwny, uziemnik, zestaw 

przekładników oraz zabezpieczenie elektroniczne.   

 Zależnie od zapotrzebowania Klienta, rozdzielnice mogą być 

wyposażone w komponenty renomowanych firm takich jak: Mitsubishi 

Electric, Siemens, ABB, Schneider, Vacem, Tavrida i wiele innych. 

 Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik od 25 kA do 63 kA 

(3s) 

 Odporność na działanie łuku wewnętrznego IA od 25 do 50 kA (1s) 

 Klasa odporności na łuk wewnętrzny AFL/AFLR 

 Prąd znamionowy od 630A do 4000A 

 Stopień ochrony IP4X do IP54 

 Klasa wytrzymałości mechanicznej IK 10 

 Podziałka szerokości pól: 650/800/1000 mm  

 
 



 

 

 
 

3. Wymagania i normy 
 

 

Prezentowane rozwiązania rozdzielnic zostały przebadane i certyfikowane w pełnym zakresie badań  

w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie pod kątem wymagań norm: 

 PN-EN 62271-1:2009 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - 

- Część 1: Postanowienia wspólne 

 PN-EN 62271-1:2009/A1:2011 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - 

- Część 1: Postanowienia wspólne 

 PN-EN 62271-200:2012 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - 

- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 

1 kV do 52 kV włącznie 

 PN-EN 62262:2003 – Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej 

przez obudowy urzadzeń elektrycznych (Kod IK) 

 PN-EN 60529:2001 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

 

 

3.1 Parametry znamionowe rozdzielnic 
 

Napięcie znamionowe                                                                     [kV] 12  17,5  24  

Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50μs)                      [kV] 75/85 95/110 125/145 

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1-min.)                  [kV] 28/32 38/45 50/60 

Częstotliwość znamionowa                                                         [Hz] 50/60 Hz 

Prąd znamionowy szyn zbiorczych, pól zasilających i sprzęgłowych  [A] do 4000 do 3150 do 1600 

Prąd znamionowy pól odpływowych                                             [A] 630 - 4000 630 - 3150 630 - 1600 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik (3s)                   [kA] 25 - 63 25 - 63 25 - 40 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany                                [kA] 63 - 163 63 - 163 63 - 80 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego IA (1s)                      [kA] 31,5 - 50 31,5 - 50 25 - 31,5 

Stopień ochrony  IP 3X, 4X, 5X 

 

Typ pola Prąd [A] Szerokość [mm] Głębokość [mm] Waga [kg] 

Z wyłącznikiem 

630-1250 650 1360, 1660 do 1000 

1600-2000 800 1360, 1660 do 1200 
2500-3150 1000 1660 do 1700 

4000 1000 1960 do 2000 

Pomiarowe - 650 1660 do 800 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

3.2   Warunki pracy 
 

Rozdzielnica HABeR-MSEBG przeznaczona jest do pracy w warunkach 

normalnych w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z EN 62271, tj.: 

- maksymalna wysokość montażu rozdzielnicy n.p.m.  1000 m 

- maksymalna temperatura otoczenia   + 40oC 

- minimalna temperatura otoczenia   - 5 oC 

- średnia temperatura w ciągu 24h   + 35oC 

- średnia wilgotność powietrza w czasie 24h  95% 

- średnia wilgotność powietrza w czasie 1 miesiąca 90% 

- atmosfera wolna od pyłów, związków (cząstek) chemicznie 

agresywnych, przewodzących par i gazów. 

Jeżeli urządzenie pracuje w warunkach wykraczających poza granice 

warunków normalnych konieczne jest zmniejszenie niektórych 

parametrów. Zmniejszeniu podlegają: 

- znamionowy poziom izolacji w przypadku zainstalowania urządzenia na 

wysokości powyżej 1000 m n.p.m. 

- znamionowy prąd ciągły, gdy temperatura otoczenia przekracza 40 oC. 

 

4. Opis konstrukcji 
 

Rozdzielnica HABeR-MSEBG wykonana jest z ocynkowanych 

blach stalowych, jest konstrukcją czteroprzedziałową z wydzielonymi 

przedziałami funkcjonalnymi dla:  członu wysuwnego, głównych szyn 

zbiorczych, przyłączy kablowych oraz przedziału niskonapięciowego 

dla zabezpieczeń. Przedziały funkcyjne ograniczone sa wewnętrznymi 

przegrodami mocowanymi do ścian bocznych dzięki czemu 

dodatkowo wzmacnia to konstrukcję. Wewnętrzne przegrody 

umożliwiają dostęp do członu wysównego nawet gdy most główny 

znajduje się pod napięciem. Drzwi rozdzielnicy, osłony boczne pól 

skrajnych malowane sa farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub na 

życzenie zamawiającego w inny kolorze. Rozdzielnica jest tak 

zaprojektowana aby czynności związane z normalną pracą, obsługą 

rozdzielnicy, inspekcją były bezpiecznie wykonywane. Konstrukcja 

rozdzielnicy wytrzymała jest na bardzo wysokie parametry prądów 

zwarciowych i występowanie łuku elektrycznego Ik do 63 kA/3s oraz 

IA do 50 kA/1s. Drzwi potrójnie wzmocnione: pokrywa zewnętrzna 

3mm, użebrowanie 2mm, pokrywa wewnętrzna 2mm, grubość 

całkowita: 7 mm. Wszystkie przedziały obwodów głównych w górnej 

części posiadaja klapy wydmuchowe. Przy gwałtownym wzroście 

ciśnienia spowodowanym zwarciem łukowym klapy wydmuchowe  

 



 

 

 

 

otwierają się zmiejszając ciśnienie wewnątrz przeziałów oraz 

dając ujście gazom na zewnątrz. Pozwala to ograniczyć skutki 

zwarcia powstałego wewnątrz rozdzielnicy. Na życzenie klienta 

montowany jest kanał wydmuchowy służący do 

wyprowadzenia gazów na zewnątrz budynku rozdzielnicy.  

 
4.1  Główne przedziały rozdzielnicy  

 

1. Przedział nisko napięciowy, zabezpieczeniowy 

2. Przedział członu wysuwnego 

3. Przedział przyłącza kablowego  

4. Przedział szyn zbiorczych 

 

Przedział nisko napięciowy wyposażony jest w płytę 

montażową, przedział ten przeznaczony jest do montażu 

aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej, kontrolno – 

pomiarowej oraz zespołów zabezpieczeń. Na drzwiach 

przedziału zabudowa jest sygnalizacja synoptyczna pola. W 

górnej części i na boku przedziału znajduje się zakryte koryto 

kablowe przeznaczone do przewodów sterowniczych.  

 

Przedział członu wysuwnego składa się z zespołu 

jezdnego (wózka) oraz aparatu głównego (wyłacznik 

próżniowy, stycznik itp.). Człon ten umożliwia mechaniczne 

połaczenie wyłącznika z polem rozdzielnicy za pomocą 

izolowanych styków montowanych w tylneju części 

przedziału. Przedział ten posiada specjalne żaluzje 

uniemożliwiające dotknięcie częśi mogącej być pod napięciem 

przez obsługę rozdzielnicy gdy wyłącznik jest w pozycji Test 

lub całkowicie wyjęty. Przedział ten jest wyposażony w 

blokady meczaniczne uniemozliwiajace niepożądane 

operacje. Wszystkie blokady zostaną opisane w rozdziale 

blokady mechaniczne. 

 

Przedział przyłącza kablowego jest usytuowany z tyłu rozdzielnicy za oddzielnymi drzwiami. Posiada 

niezależny kanał do odprowadzania gazów powstałych w wyniku zwarcia łukowego. Przedział ten umozliwia 

podpięcie przewodów do 12 żył  240 mm2 na fazę. W przedziale tym mogą być montowane przekładniki 

prądowe, przekładnik ziemnozwarciowy, przekładniki napięciowe z dostępem od przodu rozdzielnicy, 

ochronnik przepięć oraz uziemnik. Przedział ten jest wyposażony w blokady meczaniczne uniemozliwiajace 

niepożądane operacje. Wszystkie blokady zostaną opisane w rozdziale blokady mechaniczne.  

 



 

 

 

 

Przedział szyn zbiorczych od góry zamknięty jest klapami wydmuchowymi. Główne tory prądowe 

wykonane są z szyn miedzianych płaskich o profilu r5. Tor prądowy pomiędzy poszczególnymi polami 

prowadzony jest z wykozystaniem izolatorów przepustowych. Dodatkowo most główny w każdym polu 

podpierany jest izolatorami wsporczymi.  

 

4.2 Główne komponenty  

 

 wyłącznik – z napędem wózka ręcznym lub silnikowym jako opcja 

 uziemnik ręczny lub z napędem silnikowym jako opcja 

 szyny główne  

 zestaw przekładników – możliwość zabudowy dwóch kompletów 

 zabezpieczenie elektroniczne  

 
 

4.3 Cechy konstrukcyjne 
 
 Izolacja powietrzna 

 klasa odporności na łuk elektryczny: AFL/AFLR  

 klasa ciągłości pracy: LSC2B 

 klasa przegród: PM 

 wysuwna obsługa wyposażenia 

 klapy wydmuchowe 

 kanał odprowadzania gazów – jako opcja 

 cokół stabilizujący sekcje – standard 

 przyłącze kabli do 12 żył 240mm2 /faza 

 pokrywa tylna lub drzwi tylne 

 kryte wewnętrzne kanały obwodów wtórnych 

 przepusty szyn głównych między celkami 

 

 

 



 

 

 

 

4.4 Części konstrukcyjne pola 
 
 

1. kanał odprowadzania gazów - opcja 

2. klapy wydmuchowe – standard 

3. przedział LV, zabezpieczeń elektronicznych  

      sterowania oraz dla obwodów wtórnych 

4. przedział próżniowego wyłącznika wysuwnego 

5. przedział szyn głównych 

6. przedział przyłączy kablowych 

7. wyłącznik wysuwny 

8. uziemnik 

9. przyłącze kablowe 

10. przedział przekładników napięciowych VT   

      (wykonanie wysuwne lub stacjonarne) 

11. cokół stabilizujący – standard 

12. przekładniki prądowe 

 

 

5. Sterowanie i funkcje zabezpieczeniowe 
 

 

 Przekaźnik zabezpieczeniowy dowolnego typu 

 Diagram synoptyczny 

 Wskaźnik obecności napięcia 

 Wskaźnik położenia wyłącznika 

 Wskaźnik położenia styków wyłącznika 

 Wskaźnik uziemnika 

 Wziernik kontrolny w drzwiach wyłącznika 

 Mechanizm wysuwu wyłącznika ręczny – silnikowy jako opcja 

 System blokad mechanicznych chroniących przed 

błędami łączeniowymi 

 Zabezpieczenie łukochronne – jako opcja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABB     Schneider    Siemens 
 

 



 

 

 
 

6. Odporność na łuk elektryczny 
 
 
Dzięki przedziałowej budowie i mocnej konstrukcji rozdzielnica 

posiada wysoki stopień odporności na wewnętrzny łuk 

elektryczny we wszystkich trzech przedziałach głównych.  Norma 

PN-EN 62271-200 określa wymagany poziom ochrony w 

przypadku wystąpienia wewnętrznego łuku elektrycznego w 

rozdzielnicy. Rozdzielnicę sprawdzono w niezależnym teście w 

IEL Warszawa dla uzyskania klasyfikacji IAC = AFLR. Konstrukcja 

gwarantuje wytrzymałość mechaniczną i cieplną dzięki: 

- przedziałowości – ograniczenie miejsca zwarcia łukowego,  

- ograniczeniu czasu trwania zwarcia łukowego: 

• zabezpieczenia mechaniczne – kryterium ciśnieniowe: 

• łączniki krańcowe klap bezpieczeństwa, których czas działania 

wynosi max. 20ms, 

• działanie łącznika krańcowego następuje po otwarciu klapy 

bezpieczeństwa, wskutek wydmuchu spowodowanego 

zwarciem łukowym wewnątrz pola rozdzielczego, 

Opcjonalnie stosowane mogą być zabezpieczenia mieszane – 

kryterium światło + napięcie, gdzie łuk elektryczny jest 

wykrywany przez światłowodowe zabezpieczenia 

łukoochronne, których czas działania wynosi max. 10ms. W 

przypadku spełnienia obu kryteriów jednocześnie bezzwłocznie 

wysyłany jest sygnał na otwarcie odpowiedniego wyłącznika. 

 
 

7.  Blokady mechaniczne  
 

 

Wersja podstawowa rozdzielnicy jest wykonywana  

z tylnymi pokrywami przykręcanymi na śruby  

i zabezpieczanymi blokadami kłódkowymi. Standardowe blokady 

stosowane z drzwiami tylnymi: 

 Blokada uniemożliwiająca wsuniecie członu wysuwnego 

wyłącznika do pozycji PRACA gdy drzwi przedziału kablowego są 

otwarte, 

 Blokada uniemożliwiająca otworzenie drzwi przedziału 

kablowego gdy uziemnik jest otwarty, 

 Blokada przestawienia członu ruchomego do pozycji „PRACA" 

przy zamknigtym uziemniku, 



 

 

 

 Blokada otwarcia drzwi przedziału członu wysuwnego 

w przypadku gdy człon wysuwny znajduje się w pozycji 

„PRACA" bądź pośredniej, 

 Blokada jednoczesnego pozostawienia korb manewrowych 

w gniazdach członu wysuwnego i uziemnika, 

 Blokada zapobiegająca przestawieniu członu ruchomego 

z poiozenia „PRÓBA” do położenia „PRACA'' i odwrotnie, gdy 

wyłącznik jest zamknięty, 

 Blokada zapobiegająca zamknięciu wyłącznika  

w przypadku gdy wózek członu ruchomego znajduje się  

w pozycji pośredniej pomiędzy  “PRÓBA" a “PRACA", 

 Blokada zapobiegająca zamknięciu uziemnika w przypadku 

gdy człon ruchomy znajduje siq w pozycji „PRACA" lub 

pośredniej, 

 Blokada wprowadzenia członu wysuwnego o mniejszym 

prądzie znamionowym do pola rozdzielczego o większym 

prądzie znamionowym, 

 Blokada uziemnika zapobiegająca zamknięciu uziemnika w 

przypadku gdy strona uziemiana jest pod napięciem, 

 Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi przedziału 

kablowego w przypadku gdy uziemnik jest otwarty, 

 Blokada zapobiegająca przestawieniu członu wysuwnego 

do pozycji „PRACA” w przypadku gdy drzwi przedziału 

członu ruchomego są otwarte, 

 Blokada zapobiegająca otwarciu uziemnika w przypadku 

gdy drzwi przedziału kablowego są otwarte, 

 Automatyczna blokada przypadkowego otwarcia przesłon 

ruchomych w przedziale członu wysuwnego gdy człon 

znajduje się poza polem rozdzielczym, 

 

Blokady opcjonalne: 

 

 Elektromagnetyczna blokada drzwi/osłony tylnej przedziału 

kablowego,  

 Mechaniczna blokada drzwi/osłony tylnej przedziału 

kablowego, 

 Blokada kluczykowa uziemnika,  

 Blokada uniemozliwiajgca zamknięcie drzwi przedziału 

członu wysuwnego gdy człon wysuwny nie jest zaryglowany 

 Blokady z wykorzystaniem kluczy system Ronis. 

 Inne zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego  

 

 



 

 

 
 

8. Typy stosowanych pól 
 

Rozdzielnice można zestawić z pól o różnych funkcjach.  

 

 Zasilające z wyłącznikiem 

 Zasilające z wyłącznikiem i pomiarem napięcia 

 Zasilające z rozłącznikiem 

 Pomiarowe z uziemnikiem szyn zbiorczych 

 Sprzęgłowe z wyłącznikiem 

 Sprzęgłowe  z odcinaczem 

 Wzniosu szyn 400 mm (2000A) lub 650 mm  (2500-4000A) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
9. Transport rozdzielnicy 
 

Rozdzielnica średniego napięcia HABeR-MSEBG przewożona jest do miejsca instalacji jako pojedyncze pola. Transport 

rozdzielnicy na placu budowy z środka transportu do pomieszczenia zainstalowania może być wykonany jedynie wózkiem 

widłowym bądź dźwigiem zaczepiając pasy transportowe do uszu transportowych rozdzielnicy.  Udźwig wózka widłowego bądź 

dźwigu nie może być mniejszy niż 1500 kg. Pola rozdzielnicy mogą być transportowane jedynie w pozycji pionowej. Aby 

umożliwić transport wózkiem widłowym rozdzielnice ustawiane są na palecie transportowej. Ze względu na duże gabaryty oraz 

masę pól, należy zwrócić szczególną uwagę aby podczas transportu rozdzielnicy nie uszkodzić mechanicznie jakichkolwiek jej 

elementów. Aparaty główne takie jak jednostki wysuwne dostarczane są w oddzielnych opakowaniach. Główne szyny zbiorcze 

rozdzielnicy również są zdemontowane na czas transportu rozdzielnicy. 

 

10. Ustawienie rozdzielnicy w pomieszczeniu zainstalowania 
 

Rozdzielnica może być zainstalowana bezpośrednio na posadzce betonowej obiektu, na stalowej ramie fundamentowej 

przymocowanej do posadzki lub konstrukcji stalowej. Należy zwrócić uwagę aby powierzchnia na której będzie posadowiona 

rozdzielnica miała zachowany odpowiedni poziom. I tak dla rozdzielnicy dla której pola ustawione są na długości 10 m 

dopuszczalna różnica poziomów to ±3 mm. Na rysunkach poniżej przedstawiono usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu  

 
A) Wysokość pomieszczenia dla pola bez kanału wydmuchowego 
B) Wysokość pomieszczenia dla pola z kanałem wydmuchowym 
C) Rzut z dołu, odległości od scian 



 

 

 

 

 

 
Rys. A Wysokość dla pomieszczenia pola bez kanału wydmuchowego                      Rys. B Wysokość pomieszczenia dla pola z kanałem 

wydmuchowym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. C Rzut z dołu, odległości od ścian 

 
 
 

  



 

 

 
 
11. Próby pomontażowe i przekazanie rozdzielnicy do 

eksploatacji 
 

Przed przekazaniem rozdzielnicy do eksploatacji należy przeprowadzić ponowne w celu sprawdzenia prawidłowego 

działania. 

1. Sprawdzamy stan zewnętrzny rozdzielnicy, jej powłoki lakiernicze i galwanizacyjne, ewentualne usterki mechaniczne. 

2. Oznaczenia i opisy rozdzielnicy. 

3. Poprawność montażu mostów szynowych oraz magistrali PE, sprawdzenie dokręcenia połączeń śrubowych (wg 

Tabela 3). 

4. Sprawdzenie czy wewnątrz rozdzielnicy nie pozostały niepotrzebne elementy (np. narzędzia do prac montażowych). 

Odkurzenie wnętrza rozdzielnicy. 

5. Zamontowanie wszystkich osłon rozdzielnicy. 

6. Sprawdzenie działania blokad mechanicznych. 

7. Sprawdzenie wszystkich łączników rozdzielnicy pod kątem uruchomienia rozdzielnicy (tj. sprawdzenie czy są one 

otwarte czy zamknięte). 

8.  Przeprowadzenie próby napięciowej obwodu głównego (wg EN 62271-200). UWAGA!!! Podczas tej próby odłączamy 

wszystkie przekładniki napięciowe. 

9. Podajemy napięcie sterownicze i sprawdzamy próby manewrowe łączników i pozostałych aparatów elektrycznych. 

10. Sprawdzamy poprawność działania blokad elektrycznych. 

 

12. Czynności serwisowe podczas eksploatacji rozdzielnicy 
  

Prace serwisowe  mogą być wykonywane jedynie przez pracowników producenta rozdzielnicy lub przez osoby odpowiednio 

do tego przeszkolone przez producenta rozdzielnicy. 

Zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych rozdzielnicy co 4 lata. Jeżeli rozdzielnica pracuje w trudnych warunkach 

(np. duże zanieczyszczenie, niesprzyjający klimat) może okazać się wówczas, że czasy pomiędzy przeglądami powinny być krótsze. 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji należy przeprowadzać regularne 

przeglądy i konserwacje. 

Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odizolować strefę roboczą i chronić ją przed przypadkowym powrotem napięcia. 

 

13.  Przegląd rozdzielnicy 
 

Podczas przeglądu rozdzielnicy należy sprawdzić: 

 Czy na rozdzielnicy nie występują ślady korozji, wilgoci, ubytki lakiernicze, oraz zabrudzenie rozdzielnicy. 

 Efekty działania wysokiej temperatury na torach głównych rozdzielnicy (przebarwienia szyn, przyłączy, elementów 

izolacyjnych)  

 Powierzchnie systemów stykowych (np. uziemników, odłączników, …). 

 Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych głównych torów prądowych, sterowniczych, magistrali PE oraz pozostałych 

obwodów ochronnych. 

 Działanie blokad mechanicznych i elektrycznych. 

 Działanie poszczególnych elementów wyposażenia elektrycznego i mechanicznego (łączniki, blokady, elementy 

sygnalizacyjne, zamki, jednostki wysuwne, itp.). 

 Sprawdzenie stanu  elementów izolacyjnych. 



 

 
 

 
 

  

 
 

Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.  
ul. Wyszyńskiego 2b, 22-100 Chełm  
tel. (+48) 82 564 07 11 
fax (+48) 82 545 24 83 

biuro@haberenergia.pl 

 

  

Biura handlowe: 

Region Centrum 

Biuro techniczno-handlowe  

kom. (+48) 503 084 820 

warszawa@haberenergia.pl 

 
Region Południe 

Biuro techniczno-handlowe  

kom. (+48) 660 778 142 

krakow@haberenergia.pl 

 
Region Wschód 

kom. (+48) 660 687 618 

biuro@haberenergia.pl 

 

Serwis 

tel. (+48) 82 564 07 11 w. 17 

kom. (+48) 532 360 963 

serwis@haberenergia.pl 
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