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ROZDZIELNICE
DLA BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO

ZTP

Zestawy tablic piętrowych – zastosowanie i dane techniczne

Zastosowanie

Jako wykonawcy przygotowujemy niezbędną dokumentację techniczną oraz

Zestawy tablic piętrowych ZTP mają zastosowanie w budynkach mieszkalnych do

wystawiamy deklarację producenta na urządzenia.

– WLZ (wewnętrzne linie zasilające),

Gwarantujemy krótkie terminy dostaw oraz elastyczność i pomoc potrzebną przy

prowadzenia elektrycznych linii pionowych takich jak:
– oświetlenie klatki schodowej, piwnic, itp.,

– zasilanie gniazd wtykowych na klatce schodowej,

ZTP są oznakowane tabliczkami wg wymagań dokumentacji i Klienta.

dokonywaniu zmian w projektach i konstrukcji ZTP dla indywidualnych potrzeb.

– instalacje teletechniczne (domofon, RTV, internet, itp.),
– zasilanie maszynowni dźwigów osobowych.

Dane techniczne
Normy

PN EN 60439-1

Stopień ochrony

IP 31

Napięcie znamionowe izolacji

V

660

Napięcie znamionowe

V

400/230

Rodzaj ochrony dodatkowej
Maksymalny przekrój WLZ
bez przecinania

Zestawy tablic piętrowych z podstawowymi przedziałami

PE
mm

2

do 120

Warunki ustawienia

Wewnątrz pomieszczenia

Zamki

Euro-Lock, M22/B-D5 (inne wg wymagań
regionalnych jako opcja)

Układ sieci

TN-S
Mechaniczne wielkości znamionowe

Konstrukcja nośna
Materiał / grubość blachy

Ramowa skręcana
mm

blacha proﬁlowana stalowa ocynkowana
przegrody wewnętrzne;
ściany, drzwi, maskownice, panele – 1 mm

Pokrycie powierzchni

Wszystkie pokrywy i drzwi
malowane proszkowo

Kolor pokrycia farbą

RAL 7032, struktura
(inne kolory na zamówienie)

Kąt otwarcia drzwi

120° dla indywidualnej i szeregowej zabudowy

ZTP1-3L

ZTP2-6L

ZTP3-9L

ZTP

Zestawy tablic piętrowych – budowa i wyposażenie

Budowa

Kompletny zestaw wykonany jest jako konstrukcja skręcana z elementów.
Zmontowane zestawy tworzą szyb instalacyjny przebiegający od piwnicy

do najwyższej kondygnacji budynku.

• osłona listwy WLZ przystosowana do plombowania,
• zabezpieczenia przed licznikowe 3-fazowe w postaci:

– wyłączniki nadmiarowo-prądowe S300, CLS6 lub równoważne o prądzie
zabezpieczeń do 32A (wyższe prądy za dopłatą),

Zestawy wyposżane są standardowo w:

• uniwersalne tablice do montażu liczników energii elektrycznej 3-fazowe
(typu T-1F/3F-b/z-Nova Elektro-Plast Opatówek),

• zamki typu: Euro-Lock, M22D/W energetyczny lub równoważne,
• listwy zaciskowe WLZ LZ-35/16 (25/10) mm2,
Zestawy tablic piętrowych z kanałem teletechnicznym

– charakterystyka zabezpieczeń C lub D,

– podstawy bezpiecznikowe typu EZN (Eti Polam) z wkładkami topikowymi

• zabezpieczenia montowane w obudowach typu S4, S6 lub za maskownicami
metalowymi (przystosowane do plombowania),

• gniazdo remontowe 230V (hermetyczne białe).

• Przedziały zawierające zabezpieczenia przed licznikowe (1) i listwę WLZ (2)
mogą być umieszczane w górnej lub w dolnej części zestawu.

• Połączenia listwy WLZ – zabezpieczenia – liczniki wykonane są przewodem Lgy6.
• Drzwi za przedziałem pomiarowym standardowo wyposażone są w okienka (4),
inne rozwiązania wg wymagań odpowiednich zakładów energetycznych

3

(np.: każdy licznik za odrębnymi drzwiczkami).

• Pomocniczy kanał teletechniczny (5).

5
4

Standardowe wymiary ZTP

1
2

ZTP1K-3L

ZTP2K-6L

ZTP3K-9L

Typ ZTP

Szerokość
mm

ZTP1-3L

300

ZTP2-6L

500

ZTP3-9L

700

ZTP1K-3L

550

ZTP2K-6L

750

ZTP3K-9L

950

Wysokość
mm

Głębokość
mm

2500
(max 2650
dzięki ruchomej nadstawce
jako opcje)

300

1 – jeden pion licznikowy; 2 – dwa piony licznikowe; 3 – trzy piony licznikowe

K – przedział kablowy (teletechniczny); 3L, 6L, 9L – ilość miejsc licznikowych

ZTP1-3L

Zestaw podstawowy od 1 do 3 liczników
Budowa

• Przedziały na zabezpieczenia Z(1) i listwy WLZ (2) mogą znajdować się na dole

4
ADM

3

lub na górze ZTP – wg wymagań Klienta.

• Przedział administracyjny ADM (3) analogicznie może znajdować się na górze
lub na dole ZTP.

• Przedział WLZ osłonięty przykręcaną maskownicą.
• Przedział Z dla montażu zabezpieczeń w obudowach plombowanych na płycie
montażowej.

• Rurki służące do prowadzenia WLZ i pozostałych obwodów na następne

kondygnacje umieszczone są we wnęce (4) wykonanej na ścianie zestawu

(rury instalacyjne nie wchodzą w skład zestawu).

2

Z

Przykładowy schemat dla układu od 1 do 3 liczników
WLZ

Rozmieszczenie
otworów do montażu
we wnęce

z zabezpieczenia z rozdzielnicy
administracyjnej

1

ZTP2-6L

Zestaw podstawowy od 4 do 6 liczników
Budowa

• Przedziały na zabezpieczenia Z(1) i listwy WLZ (2) mogą

4

znajdować się na dole lub na górze ZTP – wg wymagań

ADM

Klienta.

3

• Przedział administracyjny ADM (3) analogicznie może
znajdować się na górze lub na dole ZTP.

• Przedział WLZ osłonięty przykręcaną maskownicą.
• Przedział Z dla montażu zabezpieczeń w obudowach
plombowanych na płycie montażowej.

• Rurki służące do prowadzenia WLZ i pozostałych

obwodów na następne kondygnacje umieszczone są we

2

wnęce (4) wykonanej na ścianie zestawu

(rury instalacyjne nie wchodzą w skład zestawu).

Z

Przykładowy schemat dla układu od 4 do 6 liczników

WLZ

Rozmieszczenie
otworów do montażu
we wnęce

z zabezpieczenia z rozdzielnicy
administracyjnej

1

ZTP3-9L

Zestaw podstawowy od 7 do 9 liczników
Budowa

• Przedziały na zabezpieczenia Z(1) i listwy WLZ (2) mogą

4

znajdować się na dole lub na górze ZTP – wg wymagań
Klienta.

3

• Przedział administracyjny ADM (3) analogicznie może
znajdować się na górze lub na dole ZTP.

• Przedział WLZ osłonięty przykręcaną maskownicą.
• Przedział Z dla montażu zabezpieczeń w obudowach
plombowanych na płycie montażowej.

• Rurki służące do prowadzenia WLZ i pozostałych obwodów
na następne kondygnacje umieszczone są we wnęce (4)

wykonanej na ścianie zestawu (rury instalacyjne nie wchodzą

1

w skład zestawu).

2

Przykładowy schemat dla układu od 7 do 9 liczników.

z zabezpieczenia z rozdzielnicy
administracyjnej

Rozmieszczenie
otworów do montażu
we wnęce

ZTP1K-3L

Zestaw podstawowy od 1 do 3 liczników z przedziałem kablowym
Budowa

• Przedziały na zabezpieczenia Z(1) i listwy WLZ (2) mogą

4

znajdować się na dole lub na górze ZTP – wg wymagań
Klienta.

3

• Przedział administracyjny ADM (3) analogicznie może
znajdować się na górze lub na dole ZTP.

• Przedział WLZ osłonięty przykręcaną maskownicą.
• Przedział Z dla montażu zabezpieczeń w obudowach

5

plombowanych na płycie montażowej.

• Kanał kablowy i teletechniczny (5).
• Rurki służące do prowadzenia WLZ i pozostałych obwodów
na następne kondygnacje umieszczone są we wnęce (4)

1

wykonanej na ścianie zestawu (rury instalacyjne nie wchodzą
w skład zestawu).

2

Przykładowy schemat dla układu od 1 do 3 liczników
z przedziałem kablowym

z zabezpieczenia z rozdzielnicy
administracyjnej

Rozmieszczenie
otworów do montażu
we wnęce

ZTP2K-6L

Zestaw podstawowy od 4 do 6 liczników z przedziałem kablowym
Budowa

• Przedziały na zabezpieczenia Z(1) i listwy WLZ (2) mogą znajdować

4

na dole lub na górze ZTP – wg wymagań Klienta.

• Przedział administracyjny ADM (3) analogicznie może znajdować się

3

na górze lub na dole ZTP.

• Przedział WLZ osłonięty przykręcaną maskownicą.
• Przedział Z dla montażu zabezpieczeń na płycie montażowej

5

w obudowach plombowanych.

• Kanał kablowy i teletechniczny (5).
• Rurki służące do prowadzenia WLZ i pozostałych obwodów na

następne kondygnacje umieszczone są we wnęce (4) wykonanej na
ścianie zestawu (rury instalacyjne nie wchodzą w skład zestawu).

1
2

Przykładowy schemat dla układu od 7 do 9 liczników z przedziałem
kablowym.

z zabezpieczenia z rozdzielnicy
administracyjnej

Rozmieszczenie
otworów do montażu
we wnęce

ZTP3K-9L

Zestaw podstawowy od 7 do 9 liczników z przedziałem kablowym
Budowa

• Przedziały na zabezpieczenia Z (1) i listwy WLZ (2) mogą

4

znajdować się na dole lub na górze ZTP – wg wymagań Klienta.

• Przedział administracyjny ADM (3) analogicznie może

3

znajdować się na górze lub na dole ZTP.

• Przedział WLZ osłonięty przykręcaną maskownicą.
• Przedział Z dla montażu zabezpieczeń w obudowach

5

plombowanych na płycie montażowej.

• Kanał kablowy i teletechniczny (5).
• Rurki służące do prowadzenia WLZ i pozostałych obwodów na

następne kondygnacje umieszczone są we wnęce (4) wykonanej
na ścianie zestawu (rury instalacyjne nie wchodzą w skład

1

zestawu).

2

Przykładowy schemat dla układu od 1 do 3 liczników

Rozmieszczenie
otworów do montażu
we wnęce

z zabezpieczenia z rozdzielnicy
administracyjnej

z przedziałem kablowym

ZTP

Wyposażenie dodatkowe
Ramka do montażu podtynkowego ZTP

Dodatkowe wyposażenie

Inne wyposażenie jako opcja za dodatkową opłatą (ochrona przeciwprzepięciowa,

automaty schodowe, zamki, elementy instalacji teletechnicznych, itp.):

•
•
•
•
•
•
•
•

listwa WLZ LZ-70mm2 (prod. Pokój) 3-faz, N, PE,

listwa WLZ 120 mm2 (prod. Legrand) 3-faz, N, PE,

ochrona przepięciowa klasy C typu SPC-S-20-/280/4, łączenie 4 polowe,
zabezpieczenie przed licznikowe TYTAN (rozłącznik bezpiecznikowy

typu Z-SLS/NEOZ, R300),

zamek typu Master-key (kompakt),

zamek typu RS400 (lub równoważny) z dodatkowa wkładką Master-key,

nadstawka dla zwiększania wysokości zestawu i dopasowania do wnęki,
ramka do montażu podtynkowego tablic.

Nadstawka dla zwiększania wysokości ZTP.

Standardowe wymiary ZTP
Typ ZTP

Szerokość B
mm

ZTP1-3L

300

ZTP2-6L

500

ZTP3-9L

700

ZTP1K-3L

550

ZTP2K-6L

750

ZTP3K-9L

950

Wysokość H
mm
2500
(max 2650
dzięki ruchomej nadstawce
jako opcja)

ZTP

Zrealizowane obiekty

Dziękując naszym Klientom za współpracę prezentujemy niektóre obiekty,
gdzie nasze urządzenia pomagają zarządzań systemem energetycznym
w budynkach.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budynek mieszkalny w Warszawie przy ul. Dobrej 54.

Budynki mieszkalne na osiedlu Padniewskiego w Krakowie.

Zespół budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul.Sieleckiej.
Osiedle Dębowe Tarasy w Katowicach.

Budynek mieszkalny w Warszawie przy ul. Storczykowej.

Zespół budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Zwycięstwa.

Budynek mieszkalny przy Rondzie Wiatraczna Al.Stanów Zjednoczonych
w Warszawie.

Budynek mieszkalny w Warszawie przy ul. Marymoncka.
Osiedle Nowy Wilanów w Warszawie przy ul. Klimczaka.
Budynki mieszkalne na osiedlu Ekopark w Warszawie.

Budynki mieszkalne w Warszawie przy ul. Opaczewskiej.

Warszawa ul. Sielecka

Warszawa ul. Dobra

EKOPARK Warszawa

Warszawa Nowy Wilanów

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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