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Obudowy rozdzielnic nn
Solid GSX firmy ETI
Paweł Piróg

Firma ETI jest na kolejnym etapie projektu wdroøenia systemu obudÛw do rozdzielnic elektrycznych. Projekt zak≥ada produkcjÍ obudÛw zarÛwno w pierwszej, jak i drugiej klasie izolacji, o rÛønych stopniach ochrony IP. Obudowy bÍdπ wystÍpowa≥y w rÛønym wykonaniu: wiszπce natynkowe, podtynkowe, stojπce monoblokowe, stojπce ramowe. Koncepcja przewiduje stworzenie pe≥nego systemu obudÛw monoblokowych do 630 A z wyjmowanym wk≥adem
montaøowym oraz ramowych do 4000 A.

P

rojekt zak≥ada wdroøenie dwÛch
rozwiπzaÒ montaøowych: Solid
GSX (obudowy wy≥πcznie w pierwszej klasie izolacji) oraz Solid DE (obudowy g≥Ûwnie w drugiej klasie izolacji ñ stojπce, takøe w klasie pierwszej). Artyku≥
opisuje rozwiπzania systemu Solid GSX,
a w szczegÛlnoúci obudowy p≥ytkie o g≥Íbokoúci 160 mm, natynkowe i podtynkowe
o stopniu ochrony IP43 oraz sposÛb montaøu wk≥adÛw w obudowach GT.

A4. Obudowy te znajdujπ g≥Ûwnie zastosowanie wszÍdzie tam, gdzie urzπdzenia
elektryczne naraøone sπ na niekorzystne
dzia≥anie czynnikÛw takich jak woda, py≥,
oddzia≥ywania mechaniczne. Aktualnie
ETI jest na etapie wdraøania do produkcji
i sprzedaøy obudÛw p≥ytkich wraz z wk≥adami montaøowymi do aparatury elektrycznej oraz wk≥adami do obudÛw GT.

System Solid GSX

Obudowy o g≥Íbokoúci 160 mm i stopniu ochrony IP43 nazwano: 4XN160 ñ natynkowe, 4XP160 ñ podtynkowe kompletne (ramka + kaseta), KAS160 ñ kaseta
podtynkowa oraz D4X ñ ramka z drzwiami. Typoszereg wymiarowy oparty jest
o normÍ DIN 43870. Podstawowe pole
projektowe z maskownicπ aparatÛw posia-

W roku 2011 firma wdroøy≥a do sprzedaøy pierwszy element systemu Solid GSX
ñ obudowy GT o stopniu ochrony IP65
wraz z akcesoriami typu zamki, klucze,
uchwyty do mocowania na úcianÍ, linki
uziemiajπce drzwi, kieszeÒ na dokumenty

W≥aúciwoúci

Rys. 1.
Podzia≥ wewnÍtrzny
wed≥ug pola podstawowego
oraz wymiary zewnÍtrzne
obudowy natynkowej 4XN160
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da szerokoúÊ 250 mm, a wysokoúÊ
150 mm (rys. 1). W polu podstawowym
moøna zainstalowaÊ 12 aparatÛw modu≥owych o szerokoúci 18 mm. Oznaczenie kodowe pola podstawowego przedstawiajπ
dwie cyfry przedzielone kreskπ 1-1, gdzie
pierwsza cyfra oznacza szerokoúÊ, a druga
wysokoúÊ. Pozosta≥e wielkoúci maskownic
sπ wielokrotnoúciπ pola podstawowego
(np. maskownica 2-3 ñ szerokoúÊ 500 mm,
wysokoúÊ 450 mm). Ten sam sposÛb kodowania zosta≥ przeniesiony do oznaczania wielkoúci obudÛw, kaset, ramek
z drzwiami, gdzie pierwsza cyfra oznacza
liczbÍ rzÍdÛw krotnoúci pola podstawowego, a druga liczbÍ kolumn krotnoúci pola
podstawowego. Na przyk≥ad obudowa
o oznaczeniu 4XN160 2-4 (rys. 2) posiada
moøliwoúÊ montaøu dwÛch kolumn aparatÛw z maskownic po 250 mm szerokoúci
i czterech rzÍdÛw po 150 mm wysokoúci.
Obudowy natynkowe 4XN160 i podtynkowe 4XP160 (rys. 3) wystÍpujπ w dwÛch
szerokoúciach okna montaøowego: 2 i 3
(500 mm i 750 mm) oraz wysokoúciach: 3,
4, 5, 6, 7 (450, 600, 750, 900 i 1050 mm).
Kaseta KAS160 i ramka D4X
Jak juø wspomniano, obudowy podtynkowe 4XP160 sk≥adajπ siÍ z kasety KAS160 (rys. 4) oraz ramki z drzwiami D4X
(rys. 5). Kaseta montowana w úcianie jest
wyposaøona w úruby i otwory mocujπce,
posiada rÛwnieø os≥abienia do wprowadzenia kabli i przewodÛw zarÛwno z do≥u,
z ty≥u jak i z boku. W kasecie znajduje siÍ
ramka, do ktÛrej mocowany jest wk≥ad
(rys. 6). Do kasety przykrÍcana jest rÛwnieø ramka z drzwiami D4X (rys. 5). Momaj 2012
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Rys. 2. Obudowa natynkowa 4XN160 2-4 z aparatami i maskownicami

cowanie odbywa siÍ przy pomocy úrub,
gdzie moøliwa jest regulacja w p≥aszczyünie pionowej oko≥o 20 mm. Istnieje moøliwoúÊ kilkuprocentowego odchylenia ramki od p≥aszczyzny plecÛw, aby zniwelowaÊ
niedok≥adnoúci montaøowe przy obsadzaniu kasety.
WnÍtrze obudowy
Wewnπtrz obudowy montowany jest
wk≥ad montaøowy (rys. 6) sk≥adajπcy siÍ ze
wspornikÛw pionowych WP-A lub WP-U
(brak moøliwoúci podzia≥u obudowy
ñ wersja ekonomiczna), maskownic, p≥yt
montaøowych PM, szyn TH-S. P≥yty i szyny TH-S mocowane sπ do wspornikÛw
pionowych za pomocπ elementÛw L-PEM,
mocowanych do wspornika przy pomocy
dwÛch blachowkrÍtÛw, co daje konstrukcji

bardzo duøπ wytrzyma≥oúÊ mechanicznπ.
Dla u≥atwienia montaøu szyn TH-S, p≥yt
montaøowych PM i poøπdanej wytrzyma≥oúci na zrywanie, w elemencie L-PEM zastosowano nakrÍtkÍ wciskanπ M5. P≥yty
i szyny przykrÍcane sπ zatem úrubπ metrycznπ. Wk≥ad montaøowy moøe byÊ wyjmowany, co u≥atwia sznurowanie aparatÛw
w warsztacie. MoøliwoúÊ wyjmowania
wk≥adu powoduje rÛwnieø, øe aparaty
moøna umieúciÊ we wczeúniej zamontowanej obudowie dopiero po zakoÒczeniu
wszystkich prac budowlanych. Eliminuje
siÍ wÛwczas ryzyko zwiπzane z zanieczyszczeniem aparatÛw py≥em budowanym, a co za tym idzie ryzyko ich uszkodzenia.
Waønπ zaletπ systemu jest moøliwoúÊ
podzia≥u obudÛw w pionie przy pomocy

elementu EPW, przez co moøna wydzieliÊ
w jednej obudowie przedzia≥ z aparatami
zabezpieczajπcymi, przedzia≥ kablowy
bπdü przedzia≥ teletechniczny. Naleøy pamiÍtaÊ, øe wspornik typu WP-U juø takiej
moøliwoúci nie daje (wersja ekonomiczna
bez moøliwoúci regulacji g≥Íbokoúci).
Konstrukcja wspornika pionowego WP-A
umoøliwia skokowπ regulacjÍ montaøu
szyn noúnych, p≥yt montaøowych oraz maskownic w pionie (25 mm) i poziomie
(8 mm lub na przemian 6 mm i 2 mm dziÍki dodatkowym otworom w elemencie
L-PEM). Daje to producentowi rozdzielnicy moøliwoúÊ wyboru optymalnych odleg≥oúci pomiÍdzy aparatami (potrzebna np.
na Ñsznurowanieî). Umoøliwia takøe pozostawienie optymalnego miejsca na kable, przewody zasilajπce oraz odp≥ywowe.
Na wsporniku WP-A naniesiono takøe dodatkowe otwory u≥atwiajπce rozmieszczenie szyn i p≥yt noúnych. Skok wspomnianych otworÛw to 150 mm oraz 75 mm.
Szyna TH-S moøe byÊ rÛwnieø zamocowana na wsporniku pionowym WP-A pod
kπtem oko≥o 48 stopni w odchyleniu pionowym (rys. 7). Takie po≥oøenie szyny
moøe u≥atwiÊ podejúcie przewodami do zaciskÛw z≥πczek.
Plecy obudowy
Obudowy natynkowe 4XN160 (rys. 8)
posiadajπ plecy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej mocowane na blachowkrÍty. OdkrÍcenie plecÛw ma za zadanie
u≥atwiÊ monterom Ñsznurowanieî aparatÛw z juø w≥oøonym wk≥adem do obudowy. Konstrukcja plecÛw w obudowach
4XN160 umoøliwia zamocowanie plecÛw
od niøszej obudowy. DziÍki temu powstaje otwÛr, ktÛrym moøna wprowadziÊ przewody i kable do obudowy bezpoúrednio ze
úciany za obudowπ.
Inne cechy
Innymi zaletami systemu sπ: maskownice aparatÛw z wyciÍciami oraz os≥abienia34

Rys. 3. Obudowa 4XP160 2-4 bez wk≥adu z elementem podzia≥owym (kaseta KAS160 2-4 i ramka
z drzwiami D4X 2-4)

Rys. 4. Kaseta montowana w úcianie KAS160
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nych obudÛw. Wymiarowa uniwersalnoúÊ
wk≥adÛw powoduje rÛwnieø zmniejszenie
iloúci pozycji magazynowych.

Normy

Rys. 5. Ramka z drzwiami D4X
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mi pod aparaty, otworowane p≥yty montaøowe dedykowane do produktÛw ETI,
szybki montaø maskownic, wysokiej jakoúci flansze wprowadzeniowe przewodÛw
i kabli.
W przypadku obudÛw GT zaprojektowano specjalne uchwyty US-GT (rys. 9)
umoøliwiajπce montaø wk≥adÛw z aparaturπ. Uchwyty US-GT przewidziane sπ do
obudÛw o g≥Íbokoúci od 150 do 400 mm.
Uchwyty moøna montowaÊ zarÛwno jeøeli wewnπtrz zamontowana jest p≥yta montaøowa, jak i bez niej. W obudowach GT
nie ma moøliwoúci podzia≥u w pionie przy
pomocy wspornika podzia≥owego EPW.
W rozmiarach obudÛw GT zgodnych
z normπ DIN 43870 moøna zamontowaÊ
wk≥ady pokrywajπce siÍ z typoszeregiem
obudÛw 4XN160. Zaprojektowano rÛwnieø wewnÍtrzne elementy montaøowe dostosowane do pozosta≥ych wymiarÛw obudÛw GT.
WewnÍtrzny system konstrukcyjny zosta≥ zaprojektowany w taki sposÛb, aby
umoøliwiÊ montaø tego samego wk≥adu
zarÛwno w obudowach GT, 4XN160,
4XP160 (rys. 10) jak i pozosta≥ych obudowach systemu Solid GSX, niebÍdπcych
przedmiotem artyku≥u.
Wszystkie wymienione cechy systemu
obudÛw Solid GSX sk≥adajπ siÍ na duøπ
elastycznoúÊ oraz funkcjonalnoúÊ rozwiπzania, wp≥ywajπ na skrÛcenie czasu potrzebnego na zmontowanie rozdzielnicy,
a przez to ñ obniøenie kosztÛw. UniwersalnoúÊ wk≥adÛw pod wzglÍdem wymiaro-
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wym, powtarzalne wymiary okien montaøowych w obudowach niezaleønie od stopnia ochrony IP i g≥Íbokoúci sprawiajπ, øe
ten sam wk≥ad moøna montowaÊ do rÛø-

Przy projektowaniu obudÛw uwzglÍdniono i stosowano siÍ do aktualnych norma
w tym zakresie:
ï PN-EN 62208: 2006 Puste obudowy do
rozdzielnic i sterownic niskonapiÍciowych ñ Wymagania ogÛlne,
ï PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
ï PN-EN 62262: 2003 Stopnie ochrony
przed zewnÍtrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy
urzπdzeÒ elektrycznych (Kod IK),
ï PN-EN-50274: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapiÍciowe ñ Ochrona
przed poraøeniem prπdem elektrycznym
ñ Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpoúrednim czÍúci niebezpiecznych czynnych,
ï PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice
i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 1:
Postanowienia ogÛlne,

Rys. 6. Wk≥ady montaøowe z aparaturπ elektrycznπ
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Rys. 8. PrzykrÍcane plecy obudowy 4XN160

Rys. 7. Szyna TH zamocowana pod kπtem

ï PN-EN

Rys. 9. SposÛb montaøu wk≥adÛw do obudÛw GT

ï PN-EN

61439-2: 2010 Rozdzielnice
i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdzia≥u
energii elektrycznej,

60439-1: 2003 Rozdzielnice
i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 1:
Zestawy badane w pe≥nym i niepe≥nym
zakresie badaÒ typu,
ï PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice
i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 2:
Wymagania dotyczπce przewodÛw szynowych,
ï PN-EN 60439-2: 2004/A1: 2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapiÍciowe
ñ CzÍúÊ 2: Wymagania dotyczπce przewodÛw szynowych,
ï PN-EN 60439-3: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 3: Wymagania dotyczπce niskonapiÍciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostÍpnych do
uøytkowania przez osoby niewykwalifikowane ñ Rozdzielnice tablicowe,
ï PN-EN 60439-4: 2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 4: Wymagania dotyczπce zestawÛw przeznaczonych do instalowania na terenach budÛw (ACS),
ï PN-EN 60439-5: 2008 Rozdzielnice
i sterownice niskonapiÍciowe ñ CzÍúÊ 5:

Wymagania szczegÛ≥owe dotyczπce zestawÛw do rozdzia≥u energii w sieciach
publicznych,
ï PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury
rozdzielczej i sterowniczej niskonapiÍciowej ñ Znormalizowany montaø na
szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych.
Zadbalno rÛwnieø o to, aby obudowy
spe≥nia≥y wymagania dyrektywy RoHS
(ang. Restriction of Hazardous Substances). Celem wprowadzenia dyrektywy
RoHS by≥o zmniejszenie iloúci substancji
niebezpiecznych przenikajπcych do úrodowiska z odpadÛw elektrycznych i elektronicznych. TreúÊ dyrektywy mÛwi, øe nowy sprzÍt elektroniczny wprowadzany do
obrotu na terenie Unii Europejskiej i EFTA
poczπwszy od 1 lipca 2006 r. (w Polsce od
27 marca 2007 r.) bÍdzie zawiera≥ ograniczonπ iloúÊ materia≥Ûw szkodliwych: o≥owiu, rtÍci, kadmu, szeúciowartoúciowego
chromu, polibromowanych bifenyli (PBB)
i polibromowanych eterÛw fenylowych
(PBDE). Komisja Europejska okreúli≥a
maksymalne stÍøenia tych pierwiastkÛw /
substancji w materiale jednorodnym.
inø.
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Rys. 10. Obudowy (od lewej): 4XP160 (podtynkowa), 4XN160 (natynkowa), GT 65-55-20
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