Energia płynie bezpieczniej
Systemy szynoprzewodów Sivacon 8PS

SIVACON
Rozwiązania dla przemysłu.

Oferujemy wsparcie systemowe.
Wysokie zapotrzebowanie na energię, niezliczona liczba odbiorów, maksymalna
dyspozycyjność przez całą dobę? Nie ma znaczenia, jak wysokie wymagania stawiają
Państwo systemowi dystrybucji energii – z naszymi kompleksowymi produktami
i rozwiązaniami do rozdziału energii niskiego napięcia sprostają Państwo każdemu
zadaniu.
Dzięki uniwersalnym i wydajnym elementom systemu mogą Państwo zdecydowanie obniżyć
koszty i ryzyko związane z inwestycjami. Przez cały okres eksploatacji odnosicie Państwo
korzyści dzięki modułowości i inteligencji komponentów. Tym samym kontrolują Państwo
koszty produkcji – przy najwyższej wydajności zakładu.
Głównym celem koncepcji Siemensa „Totally Integrated Power” są kompleksowe rozwiązania
dystrybucji energii, począwszy od dostawy średniego napięcia, aż do odbiorników niskiego
napięcia.
Zdolność komunikacji wraz z dedykowanymi narzędziami programowymi stanowią
wydajne połączenie automatyki przemysłowej z automatyką budynków, stwarzając kolejne
możliwości oszczędności.
Z naszym wsparciem nie musicie się Państwo martwić o dystrybucję energii.

Power management system
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Optymalne zarządzanie
przesyłem i rozdziałem
energii: SIVACON 8PS

Systemy szynoprzewodów SIVACON 8PS pozwalają na bezpieczny
i oszczędny przepływ energii.
Troska o optymalny przesył i rozdział energii w różnych zastosowaniach
stanowi kluczowy element naszej całościowej oferty dotyczącej
rozdziału energii niskiego napięcia i istotny składnik koncepcji
Siemensa „Totally Integrated Power”,

która zakłada oferowanie

kompleksowych rozwiązań, począwszy od średniego napięcia, aż do
odbiorów niskiego napięcia.
Sześć różnych systemów, w zależności od potrzeb, oferuje Państwu wszystko czego wymaga nowoczesny system przesyłu i dystrybucji
energii.
Począwszy od łatwego projektowania i szybkiego
montażu,
przez
bezpieczeństwo
użytkowania, aż do elastycznych możliwości
łatwej rozbudowy i przebudowy systemu.
Zastosowanie systemów SIVACON 8PS przynosi
Państwu korzyści nie tylko w nowopowstających,
coraz bardziej kompleksowych budynkach dzięki
przejrzystym i elastycznym rozwiązaniom, ale
również w zastosowaniach
przemysłowych,
zwłaszcza
poprzez
dbanie
o
pewność
i niezawodność dostarczenia energii.
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Z SIVACON 8PS wygrywa się na każdym froncie.

System spełniają krajowe wymagania:

Większe bezpieczeństwo

Rosja

GOST-R

■■ Wysoka zdolność zwarciowa i małe obciążenie ogniowe.

Ukraina

Ukrain-GOST

■■ Podwyższone pewność projektowania.

Chiny

CCC

Afryka Pd.

SABS

Większe oszczędności
■■ Zmniejszone wymagania odnośnie potrzebnego miejsca.
■■ Przejrzysta struktura sieci.
■■ Szybki montaż.

System realizuje wymagania przemysłu
okrętowego
Det Norske Veritas (DNV)

■■ Bezproblemowa przebudowa w przypadku nagłej zmiany miejsca i mocy
odbioru.
Zwiększona elastyczność
■■ Kompletny zakres od 25 A do 6300 A dla małych zakładów produkcyjnych,
budynków biurowych oraz dużych hal produkcyjnych.
■■ Komponenty z możliwością komunikacji.
■■ Podłączenia do rozdzielnic SIVACON.

Niezawodny i bezpieczny przesył
energii
Minęły już czasy wysokich kosztów,
drogich instalacji i dużych strat energii.
Z systemem szynoprzewodów SIVACON
8PS unikacie Państwo równoległych
połączeń kabli, kosztownego układania
i niesymetrycznego rozdziału energii.
Do połączeń między transformatorem,
rozdzielnicą główną i podrozdzielnicami oferujemy Państwu szynoprzewody
bez gniazd odpływowych, opcjonalnie w standardowych lub w dowolnych
wymiarowych długościach.

Łatwe projektowanie i elastyczne
zmiany systemu rozdziału energii
Zalety
systemów
SIVACON
8PS
odgrywają główną rolę przede wszystkim
w rozdziale energii. Umożliwiają tworzenie różnorodnych instalacji rozdzielczych,
w zabudowie ciągłej a także zdecentralizowanej.
W przeciwieństwie do tradycyjnych instalacji kablowych, w których odbiory są
ulokowane wzdłuż ułożonej na stałe trasy
kablowej, miejsca odpływów w systemach SIVACON 8PS można dowolnie

zmieniać. Po prostu wtykamy skrzynkę
odpływową w gniazdo umieszczone po
obu lub po jednej stronie szynoprzewodu
i wszystko jest gotowe do przyłączenia
odbioru i poboru energii. W zależności
od systemu otrzymują Państwo szeroki
wybór skrzynek odpływowych.

instalację systemu rozdziału energii
i automatyki, łatwe uruchomienie jak
i możliwości zmian systemu w zależności
od potrzeb rozwoju Państwa firmy.

Kompleksowa komunikacja
Wysokie
wymagania
odnośnie
oszczędności, elastyczności
i przejrzystości automatyki budynków
i automatyki przemysłowej sprawiają, że
tendencja do decentralizacji w rozdziale
energii jest nieodwracalna. Tym wysokim wymaganiom sprostają tylko inteligentne koncepcje rozdziału energii jak
szynoprzewody z komunikacją w systemie
SIVACON 8PS, posiadające potencjał
oszczędności i czyniące wejście do świata
automatyzacji łatwym.
Dzięki elastyczności naszego systemu
możemy zaoferować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
klientów.
Jest to dla Państwa korzystne ze względu
na krótką fazę projektowania, szybszą
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Przegląd systemów

5 System LX

4 System LD

5 System LX
6 System LR

2 System BD01

1 System CD-L

Do zasilania urządzeń oświetleniowych
i niewielkich odbiorów w centrach
handlowych, centrach logistycznych
i wszelkiego rodzaju budynkach.

Do przesyłu i dystrybucji energii w
budynkach biurowych oraz
liniach produkcyjnych wszystkich gałęzi
przemysłu.

■■ 25 A i 40 A
■■ 400 V Ue maks.
■■ IP55

■■ 160 A do 1250 A
■■ 690 V Ue maks.
■■ Do IP55

2 System BD01

Do zasilania narzędzi elektrycznych
w warsztatach, jak również systemów
oświetleniowych.
■■ 40 A do 160 A
■■ 400 V Ue maks.
■■ Do IP55
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3 System BD2

■4■ System LD
Do przesyłu i rozdziału energii
w halach targowych, przemyśle
motoryzacyjnym, przemyśle ciężkim
i na statkach.
■■ 1100 A do 5000 A
■■ 1000 V Ue maks
■■ IP34/IP54

Z SIVACON 8PS zyskuje każdy: zalety
Dzięki SIVACON 8PS energia płynie bezpiecznie
i oszczędnie
Wysokie bezpieczeństwo dzięki:
■■ systemom z badaniami typu,
■■ wysokiej zdolności zwarciowej,
■■ minimalnemu obciążeniu ogniowemu
(w przeciwieństwie do kabli),
■■ kompatybilności elektromagnetycznej EMV.
3 System BD2

Optymalna wydajność dzięki:
■■ mniejszemu zapotrzebowaniu na miejsce,
■■ łatwym zmianom/rozbudowie systemu,
■■ niskim kosztom utrzymania.

3 System BD2

Łatwa do uzyskania kompleksowość dzięki:
■■ możliwościom komunikacji,
■■ rozwiązaniom z jednego źródła.

Z SIVACON 8PS projektowanie jest
bezpieczne i w pełni pod kontrolą

3 System BD2

1 System CD-L

5 System LX

Do przesyłu i rozdziału dużych mocy w wysokich budynkach oraz
w przemyśle.
■■ 800 A do 6300 A
■■ 690 V Ue maks.
■■ Do IP55

Wysoka pewność projektowania dzięki:
■■ przemyślanemu wykorzystaniu materiałów,
■■ zgodności właściwości urządzeń rozdzielczych
z badaniem typu dla obowiązujących norm.
Perfekcyjna oszczędność dzięki:
■■ gotowym rozwiązaniom,
■■ uproszczonym sposobom szacowania kosztów,
■■ wsparciu dla projektantów.

Optymalna kompleksowość dzięki:
■■ pionierskim technologiom, np. możliwościom komunikacji,
■■ dopasowanym systemom.

Z SIVACON 8PS instalacje elektryczne
są łatwe do kontroli
6 System LR

Do przesyłania dużych mocy w trudnych warunkach otoczenia: w tunelach, pomiędzy budynkami. jak
również w przemyśle chemicznym.
■■ 630 A do 6300 A
■■ 1000 V Ue maks.
■■ Do IP68

Wysokie bezpieczeństwo dzięki:
■■ łatwym kalkulacjom,
■■ pewnemu montażowi,
■■ prefabrykowanym, sprawdzonym barierom ogniowym.
Perfekcyjna oszczędność dzięki:
■■ szybkiemu i łatwemu planowaniu,
■■ szybkiemu montażowi,
■■ braku konieczności stosowania specjalistycznych
narzędzi.
Optymalna kompleksowość dzięki:
■■ łatwej realizacji, od transformatora aż do gniazdka.
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System CD-L
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Szynoprzewody z odpowiednią konstrukcją do zasilania systemów oświetleniowych oraz mniejszych
odbiorców

System CD-L jest idealny do oszczędnego zasilania
instalacji oświetleniowych i małych odbiorców od 25 A do
40 A.
Dzięki interesującej konstrukcji jest wykorzystywany
przede wszystkim tam, gdzie liczy się dobry wygląd.
np. w centrach handlowych, supermarketach lub
w salonach meblowych.
Połączenia wtykowe pozwalają na
szybki i nieskomplikowany montaż
skrzynek z wykorzystaniem jedynie
wkrętaka krzyżowego.

Istnieje możliwość łatwego
zamocowania standardowych opraw
oświetleniowych w dowolnym
miejscu modułu szynowego.
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Poprzez standardowy stopień ochrony IP55 nadaje się
również do stosowania w trudniejszych warunkach
otoczenia, np. w szklarniach.
System CD-L wyróżnia się maksymalną elastycznością
i szczególnie łatwym montażem, jak również demontażem.

Praktyczne przykłady

Nowa instalacja oświetleniowa w
zakładach obróbki plastycznej

Elastyczne rozwiązania w centrach
handlowych

Wymagania
Maszyny z poborem prądu do 125 A
powinny mieć możliwość zmiany miejsca
pracy bez wielkich kosztów. Również
przyłączanie nowych maszyn nie powinno
łączyć się z dużymi wydatkami. Dalsze cele:
optymalny rozdział oświetlenia do każdego
miejsca pracy.

Wymagania
Kompleksowy i elastyczny system rozdziału
energii powinien zapewnić pewność działania
i możliwość bezproblemowego przekonfigurowania systemu oświetleniowego. Przy centralnej koncepcji sterowania lampy muszą być
załączane grupowo.

Rozwiązanie
■■ Zasilanie systemu CD-L z systemu BD2.
■■ 2 x 5-biegunowy system CD-L jako zasilanie
oraz sterowanie opraw oświetleniowych.
■■ Kodowane gniazda wtykowe w celu
jednoznacznego podłączenia i uniknięcia
efektu stroboskopowego.
■■ Technika wtykowa z ochroną
zabezpieczającą przed dotykiem w celu
szybkiego i bezpiecznego montażu.
Rezultat
■■ Wysoka elastyczności i bezpieczeństwo.
■■ Niskie koszty składowania dzięki ustandaryzowanej koncepcji rozdziału energii.
■■ Oszczędność energii poprzez indywidualne
załączanie oświetlenia.

Rozwiązanie
■■ Zasilanie systemu CD-L z systemu BD01.
■■ Szynoprzewody z komunikacją do
monitorowania zużycia energii
i sterowania.
■■ Prefabrykowane skrzynki odpływowe do
zasilania oświetlenia w sekwencjach 1/3L,
2/3L i 3/3L.
■■ Skrzynki odpływowe montowane w pobliżu
odbiorów, z możliwością instalowania pod
napięciem, dodatkowo pełniące funkcje
ochrony i sterowania oświetleniem.

Zalety
Podwyższone bezpieczeństwo
■■ Pewne działanie dzięki urządzeniom
rozdzielczym z badaniami typu (zgodnie
z normą IEC/EN 60439-1 i -2).
■■ Ochrona przed strumieniem wody dzięki
stopniowi ochrony IP55.
■■ Niskie obciążenie ogniowe dzięki
obudowie z blachy stalowej.
■■ Pewny montaż dzięki kodowanym
gniazdom odpływowym
uniemożliwiającym nieprawidłowe
podłączenie.
Większe oszczędności
■■ Łatwe planowanie i magazynowanie
dzięki jednej wielkości dla dwóch wartości
prądów do 40 A.
■■ Optymalne wykorzystanie
szynoprzewodów poprzez prowadzenie
zasilania podstawowego i awaryjnego
w jednym systemie.
■■ Nieskomplikowane projektowanie dzięki
jednakowej szerokości 3- i 5-biegunowych
gniazd odpływowych.
■■ Prosty i szybki montaż, bez możliwości
popełnienia błędu dzięki połączeniom
wtykowym.
■■ Łatwa i szybka rozbudowa dzięki
możliwości podłączania pod napięciem
wtyczek odpływowych1).
Zwiększona elastyczność
■■ Możliwość zasilania odbiorów jednoi trójfazowych poprzez 3- i 5-biegunowe
wtyczki odpływowe.
■■ Przejrzystość działania poprzez zdolny do
komunikacji system szynoprzewodów do
sterowania oświetleniem.

Rezultat
■■ Wszechstronna funkcjonalność i przejrzyste
działanie.
■■ Możliwość szybkiego i łatwego przekonfigurowania oraz rozbudowania systemu.
■■ Wysokie bezpieczeństwo dzięki systemowi
z niskim obciążeniem ogniowym.

1)Niem. DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)
Należy zawsze przestrzegać norm obowiązujących w
Państwa kraju.
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System BD01
Elastyczne zaopatrzenie w energię dla małych zakładów przemysłowych i handlu.

Skrzynka zasilająca może być
wetknięta w dowolne gniazdo
odpływowe.

System BD01 przeznaczony jest do zastosowań
w przedziale od 40 A do 160 A. Stosowany jest
w małych jak i dużych zakładach przemysłowych
w celu bezpiecznego dostarczenia energii dla małych
odbiorów oraz zasilania systemu CD-L. Konstrukcja
gniazd odpływowych gwarantuje uniknięcie błędów
w montażu.
Podłączanie skrzynek odpływowych jest bezpieczne dla
personelu wykonującego te czynności.
Gniazda odpływowe otwierają się automatycznie
podczas wtykania skrzynki odpływowej, jak również
zamykają się po jej zdemontowaniu.

System BD01 oferuje szczególnie łatwe projektowanie
i
zapewnia
elastyczne
zasilanie.
Dostępne,
oprzewodowane skrzynki odpływowe, które mogą
być wyposażone indywidualnie w dowolną aparaturę,
ochronną lub kombinacje z podstawowymi skrzynkami
odpływowymi.
Skrzynki aparatowe, montowane
obok skrzynek zasilających
i odpływowych zapewniają
dodatkową przestrzeń na aparaturę
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Praktyczne przykłady

Rozbudowa linii produkcyjnych w
zakładzie obróbki metali

Modernizacja systemu zasilania w
przemyśle pakowniczym

Wymagania
W ramach rozbudowy zakładu ośmiokątny
budynek, dawniej wykorzystywany jako
budynek wystawienniczy, musi zostać szybko
dostosowany do produkcji. W momencie
realizacji systemu dystrybucji energii nie jest
jeszcze ustalone przestrzenne rozlokowanie
maszyn.

Wymagania
Obok rozbudowy produkcji należy również
kompleksowo zmodernizować istniejącą linię.
Należy optymalnie rozlokować dużą ilość
nowych maszyn z naciskiem na przejrzysty
układ kompletnego systemu dystrybucji
energii.

Rozwiązanie
■■ Dwa osobne systemy zasilania BD01 do
63 A.
■■ Elastyczne elementy do zmiany kierunku
w celu dopasowania do kształtów budynku.
■■ Mocowania szynoprzewodu – poniżej
posadowienia dachu, przytwierdzone
bezpośrednio do ściany.
Rezultat
■■ Dokładne dopasowanie do istniejących
warunków.
■■ Szybka realizacja, łatwy montaż.
■■ Modułowa budowa i możliwość
odgałęzienia obciążeń w odstępach
co 50 cm – dla elastycznych zmian
w produkcji.

Rozwiązanie
■■ Pięć systemów BD01 do 63 A ze
skrzynkami zasilającymi.
■■ Montaż do konstrukcji dachu poprzez
pręty gwintowane.
■■ Indywidualnie konfigurowalne skrzynki
odpływowe z możliwością instalacji pod
napięciem1).
Rezultat
■■ Elastyczne przestawianie parku
maszynowego poprzez możliwość
podłączania/odłączania skrzynek
odpływowych pod napięciem1).
■■ Zwiększenie przejrzystości systemu
zasilania – w celu szybszego
zlokalizowania awarii odbioru.

Zalety
Podwyższone bezpieczeństwo
■■ Pewne działanie dzięki urządzeniom
rozdzielczym z badaniami typu (zgodnie
z normą IEC/EN 60439-1 i -2).
■■ Ochrona przed strumieniem wody dzięki
stopniowi ochrony IP55.
■■ Niskie obciążenie ogniowe dzięki
obudowie z blachy stalowej.
■■ Pewny montaż dzięki kodowanym
gniazdom i skrzynkom odpływowym
uniemożliwiającym nieprawidłowe
podłączenie.
■■ Solidne połaczenie mechaniczne
i elektryczne dzięki asymetrycznemu
wykonaniu bloków łączeniowych.
■■ Zabezpieczone przed dotykiem dzięki
niezawodnemu otwieraniu i zamykaniu
gniazd odpływowych.
■■ Gwarantowana ochrona w przypadku
pożaru dzięki sprawdzonym barierom
ogniowym.

Większe oszczędności
■■ Łatwe planowanie i magazynowanie
dzięki jednej wielkości systemu do 160 A
dla 5 wartości prądowych.
■■ Elastyczne dopasowanie do wszystkich
struktur budynku.
■■ Łatwe planowanie i przechowywanie
dzięki skrzynkom odpływowym,
które mogą być wpięte do wszystkich
wielkości systemu, oraz dzięki
skrzynkom zasilającym, stosowanym jako
początkowe, środkowe lub końcowe.
■■ Bezproblemowe projektowanie i montaż
dzięki pokrywom łączeniowym ze
zintegrowaną kompensacją wydłużenia.
■■ Szybkie i nieskomplikowane zmiany oraz
rozbudowa dzięki możliwości podłączania
pod napięciem1) skrzynek odpływowych
do 63 A.
Zwiękoszna elastyczność
■■ Łatwe planowanie nowoczesnych struktur
sieciowych dzięki systemom
5-przewodowym.
■■ Przejrzystość działania dzięki systemowi
szynoprzewodów z komunikacją do
sterowania oświetlenia.

1)Niem. DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)
Należy zawsze przestrzegać norm obowiązujących w
Państwa kraju.
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System BD2
Uniwersalne rozwiązania dla dużych mocy na małej powierzchni

Zasilanie realizowane jest przy
pomocy kompaktowych skrzynek
zasilających.

Indywidualnie wyposażane
skrzynki odpływowe mogą być
montowane pod napięciem1).

Elementy do zmiany kierunku
pozwalają na optymalne
dopasowanie do istniejącej struktury
budowlanej.

System BD02 nadaje się szczególnie do zastosowań
w obszarze od 160 A do 1250 A, z podwyższonymi
wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Łatwy
i prosty montaż, sprawdzone bariery ogniowe
i wytrzymałość w przypadku wystąpienia pożaru
zapewniają wysoke bezpieczeństwo
są więc optymalnym rozwiązaniem dla dużych budynków,
przemysłu,
jak
również
na
statkach.
Kompaktowy system przekonuje nie tylko swoją
niezawodnością, lecz również małymi wymaganiami odnośnie potrzebnego miejsca do instalacji.
Obok wszystkich wymienionych zalet system ten może
być stosowany do zasilania mniejszych systemów,
takich jak CD-L oraz BD01.
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Praktyczne przykłady

Relokacja produkcji, łącznie
z instalacją

Oszczędności miejsca przy
dystrybucji energii w nowej hali

Wymagania
Większy park maszynowy, elastyczne
odpływy dla maszyn i stanowisk pracy
gotowe w przeciągu kilku miesięcy: wszystkie
te aspekty muszą być wzięte pod uwagę przy
przenoszeniu hali produkcyjnej.

Wymagania
Przy przenoszeniu do nowej hali produkcyjnej
stawiane są trudne wymagania odnośnie
bezpiecznego i zajmującego mało miejsca
systemu rozdziału energii, włącznie z barierami ogniowymi.

Rozwiązanie
■■ Dwa ciągi szynoprzewodów.
■■ Dwie skrzynki zasilające, 400 A każda.
■■ System BD2 (180 m długości)
podwieszony 50 cm pod stropem.
■■ Skrzynki odpływowe do dowolnej
zabudowy.
■■ Punkty odpływowe co 50 cm.
■■ Łatwe podłączanie skrzynek odpływowych
ze zintegrowanymi gniazdami wtykowymi
CEE.

Rozwiązanie
■■ Pięć systemów BD2– prowadzonych
wzdłuż całej hali, prostopadle do
głównego systemu LD.
■■ Rozmieszczenie każdego ciągu do 1000 A.
■■ Punkty odpływowe co 50 cm.
■■ Gniazda wtykowe CEE do zasilania
mniejszych urządzeń dodatkowych.

Rezultat
■■ Niezwykle szybka realizacja dzięki
modułowej budowie i łatwemu
montażowi.
■■ Możliwość szybkiej i elastycznej reakcji na
zmiany w produkcji.

Rezultat
■■ Szybkie projektowanie, instalacja
i doposażenie dzięki możliwości
podłączania pod napięciem skrzynek
odpływowych z ochroną przed dotykiem 1).
■■ Oszczędność miejsca z korzyścią dla
przestrzeni produkcyjnej.
■■ Bezpośrednie zasilanie większych maszyn
przez skrzynki odpływowe.
■■ Bezpieczeństwo dzięki sprawdzonym
barierom ogniowym.
■■ Łatwe podłączanie/odłączanie
dodatkowych urządzeń.

Zalety
Podwyższone bezpieczeństwo
■■ Pewne działanie dzięki urządzeniom
rozdzielczym z badaniami typu (zgodnie
z normą IEC/EN 60439-1 i -2).
■■ Ochrona przed strumieniem wody dzięki
stopniowi ochrony IP55.
■■ Niskie obciążenie ogniowe dzięki
obudowie z blachy stalowej.
■■ Pewny montaż dzięki kodowanym
gniazdom i skrzynkom odpływowym
uniemożliwiającym nieprawidłowe
podłączenie.
■■ Ochrona przed nieautoryzowanym
dostępem dzięki plombowanym gniazdom
odpływowym.
■■ Niezawodna ochrona w przypadku pożaru
dzięki przebadanym barierom ogniowym.

Większe oszczędności
■■ Łatwiejsze planowanie i oszczędne
magazynowanie dzięki ustandaryzowanym
rozmiarom w dwóch wielkościach, dla
dziewięciu wartości prądów do 1250 A
(w wykonaniu Al lub Cu).
■■ Elastyczne dopasowanie do różnych
struktur budowlanych poprzez giętkie
elementy zmiany kierunku do 800 A.
■■ Ułatwione projektowanie dzięki
standardowym, wtykanym skrzynkom
odpływowym.
■■ Nieskomplikowany i szybki montaż dzięki
blokom zaciskowym ze zintegrowaną
kompensacją wydłużenia; zaciski
wtykowe do 400 A i zaciski ze złączem
jednośrubowym powyżej 400 A.
■■ Szybkie i łatwe zmiany oraz rozbudowa
dzięki możliwości podłączania skrzynek
odpływowych pod napięciem1).
Zwiększona elastyczność
■■ Łatwe planowanie nowoczesnych
struktur sieciowych dzięki systemom
5- przewodowym.
■■ Przejrzystość działania dzięki systemowi
szynoprzewodów z komunikacją do
sterowania oświetlenia.

1)Niem. DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)
Należy zawsze przestrzegać norm obowiązujących w
Państwa kraju.
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System LD
Bezpieczne rozwiązanie dla produkcji

System LD, szybki i bezpieczny w montażu, umożliwia
zastosowanie w zakresie prądów od 1100 A do 5000 A.
Służy on do przesyłu i dystrybucji energii miedzy transformatorem, rozdzielnicą główną i podrozdzielnicami
w budynkach przemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię, np. w liniach spawalniczych
w przemyśle motoryzacyjnym.
Podłaczenie do transformatora jest
realizowane przez głowicę zasilającą
z przyłączami dostosowanymi do
rozstawu zaczepów transformatorów w przedziale 150 mm do
750 mm.
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Osobna szyna PE podwyższa przekrój przewodu i zapewnia niższą impedancję w przypadku zwarcia.
Tym samym umożliwia skuteczne zadziałanie urządzeń
ochronnych nawet dla długich torów prądowych.

Praktyczne przykłady

Nowa koncepcja zasilania dla
producentów kuchni

Zwiększona produkcja dla
technologii ogniw słonecznych

Wymagania
Podczas rozbudowy produkcji należy
wprowadzić nową koncepcję transmisji
i dystrybucji energii, tak aby wykorzystać
w pełni potencjał rozwoju fabryki.
W nowej hali produkcyjnej o długości 120 m,
powinna być możliwość standardowego i elastycznego rozlokowania maszyn.

Wymagania
Podczas budowy nowej hali produkcyjnej
ogniw słonecznych, powinny być zaspokojone
najwyższe wymagania dotyczące systemu
dystrybucji energii.
Należy brać pod uwagę ogromnie
energochłonne procesy produkcyjne.

Rozwiązanie
■■ 5-biegunowy szynoprzewód w systemie
LD o długości 250 m do zasilania
zaplanowanych maszyn oraz dodatkowych
odbiorów.
■■ Oddzielna szyna PE zapewniająca
zadziałanie urządzeń ochronnych.
■■ Skrzynki odpływowe do 1250 A wtykane
pod napięciem1).
■■ Wyłączniki kompaktowe SENTRON 3VL
z możliwością komunikacji.
Rezultat
■■ Szybkie uruchomienie, zoptymalizowany
montaż pod kątem zajmowanego miejsca.
■■ Zmniejszone straty mocy.
■■ Przejrzysty układ systemu - aparatura
zabezpieczająca umieszczona w całości
w skrzynkach odpływowych rozlokowanych
wzdłuż ciągu szynoprzewodu.
■■ Możliwość elastycznej i szybkiej
rozbudowy, włącznie ze zmianą
rozlokowania parku maszynowego.

Rozwiązanie
■■ Połączenie pięciu transformatorów
z rozdzielnicami niskiego napięcia poprzez
pięć mostów szynowych.
■■ Osiem ciągów szynoprzewodów do
4000 A do kompleksowej dystrybucji
energii; skrzynki odpływowe do 1250 A
z możliwością podłączania pod napięciem1.
■■ Dwa rezerwowe ciągi do 2500 A, w celu
przyszłej rozbudowy produkcji.
Rezultat
■■ Kompaktowa budowa systemu dzięki
rozwiązaniom oszczędzającym miejsce.
■■ Wysoka przejrzystość działania dzięki
możliwości komunikacji.
■■ Maksymalne bezpieczeństwo dzięki
wysokiej zdolności zwarciowej oraz
niskiemu obciążeniu ogniowemu.
■■ Łatwe i elastyczne projektowanie dzięki
bezproblemowemu dopasowaniu do
istniejących warunków budowlanych.

Zalety
Podwyższone bezpieczeństwo
■■ Pewne działanie dzięki urządzeniom
rozdzielczym z badaniami typu (zgodnie
z normą IEC/EN 60439-1 i -2).
■■ Pewne i łatwe projektowanie rozdziału
energii dzięki sprawdzonym podłączeniom
do rozdzielnic SIVACON oraz do
transformatorów.
■■ Wentylowany system z wysoką
ochroną przed wodą IP34 oraz IP54
(odpowiedni do stosowania z tryskaczami
przeciwpożarowymi).
■■ Niskie obciążenie ogniowe dzięki
obudowie z blachy stalowej.
■■ Wysoka ochrona powierzchni przewodnika
dzięki pokryciu odporną na starzenie
powłoką epoksydową.
■■ Wysoka wytrzymałość zwarciowa skrzynek
odpływowych.
Większe oszczędności
■■ Bezproblemowe i optymalne
projektowanie dzięki tylko dwóm
wielkościom obudowy do 5000 A.
■■ Prosty i szybki montaż dzięki
jednośrubowym zaciskom łączeniowym.
■■ Wysoka dostępność dzięki skrzynkom
odpływowym z wyłącznikami do 1250 A.
■■ Szybkie i łatwe zmiany oraz rozbudowa
dzięki skrzynkom odpływowym
z możliwością instalacji pod napięciem1).
■■ Kompaktowe wymiary. Przekrój obudowy
180 mm x 180 mm lub 180 mm x
240 mm!
Zwiększona elastyczność
■■ Łatwe planowanie nowocześniejszych
systemów zasilania dzięki
4-/5-przewodowym rozwiązaniom.
■■ Przejrzystość działania dzięki systemowi
szynoprzewodów z komunikacją do
monitorowania zużycia energii, zdalnego
załączania oraz nadzoru odpływów.

1)Niem. DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)
Należy zawsze przestrzegać norm obowiązujących w
Państwa kraju.
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System LX
Elastyczny system zasilania budynków wielokondygnacyjnych

System LX przeznaczony jest do zastosowań od 800 A
do 6300 A wymagających elastycznej transmisji dużych
mocy na długich dystansach, na przyklad w budynkach
wielokondygnacyjnych.
Dzięki swojej kompaktowej, kanapkowej budowie
z niską impedancją i możliwością przesyłania dużych
prądów, bez względu na sposób montażu, system
ten wypełnia swoje zadania bezpiecznie i oszczędnie
Najlepsze dopasowanie do istniejących – z wysokim stopniem ochrony do IP55, również w mocwarunków budowlanych.
no zawilgoconym i zanieczyszczonym otoczeniu. Ponadto system LX z „Clean Earth” oraz z szyną N o podwójnym
przekroju zapewnia niezawodne zasilanie dla odbiorów
wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne.

Szybki i pewny montaż na elementach
budynku.
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Praktyczne przykłady

Redundantne rozwiązania dla
budynków wielokondygnacyjnych

Wymagające zasilanie w
szpitalach

Wymagania
Zasadniczą sprawą dla wieżowców jest
stworzenie niezawodnego systemu rozdziału
energii prowadzonego w wąskiej przestrzeni.
Odpowiedni system dystrybucji energii wymaga realizacji funkcji elastycznego systemu
zasilania podstawowego, jak również systemu
zasilania awaryjnego.

Wymagania
W obiektach medycznych wymagania odnośnie
bezpieczeństwa i niezawodności zasilania są
olbrzymie.
Przy realizacji systemu dystrybucji energii
wymagane jest podjęcie różnorodnych zabiegów, zapobiegających przerwaniu lub
zakłóceniu dostarczenia energii.

Rozwiązanie
■■ Koncepcja redundancji: dwa równoległe
transformatory zasilające dwusekcyjną
rozdzielnicę główną.
■■ System LX zasila kolejne piętra
z rozdzielnicy głównej, pracując
równocześnie jako elastyczna
podrozdzielnica.
■■ Dodatkowo szynoprzewód LX może być
obudowany płytami ognioodpornymi, co
zapewnia poprawne działanie w przypadku
pożaru do 120 min.

Rozwiązanie
■■ Skoordynowana koncepcja rozdziału energii:
rozdzielnica średniego napięcia,
transformator, rozdzielnica główna niskiego
napięcia.
■■ System szynoprzewodów LX z komunikacją
umożliwiający centralny pomiar wartości
energii.

Rezultat
■■ Znaczne zredukowanie ilości kabli oraz
obniżenie obciążenia pożarowego.
■■ Oszczędność miejsca w pionowych
szachtach.
■■ Elastyczność przy zmianach odbiorów.
■■ Możliwa zmiana wymagań odnośnie
redundancji.

Zalety
Podwyższone bezpieczeństwo
■■ Pewne działanie dzięki urządzeniom
rozdzielczym z badaniami typu (zgodnie
z normą IEC/EN 60439-1 i -2).
■■ Pewne i łatwe projektowanie rozdziału
energii dzięki sprawdzonym podłączeniom
do rozdzielnic SIVACON oraz do
transformatorów.
■■ Ochrona przed strumieniami wody dzięki
wysokiemu stopniowi ochrony IP55
(odpowiedni do stosowania z tryskaczami
przeciwpożarowymi).
■■ Niskie obciążenie ogniowe oraz wysoka
odporność na korozję dzięki aluminiowej
obudowie.
Większa oszczędność
■■ Łatwy i szybki montaż dzięki blokom
zaciskowym ze zrywanymi nakrętkami.
■■ Szybkie i bezproblemowe zmiany oraz
rozbudowa dzięki możliwości podłączania
skrzynek odpływowych do 630 A pod
napięciem1).
■■ Duży wybór skrzynek odpływowych
z wyłącznikami do 1250 A.
■■ Niskie spadki napięć dzięki kanapkowej
obudowie.
Zwiększona elastyczność
■■ Przejrzystość działania dzięki systemowi
szynoprzewodów z komunikacją do
monitorowania zużycia energii, zdalnego
załączania oraz nadzoru odpływów.

Rezultat
■■ System z ochroną przed łukiem
elektrycznym.
■■ Wysokie bezpieczeństwo zasilania
w energię.
■■ Niższe obciążenie ogniowe
(w przeciwieństwie do kabli).
■■ Niska emisja pola magnetycznego.
■■ Minimalna przestrzeń montażowa.

1)Niem. DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)
Należy zawsze przestrzegać norm obowiązujących w Państwa kraju.
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System LR
Niezawodne szynoprzewody dla zwiększenia bezpieczeństwa w trudnych warunkach otoczenia

Możliwość przejścia na systemy
LD i LX dzięki adapterom.

System LR dostarcza
wiele rodzajów głowic
przyłączeniowych do
transformatorów.

Ze względu na wysoki
stopień ochrony IP68,
dzięki epoksydowożywicznej obudowie, system
szynoprzewodów LR jest
optymalny do stosowania w
trudnych warunkach otoczenia.

System LR, dzięki swojej epoksydowo-żywicznej obudowie z wysokim stopniem ochrony IP68, jak i swojej wysokiej zdolności zwarciowej jest niezawodny nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Nie są w stanie zaszkodzić mu nawet takie czynniki, jak zanieczyszczone powietrze czy korozyjna i zasolona atmosfera. Ten kompaktowy
system znajduje zastosowanie w przedziale od 630 A do 6300
A. Może być montowany w zależności od potrzeb na płasko, na
sztorc, pionowo lub poziomo. Dzięki odcinkom kątowym, łącznikom
i elementom „T” można bezproblemowo dopasować się do istniejącej
struktury budowlanej, przy jednoczesnej oszczędności miejsca.
System LR jest również idealny do zastosowań na zewnątrz.
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Praktyczne przykłady

Modernizacja systemu zasilania w
rafinerii
Wymagania
W celu spełnienia standardów bezpieczeństwa
zakładu petrochemicznego należy zrealizować
system rozdziału energii z wysokim stopniem
ochrony do stosowania wewnątrz, jak i na
zewnątrz budynku.
Rozwiązanie
■■ System szynoprzewodów LR ze
stopniem ochrony IP68 do połączenia
transformatorów znajdujących się na
zewnątrz z wewnętrzną rozdzielnicą.
■■ Połączenia systemów LR i LX z badaniem
typu dla dalszej dystrybucji energii
w budynkach z wykorzystaniem systemu
LX i LD.
Rezultat
■■ Bezpieczeństwo dzięki komponentom
i elementom połączeniowym z badaniami
typu oraz wysokiemu stopniowi ochrony.
■■ Łatwe projektowanie i montaż dzięki
standardowym komponentom pomiędzy
szynoprzewodem a rozdzielnicą.
■■ Bezpieczne, kompaktowe i oszczędne
rozwiązanie.

Bezpieczny rozdział energii w
tunelu metra
Wymagania
Stworzenie rozwiązania dla bezpiecznego
systemu rozdziału energii dla wentylatorów
oddymiających oraz odbiorów w branży
kolejowej.
Wyznacznikami są wysoka ochrona osób oraz
zapobieganie wandalizmowi.

Zalety
Podwyższone bezpieczeństwo
■■ Pewne działanie dzięki urządzeniom
rozdzielczym z badaniami typu (zgodnie
z normą IEC/EN 60439-1 i -2).
■■ Możliwość stosowania na zewnątrz dzięki
wysokiemu stopniowy ochrony IP68.
■■ Wysoka ochrona przed substancjami
chemicznym, jak również doskonała
stabilność mechaniczna dzięki
epoksydowo-żywicznej obudowie.
■■ Pewność zadziałania urządzeń
zabezpieczających w przypadku długich
ciągów, dzięki użycu pełnej szyny PE.
Większa oszczędność
■■ Łatwy i szybki montaż dzięki blokom
zaciskowym.
■■ Duża elastyczność dzięki punktom
odpływowym dla skrzynek do 630 A.
■■ Możliwość stosowania na zewnątrz dzięki
epoksydowo-żywicznej obudowie.
Zwiększona elastyczność
■■ Nieskomplikowane projektowanie przejść
systemowych dzięki kompleksowemu
łączeniu z systemem LX i LD.

Rozwiązanie
■■ Kompleksowe zastosowanie systemu
szynoprzewodów LR.
■■ Realizacja funkcji systemu z dodatkowymi
możliwościami pomiarowymi.
■■ Stopień ochrony IP68.
Rezultat
■■ Wysoka dyspozycyjność dzięki
bezobsługowej technice.
■■ Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym
rozmiarom.
■■ Duża odporność za sprawą epoksydowożywicznej obudowy.
■■ Doskonałe zabezpieczenie osób oraz
urządzeń.
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Szynoprzewody z komunikacją:
Optymalne połączenie elastyczności

Funkcje
Rozszerzenia
funkcji

Sterowanie
wielkopowierzchniowych
systemów oświetleniowych
z zastosowaniem
systemów CD-L, BD01, BD2

Sterowanie
wielkopowierzchniowych
systemów oświetleniowych
z zastosowaniem systemów
BD01, BD2

Załączanie/
sygnalizacja
zdalne sterowanie/
zdalny nadzór przy
użyciu systemów
BD2, LD i LX

Pomiar zużycia energii z
systemami BD2, LD i LX
Pomiar zużycia energii oraz
funkcje sygnalizacyjne
z systemami BD2, LD i LX
Pomiar zużycia energii oraz
funkcje załączania oraz
sygnalizacji z systemami
BD2, LD i LX

instabus EIB

AS-Interface

Dalsze techniczne informacje uzyskają Państwo u naszych konsultantów.

Komunikacja opiera się na łączeniu
standardowych skrzynek odpływowych
z dodatkowymi skrzynkami aparatowymi
(w przypadku systemu BD01 muszą być
użyte skrzynki aparatowe BD01. W systemie
tym komunikacja następuje po magistrali
EIB).Umożliwia to załączenie przewodów
fazowych
L1
do
L3
przyłączonych
rozdzielnic. Z systemem CD-L można
szybko i prosto zrealizować sterowanie
oświetleniem wielkopowierzchniowym

Nowoczesnym trendem w automatyce budynków i automatyce przemysłowej jest inteligentne łączenie instalowanych urządzeń.
Oferujemy komponenty z komunikacją w celu zapewnienia przejrzystości
oraz optymalności działania systemu. Dostępne są również dodatkowe
akcesoria do systemów CD-L, BD01, BD2, LD i LX.
Dzięki stosowaniu uniwersalnych skrzynek odpływowych i aparatowych istnieje
możliwość komunikowania szynoprzewodów wszystkich zakresów prądowych.
Możliwości komunikacyjne w technice instalacyjnej budynków, w przypadku stosowania sterowania oświetleniem realizują mnogość funkcji oraz pozwalają na łatwą
parametryzację z zastosowaniem magistrali EIB.
W zastosowaniach przemysłowych wiele zalet posiada solidna i szybka w montażu magistrala AS-Interface.
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Kombinacja
skrzynek
odpływowych
i
aparatowych
na
systemie
BD2.
Komunikacja występuje tu z użyciem
AS-Interface. Umożliwia to zdalny nadzór
i załączanie łączników. Podłączenie za
pomocą kabla do przesyłu danych pozwala
zachować elastyczność użytkowania.

Praktyczne przykłady

Zalety
Większe bezpieczeństwo
■■ Szybkie rozwiązywanie problemów
dzięki zdalnemu nadzorowi i kontroli
odbiorów.
Większe oszczędności
■■ Duża przejrzystość działania
i elastyczność dzięki kontroli nad
stanem pracy systemu.
■■ Wydajne działanie dzięki zdalnemu
sterowaniu wielkopowierzchniowego oświetlenia.
■■ Duża uniwersalność dzięki
możliwości dodatkowego
wyposażania systemu.

Zaopatrzenie w energię
wielkopowierzchniowych hal

Niezawodne zasilanie serwerowni

Wymagania
W kwestii rozdziału energii w wielkopowierzchniowych halach targowych należy
skupić się na niezawodności, oszczędności oraz
bezpieczeństwie. Ważną rolę w budowie systemu odgrywa również elastyczność.

Wymagania
Największe z możliwych bezpieczeństwo
rozdziału energii i wszechstronna
przejrzystość.
Przy realizacji zasilania serwerowi trzeba brać
pod uwagę wszystkie możliwe wymagania.

Rozwiązanie
■■ System szynoprzewodów z komunikacją w celu
zapewnienia bezpiecznego rozdziału energii
oraz przejrzystej budowy systemu.
■■ Doprowadzenie energii z transformatora do
rozdzielnicy głównej i poszczególnych stoisk
targowych za pomocą systemu LD.
■■ Szynoprzewody prowadzone w piwnicach,
pod podłogą techniczną oraz w kanale
technicznym.
■■ Możliwość podłączania pod napięciem
skrzynek odpływowych do 630 A.
■■ Przekładniki i liczniki umieszczone w
skrzynkach odpływowych, jak również
rozproszony system pomiaru zużycia energii
w celu indywidualnych rozliczeń.

Rozwiązanie
■■ Redundantny system szynoprzewodów.
■■ System BD2 jako „kręgosłup energetyczny“.
■■ Szynoprzewód prowadzony w podłodze
technicznej jako bezpośrednie zasilanie szaf
serwerowych.
■■ Skomunikowane ze sobą skrzynki aparatowe
oraz równolegle ułożone standardowe
systemy szynowe.

Rezultat
■■ Ogromna redukcja ilości okablowania.
■■ Zminimalizowanie obciążenia ogniowego,
wysoka zdolność zwarciowa.
■■ Zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce
do instalacji.
■■ Duża elastyczność dla stale zmieniających
się odbiorców.
■■ Przejrzystość dzięki rozproszonemu
systemowi pomiaru zużycia energii.

Zwiększona elastyczność
■■ Łatwe i wydajne projektowanie przez
kompleksową ofertę od 25 A do
6300 A.
■■ Możliwość wyboru między
magistralą EIB dla instalacji budynkowych lub magistralą AS-Interface dla zastosowań przemysłowych.

Rezultat
■■ Pełna przejrzystość działania systemu.
■■ Wysokie bezpieczeństwo rozdziału mocy
z automatycznym pomiarem zużycia energii
szaf serwerowych.
■■ Rozwiązanie zorientowane na przyszłość,
przez duże możliwości rozbudowy.
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Dane techniczne

CD-L

BD01

Znamionowe napięcie izolacji Ui

690 V AC/DC

400/400 V AC/DC

Znamionowe napięcie pracy Ue

400 V AC

400 V AC

Stopień ochrony

IP55

IP54, IP55

Prąd znamionowy Ie

25 i 40 A

40 do 160 A

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk

do 10.6 kA

do 15.30 kA

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw (1 s)

do 6.16 kA

do 2.5 kA

Liczba przewodów

2, 4, 6, 2+2, 4+2, 4+4, 6+6
(PE = obudowa)

4 (PE =obudowa)

Obciążenie ogniowe

maks. 0.750 kWh/m

maks. 0.76 kWh/m

Obciążenie ogniowe (na gniazdo odpływowe)

–

–

Gniazda odpływowe

0.5 m, 1 m i 1.5 m jedno lub
dwustronne

opcjonalnie co 0.5 m lub 1 m
jednostronne

Skrzynki odpływowe z możliwością podłączania pod napięciem1S

do 16 A

do 63 A

System łączenia

wtykowe

pokrywy łączeniowe ze
zintegrowaną kompensacją

Materiał przewodników

izolowane szyny Cu

izolowane szyny Cu lub Al

Materiał obudowy

ocynkowana, lakierowana/nielakierowana blacha stalowa

ocynkowana, lakierowana
blacha stalowa

1)Niem. DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)
Należy zawsze przestrzegać norm obowiązujących w Państwa kraju.
2) Na zapytanie
Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo pod adresem:
www.siemens.pl/sivacon
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BD2

LD

LX

LR

690/800 V AC/DC

1000/1200 V AC/DC

1000 V AC/DC

1000 V AC/DC

690 V AC

1000 V AC

690 V AC

1000 V AC

IP52, IP54, IP55

IP34, IP54

IP54, IP55

IP68

160 do 1250 A

1100 do 5000 A

800 do 63002) A

630 do 6300 A

do 90 kA

do 286 kA

do 255 kA

220 kA

do 34.0 kA

do 116 kA

do 150 kA

do 100 kA

5

4, 5

3, 4, 5, clean earth,
opcjonalnie 200% N

3 i PEN lub
3, N i PE

maks. 2.0 kWh/m

maks. 8.83 kWh/m

maks. 16.6 kWh/m

maks 77.3 kWh/m

–

maks. 10.80 kWh

2.9 kWh

–

opcjonalnie co 0.25 m lub 0.5 m
dwustronne

1 m, jednostronne

0.5 m, dwustronne

1 m, jednostronne

do 630 A

do 1250 A

do 630 A

–

wtykowe, ze zintegrowaną
kompensacją do 400 A, ze śrubą
zaciskową powyżej 400 A

blok zaciskowy

blok zaciskowy ze zrywaną śrubą

blok zaciskowy

szyny Cu lub Al

szyny Cu lub Al (galwanizowane), epoksydowane

izolowane szyny Cu lub Al

szyny Cu lub Al

ocynkowana, lakierowana
blacha stalowa

lakierowana blacha

lakierowane aluminium

żywica epoksydowa

23

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel.: (61) 664 9834
fax: (61) 664 9881
elektrotechnika.pl@siemens.com
www.siemens.com/automation
www.siemens.pl/sivacon

© Siemens 2010

Informacje zawarte w niniejszej broszurze zawierają jedynie
ogólny opis, względnie cechy jakościowe, które w konkretnym przypadku nie zawsze będą odpowiadały zawartemu
opisowi lub które mogą się zmieniać ze względu na zaawansowanie produktu. Wymagane charakterystyki będą
obowiązujące tylko w przypadku pisemnego potwierdzenia
ich w kontrakcie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz do
występowania błędów w druku. Wszystkie oznaczenia produktów mogą być markami lub nazwami produktowymi
firmy Siemens AG lub poddostawców, których użytkowanie
przez osoby trzecie może naruszać prawa właściciela.

