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SIKUS 1600 
Rozdzielnice niskiego napięcia.

System 
   
SIKUS 1600 zbudowany jest w sposób 
modułowy, według koncepcji budowy 
blokowej. W wyniku 
zastosowania elementów składowych 
dostosowanych do zastosowań 
standardowych i wykonanych seryjnie, jak 
i dużych możliwości ich kombinacji, każde 
wymaganie w zakresie rozdziału energii 
niskiego napięcia może być spełnione. 
W wyniku rozbudowy za pomocą zestawów 
montażowych 8GK lub płyt montażowych 
SIKUS 1600 oferuje dodatkowo szeroką 
gamę zastosowań jako rozdzielnice 
instalacyjne i sterownicze.
Dla pewnego i szybkiego projektowania 
można skorzystać - poza katalogiem 
i podręcznikiem - z narzędzia 
software’owego SIMARIS Configuration 
basic.
 
Szkielet 
  
Szkielet rozdzielnicy jest wykonany w 
formie ramy składającej się ze wsporników 
pionowych i poziomych. Stanowi ona 
konstrukcję nośną dla 
wszystkich elementów montowanych 
wewnątrz i na zewnątrz szafy. 
Dzięki zastosowaniu ocynkowanych 
(metodą Sendzimira) profili szkieletu 
i śrub samogwintujących bezwiórowo 
mechaniczna konstrukcja szafy jest bardzo 
stabilna, a wszystkie elementy w niej 
zabudowane są pewnie uziemione. 

Sikus 1600 jest niskonapięciową rozdzielnicą do stosowania w pomieszczeniach 

zamkniętych.  

Sikus 1600 spełnia już dzisiaj wymagania normy IEC 61439-1/2. 

Obudowa 
   
Obudowy poszczególnych pól umożliwiają 
wykonanie całej konstrukcji w stopniach 
ochrony IP30, IP40 lub IP55. Są one 
lakierowane farbą proszkową w kolorze 
RAL7035. Drzwi mogą by zamykane na 
standardowy zamek dwupołożeniowy albo 
na dźwignię z zamkiem lub bez.
 
System szyn zbiorczych 
  
System głównych szyn zbiorczych 
rozdzielnic SIKUS 1600 można w prosty 
sposób stopniowo wymiarować dla 
przepływu prądu do 1600A, dostosowując 
go do wartości obliczonego prądu 
maksymalnego i prądów zwarcia dla 
typowych transformatorów. Umożliwia on 
konfigurację sieci typu TN-C, TN-S, IT i TT. 
 
Formy separacji wewnętrznej 
  
W zależności od wymagań może być 
realizowana wewnętrzna separacja w 
formie 1 lub 2. 
 
Zestawy montażowe 
  
W polach rozdzielnicy można montować 
aparaturę łączeniową i urządzenia 
zabezpieczające typu SENTRON 3WL, 3VL, 
3NJ4 oraz inne urządzenia. Do montażu 
oferujemy szeroką gamę zestawów 
montażowych, takich jak modułowe płyty 
montażowe różnej wysokości o ustawianej 
głębokości.
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Zawias/Zamek 

Cokół

Zamek z dżwignią obrotową   

Korzyści 
   
Posiada badania typu według norm 
IEC 61439-1/2. 

Nowoczesny design umożliwia 
proste i pewne oznakowanie oraz 
obsługę. 

Kompaktowa, oszczędzająca 
miejsce budowa. 

Elastyczność dzięki modułowemu 
systemowi podzespołów. 

Budowa konstrukcji w systemie 
szafy szeregowej, możliwość 
rozbudowy wszerz lub w głąb. 

Szybkie i pewne projektowanie za 
pomocą SIMARIS Configuration 
basic. 

Dostawa elementów składowych 
ze wszystkimi znormalizowanymi 
częściami.

 
   
Szybki i pewny montaż dzięki 
przejrzystemu rozdziałowi 
przestrzeni funkcjonalnych, 
pomoc w montażu dzięki 
oznakowaniu wszystkich części 
szkieletu oraz opisowi wszystkich 
kroków montażowych w 
instrukcjach montażowych. 

Bezpieczne uziemienie w 
wyniku zastosowania wkrętów 
samogwintujących. 
 
Drzwi z uniwersalnymi zawiasami. 

Drzwi na wysokość pola z 
odstępem od podłoża 25 mm. 

Zawiasy z możliwością uziemienia. 

Materiały przyjazne dla środowiska 
i nadające się do ponownego 
przetworzenia.

Zakres zastosowań 
   
SIKUS 1600 jest systemem do rozdziału 
energii elektrycznej w sieciach 
niskonapięciowych. Elastyczny system 
budowy blokowej umożliwia wykonanie 
pól zasilających, odpływowych lub 
sprzęgających z wyłącznikami mocy typu 
SENTRON 3WL lub SENTRON 3VL. 
W wyniku rozbudowy za pomocą zestawów 
montażowych 8GK lub płyt montażowych 
SIKUS 1600 oferuje dodatkowo szerokie 
rozwiązania jako rozdzielnice instalacyjne  
i sterownicze.
Dzięki zastosowaniu standardowych 
i wykonywanych seryjnie elementów 
składowych, prostemu i szybkiemu 
montażowi, jak i długim okresom pomiędzy 
konserwacjami SIKUS 1600 stanowi 
ekonomiczne rozwiązanie zarówno przy 
instalacji, jak i podczas użytkowania. 
Instalacja i badania rutynowe 
rozdzielnicy niskiego napięcia muszą 
być przeprowadzone przez producenta 
rozdzielnicy zgodnie z normami: 
IEC 60439-1, VDE 0660 (część 500).
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System montażu

 
Funkcje

Prąd znamionowy In

Szerokość pola (mm)

Głębokość pola (mm) 
 
Wewnętrzna separacja

Wprowadzenie kabli

Pole z SENTRON 3WL  

 
 Stacjonarna  
 Wysuwna

 
Zasilanie 
Odpływ 
Sprzęgło

Do 1600A

400/600

400/600 
 
Forma 1 i 2b

Góra / dół

Pole z SENTRON 3VL

 
 Stacjonarna  

 
Zasilanie 
Odpływ 
Sprzęgło

Do 1600A

400

400/600 
 
Forma 1 i 2b

Góra / dół

Pole z SENTRON 3NJ4

Stacjonarna

 
 
Odpływy kablowe

Do 630 A

600/850/1100

400/600 
 
Forma 1 i 2b

Góra / dół

Pole do dowolnej zabudowy 
(zestawy 8GK) 

Zestawy montażowe 8GK: 
- aparatura modułowa 
- wyłączniki kompaktowe 
- rozłączniki bezpiecznikowe

Odpływy kablowe

Do 1250 A

350/600/850/1100

400/600 
 
Forma 1, 2b

Góra / dół



Pewne uziemienie drzwi   Ułatwiony montaż na drzwiach  Szyna PE  
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Pole z wyłącznikiem  
SENTRON 3WL 

 
  

Pole z wyłącznikiem  
SENTRON 3VL 

 
  

Pole do dowolnej zabudowy  
z zestawami 8GK 

 
  

Szyny główne 
w rozdzielnicach 
Sikus 1600 mogą 

być umiejscowione 
z tyłu: 

- na górze 
- pośrodku 
- na dole. 

Dedykowane pola 
dla wyłączników 
SENTRON 3WL, 

SENTRON 3VL oraz 
dla rozłączników 
SENTRON 3NJ4 

posiadają badania 
typu (ang. TTA) 

zgodnie z normą 
IEC 60439-1.
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Normy i standardy	 Rozdzielnica	niskiego	napięcia	 								 IEC	60439-1
	 z	badaniem	typu	(TTA)		 								 (VDE	0660	Część	500)

	 Badania	typu	zgodne	z:	 							 IEC	61439-1 
	 	 							 EN	61439-1 
	 	 								 VDE	0660	część	600-1
 
   
  
Klasa ochronności Wg	IEC	61140,	EN	61140	 	 1
 
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)	 	 	 do	1000	V

Napięcie znamionowe pracy (Ue)	 	 	 400	V
 
Częstotliwość znamionowa   50/60	Hz

Wytrzymałość na przepięcia	 Znamionowe	napięcie	udarowe	Uimp		 do	8	kV	
	 Kategoria	przepięciowa	 	 do	IV
	 Stopień	zanieczyszczenia	 	 3

Główne szyny zbiorcze poziome	 Prąd	znamionowy	In	 	 do	1600	A
3- i 4-bieg.	 Znam.	wytrzymałość	na	prąd	szczytowy	Ipk	 do	120	kA
	 Znam.	wytrzymałość	na	prąd	krótkotrwały	Icw	(1	s)	 do	55	kA 

Warunki pracy Ustawienie	 	 Wewnątrz	pomieszczenia
 Temperatura	otoczenia	(24	h)	 	 35°C
	 Wysokość	instalacji	 	 do	2000	m	n.p.m.
 
Forma wewnętrznej separacji	 	 	 1	i	2b	w	zależności	od	stosowanych	osłon	

Obróbka powierzchniowa	 Części	szkieletu	i	elementy	obudowy	 	 Ocynkowane	metodą	Sendzimira,	min	20	µm
	 Osłony	 	 RAL	7035m,	niebieskozielony	bazowy 
	 	 	 Żywica	epoksydowo-poliestrowa 
	 	 	 Stal	fosforowana 
	 	 	 Łączna	grubość	warstw	min.	70	µm 
  
  
Stopień ochrony IP	 Zgodnie	z	IEC	60529,	EN	60529	 	 IP30,	IP40,	IP55
 
Stopień ochrony wobec obciążeń	 Zgodnie	z	IEC	62262,	rozdz.	9.6	 	 IP30:	IK08
mechanicznych IK	 	 	 IP40:	IK10
 
Dodatkowe statyczne obciążenie Drzwi	pola	/	drzwi	podwójne	 	 Szer.	do	600	mm	 10,0	kg
obudowy 	 	 Szer.	850	mm	do	1100	mm	 		5,0	kg
 
	 Drzwi	modułowe	 	 Wys.	200	mm	 		0,5	kg 
	 	 	 Wys.	250	...	350	mm	 		1,5	kg 
	 	 	 Wys.	400	...	800	mm	 		3,0	kg 

Maks. masa transportowanych pól	 Zgodnie	z	IEC	62208,	rozdz.	9.3,	9.4	 	 1200	kg
	 Badania	typu	z	obciążeniem	statycznym	przez	 
	 podnoszenie	pola	za	pomocą	kątownika	 
	 transportowego	8PQ 

Wymiary zewnętrzne szkieletu	 Wysokość	(bez	cokołu)	 																											2000	mm
	 Wysokość	(z	cokołem)	 																											2100	mm
	 Szerokość	 																											350,	400,	600,	850.	1100	mm
				 Głębokość	 																											400,	600	mm 
 
Zestawy montażowe	 	 	 SENTRON	3WL,	wielkość	I
	 	 	 SENTRON	3VL,	SENTRON	3NJ4 
	 	 	 Zest.	montażowe	systemu	8GK 
	 	 	 Płyty	montażowe
 

           Dane techniczne



Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Tel. +48 (22) 870-9029
Fax +48 (22) 870-9149
e-mail: elektrotechnika.pl@siemens.com

www.siemens.pl/cd

Prawa do oznaczeń produktów zawartych w katalogu są własnością firmy Siemens AG lub 
jednego z jej poddostawców i są prawnie chronione. 

Informacje zawarte w niniejszym katalogu zawierają jedynie ogólny opis względnie cechy 
jakościowe, które w konkretnym przypadku w opisanej formie nie zawsze będą odpowiadały 
rzeczywistości lub mogą się zmienić w następstwie dalszego rozwoju produktu. Pożądane cechy 
jakościowe będą obowiązujące tylko przy pisemnym ich potwierdzeniu w kontrakcie. Załączone 
zdjęcia nie są wiążące.  
Przy montażu, użytkowaniu oraz konserwacji należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz 
wskazówek umieszczonych na urządzeniach.

Siemens zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz do wystąpienia błędów w druku.

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Tel. +48 (61) 664 98 18
Fax +48 (61) 664 98 81

www.siemens.pl/sikus


