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BEZPIECZNY
IP55, EI120

ELASTYCZNY
do 6300A

SZYBKI W
REALIZACJI

System szynoprzewodów HABeR-LDX / LDXA, dzięki technologii „kanapkowej” i małej impedancji jest
idealnym rozwiązaniem dla optymalizacji dystrybucji energii w stosunku do instalacji kablowych.
W połączeniu z systemem rozdzielnic HABeR-XLWR daje możliwość szybkiego zbudowania
integralnego systemu dystrybucji od jednego producenta. Przygotowany jest także do montażu
w rozdzielnicach innych producentów.
Gwarancja szybkich terminów realizacji projektów.
System przebadany zgodnie z normą PN EN 61439-6, PN EN 1366-3:2010, PN EN 1363-1:2001.
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System szynoprzewodów miedzianych i aluminiowych do 6300 A.

Niezawodne dostarczenie energii elektrycznej
zwiększa potrzebę jeszcze większego zaufania
i wydajniejszej dystrybucji energetycznej. HABeR
konsekwentnie podnosi
znaczenie zintegrowanego bezpieczeństwa z wykorzystaniem
wydajnych technik.
Ochrona personelu, środowiska i intelektualnych
dokonań są jednymi z globalnych tendencji, które
HABeR oferuje poprzez swoje innowacyjne
produkty.

Pełna zgodność z własnym
systemem rozdzielnic
dystrybucyjnych oraz z innymi
systemami.
Szynoprzewody są w pełni kompatybilne
z systemem rozdzielnic HABeR-XLWR. Uwagę
skupiamy na przekraczaniu trudnych kryteriów
postawionych przez klientów, spełnieniu norm
i podnoszeniu własnych wymagań odnośnie
bezpieczeństwa personelu i zakładów. Solidność
i szybka dostępność produktu są dodatkowymi
korzyściami, stanowiącymi przewagę konkurencyjną.
Stałe testowanie systemów ochronnych HABeR
wykonane przez niezależne instytuty, gwarantuje
największe bezpieczeństwo. Jest to niezwykle
istotne, z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji
w każdym segmencie przemysłu i w obiektach
użyteczności publicznej. Spełnienie najważniejszych standardów obniża koszty ubezpieczeń
obiektów.

i
to systemy
szynoprzewodów, które są przeznaczone do
dystrybucji
energii dla prądów do 6300 A.
Szynoprzewody
wykonane
są
zgodnie
z najwyższymi wymaganiami bezpieczeństwa
i ochrony od skutków powstawania zwarć
łukowych, odporności cieplnej, małej impedancji.
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Efektywne zarządzanie dystrybucją energii.
BEZPIECZNY
Szynoprzewody HABeR-LDX/LDXA
o niskiej impedancji oraz technologii „sandwich”
z powodzeniem spełniły wymagania normy PN-EN 61439-6 i spełniają standard ochrony IP55
wraz ze znamionową wartością prądu zwarciowego do 105 kA.
Łączenie elementów następuje dzięki jednośrubowym monoblokom potwierdzającym prawidłowy
montaż, dostępne w pełnym zakresie prądów do 6300A jako gotowe pakiety elementów dostawianie kolejnych elementów szynoprzewodu jest proste oraz umożliwia szybką wymianę
w przypadku rozbudowy lub awarii.
Przebadane z pozytywnym wynikiem na ogniotrwałość EI120 zgodnie z normą PN EN 1366-3:2010
i 1363-1:2001

ELASTYCZNY
HABeR-LDX/LDXA oferuje elastyczność w budowie trasy dystrybucji energii w obiekcie dla prądów
do 6300 A.
Dzięki dostępności różnych elementów kątowych konfiguracja trasy HABeR-LDX/LDXA oferuje
szeroki zakres indywidualnego projektowania.
HABeR-LDX/LDXA może być rozbudowywany w różne kierunki, a pojedyncze elementy można
bez wysiłku zastąpić w każdej chwili i bez znaczącego wzrostu kosztów.
Przewodniki w wersji miedzianej i aluminiowej.

SZYBKI W REALIZACJI - ŁATWY W OBSŁUDZE
Gwarantowane szybkie terminy realizacji – trasy zasilające do 50m są dostępne do 14 dni
roboczych od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej.
Konstrukcja szynoprzewodów wykonana z 1,5 mm blachy profilowanej ocynkowanej (w opcji
dostępna aluminiowa i nierdzewna dla agresywnego środowiska), lekka i przyjazna dla montażu,
malowana na kolor standardowy RAL7035.
Uchwyty mocujące dla standardowych obciążeń mechanicznych przy każdym złączu i nie rzadziej
niż co 2 metry.
Nie są wymagane specjalne narzędzia do montażu na obiekcie.
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Ochrona
i pewność
zasilania

System szynoprzewodów HABeR-LDX/LDXA
produkowany
jest
w
optymalnych,
najnowocześniejszych technologicznie procesach
produkcyjnych przy wykorzystaniu najbardziej
zaawansowanego oprogramowania i wsparcia
inżynierskiego oraz przechodzą przez precyzyjną
kontrolę
jakości.
HABeR-LDX/LDXA
są
przetestowanym systemem szynoprzewodów
niskiego napięcia, którego produkcja spełnia
wymagania
certyfikatu
ISO
9001:2008
i najnowszych norm.

Dzięki
modułowej
strukturze
systemu
szynoprzewodów HABeR-LDX/LDXA, możliwości
jego zaprojektowania są nieograniczone. Nasze
usługi
obejmują
kompletne
zarządzanie
projektami: od doradztwa, rozwoju, planowania
projektu i dokumentacji poprzez produkcję
z testami funkcjonalnymi na budowie, montażem
zestawczym,
rozruchem
i
serwisem
posprzedażnym.
Wykorzystanie
produktów
HABeR
zostało
pomyślnie wypróbowane i przetestowane przez
Klientów działających w przemyśle chemicznym,
petrochemicznym,
naftowym
i
gazowym,
wydobywczym jak również na obiektach
komercyjnych, komunikacyjnych, związanych
z ochroną środowiska oraz w centrach obróbki
danych.

System HABeR-LDX/LDXA jest oparty na
20-letnim
doświadczeniu
w projektowaniu,
badaniu i produkcji systemów rozdziału energii
oraz wysokiej jakości usługach serwisowych.
Zmotywowany zespół inżynierów projektuje
systemy we współpracy i zgodnie z wymaganiami
Klientów.
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Wymagania ogólne

Szynoprzewód
aluminiowy

Transformator

Szynoprzewód
miedziany

Moc

Klasa izolacji

Prąd przy 400 V

lk 6%

(kVA)

(kV)

(A)

(kA)

630

910

15,2

LDXA1000

LDX1000

800

1155

19,5

LDXA1250

LDX1250

1000

1443

24,1

LDXA1600

LDX1600

1804

30,1

LDXA2000

LDX2000

2310

38,5

LDXA2500

LDX2500

2000

2887

48,5

LDXA3200

LDX3200

2500

3608

60,2

LDX4000

3150

4552

65,0 (lk 7%)

LDXA4000
-

1250
1600

12 - 17,5 - 24 - 36

Typ

Zewnętrzna obudowa składa się z czterech
odcinków profili obramowanych i nitowanych
(grubość 1,5 mm), posiadających doskonałe
parametry mechaniczne IK10 i elektryczne oraz
doskonałą wydajność oddawania ciepła.
Blacha
osłony jest
wykonana
ze
stali
galwanizowanej na gorąco, pomalowanej lakierem
epoksydowym w kolorze RAL 7035 o dużej
odporności na działanie substancji chemicznych .

LDX5000 / 6300

Monobloki posiadają śruby z podkładkami, które
zapewniają trwałe złącze, po dokręceniu nakrętek
standardowym kluczem
przy odpowiedniej
wartości momentu obrotowego wg instrukcji. Daje
to pewność, że połączenie zostało wykonane
właściwie i gwarantuje bezpieczeństwo oraz
maksymalną wydajność przez cały czas
eksploatacji.
Na końcu, w celu pełnej weryﬁkacji poziomu
izolacji, każdy element z monoblokiem przechodzi
w fabryce test izolacji (faza-faza, faza-PE) przy
napięciu testowym 5000 V.

Elementy przewodzące szynoprzewodów mają
prostokątny przekrój poprzeczny z zaokrąglonymi
rogami. W zależności od materiału, z jakiego
zostały zrobione, dostępne są:
- elementy przewodzące wykonane z miedzi,
- elementy przewodzące wykonane ze stopu
aluminium.
Izolację pomiędzy przewodnikami zapewniają
podwójne osłony wykonane z folii poliestrowej
(całkowita grubość 0,4 mm) klasy B, klasy F
(155°C) oporności cieplnej dostępne są na
życzenie. Napięcie udarowe wytrzymywane
Uimp=12kV.
Wszystkie komponenty plastikowe mają stopień
V1 samoczynnego gaśnięcia (zgodnie z UL94), są
trudnopalne i spełniają wymagania testu
rozżarzonego drutu zgodnie z normami. HABeRLDX/LDXA
są
wykonane
z
materiałów
niezawierających chloru.
Dla
wykonania
połączeń
elementów
szynoprzewodów w instalacji, stosowane są
zestawy łączeniowe tzw. monobloki .
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Elementy proste
Elementy zasilające i dystrybucyjne:
- długość standardowa: 1, 2 i 3 m oraz dowolne
długości – projektowane specjalnie
- materiał przewodników Al / Cu
- przewodniki pojedyncze izolowane na całej długości

Elementy kątowe 90°
Umożliwiają dowolną zmianę kierunku w instalacji
złożonej z elementów standardowych lub specjalnych.
- materiał przewodników Al / Cu
- przewodniki pojedyncze izolowane na całej długości
- długości dobierane do przebiegu trasy
- przewodniki jednolite

Głowice połączeniowe proste i kątowe 90°
Elementy do podłączania szynoprzewodów do pól lub
transformatorów.
Rozwiązania dla rozdzielnic HABeR-XLWR i innych
producentów oraz dowolnych transformatorów:
olejowych i suchych.

Monobloki - Elementy łączeniowe
Monobloki występujące oddzielnie.
Materiał przewodników Cu powlekane Ag.

Elementy dodatkowe
Są w stanie spełnić wymagania każdej instalacji.
Elementy z odpornością ogniową EI120.
Kasety dystrybucyjne do 630A.
Akcesoria montażowe.
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Dane techniczne szynoprzewodów
aluminiowych

Ilość torów przewodnika
Prąd znamionowy In [A]
Napięcie pracy Ue [V]
Napięcie izolacji Ui [V]
Napięcie znamionowe udarowe
wytrzymywane Uimp [V]
Częstotliwość Hz

1 x (3÷5)
800-1000

1250

1 x (3÷5)
1600

2000
1000
1000

2500

3200

4000

12000
50

Znamionowy krótkotrwały prąd
dla zwarcia 3-fazowego
(1 s)
obwód główny Icw [kA]

70

85

85

105

105

Znamionowy krótkotrwały prąd
dla zwarcia 3-fazowego (1 s)
obwód PEN Icw [kA

42

50

50

72

72

Dopuszczalny prąd szczytowy dla
zwarcia 3-fazowego obwód
główny Ipk [kA]

155

187

187

220

220

Dopuszczalny prąd szczytowy dla
zwarcia 3-fazowego obwód PEN
Ipk [kA]

82

113

113

132

132

Rezystancja przewodu fazowego
dla 20C
R20 [µΩ/m]

47,35

29,87

23,74

21,23

14,53

Reaktancja przewodu
fazowego50Hz X [µΩ/m]

15,71

11,56

8,75

5,65

5,65

Impedancja przewodu fazowego
Z20 [µΩ/m]

41,56

29,89

22,69

18,98

15,87

Impedancja przewodu fazowego
Z [µΩ/m]

47,23

35,74

25,12

20,15

19,48

Stopień ochrony IP
Klasa odporności cieplnej
materiałów izolacyjnych
Wytrzymałość mechaniczna IK
Klasa odporności ogniowej przy
przejściu przez ścianę/strop
Wymiary zewnętrzne obudowy
wys.xszer.[mm]
Przekrój przewodów L1, L2, L3,
PEN (mm2)
Materiał przewodnika
Materiał obudowy
1,5 (mm)/2(mm)
Ciężar odcinka 1m (kg)
Odstępy mocowań dla zwykłych
obciążeń mechanicznych
Temperatura otoczenia
Normy

do IP55
B (F-155ºC na specjalne życzenie klienta)
IK10
EI120
140x118

140x128

140x168

140x208

140x323

140x383

140x433

660

720

960

1200

1950

3000

2550

aluminium
blacha stalowa ocynkowana / * blacha aluminiowa
18

19

25

31

42

45

56

Przy każdym złączu, lecz nie rzadziej niż co 2 metry
min. / śr. / maks. -5 / +35 / +40
PN-EN 61439-6; IEC 61439-6; PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

*Dla prądów powyżej 3200A materiał obudowy aluminiowa
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Dane techniczne szynoprzewodów
miedzianych

Ilość torów przewodnika
Prąd znamionowy In [A]
Napięcie pracy Ue [V]
Napięcie izolacji Ui [V]
Częstotliwość Hz
Znamionowy krótkotrwały
prąd dla zwarcia 3fazowego (1 s) obwód
główny Icw [kA]
Znamionowy krótkotrwały
prąd dla zwarcia 3fazowego (1 s) obwód
PEN Icw [kA
Dopuszczalny prąd
szczytowy dla zwarcia 3fazowego obwód główny
Ipk [kA]
Dopuszczalny prąd
szczytowy dla zwarcia 3fazowego obwód PEN
Ipk [kA]
Rezystancja przewodu
fazowego dla 20C
R20 [µΩ/m]
Reaktancja przewodu
fazowego50Hz X [µΩ/m]
Impedancja przewodu
fazowego Z20 [µΩ/m]
Impedancja przewodu
fazowego Z [µΩ/m]
Stopień ochrony IP
Klasa odporności cieplnej
materiałów izolacyjnych
Wytrzymałość
mechaniczna IK
Klasa odporności
ogniowej przy przejściu
przez ścianę/strop
Wymiary zewnętrzne
obudowy wys.xszer.[mm]
Przekrój przewodów L1,
L2, L3, PEN (mm2)
Materiał przewodnika
Materiał obudowy
1,5 / *2 (mm)
Ciężar odcinka 1m (kg)
Odstępy mocowań dla
zwykłych obciążeń
mechanicznych
Temperatura otoczenia
Normy

1 x (3÷5)

1 x (3÷5)
800-1000

1250

1600

2000

2500
1000
1000
50

1 x (3÷5)

3200

4000

5000

6300

85

100

100

100

100

51

102

106

106

112

187

220

220

220

220

112,5

224

232

232

232

32,15

13,25

10,63

8,21

4,95

49,83

10,17

7,32

5,68

4,26

59,31

21,36

16,45

14,75

14,44

30,65

25,98

23,54

22,51

68,01
do IP55

B (F-155ºC na specjalne życzenie klienta)
IK10
EI120
140x118

140x118

140x148

140x168

140x208

140x323

140x383

140x433

140x623

450

660

840

960

1200

1950

2250

2550

3690

116

136

miedź
blacha stalowa ocynkowana / * blacha aluminiowa
33,5

36,8

46

49

59

79

94

Przy każdym złączu, lecz nie rzadziej niż co 2 metry
min. / śr. / maks. -5 / +35 / +40
PN-EN 61439-6; IEC 61439-6; PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

*Dla prądów powyżej 3200A materiał obudowy blacha aluminiowa
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Zasady instalacji

Minimalne odległości tras montażowych szynoprzewodów
- dla linii przy ścianie

150 mm

ściana

- dla linii przy ścianie i stropie

strop

ściana

ściana

300 mm

100 mm

strop

300 mm

150 mm

- dla linii równoległych obok siebie i jedna nad drugą
ściana

300 mm

150 mm

strop

100mm

100mm

ściana

150 mm
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150 mm

100 mm

300 mm

ściana

ściana

ZALETY SYSTEMU
Bezpieczeństwo ludzi i obiektów dzięki
badaniom zgodnym z PN-EN 61439-6.
Odporność ogniowa wg norm PN EN 1366-3
i PN EN 1363-1 dla parametru EI120 dla
przejścia w pionie i poziomie.
Dostawy szynoprzewodów i rozdzielnic od
jednego producenta - maksymalnie skrócony
czas realizacji.
Szybkie terminy realizacji od momentu
uzgodnienia dokumentacji trasy – trasy do
50 metrów dostarczamy do 14 dni
roboczych.
Obsługa projektowa, pomiary na obiekcie
i dobór elementów.
Elastyczność
doboru
elementów
dopasowana do wymagań obiektu.
Zapewniona najwyższa jakość dzięki
weryfikacji przez badania jak i rutynowe
kontrole.
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