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POZNAJ NASZĄ ENERGIĘ
HABeR energia Hulanicki Bednarek sp. z o. o. jest 
rodzinną firmą powstałą w 1982 r. Założona oraz 
prowadzona przez Andrzeja Hulanickiego oraz 
śp. Ryszarda Bednarka.

Od momentu powstania do dnia dzisiejszego pozo-
stajemy przedsiębiorstwem opartym w 100% na 
kapitale własnym założycieli. Rodzinne korzenie 
firmy nadają wyjątkowy familiarny klimat relacjom 
wewnątrz firmy oraz pozytywnie wpływają na kształt 
systemu zarządzania. Dzięki programowi zrównowa-
żonego rozwoju oraz ukierunkowaniu na najwyższą 
jakość produktów jesteśmy od lat czołowym produ-
centem wysokospecjalizowanych systemów rozdziału 
energii elektrycznej w kraju i poza jego granicami.

Markę buduje pierwszorzędny poziom naszej pro-
dukcji oraz innowacyjność rozwiązań tworzonych 
przez zespół inżynierów elektryków i mechaników. 
Wykorzystywanie najnowszych technologii przy 
wykorzystaniu aparatów najlepszych europejskich 
producentów gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną 
pracę naszych urządzeń.

Firma powstała z pasji do projektowania i tworzenia 
rozdzielnic oraz nowoczesnych, kompletnych syste-
mów rozdziału energii. Budujemy najlepsze urządze-
nia, bezpieczne dla ludzi, maszyn i środowiska. W każ-
dym pojedynczym detalu naszych rozdzielnic znajdą 
Państwo prawie 40 lat naszych doświadczeń.

Średnia wielkość Firmy, ukierunkowanie na realizację 
potrzeb naszych klientów czyni nas szybszymi, bardziej 
elastycznymi oraz niezawodnymi partnerami w biznesie. 
Nasze produkty spełniają, a nawet przekraczają najwyż-
sze normy jakości, które poparte zostały licznymi certyfi-
katami i badaniami przeprowadzonymi przez niezależne 
laboratorium. Cały proces kreowania naszych rozwiązań 
począwszy od projektowania w oparciu o programy 
i systemy Inventor, E-Plan oraz MONACO, nieustanny 
przepływ informacji i przesyłanie projektów pomiędzy 
działami, pozwala nam płynnie zamykać kolejne etapy 
procesu oraz zapewnić ich bieżące monitorowanie. 
Opracowaliśmy wspólnie z Politechnika Lubelską system 
bezprzewodowego monitorowania przyrostów tempe-
ratury szyn zbiorczych HABeR-TERMguard oraz system 
ochrony przeciwłukowej HABeR-ARCguard.

Nasz zaawansowany park technologiczny, działania 
w oparciu o koncepcję Przemysł 4.0 i nieustanny roz-
wój pozwalają nam zadbać o ofertę na najwyższym 
poziomie. Dzięki temu zadowoleni Klienci zawsze do 
nas wracają. Możecie być Państwo pewni, że podczas 
wykonywania testów technicznych sprawdzamy więcej 
niż jest to konieczne. Projektujemy i pracujemy wspól-
nie z naszym Klientem. Naszą markę buduje najwyższa 
jakość produktów oraz innowacyjność rozwiązań two-
rzonych przez zespół inżynierów elektryków i mecha-
ników. Zajmujemy się również dostawą do wybranych 
przez Klienta lokalizacji oraz montażem zestawczym - 
z niezmienną dokładnością i starannością. 

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?
 • Montaż rozdzielnic nn i SN produkcji HABeR 

oraz innych renomowanych producentów wraz 
z pomontażowymi badaniami odbiorczymi.

 • Uruchomienia rozdzielnic nn i SN z pełnymi 
testami automatyki oraz sprawdzenia układów ste-
rowania i sygnalizacji.

 • Rozbudowy i modernizacje rozdzielnic nn i SN 
zainstalowanych na obiektach.

 • Przeglądy, diagnostykę i serwisowanie urządzeń 
elektroenergetycznych nn i SN.

 • Projektowanie i montaż szynoprzewodów HABeR 
oraz innych renomowanych producentów.

 • Analizę parametrów sieci, pomiary termograficzne.
 • Badania pomontażowe, pomiary kamerą do detek-

cji wyładowań niezupełnych.

 • Testowanie generatorem napięcia udarowego 1,2/50 μs 
do 400kV i generatorem napięcia probierczego do 
130kV o częstotliwości sieciowej oraz próby wymuszalni-
kiem prądowym do zabezpieczeń prądem pierwotnym.

 • Zasilanie awaryjne (instalacji, obiektów, imprez) 
agregatem prądotwórczym o mocy 130 kW.

 • Testery sprawdzające do wyłączników czołowych 
producentów.

 • Badania i certyfikację wszystkich produkowanych 
przez nas urządzeń dokonane przez niezależne 
laboratorium w oparciu o najnowsze normy.

 • Weryfikację wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych 
stosowanych przez naszych technologów na etapie 
projektu 3D oraz podczas wykonywania prototypów. 

 • Wiedzę popartą obowiązującymi standardami, przez 
co nasze rozwiązania chronią ludzi i infrastrukturę.

 • Zaawansowane wykorzystanie systemów pasyw-
nej i aktywnej ochrony przeciw powstawaniu 
zwarć łukowych.

 • Badania typu oraz rutynowe kontrole, stanowiące 
istotny element zapewnienia jakości, a także warunek 
nadania oznaczenia CE zgodnie z przepisami i dyrek-
tywami UE. 

 • Nasze obudowy, które spełniają wymagania norm, 
w szczególności: odporności na korozję, wytrzyma-
łości cieplnej, stopnia szczelności IP oraz stopnia 
ochrony mechanicznej IK.

 • Kontrolę dokręcenia połączeń śrubowych na 
połączeniach szynowych w rozdzielnicach na etapie 
produkcji oraz po montażu zestawczym na obiekcie, 
z rejestracją wartości momentu dynamometrycznego.

POZNAJ NAS
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ROZWÓJ PODSTAWĄ DOŚWIADCZENIA

1982 1997 20052001 20082003
Rozpoczęcie 
działalności 
usługowo-
produkcyjnej.

1986-91

Produkcja własnych 
systemowych 
obudów 
metalowych i rozwój
technologii blach 
profilowanyc.

Rozbudowa 
powierzchni 
produkcyjnej.

Wprowadzenie 
własnej linii 
produktów pod 
marką HABeR, 
uzupełnienie
oferty o licencję 
systemu 
rozdzielnic
Modan DTC.

Certyfikacja 
i rozpoczęcie 
produkcji 
własnych 
systemów 
rozdzielnic.

Powołanie spółki 
wykonawczej 
„Euroelektro” 
na Ukrainie.

Ekspansja 
na rynek 
ukraiński.

ZAUFALI NAM:
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WYRÓŻNIENIA 
I REKOMENDACJE

• Fabryka roku 2018.
• Najlepsza Polska Jakość EIQ. 
• Przejrzysta Firma - Rekomendacja D&B  

nr DUNS: 422274753.
• Złota Iskra - wyróżnienie dla własnych  

systemów rozdzielnic.
• Lider Rynku - Świadectwo Wartości Produktu.
• Rekomendacje „SEP” Gdańsk.
• Rekomendacje „Sachverständigenbüro für 

Elektrotechnik W. Stassen” Osterburg.
• Europejski Certyfikat Jakości.
• Certyfikat Jakości - Jakość stażu  

- Lider wśród pracodawców.
• Medal Lubelskiego Orła Biznesu 2008  

- Lubelski Związek Pracodawców.
• Gazela Biznesu w edycjach 2002-2013  

- ranking najdynamiczniej rozwijających się firm.
• Innowacyjne Przedsiębiorstwo Lubelszczyzny.
• Diamenty Forbesa 2014 - ranking wśród firm 

Lubelszczyzny.

2014 20162012 2018 2018 2020
Udział kadr 
w nowoczesnych 
unijnych 
procesach 
szkoleniowych.

Uruchomienie 
produkcji
innowacyjnych 
wysokoparametro-
wych rozdzielnic 
średniego napięcia 
HABeR-MSEBG 
oraz HABeR-sm6 
na licencji Sarel. 
Ekspansja na rynki 
wschodnie.

Uruchomienie 
parku 
maszynowego 
Trumpf,
hal produkcyjnych, 
komputerowego 
systemu 
wspomagania 
produkcji.

Nowa hala 
produkcyjno-
magazynowa. 
Produkcja 
automatycznych 
urządzeń.

Wprowadzenie 
systemu wspierania 
projektowania 
elektrycznego 
E-Plan, rozbudowa 
laboratorium 
badawczo-
rozwojowego.
HABeR IT.

Odnowienie 
certyfikatów dla 
rozdzielnic nn 
HABeR-XXL do 
7400A, SN  
HABeR-MSEBG 
do 24 kV, 
szynoprzewodów 
HABeR-LDX do 
6300A. Uzyskanie 
certyfikatów PN EN 
ISO 4500: 2018 oraz 
PN EN ISO 14001, 
HABeR ARCquard,
HABeR TERMquard.
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CZTEROPRZEDZIAŁOWA ROZDZIELNICA 
ROZDZIAŁU PIERWOTNEGO ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 
W IZOLACJI POWIETRZNEJ

Rozdzielnica HABeR-MSEBG 12/17,5/24kV reprezentuje czteroprzedziałową rodzinę 
niezawodnych rozdzielnic średniego napięcia w izolacji powietrznej. Zaprojektowana 
i produkowana w oparciu o nowoczesne technologie przystosowana została do zabudowy 
przyściennej i wolnostojącej w pomieszczeniach zamkniętych. Model zapewnia bezpie-
czeństwo obsługi dzięki systemowi blokad elektrycznych i mechanicznych oraz solidnej 
konstrukcji z blach stalowych dla zapewnienia wysokiego poziomu łukoochronności. 

HABeR-MSEBG to rozwiązanie dla elektrowni, zakładów przemysłowych, podstacji elek-
trycznych, obiektów komercyjnych i infrastrukturalnych.

HABeR-MSEBG

HABeR-MSEBG 

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [kV] 12 17,5 24 

Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50μs) [kV] 75/85 95/110 125/145

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1-min.) [kV] 28/32 (42) 38/45 50/60

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60 Hz

Prąd znamionowy szyn zbiorczych, pól zasilających i sprzęgłowych [A] do 4000 do 3150 do 2500

Prąd znamionowy pól odpływowych [A] 630 - 4000 630 - 3150 630 - 1600

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik (3s) [kA] 25 - 63 25 - 63 25 - 31,5

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 - 163 63 - 163 63 - 80

Odporność na działanie łuku wewnętrznego IA (1s) [kA] 31,5 - 50 31,5 - 50 25 - 31,5

Stopień ochrony IP 3X, 4X, 5X

Szerokość pól [mm] 650,800,1000 650,800,1000 800,1000

Głębokość pól [mm] 1250,1360,1660 1360,1660 1660

Wysokość pól [mm] 2340

Masa pól 630-1250A [kg] do 1000

Masa pól 1600-2000A [kg] do 1200

Masa pól 2500-3150A [kg] do 1700

Masa pól 4000A [kg] do 2000

Masa pól pomiarowych [kg] do 800

 

6 www.haberenergia.pl



POSIADA 
WYSOKI STOPIEŃ 
ODPORNOŚCI NA 
WEWNĘTRZNY 
ŁUK ELEKTRYCZNY

CHARAKTERYSTYKA

NORMY
Prezentowane rozwiązania rozdzielnic zostały prze-
badane i certyfikowane w pełnym zakresie badań 
w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie pod kątem 
wymagań norm:

• PN-EN 62271-1:2009 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Część 1: Postanowienia wspólne.

• PN-EN 62271-1:2009/A1:2011  
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Część 1: Postanowienia wspólne.

• PN-EN 62271-200:2012  
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego 
w osłonach metalowych na napięcie znamionowe 
powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.

• PN-EN 62262:2003 
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń 
elektrycznych (Kod IK).

• PN-EN 60529:2001 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

• Normy określające poziom EMC
• PN-EN 5516-2-3:2016-05+A1:2017-06 

(EN5511:2016+A1-17)
• PN-EN 5511:2017-06+A12020-01 

(EN5511:2016+A!:2019)
• PN-EN 61000-4-4:2013-05 (EN61000-4-4:2012)
• PN-EN 61000-4-17:2004+A1:2006+A2:2011 
• PN-EN 61000-4-18:2019-08 (EN61000-4-18:2019)
• PN-EN 61000-4-29:2004 (EN61000-4-29:2000)

Rozdzielnice HABeR-MSEBG dedykowane są dla pierwotnego rozdziału energii, jak również 
znakomicie sprawdzają się w systemach dystrybucji i ważnych obiektach przemysłowych. 
Dzięki przedziałowej budowie i mocnej konstrukcji o klasie LSC2B, system HABeR-MSEBG 
posiada wysoki stopień odporności na wewnętrzny łuk elektryczny we wszystkich prze-
działach. Każde pole i każdy obwód wyposażone są w konieczne przegrody klasy PM oraz 
blokady mechaniczne, a także graficzną synoptykę dla zapewnienia maksymalnego poziomu 
bezpieczeństwa operatora oraz komfortu obsługi. Blokady i zabezpieczenia przed wykona-
niem nieprawidłowych czynności łączeniowych, oraz wykonanie przeciwłukowe gwarantują 
bezpieczną obsługę bezawaryjną pracę rozdzielnic.
 
Główne komponenty rozdzielnicy stanowią: wyłącznik, uziemnik, zestaw przekładników oraz 
zabezpieczenie elektroniczne. Zależnie od zapotrzebowania Klienta, rozdzielnice mogą być 
wyposażone w komponenty renomowanych firm takich jak: Mitsubishi Electric, Siemens, 
ABB, Schneider, Tavrida i wiele innych.

HABeR-MSEBG

7www.haberenergia.pl



BUDOWA

GŁÓWNE PRZEDZIAŁY 
ROZDZIELNICY 

CECHY 
KONSTRUKCYJNE

• Przedział nisko napięciowy, 
  zabezpieczeniowy.
• Przedział członu wysuwnego.
• Przedział przyłącza kablowego.
• Przedział szyn zbiorczych.

• Izolacja powietrzna.
• Klasa odporności na łuk  
  elektryczny: AFL/AFLR.
• Klasa ciągłości pracy: LSC2B.
• Klasa przegród: PM.
• Wysuwna obsługa wyposażenia 
  (opcjonalnie)

TYPY
STOSOWANYCH PÓL

• Zasilające z wyłącznikiem.
• Zasilające z wyłącznikiem
  i pomiarem napięcia.
• Zasilające z rozłącznikiem.
• Pomiarowe z uziemnikiem
  szyn zbiorczych.
• Sprzęgłowe z wyłącznikiem.
• Sprzęgłowe z odcinaczem.
• Wzniosu szyn 400 mm (2000A)
  lub 650 mm (2500-4000A).

HABeR-MSEBG

8 www.haberenergia.pl



WARUNKI PRACY
Rozdzielnica HABeR-MSEBG przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych w pomieszcze-
niach zamkniętych zgodnie z EN 62271, tj.:
• maksymalna wysokość montażu rozdzielnicy n.p.m. 1000 m,
• maksymalna temperatura otoczenia + 40°C,
• minimalna temperatura otoczenia - 5°C,
• średnia temperatura w ciągu 24 h + 35°C,
• średnia wilgotność powietrza w czasie 24 h 95%,
• średnia wilgotność powietrza w czasie 1 miesiąca 90%,
• atmosfera wolna od pyłów, związków (cząstek) chemicznie agresywnych, przewodzących par i gazów.

Jeżeli urządzenie pracuje w warunkach wykraczających poza granice warunków normalnych 
konieczne jest zmniejszenie niektórych parametrów. Zmniejszeniu podlegają: 
• znamionowy poziom izolacji w przypadku zainstalowania urządzenia na wysokości powyżej 

1000 m n.p.m. 
• znamionowy prąd ciągły, gdy temperatura otoczenia przekracza 40°C.

HABeR-MSEBG
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Rozdzielnice HABeR-sm6 to rozwiązanie przeznaczone do wtórnego rozdziału energii 
elektrycznej na poziomie średniego napięcia. Modułowa, zwarta konstrukcja w osłonie 
metalowej, gwarantuje systemowi wysoki poziom bezpieczeństwa i łukoochronności. 
Wyposażona w rozłączniki i włączniki próżniowe posiada odpowiednio dopasowane 
blokady mechaniczne dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obsługi oraz 
poprawnych operacji łączeniowych. Obudowy rozdzielnic wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej, wzmocnionej profilami stalowymi, zostały w pełni opracowane przez 
dział badań i rozwoju HABeR energia.

HABeR-sm6 doskonale sprawdzą się w sieciach energetycznych SN, stacjach rozdziel-
czych, w obiektach komercyjnych, przemysłowych, wytwarzania energii elektrycznej 
oraz w instalacjach fotowoltaicznych. 

HABeR-sm6

ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA ROZDZIAŁU 
WTÓRNEGO W IZOLACJI POWIETRZNEJ DO 36 KV

HABeR-sm6 

CHARAKTERYSTYKA
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE kV 12 17,5 24 36

Napięcie probiercze przemienne 
1 min (50 Hz)

Izolacji doziemnej  
i międzybiegunowej

kV

28 38 50 70

Przerwy biegunowej 
bezpiecznej 32 45 60 80

Znamionowe napięcie udarowe 
piorunowe wytrzymywane  
(wartość szczytowa)

Izolacji doziemnej  
i międzybiegunowej

kV

75 95 125 170

Przerwy biegunowej 
bezpiecznej 85 110 145 195

Częstotliwość znamionowa Hz 50

Prąd znamionowy szyn zbiorczych A 630 A/1000 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA - s 20 - 2 s 16 kA/1 s

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany kA 50 40 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego kA - s 16 – 1 s

Stopień ochrony IP 2X/3X IP2XC

Wysokość zainstalowania nad poziomem morza m ≤1000

Temperatura otoczenia °C -5÷40

Klasyfikacja IAC AFL/AFLR
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HABeR-sm6

MODUŁOWA, 
ZWARTA 
KONSTRUKCJA 
W OSŁONIE 
METALOWEJ

Prezentowane rozwiązania rozdzielnic zostały przebadane i certyfikowane w pełnym zakresie 
badań pod kątem wymagań norm:

• PN-EN 62271-1:2009  
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 1: Postanowienia wspólne.

• PN-EN 62271-1:2009/A1:2011 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Część 1: Postanowienia wspólne.

• PN-EN 62271-200:2012  
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 
znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.

• PN-EN 62262:2003  
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez 
obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK).

• PN-EN 60529:2001  
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

NORMY
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HABeR-sm6
BUDOWA 

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY

Rozdzielnice są przeznaczone do montażu 
wewnątrz budynków. Wyłączniki próż-
niowe średniego napięcia z serii WL wyko-
nywane są przy użyciu techniki oddziel-
nych biegunów.

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 
I NAPIĘCIOWE ORAZ 
PRZETWORNIKI PRĄDOWE  
I NAPIĘCIOWE

W zależności od przeznaczenia, w rozdziel-
nicy możemy zainstalować przekładniki 
prądowe lub przetworniki prądowe oraz 
przekładniki lub przetworniki napięciowe. 

UZIEMNIK

Uziemnik jest mechanicznie połączony 
z rozłącznikiem i zapewnia uziemienie 
przewodu przychodzącego/wychoądzącego, 
umożliwiając całkowicie bezpieczny dostęp 
do rozdzielnicy. Istnieje również możliwość 
uziemienia szyn zbiorczych. 

PRZEDZIAŁ SZYN 
ZBIORCZYCH

Most główny znajduje się w górnym prze-
dziale rozdzielnicy. Sektor ten jest zupeł-
nie odizolowany od przedziału wyposaże-
nia głównego, co pozwala na całkowicie 
bezpieczny dostęp, również wtedy, gdy 
szyny zbiorcze główne znajdują się pod 
napięciem - zgodnie z klasyfikacją LSC2A:
• izolacja - próżnia i powietrze
• klasa odporności na łuk elektryczny 

AFL/AFLR
• aparatura w zabudowie 
   stałej/wysuwanej 

PRZEDZIAŁ OBWODÓW 
WTÓRNYCH

Odizolowany przedział, w którym znadują 
się urządzenia obwodów wtórnych, takie 
jak: przekaźniki zabezpieczające, przyci-
ski sterownicze, kontrolki sygnalizacyjne, 
listwy zaciskowe itp.

PRZEDZIAŁ WYPOSAŻENIA 
GŁÓWNEGO

W przedziale wyposażenia głównego 
można zainstalować: wyłącznik, rozłącznik, 
przekładniki i/lub przetworniki pomia-
rowe, przetworniki prądowe, uziemnik, 
wkładki bezpiecznikowe, niezbędne 
oszynowanie, ochronniki przepięciowe, 
grzałkę, termostat, zewnętrzne kable SN.
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HABeR-sm6

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE TRANSFORMATORA [kV]

6 10 15 20

Napięcie znamionowe wkładki bezpiecznikowej [kV]

7,2 12 17,5 24

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej

Moc
transforma-

tora [kVA]
min [A] max [A] min [A] max [A] min [A] max [A] min [A] max [A]

20 6 10 4 6 2 4 2 4

25 6 10 4 6 4 6 2 4

30 6 10 6 10 4 6 4 6

40 10 16 6 10 4 6 4 6

50 10 16 6 10 6 10 4 6

63 10 16 6 10 6 10 4 6

75 16 20 10 16 6 10 4 6

100 25 32 10 16 10 16 6 10

125 32 40 16 20 10 16 6 10

160 40 50 20 25 16 20 10 16

200 40 50 25 32 20 25 10 16

250 50 63 32 40 25 32 16 20

315 50 63 40 50 32 40 20 15

400 63 80 50 63 40 50 25 32

500 80 100 50 63 40 50 32 40

630 100 125 63 80 50 63 40 50

800 100 125 80 100 63 80 50 63

Wartości niezalecane

1000 125 160 100 125 80 100 50 63

1250 160 200 100 125 100 125 - -

1600 200 250 125 160 125 160 - -

TYPY STOSOWANYCH PÓL 

• AS/RS - dla przewodu przychodzącego/pionu magistrali.
• AT - dla przewodu przychodzącego z uziemnikiem.
• I - liniowe przychodzące/wychodzące.
• TM - transformatorowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym.
• ITD - transformatorowe z wyłącznikiem próżniowym z przekładnikami lub przetwornikami prądowymi 

oraz przekaźnikiem samozasilającym. 
• ITI - transformatorowe z wyłącznikiem próżniowym z przekładnikami lub przetwornikami prądowymi 

oraz przekaźnikiem pośrednim.
• ITB - transformatorowe odwrotne z wyłącznikiem próżniowym, przekładnikami lub przetwornikami 

prądowymi oraz przekaźnikiem pośrednim.
• ITI2 - transformatorowe z odłącznikiem podwójnym, z wyłącznikiem próżniowym, przekładnikami 

lub przetwornikami prądowymi oraz przekaźnikiem pośrednim.
• MV - pomiarowe z przekładnikami napięciowymi.
• MA - pomiarowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi.
• MAS - pomiarowe z przekładnikami prądowymi, przekładnikami napięciowymi oraz łącznikiem.
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Szynoprzewody HABeR-LDX / LDXA 
spełniają wymagania norm: 

• PN-EN 61439-1:2011 
• PN-EN 61439-6:2013-03
• PN-EN 61439-6:2013-03 
• PN EN 1366-3:2010 
• PN EN 1363-1:2001 

Dodatkowo potwierdzona została 
odporność ogniowa systemu wg 
normy PN EN 1366-3 dla parametru 
EI120 dla przejścia instalacyjnego 
przez ścianę i przez strop.

HABeR-LDX SZYNOPRZEWODY MIEDZIANE DO 6300 A
HABeR-LDXA SZYNOPRZEWODY ALUMINIOWE DO 5000 A

System szynoprzewodów HABeR-LDX / LDXA opracowano z myślą o dystrybucji energii 
elektrycznej niskiego napięcia dla prądów do 6300 A. Modułowa struktura, wykonana 
z elementów zgodnych z najwyższymi wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania i obsługi, 
pozwala na pełną swobodę projektowania. W ramach naszych usług oferujemy zarządzanie 
wykonaniem projektu całego systemu na każdym jego etapie. Począwszy od doradztwa, 
rozwoju, planowania i dokumentacji poprzez produkcję z testami funkcjonalnymi na 
budowie, a na rozruchu i serwisie posprzedażowym skończywszy - działamy kompleksowo.

Szynoprzewody HABeR-LDX / LDXA zdały już egzamin u naszych licznych Klientów z branży 
przemysłu chemicznego, petrotechnicznego, naftowego, gazowego i wydobywczego. To 
rozwiązanie, które odpowie również na zróżnicowane potrzeby obiektów komercyjnych, 
komunikacyjnych, związanych z ochroną środowiska, czy centrów przetwarzania danych. 

HABeR-LDX, HABeR-LDXA

SYSTEM SZYNOPRZEWODÓW KANAPKOWYCH
MIEDZIANYCH I ALUMINIOWYCH  
O STOPNIU OCHRONY IP 55

HABeR-LDX / LDXA

NORMY
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CHARAKTERYSTYKA

HABeR-LDX, HABeR-LDXA

ROZWIĄZANIE 
PRZYJAZNE 
ŚRODOWISKU,
SZEROKI 
WYBÓR OPCJI

System szynoprzewodów HABeR-LDX / LDXA to:

• przewodniki w wersji miedzianej i aluminiowej;
• rozwiązanie przebadane w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie w pełnym zakresie 

badań typu;
• produkt spełniający kryteria odporności ogniowej przejść instalacyjnych EI120;
• prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 105kA;
• klasa odporności cieplnej materiałów izolacyjnych B;
• rozwiązanie przyjazne środowisku dzięki małej impedancji i rozpraszaniu ciepła;
• szeroki wybór opcji i akcesoriów;
• połączenie elementów z pomocą monobloków potwierdzających prawidłowość montażu;
• elastyczność w budowie trasy dystrybucji energii w obiekcie dla prądów do 6300 A;
• w porównaniu z tradycyjnymi trasami kablowymi, szynoprzewody cechuje estetyka 

wykonania instalacji oraz oszczędność miejsca;
• dostępność różnych elementów kątowych konfiguracji trasy, dzięki czemu możliwy jest 

szeroki zakres indywidualnego projektowania oraz uzyskania dowolnej konfiguracji, 
w tym także wymiany pojedynczych elementów w każdym czasie bez znaczącego 
wzrostu kosztów.
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HABeR-LDX, HABeR-LDXA
BUDOWA 

TYPOWE ELEMENTY 
SYSTEMU

• Elementy proste (OP).
• Elementy kątowe 90° (Z, KG).
• Łącznik poziomy oraz łączniki pionowe.
• Łączniki kątowe lewostronny 

i prawostronny.
• Łącznik kątowy podwójny.
• Elementy typu „T”.
• Połączenia elastyczne.
• Elementy korygujące/kompensacyjne.
• Zestawy połączeniowe – monobloki.
• Głowice zasilające.
• Głowice zasilające transformatorowe.
• Bariera ogniowa spełniająca kryterium 

EI120 (potwierdzona odporność 
ogniowa wg normy PN EN 1366-3).

• Kasety odpływowe.
• Wspornik antysejsmiczny stosowany 

w wyjątkowych warunkach zagrożenia 
wstrząsami sejsmicznymi. Ilość 
stosowanych wsporników jest zależna 
od wagi całego zespołu przewodników 
pionowych. 

OBUDOWA 
ZEWNĘTRZNA

Dla odcinków o prądzie znamiono-
wym do 3200A obudowa wykonywana 
jest z blachy stalowej galwanizowanej 
1,5 mm, malowanej proszkowo farbami 
poliestrowymi w kolorze RAL 7035 
o dużej odporności na działanie pro-
mieniowania UV i warunków otoczenia. 
Dla prądów powyżej 3200A wykonana 
jest z blachy aluminiowej oraz kwaso-
odpornej. Konstrukcja jest nitowana, 
przez co tworzy obudowę posiadającą 
doskonałe parametry wytrzymałości 
mechanicznej, elektrycznej oraz efek-
tywnie odprowadza ciepło. Obudowy 
głowic transformatorowych wykonane 
są zawsze z blachy aluminiowej i nie-
rdzewnej dla prądów 5000 A i 6300 A

ELEMENTY 
PRZEWODZĄCE 

Przewodniki z blachy miedzianej lub 
aluminiowej o grubości 6 mm wyko-
nywane są jako monolit (żaden ele-
ment przewodnika szynoprzewodu 
nie jest spawany). Obudowa stanowi 
przewód ochronny PE.

IZOLACJA 

Izolację pomiędzy przewodnikami 
zapewniają podwójne osłony wyko-
nane z folii poliestrowej o wysokich 
parametrach. 
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HABeR-LDX, HABeR-LDXA

ZALETY SYSTEMU

Prezentowane rozwiązania zostały przebadane i certyfikowane w pełnym zakresie badań w Insty-
tucie Elektrotechniki w Warszawie pod kątem wymagań norm. System szynoprzewodów to także:

• możliwość nieograniczonej rozbudowy oraz wymiany dowolnych elementów systemu;
• możliwość szybkiego zbudowania całego systemu dystrybucji przy zastosowaniu szynoprzewodów 

HABeR-LDX / LDXA oraz rozdzielnic HABeR;
• kompatybilność – system ten jest odpowiedni do montażu w rozdzielnicach innych producentów;
• prostota i szybkość montażu na obiekcie Klienta;
• dobra alternatywa dla tradycyjnych tras kablowych dzięki technologii „kanapkowej” i małej 

impedancji;
• wysoka estetyka wykonania trasy szynoprzewodu niż trasy kablowej oraz oszczędność miejsca 

z tym związana
• możliwość zastosowania w różnych konfiguracjach.
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PARAMETRY ZNAMIONOWE SZYNOPRZEWODÓW ALUMINIOWYCH HABeR-LDXA

LDXA 
630

LDXA 
800

LDXA 
1000

LDXA 
1250

LDXA 
1600

LDXA 
2000

LDXA 
2500

LDXA 
3200

LDXA 
4000

LDXA 
5000

Ilość torów przewodnika 1 x (3÷5)

Możliwości konfiguracji 
przewodników [przewodniki 

wewnętrzne] + obudowa
[3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE, [3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE

Prąd znamionowy In [A] 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000

Napięcie pracy Ue [V] 1000

Napięcie izolacji Ui [V] 1000

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane Uimp [V]

12 kV

Częstotliwość Hz 50

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

85 105

Znamionowy krótkotrwały 
prąd dla zwarcia 3-fazowego  

(1 s) obwód PEN Icw [kA]
51 63

Dopuszczalny prąd szczytowy 
dla zwarcia 3-fazowego obwód 

główny Ipk [kA]
187 235

Dopuszczalny prąd szczytowy 
dla zwarcia 3-fazowego obwód 

PEN Ipk [kA]
113 139

Stopień ochrony IP IP55

Klasa odporności cieplnej 
materiałów izolacyjnych

B (F-155ºC na specjalne życzenie klienta)

Wytrzymałość mechaniczna IK IK10 IK10

Klasa odporności ogniowej 
przy przejściu przez ścianę/

strop
EI120

Wymiary zewnętrzne obudów 
wys. x szer. [mm]

140x118 140x128 140x168 140x208 140x323 140x383 140x433 140x623

Przekrój przewodów L1, L2, L3, 
PEN (mm2)

660 720 960 1200 1950 2250 2550 3690

Materiał przewodnika aluminium

Materiał obudowy  
1,5 (mm) / 2 (mm)

blacha stalowa ocynkowana / blacha aluminiowa* / nierdzewna

Ciężar odcinka 1m (kg) 18 19 25 31 42 45 56 66

Odstępy mocowań dla zwykłych 
obciążeń mechanicznych

Przy każdym złączu, nie rzadziej niż co 2 metry

Temperatura otoczenia min. / śr. / maks. -5 / +35 / +40

Normy PN-EN 61439-6; IEC 61439-6; PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

* Istnieje możliwości konfiguracji przewodników: [3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE, [3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE.
* Dla prądów ≥ 3200A obudowy szynoprzewodów wykonywane są z blachy aluminiowej / INOX.
* Głowice transformatorowe dla wszystkich prądów wykonywane są w obudowie z blachy aluminiowej/ INOX.

HABeR-LDX, HABeR-LDXA
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PARAMETRY TECHNICZNE SZYNOPRZEWODÓW MIEDZIANYCH HABeR-LDX

LDX 
800

LDX 
1250

LDX 
1600

LDX 
2000

LDX 
2500

LDX 
3200

LDX 
4000

LDX 
5000

LDX 
6300

Ilość torów przewodnika 1 x (3÷5)

Możliwości konfiguracji przewodników
[przewodniki wewnętrzne]+obudowa

[3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE,  
[3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE

Prąd znamionowy In [A] 800-
1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

Napięcie pracy Ue [V] 1000

Napięcie izolacji Ui [V] 1000

Częstotliwość Hz 50
Znamionowy krótkotrwały prąd dla 

zwarcia 3-fazowego (1 s) obwód główny 
Icw [kA]

85 105

Znamionowy krótkotrwały prąd dla 
zwarcia 3-fazowego (1s)  

obwód PEN Icw [kA]
51 63

Dopuszczalny prąd szczytowy dla 
zwarcia 3-fazowego  

obwód główny Ipk [kA]
187 235

Dopuszczalny prąd szczytowy dla 
zwarcia 3-fazowego obwód PEN Ipk [kA] 113 139

Stopień ochrony IP IP55

Klasa odporności cieplnej materiałów 
izolacyjnych B (F-155ºC na specjalne życzenie klienta)

Wytrzymałość mechaniczna IK IK10

Klasa odporności ogniowej przy 
przejściu przez ścianę/strop EI120

Wymiary zewnętrzne obudowy  
wys. x szer.[mm]

140x118 140x118 140x148 140x168 140x208 140x323 140x383 140x433 140x623

Przekrój przewodów L1, L2, L3, PEN 
(mm2) 450 660 840 960 1200 1950 2250 2550 3690

Materiał przewodnika miedź

Materiał obudowy 1,5 / *2 (mm) blacha stalowa ocynkowana / blacha aluminiowa*

Ciężar odcinka 1m (kg) 33,5 36,8 46 49 59 79 94 116 136

Odstępy mocowań dla zwykłych 
obciążeń

mechanicznych
Przy każdym złączu, lecz nie rzadziej niż co 2 metry

Temperatura otoczenia min. / śr. / maks. -5 / +35 / +40

Normy PN-EN 61439-6; IEC 61439-6;  
PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

* Istnieje możliwości konfiguracji przewodników: [3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE, [3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE.
* Dla prądów ≥ 4000A obudowy szynoprzewodów wykonywane są z blachy aluminiowej.
* Głowice transformatorowe dla wszystkich prądów wykonywane są w obudowie z blachy aluminiowej / INOX.

HABeR-LDX, HABeR-LDXA
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HABeR-XXL

SYSTEM ROZDZIELNIC 
NISKIEGO NAPIĘCIA DO 10 000 A

HABeR-XXL

System rozdzielnic HABeR-XXL został stworzony, aby wyjść naprzeciw rosnącym 
oczekiwaniom Klientów w szczególności tych dotyczących jakości produktów, para-
metrów elektrycznych, elastyczności systemu oraz bezpieczeństwa obsługi. Rozdziel-
nice te oferujemy w dwóch wariantach: wykonanie z mostem górnym podwieszanym 
- prąd znamionowy do 7400  A oraz z mostem tylnym górnym i/lub dolnym - prąd 
znamionowy do 10000 A. HABeR-XXL przed wprowadzeniem do sprzedaży poddany 
został pełnym badaniom typu wg normy EN 61439-1/ -2, co potwierdza, że sprosta 
on swoim zadaniom nawet w najtrudniejszych warunkach. HABeR-XXL opcjo-
nalnie wyposażany w stały system monitoringu pracy rozdzielnic HABeR-TERMguard oraz  
HABeR-ARCguard, przez co zapewnia bezpieczną i bezawaryjną pracę.

System HABeR-XXL przeznaczony jest do pracy w zakładach przemysłowych, energe-
tyce, kolei, szpitalach, obiektach IT oraz komercyjnych.

PN-EN 61439-1/2/5, PN-EN 60529, 
PN-EN 62262, 60529, 50274
Przebadany zgodnie z normą  
łukochronności PN-E 05163

• PN-EN 61439-1:2011 
• PN-EN 61439-2:2011 
• PN-EN 61921:2005 
• PN-EN 60529:2003 
• PN-EN 50274:2004 
• PN-E-05163:2002 

PN-HD 60364-5-534:2016-04

NORMY 
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HABeR-XXL

ELASTYCZNOŚĆ 
W ZAKRESIE 
MONTAŻU, 
APARATURY, 
INDYWIDUALNYCH 
ROZWIĄZAŃ 
I POTRZEB 
KLIENTÓW

MECHANICZNE WIELKOŚCI ZNAMIONOWE 

Szkielet pola rozdzielnicy HABeR-XXL zbudowany jest z wytrzymałych elementów, które 
następnie są skręcane ze sobą przy pomocy wkrętów samogwintujących. Profil opracowany 
został w formie ceownika wykonanego z blachy stalowej o grubości 2 mm. Dla zapewnienia 
odpowiedniej ochrony antykorozyjnej do produkcji profili wykorzystuje się blachę stalową 
ocynkowaną. 

Dodatkowym atutem konstrukcji jest otworowanie profili w rozstawie 12,5 mm co zapewnia 
dużą elastyczność rozdzielnicy w zakresie doboru i montażu aparatury, indywidualnych 
rozwiązań i potrzeb klientów. Pokrywy (drzwi, ściany boczne i tylne) wykonane są z blachy 
stalowej czarnej o grubości 1,5 mm. Aby zapewnić wysoką trwałość rozdzielnicy pokrywy 
zabezpieczane są farbą proszkową. Wysoki stopień szczelności IP rozdzielnicy zapewniamy 
wylewając uszczelkę poliuretanową na wewnętrznych stronach pokryw. 

CHARAKTERYSTYKA
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ELEKTRYCZNE WIELKOŚCI ZNAMIONOWE

DANE TECHNICZNE

Normy: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 60529, EN 62262, E-05163

Napięcia znamionowe: Izolacji [Ui] do 1000V AC / 1200V DC

Łączeniowe [Ue] do 690V AC / 500V DC

Udarowe wytrzymywane 
1,2/50µs [Uimp] 6 / 8 / 12 *

Klasa zanieczyszczenia 3

Częstotliwość 50/60 Hz

Odporność na działanie 
łuku wewnętrznego: do 80kA 0,3s

Stopień ochrony: IP31/30
IP43/30
IP54/30 **

Ochrona przed 
uderzeniami 
mechanicznymi:

IK10
IK08 dla drzwi transparentnych

Formy wygrodzenia
wewnętrznego: 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

Kolory pokryw: RAL7035 / RAL7032 / inne na zapytanie

Dodatkowe opcje:

• Szyny w pełni izolowane rurą termokurczliwą
• Szyny powlekane cyną
• Niestandardowe kolory pokryw
• System detekcji łuku HABeR-ARCguard***
• System pomiary temperatury na szynach HABeR-TERMguard****

Szerokości pól: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm

Głębokości pól: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 400+400 mm, 600+400 mm,
600+600 mm, 800+400 mm, 800+600 mm

Wysokości pól: 2000 mm, 2200 mm, 2300 mm, 2400 mm*****

Konstrukcja wsporcza: Blacha stalowa 2 mm pokryta cynkiem lub alu-cynkiem

Pokrywy (drzwi, boki, plecy) Blacha stalowa 1,5 mm czarna powlekana farbą proszkową, wykonanie specjalne 
z podkładem cynkowym

*       Wartość tą determinują aparaty zainstalowane w rozdzielnicy.
**     IP30 dla rozdzielnicy przy drzwiach otwartych.
***    HABeR-ARCguard - aktywna ochrona przed skutkami przypadkowych zwarć szyn zbiorczych i odpływowych.
****   HABeR-TERMguard - bieżące, monitorowanie temperatury szyn zbiorczych.
***** Dla wykonania z mostem górnym podwieszanym od 4000 A.

HABeR-XXL
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HABeR-XXL

WYKONANIE Z MOSTEM GÓRNYM PODWIESZANYM

DANE TECHNICZNE

Prąd znamionowy [In]: 630 A 800 A 1000 A

Prąd znamionowy
krótkotrwały wytrzymywany [Icw] 50 kA

Prąd znamionowy
szczytowy wytrzymywany [Ipk] 105 kA

Prąd znamionowy [In]: 1250 A 1600 A

Prąd znamionowy
krótkotrwały wytrzymywany [Icw] 65 kA

Prąd znamionowy
szczytowy wytrzymywany [Ipk] 145 kA

Prąd znamionowy [In]: 2000 A 2500 A

Prąd znamionowy
krótkotrwały wytrzymywany [Icw] 80 kA

Prąd znamionowy
szczytowy wytrzymywany [Ipk] 180 kA

Prąd znamionowy [In]: 3200 A 4000 A 5000 A 6300 A 7400 A 8800 A

Prąd znamionowy
krótkotrwały wytrzymywany [Icw] 105 kA

Prąd znamionowy
szczytowy wytrzymywany [Ipk] 231kA

WYKONANIE Z MOSTEM TYLNYM GÓRNYM I/LUB DOLNYM

DANE TECHNICZNE

Prąd znamionowy [In]: 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

Prąd znamionowy
krótkotrwały wytrzymywany [Icw] 50 kA

Prąd znamionowy
szczytowy wytrzymywany [Ipk] 105 kA

Prąd znamionowy [In]: 2000 A 2500 A

Prąd znamionowy
krótkotrwały wytrzymywany [Icw] 65 kA

Prąd znamionowy
szczytowy wytrzymywany [Ipk] 145 kA

Prąd znamionowy [In]: 3200 A

Prąd znamionowy
krótkotrwały wytrzymywany [Icw] 80 kA

Prąd znamionowy
szczytowy wytrzymywany [Ipk] 180 kA

Prąd znamionowy [In]: 320 A 4000 A 5000 A 6300 A 7200 A 8800 A 10000 A

Prąd znamionowy
krótkotrwały wytrzymywany [Icw] 105 kA

Prąd znamionowy
szczytowy wytrzymywany [Ipk] 231 kA
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HABeR-XXL
BUDOWA 

BEZPIECZEŃSTWO 

HABeR-XXL  to rozwiązanie zapewniające 
bezpośrednią ochronę personelu podczas 
pracy od frontu rozdzielnicy oraz w czasie 
operacji w przedziale przełączy kablo-
wych. Dodatkowo dba ono o pasywną 
ochronę przed skutkami powypadko-
wych zwarć przez izolowanie szyn zbior-
czych. W najwyższej wersji bezpieczeń-
stwa pasywnego, HABeR-XXL ogranicza 
zjawisko powstawania zwarcia łukowego 
w obrębie przedziałów funkcjonalnych 
pola rozdzielnicy. To zapewnia maksy-
malną ochronę personelu obsługują-
cego rozdzielnicę. Powłoki ochronne dla 
konstrukcji oraz szyn prądowych, odporne 
są na działanie agresywnego środowiska. 
Rozdzielnice wyposażane są w systemy 
HABeR-TERMguard oraz HABeR-ARCguard.

ZALETY SYSTEMU

•  Elastyczność systemowych 
konstrukcji pozwala konstruktorowi 
łatwo i szybko konfigurować 
potrzebne aplikacje z typowych 
bloków aparatowych.

• Bezpieczna i łatwa obsługa.
• Technika członów wysuwnych 

i wtykowych zapewniająca komfort 
obsługi oraz szybką wymianę 
członów zasilających poszczególne 
napędy bez konieczności 
wyłączania rozdzielnicy.

• Szyny zbiorcze umieszczone 
w osobnym przedziale z tyłu lub 
u góry rozdzielnicy.

• Możliwości zastosowania 
aparatury różnych renomowanych 
dostawców: Eaton, Siemens, 
Schneider Electric, Mitsubishi 
Electric, Legrand, ABB itd.

• Możliwość zastosowania 
w rozdzielnicy różnych bloków 
funkcjonalnych: wysuwnych, 
wtykowych lub stałych.

• Wykonanie B2B.
• Klient ma zawsze zagwarantowany 

profesjonalny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny.
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HABeR-XXL

HABeR-ARCguard - SYSTEM OCHRONY PRZECIWŁUKOWEJ

System HABeR-ARCguard to innowacyjny, opracowany przez Hulanicki Bednarek Sp. z o. o. we 
współpracy z naukowcami Politechniki Lubelskiej system ochrony przeciwłukowej. Zadaniem 
HABeR-ARCguard jest jak najszybsza identyfikacja zagrożenia oraz niezwłoczne podanie sygnału 
WYŁĄCZ do np. wyłącznika głównego w rozdzielnicy w sytuacji zagrożenia. Elementami, które 
monitorują bieżącą sytuację w danym przedziale rozdzielnicy są 2  czujniki optyczne, natomiast 
elementem który podejmuje decyzję o wysłaniu sygnału WYŁĄCZ jest mikrokomputer zainstalo-
wany w jednostce centralnej. W aparacie, który ma wykonać polecenie WYŁĄCZ jednostki centralnej 
konieczne jest zamontowanie cewki wyłączającej na napięcie 24÷48VDC. Rozwiązanie to zostało 
przebadane we wspomnianym wcześniej akredytowanym laboratorium badawczym. Osiągnięte 
czasy od zainicjowania łuku elektrycznego do zadziałania wyłącznika to odpowiednio 12,43 ms.
 

HABeR-TERMguard - BEZPRZEWODOWY POMIAR TEMPERATURY 
NA SZYNACH ROZDZIELNICY
 
HABeR-TERMguard to opracowany przez Hulanicki Bednarek Sp. z o.o. we współpracy z naukow-
cami Politechniki Lubelskiej bezprzewodowy system detekcji i analizy przyrostów temperatury 
torów prądowych rozdzielnic elektrycznych nn i SN. HABeR-TERMguard po badaniach w IEL 
w Warszawie montowany jest już w rozdzielnicach dla najbardziej wymagających Klientów. To 
innowacyjne rozwiązanie nie tylko precyzyjnie mierzy temperaturę, ale dokonuje także analizy przy-
rostów i odnosi je do normatywnych wartości dopuszczalnych dla konkretnych punktów pomiaro-
wych. Grafika pokazuje aktualny stan przyrostów temperatury, a z pomocą kolorów oznacza zakres 
w jakim się one znajdują. Poprzez zmianę kolejnych ekranów na wyświetlaczu, obsługa może 
szybko dotrzeć do miejsca czujnika sygnalizującego przekroczenie. 
 
System HABeR-TERMguard w połączeniu z drugim naszym autorskim systemem HABeR-ARC-
guard dostępne są z naszymi systemami rozdzielnic nn: HABeR-XL do 6300 A, HABeR-XXL do 
10000 A i SN: HABeR-MSEBG do 24 kV oraz HABeR-sm6 do 36 kV. Rozdzielnice z tymi systemami 
„wczesnego reagowania” znacząco podnoszą bezpieczeństwo eksploatacji, dbając jednocześnie 
o ochronę obsługujących je pracowników.
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HABeR-XL

SYSTEM ROZDZIELNIC 
NISKIEGO NAPIĘCIA DO 6300 A

HABeR-XL

HABeR-XL to system rozdzielnic przeznaczony do dystrybucji energii oraz sterowania 
napędami MCC do 6300 A. Wykonany wedle najwyższych wymagań bezpieczeństwa 
i ochrony od skutków zwarć łukowych jest produktem przebadanym przez nieza-
leżne instytuty, gwarantującym najwyższą jakość. Solidna konstrukcja, szybka dostęp-
ność oraz liczne dodatkowe korzyści, czynią go wyjątkowo konkurencyjną propozycją. 
Dzięki spełnieniu najwyższych standardów, pozwala obniżyć koszty ubezpieczeń 
obiektów. HABeR-XL został wyposażony w stały system monitoringu pracy rozdzielnic  
HABeR-ARCguard* oraz HABeR-TERMguard**, dzięki czemu gwarantuje ich bezpieczną 
i bezawaryjną pracę. 

*, **: systemy opcjonalne

HABeR-XL to system rozdzielnic, który:

• dopełniono modułami wysuwnymi typu IDS, DTC lub XCZ;
• umożliwia montaż wyłączników klasy ACB i MCCB oraz aparatów innych typów w wersji wysuwnej, 

wtykowej i stacjonarnej;
• posiada formę podziału wewnętrznego od 2b do 4b;
• zapewnia stopień ochrony IP 31/30, 43/30, 54/30;
• oferuje główne szyny prądowe montowane z tyłu lub w górnej części pól;
• dedykowany jest do wszystkich rodzajów sieci;
• posiada zaawansowane systemy ochrony przeciw zwarciom łukowym;
• zapewnia bezpieczeństwo obsługującemu personelowi dzięki odporności na łuk wewnętrzny do 

85kA/0,3 s. przy pełnym zakresie prądów do 6300A dla opcji standardowych oraz dwuczłonowych;
• jest elastyczny pod względem konfiguracji i rozbudowy, przystosowany dla montażu aparatury 

dowolnego producenta; 
• jest kompatybilny z dowolnymi głowicami szynoprzewodowymi oraz elastyczny pod względem 

kierunków przyłączy kabli odejściowych (góra, dół, bok, tył);
• projektowany jest w uzgodnieniu z Klientem, testowany w fabryce oraz po dostarczeniu 

i zmontowaniu na obiekcie; 
• zapewnia szybkie działanie w sytuacji awaryjnej dzięki modułowemu systemowi; 
• dzięki modułowej konstrukcji pola, pozwala na zaimplementowanie różnych rozmiarów jednostek 

wysuwnych;
• odporność na drgania sejsmiczne do 9 stopnia wg skali MSK64.

CHARAKTERYSTYKA
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HABeR-XL

SOLIDNA 
KONSTRUKCJA, 
SZYBKA 
DOSTĘPNOŚĆ, 
LICZNE KORZYŚCI

PN-EN 61439-1/2/5, PN-EN 60529, 
PN-EN 62262, 60529, 50274
Przebadany zgodnie z normą  
łukochronności PN-E 05163

• PN-EN 61439-1:2011 
• PN-EN 61439-2:2011 
• PN-EN 61921:2005 
• PN-EN 60529:2003 
• PN-EN 50274:2004 
• PN-E-05163:2002
• PN-HD 60364-5-534:2016-04 

NORMY
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HABeR-XL
BUDOWA

BEZPIECZEŃSTWO 

HABeR-XL to rozwiązanie zapewniające 
bezpośrednią ochronę personelu podczas 
pracy z każdej strony rozdzielnicy. Dodat-
kowo dba ono o pasywną ochronę przed 
skutkami powypadkowych zwarć przez 
izolowanie szyn zbiorczych. W najwyż-
szej wersji bezpieczeństwa pasywnego, 
HABeR-XL ogranicza zjawisko powsta-
wania zwarcia łukowego w obrębie prze-
działów funkcjonalnych pola rozdziel-
nicy. To zapewnia maksymalną ochronę 
personelu obsługującego rozdzielnicę. 
Powłoki ochronne dla konstrukcji oraz 
szyn prądowych, odporne są na dzia-
łanie agresywnego środowiska. Rozdziel-
nice opcjonalnie mogą być wyposażane 
w systemy HABeR-TERMguard oraz 
HABeR-ARCguard. Testy przeprowadzone 
przez niezależną akredytowaną instytucję 
(IEL Warszawa) wg. nowych norm PN-EN 
61439-1/2, zostały zdane pomyślnie.

SZEROKI WYBÓR 
MONTOWANEJ 
APARATURY I TYPÓW PÓL

•  P – zasilające, sprzęgłowe i odbiorcze 
dla wyłączników ACB i MCCB.

•  FV,FH,FHV – odbiorcze 
z rozłącznikami bezpiecznikowymi 
listwowymi.

•  FVR, FHR – odbiorcze z rozłącznikami 
bezpiecznikowymi wtykowymi.

•  MV, MH, MHV, MFH – odbiorcze 
z dowolnymi ustawieniami aparatów 
typu MCCB i rozłączników.

•  W, MCC – odbiorcze dwuczłonowe 
z modułami wysuwnymi.

•  MCR – odbiorcze w wersji wtykowej 
lub stałej.

•  G1, G2 – odbiorcze dla indywidualnej 
konfiguracji.

•  BKm, BKs – dla kompensacji mocy 
biernej.

•  Pola narożne – dla nietypowego 
ustawienia rozdzielnic 

•  Moduły wysuwne.
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HABeR-XL

BLOKI WYŁĄCZNIKOWO-ROZŁĄCZNIKOWE 

• Zasilanie linii odejściowych wyposażone w wyłączniki pionowe do 1600 A lub poziome 
do 630 A oraz mieszane zestawy z rozłącznikami bezpiecznikowymi do 160 A. 

• Forma wewnętrznego podziału do 4a. 
• Indywidualne rozwiązania dla sterowania, napędów silnikowych, itp.  
• Dla indywidualnych aplikacji moduły wtykowe oraz rozłączniki bezpiecznikowe 

wtykowe mające możliwość wymiany podczas pracy rozdzielnicy. 
• Łatwa obsługa i zredukowane czasu postoju. 

MODUŁY WYSUWNE 

Dostępne w dwóch rozwiązaniach: 
1. Innowacyjny System IDS z obsługą dodatkowym kluczem.
2. System kaset MCC XCZ z obsługą bez dodatkowych narzędzi.

• Styki prądowe oraz szyny dystrybucyjne są zamkniętym pakietem. 
• Konstrukcja zapewnia ochronę przed dotykiem części pod napięciem, nawet gdy 

kaseta jest wysunięta. 
• Jednolite i bezpieczne styki prądowe, dzięki opatentowanemu systemowi bocznych 

styków, 3-biegunowych lub 4-biegunowych.
• Łatwe i proste dostawianie nowych modułów wysuwnych. 
• Pozycjonowanie kasety w przedziale z wbudowaną blokadą mechaniczną jej położenia.
• Czytelna identyfikacja położenia kasety, umieszczona na panelu przednim. 
• Tylny system styków prądowych i sterowniczych. 
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HABeR-KONTENERY

HABeR-KONTENERY
Firma HABeR energia jest producentem kompletnych stacji kontenerowych dla farm 
fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, energetyki zawodowej, kolejowej oraz prze-
mysłu. Stacje kontenerowe są montowane w postaci przenośnych modułów kontene-
rowych projektowanych i wykonywanych każdorazowe według wymogów Klienta.

Standardowo stacje kontenerowe dostarczane są w dwóch wariantach:
1. Dla energetyki - kontener betonowy, dwukomorowy z piwnicą kablową.
2. Dla przemysłu - kontener metalowy, ocieplany  

w konfiguracji jedno- lub wieloprzedziałowej 

Oba rozwiązania posiadają wydzielony przedział rozdzielczo-sterowniczy z rozdzielni-
cami nn i SN oraz przedział transformatorowy. Dostarczane przez nas stacje kontene-
rowe posiadają wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty wymagane zarówno na terenie 
Unii Europejskiej jak i państw wchodzących w skład WNP (Rosja, Białoruś, Ukraina, 
Mołdawia, Kazachstan, Gruzja).
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NOTATKI

NOTATKI
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