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Oferujemy Państwu nowoczesny system dystrybucji energii.
Jesteśmy do dyspozycji we wszelkich sprawach związanych z planowaniem,  
projektowaniem, montażem aż do uruchomienia systemu i obsługi posprzedażnej 
włącznie. Chcemy zrozumieć Państwa potrzeby i zaproponować optymalne 
rozwiązania.
Aby zagwarantować Państwu system z badaniami typu TTA, aparatura 
łączeniowa i ochronna jest montowana według zaleceń montażowych opartych 
na instrukcjach montażu firmy Moeller.

HABeR-energia Licencjonowany producent systemu MODAN

• Jako uczestnik światowego programu Partner Systemu MODAN jesteśmy do 
Państwa dyspozycji – gwarantując tym samym krótkie terminy dostaw  
oraz elastyczność potrzebną przy dokonywaniu zmian w projektach.

• Jako wykonawcy przygotowujemy niezbędną dokumentację techniczną, 
dokonujemy niezbędnych prób i testów oraz wystawiamy deklarację  
producenta.

• Nadzorujemy również uruchomienie systemu, serwis oraz utrzymanie w ciągłej 
pracy.

Dane ogólne
Normy IEC EN 60439-1
Odporność klimatyczna Wilgotne ciepło stałe, wg IEC 60068-2-78

Wilgotne ciepło, cykliczne, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia ˚C -5 do +40, średnia wartość z 24 godzin: +35

Stopień ochrony IP30/31, IP54 wg IEC EN 60529

Warunki ustawienia Wewnątrz pomieszczenia wg IEC EN 60529

Badanie na zwarcia
łukowe

Wg wytycznych EN60439-1;
prąd zwarciowy I=100kA
napięcie próby Up=725V
czas włączenia generatora t=300ms
gaszenie zwarcia łukowego <2ms
krótkotrwała wytrzymałość zwarciowa aparatu
gaszącego
Icw=65kA, 500ms
Icw=100kA, 150ms
Ograniczenie do stopy łuku

Wymiary:
Wysokość
Szerokość
Głębokość

mm
2200
400, 600, 800, 1000, 1200
600, 800

Wymiary modułów zabudowy mm 12,5/25
Podział wewnętrzny Forma 1 do 4b



Elektryczne wielkości znamionowe
Znamionowe napięcie izolacji Ui V V 1000~/1200 wg IEC EN 60947-1
Grupa izolacji III/3
Znamionowe napięcie robocze Ue V 690 wg IEC 60038
Częstotliwość znamionowa Hz 40-60
Prąd znamionowy głównych szyn 
zbiorczych

A 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300

Znamionowa wytrzymałość
na prąd krótkotrwały Icw (1s)

kA 50,     65,     65,     80,     100,   100,    100

Znamionowa wytrzymałość
na prąd szczytowy Ipk

kA 143,   176,   176,    220,   330,   330,    330

Mechaniczne wielkości znamionowe
Materiał/grubość blachy mm blacha stalowa;

pokrywy 1,5 / drzwi 2
Pokrycie powierzchni Pokrywy boczne galwanizowane na gorąco;

Pokrywy przednie i drzwi malowane  
proszkowo

Kolor pokrycia farbą RAL 7032, lekka struktura,
grubość warstwy ≥40Jm

Odporność chemiczna na benzol i benzynę zgodnie z MAK,
rozcieńczony 10% kwas

Kąt otwarcia drzwi 160° dla indywidualnej i szeregowej  
zabudowy

HABeR-energia

MODAN – system rozdziału energii i sterowania silników do 6300A,  

łączy maksymalną elastyczność z bezpieczeństwem i pewnością.  

Jednostki funkcyjne wysuwne oraz wtykowe umożliwiają optymalną ochronę 

personelu i szybką ich wymienność bez konieczności wyłączania systemu  

spod napięcia.

System rozdziału energii z badaniami typu TTA do 6300A składa się  

z 6 podstawowych typów szaf do wszystkich zastosowań.



MODAN P-Power
• Pola zasilające odejściowe lub sprzęgające do 

6300A
• Aparaty montowane na stałe lub wysuwne,  

3- lub 4-polowe łączenie
• Napięcie pracy do 400, 500 i 690 V AC

Prąd znamionowy od 630 do 6300 A
Wytrzymałość zwarciowa do Icw = 100 kA (1s.)

• Przyłącze od góry lub od dołu, dla kabli  
oraz szynoprzewodów

• Wygrodzone przedziały funkcjonalne

MODAN W-Withdrawable
• Pola z jednostkami wysuwnymi do rozdziału 

energii do 630A oraz sterowania silników do 
200kW

• Montaż do 30 odbiorów w sekcji
• Prosta i bezpieczna blokada kaset

– wsunięta: obwody siłowe rozłączone (Test),
– wysunięta: kaseta wyjęta

• Obwody siłowe i sterujące są wykonane jako 
wtykowe

• Możliwość wymiany i rozbudowy pod  
napięciem

• Przyłącze kablowe od góry lub dołu

MODAN R-Removable
• Pola rozdziału energii z rozłącznikami  

bezpiecznikowymi SASIL do 630A, 3- lub  
4-polowe łączenie

• Montaż do 27 rozłączników bezpiecznikowych 
listwowych w sekcji

• Podłączenie do szyn rozdzielczych za  
pomocą złącza, kable obiektowe podłączone 
do zacisków aparatu

• Wyjmowane pod napięciem
• Podłączenie kablowe z góry, dołu lub boczne 

z prawej strony

HABeR-energia MODAN - przegląd systemu



MODAN R-Removable
• Pola z modułami wtykowymi SE:

– do rozdziału energii do 630A, 3- lub  
4-polowe łączenie

– dla rozruszników silnikowych do 90 kW, 
3-polowe łączenie

• Montaż do 15 odbiorów w sekcji
• Podłączenie do szyn rozdzielczych za  

pomocą złącza, kable obiektowe podłączone 
do zacisków aparatu

• Wyjmowane pod napięciem
• Podłączenie kablowe z góry, dołu lub boczne 

z prawej strony

MODAN G-Power factor correction
• Pola do kompensacji mocy biernej
• W jednej sekcji montaż układu do  

kompensacji do 400 kVar z dławieniem 7%
• Bloki kompensacyjne budowane jako panele

MODAN G-General Control
• Puste pola ogólnego przeznaczenia do 

zabudowy układów sterowania, falowników, 
softstartów, aparatury instalacyjnej itp.

• Wielkość modułu montażowego 17,5mm
• Klient określa sposób zabudowy i aparaturę
• Spełniane są indywidualne wymagania

HABeR-energia



Przeciwdziałanie zniszczeniom

Nawet przy wysokim poziomie jakości produkcji, badaniach typu wyposażenia rozdzielnic i moc-

no rozwiniętego systemu technologicznego, nie ma możliwości pełnego wyeliminowania ryzyka 

występowania zwarć łukowych w sytemach dystrybucji energii niskich napięć.

Najczęstsze źródła powstania niebezpieczeństwa to:

– błędy obsługi ręcznej i operacyjnej,

– uszkodzenia izolacji,

– powstawanie mostów pomiędzy liniami przewodzenia, spowodowane pozostawieniem małych 

części lub narzędzi,

– zanieczyszczenia lub zwierzęta,

– późniejszy wymagany wzrost zasilania bez adaptacji systemu.

Skutki uszkodzeń wynikające ze zwarcia łukowego mogą być olbrzymie. W ciągu 10 do 20 milisekund 

temperatura wzrasta do 20 000°C w rdzeniu łuku. Rezultatem jest wybuchowy wzrost ciśnienia. 

Na tym etapie jakakolwiek próba ugaszenia mogłaby nastąpić za późno i rozdzielnica mogłaby 

eksplodować. Każda osoba znajdująca się w pobliżu narażona jest na poważne niebezpieczeństwo, 

a naprawa systemu zasilania pociąga za sobą długie okresy przestoju i koszty.

Czas eliminacji zwarć łukowych przez system ARCON wynosi do 5 ms. Zatem energia wydzielona 

przez łuk zakłóceniowy w tak krótkim czasie jest na tyle niewielka, że nie stwarza poważnego 

zagrożenia uszkodzenia urządzeń zainstalowanych w rozdzielnicy.

HABeR-energia ARCON® - zwiększenie ochrony personelu i systemu



HABeR-energia

Wykrycie światłowodem Urządzenie kontrolne Urządzenie gaszące

ARCON® zasada działania

Zasada działania systemu ARCON polega na identyfikacji zwarcia łukowego  

poprzez układ identyfikacji błysku (światła łuku) ARC-EL i szybkości narastania  

prądu poprzez przekładniki prądowe, zabudowane przed wyłącznikiem 

zasilającym. Równoczesna informacja dotycząca wystąpienia obu tych zjawisk 

powoduje wysłanie sygnału sterującego przez urządzenie kontrolne ARC-EM  

do urządzenia gaszącego ARC-AT. W urządzeniu tym inicjowane jest metaliczne 

zwarcie międzyfazowe, wyłączane następnie przez zadziałanie bezzwłocznego 

wyzwalacza zwarciowego wyłącznika. Ponadto urządzenie kontrolne ARC-EM 

przesyła sygnał do cewki wyzwalającej wyłącznika zasilającego.



HABeR-energia MODAN – Wysoka dostępność dzięki wysuwnym i wymiennym elementom

Kasety wysuwne
• Odejścia rozdzielcze do 630A
• Dla rozruszników silnikowych do 200kW
• Kasety do wymiany pod napięciem
• Wtykowe łączenie kaset
• Jasna i czytelna identyfikacja wszystkich pozycji pracy
• Możliwość integrowania z automatyką

Rozłączniki z bezpiecznikami
• Mogą być używane rozłączniki bezpiecznikowe  

od NH00 do NH3
• Bezpieczeństwo obsługi dzięki dwu-przerwowym 

rozłącznikom
• Wygodne rozłączanie dzięki zatrzaskowemu,  

obrotowemu uchwytowi
• Prosta identyfikacja stanu pracy poprzez pozycję

uchwytu

Wysuwne moduły wtykowe
• Odejścia rozdzielcze do 630A
• Dla rozruszników silnikowych do 90kW
• Możliwość integrowania z automatyką



HABeR-energia Partner Systemu MODAN - Wiemy jak zapewnić jakość i bezpieczeństwo

Dokładna produkcja – podstawa jakości MODAN

Jako Partnerzy Systemu MODAN zostaliśmy specjalnie przeszkoleni w zakresie tego systemu. Możemy dopasować 

i wykonać połączenia kablowe pól rozdzielnicy według indywidualnych wymagań naszych Klientów.

Pewność testów bezpieczeństwa

Każdy z wysuwnych modułów wtykowych, paneli wysuwnych i każda sekcja przechodzą specjalne końcowe testy. 

Pełne testowanie systemów rozdzielnic zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla personelu, systemu rozdzielnic 

oraz niezawodność dostaw energii.

Satysfakcja Naszych Klientów

Naszym Klientom zapewniamy niezbędne konsultacje aby znaleźć najlepsze rozwiązania dla ich potrzeb.  

W tym celu używamy najlepszych narzędzi do projektowania rozdzielnic (Proplan, Inventor, Autocad), tworzymy 

niezbędne dokumentacje i jesteśmy elastyczni podczas planowania.



HABeR-energia MODAN – system z pełnym badaniem typu

Licencja

Licencja na produkcję systemu, którą uzyskaliśmy w 2004 roku, upoważnia nas 

do posługiwania się znakiem towarowym MODAN, konfiguracji rozdzielnic tego

systemu i sprzedaży na całym świecie (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych).

Badania typu TTA

Badanie typu przeprowadzane jest w niezależnym akredytowanym przez Moeller  

laboratorium badawczym.

Według tych badań w zestawach rozdzielczych wszystkie komponenty sa badane 

wg typu pojedynczo i w układzie funkcjonalnym – elektrycznie i mechanicznie.



HABeR-energia MODAN - realizacje

Poniżej prezentujemy niektóre obiekty, gdzie nasze rozdzielnice pomagają 

zarządzać systemem energetycznym:

• Przepompownia Grabów i Brzeg Dolny k/Szczecina
• Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu
• Toyota Motor Polska w Wałbrzychu
• Zakłady Azotowe „Anwil” we Włocławku
• Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe w Szamotułach
• Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie
• „Maltadecor” w Poznaniu
• „Flextronics” w Tczewie
• „Colorplast” w Jeleniej Górze
• Zakłady Ceramiczne „Wiekor” w Legnicy
• „Polarcup” w Siemianowicach Śl.
• Cukrownia „Chełmża” w ChełmŜy
• Browar w Warce
• „Nestle Pacific” w Toruniu
• „Elana” w Toruniu
• Hotel „Bristol” w Warszawie
• Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
• Ambasada Japonii w Warszawie
• Budynek Biurowy „Skanska” w Warszawie
• Galeria Dominikańska we Wrocławiu
• Budynek biurowy „Ergo Hestia” w Sopocie
• Centrum handlowe „M1” w Krakowie
• Centrum handlowe „Leroy Merlin” w Warszawie
• Budynek biurowy „Saski Crescent” w Warszawie
• Centrum kongresowe „Warszawianka” w Jachrance k. Warszawy

TMP Wałbrzych

Z.A. ANWIL S.A.
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Biuro Regionalne HABeR-Centrum
tel/fax +48 22 339 01 74
kom. +48 668 873 205, 503 084 820
   662 363 640
warszawa@hulanicki-bednarek.com.pl
poznan@hulanicki-bednarek.com.pl

Biuro Regionalne HABeR-Południe
tel/fax +48 12 633 84 26
kom. +48 660 778 142, 660 778 143
   696 094 193
krakow@hulanicki-bednarek.com.pl

Region Wschodni
kom. +48 608 294 288, 660 687 618
chelm@hulanicki-bednarek.com.pl

HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Wyszyńskiego 2b
tel. +48 82 564 07 11, fax +48 82 565 39 85
haber@hulanicki-bednarek.com.pl
www.haberenergia.pl


