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System EVOLV 6300 to specjalnie zaprojektowany system obudów będący rozwiązaniem
rozdzielnic niskonapięciowych PRE Edward BIEL dla prądów znamionowych do 6300 A.
Produkowany w Polsce stanowi alternatywę dla obudów zagranicznych producentów.

E

LOLV PRE Edward BIEL jest dostarczana w zależności od wymagań zamawiającego. Dzięki modułowemu systemowi zyskujemy prosty
sposób konfiguracji obudów, dopasowanych pod każde możliwe rozwiązanie.
System, który oferuje Państwu PRE
Edward BIEL może być wykorzystany:
w stacjach transformatorowych

wnętrzowych i kontenerowych
SN/Nn
w obiektach przemysłowych i bu
dowlanych
w zasilaniu, rozdziale i pomiarze

energii elektrycznej oraz zabezpieczeniach urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń
Innowacyjna konstrukcja umożliwia szybki montaż aparatury i torów prądowych. Ogromne możliwości podczas projektowania rozdzielnic
dzięki rozległym wariantom typoszeregów. Oprócz gotowych wielkości typoszeregu istnieje możliwość zakupienia obudowy o dowolnych rozmiarach za porozumieniem dwóch stron
jako rozwiązanie niestandardowe.
Kolor oraz wyposażenie dobrane na
podstawie wymagań klienta.

System został zaprojektowany
w sposób zapewniający pełną stabilność konstrukcji. Pomimo swojej
niewielkiej wagi obudowy systemu
EVOLV gwarantują wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
oraz wysokie wartości prądów zwarciowych. Przy zachowaniu równowagi pomiędzy ceną a jakością wykonania zespół projektowy uzyskał bardzo
dobre parametry.
PRE Edward BIEL opracował metodykę wykonania obudów EVOLV
na bardzo wysokim poziomie estetyki. Elementy konstrukcyjne wykonywane bezpośrednio w zakładzie PRE
Edward BIEL posiadają wysoką precyzję wykonania, co przekłada się na
ich jakość.
System EVOLV wykorzystuje opracowane typoszeregi obudów, płyt maskujących, montażowych oraz innych
elementów spasowanych do siebie, łącząc system w jedną całość. Szeroki
wybór sprawia, że rozdzielnice systemu EVOLV mogą być wykorzystane
w przestrzeni o każdych wymiarach.
Nowy system doboru maskownic
znacznie usprawnia projektowanie
rozdzielnicy, wyklucza niedokładność w dobraniu wielkości rozdziel-
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nicy względem użytej aparatury co zapobiega przewymiarowaniu.
Obudowy systemu EVOLV
w końcowym etapie poddawane są procesowi malowania
proszkowego. Stosowane lakiery oraz proces malowania
jest zgodny z dyrektywami europejskimi oraz środowiskiem
naturalnym. PRE Edward BIEL
posiada certyfikaty PN-EN
świadczące o najwyższej jakości powłok.
Podstawę głównej konstrukcji obudów systemu EVOLV sta- Rozdzielnica EVOLV 6300A
nowi narożnik KRA-50, odlewany z aluminium o wysokim stopniu Edward BIEL oferuje pomoc i jest goudarności. Profile montażowe, które towe przedstawić rozmieszczenie
są łączone ze sobą za pomocą naroż- aparatów, prowadzenie szyn prądoników KRA‑50 tworzą ramy – szkie- wych, końcowy wygląd rozdzielnicy.
Typoszereg maskownic opracowany
let obudowy.
Konstrukcja cokołu umożliwia na podstawie urządzeń wiodących
demontaż jego osłon ze wszystkich producentów aparatury eklektycznej.
stron, bez konieczności demonta- Przykładowe oznaczenie maskownic:
żu całości, wykonywany w czterech 
MSEv12 32-34 – Maskownica 12
podstawowych wysokościach. Drzwi
modułów. Wys. 320 mm, szer.
prawe, lewe lub podwójne dzielone.
340 mm.
Dodatkowo dołożony profil ozdobny 
MSEv4-250 32-56 – Maskownica 4
drzwi, standardowo w kolorze czeraparaty kompaktowe 250 A. Wys.
320 mm, szer. 560 mm.
wonym lub innym na specjalne życzeInnowacyjne rozwiązanie – regunie klienta, nadający całości innowalowana głębokość płyty montażowej.
cyjny wygląd.
System EVOLV został rozszerzony Możliwość wykorzystywania aparao wersję z wygrodzeniami w II kla- tów o dowolnej głębokości.
Wykonanie wentylacji jest zawsze
sie ochronności zamiast standardowych drzwi. Umożliwia to bezpośred- dopasowane do wymagań zamawiani i bezpieczny dostęp do aparatów jącego. Rodzaj oraz sposób wykonania
oraz zarządzanie nimi bez potrzeby zależy od wartości IP, miejsca w któotwierania drzwi.
rym jest usadowiona obudowa oraz
Osłony maskujące dopasowa- od aparatury wykorzystanej w rozne do wymagań gabarytowych apa- dzielnicy (moc grzewcza aparatury
ratów. Biuro projektowe firmy PRE oraz szyn prądowych).
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Przykładowe wykonania wentylacji:
Tłoczenia w drzwiach

Kratka wentylacyjna drzwi

Wymuszona cyrkulacja

System przewiduje obudowy jedno lub dwusekcyjne oraz obudowy
z przedziałem kablowym szerokości umożliwiającej wyprowadzenia
kabli o dowolnym przekroju. Osłony
maskujące dostępne w I lub II klasie
ochronności bez potrzeby uziemienia
przewodem ochronnym.
Firma PRE Edward Biel przy udziale firmy ANIRO z pomocą firmy LS Industrial systems opracowała kompleksowy system inteligentnego zarządzania szafą, który odbywa się poprzez
sterownik zamontowany na drzwiach
lub wygrodzeniach frontowych. Prosty, przejrzysty w obsłudze system zarządzania wprowadza innowacyjność
i nowe możliwości w sterowaniu systemem rozdzielnic niskonapięciowych.
Parametry systemu:
Lokalizacja instalacji: wewnątrz

budynku

Montaż paneli aparatowych: zabu

dowa stała/kasety wysuwne/moduły wtykowe
Napięcie udarowe wytrzymywa
ne: 8 kV
Napięcie znamionowe łączeniowe:

230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:

500/690 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Prąd znamionowy ciągły szyn

głównych: do 6300 A
Prąd znamionowy wyłączalny

zwarciowy graniczny Icu: w zależności od konfiguracji
Prąd znamionowy wyłączalny

zwarciowy eksploatacyjny Ics:w zależności od konfiguracji
Prąd znamionowy aparatów: do

6300 A
Prąd znamionowy krótkotrwały

Icw: 100 kA
Prąd znamionowy załączalny zwar
ciowy Icm: 220 kA
Stopień ochrony IP: do 55

Stopień odporności mechanicz
nej IK: 10

Klasa ochronności: I

Układy sieciowe: TN-S, TN-C,

TN‑C-S, TT, IT

W ysok o ś ć /szerok o ś ć /g łęb o 

kość: od 1740×440×320 do
2060×1280×1000 mm
Normy, atesty: PN-EN 61439-1,

PN‑EN 61439-2, PN-E 05163, PN‑EN
50274, PN-EN ISO 4628, PN-EN ISO
2409
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN 50274 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
– ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych
czynnych”, jest realizowana przez
odpowiednią konstrukcję rozdzielnicy, której części czynne są osłonięte i oddzielone od siebie za pomocą trwale zamocowanych przegród i osłon. Dodatkowa ochrona
zapewniona przez II klasę ochronności wykorzystanych osłon.

System EVOLV to innowacyjne rozwiązanie łączące prostotę projektowania i najwyższą jakość wykonania w przystępnej cenie. Rozległy
wachlarz typoszeregów umożliwia
wykorzystanie jak największej przestrzeni i wpasować się w oczekiwania
gabarytowe zamawiającego. Funkcjonalność oraz wysoka wytrzymałość
na parametry udarowe i zwarciowe
zapewnia bezpieczeństwo oraz długi czas eksploatacji systemu. II klasa ochronności maskownic zapewnia dodatkowe, niezawodne bezpieczeństwo. Wszystko to zwarte przy
jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska.
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Piekary 363, 32-060 Liszki
tel. 12 280 71 92
www.prebiel.pl
reklama

XX MIĘDZYNARODOWE TARGI
ENERGETYKI I ELEKTROTECHNIKI
XV TARGI ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

nr 1-2/2017

prezentacja__Biel2__.indd 41

w w w. e l e k t r o . i n f o . p l

41

2017-02-01 14:16:22

