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1. KONSTRUKCJA

Konstrukcj rozdzielnicy budowlanej typu RB stanowi obudowa metalowa wykonana
z blachy stalowej. Aparatura zabezpieczeniowa dost pna jest po otwarciu drzwi, natomiast
gniazda mog by dost pne bezpo rednio z elewacji lub po otwarciu drzwi zamontowane na
ycie monta owej. Rozdzielnia wyposa ona jest w nogi pozwalaj ce na postawienie jej w
stabilny sposób na pod

u, oraz w uchwyty transportowe i daszek chroni cy przed

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

2. PRZEZNACZENIE

Rozdzielnica wykonana jest w uk adzie sieci TN-S i zasilane z niej urz dzenia
równie

musz

by

wykonane w takim uk adzie sieci, ze wzgl du na zastosowanie

zabezpiecze ró nicowopr dowych. Rozdzielnia ta przeznaczona jest do zasilania innych
podrozdzielni lub elektronarz dzi (wiertarki, spawarki, zgrzewarki), czy innych urz dze
budowlanych i

przemys owych. Jej wykonanie pozwala na stosowanie zarówno w

pomieszczeniach zamkni tych, jak i otwartych o zwi kszonej wilgotno ci i zapyleniu.
Przystosowana jest do pod czenia bednarki uziemiaj cej lub wykonania po czenia
wyrównawczego z innymi dost pnymi cz ciami przewodz cymi (ogrodzenia, instalacji
wodno-kanalizacyjnej i inne).

3. WYPOSA ENIE

Elementy manewrowe, takie jak wy cznik g ówny z nap dem dost pnym z zewn trz
rozdzielni. Gniazda 3-fazowe do zasilania urz dze odbiorczych o stopniu ochrony IP54, oraz
jednofazowe 230V zamontowane s na p ycie monta owej wykonanej z blachy ocynkowanej
i dost pne s po otwarciu drzwi, lub zamontowane bezpo rednio na elewacji rozdzielnicy.
Aparatur modu ow zamontowano na szynie TS 35. W zale no ci od potrzeb rozdzielnia
wyposa ona jest w przed

ki kablowe pozwalaj ce na przy czenie dwóch przewodów

zasilaj cych.
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4. OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA

Ochrona podstawowa zapewniona jest przez odizolowanie dost pnych cz ci
czynnych (zastosowanie dodatkowych os on aparatury zabezpieczaj cej). Ca a aparatura
zabezpieczeniowa wraz z oprzewodowaniem dost pne s dopiero po otwarciu rozdzielni i
zdi ciu dodatkowych os on.

Ochrona dodatkowa spe niona jest przez:
— zastosowanie zabezpiecze przet eniowych (nadpr dowych);
— zastosowanie

zabezpiecze

ró nicowopr dowych o

znamionowym pr dzie

ró nicowym 0,03A;
— przystosowanie RB do przykr cenia bednarki lub wykonania po czenia
wyrównawczego z innymi dost pnymi cz ciami przewodz cymi.

5. EKSPLOATACJA ROZDZIELNICY

Eksploatacja rozdzielnicy powinna odbywa

si

przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach. Przed przyst pieniem do pracy z rozdzielni wykona po czenie uziemiaj ce
lub wyrównawcze. Dla zapewnienia wymaganej ochrony dla obs ugi przy czanie urz dze
odbiorczych powinno odbywa si w nast puj cy sposób:
1. Wy czenie zasilania w rozdzielni budowlanej wy cznikiem g ównym dost pnym z
elewacji,
2. Pod czenie urz dze odbiorczych do gniazd,
3. Za czenie zasilania w rozdzielni,
4. Uruchomienie urz dze odbiorczych.
Od czenie obwodów odbiorczych powinno odbywa si poprzez:
1. Wy czenie pracuj cego urz dzenia,
2. Wy czenie zasilania rozdzielni wy cznikiem g ównym,
3. Od czeniem urz dze z rozdzielni (wyci gni cie wtyki z gniazda).

Za stosowanie rozdzielni do celów innych ni za

one w dokumentacji technicznej, oraz

eksploatacj niezgodn z t dokumentacj nie odpowiada producent tej rozdzielni.
4

6. DANE TECHNICZNE
Napi cie znamionowe izolacji rozdzielnicy

Uni = 500 V , 50 Hz

Znamionowe napi cie zasilania rozdzielnicy

Unz = 400 V , 50 Hz

Napi cie probiercze izolacji

Up = 2500 V

Klasa ochronno ci

II

Ukad sieci

TN – S
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