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Wymagania normy PN-EN 61439 dotyczące budowy y g y y ą y
sterownic i rozdzielnic NN



RÓŻNICE IEC 60439 => IEC 61439

GŁÓWNE ZMIANY ODNOŚNIE OKABLOWANIA

LINKA POJEDYNCZA ÖLFLEX® HEAT 125 SC

WYMUSZONE ZMIANY W OKABLOWANIU



Normy PN-EN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

Grupa norm PN EN 60439 została konsekwentnieGrupa norm PN-EN 60439 została konsekwentnie 
zastąpiona przez nowe normy PN-EN 61439

Okres przejściowy na stosowanie starych norm 
upłynął w listopadzie 2014



Najważniejsze zmiany

Zmiana struktury normy: Pozostawiono wiele zapisów ze starychZmiana struktury normy:

• 61439-1 Postanowienia ogólne

• 61439-2 Rozdzielnice i sterownice do rozdziału 

Pozostawiono wiele zapisów ze starych 
norm 60439, tak że testy rozdzielnic 
wykonywane wg poprzedniej normy 
spełniają jednocześnie wymagania

energii elektrycznej 

Nowa część:

• 61439-7 Pojazdy elektryczne

spełniają jednocześnie wymagania 
nowej.

• 61439-7 Pojazdy elektryczne
Jest jednak kilka istotnych zmian



Z poniższych zmian wynikają nowe obliczenia obciążalności 
prądowej obwodów elektrycznych

Kontrola wzrostu temperatury i testowanieKontrola wzrostu temperatury i testowanie

Nowe badania materiałów pod kątem

• odporności na korozję

• właściwości materiałów izolacyjnych

• odporność na ciepło

d ść UV• odporność na UV

• odporność na uderzenia mechaniczne

• metody znakowaniay



Częsta przyczyna awarii
Za wysoka temperatura eksploatacji

Jak długo może pracować przewód?Jak długo może pracować przewód?

• 100 000 godzin => ok 11 lat

• przy założeniu optymalnej temperatury60000
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• temperatura bliska górnemu zakresowi

• spadek żywotności nawet o 80%0
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• po 2 latach przewód „nie trzyma” parametrów[°C] 40 60 80 100 120



Zmiana współczynników obliczeniowych
Przykład obliczeń

Załącznik H normy 61439 wartości dla: Załącznik H normy 60439 wartości dla:Załącznik H normy 61439, wartości dla:

• dopuszczalnej temperatury żyły 70°C

• temperatury w rozdzielni 55°C

Załącznik H normy 60439, wartości dla:

• dopuszczalnej temperatury żyły 70°C

• temperatury w rozdzielni 40°C

Imax = I30 * k1 * k2

I : prąd nominalny w 30°CI30: prąd nominalny w 30 C

k1: współczynnik redukcyjny dla temperatury otoczenia

k2: współczynnik redukcyjny dla grupy obwodów



Zmiana współczynników obliczeniowych
Przykład obliczeń

Załącznik H normy 61439 wartości dla: Załącznik H normy 60439 wartości dla:Załącznik H normy 61439, wartości dla:

• dopuszczalnej temperatury żyły 70°C

• temperatury w rozdzielni 55°C

Załącznik H normy 60439, wartości dla:

• dopuszczalnej temperatury żyły 70°C

• temperatury w rozdzielni 40°C

Imax = I30 * k1 * k2

I : prąd nominalny w 30°CI30: prąd nominalny w 30 C

k1: współczynnik redukcyjny dla temperatury otoczenia

k2: współczynnik redukcyjny dla grupy obwodów



Obliczenia dla 2,5 mm2

Dla 2 obwodów wg 61439 => 10 A Dla 2 obwodów wg 60439 => 20 A

Zwiększać przekrój żyły

W tej sytuacji można:

Wybrać przewody o wyższej temp. nominalnej

 droższe przewody (Cu)

 4 mm2 => 14 A

 zwiększenie masy rozdzielni

 droższe przewody (inny typ)

 2,5 mm2 => 17 A

 zazwyczaj pozostaną te same przekroje zwiększenie masy rozdzielni

 potrzeba większej przestrzeni 

(rozmiary rozdzielni)

y j p ą p j

 brak zmian konstrukcyjnych

 dobrać nowe złączki i aparaturę



ÖLFLEX® HEAT 125 SC 
Nowa jakość rozdzielnic elektrycznych

Nowy produkt Lapp Kabel

• Połączenia nieruchome: od -55°C do +125°C
krótkotrwale: do +145 °C 

• do 1 0 mm² U0/U 300/500 Vdo 1,0 mm  U0/U 300/500 V
od 1,5 mm² U0/U 450/750 V (0,6/1 kV)  

• bezhalogenowy

• nie rozprzestrzenia płomienia wg IEC 60332-3-24 

• wytrzymałość na ścieranie i przecięcia

• aprobata morska Germanischer Lloyd (w trakcie)ap oba a o s a Ge a sc e oyd ( a c e)



Uczestnicy Konferencji ze strony Partnera - firmy Lapp Kabel
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ÖLFLEX® UNITRONIC® ETHERLINE® HITRONIC®



Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Profesjonalna 1
Biskupice Podgórne

EPIC® SKINTOP® SILVYN® FLEXIMARK®



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


