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SEK / SEV 32
Kompletny system rozdzielnic  
do wszechstonnego zastosowania 
W samym sercu Twojej firmy
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SEK / SEV 32

Zastosowanie

• Elektrownie, elektrociepłownie
• Przemysł chemiczny, petrochemiczny
• Przemysł metalurgiczny
• Przemysł poligraficzny
• Oczyszczalnie, uzdatnianie wody
• Platformy wiertnicze
• Uniwersytety oraz szpitale
• Lotniska
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System rozdzielnic typu SEK / SEV 32

Rozdzielnice dystrybucyjne niskiego napięcia zaprojektowane są z myślą 
o najbardziej wymagających odbiorcach. Wszystkie zestawy opuszczające zakład 
produkcyjny badane są w pełnym zakresie badań typu (TTA) - spełniają warunki 
dla rozdzielnic poddanych próbom typu zgodnie z obowiązującymi normami, 
gotowe do posadowienia i podłączenia. Ich główne zalety to: 

Niezawodność Bezpie-

czeństwo

Pełna 

integracja  

systemów

Elastyczność

Sy
st

em

• swoboda w planowaniu oraz projektowaniu
• zwartość konstrukcji
• wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi oraz eksploatacji
• możliwość swobodnego łączenia ze sobą szaf
• integracja z systemami nadrzędnymi

System składa się z następujących elementów:

Standardowa rozdzielnica typu SEK 

Rozdzielnica sterująca napędami silnikowymi (MCC) typu SEV 32 
  
 
 

Magistrala komunikacyjna
  
 

Kompensacja mocy biernej typu SEBK
  
 

Przyłącza szynowe 

Rozdzielnica główna dystrybucyjna, modułowa konstrukcja, dla prądów do 6300A. 

MCC posiada w pełni wysuwne moduły. Wszystkie urządzenia przełączające, kontrolne  

oraz zabezpieczające zamontowane są w jednym module jako jeden zespół sterujący.

Przeznaczona do połączeń z transformatorem oraz między rozdzielnicami.

Każda szafa może pomieścić do 32 wysuwnych kaset z pośród 7 standardowych wielkości.

Rozdzielnica SEK / SEV 32 może być wyposażona w zintegrowany system szyn sterowniczych, 

przeznaczony do współpracy ze specjalnie zaprojektowanymi modułami kontroli napędów silnikowych 

oraz wyłącznikami powietrznymi wyposażonymi w magistralę komunikacyjną. 

Technologia wtykowa, w której wykorzystane zostały kondensatory o małych stratach mocy.

Mogą być w pełni zintegrowane z rozdzielnicą lub jako wolno stojące panele. 
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Dane techniczne

D
ane techniczne

Dane mechaniczne 

Dane elektryczne

Badania i normy

Napięcie znamionowe 

Prąd znamionowy 

Napięcie znamionowe izolacji 

Znamionowy prąd zwarciowy 

Znamionowy prąd zwarciowy szczytowy 

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe 

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 

Kategoria przepięć 

Stopień zanieczyszczenia 

Stopień ochrony zgodnie z IEC 60529 

Wymiary 

 

 

 

 

Forma separacji wewnętrznej 

Rozdzielnice i szafy sterownicze przebadane  
w pełnym zakresie badań typu (TTA)  

Ochrona przed wystąpieniem łuku elektrycznego  
(przed uszkodzeniami wewnętrznymi)

Wysokość  

Głębokość 

 

Szerokość 

 

IEC 60439-1, DIN EN 60439-1
VDE 0660 część 500 

IEC 61641 
dodatek 2 zgodnie z DIN EN 60439-1 

AC 690 V, DC 600 V 

do 6300 A 

do 1000 V 

do 100 kA (SEK) / do 80 kA (SEV 32) 

do 220 kA (SEK) / do 176 kA (SEV 32) 

zgodnie z DIN VDE 0110 

8 kV 

III 

3 

IP20 do IP54 

2200 mm 

600, 800, 1000 oraz 1200 mm (SEK) 

600 mm (SEV 32 Simplex) oraz 1000 mm (SEV 32 Duplex) 

400, 500, 600, 800, 1000 oraz 1200 mm (SEK) 

800, 1000 oraz 1200 mm (SEV 32) 

Forma separacji 1 do 4b 
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SEK / SEV 32 oferuje maksymalne bezpieczeństwo obsługi oraz eksploatacji

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o

Obwody siłowe wykorzystujące  
technologię wysuwną

•  Konstrukcja szyn pionowych szafy zabezpiecza  
przed bezpośrednim dotykiem.  
Opcjonalnie można zastosować dodatkowe osłony.

•  Różnego rodzaju blokady zapewniają maksymalne 
bezpieczeństwo. Wyłączniki można obsługiwać tylko 
wtedy, gdy drzwi są zamknięte. 

•  Konstrukcja styków zasilających zapewnia wysoki 
poziom bezpieczeństwa.

• Pozycja Test przy drzwiach zamkniętych.

•  Elektroniczne moduły kontroli ESS-DP posiadają 
certyfikaty ATEX i mogą być użytwane do 
zabezpieczania napędów silnikowych w miejscach 
zagrożonych wybuchem.

•  System SEK / SEV 32 posiada stopień ochrony 
zabezpieczający przed bezpośrednim dotykiem 
pozwalający na instalację w głównych rozdzielniach. 

•  Zastosowanie sztywnej konstrukcji w SEK / SEV 32 
klasyfikuje ją do użycia w obszarach zagrożonych 
trzęsieniem ziemi.



SEK / SEV 32

7GE imagination at work

GE imagination at work

GE imagination at work

GE imagination at work

GE imagination at work

GE imagination at work

GE imagination at work

GE imagination at work

SEK / SEV 32 oferuje maksymalne bezpieczeństwo obsługi oraz eksploatacji

Bezpieczeństw
o

Obwody siłowe wykorzystujące technologię 
wysuwną

Zapobiega powstawaniu łuku elektrycznego

•  System SEK / SEV 32 charakteryzuje się wysoką 
wytrzymałością na działanie łuku elektrycznego. 

•  System przegród w przedziale aparatowym oraz 
unikatowa konstrukcja ogranicza niszczące działanie 
łuku elektrycznego do miejsca jego powstania.

•  Odporność na działanie łuku elektrycznego jest 
potwierdzona przez testy zgodne z IEC 61641

•  Wszystkie szyny i ich połączenia są pokryte powłoką 
łukoochronną. 

•  Pionowe szyny w SEV 32 są hermetycznie zabudowa-
ne materiałem izolacyjnym, co daje najwyższy stopień 
ochrony przed działaniem łuku elektrycznego.

•  Wykorzystanie technologii wysuwnej zapewnia 
bezpieczeństwo i łatwość konserwacji wyłączników 
powietrznych.

• Zapewniony najwyższy poziom dostępności.

Minimalizuje skutki powstania łuku 
elektrycznego
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SEK / SEV 32 z magistralą komunikacyjną
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Cykliczna wymiana danych.  
Parametryzacja

System kontroli 
procesu

System obsługi 
i parametryzacji

WinESG

Ethernet 
TCP/IP

O
dp

ły
w

y

Jednostka nadzorująca 
i zabezpieczająca moduły 
napędów elektrycznych:

ESS-DP

Wyzwalacz i jednostka 
nadzorująca pracę 

wyłącznika  
powietrznego ME07:

bse 3-7-DP

•  Wyzwalacz i jednostka nadzorująca pracę wyłącznika 
powietrznego ME07: bse 3-7-DP 

• Jednostka nadzorująca i zabezpieczająca moduły 
napędów elektrycznych: ESS-DP

EPOS (Electronic Protection & Object Control 
System) to inteligentny system kontroli i ochrony 
modułów napędów elektrycznych oraz wyłączni-
ków powietrznych, zaprojektowany specjalnie pod 
kątem rozdzielnicy SEK / SEV 32. Istnieje możliwość 
zastosowania innych systemów inteligentnych 
z lub bez opcji komunikacji.
EPOS współpracuje z ustandaryzowaną i powszech-
nie stosowaną magistralą komnikacyjną Profibus-DP.
Wszystkie dostępne dane z kaset oraz wyłączników 
są dostępne w postaci pliku GSE. Z tymi danymi 
nowe jednostki systemu mogą być szybko i łatwo 
zintegrowane z systemem kontroli.
Stosując komponenty systemu EPOS możliwe jest 
stworzenie modułu kasety w sposób spójny i ustan-
daryzowany. Funkcjonalność różnych typów kaset 
przechowywana jest w specyficznym oprogramo-
waniu użytkownika. Wymagana funkcja wybierana 
jest ręcznie bądź przez system. Możliwy jest auto-
matyczny wybór funkcji po wsunięciu kasety. 

Oprócz konwencjonalnego okablowania, wszystkie 
rozdzielnice niskiego napięcia typu SEK / SEV 32 
mogą być dostępne z inteligentnymi systemami 
nadrzędnymi.

Kasety wysuwne oraz wyłączniki wyposażone 
są w inteligentne, elektroniczne układy sterujące, 
które komunikują się z sytemem nadrzędnym 
poprzez magistralę szeregową i niezależnie 
przejmują funkcje kontroli i nadzoru. 
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WinESG – oprogramowanie WinESG 
umożliwia parametryzację, wizualizację 
pomiarów i sygnalizacji alarmowej,  
a także sterowanie ręczne.

Zintegrow
any

•  W przypadku awarii, szczegółowe informacje 
o stanie rozdzielnicy są natychmiast dostępne 
w centrali. Ustalenie przyczyny awarii jest bardzo 
szybkie, a przestój w pracy zostaje skrócony.

•  System nadrzędny diagnozuje wszystkie urzą-
dzenia optymalizując w ten sposób rutynowe 
kontrole. Czas konserwacji może zostać skrócony, 
a instalacja efektywniej wykorzystana.

•  Zdalne sterowanie za pomocą jednostek  

EPOS sprawia, że proces przebiega sprawnie 
i bezpiecznie.

•  Magistrala komunikacyjna podzielona jest na 
odcinki. Podział ten sprawia, że komunikacja jest 
skuteczniejsza. Potencjalne zwarcie wpływa tylko 
na jeden odcinek, a komunikacja w pozostałych 
nie zostaje zakłócona.

Profibus-DP:  
Poziomy przedział magistrali miedzianych 

bądź światłowodowych
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Simplexfeld

Einschubraum Kabelanschlussraum

Sammelschienenraum

Duplexfeld
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SEK / SEV 32 – elastyczność 
w planowaniu oraz zastosowaniu

El
as

ty
cz

no
ść

Przedział aparatowy Przedział kablowy

Przedział szynowy

Szafa MCC pojedyńcza Szafa MCC podwójna

Moduły wysuwne 

Wersja SEV 32

•  Szerokość szafy rozdzielczej:  
800, 1000, 1200 mm

•  Głębokość szafy rozdzielczej: 600 mm  
(Podwójna szafa rozdzielcza 1000 mm)

•  Możliwość montażu, aż do 32 modułów 
wysuwnych w jednej szafie.

•  Opcjonalnie jednostronna szafa simplex 
lub dwustronna duplex zasilane z jednego 
toru szynowego.

• Dostępne z bezpiecznikami lub wyłącznikami. 
•  Kasety z inteligentnymi modułami nadzoru 

z możliwością komunikacji lub standardowe. 
Inteligentna kontrola modułu przez magistra-
lę komunikacyjną.

•  Konfiguracja obwodów elektrycznych  
według wymagań klienta.

•  7 różnych wielkości kaset, dostosowane  
dla mocy do 450 kW.
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• Wejścia kablowe z góry lub z dołu.
•  Zastosowanie pionowych szyn 

sterowniczych w SEV 32 redukuje ilość 
kabli sterowniczych.

•  Możliwość podłączenia innych rozdzielnic 
poprzez przedziały łączące

•  Możliwe jest stworzenie specjalnych 
przedziałów.

•  Dzięki zastosowaniu inteligentnych 
modułów systemu kontroli (EPOS) zmiana 
konfiguracji kaset została zdecydowanie 
uproszczona. 

•  Modułowa struktura szaf SEV 32 
pozwala na ich łatwą modyfikację.

•  Zmiana konfiguracji kaset w SEV 32 
możliwa jest podczas pracy rozdzielnicy.

Simplexfeld

600
800

1000
1200

22
00

Elastyczność

Szafa jednostronna

Wersja SEK

•  Szerokość szafy rozdzielczej:  
400, 500, 600, 800, 1000 oraz 1200 mm 

•  Głębokość szafy rozdzielczej:  
600, 800, 1000 oraz 1200 mm 

• Różne możliwości konfiguracji.
• Rózne możliwości prowadzenia szyn.
•  Wyłączniki powietrzne w wersji stacjonarnej 

lub wysuwnej
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W rozdzielnicy typu SEK / SEV 32 wykorzystane 
zostało doświadczenie zdobyte w tej dziedzinie  
przez ponad 50 lat.

System ten oferuje bezkonkurencyjną jakość 
i bezpieczeństwo, co potwierdza szerokie 
zastosowanie w przemyśle oraz certyfikaty badań 
typu zgodne z międzynarodowymi normami. 

Każdy kaseta i szafa rozdzielnicy, zanim opuszczą 
fabrykę, są dokładnie przetestowane oraz gotowe 
do podłączenia.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w projektowaniu 
i procesie produkcji rozdzielnic na wszystkie rynki 
świata, możemy zagwarantować, że jesteśmy 
kompetentnym partnerem w zakresie projektowania 
i realizacji Twoich pomysłów i ich rozwiązań 
w technice niskonapięciowej.
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Rozdzielnice 
jednostronne 
lub dwustronne, 
dostępne w różnych 
szerokościach 
i głębokościach.

Simplexfeld

600
800

1000
1200

22
00

Szafa rozdzielcza 
     jednostronna

Szafa rozdzielcza 
dwustronna

Przedział kablowyPrzedział aparatowy
Przedział szynowy

22
00

22
00

1000

600

Kabina simplexowa

Komunikacja poprzez 
ustandaryzowaną i powszechnie 
stosowaną magistralę  
Profibus-DP: prosta obsługa 
urządzeń systemu nadrzędnego 
przy pomocy pliku GSE. 
Oprogramowanie użytkownika 
WinESG: łatwa obsługa 
w miejscu instalacji rozdzielnicy. 
Automatyczna parametryzacja 
ustawień kasety.

Sy
st

em

System ten oferuje 
bezkonkurencyjną  
jakość i bezpieczeń-
stwo, co potwierdza 
szerokie zastosowanie 
w przemyśle oraz  
certyfikaty badań typu 
zgodne z międzynaro-
dowymi normami.
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Cykliczna wymiana 
danych.  Parametry-

zacja

System obsługi 
i parametryzacji 

WinESG

Urządzenia sterujące 
i nadzorujące napę-

dy silnikowe:

ESS-DP

Wyzwalacz i urzą-
dzenie zabezpie-

czające wyłączniki 
powietrzne ME07:

bse 3-7-DP

Ethernet 
TCP/IP

System kontroli 
procesu
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Przedziały SEV 32 są mo-
dułowe i wymienne także 
podczas pracy rozdzielnicy.

Sztywna konstrukcja rozdzielnicy 
SEK / SEV 32 klasyfikuje ją do za-
stosowania w obszarach zagro-
żonych trzęsieniem ziemi.

Wyłącznik powietrzny wykonany 
w technologii wysuwnej umożliwia 
łatwą i bezpieczną konserwację. 
Bardzo dobra dostępność.

Technologia wysuwna: 
dostępnych 7 różnych wielkości 
kaset dla mocy do 450 kW. 
Inteligentny system nadzoru 
z lub bez komunikacji.
Obwody elektryczne 
według życzeń klienta: ich 
funkcjonalność może zostać 
w prosty i szybki sposób 
zmodyfikowana dzięki 
zastosowaniu inteligentnych 
modułów.

Wszystkie szyny 
i ich połączenia 
są pokryte 
powłoką odporną 
na występowanie 
łuku elektrycznego.

System
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Power Protection – dział GE Consumer & Industrial 
jest najwyższej klasy europejskim dostawcą 
aparatury niskonapięciowej, w skład której 
wchodzą systemy kablowe, aparatura  
modułowa i przemysłowa do dystrybucji  
energii, szeroki zakres aparatury kontrolno- 
-sterowniczej, obudowy i rozdzielnice.
W nasze produkty zaopatrujemy zakłady 
produkcyjne, hurtownie, instalatorów 
i kontrahentów z całego świata

www.gepc.pl

GE Consumer & Industrial
Power Protection
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BIURA HANDLOWE
WROCŁAW 50-159, Plac Dominikański 3
tel. (+48 71) 344 93 80, 344 93 82, fax: (+48 71) 343 81 90
WARSZAWA 03-335, ul. Syrokomli 6
tel. (+48 22) 519 76 00, fax: (+48 22) 519 76 02
GDAŃSK 80-886, ul. Targ Drzewny 3/7, pok. 203
tel. (+48 58) 320 12 81, 3000 727, fax: (+48 58) 3000 432
BIELSKO-BIAŁA 43-300, ul. Leszczyńska 6
tel. (+48 33) 828 62 33, 828 65 08 fax: (+48 33) 828 65 50
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