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ENYSTAR
ČSN EN 61 439 

Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů

které mohou být provozovány laickou obsluhou (DBO)

BLACK BOX
se 4-mi rozhraními 

pro výběr rozváděče

Variabilní systém rozváděčových skříní, 

plastové zapouzdření, ochrana izolací, IP 66, 

pro montáž rozváděčových 

kombinací do 250 A 

určeno pro obsluhu neodbornou veřejností 

(laiky) ČSN EN 61 439-3

Požadavky na všechny v sestavách vestavěné  

funkce a přístroje jsou odpovídající požadavkům 

podle ČSN EN 61 439-3. 

Inc a RDF musí být stanoveno v dokumentaci.
ENYSTAR 

Rozváděčová sestava

• Pro chráněnou venkovní instalaci 

•   Krytí IP 66

•     Variabilní systém rozváděčových skříní, 

možnost rozšíření ve všech směrech

•   4 Velikosti skříní v rastru od 90 mm

•   Sestava sběrnicového systému s souladu s pravidly 

pro EMC (elektromagnetickou kompatibilitu)

•   Montáž na stěnu nebo na stojan

•   Proudový obvod rozváděče / proudový obvod 

koncového zařízení

•   Výkonový spínač do 250 A

•   Odpojovač do 250 A

•    Pojistkový odpojovač do 250 A

•    Pojistkové spodky pro montáž na sběrnice 63 A

• Připojení kabelem horní / spodní

•   Připojení: Vodič měděný Cu / Hliníkový Al

•  Volitelné připojení CEE zásuvek v souladu s 

EN 60309 a zásuvkami se zemněným kontaktem v 

souladu s ČSN EN 49 440-1

•  Rozváděčové skříně do 250 A určené pro obslu-

hu laiky v souladu s ČSN EN 61 439-3

•   Třída ochrany II do 250 A jmenovitého proudu

•    Flexibilní díky normalizovaným a zkoušeným 

stavebním jednotkám 

•   Dostatečný prostor pro připojení

•    Splňuje podmínky pro obsluhu neodbornou 

veřejností (laiky)

•   jmenovité napětí Un = 690 V a.c. / 1000 V d.c.

•   Jmenovitý proud IN do 250 A

•   Výkonový spínač do 250 A

•   Odpojovač do 250 A

•   Pojistkový odpojovač do 250 A

• 5-ti vodičový systém

• Připojení kabelem horní / spodní

Sestavy / Okolní prostředí

Připojení na 

elektrickou síť

Obsluha a očekávání

Proudové obvody a 

spotřebiče

Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů

Nová ČSN EN 61 439 - standard pro stavbu rozváděčů - přináší změny, které mají vliv na plánování  a sestavy rozváděče. 

Navíc, na výrobce rozváděče čekají nové úkoly a povinnosti.

Rozhodující pro optimální fungování sestavy rozváděče za provozních podmínek je správné hodnocení vlastností  sestavy. 

Pro tento účel, je sestava považována za BLACK-BOX se čtyřmi rozhraními, které zajistí kompatibilitu s jmenovitými 

obvody, ke kterým je připojen, instalačními podmínkami a musí být deklarována výrobcem sestavy za použití kritérií, 

které jsou uvedeny níže.

Sestava je považována za BLACK BOX se čtyřmi charakteristikami rozhraní

dle ČSN EN 61 439-2, -3
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ENYSTAR
ČSN EN 61 439 

ČSN EN 61 439 - norma pro výstavbu rozváděčů - stanoví technické a bezpečnostní požadavky na elektrické přístroje pro 

dodržení bezpečnosti osob a zařízení.

Požadavky na výrobky jsou  jednoznačněji defi novány a jsou zavedeny nové pojmy. 

BLACK-BOX-Model

Plánovač popisuje rozváděčovou kombinaci  pomocí defi nice rozhraní jako BLACK BOX Model. Výrobce rozváděčové 

kombinace musí dimenzovat a defi novat požadavky na montáž zařízení na základě defi nice rozhraní.

Popis parametrů výrobků se mění

Dle normy se také odráží tvorba dokumentace výrobků. Doplňkové údaje  jako jmenovitý proud obvodu a počet 

proudových obvodů, které plánovač a výrobce rozváděčové kombinace, nyní potřebuje, jsou u každého výrobku uvedeny.

ČSN EN 61 439 a popis nových produktů

Mezinárodní katalog představuje ENYSTAR jako  prázdnou nebo jističovou skříň.

PASSION FOR POWER.

Ke stažení na www.hensel-electric.de/61439

NÁVOD  
Návrh a montáž  

v souladu s EN 61439
Rozváděčový systém ENYSTAR do 250 A  

a rozváděčový systém Mi do 630 A

Plánovací nástroj konfi gurátor ENYGUIDE na 
www.enyguide.cz

Volný plánovací software ENYGUIDE: umožňuje rychlou a

snadnou konfi guraci rozváděčů

www.hensel-electric.czww www.enyguide.cz

Další skříně s elektrickými funkcemi pro sestavení u

ENYSTAR rozváděčů do 250 A, například s vestavěnými 

přípojnicemi, vypínače, atd naleznete na adrese: 

www.hensel-electric.cz

Návrh a montáž dle ČSN EN 61 439

pro ENYSTAR rozváděče do 250 A

naleznete v příručce na www.hensel-electric.cz

Tuto příručku pro navrhování a sestavení v souladu s 

normou ČSN EN 61 439 pro rozváděče ENYSTAR do 250 A

a distribuční Mi rozváděče až do 630 A lze stáhnout:

 Rozměrové výkresy a rozpisy dílů  jsou automaticky vytvořeny 

v ENYGUIDE.

 Znázornění rozváděče v podrobném 3D nebo 2D zobrazení.

 Různé pohledové roviny ukazují zařízení, kryty a dveře.

 ENYGUIDE stanovuje potřebné příslušenství jako například 

počet nezávislých úchytů na stěnu 

 Není zapotřebí žádný další časově náročný instalační program.
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ENYSTAR
  Popis systému

Obsluha přístrojů za dveřmi s ochranou proti dotykuVariabilní systém skříní s dveřmi

Rychlé spojování skříní Sestavení rozváděče ENYSTAR podle ČSN EN 61 439-3

Dvířka

 všechny velikosti skříní s dveřmi

 průhledné a neprůhledné

 doraz dveří nastavitelný

 plombovatelné

 možnost uzamčení nástrojem nebo klíčem

 obsluha přístrojů za dveřmi s ochranou proti dotyku

 žádné vyčnívající pohony 

Rychlé spojování skříní

 otevřené stěny skříní, které je možné rychle 

a jednoduše uzavřít sadou krycích desek

 integrovaná těsnění

 bezpečná nasazovací spojení

Předmontované funkční skříně

 funkční skříně s kryty jako ochrana proti dotyku

  spojovací box k montáži přístrojů, které musí být obsluhovány 

zvenčí, jako např. zásuvná zařízení, tlačítka a spínače 

 elektromagneticky snášenlivý systém sběrných lišt

 N vodič se stejnou schopností vést proud jako venkovní vodiče 

 kontaktovatelná jisticí zařízení

 kabelové vývodky přes montážní příruby do průměru kabelu 72 mm

Instalační rozvodnice do 250 A s dvířky

Variabilní systém skříní, krytí IP 66, vyrobeno z polykarbonátu,

pro montáž rozváděčů do 250 A, určené k provozu „laickými“ osobami v souladu s ČSN EN 61 439-3

 pro chráněnou instalaci ve venkovním prostoru

 prachotěsné a chráněné proti vodě (IP 66)

 třída ochrany II �
 barevný odstín: šedá, RAL 7035

PASSION FOR POWER.

Montážní pokyny
Rozvaděče ENYSTAR až  

do 250 A
Určeno pro ovládání běžnými osobami (DBO)  

v souladu s normou IEC 61439-3

Stahujte na webu www.hensel-electric.de/61439

Materiál polykarbonát

 Chování při hoření: Zkouška žhavou smyčkou 960 °C  podle ČSN EN 60 695-2-11, samozhášecí a odolný proti vznícení,  

 Odolnost proti UV záření dle ČSN EN 61 439-1, oddíl 10.2.4: materiál je vyzkoušen na odolnost proti UV záření a je vhodný 

pro použití na přímém slunečním záření ve vnějším prostředí

 Toxicita:  bez obsahu silikonů a halogenů

 Chemická odolnost: Odolnost proti

10%-ním kyselinám 10%-ním louhům, benzínu a minerálním olejům

Systém hlavních sběrných lišt odpovídajících normě EMV, s vodiči 

N/PEN v oblasti krajních vodičů se stejným proudovým zatížením 

jako krajní vodiče

Montážní návod
Na vyžádání nebo mužete stáhnout informace:

www.hensel-electric.cz > Ke stažení
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ENYSTAR
  Popis systému

Elektrické parametry

Elektrické 

jmenovité veličiny

jmenovité napětí: max. 690 V a.c.

jmenovité izolační napětí: 690 V a.c., 1000 V d.c.

Jmenovitý proud: 250 A

Jmenovitá zkratová odolnost: max. 13 kA

Jmenovité hodnoty se mohou redukovat zabudovanou přístrojovou technikou, viz údaje k 

produktu nebo rejstřík technologie

Okolní
podmínky

Teplota prostředí 

-  pro rozváděče dle ČSN EN 61 439: 

-5 °C až 35 °C, max. +40 °C

Vlhkost vzduchu: 50 % při 40 °C, 100 % při 25 °C

-  pro prázdné skříně: -25 °C až +70 °C

V důsledku zabudovaných přístrojů mohou být 

omezeny maximální teploty okolního prostředí.

Instalace

Skříně jsou vhodné pro chráněnou montáž ve 

venkovním prostředí.

Je však třeba dbát na klimatické vlivy na provozní 

prostředky, viz rejstřík Technika

Izolace

Skříně s ochrannou izolací 

(třída ochrany II) �

IK08
(5Joule)

Rázová pevnost

Stupeň ochrany pro mechanické 

namáhání IK 08 (5 joule) dle 

ČSN EN 50 102

IP
66

Ochrana před vniknutím cizích 
předmětů a před dotykem

prachotěsné 

Krytí IP 66

IP
66

Ochrana před vodou

vodotěsné

Krytí IP 66

Závislé na systému

960°C

Požární odolnost

Zkouška žhavou smyčkou 960 °C

dle ČSN EN 60 695-2-11

samozhášecí, odolný proti vznícení

Odolnost proti 
UV záření

Odolný proti UV záření dle ČSN EN 61 439-1 

odstavec 10.2.4:

materiál je vyzkoušen na odolnost proti 

UV záření a je vhodný pro použití na přímém 

slunečním záření ve vnějším prostředí.

Chemická odolnost

Odolnost proti

10%-ním kyselinám 10%-ním 

louhům, benzínu a minerálním 

olejům

Toxicita

bez silikonu a bez halogenů

Informace o materiálu: Polykarbonát

Vlastnosti materiálu

Systémové informace
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Hloubka zapouzdření

s ručním ovládáním

1
8

6

s ovládáním nástrojem 

��
�

��
���

Zvyšovací rám 

Zvyšovací rám pro zvětšení 

instalační hloubky o 50 mm

Jednotná hloubka skříní

ENYSTAR
Struktura systému

Variabilní 

instalační rozvodnice 

s dveřmi

  Modulární systém skříní 

s roztečí 90 mm 

   4 velikosti skříní: 

270 x 180 mm, 

270 x 360 mm, 

270 x 540 mm 

a 540 x 360 mm

  Jednoduše připojitelný 

k větším kombinacím

   Sady krycích desek, 

jednotlivé krycí desky 

a příruby objednávejte 

separátně.

1

2

3

4

Variabilní 

skříň s dveřmi 

a krycími deskami

  4 velikosti skříní: 

276 x 186 mm, 

276 x 366 mm, 

276 x 546 mm 

a 546 x 366 mm
Prázdné skříně a 

skříně vypínačů s krycími deskami pro 

dodatečné uzavření stěn skříní. Stěny skříní uzavřeny 

prostřednictvím krycích desek

Příruby musí být 

objednávány zvlášť
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ENYSTAR
Struktura systému

Jističová skříň

Prázdná skříň uzavírání 

dveří ručním uzávěrem.

Obsluha a přístup osob 

bez elektrotechnické 

kvalifi kace - laiků.

 Multiklíč pro uzavírání dveří:

Standartní zámkový systém pro 

uzavírání nástrojem - plochým 

šroubovákem, trojúhelníkovým 

uzávěrem 8 mm, čtvercovým zámkem 

8 mm a dvojtrnem. 

 Možnost uzamčení klíčem chrání před 

neautorizovaným přístupem.

 Uzávěr dveří ruční -v prostředích kde 

mají přístup osoby bez elektrotechnické 

kvalifikace - laici

Systém variabilně 

sestavitelných skříní s 

dveřmi

Prázdná skříň uzamy-

kání dveří nástrojem

Přístup a obsluha 

jen kvalifi kovanými 

odborníky

Jističová skříň 

s krycími deskami

Montážní příruby 

na objednávku

Variabilní skříň s dveřmi

a krycími deskami

Prázdná skříň 

s krycími deskami
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ENYSTAR
Struktura systému

  Příklady použití

Ve všech směrech kombinovatelné a rozšířitelné 

Spojovací box

Se spojovacím boxem ENYSTAR 

můžete jednoduše a rychle 

vestavovat přístroje, které se 

musí obsluhovat zvenku. 

K tomu patří např. zásuvná 

zařízení, tlačítka, spínače nebo 

také dotykové panely. 

Spojovací box se montuje 

jako ostatní systémy pomocí 

bezpečných nasazovacích 

spojení. 

Nový spojovací box 

ENYSTAR je k dostání 

v různých provedeních a se 

standardním osazením. 

Kvůli zvyšujícím se požadavkům 

je nezbytná fl exibilita elektrické 

instalace.

Skříně ENYSTAR je možné 

volně kombinovat a uspořádat, 

aby se systém přizpůsobil 

individuálním požadavkům 

na místě: 

Kombinace vedle sebe nebo 

nad sebou.

Velké dveře všech velikostí 

skříní dovolují jednoduchý 

přístup k přístrojovému 

vybavení 

Kombinace 

skříní nad 

sebou

Kombinace skříní vedle 

sebe

Příklad 2:

Instalační rozvodnice se 125 A

napájením, 36 modulových 

jednotek (3 x 12 x 18 mm) 

se svorkami pro PE a N

Příklad 1:

Instalační rozvodnice 

se 72 modulovými jednotkami 

(6 x 12 x 18 mm),

kombinace dvou skříní FP 1318 

s krycími deskami

Rozváděče určené pro 

laickou obsluhu

1

2
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ENYSTAR
  Popis systému

Příklady použití
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