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Advanced solution for low-voltage electricity distribution 

This article describes guidelines and technical characteristics of advanced solutions in the field 
of low voltage electric lines distribution for facilities with the high operational, service availability, 
control availability and integrated functionalities for monitoring and control. Presented are 
frequently technical expectations of such systems in terms of operation, maintenance and servicing, 
the main requirements of the new standard on the composition verified switchgear IEC / EN 61439, 
the concepts and implementation of the necessary characteristics of individual elements for the 
implementation of appropriate solutions.  

 

Kratek pregled prispevka 

Članek opisuje smernice in tehnične karakteristike s področja naprednih rešitev nizkonapetostnih 
razvodov električne energije za objekte z zahtevano visoko obratovalno, servisno in upravljalno 
razpoložljivostjo in integriranimi funkcionalnostmi za nadzor in vodenje. Predstavljena so pogosta 
tehnična pričakovanja uporabnikov takih sistemov z vidika obratovanja, vzdrževanja in servisiranja, 
glavne zahteve novega standarda o sestavi verificiranih stikalnih blokov IEC/EN 61439, koncepti 
izvedbe in potrebne karakteristike posameznih gradnikov za izvedbo ustreznih rešitev. 



1 Uvod 

Uporabniki nizkonapetostnih napajalnih 
sistemov se pri izbiri tehnično pravih in 
zanesljivih rešitev, ki napajajo porabnike, 
srečujejo z veliko vprašanji. Sodobna oprema od 
teh sistemov zahteva neprekinjeno in zanesljivo 
napajanje s čim manj izpadi, s čim krajšim 
časom servisiranja in popravil, hitro in varno 
dogradnjo novih komponent, skratka čim večjo 
obratovalno zanesljivost. Tem zahtevam se 
pridružuje še potreba po nadzoru, upravljanju in 
spremljanju dogajanja z vgrajeno opremo in 
električnimi veličinami. Seveda se od teh 
sistemov ne nazadnje pričakuje tudi ekonomsko 
upravičenost. 

2 Verificirani stikalni bloki 

Stikalni bloki, ki se jih vgrajuje v 
nizkonapetostne napajalne sisteme, morajo 
izpolnjevati zahteve, s katerimi je zagotovljena 
obratovalna zanesljivost in varnost uporabnika. 
Te zahteve sestavljavec stikalnega bloka potrdi 
z izjavo o skladnosti in znakom CE, s katerim 
označi stikalni blok. Najlažje se zahtevam 
zadosti z upoštevanjem ustreznih 
harmoniziranih standardov in pravilnikov, ki 
urejajo to področje: 

 Pravilnik o električni opremi, ki je 
namenjena za uporabo znotraj določenih 
napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04), 

 Pravilnik o EMC (Uradni list RS, št. 132/06), 

 Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, 
št. 75/08). 

 

Pravila izdelave stikalnih blokov ureja 
standard SIST EN 61439-1,2 ki nadomešča 
starega SIST EN 60439.1,3. Novost je tudi 
preimenovanje pojmov tipski stikalni blok 
(TTA) in delno tipski stikalni blok (PTTA) v 
izraz verificiran stikalni blok. 

Verificiran stikalni blok je naprava, 
namenjena zahtevnejšim in zanesljivim 
napajalnim sistemom. Uporablja se jih v 
industriji, energetiki, komunalni infrastrukturi 
ter drugih zahtevnejših okoljih, kot so npr. 
banke, sobe IT, bolnišnice, letališča ...  

Sestavi ga lahko samo usposobljen in 
pooblaščen sestavljavec. 
Pooblaščenec/sestavljavec ga mora 
skonstruirati, sestaviti in preizkusiti v skladu z 
izvedenim šolanjem pri proizvajalcu in skladno 
s tovarniškimi navodili. Za konstruiranje 
stikalnega bloka se uporablja posebno 
programsko orodje, s katerim je zagotovljeno, 
da so posamezni stikalni bloki in oprema, 
vgrajena v njem, skonstruirani v okviru 
nazivnih vrednosti, ki so bile podvržene tipskim 
preizkusom v akreditiranih laboratorijih.  

Osnovne tehnične značilnosti verificiranih 
stikalnih blokov in razlike proti klasičnim 
rešitvam so: 

• ustreznost standardom SIST IEC/EN 61439-
1/2, 62208, in 60529; 

• tipski preizkus, verificiranje s testiranjem;  

• konstrukcija in izvedba glede na fiksno, 
vtično ali izvlečljivo izvedbo; 

• notranja delitev do stopnje 4 B; notranja 
delitev nam nudi zaščito pred dotikom z deli 
sosednjih funkcijskih enot pod napetostjo, 
omejeno možnost naključnega nastanka 
obloka in lokaliziranje obloka, zaščito pred 
prehodom tujih trdnih teles med enotami 
stikalnega bloka in omejitev medsebojnega 
elektromagnetnega vpliva; 

• stikalni blok sestavi Slovensko podjetje, ki je 
certificirano in šolano s strani proizvajalca 
opreme; med in po sestavljanju pregleda vse 
s strani standarda zahtevane dele stikalnega 
bloka in skladno s tem označi stikalni blok.  



3 Primer izdelave verificiranega stikalnega 
bloka za SB Jesenice 

Skupina Kolektor je s poslovnim partnerjem 
Elsing Inženiring, d. o. o., in Enerprom, d. o. o., 
izdelalo in skupaj s tehnično dokumentacijo 
dobavilo nizkonapetostni stikalni blok za 
splošno bolnišnico Jesenice. Osnovne zahteve 
projektanta so bile naslednje: 
• Tipsko preizkušen stikalni blok po SIST EN 

61439-1,2 
• In = 2500 A, stalno 
• Icw = 50 kA Rms 1 s 
• Sistem ozemljitve TN-C 
• Povprečna temperatura okolice – 24h: 35 °C 
• IP31 
• Notranja delitev najmanj 3 B 

   

Slika 1: Notranja delitev 4 B, B = glavne in 
pomožne zbiralke, F = Komponente, Q = 

kabelski del 

• Nadmorska višina <= 2000 m 
• Kabelski odvodi in dovodi spodaj 
• Vtični in izvlečljivi odklopniki 
• Enostavna in v čim krajšem času možna 

razširitev 
• Na vgrajeni opremi potrebno spremljanje 

električne veličine (U, I, P ...) in stanja 
odklopnikov 

• Nadzor dizel-agregata 
• Izdelava programske opreme na krmilnem 

nivoju 
• Izdelava CNS 
• Alarmiranje SMS 

 

Slika 2: Vtična izvedba odklopnika 

 

Slika 3: Risba energetskih povezav 



4 XENERGY-verificiran stikalni blok 

V projektu smo uporabili opremo 
zastopanega podjetja Eaton. xEnergy je 
certificiran stikalni blok z vsemi tehničnimi 
karakteristikami, s katerimi smo presegli 
osnovne zahteve v razpisni dokumentaciji.  

Dovodna in odvodna stikala so v svojih delih 
stikalnega bloka, ločenih drug od drugega. 
Sponke odvodov stikal, kabelsko polje in 
zbiralke PEN so postavljene v posebnem 
kabelskem delu stikalnega bloka. S tem smo 
dosegli stopnjo notranje delitve 4 B. Ta način 
uporabniku omogoča varno in nemoteno 
posluževanje, servisiranje, priključevanje novih 
porabnikov na rezervne odcepe ter enostaven 
pregled stanja odvodnih kablov. Odklopniki 
razreda NZM so izvlečljive in vtične izvedbe. 
Ta zahteva projektanta se je izkazala kot 
optimalna tudi pri priključevanju odvodnih 
kablov, ko so se spremenili preseki le-teh.  

V katerem položaju se nahaja stikalo, se 
spremlja preko pomožnih kontaktov, vgrajenih 
v odklopniku. Spremlja se stanje stikala in 

delovanje pretokovne ali kratkostične zaščite. 
Dovodni odklopniki so opremljeni z 
elektronskim zaščitnim modulom, ki nam 
omogoča nastavitve, s katerimi dosežemo 
selektivnost do drugih odklopnikov na odcepih. 
Krmilni tokokrogi so ožičeni preko posebnih 
sponk, kar omogoči hitro menjavo odklopnika 
skupaj s pomožnimi tokokrogi. Vsa nadzorna in 
krmilna tehnika se nahaja v ločenih predelih 
stikalnega bloka. 

5 Izvedba nadzora in spremljanja podatkov 

Nadzor, spremljanje in pošiljanje podatkov iz 
različnih virov se izvaja preko panela OP. Ta je 
v našem primeru tudi krmilna enota in lahko 
zajema in pošilja podatke preko različnih 
komunikacijskih vmesnikov, ki jih omogoča. 
Uporabljeni vmesniki so Profibus DP, RS232, 
RS485, Ethernet. Največ podatkov smo 
pridobili iz odklopnikov, kjer zajemamo njihova 
stanja, preobremenitve, izpade in tokove 
posameznih linij.  

 

 

Slika 4: Tehnični podatki o stikalnem bloku xEnergy 



Rešitev smo izvedli z uporabo modulov 
NZM-XSWD-704, vgrajenih na odklopnikih, ki 
so preko posebnega komunikacijskega kabla 
povezani z moduli NZM-XSWD-704. Moduli 
pa so preko komunikacije SmartWire povezani 
na komunikacijski modul EU5C-SWD, ki 
zajema podatke posameznih odklopnikov. Na en 
komunikacijski modul EU5C-SWD je 
povezanih sedem modulov NZM-XSWD. Iz 
vseh komunikacijskih modulov SmartWire do 
panela OP pa poteka komunikacija profibus. S 
tako izvedbo smo si olajšali delo glede na 
klasično vezavo in zagotovili preprosto 
dodajanje možnih novih odklopnikov. 

Iz dveh nizkonapetostnih dovodov je bilo 
potrebno poleg podatkov odklopnikov 
spremljati tudi različne moči, faktorje, cos �, za 
kar smo uporabili dva tokovna analizatorja, ki 
smo ju nato zaporedno preko komunikacije 
RS485povezali na panel. Podatke pa 
pridobivamo s pomočjo protokola Modbus-
RTU. 

Na enak način preko komunikacije RS485in 
protokola Modbus-RTU pridobivamo tudi 
veliko količino podatkov iz dveh kontrolerjev 

dizel-agregata. V primeru izpada komunikacije 
s prvim kontrolerjem začnemo brati podatke iz 
drugega kontrolerja. 

Vsi podatki, ki jih zajemamo preko panela 
OP, so ustrezno obdelani v krmilnem programu 
na panelu. Tu je izvedeno tudi alarmiranje SMS, 
ki pošilja SMS-sporočila prek povezanega 
modema GSM na komunikacijo RS232 (npr. pri 
izpadu odklopnika).  

Na panelu OP je izvedena tudi vizualizacija s 
programsko opremo Galileo proizvajalca Eaton. 
Preko panela tako spremljamo vsa stanja 
odklopnikov, agregata, analizatorjev, ostalih 
podatkov. Pregledujemo trenutne alarme, 
dogodke ter zgodovino alarmov in nastavljamo 
nastavitve alarmiranja SMS. 

Vsi podatki se iz panela OP prenašajo preko 
Etherneta na nadzorni računalnik, kjer je 
nameščen nadzorni sistem Galileo OPEN, kjer 
prav tako spremljamo podatke 
nizkonapetostnega stikalnega bloka. 

 

 

 

Slika 5: Tehnični podatki o stikalnem bloku xEnergy 



 

Slika 6: Stikalni blok xEnergy v SB Jesenice 

6 Zaključek 

 Stikalni blok je sestavljen iz tipskih 
tovarniško preizkušenih komponent. 

 Certificiran sestavljavec s programskim 
orodjem in delavniškimi risbami sestavi 
verificiran stikalni blok. 

 Vsi udeleženi pri načrtovanju, izdelavi 
stikalnega bloka in tehnične dokumentacije 
ter poprodajnih aktivnostih nosijo svoj del 
nalog in odgovornosti.  

S takim pristopom do načrtovanja in izdelave 
naprednega nizkonapetostnega stikalnega bloka 
nudimo optimalno rešitev, uporabno za 
zahtevne objekte, kjer je potreba po visoki 
obratovalni, servisni in upravljalni 
razpoložljivosti in integriranih funkcionalnostih 
za nadzor in vodenje.  

 

 

 

 

     

               
 
 
 

 


