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 Mi - system rozdzielnic skrzynkowych  
Dane techniczne
Projektowanie 

Możecie Państwo od razu rozpocząć projekto-
wanie lub najpierw zarejestrować się, a następnie 
korzystać z dodatkowych udogodnień takich, jak:

   zarządzanie projektami

   zarządzanie danymi użytkownika

     na życzenie projekt może być sprawdzony 
przez eksperta fi rmy Hensel.

  

Za pomocą tego konfi guratora każdy elektryk 
może bez potrzeby instalowania go na własnym 
komputerze utworzyć w łatwy sposób rysunki 
wykonawcze oraz specyfi kację komponentów 
rozdzielnicy.

   To profesjonalne narzędzie projektowe 
umożliwia wykonanie wizualizacji rozdzielnicy 
zarówno w 2D (rysunki wykonawcze) jak i 3D 
(widoki przyszłej rozdzielnicy).

    Użytkownik oprogramowania może  tworzyć 
rysunki w różnych warstwach: rozdzielnice z 
drzwiami/pokrywami, bez drzwi/pokryw lub z 
widokiem wnętrza rozdzielnicy (bez osłon).

    ENYGUIDE sam dobiera potrzebne elementy 
rozdzielnicy jak np. zestawy do łączenia obu-
dów lub łączniki szyn zbiorczych.

Projektowanie za pomocą 
profesjonalnego narzędzia: 
ENYGUIDE. Ten program działa
- offline oraz
- online 
www.enyguide.pl

Więcej informacji: projektowanie rozdzielnic Mi do 630 A zgodnie z 
PN-EN 61439-2 - patrz Dane techniczne, gdzie znajdują się m.in.:

  dokładny opis i zastosowanie normy PN-EN 61439 w projektowaniu zestawów rozdzielczych 

  przykład projektu rozdzielnicy systemu Mi

  kalkulacja strat mocy 

  wyznaczanie znamionowego współczynnika jednoczesności (RDF)

Przykład 
projektowania patrz 
Dane techniczne!
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Po lewej:
wybór odpowiednich obudów

Po prawej:
wyposażanie obudowy w 
aparaturę

Po lewej:
dodawanie płyty przepustowej

Po prawej:
dodawanie zacisków 
przyłączeniowych do szyn 
zbiorczych

ENYGUIDE ma możliwość 
pracy w trójwymiarze. 
Daje to możliwość zapisywania   
plików grafi cznych z każdego 
widoku do wykorzystania np. 
w dokumentacji projektu

Po lewej:
dokumentacja projektu z listą 
materiałową i wyceną

Po prawej:
rozdzielnica sprawdzona pod 
względem możliwości jej wy-
konania z dodanymi automa-
tycznie takimi elementami jak: 
łączniki szyn zbiorczych czy 
elementy do łączenia obudów
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