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nebo Ethernet. Uživatel má takto kompletní 
přehled o stavu jističe, měření a diagnosti-
ce přímo ve svém počítači nebo vzdáleném 
webovém serveru. Specialisté společnosti 
Schneider Electric dokážou začlenit jisti-
če Compact NSX a Masterpact do systému 
sledování navrženého pro úspory nákladů 
na spotřebovanou energii. K dispozici jsou 
i monitorovací software nebo podpora pro 
tvorbu vlastního softwaru.

Programovatelné alarmy a systém 
ochrany motorů

Mezi příslušenství umožňující spolupráci 
při řízení elektrického rozvodu patří doplň-
kové moduly SDx a SDTAM. Modul SDx 
se dvěma výstupními kontakty pracuje ve 
spolupráci s odpovídající jednotkou spouš-
tí Micrologic a umožňuje přiřadit každé-
mu kontaktu určitý alarm a signalizovat typ 

spouště, která byla aktivována. U ochran 
motorů jsou navíc i alarmy takových udá-
lostí, jako jsou zadření motoru, podproud, 
příliš dlouhý rozběh nebo fázová nesyme-
trie. Pro ně jsou instalovány i další nové 
ochrany obsažené v řadě spouští Micrologic 
pro ochranu motorů. Zajištěna je samozřej-
mě i odpovídající koordinace mezi jističem 
a stykačem typu 1 a 2 v souladu s normou 
ČSN EN 60947-4-1 (Spínací a řídicí přístro-
je nn. Část 4: Stykače a spouštěče motorů. 
Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouš-
těče motorů). Ta garantuje optimální přiřa-
zení jističe k stykači, které lze najít v tabul-
kách výrobce nebo v projektovém softwaru 
Ecodial. Doplňkový modul SDTAM slouží 
pro spouštění motorů. Prostřednictvím vý-
stupních kontaktů umožňuje vypínat stykače 
při přetížení, což zvyšuje životnost náklad-
nějšího jističe. Jistič reaguje pouze v pří-
padě zkratu.

Retrofit původních jističů Compact NS

Původní jistič Compact NS se stal vel-
mi často používaným výkonovým jističem. 
Jednou však doslouží, bude třeba jej moder-
nizovat a obměnit. Konstruktéři společnos-
ti Schneider Electric pamatovali i na rekon-
strukce a rozšíření rozvodů. Patrně nejlevněj-
ším řešením retrofitu je v těchto případech 
výměna původního jističe Compact NS za 
jistič řady Compact NSX. Vnější rozměry, 
rozteče pólů, upevňovací body a další me-
chanické parametry jsou totiž pro obě řady 
shodné. Nový jistič NSX lze namontovat na 
původní připojovací místa bez použití speci-
álních adaptérů a připojovacích sad. To platí 
pro přístroj v pevném, násuvném i výsuvném 
provedení. Původní studie selektivity zůstáva-
jí v platnosti i při použití nové řady.

Martin Dostál, 
Schneider Electric CZ, s . r. o.

Kabely a vodiče Lapp Group s certifikáty pro USA

Pro výrobce strojů a zařízení, kteří chtějí 
své výrobky vyvážet do USA, existují nové 
překážky v certifikaci. Důvodem je aktuál-
ní znění normy americké Národní asocia-
ce pro protipožární ochranu (National Fire 
Protection Association) NFPA 79 Electri-
cal Standard for Industrial Machinery z ro-
ku 2007, která obsahuje zákaz použití kabe-
lů vyhovujících pouze z hlediska 
AWM (Appliance Wiring  Mate-
rial) podle standardu UL 758. 
Výrobci kabelů, výrobci strojů, 
instalační firmy, revizní techni-
ci jakož i místní pověření úřed-
níci (Authority Having Jurisdic-
tion, AHJ) si musí nyní vyjas-
ňovat, co odpovídá normě a co 
ne. Opatrnost je na místně, neboť 
kdo nezná nebo nedodrží přísluš-
né normy nebo místní zákonné 
doplňkové požadavky, vystavuje se nebez-
pečí, že stroje nebudou moci být kvůli ne-
shodě připojeny do sítě. Důsledkem mohou 
být vysoké dodatečné náklady, regresní po-
žadavky a dokonce ohrožení samotné exis-
tence firmy.

Nové znění NFPA 79 z roku 2007 kon-
krétně předepisuje pro použití v průmyslo-
vých strojích pouze vodiče a kabely jme-
novitě uvedené na seznamu UL (UL listed). 
Kabely AWM podle UL 758 se mohou po-
užívat pouze výjimečně jako integrální část  
v továrně vyráběného průmyslového zařízení 
a v souladu s navrženým účelem jejich pou-
žití, přičemž tyto výjimky musí být schvále-
ny laboratoří NRTL (Nationally Recognized 

Testing  Laboratory) nebo pověřenou oso-
bou (AHJ). 

Vodiče a kabely nesmějí být podle ame-
rických bezpečnostních standardů vystaveny 
nebezpečí poškození mechanickými, chemic-
kými nebo tepelnými vlivy. Proto se v USA 
ukládají kabely a vodiče obvykle do uzavře-
ných kabelových kanálů, trubek a ochranných 

hadic. Kabely na otevřených kabelových láv-
kách, v kabelových vanách nebo v mřížových 
žlabech, které jsou upevněné na konstruk-
ci budovy, musí být pro tento účel speciál-
ně schváleny. V průmyslových provozech, 
kde údržbu zajišťuje výhradně kvalifikovaný 
personál, je dovoleno pokládat kabely uve-
dené na seznamu UL s doplňkovou aprobací 
-ER (Exposed Run) až k elektrickému pro-
voznímu zařízení i bez dodatečné mechanic-
ké ochrany.

Společnost Lapp Group nabízí rozsáhlý 
sortiment kabelů a vodičů s aprobací -ER. 
Jsou to ovládací kabely Ölflex Tray II, Ölflex 
Control TM, Ölflex Control M, Ölflex VFD, 
Ölflex Auto-X, Ölflex Auto-I jakož i datové 

kabely Unitronic 300 (obr.  1). Tyto kabely 
jsou speciálně certifikovány pro oblast Sever-
ní Ameriky. Výhodou pro uživatele je rychlej-
ší, nekomplikovaná a až o 40 % levnější ka-
beláž v průmyslových provozech.

Na letošním veletrhu Hannover Messe 
představila společnost Lapp Kabel svůj nej-
novější výrobek, jenž splňuje normu NFPA 79 – 

kabel pro průmyslové stroje s dvo-
jitým stíněním Ölflex Control TM 
CY, který má aprobace UL MTW 
(Machine Tool Wiring), UL TC-ER 
(Tray Cable – Exposed Run) jakož 
i NOM (Normas Oficiales Mexica-
nas). Tento kabel je schválen pro 
pokládku mezi stroji a částmi stro-
jů na otevřených kabelových láv-
kách, ale také pro otevřené, ne-
chráněné uložení od kabelové láv-
ky až k provozním zařízením nebo 

ve stroji. Kabel je odolný proti působení olejů 
a vody. Jeho konstrukce dovoluje malé polo-
měry ohybu a chrání před přerušením vodičů 
v důsledku vibrací. Kromě toho je kabel díky 
svému krátkému zkrutu, speciálně extrudova-
nému vnějšímu plášti a celosvětovému schvá-
lení nejen hodnotnější alternativou k běžným 
kabelům, ale jeho instalace je také jednoduš-
ší, a proto i levnější.

Zájemci o problematiku kabelů certifiko-
vaných pro použití v USA a kabelů vhodných 
pro použití v průmyslových provozech vůbec 
se mohou obrátit na specialisty společnos-
ti Lapp Kabel, s. r. o. (kontakt viz inzerát na 
kartónu za str. 64).

(Lapp Group)

Obr. 1. Kabely od Lapp Group, které jsou uvedené na seznamu UL 
(UL listed) a jsou ve shodě s NFPA 79: shora Ölflex Control TM, Ölflex 
Tray II a Unitronic 300 


