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Compact NSX – mnohem víc než jistič

Jistič dnes nemá v elektrotechnice jen úlo-
hu ochrany, ale představuje ucelený ba-
líček řešení pro ochranu, monitorování 
a dokonce řízení elektrické instalace. Jeho 
dalším posláním je zajistit lepší plynulost 
napájení, spolehlivost sítě a její vyhodno-
cení, regulaci a hospodaření s elektrickou 
energií. Tento článek popisuje jistič z pro-
dukce společnosti Schneider Electric, kte-
rý dokáže vyhovět potřebám současných 
uživatelů.

Vývoj a požadavky na jisticí přístroje

Původní řada kompaktních jističů Com-
pact NS do 630 A přišla na trh již v roce 1994 
a přinesla v elektrotechnice do té doby ne-
vídané možnosti. Rotoaktivní mechanismus 
vypínání (obr. 1), který se skládá z pohybli-
vého rotačního kontaktu a tlakového vypína-
cího systému, značně omezuje zkratové prou-
dy podobně jako pojistka. Mezní a provozní 

vypínací schopnost dosahují hodnoty 150 kA 
a snížilo se opotřebení jističe a silových vodi-
čů při zkratu. Přístroj má propracovaný sys-
tém selektivity a kaskádování, jeho mez se-
lektivity dosáhla až 150 kA. K dispozici je 
stavebnicový systém doplňků. 

Další vývoj jističů byl motivován sna-
hou zlepšit komfort a efektivitu napájení 
rozvodů nízkého napájení a snížit náklady 
na investici a provoz elektrické instalace. 
Do popředí se dostávají požadavky na ta-
kovou diagnostiku poruch a událostí, která 
vede k jejich předcházení, na měření elek-
trické energie s vysokou přesností, na mo-
nitorování prostřednictvím datové sběrni-
ce, na zasílání alarmů, a opět i požadavky 
na vyšší selektivitu zejména s miniaturní-
mi modulovými jističi v obchodních a kan-
celářských budovách. Všechny tyto funkce 
vedou k lepšímu vytěžování elektroinstalace, 
její větší spolehlivosti, minimalizaci výpad-
ků a samozřejmě i k úsporám energie a pro-
vozních nákladů. 

Compact NSX – ucelený systém

Nová řada kompaktních jističů a odpína-
čů Compact NSX 100 až 630 A (obr. 2), uvá-
děná na trh v roce 2008, patří svými para-
metry mezi výkonové jističe nejvyšší úrov-
ně. Mezní i provozní vypínací schopnost se 
pohybuje v rozsahu 36 kA až 150 kA. Jis-
tiče jsou konstruovány pro rozvody 220 až 
690 V a 1 000 V AC včetně řešení pro roz-
vody 16 2/3 Hz. Všechny parametry, včet-
ně selektivity a kaskádování, jsou testová-

ny a certifikovány v souladu s normou ČSN 
EN 60947-2 (Spínací  a  řídicí  přístroje  nn 
– Část 2: Jističe). Doplňky a příslušenství, 
včetně jednotek spouští, jsou stavebnicové, 
univerzální a navržené pro montáž zákaz-
níkem. Vedle tradičních vlastností se jisti-
če nové řady vyznačují unikátními technic-
kými řešeními, které jsou popsány v dalších 
odstavcích. 

Technika proudových měničů

Při vývoji bylo využito dlouholetých zku-
šeností se systémem ochrany a měření pro-
střednictvím kombinovaných měřicích trans-
formátorů použitých ve vzduchových jisti-
čích Masterpact NT a NW (630 až 6 300 A). 
Jde o kombinaci klasického měřicího trans-
formátoru s železným jádrem v kombina-
ci s Rogowskiho cívkou (obr. 3). Standardní 
transformátor napájí elektroniku a Rogowski-
ho cívka (v principu je to vzduchový trans-

formátor) zajišťuje velmi přesnou 
ochranu a měření. Jsou to vůbec 
první takto koncipované proudové 
měniče v jističích do 630 A. Ne-
pochybnou výhodou je velká přes-
nost a linearita měření až do něko-
lika set kiloampérů. To se projevu-
je zvýšením selektivity a značnou 
přesností měřicích funkcí.

Selektivita a kaskádování

Vylepšení původního rotoak-
tivního systému hlavních kontak-
tů jističe vede spolu s možnost-
mi systému elektronických ochran 
i ke zlepšení selektivity. Tento pa-
rametr určuje chování dvou za se-
bou řazených jisticích prvků a pro 
dané konfigurace a zkratové prou-
dy zaručuje časovou součinnost 

těchto prvků. Zlepšení selektivity je nejpatr-
nější mezi řadou Compact NSX a modulový-
mi jističi Multi9. V současné době je možné 
zajistit plnou selektivitu mezi modulovými 
jističi s předřazeným jističem NSX 100 A, 
a to pro všechny potenciální zkratové prou-
dy. Předřazený prvek proto není třeba pro za-
jištění selektivity předimenzovávat a použí-
vat speciální nákladnější nadproudové spouš-
tě se zpožděním. To vše vede k významným 
úsporám při realizaci elektroinstalace. Jed-
ná se o unikátní řešení selektivity, protože 
umožňuje plně zkoordinovat kaskádu jističů, 
např. NSX630 – NSX 250A – NSX 100A –  
Multi9 40A. 

Další pokrok byl zaznamenán u vzájem-
ného nastavení ochran pro zajištění selektivi-
ty. Nové řešení proudových měničů a elektro-
niky umožňuje selektivní nastavení jednotek 
již v případech, kdy je nastavení předřazené 
ochrany minimálně 1,3násobkem přiřazené 
ochrany jističe u spouště na přetížení, nebo 
jejím 1,5násobkem u zkratové spouště. 

Dalších úspor při návrhu systému jištění 
lze dosáhnout díky velmi silné schopnosti jis-
tiče NSX omezovat zkratové proudy. V tom-
to případě hovoříme o technice kaskádování 

Obr. 1. Rotoaktivní hlavní kontakt značně 
omezuje zkratové proudy

Obr. 2 Jistič NSX250 s elektronickou jednotkou pro 
měření elektrické energie a zobrazovacím displejem do 
rozvaděče

Obr. 3. Systém proudových měničů
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elektrické energie jsou elektronické jednotky 
spouští Micrologic (obr. 5). Z nabídky si lze 
zvolit standardní jednotky spouští bez měře-
ní nebo jednotky s diagnostickými funkcemi 
a měřením. Umožňují měřit veškeré parame-
try elektrické energie (napětí, proud, činný, 

jalový a zdánlivý výkon, účiník základ-
ní složky i skutečný účiník, harmonické 
zkreslení proudu a napětí) a její spotře-
bu podle EN 61557-12 (Electrical safe-
ty in low voltage distribution systems up 
to 1 000 V AC and 1 500 V DC – Equip-
ment for testing, measuring or monito-
ring of protective measures – Part 12: 
Combined performance measuring and 
monitoring devices for electrical para-
meters) včetně čtvrthodinového maxima 
proudu a výkonu. Hodnoty jsou v zá-
kladní konfiguraci zobrazovány přímo 
na displeji jednotky Micrologic. Přes-
nost měření kompletního měřicího řetěz-
ce (proudový měnič a měřicí přístroj) je 
díky použité technice proudových měni-
čů velmi vysoká: u měření proudu vyho-

vuje třídě 1 a u měření energie třídě 2 podle 
EN 61557-12.

Jistič s tímto typem elektronické jednot-
ky může nahradit samostatný analyzátor sítě 
s externími proudovými transformátory. Lze 

tak uspořit za montáž samostatných přístro-
jů, lépe využít místo v rozváděči a zvýšit 
spolehlivost měřicího systému díky továrně 
testovanému řešení v rámci jističe. Diagnos-
tické funkce umožňují sledovat důležité pro-
vozní hodnoty jističe, jako je počet mecha-
nických sepnutí, úroveň opotřebení hlavních 
kontaktů, teplotu, provozní dobu aj. Mezi 
praktické a velmi užitečné diagnostické cha-
rakteristiky patří i historie poruch a událostí 
nebo tzv. profil zátěže podle denního vytěžo-
vání rozvodu. Tyto funkce lze využít u důle-
žitých a citlivých spotřebičů či technologic-
kých celků. Jednotka spouští je schopna zob-
razit typ a dobu vypnutí poruchy či události 
a navíc zobrazit i změřenou kritickou veli-
činu (např. přerušený zkratový proud). Tyto 
údaje jsou důležité pro detailní znalost cho-
vání rozvodu, prevenci poruch a plánování 
údržby a oprav.

Zobrazení parametrů a komunikace

Pro splnění požadavků moderních insta-
lací byl navržen velice přátelský 
a snadno doplnitelný systém ko-
munikace po datové sběrnici. Pro 
něj se velmi dobře hodí označení 
plug and play neboli „zapoj a po-
užívej“. Kromě displeje na jed-
notce spouští lze používat také 
externí displej FDM121 umístěný 
na panelu rozváděče (obr. 6). Do 

něj lze přenášet hodnoty měření a diagnos-
tiky prostřednictvím univerzálních prefabri-
kovaných propojovacích kabelů s konekto-
ry RJ45. Další možností je komunikace pří-
mo přes rozhraní RS-485 (protokol Modbus) 

jističů v souladu s normou ČSN EN 60947-2. 
Na rozdíl od pojistek nebo běžných jističů do-
kážou jističe této řady zajistit vysokou úroveň 
selektivity i při kaskádování, což samozřejmě 
s pojistkou nelze. Další novinkou je schop-
nost elektronických jednotek spouští zajis-

tit logickou selektivitu již s jističi od 100 A. 
Systém jištění s jističi Compact NSX zajišťu-
je vysokou úroveň selektivity při nejkratších 
vypínacích dobách (obr. 4).

Spolehlivost provozu díky LED Ready 
a mikročipu ASIC

Jedním z nových bezpečnostních prvků 
elektronických jednotek spouští Micrologic 
je funkce LED Ready. Jde o aktivní watch-
dog, který permanentně testuje obvod ochra-
ny mezi měřicím transformátorem, mikroči-
pem ochran ASIC a vypínací spouští. Zelená 
LED Ready bliká, je-li kompletní ochranný 
obvod v pořádku a připraven reagovat na po-
ruchu. Uživatel se tedy může na první pohled 
přesvědčit o správné funkci ochrany. Jednotka 
spouští navíc obsahuje diodu LED pro signa-
lizaci přetížení.

Jádrem ochrany je obvod ASIC. Tento mi-
kročip je speciálně navržen pro danou úlohu 
nadproudové ochrany. Jeho výhodou je o řád 
nižší počet komponent (tranzistorových kom-
binací), než je u standardní mikroprocesoro-
vé ochrany, a nepřítomnost paměti EPROM, 
protože jeho funkce je dána již strukturou 
čipu, nikoli programem v paměti. Z toho vy-
plývá, že jeho přednostmi oproti obvyklým 
mikroprocesorovým spouštím jsou spolehli-
vost a větší imunita vůči elektromagnetické-
mu poli. Jde o patentované řešení společnos-
ti Schneider Electric, které zajišťuje vysokou 
spolehlivost a bezpečnost chráněného obvo-
du a zařízení.

Měření energie a diagnostika provozu 
s jednotkami Micrologic

Výrazným inovačním prvkem a staveb-
ním kamenem pro měření parametrů a kvality 

Obr. 4. Plná selektivita pro zkratové proudy až do 
vypínací schopnosti jističe

Obr. 5. Čelní panel jednotky Micrologic pro měření energie 
s displejem

Obr. 6. Zobrazení parametrů pomocí displeje na rozváděči a komunikace s nadřazeným systémem
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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 


