Modulární systém
Modulární systém CUBIC vychází z konceptu standardních modulů pro konstrukci elektrických rozváděčů. Pomocí malého množství standardních dílů
je možné sestavit rozváděč dle požadavku zákazníka.

Vysoký stupeň variability modulárního systému se používá
po celém světě
Modulární systém CUBIC poskytuje četné možnosti pro konstrukci typově
zkoušených rozváděčů. Výběr elektrických součástí modulárního systému
závisí zcela na vás. Univerzálnost týkající se šířky, výšky a hloubky znamená, že
skříň může být navržena tak, aby vyhovovala místu své instalace, a současně
zajišťuje, že skříň lze modifikovat nebo prodloužit.
Systém je plně dokumentován a dodává se v rozloženém stavu do celého
světa výrobcům rozváděčů, kteří vyrábí kompletní rozváděčové systémy.
Všichni výrobci rozváděčů prošli rozsáhlým tréninkem/vzděláváním, aby se
zajistila vysoká a jednotná světová úroveň kvality rozváděčových systémů
uzavřených modulárním systémem CUBIC.

Modulární systém
Modulární systém lze použít vždy tam, kde je požadována vysoká
bezpečnost provozu:

•
•
•
•
•
•
•

Hlavní a distribuční rozváděče
MCC rozváděče
Rozváděče pro námořní/lodní dopravu
Výsuvný systém (Multi Drawer)
Řídicí rozváděče
Pulty
19“ rámy (Racks)

Základní součásti a instalační díly
Modulární systém CUBIC je založen na koncepci standardních modulů o rozměru 192 mm pro konstrukci elektrických rozváděčů. Během konstrukce
rozváděče se logicky používají hlavní modul a sub-moduly. Všechna uchycení
se provádějí pouze pomocí několika nástrojů. Skříně se snadno montují, mohou se sestavovat v mnoha velikostech a mohou se dále dělit na jednotlivé
sekce.
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Typově zkoušené přípojnicové systémy
Typově zkoušené přípojnicové systémy CUBIC se skládají ze standardních
součástí a mohou být použity pro aplikace až do 8750 A. Systémy jsou testovány KEMA a ASTA podle IEC/EN 60439-1 na úroveň zkratu 120 kA po
dobu 1 s a maximální dynamický proud 264 kA. Přípojnicové části se snadno
montují a upevňují se pomocí šablony ke skříním. Se speciálně vyvinutými
montážními šrouby CUBIC není nutné vrtat otvory nebo řezat závity. Pomocí
montážních šroubů lze vytvořit požadovaný spoj na libovolném místě. Všechny spoje přípojnic jsou navrženy jako bezúdržbové podle DIN 43671.

Separace
S modulárním systémem CUBIC si můžete vybrat separaci od FORMY 1 do
FORMY 4, a tak zajistíte optimální osobní bezpečnost a provozní spolehlivost
podle EN 60439-1 a přání zákazníka. Po instalaci a uvedení do provozu můžete provést vizuální kontrolu a termograf spojů přípojnic. Všechny nezbytné
kryty a ochranné desky jsou k dispozici jako standardní díly modulárního systému a nevyžadují žádnou úpravu.

Separované části (MPI)
Standardní separované moduly CUBIC jsou vhodné pro všechny druhy dostupných přístrojů. Typově zkoušené spoje jsou
zajištěny používáním patentovaných pružných měděných vodičů CUBIC (Cu-flex), které jsou použitelné pro výrobky různých
značek. Všechny separované moduly jsou konstruovány pro optimální sestavení rozváděče, a tedy pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Výsuvný systém (Multi Drawer)
Multi Drawer lze použít tam, kde je požadována maximální bezpečnost pro přenos elektrické energie, kde i krátké přerušení dodávky elektrické energie může ohrozit lidské životy a způsobit velké provozní škody a ekonomické ztráty (energetický
průmysl, báňský průmysl, zdravotnictví a jiné nepřetržité provozy).
Výběrem výsuvného systému CUBIC otevíráte dveře ne pouze k provozní bezpečnosti a hospodárnosti, ale také k množství
výhod, které uspokojivě plní požadavky konečného uživatele na konkurenceschopný výrobek, minimální údržbu, snížení
přerušení provozu a možnost přestavby výsuvného systému pod napětím.
Multi Drawer byl navržen tak, aby výrobci rozváděčů mohli konfigurovat a vybavovat zásuvné samotné moduly podle projektových specifikací. Návrh zároveň umožňuje nabídnout maximální počet řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Násuvný systém (Plug-In)
Panely konstruované s násuvným řešením plug-in nabízí funkce výsuvného systému, přičemž čerpají výhody z hospodárnosti
pevného modelového systému.
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Technická data
Materiál:
Barva:
Přípojnicové systémy:
Napájecí systémy:
Interní přepážky:
Multi Drawer:
Elektromagnetická kompatibilita:
Typová zkouška:
Jmenovitý proud:
Dielektrické vlastnosti:
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud:
Jmenovitý špičkový výdržný proud:
Jmenovité napětí, izolace:
Jmenovité provozní napětí:
Stupeň krytí:
Vibrační test:
Dynamický test:
Seismický test:
Test obloukového zkratu:
Povrchová úprava:

Elektro-galvanizovaný/fosfátovaný plech
Světle šedá, RAL 7035, práškově lakovaná 60-80 µm
Systém 225, 2000 a 7000
TN-C, TN-S, TN-C-S, TT a IT
FORMA 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b a FORMA 4, typ 1-7
Do 630 A / 220 kW AC3, Icc do 120 kA
Prostředí EMC 1, 2 a # 1 a 2
Podle IEC/EN 60439-1
Do 8750 A
3,5 kV
Do 120 kA
Do 264 kA
1000 V AC
Do 1000 V, 50 Hz
Do IP 54
2 G ve frekvenční oblasti 2,5-500 Hz ve třech směrech
30 G v 12,5 ms v šesti směrech
Test na zemětřesení prováděný dvouosými horizontálními
a vertikálními multifrekvenčními pohyby.
‚Sestava typu B‘ podle IEC 61641 a také AS/NZS 3439.1
Tropický test ISO 6270, třída C2 vysoká, podle ISO 12944

Separované části MPI
MPI je systém separovaných modulů pro instalaci všech typů dostupných přístrojů.
Jako vždy, když používáte CUBIC, je systém plně flexibilní pro všechny typy součástí. Je možné nastavení pro téměř všechny
přístroje, protože systém je k dispozici v různých kombinacích, šířkách, výškách a hloubkách.
MPI je dobře zdokumentovaný systém separovaných modulů s mimořádnou funkčností a vysokou bezpečností pro pracovníky.
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MD – Multi Drawer
„Změň šanci ve výhodu“
- podstata systému CUBIC Multi Drawer … provozní bezpečnost a spolehlivost
Multi Drawer je výsuvný systém rozváděčů. Nová generace Multi Draweru nabízí široký rozsah vlastností pro vyšší konkurenceschopnost vzhledem k optimalizovanému času montáže, tak i celkové ceně rozváděče. Výhody ve smyslu univerzálnosti, provozní bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity nákladů u výsuvných jednotek pro každý typ rozváděče.
MD lze použít tam, kde je požadována maximální bezpečnost pro přenos elektrické energie, kde i krátké přerušení dodávky
elektrické energie může ohrozit lidské životy a způsobit velké provozní škody a ekonomické ztráty (energetický průmysl,
báňský průmysl, zdravotnictví a jiné nepřetržité provozy).

Mnoho výhod - jeden systém
Systém Multi Drawer poskytuje možnost nabídnout univerzální a kompaktní řešení, která zároveň splňují požadavky koncových zákazníků na konkurenceschopný výrobek.
Multi Drawer přichází v uživatelsky přívětivém moderním designu, konstruovaný a navržený dle požadavků uživatelů. Multi Drawer poskytuje účinná řešení a přichází s nejlepší kombinací osobní a provozní bezpečnosti, uživatelskou přívětivostí
a hospodárností.

•
•
•
•
•
•
•

Největší možná bezpečnost pro obsluhu
Konkurenceschopný
Méně provozních přerušení
Kompaktní design
Provozně spolehlivý
Minimální údržba
Možnost přestavění při provozu

Optimální využití prostoru v rozváděči
Multi Drawer je navržen s optimálním využitím prostoru v rozváděči
a s možností výběru výsuvných modulů ve velikostech od 16 A do 630 A.
Výsuvné systémy (MD - Drawers) jsou připravené pro instalaci všech
přípojnicových systémů na trhu, včetně budoucího použití Ethernetu.
Výsuvné systémy se dodávají s:
• Hlavními kontakty, 3P nebo 4P
• Otvory pro instalaci přístrojů
• Připojovacími kontakty
• Blokováním
• Přední stranou pevnou nebo s dveřmi
• Velikostí od 1x1 až do 3x3 moduly
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Normy, testy a zkoušky
CUBIC věnuje mnoho pozornosti jak osobní bezpečnosti, tak provozní spolehlivosti, a tudíž v současné době provádíme
testy, které jsou požadovány trhem, jako je seizmická zkouška, dynamická zkouška a test obloukového zkratu.
Výrobky CUBIC jsou všechny testovány a/nebo schvalovány několika světově nejznámějšími zkušebními laboratořemi.
Výrobky CUBIC jsou všechny testovány jak podle IEC 60439, tak i IEC 61439.

Stupeň krytí
Výsuvné systémy (MD – Drawers) jsou k dispozici v provedení:
• Do IP 54, čelní krytí
• Do IP 30, s vnitřním přídavným krytem
• Do IP 20, bez vnitřního přídavného krytu

Separace
MD – Drawers jsou k dispozici ve FORMĚ 3b nebo 4b.

Nové vlastnosti – Multi Drawer
Nová generace Multi Draweru přichází s klíčovými prvky, které jsou navrženy, aby přinesly prospěch konečnému uživateli. Multi Drawer vychází z toho
nejlepšího z předcházející verze, doplněného novými klíčovými prvky, což vytváří z Multi Draweru systém s mnoha přednostmi.
Nová generace Multi Draweru odpovídá přáním a požadavkům konečných zákazníků.
Nové znaky:
• MD 1,5 x 1 modul 40 A
• Tlačítko s integrovaným zámkem
• MDA kryt (křivkově tvarovaný kryt je uchycen bez šroubů)
• Systém zavírání pro verzi s dveřmi
Dále ke znakům uvedeným výše poskytuje Multi Drawer řadu
dalších vylepšení:
• Vylepšené vstupní a výstupní adaptéry
• Větší otvory pro kabely
• Otvor pro zadní montáž
• Pomocné konektory
• Zjednodušený držák pro montážní desku
• Vyztužená spodní deska
• Nová zadní deska
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Multi Drawer – volitelná příslušenství
Se zaměřením na maximální univerzálnost je možné přidat k MD – Drawers řadu příslušenství, které je zaměřené na
splnění požadovaných potřeb a přání.

•
•
•
•
•
•
•

Kabelové spojky pro Multi Drawer
Pomocné okruhy (řídicí)
Zásuvkový konektor
Pomocný vypínač
Indikace polohy
Montážní desky
Kódování

Technická data
Materiál/základní úprava:
				
Povrch/barva:			
Standardy a schválení:
Jmenovité napětí (Ue):
Zkušební napětí: 		

Elektricky galvanizovaný nebo fosfátovaný
plech
Práškově lakovaný, barva RAL 7035
IEC/EN 60439 / IEC 61439
Do 1000 V; 50 Hz
Do 3,5 kV

Hlavní přípojnice:
(horizontální přípojnice)
Jmenovitý proud, I při 30 K:
Krátkodobý výdržný proud, I cw :
Špičkový výdržný proud, I pk:

Do 6300 A
Do 120 kA
Do 264 kA

Rozváděcí přípojnice:
(vertikální přípojnice)
Jmenovitý proud, I při 30 K:
Krátkodobý výdržný proud, I cw :
Špičkový výdržný proud, I pk:

Do 1800 A
Do 80 kA
Do 176 kA

Separace:			

FORMA 3b nebo FORMA 4b

Stupeň krytí:
Do IP 54, čelní krytí
Do IP 30, s vnitřním přídavným krytem
Do IP 20, bez vnitřního přídavného krytu
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Plug – In Násuvné moduly, dokonalá alternativa
Panely konstruované s násuvným řešením plug-in nabízí funkce výsuvného systému, přičemž čerpají výhody hospodárnosti pevného modelového systému.
Zásuvky plug-in mají připojení na vstupní straně, které se může odpojit od distribuční přípojnice bez použití nástroje,
i když je přípojnice pod napětím. Tato skutečnost zajišťuje bezpečnost provozu i obsluhy na stejně vysokém stupni,
jako má výsuvný systém. Na výstupní straně jsou vodiče připojené ke svorkám/vícenásobným konektorům, buď ve
výsuvném modulu nebo v kabelovém kanálu, nebo jako kombinace hlavního okruhu připojeného přímo a pomocných
okruhů připojených přes svorky/vícenásobné konektory.

Konstrukční detaily
Moduly plug-in jsou konstruovány v modulárním rozměru 192 mm. Plug-in systém je volitelně 3-pólový nebo 4-pólový.

Přípojnicový kanálový systém
Přípojnicový kanálový systém se používá jako spojení mezi rozváděči konstruovanými v modulárním systému CUBIC
nebo mezi elektrickým napájením a rozváděčem CUBIC.
Základem přípojnicového kanálového systému je mezinárodně uznávaný modulární systém CUBIC ve velikostech do
1600 A a do 6500 A, konstrukce je tudíž provedena podle IEC 60439-2. Design je stejný jako u modulárního systému CUBIC a rovněž přípojnicoý kanálový systém je k dispozici se stupněm krytí až do IP 54.
Přípojnicový kanálový systém je určen pro jmenovité napětí do 1000 V, 50 a 60 Hz.
Systém je velmi univerzální a může se přidat ke stávajícím rozváděčům CUBIC, a rovněž se může rozšířit a měnit
dle potřeby.

Přípojnicový kanálový systém
Systém konstruovaný ze standardních dílů z modulárního systému, který se může seřídit podle individuálních potřeb.
Systém je dobře dokumentovaný a samozřejmě je zahrnut v softwaru pro design a manuálech CUBIC.

Bezúdržbové připojení přípojnic
Řádně testované metody připojení CUBIC se používají také pro přípojnicový kanálový systém. To znamená, že spoje
se nemusí znovu utahovat poté, co byly utaženy na správný moment. Přípojnice jsou standardní 10 mm přípojnice.

Stupeň krytí
Stupeň krytí do IP 30. Zde uchytíte standardní krycí desky bez těsnící lišty. Stupeň krytí do IP 54, kde jsou krycí
desky uchyceny s těsnící lištou.
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Testy a certifikáty výrobků CUBIC
Výrobky CUBIC jsou všechny testovány a/nebo typově schvalovány několika nejuznávanějšími zkušebními laboratořemi, včetně KEMA, ASTA, UL, DNV, Russian Maritime Register of Shipping a Germanischer Lloyd. KEMA a UL
provádějí namátkové testy na výrobcích modulárního systému CUBIC.
Navíc byl systém kvality CUBIC-Modulsystem A/S cer tifikován podle ISO 9001. Systém kvality se v současnosti
kontroluje podle Danish Standards Association.

Typové zkoušky (podle IEC/EN 60439-1)
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Ověřeno

1

Zkouška oteplení
Akreditované zkušebny KEMA, ASTA a SABS provedly zkoušky
kompletních rozváděčů až do 6300 A včetně instalovaného jističe.
Vzhledem k tomu, že rozváděče i skupiny ovládacích mechanismů
jsou vyrobeny či sestaveny vždy podle konkrétní zakázky, provádí se
propočty oteplení.
Kromě toho byl modulární systém CUBIC včetně přípojnic testován
na teplotu okolí 50 °C.

KEMA, ASTA a SABS Det Norske
Veritas podle vlastních požadavků,
Germanischer Lloyd podle vlastních
požadavků a Russian Maritime
Register of Shipping.

2

Dielektrické vlastnosti
Modulární systém CUBIC byl testován na střídavé výdržné napětí
3,5 kV bez proražení nebo prošlehnutí. Výdržné napětí se testuje
do 12 kV bez neúmyslných rušivých výbojů. Izolační odpor, měřený
po 48 hodinách zkoušky ve vlhkém prostředí, dosáhl vyšších hodnot
než požadované minimum 2 megaohmy.

KEMA, ASTA a SABS Det Norske
Veritas podle vlastních požadavků,
Germanischer Lloyd podle vlastních
požadavků a Russian Maritime
Register of Shipping.

3

Zkratová odolnost
Přípojnicové systémy CUBIC byly testovány do 7000 A. V laboratořích KEMA a ASTA byly získány následující zkratové úrovně:
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud, I cw : do 120 kA pro 1 s a 65 kA
pro 3 s. Jmenovitý špičkový výdržný proud, I pk: do 264 kA.

KEMA, ASTA a SABS Det Norske
Veritas podle vlastních požadavků,
Germanischer Lloyd podle vlastních
požadavků a Russian Maritime
Register of Shipping.

4

Účinnost ochranného obvodu
V sestavách CUBIC byla účinnost spoje mezi nechráněnými vodivými
částmi testována mnoha měřeními, a je pod stálým dohledem KEMA.
Izolační odolnost proti zkratu ochranného obvodu byla testována na
úrovně odpovídající úrovním u přípojnicových systémů, viz výše.

KEMA a SABS Det Norske Veritas podle vlastních požadavků,
Germanischer Lloyd podle vlastních
požadavků a Russian Maritime
Register of Shipping.

5

Bezpečné vzdálenosti a povrchové vzdálenosti
Bezpečné vzdálenosti a povrchové vzdálenosti byly v sestavách
CUBIC ověřeny pro 1000 V, 50 Hz.

KEMA, ASTA a SABS Det Norske
Veritas podle vlastních požadavků,
Germanischer Lloyd podle vlastních
požadavků a Russian Maritime
Register of Shipping.

6

Mechanická odolnost
Modulární systém CUBIC byl mechanicky testován množstvím
úkonů více než 200krát. To platí obecně pro systém a zejména
pro mechanické spojení systému Multi Drawer atd.
Konstrukce byly dále ověřeny KEMA.

KEMA, ASTA a SABS Det Norske
Veritas podle vlastních požadavků,
Germanischer Lloyd podle vlastních
požadavků a Russian Maritime
Register of Shipping.

7

Stupeň krytí
Modulární systém CUBIC byl ve svém standardním provedení
testován až do IP 54.

KEMA a Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut podle IEC/ EN 60529,
Det Norske Veritas podle vlastních
požadavků, Germanischer Lloyd podle
vlastních požadavků a Russian Maritime Register of Shipping.
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EMC testy
Podle odstavce 8.2.8 EN 60439-1 je ověřeno, že EMC citlivé části
se aplikují podle doporučení výrobce a směrnic
IEC 61000-5-2-Technical Report Type 3.

KEMA / DEKRA
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Ověření odolnosti izolačních materiálů proti nadměrnému KEMA / DEKRA
teplu a ohni (žhavá smyčka)
Test žhavé smyčky byl proveden na všech izolačních materiálech.
Izolační materiály držící vodivé díly na místě byly testovány při teplotě
960 °C. Další izolační materiály byly testovány při teplotě 650 °C.
Doba trvání testů byla pokaždé 30 sekund a žhavá smyčka byla
dvakrát přiložena na místo, kde je průřez nejslabší a není dále než
15 mm od horní hrany vzorku.

Konstrukční zkoušky (podle IEC/EN 61439-2)

Ověřeno

1

Pevnost materiálů a dílů
Testováno na korozi, tepelnou stabilitu, odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu, odolnost proti abnormálnímu teplu
a ohni kvůli vnitřním elektrickým účinkům.
Zvedací testy provedeny pro přepravní jednotky do 1750 kg.

KEMA / DEKRA

2

Stupeň krytí
Modulární systém CUBIC byl testován ve svém standardním provedení až do IP 54.

KEMA / DEKRA
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3

Bezpečné vzdálenosti a povrchové vzdálenosti
Bezpečné vzdálenosti a povrchové vzdálenosti testovány na jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp maximálně 12 kV do 14 mm,
v závislosti na používaných součástech.
Povrchové vzdálenosti testovány na jmenovité izolační napětí
Ui maximálně 1000 V, stupeň znečištění 3, materiálová skupina II
do 14 mm, v závislosti na používaných součástech.

KEMA / DEKRA

4

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem a celistvost ochranných
okruhů:
Účinná kontinuita je mezi nechráněnými vodivými díly SESTAVY
a ochranným okruhem. Naměřeno pod maximem 0,1 ø.
Účinnost sestavy pro externí poruchy je testována pro I cw 72 kA
pro 100 ms, špička 158,4 kA.

KEMA / DEKRA

5

Zabudování spínacích zařízení a součástí
Kontrola provedena a shledána shoda se standardem.

KEMA / DEKRA

6

Zabudování vnitřních elektrických okruhů a spojů
Kontrola provedena a shledána shoda se standardem.

KEMA / DEKRA

7

Svorky pro externí vodiče
Kontrola provedena a shledána shoda se standardem.

KEMA / DEKRA

8

Dielektrické vlastnosti:
Střídavé výdržné napětí:
Testováno maximálně 3,5 kV v závislosti na použitých součástech
bez rušivých výbojů.
Impulsní výdržné napětí:
Testováno maximálně do 12 kV pro každou polaritu bez rušivých
výbojů v závislosti na použitých součástech.

KEMA / DEKRA

9

Zkouška oteplení
Sestava rozváděčů do 6300 A včetně vzduchového vstupního
jističe a výstupních jednotek do 1440 A.
Horizontální hlavní přípojnice do 6000 A.
Vertikální distribuční přípojnice do 2000 A.

KEMA / DEKRA

10 Zkratová odolnost

Vstupní jednotky včetně hlavních přípojnic do I cw 120 kA, špička
264 kA, případně I cc 120kA.
Nulový vodič testován na 60 % výše uvedeného.
Výstupní jednotky, typ MD a MPI, se testují s komponenty různých
výrobců do 1600 A pro I cc do 120 kA.
Nulový vodič testován na 60 % výše uvedeného.
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KEMA / DEKRA

11 EMC

KEMA / DEKRA

12 Mechanická odolnost

KEMA / DEKRA

Ověření EMC je provedeno v souladu s EN/IEC 61439-2, odstavec
10.12.
Podle těchto ustanovení je ověřeno, že EMC citlivé díly se aplikují
podle doporučení výrobce a směrnic IEC 61000-5-2 - Technical
Report Type 3.
Testováno 200krát bez narušení konstrukce.

UL testy (podle UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891)
1

2

3

4

Ověřeno

Zkouška oteplení
UL provedlo testy na kompletních rozvaděčích do 5000 A. Teplotní nárůst nepřevýšil 65 K s pocínovanými měděnými přípojnicemi
nebo 50 K s povrchově neupravenými měděnými přípojnicemi.
Teplotní nárůst v jednotkách motorových spouštěčů nepřesáhl
maximální limit.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891

Dielektrické výdržné napětí
Modulární systém CUBIC byl testován na 2,2 kV 1 minutu bez
poruchy. Testy byly prováděny mezi:
a. Neizolovanými živými částmi a krytem.
b. Svorkami opačné polarity.
c. Neizolovanými živými částmi různých obvodů.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891

Zkratová odolnost
Sběrnicové systémy CUBIC do 5000 A (S 7000) byly testovány UL.
Bylo dosaženo následujících zkratových hodnot (RMS), I: do 100 kA.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891

Uzemnění a pospojování
V sestavách CUBIC bylo účinné spojení mezi nechráněnými vodivými
částmi testováno UL.
Odpor mezi zemnicí sběrnicí a buď nechráněným neživým kovem nebo
zemnicím kontaktem byl testován, aby byl alespoň 0,1 ø. Podobně
odpor mezi zemnicí sběrnicí a zemnícími kontakty byl měřen, aby byl
menší než 0,005 ø.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891

Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989
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5

Vzdálenosti
Vzdušná vzdálenost a povrchová vzdálenost je tvořena tak, aby
mohla být ověřena pro napětí do 600 V v sestavách CUBIC.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

6

Vlivy prostředí
Modulární systém CUBIC je ve standardní verzi testován UL
na typ 1, 2, 5, a 12.
Speciální verze v nerezové oceli byla dále testována na typ 4 a 4x.

7

Hlavní typově testované elektrotechnické údaje
Jmenovité napětí a frekvence:
Do 600 V; 50-60 Hz
Jmenovitý proud:
Do 5000 A
Přípojnicová zkratová odolnost: Do 100 kA RMS
Typy krytů:
Typ 1, 2, 5, 12

Další testy
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Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989
Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

Ověřeno

1

Vibrace a rázy
Modulární systém CUBIC byl testován na vibrace a rázy ve standardním provedení s elektrickým příslušenstvím. Vibrační test byl proveden The Danish Army Technical Service a SP Technical Research
Institute of Sweden. Vliv do 2 G v kmitočtovém pásmu 2,5-500 Hz ve
všech třech rovinách podle IEC 60068-2-6. Rázovou zkoušku provedla Elektrotechnikcentralen. Zkouška obnášela vliv tří rázů po 30 G po
dobu12,5 ms v šesti směrech.

The Danish Army Technical Service
podle IEC 60068-2-6, Elektronikcentralen podle požadavků Royal Danish
Navy, Det Norske Veritas podle
vlastních požadavků, Germanischer
Lloyd podle vlastních požadavků
a Russian Maritime Register
of Shipping.

2

Seizmický test, simulace zemětřesení
Modulární systém CUBIC byl podroben testu simulovaného
zemětřesení podle IEC 60068-2-57 Test Ff: Vibrace – metoda
průběhu v čase. Jako požadovaných reakčních spekter (RRS:a) bylo
použito spekter uvedených v příloze B a D dokumentu HN20-E-53,
vyd. z října 1994. Simulační zkoušky byly provedeny dvousměrnými
horizontálními a vertikálními vícefrekvenčními pohyby. Hladina/
úroveň ZPA byla při testu SSE 1 G horizontálně a 0,8 G vertikálně.

Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut podle IEC
60068-2-57 a Russian Maritime
Register of Shipping.

3

Test obloukového zkratu
Pro ohodnocení odolnosti modulárního systému CUBIC proti obloukovému zkratu bylo uskutečněno množství testů. Všechny testy
splňují šest hodnotících kritérií pro „Sestavu typu B“ podle SEK
405 a pět kritérií podle IEC 61641. Rovněž testováno podle AS/
NZS 3439.1. (Australian/New Zeland standard).

Kungliga Tekniska Högskolen,
Sverige, podle SEK 405 (Svenska
Elektriska Kommissionen, Handbok
405)*
Parkside Laboratories podle
AS/NZS 3439.1, Testing and
Certification Australia podle
AS/NZS 3439.1
Det Norske Veritas podle vlastních
požadavků, Germanischer Lloyd
podle vlastních požadavků,
a Russian Maritime Register
of Shipping.
*SEK 405 bylo nahrazeno IEC 61641

4

Povrchová úprava
Modulární systém CUBIC je povrchově upraven práškově nanášeným lakem, a to v tloušťce 60-80 µ. V Teknos Schou Laboratory
provedli s vynikajícím výsledkem tropický test ISO 6270: konstantní
klima, teplota vzduchu 40+/-2 °C, rel. vlhkost
100 % po 240 h: jejich závěr je, že odolnost systému vůči korozi jej
řadí do třídy C2, vysoko nad mezinárodní standard ISO 12944.

5

DS/ISO 9001
Certifikát je dokumentací pro systém kvality společnosti, která je
certifikována v souladu s mezinárodním standardem DS/ISO 9001.
Certifikace je značkou kvality pro celou společnost a její způsob
jednání.

Teknos Schou Laboratory podle
ISO 6270, ISO 4628-2-5, ISO 2409
a ISO 12944.
Det Norske Veritas podle vlastních
požadavků,
Germanischer Lloyd podle vlastních
požadavků
a Russian Maritime Register
of Shipping.
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The Modular System
The CUBIC modular system is based on a concept of standard modules for
the construction of electrical panels. Using a relatively few standard parts it
is possible to construct a bespoke enclosure from a range of standard components.

The Modular System’s high degree of freedom is used
worldwide
The CUBIC modular system provides numerous possibilities for construction
of typetested panels.
With the modular system, the choice of electrical components is completely
up to you.
The versatility regarding width, height and depth means that the panel can
be designed to suit its place of installation, and ensures simultaneously that
the panel can be modified or extended.
The system is fully documented and is supplied as flat-pack worldwide to
panel builders, who construct and offer complete panel systems. All panel
builders have gone through extensive training/education to ensure a high
and uniform quality level all over the world on panel systems enclosed with
the CUBIC modular system.

The Modular System
The modular system can be used in many situations, where electrical
switchboards are a necessity to secure the operation of electrical equipment.

•
•
•
•
•
•
•
•

Main and distribution boards
MCC panels
Marine panels
Draw-out panels (Multi Drawer)
Distribution boards
Control panels
Desks
19” Racks

Basic components and installation parts
The main module of the CUBIC modular system is 192 mm, which is remarkable for being divisible by 12 figures without decimals. During the construction of a panel, logical main and sub modules are used so that the fitter need
not take millimetres into consideration. All fitting is done by means of only
very few tools. The panels are easy to assemble, can be constructed in many
sizes and models and can furthermore be divided into suitable sections.
17

Type-tested busbar systems
CUBIC’s type-tested busbar systems consist of standard components and
cover a range up to 8750 Amps.
The systems are tested by KEMA and ASTA according to IEC/EN 60439-1
to a shortcircuit level of 120 kA for 1 sec. and a peak withstand current of
max. 264 kA. The busbar sections are easily assembled in templates and
fitted into the panel. With CUBIC’s specially developed assembly bolt, it is
not necessary to drill holes or cut threads. The assembly bolt allows for an
adjustable connection, exactly where it is needed on the busbar holders. All
busbar joints are designated as maintenance-free according to DIN 43671.

Separation
With the CUBIC modular system you can choose a separation from FORM 1
to FORM 4, and you are thus ensured optimum personal safety and operational dependability according to EN 60439-1 and the customer’s wishes. After installation and commissioning, you can make a visual inspection of and
thermograph the busbar joints. All the necessary coverings and protection
plates are available as standard parts of the modular system and require no adjustment.

Inserts
CUBIC’s standard inserts are available for all kinds of switches on the market.
Type-tested connections are ensured through the use of Cu-flex, CUBIC‘s patented flexible copper conductors, which
easily adapt to the various component makes.
All inserts are constructed with much built-in functionality so that you achieve rational workshop installation and thus
increased competitiveness.

Multi Drawer
Multi Drawer can be used where electrical energy is to be distributed with the highest possible personal and operational safety. Typically within the process and other industry, mining, navigation, hospitals, infrastructure etc. where even
a short interruption of the power supply may be crucial to human lives and cause huge operational disadvantages and
economic losses.
By choosing CUBIC‘s Multi Drawer solution, you open the doors not only to an optimum combination of user-friendliness,
operational safety and economy, but to a number of advantages that satisfy meets the end-users demands for a competitive product, minimum maintenance, reduced downtime and the possibility of rebuilding the panel whilst live.
The Multi Drawer has been designed so that the panel builders can configure and equip the drawer themselves according to the project specifications. The design simultaneously makes it possible to offer the most competitive solution
without having to accept a compromise regarding the specified functions.

Plug-In
Panels with the plug-in solution maintain the function of a draw-out solution and have the economy of a fixed pattern
solution.
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Technical data
Material:
Colour:
Busbar systems:
Supply systems:
Internal separation:
Multi Drawer:
Electro-magnetic compatibility:
Type test:
Rated current:
Dielectric properties:
Rated short-time withstand current:
Rated peak withstand current:
Rated voltage, insulation:
Rated operational voltage:
Degree of protection:
Vibration test:
Shock test:
Seismic test:
Arcing test:
Surface treatment:

Electro-galvanized / iron-phosphated steel plate
Light grey, RAL 7035, powder lacquered 60-80 μm
System 225, 2000 and 7000
TN-C, TN-S, TN-C-S, TT and IT
FORM 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b and FORM 4, type 1-7
Up to 630 Amps / 220 kW AC3, Icc up to 120 kA
EMC environment 1, 2 and # 1 and 2
According to IEC/EN 60439-1
Up to 8750 Amps
3.5 kV
Up to 120 kA
Up to 264 kA
1000 V AC
Up to 1000 V, 50 Hz
Up to IP 54
2 G in frequency area 2.5-500 Hz in three directions
30 G in 12.5 ms in six directions
Earthquake test carried out with biaxial horizontal and
vertical multi-frequency movements
’Type B assembly’ according to IEC 61641 as well as to
AS/NZS 3439.1
Tropical test ISO 6270, class C2 high, according to ISO 12944

MPI insert
MPI is an insert system for the installation of all types of components, switches, and fuse switches as well as MCCBs and
motor starters.
As always, when you use CUBIC, the systém is fully flexible for all types of components. An almost 100% component
adjustment is possible, as the system is available in various combinations, widths, heights, and depths.
MPI is a well-documented insert system with extreme functionality and high safety for personnel.
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MD – Multi Drawer
„Turn Opportunity into Advantage“
- the essence of CUBIC’s Multi Drawer system - operational safety and dependability
Multi Drawer is CUBIC’s fully withdrawable system for switchboards.
The new generation of Multi Drawer offers a wide range of features for increased competitiveness in relation to both
optimised assembling time as well as to the total price of the switchboard. Advantages in terms of versatility, operational
safety, dependability and cost effectiveness in withdrawable units to any type of switchboard.
The Multi Drawer is used world-wide where electrical energy is distributed with the highest possible personal and operational safety; typically within the process industry, mining, navigation, hospitals, infrastructure etc., where even a short interruption of the power supply may be crucial to human lives and cause huge operational disadvantages and economic losses.

All advantages - One system
The Multi Drawer system provides the possibility to offer versatile and compact solutions, which simultaneously meet
the end-user’s demand for a competitive product.
Multi Drawer comes in a user-friendly modern design, constructed and designed in concert with the users. Multi Drawer
provides efficient solutions and appears with the best combination of personnel and operational safety, user friendliness
and economy.

•
•
•
•
•
•
•

Best possible safety for personnel
Competitive
Fewer operational stops
Compact design
Operationally dependable
Minimum maintenance
Possibility of rebuilding while in operation

Optimum utilisation of the space in the panel
The Multi Drawer is designed with optimum utilisation of the space in the
panel and with possibility of choosing drawers in sizes from 16 A to 630 A.
The MD-drawers are prepared for installation of all bus systems
on the market, incl. future use of Ethernet.
The MD-drawers are delivered with:

•
•
•
•
•
•

Main plug, 3P or 4P
Holes for component installation, etc.
Alignment connections
Interlock
Fixed or hinged front
Physical sizes from 1x1 to 3x3 modules
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Standards, tests and approvals
CUBIC pays much attention to both personal safety and operational dependability and therefore, we currently carry out
tests that are demanded by the market, such as earthquake test, shock test and arcing test.
The CUBIC products are all tested and/or type approved by several of the world’s most recognised test laboratories.
CUBIC products are all tested according to both IEC 60439 and IEC 61439.

Degree of protection
The MD-drawers are available in:
• Up to IP 54, enclosure
• Up to IP 30 with shutter, internal
• Up to IP 20 without shutter, internal

Internal separation
The MD-drawers are availble in:
• Form 3b or 4b

New features - Multi Drawer
The new generation of Multi Drawer comes with key features that are
designed for the benefit of the end-user.
The Multi Drawer stands out. It is based on the very best from the
previous version complemented with new key features that make Multi
Drawer a system of advantages.
The new generation Multi Drawer meets the wishes and requirements of the end-user.
New features:
• 40 A 1.5x1 drawer
• Push button with integrated lock
• Covering MDA (the shape curved covering is fitted without screw)
• Closing method for door version
Further to the features listed above, Multi Drawer provides a range
of other improvements:
• Improved inlet and outlet adaptors
• Larger holes for cables in the house
• Hole for rear assembling
• Auxiliary plug
• Simplified holder for blind plate
• Reinforced bottom plate
• New rear plate
21

Multi Drawer - Optional accessories
With the focus on maximum versatility, it is possible to add a range of accessories to the MD drawers aimed at fulfilling the requested needs and wishes.

•
•
•
•
•
•
•

Cable boxes for Multi Drawer
Auxiliary circuits (control)
Outlet plug
Aux. switch
Position indication
Mounting plates
Coding

Technical data
Material/basic treatment: 		
					
Surface/colour:			
					
Standards and approvals:		
Rated voltage (Ue):
		
Test voltage: 			

Electro-galvanized or iron-phos-		
phated steel plate
Powder-lacquered,
colour RAL 7035
IEC/EN 60439 / IEC 61439
Up to 1000 V; 50 Hz
Up to 3.5 kV

Main busbar:
(horizontal busbars)
Rated current, I at 30 K:		
Short-time withstand current, I cw :
Peak withstand current, I pk:		

Up to 6300 Amps
Up to 120 kA
Up to 264 kA

Distribution busbar:
(vertical busbars)
Rated current, I at 30 K:		
Short-time withstand current, I cw :
Peak withstand current, I pk:		

Up to 1800 Amps
Up to 80 kA
Up to 176 kA

Internal separation: 		

Form 3b or Form 4b

Degree of protection:
Up to IP 54, enclosure
Up to IP 30 with shutter, internal
Up to IP 20 without shutter, internal
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Plug-in, the perfect alternative ...
Panels constructed with the plug-in solution offer the functions of a draw-out system whilst benefiting from the economy
of a fixed pattern system.
The plug-in drawers have connections on the incoming side that can be disconnected from the distribution busbar
without the use of a tool, even if the busbar is live. This fact ensures operational and personnel safety to the same
high degree as a draw-out system. On the outgoing side, conductors are connected to terminals/multi-plugs,
either in the drawer or in the cableway, or as a combination of the main circuit connected directly and the aux.
circuits connected via terminals/multi-plugs. The result is a design of high specification, which maintains function
of a Draw-out panel and the economy of a fixed pattern solution.

Construction details
The plug-in drawers are constructed in the modular measure of 192 mm. The plug-in system is optional 3-poled or 4-poled.

Busbar trunking system
The busbar trunking system is used as connection between switchboards constructed in the CUBIC modular system or between power supply and a CUBIC switchboard.
The busbar trunking system is based on CUBIC‘s internationally recognized modular system in sizes from 1600 A
to 6500 A, and the construction is thus made in accordance with IEC 60439-2. The design is the same as for the
CUBIC modular system, and also the busbar trunking system is available with a degree of protection up to IP 54.
The busbar trunking system is designed to a rated voltage up to 1000 V, 50 and 60 Hz.
The system is very versatile and can be added to existing CUBIC switchboards as well as it can be extended and
changed as needed.

Busbar trunking system
A system constructed of standard parts from the modular system, which can be adjusted to individual needs. The
system is well documented and is of course included in the CUBIC design software and manuals.

Maintenancefree busbar connections
CUBIC‘s well tested connection methods are also used for the busbar trunking system. This means that connections need
not be retightened after they have been tightened to correct torque. The busbars are standard 10 mm copper bars.

Degree of protection
Degree of protection up to IP 30. Here you fit standard cover plates without
sealing list. Degree of protection up to IP54, where cover plates are fitted with sealing list.
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The products from CUBIC are tested and certified
The products from CUBIC are all tested and/or type approved by several of the most recognized test laboratories,
including KEMA, ASTA, UL, DNV, Russian Maritime Register of Shipping and Germanischer Lloyd. KEMA and UL take
current spot tests from CUBIC‘s production of the modular system.
In addition, the quality system with CUBIC-Modulsystem A/S has been certified according to ISO 9001. The quality
system is currently checked by the Danish Standards Association.

Type Tests (In accordance with IEC/EN 60439-1)

Verified by

1

Temperature-rise limits
KEMA, ASTA and SABS have carried out tests on complete switchboards up to 6300 Amp incl. incoming circuit breaker.
As switchgear and controlgear assemblies are manufactured or
assembled on a one-off basis, CUBIC has carried out a large number of temperature-rise tests.
Furthermore, the CUBIC Modular System including busbars has
been temperature-rise tested at an ambient temperature of 50 ˚C.

KEMA, ASTA and SABS
Det Norske Veritas to own
requirements,
Germanischer Lloyd to own
requirements, and Russian
Maritime Register of Shipping.

2

Dielectric properties
The CUBIC modular system has been power-frequency withstand
voltage tested to 3.5 kV without puncture or flashover. The withstand voltage is tested with up to 12 kV without any unintentional
disruptive discharges. The insulation resistance, measured after
a 48 hours humidity test, reached a higher value than the required
minimum of 2 megohm.

KEMA and SABS
Det Norske Veritas to own
requirements,
Germanischer Lloyd to own
requirements, and Russian
Maritime Register of Shipping.

3

Short-circuit withstand strength
The CUBIC busbar systems up to 7000 Amp have been tested. The
following short-circuit levels have been obtained at the laboratories
of KEMA and ASTA: Rated short-time withstand current, I cw : up to
120 kAmp for 1 s. and 65 kA for 3 s.
Rated peak withstand current, I pk: up to 264 kAmp

KEMA, ASTA and SABS
Det Norske Veritas to own
requirements,
Germanischer Lloyd to own
requirements, and Russian
Maritime Register of Shipping.

4

Effectiveness of the protective circuit
In CUBIC assemblies the effective connection between the exposed
conductive parts has been tested by a number of measurements, and is
under current supervision by KEMA.
The short-circuit withstand strength of the protective circuit has been
tested to levels corresponding to those of the busbar systems, see above.

KEMA and SABS
Det Norske Veritas to own
requirements,
Germanischer Lloyd to own
requirements, and Russian
Maritime Register of Shipping.
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5

Clearances and creepage distances
Clearances and creepage distances have been verified for 1000 V,
50 Hz in CUBIC assemblies.

KEMA and SABS
Det Norske Veritas to own
requirements,
Germanischer Lloyd to own
requirements, and Russian
Maritime Register of Shipping.

6

Mechanical operation
The CUBIC modular system has been mechanically tested through
a number of manoeuvres more than 200 times. This applies
for the system generally and for the Multi Drawer system‘s
mechanical interlocking etc. in particular. The constructions have
further been verified by KEMA.

KEMA and SABS
Det Norske Veritas to own
requirements,
Germanischer Lloyd to own
requirements, and Russian
Maritime Register of Shipping.

7

Degree of protection
The CUBIC modular system has in its standard version been
tested at different IP ratings up to IP 54.

KEMA and Sveriges Provningsoch
Forskningsinstitut to IEC/ EN
60529, Det Norske Veritas to own
requirements, Germanischer Lloyd
to own requirements and Russian
Maritime Register of Shipping.

8

EMC tests
According to clause 8.2.8 of EN 60439-1 it is verified that EMC
sensitive parts are applied in accordance with manufacturer’s
recommendation and the guidelines of the IEC 61000-5-2-Technical
Report Type 3.

KEMA / DEKRA

9

Verification of the resistance of insulating materials
to abnormal heat and fire (glow wire).
The glow wire test was done on all insulation materials. Insulation
materials retaining current-carrying parts in position were tested
at a temperature of 960 ˚C. Other insulation materials were tested
at a temperature of 650 ˚C. The duration of the etests was each
time 30 seconds and the tip of the glow wire was both times applied
at a place where the section is thinnest and not less than 15 mm
from the upper edge of the specimen.

KEMA / DEKRA

Design verification (In accordance with IEC/EN 61439-2)
1
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Strength of material and parts
Tested for corrosion, thermal stability, resistance of insulating
materials to normal heat, resistance to abnormal heat and fire
due to internal electric effects.
Lifting tests preformed for assembly sections up to 1750 kg.

Verified by
KEMA / DEKRA

2

Degree of protection
The CUBIC modular system has in its standard version been
tested at different IP ratings up to IP 54.

KEMA / DEKRA

3

Clearances and creepage distances
Clearances and creepage distances tested for rated impulse
withstand voltage Uimp maximum 12 kV to 14 mm, depending
on the used components.
Creepage distance tested for rated insulating voltage Ui maximum
1000 V, pollution degree 3, material group II to 14 mm, depending
on the used components.

KEMA / DEKRA

4

Protection against electric shock
KEMA / DEKRA
Protection against electric shock and integrity of protective circuits:
Effective continuity between the exposed conductive parts
of the ASSEMBLY and the protective circuit. Measured below
the maximum of 0.1 Ω
Effectiveness of the assembly for external faults. Tested for Icw 72 kA
for 100 ms, 158.4 kA peak.

5

Incorporation of switching devices and components
Inspection made and found in accordance with the standard.

KEMA / DEKRA

6

Internal electric circuits and connections
Inspection made and found in accordance with the standard.

KEMA / DEKRA

7

Terminals for external conductors
Inspection made and found in accordance with the standard.

KEMA / DEKRA

8

Dielectric properties:
Power-frequency withstand voltage:
Tested with maximum 3.5 kV depending on the used components
without any disruptive discharge.
Impulse withstand voltage:
Tested with up to maximum 12 kV for each polarity without any
disruptive discharge depending on the used components.

KEMA / DEKRA

9

Temperature-rise limits
Complete ASSEMBLIES up to 6300 A including incoming ACB
and outgoing units up to 1440 A.
Horizontal main busbars up to 6000 A.
Vertical distribution busbars up to 2000 A.

KEMA / DEKRA
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10 Short circuit withstand strength

KEMA / DEKRA

11 EMC

KEMA / DEKRA

12 Mechanical operation

KEMA / DEKRA

Incoming unit including main busbars up to I cw 120 kA, 264 kA
peak, I cc 120 kA prospective.
Neutral tested to 60 % of above.
Outgoing units, type MD and MPI are tested with different brands
of components up to 1600 A for I cc up to 120 kA. Neutral tested
to 60 % of above.
Verification of the EMC is done in conformity with EN/IEC 61439-2,
clause 10.12.
According to these clauses it is verified that EMC sensitive parts
are applied in accordance with manufacturer’s recommendation
and the guidelines of the IEC 61000-5-2 - Technical Report Type 3.
Tested for 200 times without impair of the structure.

UL tests (In accordance
with UL 67,UL 508 A, UL 845 and UL 891)
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Verified by

1

Temperature-rise
UL have carried out tests on complete switchboards up to 5000
Amp. The temperature-rise did not exceed 65 K with tin plated
copper bars or 50 K with none plated copper bars. Likewise,
the temperature-rise in motor starter units did not exceed
maximum limit.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

2

Dielectric voltage withstand
The CUBIC modular system has been tested to 2.2 kV for 1 minute
without breakdown. The tests were carried out between:
a. Uninsulated live parts and enclosure,
b. Terminals of opposite polarity,
c. Uninsulated live parts of different circuits.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

3

Short-circuit withstand
The CUBIC busbar systems up to 5000 Amp (S 7000) have been
tested by UL. The following short-circuit rating (RMS) was obtained,
I: up to 100 kAmp.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

4

Grounding and bonding
In CUBIC assemblies the effective connection between the exposed
conductive parts has been tested by UL.
The resistance between the ground bus and either an exposed dead
metal or the ground contact was tested to be less than 0.1 ohm.
Likewise, the resistence between the ground bus and the grounding
contacts was measured to be less than 0.005 ohm.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

5

Spacings
The spacing through air and over surface is made such that it can
be verified for up to 600 V in CUBIC assemblies.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

6

Environmental rating
The CUBIC modular system is in standard version tested by UL
to type 1, 2, 5, and 12.
A special version in stainless steel has further been tested to type
4 and 4x.

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

7

Main type-tested electro-technical data
Rated voltage and frequency:
Up to 600 V; 50-60 Hz
Rated current:
Up to 5000 Amp
Bus short circuit bracing:
Up to 100 kAmp RMS
Enclosure types:
Type 1, 2, 5, 12

Underwriters Laboratories Inc.
UL 67, UL 508 A, UL 845 a UL 891
Canadian Standards
CSA C22.2 No. 14-95
CSA C22.2 No. 31-M89
CSA C22.2 No. 29-M1989

Other Tests
1

Vibrations and Shocks
The CUBIC modular system has been vibration and shock tested in
standard version with electrical components. The vibration test was
carried out by The Danish Army Technical Service and SP Technical
Research Institute of Sweden.
Influence up to 2 G in the frequency range 2.5-500 Hz in all three
planes according to IEC 60068-2-6.
The shock test was carried out by Elektronikcentralen. Influence
three shocks of 30 G for 12.5 ms in six directions

Verified by
The Danish Army Technical
Service to IEC 60068-2-6,
Elektronikcentralen to the
demands of the Royal Danish Navy,
Det Norske Veritas to own
requirements,
Germanischer Lloyd to own
requirements, and Russian
Maritime Register of Shipping.
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2

Seismic test, earthquake simulation
The CUBIC modular system has fulfilled an earthquake simulation
test according to the IEC 60068-2-57 Test Ff: Vibration - Time-history
method. As Required Response Spectra, RRS:a, the spectra given in
Annexes B and D of the document HN20-E-53 2eme edition Octobre
1994 were used. The earthquake simulation tests were done with
biaxial horizontal and vertical multi frequency motions. The ZPA level
at the SSE test was 1 G in the horizontal directions and 0.8 G in the
vertical.

Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut
to IEC 60068-2-57, and
Russian Maritime Register
of Shipping.

3

Arcing-fault test
To assess the CUBIC modular system‘s resistance regarding arc
faults a number of tests have been carried through. All tests fulfil
the six assessment criterions to „Type B assembly“ according to
SEK 405 and the five criterions according to IEC 61641.
Also tested in accordance to AS/NZS 3439.1 (Australian/New
Zealand standard).

Kungliga Tekniska Högskolen,
Sverige, to SEK 405 (Svenska
Elektriska Kommissionen, Handbok
405)*
Parkside Laboratories to AS/NZS
3439.1,
Testing and Certification
Australia to AS/NZS 3439.1
Det Norske Veritas to own
requirements, Germanischer Lloyd
to own requirements, and Russian
Maritime Register of Shipping.
*SEK 405 has been replaced by IEC 6164
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4

Surface treatment
The CUBIC modular system is surface treated with powder
lacquer to a thickness of approximately 60-80 µ. Dupont Powder
Coatings Scandinavia AB has carried out a tropical test ISO 6270:
Constant climate, air temperature 40 +/- 2 °C, 100% relative
humidity for 240 hours with excellent result.
The Dupont Powder Coatings Scandinavia AB concludes that
the corrosion resistence is equal to class C2 high after
the international standard ISO 12944.

5

DS/ISO 9001
The certificate is a documentation for the quality system
of the company which is certified in compliance with
the international standard DS/ISO 9001. The certification
is a quality mark to the whole company and its way of acting.

Teknos Schou Laboratory to ISO
6270, ISO 4628-2-5, ISO 2409 and
ISO 12944.
Det Norske Veritas to own
requirements,
Germanischer Lloyd to own
requirements, and Russian
Maritime Registerof Shipping.
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