
Narzędzia wsparcia 
technicznego
Konfiguratory, dedykowane oprogramowanie i dokumentacja techniczna aby 
usprawnić prace techniczne.
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Cel firmy nVent HOFFMAN   |   Dostarczenie możliwie najlepszego rozwiązania

Obudowy dostosowane  
do Państwa potrzeb

Narzędzia wsparcia  
technicznego dla Państwa

W niniejszej broszurze znajdą Państwo przegląd większości narzędzi wsparcia jakie 
firma nVent HOFFMAN ma do zaoferowania jeśli chodzi o rozwiązania inżynieryjne 
dla obudów. Pragniemy przedstawić Państwu nasze cele jeśli chodzi o rozwiązania 
ułatwiające budowę obudów.

W nVent HOFFMAN dążymy do bezproblemowej współpracy z naszymi klientami. To 
oznacza, że zapewniamy najwyższy standard obsługi klienta, dostarczamy właściwy 
produkt, we właściwym czasie i miejscu, po najbardziej konkurencyjnej cenie.

Nasza dbałość o klienta oznacza również dostarczanie narzędzi i informacji na naszej 
lokalnej stronie internetowej, które pomagają naszym klientom w pracy.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo uzyskać dostęp do narzędzi takich jak 
konfiguratory, rysunki bazowe w dowolnym formacie, informacje o produkcie, arkusze, 
instrukcje montażowe (również animowane), bibliotekę 2D i 3D dla EPLAN, białe księgi 
i oprogramowanie do zarządzania temperaturą.

Kompleksowa, standardowa oferta produktów firmy nVent HOFFMAN została 
stworzona w taki sposób, by była odpowiednia dla wielu różnych środowisk i 
zastosowań.
Oferta obejmuje obudowy ze stali miękkiej i stali nierdzewnej, montowane na ścianie 
i stojące, konsole, interfejs człowiek-maszyna, obudowy poliestrowe, obudowy 
zewnętrzne z aluminium, oraz skrzynki zaciskowe ze stali miękkiej, stali nierdzewnej i 
tworzyw sztucznych, a także zarządzanie temperaturą i okablowaniem.

Każda linia produktów różni się konstrukcyjnie, co w połączeniu z szeroką gamą 
akcesoriów pozwala tworzyć różne konfiguracje obudów. Wszystkie konstrukcje 
w ramach jednej linii produktu zaprojektowane są wokół jednej platformy, a zatem 
wszystkie akcesoria mogą być zastosowane w każdej obudowie w danej linii, 
niezależnie od materiału z którego obudowa jest zrobiona. To znacznie upraszcza 
budowę obudowy i przyśpiesza jej montaż. Obudowy używane są w wielu różnych 
środowiskach dla zastosowań takich jak dystrybucja energii, automatyzacja i 
sterowanie, oraz do maszyn.

Możliwość łatwej modyfikacji
Usługa szybkiego dostosowywania obudów do indywidualnych potrzeb klienta 
(Express Customization) dostępna jest w lokalnych centrach serwisowych w całej 
Europie i obejmuje obróbkę standardowych produktów firmy, z dostawą w ciągu kilku 
dni.

Zaawansowane dostosowywanie produktów firmy [Advanced Customization], odbywa 
się w naszej fabryce i obejmuje wykonywanie otworów, gwintowanie, wycinanie, 
zwiększanie odporności na korozję, niestandardowe kolory, panele z nadrukiem, 
przezroczyste okna, żaluzje wentylacyjne, spawanie śrub i inne usługi. Firma zawsze 
oferuje konkurencyjne terminy realizacji zamówień wraz z usługami takimi jak 
certyfikacja i magazynowanie zmodyfikowanych produktów.

nVent HOFFMAN skupia się na trzech czynnikach rozwoju 
Czynniki rozwojowe firmy nVent HOFFMAN - szybki montaż, optymalna ochrona i 
atrakcyjne wzornictwo - powodują, że tworzymy optymalne obudowy, które dokładnie 
odpowiadają Państwa wymaganiom.

 � Łatwy i szybki montaż obudów firmy nVent HOFFMAN pozwala zaoszczędzić 
czas. Na przykład szacuje się, że, w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami, 
można zaoszczędzić 12 minut czasu montażowego przy łączeniu dwóch obudów 
w zabudowie szeregowej Oszczędność czasu uzyskuje się, stosując zatrzaskowe 
panele boczne, wsporniki zatrzaskowe, lub systemy profili zatrzaskowych dla 
różnych akcesoriów. W większości przypadków nie ma potrzeby stosowania 
nakrętek klatkowych ani narzędzi.

 � Optymalna ochrona jest najważniejsza ponieważ obudowa używana jest 
do ochrony urządzeń elektrycznych oraz ludzi pracujących przy obudowie. 
nVent HOFFMAN oferuje wysoką ochronę przed czynnikami zewnętrznymi dzięki 
skutecznemu systemowi zamykania i uszczelkom o niskiej absorpcji wody. 
Jednym z przykładów jest linia standardowych, obudów do zabudowy szeregowej, 
w których poziom ochrony można zwiększyć do IP66. Innym przykładem są 
obudowy ze stali nierdzewnej 316, które wyposażone są w uszczelkę silikonową w 
celu optymalizacji ochrony w wymagających środowiskach. 

 � Konstrukcja jest również ważna. Pod uwagę brane są wszystkie aspekty formy, 
dopasowania oraz funkcjonalności w celu zoptymalizowania obudów i akcesoriów 
i uzyskania jak najlepszego, wizualnie atrakcyjnego rozwiązania.

Niniejsza broszura podzielona jest 
na cztery części:

Konfiguratory

 � Standardowe produkty

 � Zindywidualizowane produkty

Elektrotechnika

 � EPLAN P8 2.6 lub wyżej, 2D 
makr

 � EPLAN Pro Panel, 3D makr

Inżynieria mechaniczna

 � 100 formatów rysunków 
bazowych

Wsparcie

 � Zarządzanie temperaturą

 � Białe księgi

 � Animowana instrukcja 
montażowa

 � MyEldon 
(Strefa klienta firmy 
nVent HOFFMAN)

Standardowe produkty

Ekspresowa modyfikacja

Zaawansowana modyfikacja

Oferta produktów firmy nVent HOFFMAN 
obejmuje szeroką gamę produktów 
standardowych i akcesoriów, z 
możliwością modyfikacji dzięki usłudze 
Express Customization i Advanced 
Customisation.
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Narzędzia wsparcia   |   Konfigurator

Wypróbuj prosty w obsłudze 
konfigurator produktów firmy 
nVent HOFFMAN

Nasz konfigurator produktów pozwala sprecyzować dokładnie jaką obudowę 
potrzebujesz do swoich komponentów i sprzętu. 

Konfigurator zintegrowany jest ze strefą klienta firmy nVent HOFFMAN, 
MynVent HOFFMAN, i pozwala na konfigurację zarówno standardowych, jak i 
niestandardowych obudów i akcesoriów.

Aby zapewnić bezbłędną konfigurację naszych produktów, konfigurator uwzględnia 
zarówno nasze możliwości jak i ograniczenia produkcyjne. Oznacza to, że podczas 
konfiguracji obudów niestandardowych dostępne są tylko te opcje, które jesteśmy w 
stanie zapewnić w naszym procesie produkcyjnym.

Konfigurator generuje wyceny szybko i płynnie. Inteligentny system podaje prawidłowy 
numer pozycji w przypadku próby wyboru akcesorium, które nie pasuje do wybranej 
obudowy.

Konfigurator jest łatwy i logiczny w użyciu: 

 � Potrzebna obudowa i akcesoria wybierane są w kolejności, z możliwością 
określenia wymagań pod względem odpowiedniego wykończenia, sposobu 
montażu lub obróbki.

 � Po wprowadzeniu wszystkich danych do systemu, wycena zostaje wygenerowana 
za pomocą jednego kliknięcia;

 � Podana cena uwzględnia wszystkie określone warunki handlowe;

 � Aby złożyć zamówienie, wystarczy podać numeru oferty wygenerowany w 
procesie konfiguracji;

 � Powtórne zamówienia można złożyć w łatwy sposób, ponieważ każdy przedmiot, 
oraz cała dokumentacja techniczna zapisane są w systemie. 

Wszystkie wyceny utworzone w systemie zapisywane są automatycznie w 
MynVent HOFFMAN i są dostępne w dowolnym momencie.

Zeskanuj kod aby 
uzyskać dostęp do 
MynVent HOFFMAN:
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Narzędzia wsparcia   |   Elektrotechnika

Każda obudowa dostępna w wersji 2D pokazana jest w kilku wariantach, w tym 
frontowym, płyty montażowej, górnym i dolnym, prawym i lewym.

Wszystkie akcesoria z jedną lokalizacją umieszczone są automatycznie w 
obudowie. Te z kilkoma lokalizacjami wstawiane są za pomocą inteligentnej 
siatki, która może być nałożona, na przykład, na wzór otworów ramy w obudowie 
stojącej.

Każde makro 3D dostępne jest w dwóch wariantach, z drzwiami lewo i prawostronnymi. 
To oszczędza czas, ponieważ makra nie muszą być przerabiane przy zmianie pozycji 
drzwi. Makro 3D zawiera optymalny poziom złożoności aby uniknąć pokazywania 
nieistotnych szczegółów komplikujących pracę.

Zarządzanie Częściami obejmuje wszystkie istotne i rzetelne dane, takie jak numer 
artykułu oraz numer referencyjny EAN, certyfikaty, karty katalogowe, wymiary i 
wagi, przestrzeń montażową i inne. Akcesoria znajdują się w części Zarządzanie 
Częściami i są powiązane z odpowiednią obudową.

Ograniczenia zostały zdefiniowane w celu uniknięcia niekompatybilnych operacji 
maszynowych, które mogłyby spowodować uszkodzenie produktu lub maszyny do 
jego modyfikacji.

Akcesoria, które wymagają obróbki, obejmują szablon obróbki w celu skrócenia 
czasu i uniknięcia błędów. Jednym z przykładów jest przygotowanie do montażu 
wentylatorów filtrujących.

Oszczędzaj czas 
z biblioteką firmy 
nVent HOFFMAN 
dla EPLAN 

Komponenty, takie jak elektroniczne 
obwody, procesory sygnałów cyfrowych, 
mikrokontrolery i sterowniki PLC 
używane do systemów sterowania są 
zazwyczaj umieszczane w obudowie w 
celu ich zabezpieczenia w wymagających 
środowiskach.

Prawdopodobnie używasz CAE, który 
może obejmować EPLAN. Początkowo te 
oprogramowanie służyło jako narzędzie 
do tradycyjnego projektowania układów 
elektrycznych, ale po uruchomieniu 
nowego dodatku o nazwie Pro Panel, 
inżynieria elektryczna i mechaniczna 
zostały połączone.

Jedna z wielu inicjatyw firmy 
nVent HOFFMAN mająca pomóc w 
procesie inżynieryjnym, to oszczędzającą 
czas biblioteka dla EPLAN. Biblioteka 
obejmuje:

 � Makra 2D dla osób pracujących z 
EPLAN P8 w wersji 2.6 lub nowszej;

 � Makra 3D dla tych, którzy pracują z 
dodatkiem Pro Panel;

 � Kompletna baza danych “Zarządzanie 
Częściami” z informacjami 
technicznymi, arkuszami danych i 
listą odpowiednich akcesoriów dla 
każdej obudowy.

Korzystając z biblioteki, mogą Państwo 
zwiększyć swoją produktywność. 
Budowanie obudów stanie się również 
bardziej wydajne.

Zeskanuj kod aby uzyskać 
dostęp do strony EPLAN 
firmy nVent HOFFMAN:
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Narzędzia wsparcia   |   Inżynieria mechaniczna

Rysunki bazowe dla inżynierii mechanicznej Skorzystaj z naszego narzędzia do  
Zarządzania Temperaturą

Gdy zachodzi potrzeba modyfikacji lub umieszczenia obudowy w rysunku 
projektowym maszyny lub systemu, wymagany jest rysunek bazowy. 
nVent HOFFMAN oferuje ponad 100 formatów rysunków bazowych aby ułatwić 
pracę nad projektem. 

Często, konieczne jest stworzenie rysunku standardowej obudowy, która ma być 
modyfikowana albo przez dodanie akcesoriów i/lub części, albo przez wymianę 
części charakterystyki obudowy. Modyfikacje te są zazwyczaj dokonywane przez 
firmę nVent HOFFMAN lub, sporadycznie, przez naszych klientów.

Rysunki bazowe są idealne zarówno dla konstruktorów maszyn, kiedy obudowa 
będzie zintegrowana z maszyną, jak również dla inżynierów, którzy muszą umieścić 
obudowę w określonym miejscu.

Rysunek bazowy można przekonwertować do żądanej aplikacji CAE, takiej jak 
AutoCAD Electrical lub SEE Electrical.

Aby sprostać wymaganiom inżynieryjnym, nVent HOFFMAN oferuje zarówno rysunki 
o niskiej, jak i wysokiej złożoności. Żeby wybrać rysunek, należy przejść do strony 
internetowej nVent HOFFMAN, wybrać wymaganą jakość a następnie wybrać rysunek 
z listy wszystkich dostępnych formatów rysunków.

nVent HOFFMAN pracuje z modelami parametrycznymi, które mogą wygenerować 
dowolny format rysunku, widoczne na liście po prawej stronie, o różnych poziomach 
szczegółowości dla aplikacji CAD. Oferujemy Państwu ponad 100 bazowych 
formatów w kilku wersjach. W celu pobrania bazowego formatu rysunku należy 
przejść do eKatalogu firmy nVent HOFFMAN i wybrać potrzebny przedmiot. 

Narzędzia wsparcia   |   Wsparcie

Przy wymiarowaniu urządzeń chłodzących lub grzewczych do szaf sterowniczych, 
narzędzie dostarcza rozwiązanie, które zapewni, że temperatura wewnątrz obudowy 
nie spadnie poniżej lub nie przekroczy wymaganych limitów.

Narzędzie oblicza wymagania w zakresie sterowania klimatem, w tym odprowadzania 
ciepła z obudowy komponent po komponencie i generuje rozwiązania zarówno do 
zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Narzędzie poleca także szeroki wachlarz urządzeń do modulacji i pomiarów 
temperatury lub wilgotności takich jak klimatyzatory, wymienniki ciepła, wentylatory 
filtrujące, chłodnice wirowe, grzejniki, termostaty i higrostaty. Uwzględnia przy tym 
wielkość obudowy, a także warunki środowiskowe, w jakich będzie działać. 

Oto kilka cech:

 � Funkcja “Zapisz” i “Pobierz”;

 � Lepsza prezentacja danych;

 � Powody, dla których rozwiązanie nie może zostać zastosowane, są 
wyszczególnione;

 � Wyniki grzewcze podzielone są na “Wymagane w celu uniknięcia kondensacji” 
oraz “Wymagane w celu utrzymania temperatury wewnętrznej powyżej minimalnej 
wymaganej temperatury”; 

 � Opcja wyboru napięcia dla chłodnic i grzejników;

 � Opcja wyboru akcesoriów do chłodnic wirowych.

Po uzyskaniu przez narzędzie wszystkich istotnych danych i po zakończeniu obliczeń, 
generowana jest szczegółowa informacja dotycząca wymaganego ogrzewania i 
chłodzenia. 

Podsumowując, narządzie “ 
Zarządzanie Temperaturą” firmy 
nVent HOFFMAN:

 � Przyspieszy prace inżynieryjne i 
wymiarowe;

 � Pomoże uniknąć nadmiernego 
lub niedostatecznego 
wymiarowania;

 � Przedstawi optymalne 
rozwiązanie termiczne dla 
danego projektu;

 � Zagwarantuje, że oszacowania 
wygenerowane przez narzędzie 
są zgodne z wymaganiami  
IEC-60890 i IEC-61439.

Zeskanuj kod aby uzyskać 
dostęp do narzędzia do 
Zarządzania Temperaturą 
firmy nVent HOFFMAN:
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Narzędzia wsparcia   |   Wsparcie

Nasze białe księgi pomogą Państwu 
zgłębić konkretne zagadnienia

Jest sporo kwestii, które to inżynierowie muszą brać pod uwagę przy doborze i 
specyfikacji obudowy. W naszych białych księgach, dostępnych na naszych lokalnych 
stronach internetowych, zebraliśmy kilka bardziej szczegółowych informacji na 
tematy związane z obudowami. 

Nowe białe księgi publikowane są regularnie, a poniżej znajdą Państwo kilka 
przykładów.

 � Uziemienie: Ten dokument przedstawia uziemienie i jego rolę w ochronie 
personelu i sprzętu, zapewniając integralność paneli elektrycznych;

 � Łączenie i podnoszenie: W niniejszym artykule przedstawiono maksymalny 
ładunek, jaki można podnieść dla obudowy wolno-stojącej i obudowy w zabudowie 
szeregowej;

 � Środowiska podatne na trzęsienia ziemi: w tym dokumencie wyszczególniono 
różne konfiguracje obudów i ich wydajność w strefach sejsmicznych i 
środowiskach podatnych na silne drgania;

 � Ładowność: Ten dokument definiuje maksymalne obciążenie dozwolone dla 
obudów stojących i naściennych wraz z płytą montażową, panelami i profilami;

 � Zaawansowane dostosowywanie: Wszystkie dostępne możliwości 
dostosowywania zaprezentowane są w tym dokumencie. Przykłady obejmują 
specjalne wymiary dostępne dla każdej linii obudów oraz ograniczenia wynikające 
z procesu produkcyjnego lub certyfikacji firmy nVent HOFFMAN. Opisane 
alternatywy dostosowania obejmują obróbkę mechaniczną, wykończenie, 
urządzenia montażowe, montaż i drukowane panele; 

 � Informacje techniczne: Ten dokument zawiera ogólne informacje na temat 
obudów, takie jak korzyści i wady różnych materiałów, stopnie ochrony w 
zależności od norm, najczęściej stosowane certyfikaty itp;

 � Obliczanie rozpraszania ciepła: Różnicę między temperaturą zewnętrzną i 
wewnętrzną można obliczyć dla każdej obudowy biorąc pod uwagę rodzaj 
instalacji np. wolno-stojąca, podtynkowa, stojąca przy ścianie, jak również 
ciepło rozproszone wewnątrz obudowy. Na podstawie wyników można określić, 
czy aktywne chłodzenie jest wymagane. Ta biała księga wyjaśnia metodę 
obliczania i przedstawia tabele dla każdego asortymentu produktów. W tabelach 
przedstawiono maksymalne ciepło, które może zostać odprowadzone z wnętrza 
obudowy żeby ograniczyć wzrost temperatury do 20ºK;

 � System ryglowania: ten dokument przedstawia system ryglowania firmy 
nVent HOFFMAN dla obudów stojących i naściennych i sposób w jaki zamki mogą 
być łączone z różnymi wkładkami firmy nVent HOFFMAN lub wkładkami innych 
firm;

 � System malowania proszkowego: W tej białej księdze dowiedzą się Państwo 
więcej na temat standardowego procesu malowania proszkowego firmy 
nVent HOFFMAN. Opisuje ona poziom odporności na korozję, okresowe testy 
przeprowadzane w celu zagwarantowania stałej jakości i nie tylko. Inne farby 
proszkowe dostępne na zamówienie, np. farby używane w wymagających 
środowiskach są również opisane.

Zeskanuj kod by uzyskać  
dostęp do białych ksiąg 
firmy nVent HOFFMAN.
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“MynEldon” to twoja cyfrowa arena z firmą nVent HOFFMAN

Strefa klienta nVent HOFFMAN nazywa się MynVent HOFFMAN. MynVent HOFFMAN 
dostępna jest na wszystkich naszych lokalnych stronach internetowych i 
oferuje doskonałą funkcjonalność oraz wiele przyjaznych dla użytkownika 
narzędzi cyfrowych, zarówno dla istniejących, jak i potencjalnych klientów. W 
MynVent HOFFMAN znajdziecie Państwo konfigurator produktów dla standardowych i 
niestandardowych obudów, a także szereg przydatnych informacji na temat obudów i 
akcesoriów firmy nVent HOFFMAN.

Animowana instrukcja montażu dla ułatwienia prac montażowych

Czytelne instrukcje są pomocne dla każdego personelu montażowego i przyczyniają 
się do szybszego i bezbłędnego montażu. Na naszym kanale YouTube zebraliśmy 
nasze animowane instrukcje montażowe pod hasłem “Animowane Instrukcje 
Montażowe Firmy nVent HOFFMAN” [EN - “nVent HOFFMAN Animated Mounting 
Instructions”]. 

Więcej wskazówek na temat 
sprawnego korzystania z obudów

Narzędzia wsparcia   |   Wsparcie
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