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W  przypadku szaf rozdzielczych, 
z których zasilane są linie technologicz-
ne oraz inne urządzenia i maszyny elek-
tryczne, zabezpieczenie główne rozdziel-
nicy często posiada wartość większą od 
100 (125) A, a tym samym zastosowane 
w niej ograniczniki warystorowe typu 
2 – zgodnie z wymaganiami producen-
ta – potrzebują dobezpieczenia. Tym sa-
mym wydłużają się przewody przyłącze-
niowe, co może mieć niekorzystny wpły-
wa na zapewniany przez SPD poziom 
ochrony. Przewody stosowane do połą-
czenia SPD typu 2 powinny być możli-
wie najkrótsze, o długości poniżej 0,5 m. 
Przestrzeganie tego wymogu jest bardzo 
ważne, gdyż stosowanie dłuższych po-
łączeń wprowadza do chronionej części 
instalacji przepięcia o znacznych war-
tościach. Przykłady napięć rejestrowa-
nych w układzie składającym się z SPD 
typu 2 z dołączonymi przewodami o róż-
nych długościach przy przepływie prą-
du wyładowczego o wartości szczyto-
wej 5 kA i kształcie 8/20 przedstawiono 
na rysunku 3.

Nowa edycja norm PN-HD 60364-5-
534:2016 zwraca uwagę na wpływ dłu-
gości przewodów przyłączeniowych 
na rzeczywisty poziom ochrony – na 
długości 1 m przewodu prostoliniowe-
go, przez który przepływa prąd roz-
ładowczy 10 kA (8/20), otrzymujemy 
spadek napięcia około 1000 V. Dlate-
go zgodnie z zapisami normy należy 
zadbać, aby całkowita długość przewo-
dów między punktami przyłączenia 
zespołu SPD (ogranicznik wraz z ze-
wnętrznym dobezpieczeniem) nie była 
większa niż 0,5 m (rys. 4.).

Zastosowanie prawidłowo dobrane-
go „dobezpieczenia” ogranicznika prze-
pięć powoduje jednak zajęcie większej 
powierzchni przestrzeni wewnątrz roz-
dzielnicy. Należy również uwzględnić 

Współczesne obiekty biurowo-
-produkcyjne to budynki o wy-

sokich standardach, wyposażone 
w nowoczesne systemy sterowania 
procesami produkcji. Automatyczne 
linie produkcyjne i roboty przemysło-
we wymagają zasilania energią elek-
tryczną o  odpowiednich parame-
trach. Jednocześnie pracujące na hali 
maszyny i urządzenia same mogą sta-
nowić źródła zakłóceń, jakimi są prze-
pięcia. Ustanowione w  roku 2016 
nowe edycje arkuszy 443 i 534 normy 
60364 zmieniły wymagania w zakre-
sie stosowania SPD w instalacji elek-
trycznej. Stąd też zapewnienie bez-
piecznej i nieprzerwanej pracy urzą-
dzeń na hali produkcyjnej przy 
jednoczesnym spełnieniu zapisów 
normy wymaga zastosowania no-

też dodatkowe okablowanie wewnątrz 
szafki, które może powodować trudno-
ści w spełnieniu wymagań normatyw-
nych w zakresie maksymalnej długości 
przewodów przyłączeniowych dla SPD. 
Konieczność stosowania dodatkowych 
zabezpieczeń zewnętrznych prowadzi 
do zwiększenia kosztów związanych 
z wymiarami rozdzielnicy oraz kosz-
tu dodatkowych materiałów (rys. 5.).

Prostym sposobem pozwalającym 
na ominięcie tych niedogodności oraz 

wych rozwiązań w zakresie budowy 
SPD.

W rozległym obiekcie przemysłowo-
-biurowym energia elektryczna dostar-
czana jest do wielu odbiorników, na-
wet bardzo odległych od rozdzielnicy 
głównej. W celu ułatwienie rozdziału 
energii w obiekcie zastosowano wiele 
rozdzielnic oddziałowych, z których 
zasilane są skrzynki, puszki lub gniaz-
da dostarczające energię elektryczną 
do urządzeń. Schemat zasilania takie-
go obiektu pokazano na rysunku 1.

Zgodnie z wymaganiami strefowej 
koncepcji ochrony LPZ budynek taki 
wymaga zastosowania wielostopnio-
wej ochrony przepięciowej za pomo-
cą skoordynowanego ze sobą energe-
tycznie układu ograniczników przepięć 
typu T1, T2, T3.
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Rys. 1.   Schemat zasilania obiektu 
produkcyjno-biurowego
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Rys. 2.   Schemat wielostopniowej 
ochrony przepięciowej w sie-
ci zakładu przemysłowego 
oraz przykładowe ograniczniki 
przepięć (DEHNvenCI, DEHN-
guard CI oraz DEHNrail)
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Rys. 4.   Podłączenie SPD – dopuszczalna długość przewodów łączeniowych 

Rys. 3.   Rzeczywisty poziom ochrony w obwodzie SPD typu 2 + przewody, przy 
przepływie prądu udarowego 5 kA 8/20
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spełnienie wszystkich wymogów za-
wartych w normach jest zastosowanie 
ograniczników przepięć z wbudowa-
nym bezpiecznikiem. W tym przypad-
ku producent podaje „wytrzymałość 
zwarciową” warystorowych ograniczni-
ków przepięć typu 2 (najczęściej 25 kA), 
którą należy porównywać ze spodzie-
wanym prądem zwarciowym w plano-
wanym miejscu jego zainstalowania.

W  przypadku zastosowania ogra-
niczników przepięć z wbudowanym 
bezpiecznikiem nie ma żadnych in-
nych dodatkowych wymagań co do 
zabezpieczenia poprzedzającego ogra-
nicznik w instalacji. Rozwiązanie to jest 
przyjazne dla użytkownika, ponieważ 
nie występuje konieczność stosowania 
jednego z dodatkowych zewnętrznych 
elementów jakim jest „dobezpieczenie” 
ogranicznika przepięć.

Modułowe ograniczniki z  rodziny 
DEHNguard ... CI (rys. 6.) stanowią funk-
cjonalne połączenie ochrony przepięcio-
wej i bezpiecznika w typowej szerokości 
tylko 1 modułu i typowych wymiarach. 
Układ połączeń wewnętrznych modu-
łu ochronnego zawiera tzw. „bezpiecz-
nik dodatkowy” oraz warystor z tlen-
ku cynku i układ kontrolno-odłączają-
cy Thermo Dynamic Control. Podwójna 
funkcja układu kontrolno-odłączającego 
„Thermo Dynamic Control“ polega na 
kontroli temperatury powierzchni wa-
rystora oraz na reagowaniu na przecią-
żenie prądem udarowym. Odłączenie 

SPD od instalacji może nastąpić nieza-
leżnie w wyniku zadziałania bezpiecz-
nika lub układ kontrolno-odłączające-
go. To rozwiązanie łączy w sobie nadzór 
na warystorem z wymaganiami bezpie-
czeństwa. Po odłączeniu zmienia się ko-
lor wskaźnika na czerwony oraz nastę-
puje zmian stanu zestyku FM. Nie ma 
więc potrzeby stałej kontroli stanu bez-
pieczników stanowiących dobezpiecze-
nie SPD (częste oględziny przez służby 
utrzymania ruchu). Takie rozwiązanie 
pozwala na oszczędność miejsca w tab-
licy rozdzielczej wszędzie tam, gdzie prą-
dy zwarciowe nie przekraczają warto-
ści 25 kArms, nie tracąc nic z parametrów 
ochrony przepięciowej.

Widok ogranicznika DEHNguard     
MCI  oraz jego parametry przedstawia 
rysunek 7.

Zastosowanie tego ogranicznika daje 
pewność energetycznej koordynacji 
z kolejnymi ogranicznikami, z urządze-
niem końcowym, układami ochronny-

mi w urządzeniu końcowym. Ogranicz-
niki przepięć DEHNguard M CI wystę-
pują w wersjach zarówno jedno-, jak 
i  wielobiegunowych dopasowanych 
do wszystkich układów sieci (TN, TT, 
TNC, TNS). Każdy z tych ograniczników 
może być wyposażony w zdalną sygna-
lizację stanu ogranicznika (uszkodzenie 
wkładki, wyjęcie modułu) realizowaną 
przez bezpotencjałowe zestyki przełącz-
ne (3 styki) – dodatkowe oznaczenie 
FM. Zastosowanie specjalnych adapte-
rów pozwala na montaż ogranicznika 
bezpośrednio na szynach prądowych 
rozdzielnicy, a tym samym zmniejsza 
długość przewodów łączeniowych. 
Na rys. 8 pokazano przykład monta-
żu ogranicznika DEHNguard®  M  CI 
w szafie zasilającej linię technologicz-
ną, w której zabezpieczenie główne sta-
nowi wyłącznik o prądzie znamiono-
wym 400 A. Bez tego rozwiązania, jak 
pokazano poniżej, konieczne byłaby za-
budowa dodatkowego rozłącznika wiel-
kości 00 (z bezpiecznikami 125 A) oraz 
wykonanie znacznie dłuższych połą-
czeń.

Jak widać ograniczniki przepięć 
z wbudowanym bezpiecznikiem zapew-
niają dodatkowe bezpieczeństwo oraz 
pewność pracy przy projektowaniu i wy-
konywaniu systemów ochrony przepię-
ciowej w instalacji w elektrycznych.

Ograniczniki przepięć z wbudowa-
nym zabezpieczeniem przeciążenio-
wym firmy DEHN zapewniają:
�� oszczędność miejsca w szafach roz-
dzielczych,
�� krótsze długości przewodów łącze-
niowych niż dopuszczalne w normie 
PN-HD 60364-5-534,

�� oszczędność czasu przy planowaniu 
i montażu,

�� zintegrowany nadzór nad wewnętrz-
nym zabezpieczeniem.
Ponadto nie wymagają one posiada-

nia szczegółowej wiedzy na temat kry-
teriów doboru zabezpieczenia nadprą-
dowego dla ograniczników, ponieważ 
zostało to już uwzględnione i dopaso-
wane przez producenta.

Więcej informacji na temat ogranicz-
ników DEHNguard… M CI (FM) moż-
na znaleźć na stronie www.dehn.pl lub 
u doradców technicznych firmy DEHN.
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Rys. 5.   Rozdzielnica oddziałowa w za-
kładzie przemysłowym – SDP 
typu 2 z prawidłowo dobra-
nym dobezpieczeniem

Rys. 6.   Warystorowy SPD typu 2 z funkcją Thermo Dynamic Control oraz we-
wnętrznym bezpiecznikiem (CI)

Rys. 7.   DEHNguard® M CI – modułowy ogranicznik przepięć typu 2 z wbudowanym 
bezpiecznikiem.

Rys. 8.   Przykład montażu ogranicznika DEHNguard M Ci na szynie TH 35mm oraz 
bezpośrednio na szynach rozdzielczych szafy

Dane techniczne

SPD wg PN-EN 61643-11 typ 2

Największe trwałe napięcie pracy AC UC 275 V

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) Iin 12,5 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) lmax 25 kA

Napięciowy poziom ochrony UP ≤ 1,5 kV

Maksymalny bezpiecznik dodatkowy zbędny

Nadzór nad bezpiecznikiem zintegrowany

Wytrzymałość zwarciowa 25 kAeff
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