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Sprzęt bezpieczeństwa Deltec
Sylwester Jężak

Oferta firmy Dehn obejmuje takøe ñ oprÛcz ogranicznikÛw przepiÍÊ oraz elementÛw instalacji piorunochronnych ñ sprzÍt bezpieczeÒstwa przeznaczony do prac w instalacjach nn, SN
i WN. Paleta produktÛw obejmuje rÛwnieø zestawy do czyszczenia rozdzielnic wnÍtrzowych nn
i SN pod napiÍciem.
stπpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza przyjÍcie
i upowszechnianie siÍ europejskich standardÛw, procedur i wymagaÒ
technicznych. Dotyczy to rÛwnieø sprzÍtu
do prac w instalacjach, w tym PPN.
UwzglÍdnienie obecnie tego faktu w planach zakupÛw moøe okazaÊ siÍ ekonomicznie uzasadnione, jeúli wziπÊ pod uwagÍ normalny okres eksploatacji tego typu
urzπdzeÒ. Zakup produktÛw nie spe≥niajπcych odpowiednich wymagaÒ moøe w ciπgu kilku lat spowodowaÊ koniecznoúÊ ich
wycofania z eksploatacji i nabycia nowych.

W

Ponadto, normy IEC/EN mÛwiπ o wycofywaniu z uøycia np. drπøkÛw z papieru
bakelizowanego i drπøkÛw z zakoÒczeniem metalowym, ktÛre znajdujπ siÍ jeszcze w powszechnym uøyciu. Niniejszy artyku≥ prezentuje sprzÍt bezpieczeÒstwa,
ktÛry spe≥nia wspomniane wymagania
norm IEC/EN, tj. posiada znak CE.

napiÍcia DC (3) w oparciu o DIN VDE
0682 Teil 411 (IEC 61243-1) i bezdotykowe wskaüniki napiÍcia (4) do sieci napowietrznych. Analogiczny podzia≥ ma miejsce wúrÛd drπøkÛw izolacyjnych, uziemiaczy itp.

Podzia≥ produktÛw

Firma Dehn oprÛcz produkcji prowadzi
rÛwnieø pe≥ny program badaÒ okresowych
sprzÍtu bezpieczeÒstwa w oparciu o w≥asne laboratoria. Skutkuje to dobrπ wspÛ≥pracπ z producentami rozdzielnic i wspÛlnym prowadzeniem badaÒ majπcych na ce-

Podstawowy podzia≥ asortymentu produkowanego przez firmÍ Dehn prezentuje
tabela 1. WyszczegÛlniono w niej dodatkowo dwuramienne dotykowe wskaüniki

Badania okresowe

Tab. 1. Podzia≥ asortymentowy wskaünikÛw napiÍcia >1 kV produkcji DEHN
Grupa
asortymentowa

Wskaüniki napiÍcia
wg IEC/EN 61243-1
(DIN VDE 0682 Teil
411)

Wskaüniki napiÍcia
wg DIN VDE 0681
Teil 4

Dwuramienne
wskaüniki napiÍcia
DC > 1 kV wg IEC
61243-1

Bezdotykowe
wskaüniki napiÍcia
wg DIN VDE 0681
Teil 1
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Typ
urzπdzenia

NapiÍcia znamionowe UN (kV)

CzÍstotliwoúÊ
znamionowa f (Hz)

PHE/J

3 ... 10 / 6 ... 20 / 15 ... 30
3 ... 30 prze≥πczalny 110

50 ... 60

ñ elektroniczne urzπdzenie wskazujπce
ñ wskaünik optyczny
ñ do uøytku wewnπtrz i na zewnπtrz
ñ do stosowania rÛwnieø przy opadach

PHE III

3 / 6 / 10 / 20 / 30 jak rÛwnieø
3 ... 10 / 6 ... 20 / 10 ... 30
3 ... 30 prze≥πczalny
6 ... 20 / 10 ... 30 komplet

50

ñ elektroniczne urzπdzenie wskazujπce
ñ wskaünik optyczny i akustyczny
ñ do uøytku wewnπtrz i na zewnπtrz
ñ do stosowania rÛwnieø przy opadach

PHE III/K

6 ... 20 / 10 ... 30
sonda bez drπøka izolacyjnego

50

PHE

3 / 6 / 10 / 20 / 30 / 60 / 110 / 150
jak rÛwnieø 3 ... 6 / 5 ... 10 / 10 ... 20 /
20 ... 30 i 30 ... 60

50 ... 60

PHE II

3 ... 6 / 10 ... 20 / 30 prze≥πczalny

50 ... 60

PHE

3 / 6 / 10 / 20 / 30 / 60 / 110 / 150 jak rÛwnieø
3 ... 6 / 5 ... 10 / 10 ... 20 / 20 ... 30 i 30 ... 60

50 ... 60

PHE II

3 ... 6 / 10 ... 20 / 30 prze≥πczalny

50 ... 60

PHE ñ
zestaw

10 / 20

50 ... 60

PHG II

6 / 10 / 20

50 ... 60

PHE/G

HSA 194

1 ... 7,5

110 ... 380

NapiÍcie sta≥e

50

Dzia≥anie, zastosowanie

ñ elektroniczne urzπdzenie wskazujπce
ñ wskaünik optyczny
ñ do uøytku wewnπtrz i na zewnπtrz
ñ przy opadach nie stosowaÊ

ñ elektroniczne urzπdzenie wskazujπce
ñ wskaünik optyczny
ñ do uøytku wewnπtrz i na zewnπtrz
ñ do stosowania rÛwnieø przy opadach

ñ wskaünik jarzeniowy
ñ tylko do uøytku wewnπtrz
ñ dwupolowy (jedno-/dwuramienny)
ñ elektroniczne urzπdzenie wskazujπce
ñ wskaünik optyczny
ñ do uøytku wewnπtrz i na zewnπtrz
ñ do stosowania rÛwnieø przy opadach (np. dla
kolei i metra)
ñ bezdotykowy
ñ elektroniczne urzπdzenie wskazujπce
ñ wskaünik optyczny i akustyczny
ñ na zewnπtrz, linie napowietrzne
ñ do stosowania rÛwnieø przy opadach
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Tabela 2. DobÛr wskaünikÛw napiÍcia produkcji Dehn do wybranych typÛw
rozdzielnic (rozdzielnice wg DIN VDE 0101 Abschnitt 3.2 wzgl. DIN VDE 0670 Teil 6)
NapiÍcia
znamionowe UN

Typ rozdzielnicy
Systemy BA/BB, BAX, BD

10 ... 30 kV

ABB

Zalecane wskaüniki
napiÍcia DEHN
PHE, PHG II i PHV
PHE (wykonania N)
i PHG II

System BC
AEG

GS10, GSD10, GSH10

10 ... 30 kV

PHE, PHG II i PHV

BELUK

BRS

20 kV

PHV z sondπ
Art.-Nr. 759 122

ZE3/4, ZE7/8, ZK4/5, ZK8 L7.6,
ZS 1

10 ... 30 kV

PHE, PHG II i PHV

Calor-Emag

ZW1

PHE (wykonania N)
10 kV

PHE z sondπ
Art.-Nr. 766 916

10 ... 20 kV

PHE, PHG II i PHV

Mipak, Minor, Minex, RKL, ZLDT,
TSL, TSLG, FT600, FT750, FL,
FK600, FK750, SK400, BS600,
HS24, LDTC

10 ... 20 kV

PHE, PHG II i PHV
wzgl. sonda PHE
Art.-Nr. 766 916 lub
sonda PHV Art.-Nr. 759
111 dla typu Mipak

W600, W750, F600, KS400/475,
D600 (pola ≥πcz. VBEW), BS600,
D1200, A, B, C, E

10 ... 30 kV

PHE, PHG II i PHV
wzgl. sonda PHV
Art.-Nr. 759 122 dla typu
D600

Eimers

EKS 10 N, ES 20 N, ES 10 N, EMS
12.190

10 ... 20 kV

PHE, PHG II i PHV

F&G

HGKN, EA, MA, KE, EF, WA, KHGK

10 ... 20 kV

PHE, PHG II i PHV

Holec-Hazemeyer

Magnefix, MD4, MF i MY

10 kV

PHE z sondπ
Art.-Nr. 766 919

Pfisterer

MAG

10 kV

PHE z sondπ P2/10

Klˆpper

KMG

10 ... 20 kV

PHE, PHG II i PHV

KH10, KHS10d, KHS10dp, KHS17I,
10 ... 30 kV
KHS17II, KHS20, KHS30

PHE, PHG II i PHV

KES10

PHE z sondπ
Art.-Nr. 766 916 PHV
z sondπ Art.-Nr. 759 111

Krone

Miebach

AS, HUK, TE, TSE, DSS, ASR

10 ... 20 kV

PHE, PHG II i PHV

Ritter

GT1, GT3

6 ... 30 kV

PHE, PHG II i PHV

Sachsenwerk/AEG

FK (A,C,E,F), WZK, FRA, WK (A, B,
6 ... 30 kV
C, E), WDS, R, WBA, FC

PHE, PHG II i PHV

8 BD, 8 CK

6 ... 30 kV

PHE z wymiennymi
elektrodami (8 BD:
Art.-Nr. 076 153, 8 CK:
Art.-Nr. 076 339)

8 BK 20, 8 BJ 20, 8 BK 30, 8 AA 10

6 ... 20 kV

PHE, PHG II i PHV

Wickmann

DZ-Schaltschrank

20 kV

PHE, PHG II i PHV

Ziegler

AZ-Zellen

10 ... 20 kV

PHE, PHG II i PHV

Siemens

lu podnoszenie bezpieczeÒstwa prac PPN.
Rezultat badaÒ to obustronne oúwiadczenia Dehn i producentÛw rozdzielnic okre-
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A

Driescher

K

Concordia Sprecher
PN 304, PN 306
+ Schuh

E

Isopond

úlajπce w≥aúciwy dobÛr wskaünikÛw napiÍcia do obs≥ugi wybranych typÛw rozdzielnic (tabela 2). Z uwagi na obecnoúÊ
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Rys. 1. Zestaw MS do czyszczenia pod napiÍciem do 30 kV rozdzielnic wnÍtrzowych ñ w kufrze stalowym

R

Producent
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a)

b)
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niemieckich producentÛw rozdzielnic rÛwnieø na rynku polskim takie potwierdzenie
moøe byÊ pomocne. Na øyczenie moøna
uzyskaÊ dodatkowo protokÛ≥ z badaÒ.

Zestawy do czyszczenia
rozdzielnic wnÍtrzowych MS, NS

Rys. 2. Zestaw NS do czyszczenia pod napiÍciem w instalacji elektrycznej nn (do 1 kV): a) widok ogÛlny zestawu, b) zestaw w kufrze z tworzywa z dodatkowymi úrodkami ochrony osobistej

a)

b)

Rys. 3. Zastosowanie rÛønych koÒcÛwek w czasie czyszczenia: a) z≥πcza, b) rozdzielnicy

a)

b)

Rys. 4. Czyszczenie pod napiÍciem: a) rozdzielnicy g≥Ûwnej i b) z≥πcza kablowego
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Oferta firmy obejmuje takøe zestawy do
czyszczenia na sucho rozdzielnic wnÍtrzowych pod napiÍciem ñ zestaw NS do 1 kV
oraz MS do 30 kV (15-60 Hz). Ich stosowanie opiera siÍ na wymogach normy europejskiej EN 50110-1: 1996 (DIN VDE
0105), ktÛra podaje m.in. wytyczne do prac
pod napiÍciem (PPN) zapewniajπce bezpieczeÒstwo i okreúla dobÛr w≥aúciwych úrodkÛw do poszczegÛlnych rodzajÛw prac.
Krajowe instrukcje wymagane do wykonywanie tych prac zosta≥y opracowane przed
dwu laty i sπ w normalnym uøyciu.
Samo czyszczenie odbywa siÍ poprzez
szczotkowanie zakurzonych czÍúci z rÛwnoczesnym wch≥anianiem kurzu przez odkurzacz. Zabrudzenia sπ usuwane przez
szczotki i zasysane do odkurzacza poprzez
kombinacjÍ rur izolacyjnych zestawu i wπø
ssπcy. W wyposaøeniu zestawu znajduje
siÍ kilka rÛønych szczotek, ≥πcznikÛw
i dysz. Te ostatnie s≥uøπ do wstÍpnego
zbierania zanieczyszczeÒ oraz do czyszczenia pod≥ogi. Do zestawu MS i NS potrzebny jest odkurzacz przemys≥owy np.
typ HG-1240 ERSV firmy Starmix lub innych producentÛw, jak np. K‰rcher, spe≥niajπcy nastÍpujπce wymagania:
ï prÍdkoúÊ powietrza 20 m/s (odkurzacz
przemys≥owy) i optyczny wskaünik kontroli wydajnoúci ssania,
ï úrednica wewnÍtrzna wÍøa ssπcego musi
byÊ > 30 mm a wnÍtrze wÍøa wolne od
czÍúci metalowych.
ï do czyszczenia pod napiÍciem nie wolno
uøywaÊ innych czÍúci wyposaøenia odkurzacza przemys≥owego.
Odkurzacz nie jest do≥πczony do zestawu, ale na øyczenie moøe byÊ dostarczony.
Kaødy element posiada etykietÍ, na ktÛrej podaje siÍ m.in. datÍ ostatniego badania
okresowego (pierwsze badanie u producenta), nazwÍ producenta, typ i nr katalogowy elementu, napiÍcie znamionowe,
znak CE.
Zestaw NS wystÍpuje w dwÛch wersjach: w trwa≥ym ale ciÍøszym kufrze metalowym i w kufrze z tworzywa, løejszym.
Szczotki i dysze obu zestawÛw o rÛønych kszta≥tach sπ specjalnie przystosowane do intensywnego czyszczenia z≥πcz kastyczeÒ 2007
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Dystrybucja w Polsce:
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Rys. 6. Praca z urzπdzeniem do uzupe≥niania
syciwa w g≥owicach kablowych pod napiÍciem

ul. Na StÍpce 1a
80-958 GdaÒsk
tel. (58) 320 77 83
fax (58) 320 77 31
e-mail: hanna.koniarska@zregdansk.pl
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cy z zestawem NS (do 1 kV) moøe przystπpiÊ kaøda osoba z uprawnieniami PPN do
1 kV. Praca z zestawem MS (do 30 kV)
wymaga przeszkolenia brygad PPN.
WspÛlne doúwiadczenia firm Elsic
i Dehn+Sˆhne zaowocowa≥y stworzeniem
marki Deltec, ktÛrej produkty s≥uøπ do pe≥nej konserwacji rozdzielnic pod napiÍciem. To takich prac przystosowane sπ
dwa nowe urzπdzenia:
ï zestaw do czyszczenia na mokro (do 30 kV)
usuwajπcy rÛwnieø t≥uste zabrudzenia
a stosowany po czyszczeniu na sucho.
Czyszczenie odbywa siÍ przez úcieranie
gπbkami zwiløonymi specjalnym úrodkiem czyszczπcym (rys. 5),
ï urzπdzenie uzupe≥niajπce syciwo w g≥owicach kabli olejowych pod napiÍciem
do 30 kV (rys. 6).

R

blowych, rozdzielnic oraz tablic rozdzielczych. Rury ssπce z uchwytem, przed≥uøenia i zestawy szczotek zaprojektowano
zgodnie z zasadami wykonywania urzπdzeÒ, ktÛre majπ pracowaÊ dotykajπc elementÛw pod napiÍciem (rys. 3). Pojedyncze czÍúci zestawu ≥πczy siÍ ze sobπ wtykowo w celu stworzenia odpowiednich
kombinacji do wykonania danego zadania,
co pozwala rÛwnieø na szybkπ wymianÍ
elementÛw. Przyk≥ad czyszczenia pod napiÍciem do 1 kV (przy pracy uøywa siÍ rÍkawic izolacyjnych) z≥πcza kablowego
oraz rozdzielnicy g≥Ûwnej przedstawia rysunek 4.
Oba zestawy spe≥niajπ wymagania norm
europejskich tj. posiadajπ znak CE. Do pra-

A

Rys. 5. Zestaw do czyszczenia Ñna mokroî rozdzielnic pod napiÍciem

