50
ogranicznik przepiÍÊ DEHNvenCI

Ogranicznik przepięć
DEHNvenCI
Krzysztof Wincencik

W roku 2012 firma Dehn wprowadzi≥a do swojej oferty ogranicznik przepiÍÊ typu 1 DEHNvenCI posiadajπcy wewnπtrz obudowy wbudowany bezpiecznik. Konstrukcja taka pozwala na spe≥nienie wymogÛw dotyczπcych maksymalnej d≥ugoúci przewodÛw ≥πczeniowych oraz uzyskanie znacznej oszczÍdnoúci miejsca w rozdzielnicy. W plebiscycie czytelnikÛw magazynu Elektrosystemy ogranicznik przepiÍÊ DEHNvenCI uzyska≥ tytu≥ ÑElektroprodukt Roku 2012î.
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obierajπc ograniczniki przepiÍÊ
(SPD) typu 1 w instalacji elektrycznej obiektu, naleøy uwzglÍdniÊ nastÍpujπce parametry:
ï maksymalne napiÍcie trwa≥ej pracy UC
uzaleønione od napiÍcia UO miedzy przewodem fazowym i neutralnym sieci niskiego napiÍcia oraz uk≥adu sieci,
ï wytrzyma≥oúÊ udarowπ zwiπzanπ z udarami prπdowymi pochodzπcymi od wy≥adowaÒ atmosferycznych ñ dobÛr w zaleønoúci od klasy ochrony przed wy≥adowaniami (poziom zagroøenia), kszta≥t fali
pierwszego prπdu udarowego odpowiadajπcy przebiegowi 10/350 μs (zgodnie
z zapisami normy PN-EN 62305-1),
ï zdolnoúÊ wy≥πczania zwarciowych prπdÛw
nastÍpczych o czÍstotliwoúci sieciowej.
Wszystkie te parametry powinny byÊ
podane przez producenta ogranicznikÛw
przepiÍÊ (SPD) na kartach katalogowych
urzπdzenia.

Dodatkowe bezpieczniki
Kolejnym czynnikiem, na ktÛry naleøy
zwrÛciÊ uwagÍ przy doborze SPD, jest
problem stosowania dodatkowych bez-

Rys. 1. Dobezpieczanie SPD typu 1
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Rys. 2. Ogranicznik przepiÍÊ DEHNvenCI to po≥πczenie parametrÛw ogranicznika DEHNventil i bezpiecznika

piecznikÛw w obwodzie ogranicznika.
W normie PN-HD 60364-5-534: 2012 znalaz≥ siÍ zapis, øe ochronÍ przed zwarciem
SPD zapewnia zabezpieczenie F2, ktÛre
moøna dobraÊ zgodnie z wartoúciami znamionowymi zalecanymi dla urzπdzenia zabezpieczajπcego nadprπdowego, ktÛre sπ
podawane w instrukcjach wytwÛrcy SPD.
Zabezpieczenie F2 moøna pominπÊ, jeøeli
charakterystyki bezpiecznika F1, bÍdπcego czÍúciπ instalacji, pozwalajπ na jego
skojarzenie z SPD ñ zgodnie z zapisami
zawartymi w instrukcjach wytwÛrcy SPD.
Tak wiÍc w prosty sposÛb moøna oceniÊ
koniecznoúÊ dobezpieczenia SPD ñ wystarczy porÛwnaÊ wartoúci znamionowych
prπdÛw IF1 zabezpieczeÒ nadprπdowych,
jakie wystÍpujπ przed ogranicznikami,
z dopuszczalnymi wartoúciami IDOP zalecanymi przez producenta. W zaleønoúci

od wynikÛw takiego porÛwnania naleøy
stosowaÊ uk≥ad:
ï IF1≤ IDOP ñ bez dodatkowych zabezpieczeÒ nadprπdowych,
ï IF1≥ IDOP ñ posiadajπcy dodatkowe zabezpieczenia nadprπdowe w≥πczone
w szereg z ogranicznikami.
Naleøy jednak pamiÍtaÊ, øe zainstalowanie dodatkowych bezpiecznikÛw powoduje, øe bÍdπ one rÛwnieø naraøone na dzia≥anie prπdu piorunowego i skutki dzia≥ania
tego prπdu bÍdπ analogiczne, jak w przypadku zabezpieczeÒ nadprπdowych g≥Ûwnych (zadzia≥anie lub nawet eksplozja).

Przewody przy≥πczeniowe
Przytoczona powyøej norma zwraca
rÛwnieø uwagÍ na koniecznoúÊ zapewnienia minimalnej d≥ugoúci przewodÛw przymarzec 2013
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Rys. 3. W przypadku montaøu samodzielnych ogranicznikÛw DEHNvenCI
z wbudowanym bezpiecznikiem moøna osiπgnπÊ oszczÍdnoúÊ wielkoúci
rzÍdu 75%
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≥πczeniowych ñ ca≥kowita d≥ugoúÊ po≥πczenia nie powinna przekraczaÊ 0,5 m, i w øadnym przypadku nie moøe byÊ wiÍksza
niø 1,0 m.
W przypadku ogranicznikÛw przepiÍÊ typu 1 instalowanych
w duøych obiektach przemys≥owych, administracyjno-biurowych,
centrach handlowych, gdzie ñ zgodnie z zaleceniami producenta
SPD ñ naleøy zainstalowaÊ dobezpieczenie ogranicznikÛw przepiÍÊ, spe≥nienie wymogu zapewnienia d≥ugoúci przewodÛw <1 m
jest bardzo trudno lub praktycznie niewykonalne.
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Rys. 4.
Oznaczenie
Ñfunkcji falochronuî
(WBF)

Ogranicznik przepiÍÊ DEHNvenCI
Aby temu zaradziÊ, firma Dehn w 2012 roku wprowadzi≥a
do swojej oferty ogranicznik przepiÍÊ typu 1 posiadajπcy wewnπtrz obudowy wbudowany bezpiecznik. DziÍki temu moøliwe
jest ≥atwiejsze spe≥nienie wymogÛw normatywnych dotyczπcych
maksymalnej d≥ugoúci przewodÛw ≥πczeniowych oraz uzyskiwana jest znaczna oszczÍdnoúÊ miejsca w rozdzielnicy.
Ogranicznik przepiÍÊ DEHNvenCI ≥πczy w sobie parametry
elektryczne ogranicznika kombinowanego DEHNventil uzupe≥nione o wewnÍtrzne zintegrowane zabezpieczenie nadprπdowe.
DziÍki temu w instalacjach elektrycznych, w ktÛrych spodziewany prπd zwarcia w miejscu zamontowania ogranicznika przepiÍÊ
nie przekracza 50 kA, nie jest wymagane stosowanie dodatkowe52

Rys. 5.
Mechaniczne
mocowanie przewodÛw
za pomocπ opasek
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Tabela . 1. Zasady doboru przewodÛw montaøowych dla ogranicznika DEHNvenCi
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S1 (mm2)

IK max

S2 (mm2)

S3 (mm2)

bezpiecznik F

≤ 25 mm2

≤ 50 kA

= S1

= S1, ale nie mniej
niø 16 mm2

zbÍdny

> 25 mm2

≤ 50 kA

25 mm2

25 mm2

zbÍdny

go bezpiecznika instalacyjnego. Pozwala
to na uzyskanie oszczÍdnoúci do oko≥o 75% powierzchni montaøowej, czyli istnieje moøliwoúÊ montaøu dodatkowo oko≥o 30 aparatÛw jednomodu≥owych.
Funkcja Ñfalochronuî
Kolejnπ zaletπ kombinowanego ogranicznika przepiÍÊ typu 1 DEHNvenCI jest
Ñfunkcja falochronuî (WBF), dziÍki ktÛrej
zapewniona jest redukcja zagroøenia udarem przepiÍciowym dla kolejnych urzπdzeÒ przy≥πczonych do instalacji po ograniczniku. DEHNvenCi ñ jako Ñfalochronî
ñ zapewnia ograniczenie przepuszczanej
dalej energii zak≥Ûcenia poprzez zmianÍ
kszta≥tu zak≥Ûcenia oraz skrÛcenie czasu
udaru. Wszystkie ograniczniki przepiÍÊ firmy Dehn posiadajπce ÑfunkcjÍ falochronuî
oznaczone sπ za pomocπ piktogramÛw.

Montaø
W celu u≥atwienia montaøu ogranicznika
DEHNvenCI w uk≥adzie sieci TNC i TNS
moøliwe jest wykorzystanie dodatkowego
mostka uziemiajπcego pozwalajπcego po≥πczyÊ zestaw ogranicznikÛw z g≥Ûwnπ szynπ uziemiajπcπ przy uøyciu jednego przewodu.
Podczas montaøu waøne jest, aby zapewniÊ prawid≥owe przekroje przewodÛw zgodne z zaleceniami producenta oraz zapewniÊ
ich prawid≥owe mocowanie. Zasady doboru
przewodÛw montaøowych dla ogranicznika
DEHNvenCi przedstawia tabela 1.
W przypadku, gdy d≥ugoúÊ przewodÛw
≥πczπcych ogranicznik z przewodami instalacji lub szynπ wyrÛwnawczπ jest wiÍksza
od 20 cm, naleøy wykonaÊ dodatkowe mocowania mechaniczne przewodÛw za po-

mocπ opasek lub uchwytÛw z uwagi
na moøliwe dzia≥anie duøych si≥ dynamicznych przy przep≥ywie prπdu udarowego.
DziÍki specjalnemu adapterowi moøliwy jest montaø ogranicznikÛw przepiÍÊ
DEHNvenCI bezpoúrednio na szynie
zbiorczej rozdzielnicy, co zapewnia optymalizacjÍ d≥ugoúci wykorzystywanych
przewodÛw oraz pozwala na oszczÍdnoúÊ
miejsca wewnπtrz obudowy. Adapter dostarczany jest na zamÛwienie.
Kaødy z ogranicznikÛw wyposaøony jest
w optyczny wskaünik dzia≥ania / uszkodzenia ñ wskaünik nie powoduje prπdu up≥ywu
i daje natychmiastowπ informacjÍ o stanie
pracy w okienku na frontowej czÍúci urzπdzenia. Obok standardowej sygnalizacji
optycznej kolorem zielonym (sprawny)
i czerwonym (uszkodzony) w wersjach
DEHNvenCI 1 255 FM wystÍpujπ dodatkowo bezpotencja≥owe zestyki prze≥πczne
(zwierne i rozwierne do wyboru) umoøliwiajπce realizacjÍ zdalnej sygnalizacji stanu
ogranicznika, np. z wykorzystaniem modu≥u DEHNpanel instalowanego w drzwiach
rozdzielnicy.

Elektroprodukt
Roku 2012
Ogranicznik przepiÍÊ DEHNvenCI uzyska≥ tytu≥ ÑElektroprodukt Roku 2012î
w plebiscycie czytelnikÛw miesiÍcznika
Elektrosystemy. DziÍkujemy za oddanie
g≥osÛw!
Krzysztof Wincencik
Autor jest pracownikiem
firmy Dehn Polska

Rys. 6.
Adapter do montaøu
ogranicznikÛw przepiÍÊ
DEHNvenCI
bezpoúrednio
na szynie zbiorczej
rozdzielnicy
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