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Nowe ograniczniki typu 2
z wbudowanym
bezpiecznikiem
Krzysztof Wincencik

Warystorowe ograniczniki przepiÍÊ typu 2 instalowane sπ najczÍúciej jako drugi stopieÒ
ochrony wewnπtrz obiektu, w celu zabezpieczenia urzπdzeÒ elektrycznych przed przepiÍciami indukowanymi i ≥πczeniowymi. W przypadku obiektÛw bez instalacji piorunochronnej zasilanych liniami kablowymi mogπ rÛwnieø stanowiÊ pierwszy stopieÒ ochrony. Artyku≥ prezentuje nowy wariant ogranicznika ñ DEHNguard M/SÖCI firmy Dehn ñ wyposaøonego we wbudowany bezpiecznik.

Z

namionowy prπd wy≥adowczy, ktÛry moøe wielokrotnie przep≥ynπÊ
przez ogranicznik przepiÍÊ typu 2
nie powodujπc jego uszkodzenia jest zwykle wybierany z szeregu wartoúci 2, 3, 5,
10, 15 lub 20 kA. Zalecanym kszta≥tem
prπdu wy≥adowczego jest prπd udarowy
o czasie narastania czo≥a 8 μs i czasie trwania do pÛ≥szczytu na grzbiecie udaru 20 μs.
Ograniczniki typu 2 nieposiadajπce wewnÍtrznych zabezpieczeÒ zwarciowych muszπ byÊ chronione przed skutkami zwarÊ.

Zabezpieczenie ogranicznikÛw
Z uwagi na to, øe przez warystory p≥ynie
pewien niewielki prπdu up≥ywu, kaødy

z ogranicznikÛw przepiÍÊ wyposaøony jest
w wyzwalacz termiczny zapobiegajπcy
zniszczeniu ogranicznika oraz uszkodzeniom sπsiednich aparatÛw w sytuacji, gdy
prπd up≥ywu przekroczy wartoúci dopuszczalne. W przypadku uszkodzenia warystora spowodowanego np. przep≥ywem
zbyt duøego prπdu wy≥adowczego moøe
dojúÊ do uszkodzenia nie tylko warystora,
ale rÛwnieø obudowy (wyjmowanego modu≥u), jak teø podstawy i zabudowanych
obok innych aparatÛw. Aby temu zapobiec, stosuje siÍ zabezpieczenia zwarciowe ogranicznika w postaci zabudowanego
wewnπtrz bezpiecznika lub zabudowanie
bezpiecznika w ga≥Ízi poprzecznej. Producent podaje rÛwnieø wytrzyma≥oúÊ zwarciowπ ogranicznika (badanie zgodnie
z PN-EN 61643-11) oraz warunki koordynacji pracy SPD z poprzedzajπcym bezpiecznikiem w torze zasilania.
DobÛr wk≥adki bezpiecznikowej
W karcie katalogowej lub instrukcji montaøowej ogranicznika producent podaje jakπ
wk≥adkÍ bezpiecznikowπ naleøy zastosowaÊ w szeregu z ogranicznikiem, aby zaRys. 2. Przyk≥ad dobezpieczenia ogranicznika
przepiÍÊ typu 2 w rozdzielnicy
Rys. 1.
Uk≥ady
po≥πczeÒ
ogranicznikÛw
przepiÍÊ typu 2
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pewniÊ odpowiedniπ wytrzyma≥oúÊ zwarciowπ uk≥adu bezpiecznik-ogranicznik.
Projektant, okreúlajπc potrzebÍ stosowania
dodatkowego zabezpieczenia nadprπdowekwiecieÒ 2010
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stosowania bezpiecznikÛw o jak najmniejszym prπdzie (32-40 A). Bezpieczniki te
moøna ≥atwo zabudowaÊ na szynie obok
ogranicznika, naleøy jednak rÛwnieø braÊ
pod uwagÍ ich odpornoúÊ na dzia≥anie prπdÛw udarowych o kszta≥cie 8/20. Przyk≥adowe wartoúci prπdÛw udarowych (8/20)
powodujπce zadzia≥anie bezpiecznikÛw
pokazano na rys. 3.

Wbudowany bezpiecznik

Rys. 3. Oddzia≥ywanie prπdu udarowego 8/20 na bezpieczniki

Problem zwiπzany z dobezpieczaniem
ogranicznikÛw nie wystÍpuje, gdy stosuje
siÍ zespolone ograniczniki przepiÍÊ z wbudowanym wewnπtrz bezpiecznikiem. Nie
ma tutaj øadnych dodatkowych wymagaÒ
w stosunku do zainstalowanego bezpiecznika poprzedzajπcego miejsce montaøu
SPD. Naleøy w tym wypadku zwrÛciÊ
uwagÍ, aby spodziewany prπd zwarcia
w miejscu montaøu ogranicznika nie by≥
wyøszy niø podawana przez producenta
wytrzyma≥oúÊ zwarciowa.

Ogranicznik
DEHNguard M/S... CI

Rys. 4. Ogranicznik DEHNguard M/S... CI w rozdzielnicy

go, musi porÛwnaÊ wartoúci znamionowych prπdÛw IF1 zabezpieczeÒ nadprπdowych przed ogranicznikami z dopuszczalnymi wartoúciami zalecanymi przez producenta IDOP. W zaleønoúci od wynikÛw
takiego porÛwnania naleøy stosowaÊ
uk≥ad:
ï IF1 ≤ IDOP ñ bez dodatkowych zabezpieczeÒ nadprπdowych (rys. 1a),

ï IF1 ≥ IDOP ñ posiadajπcy dodatkowe zabezpieczenia nadprπdowe w≥πczone
w szereg z ogranicznikami (rys. 1b).
Decydujπc siÍ na stosowanie dobezpieczenia, naleøy przestrzegaÊ zaleceÒ producenta i nie forsowaÊ koniecznoúci montaøu
dodatkowych bezpiecznikÛw w ga≥Ízi poprzecznej w przypadku, gdy nie wynika to
z instrukcji montaøowej producenta oraz

W ofercie firmy Dehn pojawi≥o siÍ nowe
urzπdzenie ñ DEHNguard M/S... CI ñ wyposaøone w zintegrowany z modu≥em
ochronnym bezpiecznik. Jest to ogranicznik przepiÍÊ typu 2 montowany na szynÍ
TH 35, skoordynowany energetycznie
(wed≥ug PN-EN 62305-4) z innymi ogranicznikami przepiÍÊ firmy Dehn z Czerwonej Serii (np. bezpoúrednio z DEHNbloc Maxi, DEHNbloc M).
Modu≥ ochronny zatrzaskuje siÍ w podstawie i jest blokowany. Zabezpiecza to
modu≥ przed wstrzπsami w czasie transportu i przy niedopuszczalnie duøych udarach
odprowadzonych przez ogranicznik. Wymiana modu≥u jest jednak ≥atwa i nie wymaga uøycia narzÍdzi, co uzyskano przez
zastosowanie w module rygli. Ponadto
kaødym modu≥ wyposaøono w blokady mechaniczne przed wsuniÍciem nieodpowiedniego modu≥u ochronnego lub wsuniÍciem
56

Rys. 5. Rodzina ogranicznikÛw DEHNguard M/S... CI
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Rys. 6. Montaø organicznikÛw DEHNguard M/S... CI w sieci TN

Tabela 1. Podstawowe parametry ogranicznikÛw DEHNguard M/S... CI
Parametr

WartoúÊ

SPD wed≥ug PN- EN 61643-11

typ 2

SPD wed≥ug IEC 61643-1

klasa II

NajwiÍksze napiÍcie trwa≥ej pracy AC UC

275 V

Znamionowy prπd wy≥adowczy (8/20) In
Maksymalny prπd wy≥adowczy (8/20) Imax

12,5 kA
25 kA

NapiÍciowy poziom ochrony UP

≤ 1,5 kV

NapiÍcie resztkowe przy 5 kA UP

≤ 1 kV

Czas zadzia≥ania tA

≤ 25 ns

Maksymalny dodatkowy bezpiecznik
Wytrzyma≥oúÊ zwarciowa

niewymagany

ciowe. Przyk≥adem takich aparatÛw mogπ
byÊ ograniczniki typu V NH przeznaczone
do montaøu w podstawach bezpiecznikowych. Jest to rozwiπzanie dobrze sprawdzajπce siÍ w rozdzielnicach przemys≥owych, gdzie montaø Ñzwyk≥ychî ogranicznikÛw moøe wymagaÊ dodatkowego dobezpieczenia z uwagi na to, øe bezpiecznik poprzedzajπcy SPD (bezpiecznik
g≥Ûwny rozdzielnicy) moøe mieÊ wartoúÊ
wiÍkszπ od podawanej przez producenta
wartoúci granicznej.
WiÍcej informacji na temat ogranicznikÛw przepiÍÊ firmy Dehn posiadajπcych
wewnÍtrzne bezpieczniki przeciwzwarciowe moøna uzyskaÊ u doradcÛw technicznych lub w serwisie internetowym
www.dehn.pl.

25 kAeff
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go w nieodpowiednie miejsce. Stan kaødego modu≥u ogranicznika sygnalizowany
jest w okienku kontrolnym kolorem zielonym (sprawny) i czerwonym
(uszkodzony). Obok standardowego optycznego wskaünika uszkodzenia, ograniczniki
z grupy DEHNguard
M/SÖCI FM umoøliwiajπ zdalnπ sygnalizacjÍ uszkodzenia
przez z≥πczkÍ ze stykami. Trzy styki tworzπ dwie pary zesty-

Rys. 7.
Ogranicznik
przepiÍÊ
V HN
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kÛw wykonanych jako prze≥πczne bezpotencja≥owe, co pozwala wykorzystaÊ albo
zestyk zwierny (normalnie otwarty), albo
zestyk rozwierny (normalnie zamkniÍty).
Ograniczniki z grupy DEHNguard M/SÖCI
wyposaøone sπ w wielofunkcyjne zaciski
w standardowej szerokoúci jednego modu≥u. Moøna do nich jednoczeúnie pod≥πczyÊ
przewody i szyny grzebieniowe, co pozwala na ≥πczenie za pomocπ szyn z sπsiednimi aparatami.

Inne ograniczniki
z zabezpieczeniem zwarciowym
OprÛcz modelu DEHNguard M/SÖCI
w ofercie firmy Dehn znajdujπ siÍ rÛwnieø
inne ograniczniki przepiÍÊ posiadajπce zabudowane wewnπtrz zabezpieczenie zwar-
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