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Us≥ugi teleinformatyczne sta≥y siÍ obecnie standardem, bez ktÛrego trudno wyobraziÊ sobie
codzienne funkcjonowanie biura czy teø domu. Prawdopodobnie w niedalekiej przysz≥oúci
urzπdzenia powszechnego uøytku bÍdπ kontaktowaÊ siÍ miÍdzy sobπ lub z w≥aúcicielem za
pomocπ Internetu. Jeszcze kilka lat temu nikt nie przypuszcza≥, øe Internet bÍdzie powszechnie dostÍpnym i wykorzystywanym narzÍdziem komunikacji. W artykule przedstawiono elementy systemu zabezpieczeÒ przepiÍciowych dla sieci telekomunikacyjnych i wykorzystanie
w tym celu produktÛw firmy Dehn [1] [2].
dbiorcom us≥ug medialnych zaleøy na tym, by uzyskaÊ jak najlepszy dostÍp do sieci za jak najniøszπ cenÍ, a zarazem mieÊ w mieszkaniu
czy biurze jak najmniej kabli i gniazdek.
Dlatego istotnπ kwestiπ jest pod≥πczenie do
sieci zapewniajπcej jednoczesnπ transmisjÍ wielu us≥ug w ramach jednego pakietu
z jednego gniazdka. Taki komfort odbiorcom zapewniajπ miejskie sieci szerokopasmowe (np. wroc≥awska sieÊ szerokopasmowa czy nyska sieÊ 3-play). SzczegÛlnym rodzajem sieci szerokopasmowych
jest nyska sieÊ typu METRO. DziÍki niej
mieszkaÒcy miasta mogπ jednoczeúnie korzystaÊ z nowoczesnych us≥ug w potrÛjnym pakiecie: Internetu, telefonii oraz cyfrowej telewizji wzbogaconej o wiele niespotykanych dotπd funkcji.
Aby zapewniÊ niezawodne dzia≥anie
sieci telekomunikacyjnej w kaødych warunkach naleøy zapewniÊ odpowiedniπ
ochronÍ przeciwprzepiÍciowa, aby zminimalizowaÊ ryzyko wystπpienia przerw
w dostawie us≥ug do abonentÛw.

O

tÛw na patch panelach krosujπcych.
Telefonia i Internet mogπ okazaÊ siÍ
szczegÛlnie waøne w przypadku zagroøenia zdrowia lub øycia. Telefon pozwala na
wezwanie pomocy w rÛønych przypadkach
zagroøenia (burza, powÛdü, poøar, wypadek czy choroba). Internet z kolei pozwala na znalezienie odpowiednich informacji
ñ numerÛw telefonÛw czy teø adresÛw instytucji. Jak istotnym jest zapewnienie
w≥aúciwej informacji i komunikacji w sytuacjach kryzysowych pokaza≥ kwietniowy incydent z W≥oc≥awka, gdy piorun uruchomi≥ system alarmowy, nakazujπcy ewakuacjÍ mieszkaÒcÛw z uwagi na rzekome
przerwanie zapory.

Aby uniknπÊ podobnych sytuacji w przysz≥oúci, systemy zasilania sieci metropolitalnych muszπ pracowaÊ w sposÛb pewny
i niezawodny rÛwnieø podczas burzy,
a wy≥adowania piorunowe nie powinny
byÊ przyczynπ przerw w pracy urzπdzeÒ
elektronicznych. Stπd problematyka doboru ochrony przeciwprzepiÍciowej zajmuje
tak waønπ rolÍ w procesie projektowania,
a takøe montaøu urzπdzeÒ elektronicznych.

Ochrona systemÛw antenowych
System ≥πcznoúci korzysta rÛwnieø z po≥πczeÒ bezprzewodowych, w sk≥ad ktÛrych
wchodzπ anteny kierunkowe zlokalizowa-

Zagroøenie przepiÍciowe
w sieciach metropolitalnych
Szkielet sieci metropolitalnej stanowiπ
kable úwiat≥owodowe i kable miedziane.
Dlatego teø naleøy braÊ pod uwagÍ wszelkie zagroøenia udarowe w przypadku wystπpienia bezpoúredniego lub pobliskiego
wy≥adowania piorunowego (rys. 2). Okablowanie osiedli wykonane zosta≥o skrÍtkπ
miedzianπ UTP kategorii 5e. SieÊ ta obejmuje swoim zasiÍgiem ponad 11 000 por-
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Rys. 1.
Schemat
poglπdowy
sieci nyskie
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Rys. 2. Mechanizmy oddzia≥ywania LEMP na urzπdzenia elektroniczne w budynku

Rys. 3. Uszkodzenia powsta≥e wskutek przepiÍcia

Ochrona przed przepiÍciami
w instalacjach elektrycznych
W przypadku wy≥adowaÒ piorunowych
o duøych energiach konieczne jest zastosowanie ogranicznikÛw, ktÛre powinny
spe≥niaÊ nastÍpujπce wymagania:
ï ograniczaÊ przepiÍcia pojawiajπce siÍ
w instalacji elektrycznej do poziomu poniøej 1500 V pomiÍdzy przewodami roboczymi (L1, L2, L3, N) a przewodem
ochronnym (PE),
ï zapewniaÊ skutecznπ ochronÍ przed prπdami piorunowymi o amplitudach rzÍdu
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Przyk≥ad rozwiπzania zalecanego przez
normÍ przedstawiono na rysunku 4a.
W przedstawionym rozwiπzaniu czÍúÊ prπdu piorunowego wnika do chronionego
obiektu i moøe ñ pomimo zastosowanych
ogranicznikÛw przepiÍÊ ñ stanowiÊ zagroøenie dla chronionego urzπdzenia. Pe≥nπ
ochronÍ moøna uzyskaÊ, umieszczajπc antenÍ w przestrzeni chronionej odpowiednio odsuniÍtego zwodu (antena i maszt
w przestrzeni chronionej, wyeliminowana
moøliwoúÊ przeskokÛw iskrowych pomiÍdzy zwodami, a masztem i antenπ) oraz ≥πczπc maszt antenowy do g≥Ûwnej szyny
wyrÛwnawczej w budynku. Przyk≥ad takiego rozwiπzania, zawartego w nowej
normie z serii PN-EN 62305, przedstawiono na rysunku 4b.
Ochronπ przed bezpoúrednim oddzia≥ywaniem prπdu piorunowego naleøy objπÊ
rÛwnieø urzπdzenia instalowane na úcianach obiektu budowlanego. Skutecznπ
ochronÍ dla fiderÛw mogπ zapewniÊ ograniczniki przepiÍÊ typu DEHNgate.

A

ï zainstalowaÊ ograniczniki przepiÍÊ.

R

ne na budynkach oraz ca≥a grupa anten satelitarnych ñ obok obiektu. Kable antenowe to jedna z drÛg, ktÛrymi przepiÍcia mogπ wniknπÊ do úrodka systemu i spowodowaÊ uszkodzenia oraz przerwy w pracy
sieci. Stπd wynika koniecznoúÊ zabezpieczania systemÛw antenowych.
Norma PN-IEC 61024-1-2 dok≥adnie
okreúla zasady ochrony odgromowej anten
na dachach obiektÛw budowlanych. Chroniπc antenÍ naleøy:
ï umieúciÊ jπ w przestrzeni chronionej
masztu antenowego lub zastosowaÊ dodatkowy zwÛd (np. dodatkowy zwÛd
pionowy do≥πczany do masztu antenowego),
ï przy≥πczyÊ maszt antenowy do zwodu
lub przewodu odprowadzajπcego urzπdzenia piorunochronnego,
ï zastosowaÊ koncentryczny kabel antenowy,
ï wprowadzaÊ kabel antenowy do obiektu
przez wspÛlne wejúcie wszystkich instalacji lub w pobliøu g≥Ûwnej szyny wyrÛwnawczej,
ï po≥πczyÊ ekran kabla antenowego z szynπ wyrÛwnawczπ,
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warystorowe, zapewniajπce obniøenie przepiÍÊ
do poziomu bezpiecznego
dla chronionych urzπdzeÒ. Powstanie nowego
typu ogranicznikÛw przepiÍÊ ñ tzw. ÑogranicznikÛw przepiÍÊ typu kombinowanegoî ñ pozwoli≥o
na po≥πczenie w≥aúciwoúci dwustopniowych ogranicznikÛw przepiÍÊ w jedno urzπdzenie ochronne.
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Ogranicznik
DEHNventil M
Takie cechy posiada
ogranicznik typ 1 DEHNventil M (nagrodzony statuetkπ Elektroprodukt
2006 roku), w ktÛrym zastosowano rÛwnoleg≥e po≥πczenie warystora i sterowanego trÛjelektrodowego iskiernika. Wykorzystanie wyzwalanego iskiernika, w ktÛrym dodatkowo wystÍpuje úciskanie
i wyd≥uøanie ≥uku (technologia Radax Flow) pozwoli≥o na obniøenie poziomu jego zadzia≥ania,
a tym samym na efektywnπ wspÛ≥pracÍ z warystorem. Taka konstrukcja iskiernika zapewnia jednoRys. 4. Przyk≥ad ochrony odgromowej masztu z antenπ telewizyjnπ
czeúnie ograniczenie warï dzia≥anie ogranicznikÛw nie powinno za- toúci prπdÛw zwarciowych po zadzia≥aniu
k≥ÛcaÊ pracy aparatÛw i urzπdzeÒ elek- ogranicznikÛw, a tym samym nie nastÍputrycznych, np. nie powinno wp≥ywaÊ na je przepalanie bezpiecznikÛw przed ograpewnoúÊ zasilania obiektu zabezpieczo- nicznikami. Jest to szczegÛlnie waøne
nego bezpiecznikami o stosunkowo nie- w przypadku obiektÛw, ktÛrych moc nie
przekracza kilkunastu kW, gdzie prπd znaduøych wartoúciach
ï ogranicznik powinien byÊ skoordynowa- mionowy wk≥adki bezpiecznikowej w z≥πny energetycznie z elementami ochrony czu obiektu nie przekracza 63 A. DodatkoprzeciwprzepiÍciowej, jakie mogπ stosowaÊ w swoich urzπdzeniach producenci
osprzÍtu telekomunikacyjnego.
Jednoczeúnie z uwagi na najczÍúciej niewielkie wymiary pomieszczeÒ, w ktÛrych
zainstalowane sπ urzπdzenia teletechniczne, ogranicznik powinien byÊ prosty
w montaøu oraz zajmowaÊ niewiele miejsca w rozdzielnicy.
W klasycznych rozwiπzaniach ochrona
przed prπdem piorunowych realizowana
jest za pomocπ ogranicznikÛw przepiÍÊ
wyposaøonych w iskierniki. Uzupe≥nienie
systemu ochrony stanowiπ ograniczniki Rys. 5. Ograniczniki z rodziny DEHNgate
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wπ zaletπ tego typu rozwiπzania jest tylko
nieznaczne napiÍcia w instalacji elektrycznej po zadzia≥aniu ogranicznika. Ogranicznik DEHNventil M wykazuje bardzo dobrπ
wspÛ≥pracÍ z bezpiecznikami topikowymi
ñ przy wystπpieniu zwarciowych prπdÛw
nastÍpczych o amplitudzie 50 kA bezpiecznik wartoúci 35 A nie zostaje przepalony.
Zabezpieczajπc czu≥e urzπdzenia elektroniczne naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na jeszcze
jednπ bardzo istotnπ cechÍ ñ ogranicznik
DEHNventil M jest skoordynowany energetycznie z ogranicznikami przepiÍÊ typ 3
instalowanymi zarÛwno wewnπtrz urzπdzeÒ teletechnicznych, jak teø tych instalowanych jako oddzielne modu≥y obok urzπdzeÒ. Powyøsze zalety sprawiajπ, øe DEHNventil M znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych obiektÛw o wysokich
wymaganiach dotyczπcych pewnoúci zasilania oraz skutecznego ograniczania przepiÍÊ.

Zabezpieczenie sieci Ethernet
Skutecznπ ochronÍ w szafach sieciowych moøna zrealizowaÊ przy pomocy
ogranicznikÛw typu NET Protector. Ogranicznik taki zapewnia ochronÍ wszystkich
czterech par przewodÛw i przewidziany
jest do montaøu w panelu 19î.

Podsumowanie
Skuteczne i pewne dzia≥anie metropolitalnej sieci ethernetowej to nie tylko nowoczesna technologia i stosowanie nowatorskich rozwiπzaÒ w zakresie przesy≥u danych. Na poprawne dzia≥anie sieci sk≥ada
siÍ rÛwnieø poprawnie dobrany i wykonany system zabezpieczeÒ przepiÍciowych.
Praca tego systemu moøe byÊ niewidoczna
i niedoceniana nawet przez okres kilku lat.
Istotne jest jednak to, aby w chwili wystπ-
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Rys. 6. DEHNventil M ñ ogranicznik przepiÍÊ typu kombinowanego (Ñhybrydowyî)

Rys. 7. Ograniczniki NET Protector do ochrony sieci Ethernet

pienia zagroøenia system funkcjonowa≥
bez zarzutu i spe≥nia≥ swojπ rolÍ. Dlatego
naleøy pamiÍtaÊ o regularnych kontrolach
i przeglπdach ogranicznikÛw przepiÍÊ, co
zresztπ przewidujπ zapisy normy PN-IEC
61024-2. Sprawna ochrona przed przepiÍciami zapewnia moøliwoúÊ planowania
dalszego rozwoju sieci bez obawy, øe nagle
zaistnieje potrzeba naprawy czy wymiany
wielu drogich urzπdzeÒ. Pozwala to rÛwnieø uniknπÊ niezadowolenia abonentÛw
pozbawionych dostÍpu do us≥ug. Zastosowanie strefowej koncepcji ochrony stanowi
optymalne rozwiπzanie problemu pod
wzglÍdem technicznym i ekonomicznym.
Krzysztof Wincencik
Autor jest pracownikiem
firmy Dehn Polska

Anna Wojtczyk
Autorka jest pracownikiem
firmy Tech-Trade

Bibliografia:
[1] Pralka z dostÍpem doÖ, CHIP 9/2006
[2] Dom ludzi przysz≥oúci, Wiedza i Øycie, 03/2006
[3] Sowa A., Poziomy odpornoúci udarowej urzπdzeÒ
elektrycznych i elektronicznych, www.ochrona.net.pl
[4] Ackermann G. (red.), Schutz von IT-Anlagen gegen ‹berspannungen, VDE Schriftenreihe 119,
Berlin 2006
[5] PN-IEC 61312-1: 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogÛlne.
[6] Hajek J., äalansk˝ D., PrvnÌ elektronick· KnÌäka
o ochranÏ p¯ed bleskem, www.elektrika.cz/kniska

Dehn Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel./fax (22) 335 24 66 do 69
www.dehn.pl

Tech-Trade spÛ≥ka jawna
ul. Budowlanych 6
45-205 Opole
tel. (77) 454 60 07
fax (77) 453 17 57
www.tech-trade.com.pl

