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Kontrola stanu
ograniczników przepięć
– system LifeCheck
Krzysztof Wincencik

LifeCheck firmy Dehn jest nowoczesnym systemem kontroli ogranicznikÛw przepiÍÊ w liniach
przesy≥u sygna≥u, wykorzystujπcym technologiÍ RFID. Rozwiπzanie ma na celu usprawnienie
i skrÛcenie czasu sprawdzania stanu ogranicznikÛw, szczegÛlnie w rozleg≥ych instalacjach
ochrony odgromowej. W system wyposaøone sπ ograniczniki typu Blitzductor XT.

ompleksowa ochrona przed przepiÍciami jest szczegÛlnie waøna
w obiektach, gdzie koszt awarii
i zwiπzane z tym przestoje generujπ duøe
straty finansowe. W takich przypadkach,
gdy ochrona przed przepiÍciami obejmuje
wiele linii sygna≥owych, regularna kontrola ogranicznikÛw przepiÍÊ wymaga duøych nak≥adÛw czasu.

K

Kontrola
ogranicznikÛw przepiÍÊ
Ograniczniki przepiÍÊ winny byÊ poddawane planowej kontroli minimum raz do
roku. Dla potrzeb tej kontroli osoba odpowiedzialna za przygotowanie programÛw
sprawdzania i konserwacji systemu ochrony odgromowej (LPS) w obiekcie winna
ustaliÊ zakres procedur kontrolno-badawczych pozwalajπcych na ocenÍ stanu zainstalowanych SPD.
Doraüna kontrola ogranicznikÛw wymagana jest natomiast po wystπpieniu
wy≥adowania piorunowego w obiekt.
W tym przypadku waøne jest dokonanie
szybkiej oceny stanu ogranicznikÛw
w kategorii ich stanu pracy: Ñdobryî
ñ ogranicznik moøe dalej spe≥niaÊ swojπ
funkcjÍ ochronnπ w instalacji; Ñz≥yî
ñ ogranicznik powinien zostaÊ jak najszybciej wymieniony.
W rozleg≥ym obiekcie z wieloma liniami
sygna≥owymi, gdzie zainstalowanych jest
kilkadziesiπt czy nawet kilkaset ogranicznikÛw, czas pracy ekipy pomiarowej ma
istotne znaczenie.
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Rys. 1. Ograniczniki Blitzductor XT z systemem LifeCheck

LifeCheck
W celu usprawnienia pracy s≥uøb nadzoru firma Dehn wprowadzi≥a na rynek system LifeCheck ñ nowoczesny system kon-

troli ogranicznikÛw przepiÍÊ w liniach
przesy≥u sygna≥u, wykorzystujπcy technologiÍ RFID. W system ten wyposaøone sπ
ograniczniki typu Blitzductor XT. RFID
(Radio Frequency Identification) to tech-

Rys. 2. Kontrola ogranicznikÛw w liniach sygna≥owych ñ zastosowanie technologii RFID
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Ogranicznik Blitzductor XT
Blitzductor XT to dwuczÍúciowy, wielopolowy uniwersalny
ogranicznik przepiÍÊ chroniπcy urzπdzenia teleinformatyki, automatyki itd. przed udarami spowodowanymi przep≥ywem czÍúci

Rys. 4. Badanie z wykorzystaniem miernika DRC LC M3
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nologia, ktÛra do transmisji danych pomiÍdzy znacznikiem (tagiem) a czytnikiem wykorzystuje sygna≥ radiowy niskiej mocy.
W podstawowej konfiguracji system sk≥ada siÍ z:
ï czytnika zawierajπcego nadajnik wielkiej czÍstotliwoúci i dekoder,
ï anteny,
ï transponderÛw zwanych znacznikami lub tagami, ktÛre mogπ
byÊ aktywne ñ wyposaøone we w≥asne ürÛd≥o zasilania ñ lub
pasywne (te mogπ mieÊ rozmiary od 0,4 x 0,4 mm, co czyni je
praktycznie niewidocznymi); znaczniki mogπ mieÊ rÛønorodnπ
postaÊ ñ nalepki, øetonu, nitu itp.
Czytnik za pomocπ nadajnika wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne wokÛ≥ anteny i dekoduje odpowiedzi znacznikÛw.
Znaczniki pasywne zasilane sπ za pomocπ tego pola: po zgromadzeniu przez kondensator (zawarty w strukturze znacznika) wystarczajπcej iloúci energii wysy≥ana jest odpowiedü. NajczÍúciej
wykorzystywana jest czÍstotliwoúÊ 125 kHz, pozwalajπca na odczyt z odleg≥oúci nie wiÍkszej niø 0,5 mm.
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Rys. 3. Wymiary ogranicznika Blitzductor XT
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Rys. 6. Schemat wewnÍtrzny modu≥u BXT ML 2 Ö S

Rys. 5. Modu≥ kontrolny DRC MCM XT z trÛjkolorowπ sygnalizacjπ

sor wykrywa przep≥yw przez ogranicznik prπdu udarowego o wartoúciach przekraczajπcych parametry katalogowe, co
oznacza, øe modu≥ zosta≥ przeciπøony
i powinien zostaÊ wymieniony na nowy.

Test ogranicznikÛw
prπdu piorunowego oraz przepiÍciami indukowanymi. Uk≥ad LifeCheck zawarty
w module ochronnym ogranicznika sprawuje kontrolÍ nad dwoma ekstremalnymi
zjawiskami stanowiπcymi zagroøenie dla
pracy ogranicznika:
ï przeciπøenie termiczne elementÛw wewnπtrz modu≥u (przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy
dla diod, warystorÛw, iskiernikÛw),
ï przeciπøenie elektryczne modu≥u ñ zintegrowany ze znacznikiem (tagiem) sen-

Bezdotykowy i szybki test ogranicznika
z systemem LifeCheck moøe byÊ wykonany za pomocπ przenoúnego przyrzπdu pomiarowego. Moøliwy jest rÛwnieø sta≥y
nadzÛr za pomocπ dodatkowego modu≥u
DRC MCM XT.
Miernik przenoúny
Kontrola stanu pracy ogranicznikÛw odbywa siÍ za pomocπ przenoúnego miernika
typu DRC LC M3. Zasilany bateryjnie (9 V)

Tabela 1. Podstawowe informacje o ograniczniku Blitzductor XT
Podstawka BXT BAS (920 300) nadaje siÍ zarÛwno do modu≥Ûw przeznaczonych do ochrony dwÛch par
przewodÛw (BXT ML4 Ö) oraz jednej pary przewodÛw (BXT ML2 Ö).
Modu≥y BXT ML4 oraz BXT ML2 zapewniajπ skutecznπ ochronÍ w przypadku zagroøenia linii
sygna≥owych przep≥ywem czÍúci prπdu piorunowego. Sπ one badane zgodnie z kategoriπ D1 normy
PN-EN 61643-21:2001.
W przypadku ogranicznikÛw BXT nie wystÍpuje podzia≥ na kategorie zwiπzane z rozmieszczaniem
ogranicznikÛw ramach strefowej koncepcji ochrony.
Modu≥y wymienne ogranicznika BXT zastÍpujπ obydwa rodzaje modu≥Ûw poprzedniej generacji
ogranicznikÛw BCT typu B jak teø ogranicznikÛw BCT typu MÖ

miernik pracuje na czÍstotliwoúci 125 kHz
i umoøliwia szybkπ ocenÍ zainstalowanych
ogranicznikÛw przepiÍÊ Blitzductor XT
w miejscu ich zabudowy, bez koniecznoúci
demontaøu i wyjmowania wk≥adek z podstawki (sygnalizacja optyczna oraz akustyczna sygna≥u OK z modu≥u BXT LifeCheck). Poprzez adapter USB moøliwe jest
po≥πczenie z komputerem, co pozwala na
zarzπdzanie bazπ kontrolowanych ogranicznikÛw oraz wydruk protoko≥Ûw pomiarowych. Miernik umoøliwia zapisanie
daty pomiaru w module ogranicznika oraz
wstÍpne zaprogramowanie BXT do wspÛ≥pracy z modu≥em kontrolnym MCM XT.
NadzÛr sta≥y
Modu≥ kontrolny DRC MCM XT przeznaczony jest do montaøu na szynie 35 mm.
Umoøliwia on sta≥y nadzÛr nad maksymalnie 10 ogranicznikami BXT z systemem
LifeCheck. Sygnalizacja stanu pracy kontrolowanych ogranicznikÛw odbywa siÍ za
pomocπ kolorowej kontrolki (zielona, øÛ≥ta, czerwona) lub poprzez bezpotencja≥owy zestyk 1o-1z. Istnieje moøliwoúÊ
wstÍpnego zaprogramowania modu≥u
DRC MCM z wykorzystaniem komputera
(po≥πczenie z PC za pomocπ adaptera
RS485) lub za pomocπ miernika DRC LC
M3.

Konstrukcja wewnÍtrzna ogranicznika przepiÍÊ typu Blitzductor XT zapewnia ciπg≥oúÊ pracy obwodu
nawet po wyjÍciu wk≥adki zabezpieczajπcej z podstawki ñ obwÛd pracuje normalnie, ale nie podlega
ochronie przepiÍciowej.

Krzysztof Wincencik
Autor jest xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Ograniczniki przepiÍÊ typu BXT ML 2ÖS, przeznaczone do ochrony jednej pary przewodÛw, pozwalajπ
na wybÛr sposobu uziemienia ekranu. Moøliwe jest uziemienie bezpoúrednie lub poprzez iskiernik
z wykorzystaniem zaciskÛw 3-3í.
Wszystkie ograniczniki typu BXT wykorzystujπ system nadzoru LifeCheck i spe≥niajπ wymogi normy
PN-EN 61643-21:2001.
Ograniczniki BXT wykonywane sπ rÛwnieø w wersji do stosowania w obwodach iskrobezpiecznych
(niebieski kolor modu≥Ûw oraz podstawki), ktÛrym przyznano atest Kema.
W zwiπzku z rozwojem produktÛw firma Dehn w roku 2008 roku przestaje oferowaÊ zestawy
ogranicznikÛw typu Blitzdcutor CT. Z dniem 01.07.2008 moøliwe bÍdzie zamÛwienie jedynie
ogranicznikÛw przepiÍÊ typu Blitzductor XT. WiÍcej informacji na temat ogranicznikÛw przepiÍÊ typu
Blitzductor XT moøna znaleüÊ na stronach internetowych www.dehn.pl.
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