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Uniwersalny ogranicznik
przepięć Blitzductor XTU
Artur Grębowiec, Krzysztof Wincencik

W ofercie firmy Dehn pojawi≥ siÍ nowy ogranicznik przepiÍÊ do ochrony instalacji sygna≥owych. Blitzductor XTU to hybrydowy ogranicznik przepiÍÊ z technologiπ actiVsense przeznaczony do ochrony dwÛch symetrycznych par interfejsÛw z galwanicznπ separacjπ masy.

O

dpowiednio dobrane i zainstalowane w obwodach przesy≥u sygna≥Ûw ograniczniki przepiÍÊ powinny zapewniaÊ skutecznπ ochronÍ
w przypadku wystπpienia zagroøenia spowodowanego wy≥adowaniami piorunowymi. Zgodnie z zapisami PN-EN 62305 linie
telekomunikacyjne przy bezpoúrednim trafieniu mogπ wprowadzaÊ do budynku udary o amplitudach kilku kA (10/350 μs).
Dlatego teø waøne jest dobranie odpowiednich urzπdzeÒ ochronnych, ktÛre z jednej
strony zapewniπ ochronÍ urzπdzeÒ elektronicznych wewnπtrz budynku, a z drugiej
ñ nie bÍdπ wp≥ywaÊ na jakoúÊ ich pracy
oraz komplikowaÊ pracy s≥uøb eksploatacyjnych (kontrola ogranicznikÛw).
Dobierajπc urzπdzenia ograniczajπce
przepiÍcia dochodzπce do przy≥πczy sygna≥owych chronionych urzπdzeÒ, naleøy
m.in. uwzglÍdniÊ:
ï wielkoúci charakteryzujπce znamionowe
warunki pracy chronionego urzπdzenia
(z uwzglÍdnieniem maksymalnych wartoúci sygna≥Ûw uøytecznych),
ï odpornoúÊ udarowπ chronionego urzπdzenia,
ï strefÍ zagroøenia, w ktÛrej pracuje chronione urzπdzenie,
ï uk≥ad przewodÛw dochodzπcy do urzπdzenia,
ï zabezpieczenie przepiÍciowe przy≥πczy
wystÍpujπce wewnπtrz urzπdzenia.

Rys. 1. Zagroøenie linii energetycznych i sygna≥owych spowodowane prπdem piorunowym

rÛøniajπcy siÍ nowπ technologiπ. Nominalne napiÍcie pracy nie jest podane jako sta≥a wartoúÊ ñ moøe ono byÊ dowolne z zakresu 0-180 V d.c. Technologia ta pozwala na to, aby ogranicznik automatycznie
rozpozna≥ sygna≥ uøyteczny i dobra≥ odpowiedni poziom ochrony. Urzπdzenie bezu-

stannie monitoruje i dobiera poziom ochrony do úledzonych sygna≥Ûw i dlatego nadaje siÍ do zastosowaÒ w aplikacjach,
gdzie wystÍpujπ zmienne napiÍcia podczas
transmisji. Z tego powodu Blitzductor
XTU jest dobrze przystosowany do instalacji podczas modernizacji istniejπcych

Ogranicznik Blitzductor XTU
W ofercie firmy Dehn na rok 2010 znalaz≥ siÍ nowy ogranicznik ze znanej juø od
ponad 15 lat serii urzπdzeÒ Blitzductor do
linii przesy≥u sygna≥Ûw. Nowy Blitzductor
XTU to uniwersalny ogranicznik przepiÍÊ
przeznaczony do zastosowania w systemach informatycznych i automatyce, wy-

Rys. 2. RozwÛj ogranicznikÛw przepiÍÊ z serii Blitzductor
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Budowa

Rys. 3. Poziom ochrony napiÍciowej UP w funkcji napiÍcia znamionowego UN dla ogranicznika przepiÍÊ Blitzductor XTU

Rys. 4. Wyglπd ogranicznika Blitzductor XTU oraz schemat modu≥u ochronnego
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systemÛw lub wymiany ochronnikÛw, gdy
czÍsto trudno jest okreúliÊ interfejsy transmisji i panujπce poziomy napiÍÊ. W przy-

padku ogranicznika Blitzductor XTU nie
ma to znaczenia ñ sam sobie poradzi w takiej sytuacji.

Blitzductor XTU jest dwuczÍúciowym,
wielopolowym uniwersalnym ogranicznikiem przepiÍÊ zapewniajπcym wysokπ
skutecznoúÊ ochrony w obwodach sterowniczo-pomiarowych, systemach magistralnych, systemach alarmowych i telekomunikacyjnych. Nowy ogranicznik wpisuje
siÍ w liniÍ ogranicznikÛw serii Blitzductor
BXT, przejmujπc ich zasadnicze w≥aúciwoúci:
ï ochrona czterech øy≥ o przekroju do
2,5 mm2 w aparacie o szerokoúÊ 12 mm,
ï ca≥kowita odpornoúÊ na udarowy prπd
piorunowy 10 kA (4 x 2,5 kA) o kszta≥cie 10/350,
ï energetyczna koordynacja z urzπdzeniem
chronionym,
ï wyposaøenie w system LifeCheck,
ï jedna podstawa do wszystkich typÛw
modu≥Ûw,
ï ≥atwa wymiana modu≥u ñ bez przerwania obwodu.
Optymalna konstrukcja ogranicznika zapewnia zarÛwno pewny styk przy wk≥adaniu modu≥u, jak rÛwnieø ≥atwe wyjmowanie z podstawki. Po umieszczeniu w podstawce modu≥ jest zabezpieczony przed
wypadniÍciem. W celu wyjÍcia modu≥u
z podstawki naleøy nacisnπÊ szare klawisze znajdujπce siÍ po obydwu stronach
obudowy. Te funkcje bezpieczeÒstwa realizowane sπ poprzez piÛro prowadzπce
modu≥ w podstawce oraz sprÍøyste zatrzaski na obudowie modu≥u. Aby zapewniÊ
skutecznπ ochronÍ w trudnych warunkach
przemys≥owych, ograniczniki przepiÍÊ

Rys. 5.
Montaø modu≥u
ogranicznika
Blitzductor XTU
w podstawce
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Zastosowanie uniwersalnego modu≥u
moøe teø usprawniÊ pracÍ s≥uøb konserwacyjnych, gdyø w przypadku rozbudowanych systemÛw kontrolno-pomiarowych
(z duøπ iloúciπ chronionych obwodÛw) zamiast kilku typÛw modu≥Ûw wykorzystuje
siÍ jeden modu≥ uniwersalny.
WiÍcej informacji na temat nowego ogranicznika Blitzductor XTU moøna znaleüÊ
w serwisie internetowym www.dehn.pl lub
u doradcÛw technicznych firmy DEHN
Polska.
Artur GrÍbowiec
Krzysztof Wincencik
Autorzy sπ pracownikami
firmy Dehn Polska

DEHN Polska Sp. z o.o.

Zastosowanie
Uniwersalne ograniczniki przepiÍÊ
Blitzductor XTU znajdujπ zastosowanie do
ochrony m.in. nastÍpujπcych interfejsÛw:

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel. (22) 335 24 66 do 69
fax (22) 335 24 66 do 69
www.dehn.pl
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Modu≥ ochronny ogranicznika Blitzductor XTU z systemem LifeCheck poprzez
wykorzystanie technologii RFID umoøliwia szybkπ, bezdotykowπ kontrolÍ aparatu, bez koniecznoúci wyjmowania modu≥u
z podstawki, za pomocπ przenoúnego testera DEHNrecord LC. Miernik pokazuje
rÛwnieø datÍ poprzedniej kontroli ogranicznika. Moøliwy jest rÛwnieø sta≥y nadzÛr za pomocπ dodatkowego modu≥u
DRC MCM XT. Zintegrowany z modu≥em
ogranicznika system LifeCheck zapewnia sta≥y nadzÛr nad parametrami oraz szybkπ informacjÍ o przeciπøeniu termicznym lub elektrycznym elementÛw modu≥u ochronnego.
Sta≥π kontrolÍ na ogranicznikami (do 10
modu≥Ûw) moøna uzyskaÊ, wykorzystujπc
pojedynczy modu≥ DRC MCM XT, ktÛry
instalowany jest na szynie 35 mm obok
nadzorowanych ogranicznikÛw. Modu≥y
moøna teø po≥πczyÊ magistralπ i stworzyÊ
system nadzoru nad wiÍkszπ liczbπ ogranicznikÛw.
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System LifeCheck

ï ISDN Uk0,
ï ADSL,
ï telefonia cyfrowa,
ï telefonia analogowa,
ï RS 485,
ï MODBUS,
ï CAN,
ï pÍtla prπdowa 4-20 mA (24 V).
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Blitzductor XTU wytrzymujπ (w ramach
testÛw na wibracje i udary) przeciπøenia
30-krotnie przekraczajπce wartoúÊ przyspieszenia ziemskiego.
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Rys. 6. Kontrola ogranicznikÛw Blitzductor XTU za pomocπ testera DEHNrecord LC M3+

