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Kontrola stanu
ograniczników przepięć
w instalacjach nn
Krzysztof Wincencik

Ograniczniki przepiÍÊ wymagajπ okresowych lub bieøπcych kontroli stanu (np. po zdarzeniu
powodujπcym ich zadzia≥anie), w celu zapewnienia pe≥nej sprawnoúci systemu ochrony przeciwprzepiÍciowej. Artyku≥ omawia sposoby realizacji tych zadaÒ w przypadku ogranicznikÛw
firmy Dehn, przedstawia rÛwnieø urzπdzenie DEHNpanel u≥atwiajπce tÍ procedurÍ.

O

graniczniki instalowane w obwodach elektrycznych niskiego napiÍcia 230/400 V muszπ spe≥niaÊ
wymogi norm. Jednolite ustalenia dla ca≥ej Europy zawiera norma ÑPN-EN 6164311 NiskonapiÍciowe urzπdzenia do ograniczania przepiÍÊ ñ CzÍúÊ 11: Urzπdzenia
do ograniczania przepiÍÊ w sieciach rozdzielczych niskiego napiÍcia ñ Wymagania i prÛbyî. W normie opisano urzπdzenia do ochrony przed skutkami bezpoúredniego i poúredniego oddzia≥ywania pioruna lub innych przepiÍÊ przejúciowych,
przewidziane do instalowania w sieciach
elektroenergetycznych i uk≥adach napiÍcia przemiennego 50/60 Hz o napiÍciu
znamionowym do 1000 V (wartoúci skutecznej).

Badania eksploatacyjne
Norma PN-EN 61643-11 okreúla wymagania w zakresie samych urzπdzeÒ, jednak

nie obejmuje w swoich zapisach badaÒ
eksploatacyjnych przeprowadzanych w ramach kontroli instalacji elektrycznych.
W ramach normy europejskiej dotyczπcej
ochrony odgromowej zalecenia dotyczπce
kontroli ogranicznikÛw przepiÍÊ (SPD) zapisane zosta≥y w arkuszach:
ï PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa
ñ CzÍúÊ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektÛw i zagroøenie øycia,
ï PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa
ñ CzÍúÊ 4: Urzπdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
W arkuszu 3 normy moøna znaleüÊ zapis
mÛwiπcy, iø SPD powinny byú instalowane w taki sposÛb, aby mog≥y byÊ one
sprawdzane ñ czyli tworzπc programy konserwacji i oglÍdzin, powinno siÍ w nich
uwzglÍdniÊ sprawdzanie SPD. Natomiast
w obydwu arkuszach normy (nr 3 i 4) zapisano, øe podczas badania LPS w ramach
procedury badaÒ wymagane jest dokonanie oglÍdzin w celu potwierdzenia, øe nie

ma oznak uszkodzenia SPD i ich bezpiecznikÛw lub roz≥πcznikÛw.

Kontrola ogranicznikÛw
Dehn
W przypadku kombinowanych ogranicznikÛw przepiÍÊ typu 1 firmy Dehn
kontrola ogranicznika (zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montaøowej do≥πczanej do kaødego urzπdzenia)
ogranicza siÍ do stwierdzenia, czy nie nastπpi≥a zmiana koloru wskaünika stanu
w okienku sygnalizacji optycznej na
frontowej úcianie urzπdzenia ñ z koloru
zielonego (sprawny) na kolor czerwony
(uszkodzony).
Kontrola wraz z przeglπdem
instalacji elektrycznej
Jeøeli przeglπd LPS wykonywany jest jednoczeúnie z przeglπdem i kontrolπ instalacji
elektrycznej, naleøy pamiÍtaÊ o sprawdzeniu

Rys. 1.
Kombinowany
ogranicznik przepiÍÊ typu 1
i sprawdzenie jego stanu
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Rys. 2. Kombinowane SPD typu 1 firmy Dehn

w instrukcji montaøowej SPD, czy wykonywanie pomiarÛw bÍdzie wymaga≥o od≥πczenia ogranicznika (wyjÍcia modu≥Ûw ochronnych). Zgodnie z normπ PN-HD 60364-6:
2008 pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej o napiÍciu nominalnym obwodu
do 500 V wykonywany jest napiÍciem probierczym 500 V DC. Mierzona rezystancja
izolacji jest zadowalajπca, jeøeli jej wartoúÊ
dla kaødego obwodu z od≥πczonym osprzÍtem jest nie mniejsza niø 1 MΩ. W normie tej
zapisano takøe, øe jeøeli istnieje prawdopodobieÒstwo, iø ograniczniki przepiÍÊ (SPD)
mogπ mieÊ wp≥yw na prÛbÍ sprawdzajπcπ rezystancjÍ izolacji lub mogπ siÍ uszkodziÊ, to
naleøy je od≥πczyÊ przed wykonaniem pomiaru rezystancji izolacji.
W przypadku ogranicznikÛw przepiÍÊ
typu 2 (ograniczniki warystorowe), konieczne jest ich od≥πczenie (ograniczniki
w obudowie kompaktowej) lub wyjÍcie
modu≥Ûw ochronnych z podstawy.
W przypadku obwodÛw z zainstalowanymi ogranicznikami przepiÍÊ typu 3 konieczne jest ograniczenie napiÍcia probierczego do poziomu 250 V DC.
W przypadku ogranicznikÛw przepiÍÊ
typu 1 sposÛb postÍpowania moøe zaleøeÊ
od tego, w jakiej technologii wykonany
jest dany ogranicznik. Wszystkie ograniczniki przepiÍÊ typu 1 firmy Dehn spe≥niajπ
zapis normy dotyczπcy kontroli rezystancji
obwodÛw. Øaden z ogranicznikÛw kombinowanych znajdujπcych siÍ w ofercie firmy Dehn podczas badaÒ rezystancji izolacji wykonywanych napiÍciem probierczym
500 V DC nie wp≥ywa na wartoúÊ pomiaru, a tym samym nie wymaga od≥πczania
od instalacji elektrycznej.
Wyposaøenie
sygnalizacyjne ogranicznikÛw
Wszystkie kombinowane ograniczniki
przepiÍÊ typu 1 firmy Dehn (jedno- i wie-

Rys. 3. Modu≥ DEHNpanel

lobiegunowe) przeznaczone do montaøu
na szynie TH 35 mm wyposaøone sπ
w okno sygnalizacji optycznej (dotyczy
to rÛwnieø ogranicznikÛw lub modu≥Ûw

N-PE). W wersjach ogranicznikÛw z koÒcowym oznaczeniem ÑFMî wystÍpujπ dodatkowe bezpotencja≥owe zestyki prze≥πczne (zwierne i rozwierne ñ do wyboru)

Rys. 4.
Zabudowa paneli
w drzwiach szafy
rozdzielczej
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szyn zbiorczych (np. z uwagi na ograniczanie d≥ugoúci przewodÛw), przeglπd taki moøe zajmowaÊ duøo czasu.

Urzπdzenie DEHNpanel
W celu u≥atwienia nadzoru nad systemem ochrony przepiÍciowej obiektu firma
Dehn wprowadzi≥a do oferty nowe urzπdzenie: DEHNpanel ñ optyczny wskaünik
do kontroli stanu ogranicznikÛw do zabudowy w szafach rozdzielczych. DEHNpanel stanowi uzupe≥nienie systemu monitoringu zasilania. DziÍki zastosowaniu
wskaünika moøliwa jest kontrola zabudowanych SPD bez koniecznoúci otwierania
drzwi szafy rozdzielczej (nie ma potrzeby
roz≥πczania wy≥πcznika g≥Ûwnego przy
otwieraniu drzwi, brak alarmu o otwarciu
drzwi szafy w przypadku stosowania systemu zdalnego nadzoru). RÛwnieø wymiana baterii we wskaüniku nie wymaga
otwierania drzwi szafy. DEHNpanel zapewnia wyraüny sygna≥ optyczny mimo
zastosowania energooszczÍdnych diod
LED. W przypadku szybkiej kontroli systemu ochrony przepiÍciowej po wy≥adowaniu w obiekt, jeden rzut oka na wskaünik pozwala oceniÊ, czy urzπdzenia w danej szafie / pomieszczeniu sπ sprawne.
Stan ogranicznikÛw przepiÍÊ jest wyraünie
i czytelnie sygnalizowany przez silne diody LED nawet w trudnych warunkach
oúwietleniowych. Brak wskazaÒ, tj. gdy
nie úwieci øadna z diod, oznacza koniecznoúÊ wymiany baterii zasilajπcych. Przyk≥ad zastosowania modu≥u DEHNpanel do
nadzoru ogranicznikÛw przepiÍÊ pokazano na rys. 6. WiÍcej informacji na temat
nowych urzπdzeÒ w ofercie firmy Dehn
udostÍpniono na stronie www.dehn.pl.

Rys. 5. Wskazania DEHNpanel

a)

b)
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Rys. 6. Kontrola stanu ogranicznikÛw przepiÍÊ w instalacji elektrycznej nn
z wykorzystaniem modu≥u DHNpanel:
a ñ nadzÛr nad kilkoma ogranicznikami ñ po≥πczenie szeregowe zaciskÛw FM,
b ñ wykorzystanie innego systemu nadzoru ogranicznikÛw do wizualizacji stanu pracy
z DEHNpanelem

DEHN Polska Sp. z o.o.

umoøliwiajπce zdalnπ sygnalizacjÍ stanu
ogranicznika. Korzystanie z tego rozwiπzania pozwala na uproszczenie procedury
oglÍdzin, co jest szczegÛlnie waøne
w przypadku, gdy trzeba szybko oceniÊ
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stan ochrony przepiÍciowej obiektu, np.
po wystπpieniu bezpoúredniego wy≥adowania piorunowego w obiekt. W przypadku, gdy ograniczniki zainstalowane sπ
wewnπtrz szaf rozdzielczych, w pobliøu
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