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Ochrona przepięciowa
instalacji elektroakustycznych
– rozwiązania firmy Dehn
Tomasz Sęp

Instalacje elektroakustyczne znajdujπ bardzo szerokie zastosowanie w budynkach uøytecznoúci publicznej oraz wszÍdzie tam, gdzie komunikacja düwiÍkowa moøe przyczyniÊ siÍ do poprawy bezpieczeÒstwa i komfortu pracy. Takøe tego rodzaju systemy, dla zabezpieczenia ich
funkcjonowania, wymagajπ ochrony przeciwprzepiÍciowej.

I

nstalacje elektroakustyczne s≥uøπ do
komunikacji g≥osowej, nadawania muzyki, a takøe przekazywania sygna≥Ûw
alarmowych. W systemach tego rodzaju
sygna≥ uøyteczny jest dostosowywany do
napiÍcia noúnika (50, 70, 100 V) i przekazywany poprzez nadajnik do g≥oúnika. Nadajnik ten przekszta≥ca niskπ impedancjÍ
g≥oúnika na wyøszπ wartoúÊ i redukuje
w ten sposÛb natÍøenie prπdu. DziÍki temu do transmisji moøna zastosowaÊ przewody telekomunikacyjne o úrednicy
0,6 mm lub 0,8 mm.

Same g≥oúniki dostÍpne sπ w rÛønych
wariantach. W przypadku g≥oúnikÛw do zabudowy lub montowanych na úcianach moce znamionowe wynoszπ zwykle 6-30 W,
dla g≥oúnikÛw kolumnowych 20-100 W,
zaú dla g≥oúnikÛw tubowych sπ to wielkoúci rzÍdu 10-60 W. Moce znamionowe
wzmacniaczy o budowie modu≥owej
mieszczπ siÍ miÍdzy 100 a 600 W (w niektÛrych przypadkach nawet wiÍcej).
W jednej linii bπdü jednej grupie mogπ
pracowaÊ razem g≥oúniki o rÛønych mocach. Moc minimalna wzmacniacza odpo-

wiada sumie poszczegÛlnych mocy g≥oúnikÛw w instalacji. Dla jej ustalania decydujπca nie jest jednak suma mocy znamionowych g≥oúnikÛw, lecz suma mocy nadajnikÛw.

Norma
PN-EN 50174-2
W normie PN-EN 50174-2 dotyczπcej
instalacji okablowania dla instalacji informatycznych opisano ochronÍ przed uderzeniem pioruna i przepiÍciami indukowa-

Rys. 1.
Instalacja
elektroakustyczna
o budowie modu≥owej
z urzπdzeniami ochrony
przepiÍciowej:
1 ñ DVR 2 BY S 150 FM
(natÍøenie > 1-7 A) lub
BXT ML4 BE 180 (natÍøenie < 1 A) + BXT
BAS,
2 ñ DGA G BNC,
3 ñ FS 9E HS 12,
4 ñ BXT ML2 BD HFS 5+
BXT BAS,
5 ñ DR M 2 P 255,
6 ñ DGA FF TV,
7 ñ DPro 230
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Rys. 2. G≥oúnik tubowy na obiekcie budowlanym nieposiadajπcym
zewnÍtrznej ochrony odgromowej:
1 ñ DVR 2 BY S 150 FM (natÍøenie > 1-7 A) lub BXT ML4 BE 180 (natÍøenie
< 1 A) + BXT BAS

nymi. Ponadto przedstawiono w niej szacowanie ryzyka wystπpienia szkody w odniesieniu do ryzyka akceptowalnego przez
uøytkownika instalacji. Jeøeli z przeprowadzonych rozwaøaÒ wynika koniecznoúÊ
zastosowania úrodkÛw ochrony przepiÍciowej, to do odpowiednich instalacji i systemÛw naleøy zastosowaÊ ograniczniki
przepiÍÊ. Niniejszy artyku≥ nie odnosi siÍ
do innych rozporzπdzeÒ, ktÛre mogπ mieÊ
zastosowanie (np. wzorcowa dyrektywa
o instalacjach MLAR, przepisy budowlane, elektroakustyczne systemy alarmowe,
powiadamianie o zagroøeniach w przypadku poøaru i napadu).

Rys. 3. G≥oúnik tubowy w obszarze ochronnym zwodu na obiekcie
budowlanym posiadajπcym zewnÍtrznπ ochronÍ odgromowπ:
1 ñ DVR 2 BY S 150 FM (natÍøenie > 1-7 A) lub BXT ML4 BE 180 (natÍøenie <
1 A) + BXT BAS

Ochrona instalacji
WiÍksze instalacje elektroakustyczne
majπ konstrukcjÍ modu≥owπ 19î (rys. 1)
i czÍsto znajdujπ siÍ w pobliøu miejsc pracy, na ktÛrych stale przebywa obs≥uga.
W takich przypadkach o koniecznoúci zastosowania wymienionych w opisie ilustracji ogranicznikÛw przepiÍÊ typu 2
(4+5) decyduje d≥ugoúÊ odpowiedniego
przewodu prowadzπcego do komputera lub
miejsca ulokowania panelu komunikacyjnego. Przy d≥ugoúci przewodu wiÍkszej niø
5 m konieczne jest zastosowanie úrodkÛw
ochrony.

W celu doboru ogranicznikÛw przepiÍÊ
typu 2 dla linii g≥oúnikowej (1+2) konieczne jest ustalenie maksymalnego prπdu
w danym odga≥Ízieniu przewodu. WielkoúÊ tÍ okreúla stosunek I = P/U, gdzie P
oznacza moc wzmacniacza lub g≥oúnika
(grupy g≥oúnikÛw), zaú U jest napiÍciem
noúnika.
Wszystkie po≥πczenia uziemiajπce ogranicznikÛw przepiÍÊ zabezpieczajπcych instalacje elektroakustyczne powinny byÊ
doprowadzone do jednego wspÛlnego
punktu uziemiajπcego.
Jeøeli g≥oúniki zewnÍtrzne znajdujπ siÍ
na dachu budynku, to istnieje niebezpie-

Rys. 4.
Montaø ogranicznika
DEHNvario na szynie
TH-35 mm w rozdzielnicy
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czeÒstwo ich uszkodzenia wskutek poúredniego oddzia≥ywania pioruna (sprzÍøenie
indukcyjne / pojemnoúciowe), zarÛwno
w instalacjach bez zewnÍtrznej ochrony
odgromowej (rys. 2), jak rÛwnieø w instalacjach posiadajπcych zewnÍtrznπ ochronÍ

wana w SPD wtyczka umoøliwia szybkπ
instalacjÍ, bez uøycia narzÍdzi. £atwa wymiana ogranicznika zosta≥a zapewniona
przez zintegrowanπ wtyczkÍ przy≥πczeniowπ, ktÛra moøe byÊ odblokowana, a nastÍpnie usuniÍta z obudowy (rys. 5).
Dane techniczne:
ï typ DVR 2 BY S 150 FM,
ï klasa SPD typ 1 P2,
ï napiÍcie znamionowe UN =100 V AC,
ï maksymalne trwa≥e napiÍcie pracy UC =
150 V AC,
ï prπd znamionowy IN = 7 A (80oC),
ï czÍstotliwoúÊ odciÍcia 100 kHz,
ï numer katalogowy 928 430.

odgromowπ (rys. 3). G≥oúniki zewnÍtrzne
montowane w instalacjach posiadajπcych
zewnÍtrznπ ochronÍ odgromowπ (rys. 3)
powinny byÊ chronione przed bezpoúrednim uderzeniem pioruna poprzez umieszczenie ich w obszarze chronionym przez
zwÛd przy zachowaniu odstÍpu bezpiecznego Ñsî.
Ogranicznik typu DEHNvario
Ogranicznik typu DEHNvario do ochrony przed prπdami piorunowymi i przepiÍciami w systemach elektroakustycznych
umoøliwia ≥atwe i szybkie pod≥πczenie
przewodÛw i jest przystosowany montaøu
na szynie TH-35 mm (rys. 4). Kombinowany ogranicznik przepiÍÊ DEHNvario
DVR 2 BY S 150 FM chroni systemy elektroakustyczne (np. düwiÍkowe systemy
ostrzegawcze, systemy g≥oúnikÛw) przed
prπdami piorunowymi i przepiÍciami. Parametry pracy ogranicznika zapewniajπ
bezpiecznπ pracÍ systemÛw elektroakustycznych nawet podczas burz. DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM chroni jednπ parÍ przewodÛw i pozwala na bezpoúrednie
lub poúrednie uziemienie ekranu. ZastosoR
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Rys. 5. £atwa wymiana ogranicznika przepiÍÊ poprzez zintegrowanπ wtyczkÍ
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