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Nowe ograniczniki przepięć
Dehn w wersji modułowej
Krzysztof Wincencik

W kwietniu bieøπcego roku na targach Hannover Messe oraz Light and Building we Frankfurcie nad Menem zaprezentowana zosta≥a nowa seria ogranicznikÛw przepiÍÊ serii czerwonej
firmy Dehn z oznaczeniem Ñmodularî (modu≥owe).
odstawowπ cechπ wszystkich ogranicznikÛw tej serii jest zmieniony
kszta≥t i wyglπd modu≥u ochronnego. W nowym rozwiπzaniu modu≥y zosta≥y wyposaøone w dodatkowe zatrzaski zapewniajπce jeszcze pewniejsze mocowanie
w podstawie. W celu wyjÍcia modu≥u naleøy zwolniÊ zatrzaski poprzez wciúniÍcie
dwÛch przyciskÛw znajdujπcych siÍ na
gÛrnej i dolnej úciance modu≥u.
W nowym rozwiπzaniu zmieniono takøe usytuowanie wskaünika optycznego
ñ sygnalizacji stanu uszkodzenia modu≥u.
Znajduje siÍ on obecnie na dole wymiennej wk≥adki.
Zmieniony zosta≥ takøe system mocowania na szynie 35 mm, pozwalajπcy na ≥atwiejszy montaø i demontaø aparatu.
Wszystkie nowe urzπdzenia wystÍpujπ

P

w wersji FM, tj. ze zdalnπ sygnalizacjπ
uszkodzenia ñ bezpotencja≥owy zestyk
prze≥πczny (250 V ñ 0,1 A).

DEHNventil M
Pierwszy z ogranicznikÛw nowej rodziny to DEHNventil M (modular). Kolejna
wersja tego wielobiegunowego hybrydowego ogranicznika przepiÍÊ spe≥nia wymogi dyrektywy VDN wydanej przez Niemieckich OperatorÛw sieci Energetycznych w zakresie stosowania ogranicznikÛw przepiÍÊ w przy≥πczach energetycznych. Zastosowanie technologii iskiernikowej Radax Flow zapewnie selektywnπ
wspÛ≥pracÍ z ma≥ymi bezpiecznikami
w trakcie zadzia≥ania ogranicznika. Pozwala to skutecznie uniknπÊ przypadkÛw

zadzia≥ania bezpiecznikÛw poprzedzajπcych ogranicznik a tym samym zapewnia
wzrost niezawodnoúci zasilania obiektu.
Jest to szczegÛlnie waøne w przypadku
ma≥ych obiektÛw bezobs≥ugowych ustawionych w otwartym terenie (stacje GSM,
kontenery, stacje monitorowania i pomiarÛw). Istotnπ nowoúciπ w tej wersji ogranicznika jest wprowadzenie optycznego
wskaünika uszkodzenia systemu wyzwalania ogranicznika (okienko na przedniej
úcianie wk≥adki) oraz zastosowanie standardowego systemu zdalnej sygnalizacji
uszkodzenia wk≥adki (wersja FM), stosowanego dotπd w ogranicznikach przepiÍÊ
typ 2, np. DEHNguard.
Ograniczniki przepiÍÊ DEHNventil M wykonywane sπ w wersjach do sieci jedno- (TN
i TT 2P) oraz trÛjfazowej (TNC, TNS, TT).
DziÍki technologii Radax Flow posiadajπ
zdolnoúÊ gaszenia prπdÛw zwarciowych nastÍpczych 50 kA i zapewniajπ selektywnπ
wspÛ≥pracÍ z bezpiecznikami 35 A GL/gG.
Wszystkie ograniczniki DEHNventil M wyposaøone sπ w podwÛjny uk≥ad zaciskÛw, co
umoøliwia montaø w Ñuk≥adzie Vî oraz stosowanie szyn grzebieniowych.

DEHNguard M

Rys. 1.
Nowa wersja
ogranicznika:
DEHNventil M
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Kolejnym urzπdzeniem, ktÛre doczeka≥o
siÍ nowej wersji, jest ogranicznik DEHNguard M, ktÛry dostÍpny jest w wersji jednofazowej (TN oraz TT 2P) i trÛjfazowej
(do sieci w systemie TNC, TNS, TT). Kaøda z wersji moøe byÊ wyposaøona w bezpotencja≥owy zestyk prze≥πczny (250 V
ñ 0,1 A) umoøliwiajπcy zdalnπ sygnalizacjÍ uszkodzenia wk≥adki. Tak jak w innych
aparatach serii M (modular) tak i w DEHNguardzie wskaünik optyczny uszkodzenia
wk≥adki znajduje siÍ teraz na dole przedniej úcianki wymienialnego modu≥u.
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Rys. 2.
Modu≥owy
ogranicznik
DEHNguard M

Maksymalna wytrzyma≥oúÊ zwarciowa
ogranicznika DEHNguard M przy maksymalnym bezpieczniku (125 A) wynosi 50 kAeff.
Jego napiÍciowy poziom ochrony Up jest
mniejszy od 1,25 kV.

DEHNrail M
NastÍpnym ogranicznikiem z serii modu≥owej, ktÛry pojawi≥ siÍ na rynku w bieøπcym roku, to DEHNrail M. Ograniczniki
DEHNrail sπ przeznaczone do ochrony

urzπdzeÒ
koÒcowych
elektroniki i automatyki przemys≥owej. Niski napiÍciowy poziom
ochrony
i ochrona przed przepiÍciami wzd≥uønymi
i poprzecznymi to cechy
charakterystyczne ogranicznika DEHNrail.
Ograniczniki wyposaøone sπ
w zaciski do pod≥πczenia przelotowego
ñ bezpoúrednio na trasie przewodu zasilajπcego przed chronionym urzπdzeniem
bez koniecznoúci stosowania dodatkowych zaciskÛw.
W nowym rozwiπzaniu ogranicznik
DEHNrail wykonany jest jako urzπdzenie modu≥owe sk≥adajπce siÍ z podstawy
montowanej na szynÍ 35 mm oraz wymiennego modu≥u ochronnego. Modu≥ posiada optyczny wskaünik uszkodzenia systemu ochrony przepiÍciowej ñ uszkodzenie modu≥u nie przerywa ciπg≥oúci zasilania urzπdzenia. Ogranicznik wyposaøony
jest standardowo w bezpotencja≥owy zestyk prze≥πczny sygnalizujπcy awariÍ ogranicznika.
W nowej wersji ogranicznika podniesiony zosta≥ znamionowy prπd roboczy ogranicznika do wartoúci 25 A.
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Rys. 3. DEHNrail M ñ nowe rozwiπzanie

Ograniczniki przepiÍÊ w wersji modu≥owej dostÍpne bÍdπ na rynku polskim
w IV kwartale br.
Krzysztof Wincencik
Autor jest pracownikiem
firmy Dehn Polska
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Kupon konkursowy
ÑNadchodzi czas korzystnych zmianî (czÍúÊ 3 ñ lipiec 2006)
Firma DEHN Polska pod patronatem magazynu ÑElektrosystemyî zaprasza do wziÍcia udzia≥u w konkursie na temat ogranicznikÛw przepiÍÊ wykonanych w technologii Radax Flow. Naleøy
odpowiedzieÊ poprawnie na wszystkie pytania (spoúrÛd podanych odpowiedzi tylko jedna jest poprawna), podaÊ swoje dane, podpisaÊ siÍ i wys≥aÊ kupon na adres: DEHN Polska, ul. Poleczki 23,
02-822 Warszawa, z dopiskiem ÑKonkursî. Termin nadsy≥ania kuponÛw mija 11.08.2006 roku ñ decyduje data wp≥yniÍcia zg≥oszenia do siedziby firmy DEHN Polska. Moøna takøe skorzystaÊ
z formularza elektronicznego, znajdujπcego siÍ w Internecie pod adresem http://konkurs.dehn.pl. Tam teø znajduje siÍ regulamin konkursu i szczegÛ≥owe informacje na temat nowych produktÛw.
1. Ograniczniki przepiÍÊ typu 2. Ogranicznik DEHNbloc Maxi DBM 3. Ogranicznik przepiÍÊ typu
4. Ogranicznik DEHNbloc Maxi, 5. Ograniczniki DBM
DEHNbloc H moøna monto1 255 moøna zainstalowaÊ w jednej
DEHNbloc H
w przypadku gdy bezpiecznik i DB 1 255 H
waÊ w Ñuk≥adzie Vî
rozdzielnicy obok ogranicznikÛw
w instalacji poprzedzajπcy miejprzepiÍÊ typ 2
sce jego montaøu wynosi 500 A,
tylko gdy przekrÛj przewodÛw
wymagajπ zachowania 15 cm strefy
zasilajπcych jest wiÍkszy od
gdyø jest skoordynowany energetyczmusi byÊ w kaødym przypadku
moøna instalowaÊ jedynie przed
ochronnej od innej aparatury z uwa2
90 mm Cu,
nie z ogranicznikami przepiÍÊ typu
dobezpieczony bezpiecznikiem
wy≥πcznikiem r-p z uwagi na prπdy
gi na wydmuch gazÛw na zewnπtrz
jeøeli zabezpieczenie w instaDEHNguard 275,
315 A,
up≥ywu,
obudowy,
lacji przed miejscem montaøu
tylko przy zastosowaniu indukcyjnonie wymaga dobezpieczenia
moøna instalowaÊ po wy≥πczniku
nie wymagajπ strefy os≥onowej, poogranicznika jest wiÍksze od
úci sprzÍgajπcej DEHNbridge 63 A,
gdy IK<25 kArms i tA<0,2 s,
r-p, ale tylko w uk≥adzie 3+1,
niewaø sπ to ograniczniki warystoro315 A,
nie wymaga dobezpieczenia gdy
tylko w przypadku, gdy zabezpieczesπ wykonane w technologii iskierwe,
gdy prπd obciπøenia chronioIK>50 kArms i tA<5 s.
nie g≥Ûwne rozdzielnicy jest mniejsze
nikowej i nie powodujπ prπdÛw
zawierajπ w sobie zamkniÍte (bezwydnych przez ogranicznik odod 125 A.
up≥ywu.
muchowe) iskierniki wykonane w techbiornikÛw jest <125 A.
nologii Radax Flow.
ImiÍ i nazwisko: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.........................................................................
Adres: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ......................................................................
Telefon kontaktowy: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..........................................................................
E-mail: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.....................................................................
Wyraøam zgodÍ na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmÍ DEHN Polska do celÛw marketingowych zgodnie z ustawπ z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Zgadzam siÍ takøe na otrzymywanie informacji handlowych drogπ elektronicznπ.
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