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Ochrona urządzeń
końcowych – ograniczniki
przepięć firmy Dehn
Krzysztof Wincencik, Henryk Nowak

W domach, biurach, urzÍdach, sklepach itp. zamontowanych jest szereg urzπdzeÒ elektronicznych, stanowiπcych ostatni element pod≥πczony do gniazdka instalacji elektrycznej. Niew≥aúciwe zabezpieczenie przed przepiÍciem, spowodowanym np. wy≥adowaniem atmosferycznym, naraøa je na zniszczenie. Artyku≥ omawia aspekty i moøliwoúci ich ochrony za pomocπ ogranicznikÛw firmy Dehn stosowanych na rÛønych poziomach instalacji.
przypadku bezpoúredniego wy≥adowania piorunowego w budynek, prÛcz zagroøeÒ spowodowanych sprzÍøeniem galwanicznym
(rys. 1), naleøy pamiÍtaÊ o zagroøeniach
spowodowanych sprzÍøeniami indukcyjnymi (rys. 2). Mogπ one powstaÊ wewnπtrz samej instalacji ñ w miejscu znajdujπcym siÍ za ogranicznikami przepiÍÊ
typu 1 (wejúcie instalacji do budynku), czy
teø typu 2 (rozdzielnica piÍtrowa). Urzπdzenia elektryczne pracujπce w dalszej
czÍúci instalacji rÛwnieø mogπ byÊ ürÛd≥em niebezpiecznych impulsÛw elektrycznych dla wraøliwych urzπdzeÒ koÒcowych. Na tego typu problemy zwrÛcono
uwagÍ w publikacjach normalizacyjnych
europejskich i amerykaÒskich [1][2].
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Poziomy odpornoúci
Projektujπc systemy ograniczania przepiÍÊ w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesy≥u sygna≥Ûw, naleøy uwzglÍdniÊ informacje o poziomach odpornoúci
urzπdzeÒ na przedstawione zaburzenia od
strony przy≥πczy [3]:
ï zasilania prπdem przemiennym,
ï sygna≥owych,
ï zasilania prπdem sta≥ym.
Informacje takie zawierajπ normy dotyczπce zagadnieÒ kompatybilnoúci elektromagnetycznej urzπdzeÒ. Przyk≥adowo w tabeli 1
zestawiono wymagane wartoúci poziomÛw
odpornoúci przy≥πczy zasilania typowych
urzπdzeÒ elektrycznych i elektronicznych.
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Rys. 1. Schematy sprzÍøenia galwanicznego (na gÛrze) i indukcyjnego w instalacji elektrycznej budynku
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System ochrony
W przypadku rozbudowanych obiektÛw biurowych wielostopniowy system ochrony moøe wyglπdaÊ w sposÛb przedstawiony

Rys. 3. Uszkodzenie napÍdu CD-ROM spowodowane przepiÍciami generowanymi przez niesprawnπ lodÛwkÍ
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W przypadku sprzÍtu komputerowego nie tylko amplituda udaru, ale rÛwnieø jego powtarzalnoúÊ mogπ mieÊ destrukcyjny
wp≥yw na podzespo≥y elektroniczne. Przyk≥ad takiego dzia≥ania
pokazano na rysunku 3. Uszkodzenie napÍdu CD-ROM spowodowane by≥o pracπ starej lodÛwki z niesprawnym filtrem. Komputer zasilany by≥ z gniazda wtyczkowego, do ktÛrego wpiÍta by≥a
lodÛwka w≥πczajπca siÍ kilkanaúcie razy na dobÍ. Dlatego projektujπcy system ochrony przed przepiÍciami powinien rozwaøyÊ
wszystkie moøliwe zagroøenia, jakie mogπ pojawiÊ siÍ w instalacji elektrycznej i zastanowiÊ siÍ nad problematykπ ochrony urzπdzeÒ koÒcowych.
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Rys. 2. RÛøne rodzaje przepiÍÊ zagraøajπcych instalacji elektrycznej
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Ogranicznik
DEHNrail modular

Rys. 4. Przyk≥adowy trÛjstopniowy system ochrony przed przepiÍciami w budynku biurowym

Rys. 5. Ograniczniki przepiÍÊ typu 3 i ich przyk≥adowe zastosowania. Od lewej: S + SF-protector,
DEHNsafe, US Modul STC

na rys. 4. Na wejúciu instalacji elektrycznej
do obiektu zastosowano ogranicznik hybrydowy typu 1 ñ DEHNventil modular
(zainstalowany w rozdzielnicy g≥Ûwnej
ñ RG). Rozdzielnice piÍtrowe (RP1 i RP2)
wyposaøone zosta≥y w ograniczniki przepiÍÊ typu 2 ñ DEHNguard modular.
Ochrona urzπdzeÒ koÒcowych moøe byÊ
realizowana za pomocπ rÛønorodnych
ogranicznikÛw przepiÍÊ typu 3 (ograniczniki instalowane w puszkach lub kana≥ach,
montowane na szynie TH35 czy teø wk≥adane bezpoúrednio do gniazda wtyczkowego). Jak widaÊ, w przypadku urzπdzeÒ
koÒcowych zainstalowanych w bezpoúrednim sπsiedztwie RG, nie stosowano dodatkowych ogranicznikÛw przepiÍÊ. Wymagana ochrona realizowana jest przez hybrydowy ogranicznik DEHNventil modular zainstalowany w rozdzielnicy g≥Ûwnej.
Przyk≥adowe zastosowania wybranych
ogranicznikÛw przepiÍÊ typu 3 pokazano
na rysunku 5.
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Nowa wersja ogranicznika przepiÍÊ typu
3 instalowanego na szynie TH 35 ñ DEHNrail modular to kolejne urzπdzenie firmy
Dehn, jakie pojawi≥o siÍ wraz z liniπ modular. Ogranicznik dostÍpny jest w wersjach na napiÍcia znamionowe AC 30, 60,
75, 150 i 255 V. W porÛwnaniu z poprzedniπ wersjπ zmniejszono szerokoúÊ
obudowy (1 modu≥), przy jednoczesnym
podniesieniu prπdu nominalnego do wartoúci 25 A.
Ogranicznik sk≥ada siÍ z podstawy instalowanej na szynie TH 35 oraz wyjmowanego modu≥u. W nowej wersji, zamiast
kontrolek stanu pracy i uszkodzenia, wprowadzono optyczny wskaünik uszkodzenia.
Typ FM wyposaøony jest w bezpotencja≥owy uk≥ad zestykÛw pozwalajπcych na
przes≥anie informacji o stanie modu≥u
ochronnego.
Ogranicznik DEHNrail modular moøna
pod≥πczyÊ do instalacji w sposÛb przelotowy (rys. 7a) lub teø rÛwnolegle, wykorzystujπc jedynie uk≥ad zaciskÛw (rys. 7b).
W przypadku montaøu przelotowego
uszkodzenie modu≥u ochronnego nie przerywa zasilania urzπdzenia koÒcowego. Po≥πczenie rÛwnoleg≥e stosuje siÍ w przypadku, gdy chronione urzπdzenie koÒcowe pobiera z instalacji prπd wiÍkszy niø 25 A.
W takim przypadku zalecane jest dobez-

Tabela 1. Wymagane poziomy odpornoúci udarowej przy≥πczy zasilania

Badane urzπdzenia

Urzπdzenia powszechnego uøytku, narzÍdzia
elektryczne, podobne urzπdzenia elektryczne (PN-EN
55014-2)

Udary 1,2/50 - 8/20

Udary 5/50

2000 V / 1000 V

1000 V

Urzπdzenie automatyki przemys≥owej (NAMURNE21)

2000 V

Urzπdzenia informatyczne (PN-EN 55024)

1000 V

Bezprzerwowe systemy zasilania
(PN-EN 50091-2)

1000 V

Urzπdzenia stosowane w kolejnictwie
(PN-EN 50121-4)

2000 V

Medyczne urzπdzenia elektryczne
(PN-EN 60601-1-2)

±2000 V / ±1000 V

±2000 V

Dla udaru 1,2/50 - 8/20 podano poziomy odpornoúci pomiÍdzy przewodami: fazowymi neutralnym, a
przewodem ochronnym / przewodami fazowymi oraz miÍdzy przewodami fazowymi, a przewodem
neutralnym.
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Rys. 6. Przyk≥adowe zastosowanie ogranicznika DEHNrail 255 do ochrony
sterownika

WartoúÊ
typ 3

ogranicznik przepiÍÊ wg PN-IEC 61643-1

klasa III

najwiÍksze napiÍcie trwa≥ej pracy AC UC
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255 V
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Tabela 2. Podstawowe dane techniczne ogranicznika
DEHNrail 255

prπd znamionowy AC IL

25 A

znamionowy prπd wy≥adowczy (8/20) [L-N] In

3 kA

znamionowy prπd wy≥adowczy (8/20) [L+N-PE] In

5 kA

udar kombinowany [L-N] UOC

6 kV

udar kombinowany [L+N-PE] UOC

10 kV

napiÍciowy poziom ochrony [L-N] UP

≤ 1250 V

napiÍciowy poziom ochrony [L/N-PE] UP

≤ 1500 V

czas zadzia≥ania [L-N] tA

≤ 25 ns

czas zadzia≥ania [L/N-PE] tA

≤ 100 ns

maksymalny bezpiecznik sieciowy
wytrzyma≥oúÊ zwarciowa przy bezp. 25 A

25 A gL/gG lub B 25 A
6 kAeff

przepiÍcie dorywcze [L-N] UT

335 V / 5 sekund

przepiÍcie dorywcze [L/N-PE] (I) UT

400 V / 5 sekund

przepiÍcie dorywcze [L/N-PE] (II) UT

1200 V + U0 / 200 ms

zakres temperatur pracy TU
stopieÒ ochrony

od -40oC do +80oC
IP20
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pieczenie ogranicznika bezpiecznikiem
o prπdzie znamionowym 25 A.

Zastosowanie

Rys. 7. Pod≥πczenie ogranicznika przepiÍÊ DEHNrail modular: a ñ w sposÛb przelotowy, b ñ rÛwnolegle

Przyk≥adem wykorzystania ogranicznikÛw przepiÍÊ DEHNrail 255 modular moøe byÊ instalacja elektryczna wykonana
przez firmÍ Tech-Trade w duøym budynku
administracyjno-biurowym we Wroc≥awiu. W rozdzielnicy g≥Ûwnej obiektu zastosowano hybrydowy ogranicznik przepiÍÊ typu 1 ñ DEHNventil. W tablicach
TK, zasilajπcych wydzielone obwody
komputerowe na piÍtrach, uøyto ogranicznikÛw przepiÍÊ typu 3 ñ DEHNrail 255
modular (rys. 8).
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Rys. 8. Przyk≥adowa instalacja z ogranicznikami DEHNrail 255 modular
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