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DEHNbloc Maxi S

DEHNbloc Maxi S
– ogranicznik do montażu
w szafach rozdzielczych
Krzysztof Wincencik

W roku 2005 firma Dehn zaprezentowa≥a wiele nowoúci z zakresu ochrony przeciwprzepiÍciowej. Niniejszy artyku≥ omawia najnowszy produkt niemieckiego producenta ñ ogranicznik
przepiÍÊ DEHNbloc Maxi S.

chrona przed przepiÍciami jest
jednym z czynnikÛw wp≥ywajπcych na poprawnπ pracÍ urzπdzeÒ
elektrycznych i elektronicznych w zak≥adach przemys≥owych. Jej brak moøe przyczyniÊ siÍ nie tylko do uszkodzenia czy teø
ca≥kowitego zniszczenia zainstalowanych
w fabryce urzπdzeÒ, ale moøe byÊ rÛwnieø
ürÛd≥em znacznych strat finansowych.
Koszt przestoju moøe bowiem znacznie
przekroczyÊ koszty bezpoúrednie zwiπzane
z wymianπ uszkodzonych elementÛw czy
teø koszty zwiπzanych z zastosowaniem
úrodkÛw ochrony przeciwprzepiÍciowej.
Przyk≥adowe zestawienie takich kosztÛw przedstawiono w tablicy 1.

O

D≥ugoúÊ przewodÛw
Prawid≥owo dobrana i wykonana ochrona przeciwprzepiÍciowa powinna zapewniaÊ skutecznπ ochronÍ dla najgorszych
z moøliwych zagroøeÒ, jakie mogπ pojawiÊ siÍ w instalacji oraz w minimalny spo-

Rys. 1.
Wp≥yw
d≥ugoúci
przewodÛw
na napiÍciowy
poziom ochrony

sÛb wp≥ywaÊ na pracÍ innych urzπdzeÒ do
niej przy≥πczonych.
Jednym z waønych czynnikÛw majπcych
wp≥yw na skutecznoúÊ ochrony jest rzeczywisty poziom ograniczania szkodliwych udarÛw. Na jego wielkoúÊ ma znaczπcy wp≥yw d≥ugoúÊ przewodÛw montaøowych, jakimi po≥πczony jest ogranicznik
z systemem szyn zbiorczych i szynπ uziemiajπcπ. Obecne zalecenia [1] mÛwiπ, aby
d≥ugoúÊ ca≥kowita przewodÛw jakie stosu-

jemy do przy≥πczenia ogranicznika przepiÍÊ nie przekracza≥a 0,5 m. Przyk≥adowy
wp≥yw d≥ugoúci przewodÛw na rzeczywisty napiÍciowy poziom ochrony dla ogranicznikÛw przepiÍÊ klasy II pokazano na
rys. 1.

Prπdy nastÍpcze

Branøa przemys≥u

Koszt jednogodzinnego przestoju

papiernictwo

ok. 10 000 euro

browarnictwo

ok. 10 000 euro

Waønym parametrem, szczegÛlnie dla
ogranicznikÛw przepiÍÊ klasy I (typ 1) instalowanych w szafach rozdzielczych, jest
rÛwnieø zdolnoúÊ gaszenia zwarciowych
prπdÛw nastÍpczych. Nowoczesne konstrukcje iskiernikowych ogranicznikÛw
przepiÍÊ pozwalajπ na gaszenie prπdÛw
nastÍpczych do 50 kA i zapewniajπ selektywnπ wspÛ≥pracÍ z bezpiecznikami topikowymi o prπdzie znamionowym 35 A.

motoryzacja ñ kooperanci produkujπcy podzespo≥y

ok. 12 500 euro

Katalog

motoryzacja ñ montaø koÒcowy samochodÛw

ok. 250 000 euro

centrum obliczeniowe

ok. 500 000 euro
(przy moøliwej utracie przetwarzanych danych)

Tabela 1. Zestawienie kosztÛw ponoszonych przez przedsiÍbiorstwa
przemys≥owe przy wystπpieniu przerw w pracy trwajπcych min. 1 godzinÍ
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WiÍcej informacji na temat nowoúci moøna
znaleüÊ w nowym katalogu ogranicznikÛw
przepiÍÊ firmy Dehn, ktÛry dostÍpny bÍdzie na
targach Energetab 2005 w Bielsku Bia≥ej.
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Rys. 2 Ograniczanie prπdÛw nastÍpczych przez ogranicznik DEHNbloc Maxi S

Ograniczniki przepiÍÊ klasy I (typ 1) firmy Dehn wykorzystujπ
technologiÍ gaszenia ≥uku Radax-Flow Technology (rys. 2).
Kolejnym waønym czynnikiem jest zapewnienie warunkÛw koordynacji energetycznej pomiÍdzy ogranicznikiem przepiÍÊ klasy I (typ1) a kolejnymi ogranicznikami przepiÍÊ klasy II (typ 2),
ktÛre zabezpieczajπ sterowniki lub przekszta≥tniki zasilane z szyn
90
zbiorczych.

Typ 1

Ogranicznik przepiÍÊ
wg PN-IEC 61643-1

Klasa I

Ogranicznik przepiÍÊ
wg E DIN VDE 0675-6

Klasa B
255 V

Prπd udarowy (10/350) Iimp

25 kA

Znamionowy
prπd wy≥adowczy (8/20) In

25 kA

R

NapiÍciowy poziom ochrony UP

≤2,5 kV

ZdolnoúÊ gaszenia prπdu
nastÍpczego AC Ifi

50 kAeff

Ograniczanie prπdu nastÍpczego /
SelektywnoúÊ
Czas zadzia≥ania tA
PrzepiÍcie dorywcze UT
Zakres temperatur pracy TU

bezpiecznik 35 A GL/gG do 50 kAeff
(prπdu spodziewanego) nie zadzia≥a
≤100 ns
335 V / 5 sekund
-40oC...+80oC

Montaø

szyna zbiorcza PEN / N min. 25 mm2

Pod≥πczenie

przewody z koÒcÛwkami kablowymi,
min. 35 mm2 / maks. 50 mm2

Materia≥ obudowy
StopieÒ ochrony
Wymiary

Zdalna sygnalizacja uszkodzenia FM

Numer katalogowy

E

K

NajwiÍksze napiÍcie
trwa≥ej pracy AC UC

L

A

M

Ogranicznik przepiÍÊ
wg PN-EN 61643-11

A

Tabela 2. Dane techniczne ogranicznika DEHNbloc Maxi S

Thermoplast,
kolor czerwony UL 94 V-0
IP 5X
(70 x 70 x 70) mm
przez wbudowane z≥πcze
optyczne LWL
i zastosowanie modu≥u DSI E DV
900 220
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Rys. 3. Ogranicznik przepiÍÊ DEHNbloc Maxi S.

Rys. 6. Sygnalizacja stanu pracy ogranicznika DEHNbloc Maxi przy wykorzystaniu modu≥u DEHNsignal E DV

DEHNbloc Maxi S
W bieøπcym roku firma
Dehn wprowadzi≥a do obrotu nowy ogranicznik
przepiÍÊ klasy I (typ 1),
przeznaczony do bezpoúredniego montaøu na szynach zbiorczych szaf rozdzielczych. Jednopolowy
ogranicznik DEHNbloc
Maxi S (rys. 3) o numerze
katalogowym 900 220 zapewnia odprowadzanie prπdÛw piorunowych o amplitudzie 25 kA (10/350) oraz
gaszenie prπdÛw nastÍpczych do 50 kA. Jest on
skoordynowany energetycznie z ogranicznikami przepiÍÊ klasy II
(typ 2), np. DEHNguard 275.
W ograniczniku zastosowano obudowany iskiernik z wbudowanym bezpoúrednio
bezpiecznikiem, co powoduje, øe nie ma
potrzeby stosowania dodatkowych zewnÍtrznych uk≥adÛw dobezpieczeniowych. Ogranicznik montowany jest bezpoúrednio na uziemionej szynie PEN w szafie rozdzielczej (rys. 4).
InformacjÍ o stanie ogranicznika moøna wyprowadziÊ korzystajπc z poúrednictwa modu≥u DEHNsignal E DV za pomocπ bezpoúredniego z≥πcza úwiat≥owodowego.
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Rys. 4. PrzekrÛj ogranicznika DEHNbloc Maxi S.

Rys. 5. Przyk≥ad montaøu ogranicznika DEHNbloc Maxi S w systemie sieci TNC
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Ogranicznik przepiÍÊ DEHNbloc Maxi
S zapewnia napiÍciowy poziom ochrony
< 2,5 kV z uwzglÍdnieniem spadku napiÍcia na przewodzie przy≥πczeniowym o d≥ugoúci 80 cm.
Krzysztof Wincencik
Autor jest pracownikiem
Dehn Polska
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