Materiały pomocnicze
dla producentów szaf rozdzielczych
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Łatwy dobór

Czerwona / Seria

Funkcja falochronu
Przy rozpatrywaniu energetycznej koordynacji pomiędzy ogranicznikami przepięć występuje ważna różnica ze względu na sposób
wykonania ogranicznika typu 1. Dowiedziono, że stosowanie
ograniczników warystorowych typu 1 przy małych amplitudach
prądu udarowego 10/350 powoduje przeciążenie kolejnych ograniczników, co może również powodować ich zniszczenie. Natomiast przy iskiernikowych ogranicznikach typu 1 praktycznie cały
prąd płynie przez ten ogranicznik; energia udaru zostanie ograniczona, a właściwie ucięta do wystarczająco niskiego poziomu. Zaletą jest również to, że przez skrócenie czasu impulsu 10/350 przez
iskiernikowy ogranicznik typu 1 odciąża się kolejne ograniczniki
przepięć w instalacji (patrz norma PN-EN 62305-4, Załącznik C.3.3).
Wszystkie produkty DEHN + SÖHNE z rodziny Czerwonej / Serii,
jak również Żółtej / Serii są pomiędzy sobą energetycznie skoordynowane w oparciu właśnie o ograniczniki iskiernikowe typu 1
Czerwonej / Serii, których działanie polega na „łamaniu fali udaru” nazywane funkcją falochronu (niem. Wellenbrecher-Funktion,
ang. wave breaker function).
• koordynacja energetyczna pomiędzy kolejnymi stopniami ochrony (urządzeniem końcowym) dzięki skróceniu czasu impulsu
• niezawodność pracy – poprzez ograniczanie prądu zwarcia
• wytrzymałość na prądy udarowe do 50 kA (10/350) na 1 biegun
• ograniczniki z obudowanym iskiernikiem – bezwydmuchowe

Ograniczniki z wbudowanym bezpiecznikiem
Stosowanie zabezpieczeń nadprądowych / bezpieczników służy
spełnieniu wymagań z punktu widzenia bezpieczeństwa wg norm
produktowych na ograniczniki przepięć. Wymaga to jednak dodatkowego miejsca w rozdzielnicy, dodatkowych przewodów, które
wg normy PN-HD 60364-5-534 powinny być jak najkrótsze, oraz
wymaga więcej czasu przy montażu (czyli większe koszty) i odpowiedniego dobierania bezpieczników. Są to utrudnienia, które
zostały wyeliminowane w nowych ogranicznikach z wbudowanym
bezpiecznikiem, dobranym optymalnie również z punktu widzenia wytrzymałości udarowej. W ten sposób oszczędza się miejsce
w rozdzielnicy, obniża koszty wyposażenia i montażu, zapewnia
lepsze działanie ochronne ze względu na skrócenie przewodów
przyłączonych. Są to zalety tej koncepcji, które występują w rodzinie produktów DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard …
CI i V(A) NH.
•
•
•
•
•
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do 75 % oszczędności miejsca
krótsze połączenia – mniejszy spadek napięcia na przewodach
oszczędność czasu podczas projektowania i montażu
znika problem z doborem zewnętrznego dobezpieczenia
wbudowany bezpiecznik zwiększa pewność pracy układu
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Łatwy dobór

Czerwona / Seria
układ II

układ III

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

kanały i puszki

układ I

1x DG M TNS 275

nr kat. 952 400

1x DFL M 255
nr kat. 924 396
do kanałów i puszek, w tym podłogowych

1x STC 230
do puszki pod gniazdo

nr kat. 924 350

ogranicznik przepięć
typu 2

długość przewodów ≥ 15 m

tablica piętrowa

nr kat. 952 405

ogranicznik przepięć
typu 2

DEHNbloc® M
skoordynowany z DEHNguard,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

DEHNventil®
skoordynowany bezpośrednio
z ogranicznikami typu 2 i 3,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.
Podłączenie przelotowe (w „układzie V”)
przedstawiono na stronie 6.

ogranicznik przepięć
kombinowany
typu 1

sygnalizacja uszkodzenia

ogranicznik przepięć
typu 1

ze zdalną sygnalizacją
1x DG M TNS 275 FM

1x DB 3 255 H

nr kat. 900 120

lub 3x DB 1 255 H
1x MVS 1 6

nr kat. 900 222
nr kat. 900 815

3x DB M 1 255 FM
1x MVS 1 6
lub 3x DB M 1 255
1x MVS 1 6

nr kat. 961 125
nr kat. 900 815
nr kat. 961 120
nr kat. 900 815

rozdzielnica główna

nr kat. 924 370

sygnalizacja uszkodzenia

1x DSA 230 LA
do kanałów i puszek

1x DV M TNC 255
nr kat. 951 300
lub 1x DV M TNC 255 FM nr kat. 951 305
dostępne również w wersji TNS
1x DV M TNS 255
nr kat. 951 400
lub 1x DV M TNS 255 FM nr kat. 951 405

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie głównym, przed ogranicznikiem, znajdują się bezpieczniki o większych prądach znamionowych.

System sieci TN: zasilanie budynku biurowego – rozdział przewodu PEN w rozdzielnicy głównej
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Łatwy dobór

Czerwona / Seria
układ II

układ III

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

kanały i puszki

układ I

1x DPRO 230 SE F
1x DPRO 230 SE

nr kat. 909 245
nr kat. 909 235

1x DG M TNC 275

ze zdalną sygnalizacją
1x DG M TNC 275 FM

nr kat. 952 305

1x SFL PRO SE

nr kat. 912 261

ogranicznik przepięć
typu 2

długość przewodów ≥ 15 m

DEHNbloc® M
skoordynowany z DEHNguard,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

DEHNventil®
skoordynowany bezpośrednio
z ogranicznikami typu 2 i 3,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.
Podłączenie przelotowe (w „układzie V”)
przedstawiono na stronie xx.

ogranicznik przepięć
kombinowany
typu 1

sygnalizacja uszkodzenia

ogranicznik przepięć
typu 1

ogranicznik przepięć
typu 2

3x DBH M 1 255
1x MVS 1 6
lub 1x DB 3 255 H

nr kat. 961 122
nr kat. 900 815
nr kat. 900 120

3x DB M 1 255 FM
1x MVS 1 6
lub 3x DB M 1 255
1x MVS 1 6

nr kat. 961 125
nr kat. 900 815

1x DV M TNC 255

nr kat. 951 300

nr kat. 961 120
nr kat. 900 815

lub 1x DV M TNC 255 FM

nr kat. 951 305

rozdzielnica główna

nr kat. 952 300

tablica piętrowa

sygnalizacja uszkodzenia

1x DFL M 255
nr kat. 924 396
do kanałów i puszek, w tym podłogowych

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie głównym, przed ogranicznikiem, znajdują się bezpieczniki o większych prądach znamionowych.

System sieci TN: zasilanie budynku biurowego – rozdział przewodu PEN w rozdzielnicy piętrowej
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układ II

układ III

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

sygnalizacja uszkodzenia

układ I

nr kat. 912 253

1x DR M 2P 255 FM
1x NF 10

nr kat. 953 205
nr kat. 912 254

3x V NH00 280

nr kat. 900 261

1x DG M TNC 275
lub ze zdalną sygnalizacją
1x DG M TNC 275 FM

nr kat. 952 300
nr kat. 952 305

ogranicznik przepięć
typu 2

Podłączenie przelotowe (w „układzie V”)
przedstawiono na stronie 6.

ogranicznik przepięć
kombinowany
typu 1

sygnalizacja uszkodzenia

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

DEHNventil®
skoordynowany bezpośrednio
z ogranicznikami typu 2 i 3,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

3x DBM NH00 255

nr kat. 900 255

3x DB M 1 255 FM
1x MVS 1 6
lub 3x DB M 1 255
1x MVS 1 6

nr kat. 961 125
nr kat. 900 815
nr kat. 961 120
nr kat. 900 815

1x DV M TNC 255 FM
lub 1x DV M TNC 255

rozdzielnica główna

DEHNbloc® M
skoordynowany z DEHNguard,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

ogranicznik przepięć
typu 1

nr kat. 953 405
nr kat. 953 400

sygnalizacja uszkodzenia

ogranicznik przepięć
typu 2

1x DR M 4P 255 FM
lub 1x DR M 4P 255

tablica piętrowa

1x SPS PRO

przełącznik / urządzenie

Łatwy dobór

Czerwona / Seria

nr kat. 951 305
nr kat. 951 300

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie głównym, przed ogranicznikiem, znajdują się bezpieczniki o większych prądach znamionowych.
2) Bez dodatkowych bezpieczników.
3) IK ≤ 25 kArms

System sieci TN: zasilanie obiektu przemysłowego – rozdział przewodu PEN w rozdzielnicy piętrowej
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Łatwy dobór

Czerwona / Seria
ogranicznik przepięć
typu 3

tablica

kanały i puszki

ogranicznik przepięć
typu 3

nr kat. 953 200

ogranicznik przepięć
kombinowany
typu 1
1x DV ZP TNC 255

nr kat. 900 390

nr kat. 909 235
nr kat. 909 245
nr kat. 912 261

Uwaga:
W tablicy może być zastosowany tylko
ogranicznik przepięć typu 2
(np. DG M TNC 275, nr kat. 952 300),
jeżeli:
- nie ma instalacji odgromowej,
- nie ma zasilania napowietrznego,
- na dachu nie znajduje się antena.

dostępny również w wersji TT (4-biegunowy)
1x DV ZP TT 255
nr kat. 900 391

przyłącze / tablica główna

1x DR M 2P 255

1x DPRO 230 SE
1x DPRO 230 SE F
1x SFL PRO SE

System sieci TN: zasilanie domu jednorodzinnego

ogranicznik przepięć
typu 3

tablica

kanały i puszki

ogranicznik przepięć
typu 3

nr kat. 953 200

1x DFL M 255

ogranicznik przepięć
kombinowany
typu 1

1x DV M TT 255

nr kat. 951 310

nr kat. 924 396

Uwaga:
W tablicy może być zastosowany tylko
ogranicznik przepięć typu 2
(np. DG M TT 275, nr kat. 952 310),
jeżeli:
- nie ma instalacji odgromowej,
- nie ma zasilania napowietrznego,
- na dachu nie znajduje się antena.

przyłącze / tablica główna

1x DR M 2P 255

System sieci TT: zasilanie domu jednorodzinnego
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Łatwy dobór

Czerwona / Seria
układ II

układ III

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

kanały i puszki

układ I

nr kat. 924 370

1x DFL M 255
nr kat. 924 396
do kanałów i puszek, w tym podłogowych

1x DG M TT 275

nr kat. 952 310

ze zdalną sygnalizacją
1x DG M TT 275 FM

1x STC 230
do puszki pod gniazdo

nr kat. 924 350

długość przewodów ≥ 15 m

ogranicznik przepięć
typu 1

nr kat. 952 315

ogranicznik przepięć
typu 2

DEHNbloc® M
skoordynowany z DEHNguard,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

DEHNventil®
skoordynowany bezpośrednio
z ogranicznikami typu 2 i 3,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.
Podłączenie przelotowe (w „układzie V”)
przedstawiono na stronie 6.

ogranicznik przepięć
kombinowany
typu 1

rozdzielnica główna

ogranicznik przepięć
typu 2

tablica piętrowa

sygnalizacja uszkodzenia

1x DSA 230 LA
do kanałów i puszek

sygnalizacja uszkodzenia
3x DBH M 1 255
1x DGPH M 255
1x MVS 1 8

nr kat. 961 122
nr kat. 961 102
nr kat. 900 611

3x DB M 1 255
1x DGP M 255
1x MVS 1 8

nr kat. 961 120
nr kat. 961 101
nr kat. 900 611

1x DV M TT 255 FM
lub 1x DV M TT 255

nr kat. 951 315
nr kat. 951 310

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie głównym, przed ogranicznikiem, znajdują się bezpieczniki o większych prądach znamionowych.

System sieci TT: zasilanie budynku biurowego

www.dehn.pl
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Łatwy dobór
układ II

układ III

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 3

sygnalizacja uszkodzenia

układ I

nr kat. 952 310

nr kat. 953 205
nr kat. 912 254

ze zdalną sygnalizacją
1x DG M TT 275 FM

nr kat. 952 315

1x DR M 4P 255 FM
lub 1x DR M 4P 255

nr kat. 953 405
nr kat. 953 400

tablica piętrowa

1x DG M TT 275

1x DR M 2P 255 FM
1x NF 10

ogranicznik przepięć
typu 2

długość przewodów ≥ 15 m

DEHNbloc® M
skoordynowany z DEHNguard,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

DEHNventil®
skoordynowany bezpośrednio
z ogranicznikami typu 2 i 3,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.
Podłączenie przelotowe (w „układzie V”)
przedstawiono na stronie 6.

ogranicznik przepięć
kombinowany
typu 1

sygnalizacja uszkodzenia

ogranicznik przepięć
typu 1

ogranicznik przepięć
typu 2

rozdzielnica główna

nr kat. 912 253

sygnalizacja uszkodzenia

1x SPS PRO

przełącznik / urządzenie

Czerwona / Seria

sygnalizacja uszkodzenia
3x DBH M 1 255
1x DGPH M 255
1x MVS 1 8

nr kat. 961 122
nr kat. 961 102
nr kat. 900 611

3x DB M 1 255 FM
1x DGP M 255 FM
1x MVS 1 8

nr kat. 961 125
nr kat. 961 105
nr kat. 900 611

1x DV M TT 255 FM
lub 1x DV M TT 255

nr kat. 951 315
nr kat. 951 310

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie głównym, przed ogranicznikiem, znajdują się bezpieczniki o większych prądach znamionowych.

System sieci TT: zasilanie obiektu przemysłowego
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Łatwy dobór

Czerwona / Seria

ogranicznik przepięć
typu 2

sygnalizacja uszkodzenia

sygnalizacja uszkodzenia

ogranicznik przepięć
typu 2

3x DG S 440 FM
1x MVS 1 3
lub 1x DG M TNC 440 FM

3x DG 1000 FM
1x EB DG 1000 1 3

nr kat. 952 095
nr kat. 900 615
nr kat. 952 308

3x DBM 1 440 FM
1x EB DG 1000 1 3

nr kat. 961 145
nr kat. 900 411

lub 3x DBM 1 440
1x EB DG 1000 1 3

nr kat. 961 140
nr kat. 900 411

sygnalizacja uszkodzenia

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

sygnalizacja uszkodzenia

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

nr kat. 950 112
nr kat. 900 411

3x DBM 1 760 FM
1x EB DG 1000 1 3

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie
głównym, przed ogranicznikiem,
znajdują się bezpieczniki
o większych prądach znamionowych.

System sieci TN: zasilanie obiektu przemysłowego TN-C 400/690 V

nr kat. 961 175
nr kat. 900 411

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie
głównym, przed ogranicznikiem,
znajdują się bezpieczniki
o większych prądach znamionowych.

System sieci IT: zasilanie obiektu przemysłowego IT 690 V
bez zintegrowanego przewodu neutralnego
Uwaga! Dla sieci IT 500 V odpowiednie są następujące
ograniczniki przepięć:

www.dehn.pl

•

typu 1 – jak dla sieci IT 690 V (patrz powyżej),
jednak z dodatkowym bezpiecznikiem 100 A

•

typu 2 – 1x DG M WE 600 FM (nr kat. 952 307)
z dodatkowym bezpiecznikiem 100 A

9

Łatwy dobór

Czerwona / Seria

kanały i puszki

kanały i puszki

ogranicznik przepięć
typu 3

sygnalizacja uszkodzenia
ze zdalną sygnalizacją
1x DG M TT CI 275 FM

DEHNbloc® M
skoordynowany z DEHNguard,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

DEHNbloc® M
skoordynowany z DEHNguard,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

lub 3x DB M 1 255
1x MVS 1 6

rozdzielnica główna

ogranicznik przepięć
typu 2

sygnalizacja uszkodzenia

ogranicznik przepięć
typu 2

3x DB M 1 255 FM
1x MVS 1 6

nr kat. 961 125
nr kat. 900 815
3x DB M 1 255
1x DGP M 255
1x MVS 1 8

nr kat. 961 120
nr kat. 900 815

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie
głównym, przed ogranicznikiem,
znajdują się bezpieczniki
o większych prądach znamionowych.
2) Bez dodatkowych bezpieczników.

System sieci TN
10

nr kat. 952 327

tablica piętrowa

nr kat. 952 406

rozdzielnica główna

ze zdalną sygnalizacją
1x DG M TNS CI 275 FM

1x DSA 230 LA
nr kat. 924 370
do kanałów i puszek, w tym podłogowych

tablica piętrowa

sygnalizacja uszkodzenia

1x DFL M 255
nr kat. 924 396
do kanałów i puszek, w tym podłogowych

nr kat. 961 120
nr kat. 961 101
nr kat. 900 611

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie
głównym, przed ogranicznikiem,
znajdują się bezpieczniki
o większych prądach znamionowych.
2) Bez dodatkowych bezpieczników.

System sieci TT
www.dehn.pl

Łatwy dobór

Czerwona / Seria

1x DR M 4P 255 FM
lub 1x DR M 4P 255

kanały i puszki

ogranicznik przepięć
typu 3

1x SFL PRO 6X 19" SE
nr kat. 909 256
do szaf telekomunikacyjnych

nr kat. 953 405
nr kat. 953 400

3x V NH00 280

nr kat. 900 261

tablica piętrowa

sygnalizacja uszkodzenia

przełącznik / urządzenie

ogranicznik przepięć
typu 3

ogranicznik przepięć
typu 2

3x DVCI 1 255 FM
1x EB DG 1000 1 3

nr kat. 961 205
nr kat. 900 411

1) Wymagane wtedy, gdy w obwodzie
głównym, przed ogranicznikiem,
znajdują się bezpieczniki
o większych prądach znamionowych.
2) Bez dodatkowych bezpieczników.

ogranicznik przepięć
skoordynowany
typu 1

rozdzielnica główna

DEHNbloc® Maxi
Skoordynowany bezpośrednio
z ogranicznikami przepięć typu 2 i 3,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

rozdzielnica główna

sygnalizacja uszkodzenia

DEHNvenCI®
Skoordynowany bezpośrednio
z ogranicznikami przepięć typu 2 i 3,
nie wymaga żadnej długości przewodów,
nie wymaga stosowania dławików.

3x DBM 1 255 S
nr kat. 900 220
dostępny również w opcji
ze zdalną sygnalizacją (DEHNsignal)
2) Bez dodatkowych bezpieczników.
3) IK ≤ 25 kArms

System sieci TN: zastosowanie w budynku przemysłowym ograniczników przepięć typu 1 i 2 z wbudowanym bezpiecznikiem
www.dehn.pl
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Łatwy dobór ograniczników dla instalacji fotowoltaicznych

Czerwona / Seria

Miejsce instalacji ograniczników przepięć
budynek bez ochrony
odgromowej

=

PC

~

a)

6 mm² Cu

4

Z Z
ZK
MEB

budynek z ochroną odgromową
z zachowaniem odstępu izolacyjnego

b)

zachowany
odstęp izolacyjny s
≥s

=
4

~

PC

6 mm² Cu

Z Z
ZK
MEB

budynek z ochroną odgromową
bez odstępu izolacyjnego

c)
Wyrównanie potencjałów
Z punktu widzenia ochrony odgromowej i przepięciowej jest bardzo wskazane, aby wyrównywać
potencjały ramy, konstrukcji i instalacji PV. Należy to wykonać w następujący sposób:
• zgodnie z wymaganiami przewodem min. 6 mm2 Cu z ramą, konstrukcją PV (a + b),

niezachowany
odstęp izolacyjny s
<s

• zgodnie z wymaganiami przewodem min. 16 mm2 Cu z ramą, konstrukcją PV (c),

• przewód uziemiający powinien być prowadzony równolegle oraz możliwie blisko przewodów
DC, AC i akcesoriów.

=

PC

• przewód uziemiający powinien być podłączony do głównej szyny uziemiającej budynku
na poziomie ziemi,

4

~

• zapewnić galwaniczną ciągłość połączeń ram instalacji PV,

16 mm²
Cu

Z Z
ZK
MEB

Wskazówka:
Więcej informacji o ochronie odgromowej i przepięciowej instalacji fotowoltaicznych znajduje się
w folderze DS109 „Ochrona systemów fotowoltaicznych. Kompleksowe rozwiązania firmy DEHN.”
dostępny również na www.dehn.pl.
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Łatwy dobór

Czerwona / Seria

Kontrola ograniczników przepięć
w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
Ograniczniki instalowane w obwodach
elektrycznych niskiego napięcia 230/400 V
muszą spełniać wymogi norm. Jednolite
ustalenia dla całej Europy zawiera norma,
która jest dostępna od roku 2006 w języku polskim: PN-EN 61643-11:2006 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania
przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych
niskiego napięcia – Wymagania i próby.
W normie opisano urządzenia do ochrony
przed skutkami bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pioruna lub innych
przepięć przejściowych przewidziane do
instalowania w sieciach elektroenergetycznych i układach napięcia przemiennego 50/60 Hz o napięciu znamionowym do
1000 V (wartości skutecznej).
W roku 2007 została wprowadzona zmiana
do normy PN-EN 61643-11:2006/A11:2007,
w której zastąpiono 7 definicji oraz dodano 3 nowe definicje. Zastąpiono całkowicie
treść rozdziału 7 dotyczącego badań typu
oraz zmodyfikowano Tablicę 3 obejmującą
wymagania dla ograniczników typu 1 – parametry dotyczące prób klasy I.
W uaktualnionej wersji normy ogranicznik
przepięć typu 1 musi być badany udarem
o amplitudzie nie mniejszej niż 5 kA (energia właściwa W/R dla próby klasy I winna
wynosić 6,25 KJ/Ω).
UWAGA: Wszystkie ograniczniki przepięć
typu 1 firmy DEHN spełniają ten zapis normy. Dla ograniczników kombinowanych
znajdujących się w ofercie firmy DEHN udar prądowy Iimp wynosi od 12,5 kA do
50 kA na jeden biegun (a energia właściwa
W/R wynosi odpowiednio od 39,06 kJ/Ω do
625 kJ/Ω).

(pkt E.7.2.3/8.2) wymagane jest dokonanie
oględzin w celu potwierdzenia, że nie ma
oznak uszkodzenia SPD i ich bezpieczników lub rozłączników.
W przypadku kombinowanych ograniczników przepięć typu 1 firmy DEHN kontrola ogranicznika (zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji montażowej dołączanej do każdego urządzenia) ogranicza
się do stwierdzenia czy nie nastąpiła zmiana koloru wskaźnika stanu w okienku sygnalizacji optycznej na frontowej ścianie
urządzenia – z koloru zielonego (sprawny)
na kolor czerwony (uszkodzony).
W wersjach ograniczników z końcowym
oznaczeniem „FM” występują dodatkowe bezpotencjałowe zestyki przełączne
(zwierne i rozwierne – do wyboru) umożliwiające zdalną sygnalizację stanu ogranicznika.

osprzętem jest nie mniejsza niż 1 MΩ.
W normie zapisano, że jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, iż ograniczniki przepięć
(SPD) mogą mieć wpływ na próbę sprawdzającą rezystancję izolacji lub mogą się
uszkodzić, to należy je odłączyć przed wykonaniem pomiaru rezystancji izolacji.
UWAGA: Wszystkie ograniczniki przepięć
typu 1 firmy DEHN spełniają ten zapis
normy. Żaden z ograniczników kombinowanych znajdujących się w ofercie firmy
DEHN podczas badań rezystancji izolacji
wykonywanych napięciem probierczym
d.c. 500 V nie wpływa na wartość pomiaru, a tym samym nie wymaga odłączania
od instalacji elektrycznej.

UWAGA: Wszystkie kombinowane ograniczniki przepięć typu 1 firmy DEHN (jedno- i wielobiegunowe) przeznaczone do
montażu na szynie TH 35 mm wyposażone
są w okno sygnalizacji optycznej (dotyczy
to również ograniczników lub modułów
N-PE).
Zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2007
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej o napięciu nominalnym obwodu
do 500 V wykonywany jest napięciem probierczym d.c. 500 V. Mierzona rezystancja
izolacji jest zadowalająca, jeżeli jej wartość dla każdego obwodu z odłączonym

Norma PN-EN 61643-11 nie obejmuje badań eksploatacyjnych przeprowadzanych
w ramach kontroli instalacji elektrycznych.
W ramach normy europejskiej dotyczącej
ochrony odgromowej (opublikowanej w
języku polskim przez PKN w 2009 roku) zalecenie dotyczące kontroli ograniczników
(SPD) przepięć znajdziemy w arkuszach:
• PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektów i zagrożenie życia,
• PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.
W arkuszu 3 normy można znaleźć zapis,
mówiący, iż „SPD powinny byś instalowane
w taki sposób, aby mogły być one sprawdzane” (pkt 6.2.1). Natomiast w obydwu
arkuszach (nr 3 i 4) zapisano, że podczas
badania LPS (LPMS – kompletny zespół
środków ochrony urządzeń wewnętrznych
przed LEMP) w ramach procedury badań
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DEHNpanel –
rozwiązanie specjalne do zabudowy w drzwiach rozdzielnicy
• optyczna zdalna sygnalizacja
stanu ograniczników przepięć (SPD)
• łatwy montaż
• do zabudowy na drzwiach rozdzielni /
szafy rozdzielczej
• niskie zużycie energii
przez diodowywskaźnik LED
• zasilanie z baterii (2 szt., wielkość AA)
• łatwa wymiana baterii bez otwierania
drzwi szafy rozdzielczej
• wykrywanie przerw w połączeniach
przewodów przez zastosowanie
rozwiernych zestyków do sygnalizacji FM

ZASILANIE
BUDYNKU

SPD – szyny nn
Trafo 1

SPD – szyny nn
Trafo 2

Optyczne wskaźniki do ograniczników przepięć do zabudowy
na drzwiach szafy rozdzielczej

DEHNpanel służy do optycznej zdalnej sygnalizacji stanu ograniczników
przepięć wyposażonych w zestyki FM do zdalnej sygnalizacji, zamontowanych w rozdzielni.
Stan ograniczników przepięć jest wyraźnie i czytelnie sygnalizowany przez
silne diody LED nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
Przy łatwym podłączaniu, również do istniejących szaf, użytkownik instalacji otrzymuje możliwość komfortowego nadzorowania stanu ograniczni-

Typ
Numer katalogowy
Zasilanie
Wskaźnik działania / uszkodzenia

Zastosowane energooszczędne diody LED gwarantują długi czas pracy na
jednym komplecie baterii.
Wymiana baterii nie wymaga otwierania drzwi szafy rozdzielczej, zatem
wymienić baterie może osoba bez uprawnień do pracy w instalacjach,
czyli laik.

DPAN L
910 200
dwie baterie 1,5 V, wielkości AA
zielona dioda LED (migająca) / czerwona dioda LED (migająca)

Szybkość migania

włączona 0,1 s / wyłączona 1,3 s

Materiał obudowy

Noryl SE1 GFN1

Stopień ochrony
Zakres temperatur pracy (TU)
Wymiary do zabudowy
Wymiary

www.dehn.pl

ków przepięć zabudowanych w rozdzielnicy, bez konieczności otwierania
drzwi szafy rozdzielczej.

IP 40
-25°C...+60°C
92 x 45 mm
96 x 48 x 75 mm
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Skuteczność działania
ograniczników przepięć –
ochrona instalacji elektrycznych nn
Stały wzrost zastosowań podzespołów elektronicznych we
wszystkich obszarach nowoczesnej techniki spowodował że
rośnie także wrażliwość układów na przepięcia. Producenci oferują na rynku różne rodzaje urządzeń ochrony przepięciowej,
które mają w „kombinowany” sposób spełniać funkcje ochrony
odgromowej i przepięciowej. Urządzenia te budowane są na
bazie technologii iskiernikowej i warystorowej. Niniejszy artykuł porównuje obie te technologie i ocenia ich skuteczność
w zastosowaniu do budowy ograniczników typu 1.
Norma produktowa dla urządzeń ochrony
przepięciowej DIN EN 61643-11 (VDE 0675-611) [1] rozróżnia normatywnie następujące
typy urządzeń ochrony przepięciowej (Surge
Protective Device – SPD) w odniesieniu do ich
sposobu zadziałania: SPD typu ucinającego
napięcie (np. iskierniki, ograniczniki gazowane lub tyrystory) i SPD typu ograniczającego napięcie (np. z warystorami lub diodami
ograniczającymi).

Bernd Leibig
Uwe Strangfeld

przebieg napięcia na zaciskach SPD dla obu
rodzajów urządzeń ochrony przepięciowej,
przy zasileniu prądem udarowym zgodnie z normą DIN CLC/TS 61643-12 (VDE
V 0675-6-12) [2].
Na podstawie tych zasadniczych przebiegów napięcia można wysnuć następujące

wnioski:
• w przypadku iskierników napięcie załamuje się po bardzo krótkim czasie do tzw.
napięcia w łuku, które przy nowoczesnych
iskiernikach ograniczających prąd następczy mieści się w rzędzie wielkości napięcia
zasilania;
• ucinająca napięcie charakterystyka iskiernika odpowiada funkcji załamania fali;
fala piorunowego prądu udarowego
zostaje „przełączona” i przez to skrócony jest czas działania impulsu; redukuje
to do bardzo małych wartości zaistniały
udar napięciowy, który jest decydujący
dla kolejnych stopni ochrony i urządzeń
końcowych;
• warystor ogranicza napięcie w dłuższym

Rys. 1. Przebieg napięcia na iskierniku według
normy DIN CLC/TS 61643-12
(VDE V 0675-6-12)

Rys. 2. Przebieg napięcia na warystorze według
normy DIN CLC/TS 61643-12
(VDE V 0675-6-12)

Sposób zadziałania urządzeń ochrony
przepięciowej

Jako ograniczniki przepięć wywołanych przepływem prądu piorunowego (nazwane zgodnie z normą DIN EN
61643-11 (VDE 0675-6-11) SPD typu 1 stosowane są przeważnie iskierniki (SPD ucinające napięcie) oraz warystory (SPD ograniczające napięcie). Rysunki 1 i 2 pokazują

Mgr inż. Bernd Leibig jest
menadżerem produktu
w zakresie urządzeń
ochrony przepięciowej
Czerwonej Serii w firmie
DEHN + SÖHNE GmbH +
Co. KG. w Neumarkt.
E-mail:
bernd.leibig@dehn.de
Mgr inż. Uwe Strangfeld
pracuje w firmie DEHN +
SÖHNE GmbH + Co. KG.
w Neumarkt w dziale
rozwoju produkcji.

MOV − warystor tlenkowy
SG − iskiernik
LDE − indukcyjność
elementu
odsprzęgającego
SPD − urządzenie
ochrony
przepięciowej

E-mail:
uwe.strangfeld@technik.
dehn.de
Rys. 3. Schemat koordynacji między SPD ucinającym napięcie (SG) i ograniczającym napięcie (MOV)
zgodnie z normą DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4)
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Rys. 4. Przepływy energii przy koordynacji iskiernika z położonym za nim warystorem w zależności od
natężenia prądu udarowego

czasie do poziomu, który normalnie jest
wyraźnie wyższy niż napięcie łukowe
iskiernika i napięcie znamionowe systemu zasilania;
• udar napięciowy jest w związku z tym
w przypadku warystora wyraźnie większy
niż w przypadku iskiernika; dlatego izolacja zamontowanych za warystorem urządzeń i instalacji jest dużo bardziej obciążona niż w przypadki iskiernika; skutkuje
to skróconą żywotnością tych urządzeń.
Powyższy stan rzeczy został podsumowany i oceniony w artykule „Koordynacja
urządzeń ochrony przepięciowej“ [3]. Energia obciążająca instalację elektryczną i urządzenia końcowe zależy nie tylko od amplitudy impulsu prądu udarowego. Uwzględnić
należy także przebieg czasowy napięcia udarowego. Urządzenie SPD typu 1 na bazie
iskiernika zapewnia wyraźnie lepszy efekt
ochrony instalacji elektrycznej niż jest to
możliwe w przypadku ograniczników na
bazie warystora.

Normatywne spojrzenie na
koordynację energetyczną

MOV − warystor tlenkowy
LDE − indukcyjność
elementu
odsprzęgającego
SPD − urządzenie
ochrony
przepięciowej

Rys. 5. Schemat koordynacji dwóch urządzeń SPD ograniczających napięcie (MOV) zgodnie z normą DIN
EN 62305-4 (VDE 0185-305-4)

Rys. 6. Przepływy energii przy koordynacji dwóch warystorów w zależności od natężenia prądu
udarowego

Kolejnym ważnym aspektem związanym
z ochroną przepięciową jest koordynacja
energetyczna urządzeń ochrony przepięciowej, która znalazła swoje odzwierciedlenie
w zapisach norm narodowych i międzynarodowych. Jako koordynację energetyczną
rozumiemy selektywne i nawzajem zharmonizowane działanie kolejnych stopni ochrony systemu ochrony przepięciowej. Wymogi
i główne założenia dotyczące tego tematu
zebrane są i szczegółowo opisane w załączniku C normy DIN EN 62305-4 (VDE 0185305-4) [4]. Treść załącznika C pozwala na
dobrą orientację odnośnie do wyboru oraz
instalowania wielostopniowych systemów
ochrony przepięciowej.
Norma DIN VDE 0100-534 [5] wymaga, żeby w obrębie instalacji elektrycznej
uwzględnić niezbędną koordynację energetyczną urządzeń ochrony przepięciowej. Na
kolejnych stronach opisane są dwie główne
konfiguracje dla dwustopniowej koncepcji
ochrony.
Jedną z nich jest zgodność ucinających napięcie i ograniczających napięcie urządzeń
SPD (rys. 3). Powstające przy tym przepływy
energii przedstawia rys. 4. W ramach badań
instalacja ochronna jest testowana prądem
udarowym Iimp w formie fali 10/350 μs, który normatywnie powinien być wykorzystywany do kontroli urządzeń SPD typu 1. Czas
wzrostu czoła fali wynosi w tym przypadku
10 μs, zaś czas opadania do półszczytu wynosi 350 μs.
Warunek zgodności (U2 + UDE > USG zanim
WMOV > WMOV, max dop.) jest spełniony, kiedy
iskiernik osiągnie swoje napięcie zadziałania USG i zapali się zanim warystor zostanie przeciążony. Warunek ten jest osiągany
w nowoczesnych iskiernikach z reguły poprzez zastosowanie specjalnych elektrod wyzwalających. Dodatkowy element indukcyjny
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jako element odsprzęgający między urządzeniem SPD typu 1 i urządzeniem SPD typu 2
nie jest w tym przypadku już potrzebny.
Jeżeli ten podstawowy warunek zostanie
spełniony, to charakterystyka ucinania napięcia, a co za tym idzie – funkcja załamywania fali [6] iskiernika – gwarantuje, że:
• przyłączony za nim warystor, po zadziałaniu iskiernika nie będzie dłużej obciążony [7] i
• prawie cała energia udaru zostanie przetworzona w iskierniku.
Druga konfiguracja dla dwustopniowej
koncepcji ochrony to koordynacja dwóch
urządzeń SPD ograniczających napięcie (rys.
5). Przedstawiony na rys. 6 przepływ energii pokazuje, że energia dla obu warystorów wzrasta wraz z prądem udarowym. Warunki zgodności mogą być spełnione tylko
wtedy, gdy amplituda prądu udarowego jest
ograniczona do wartości, która uniemożliwi przeciążenie obu warystorów. To z kolei
oznacza, że:
• energia całościowa rozkłada się zawsze
w stałych proporcjach na oba warystory (w przykładzie z rys. 6 wynosi 70% na
MOV1 i 30% na MOV2) i
• wraz z rosnącym natężeniem prądu udarowego zawsze osiągana jest wartość, od
której kolejny warystor zostanie przeciążony (zależnie jedynie od maksymalnej
możliwości przyjęcia energii warystora,
która z kolei jest zależna od wielkości
średnicy warystora).
Podsumowując, można stwierdzić, że koordynacja nad całym obszarem amplitudy
wyszczególnionych prądów udarowych (0
kA do 12,5 kA – udar 10/350 μs) jest możliwa do osiągnięcia w praktyce tylko z urządzeniem SPD typu 1 wykonanym w technologii iskiernikowej. Dzięki funkcji „łamania
fali” przez iskiernik i związanym z nią skróceniem czasu działania impulsu, prąd piorunowy w o kształcie 10/350 μs redukowany
jest do wielkości resztkowych, które mogą
być pewnie tłumione przez kolejne stopnie
ochrony i urządzenia końcowe.
W przypadku urządzenia SPD typu 1 na
bazie warystora funkcjonująca koordynacja jest prawie nieosiągalna szczególnie
przy małych średnicach warystora z niewielką możliwością odprowadzania, jak
np. S20K275. Warystor zamontowany np.
na wejściu urządzenia końcowego jest przy
normalnym napięciu wyraźnie mocniej obciążony niż warystor z poprzedzającym go
iskiernikiem. W tym przypadku na warystorze urządzenia końcowego nie ulega znaczącej zmianie ani kształt fali ani czas trwania impulsu. Utrzymuje się przepływ impulsu
o kształcie 10/350 μs, który wprawdzie redukuje się poprzez podział natężenia wartości
amplitudy, jednakże zawartość energii pozostaje najczęściej zbyt duża, aby można było
wykluczyć wystąpienie przeciążenia.

Rys. 7. Schemat przedstawiający energię przewodzenia na warystorze porównawczym

Rys. 8. Przepływ energii przewodzenia na warystorze porównawczym z poprzedzającym SPD typu 1 na
bazie iskiernika

Rys. 9. Przepływ energii przewodzenia na warystorze porównawczym z poprzedzającym SPD typu 1 na
bazie warystora
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Spojrzenie metrologiczne na
praktyczne przypadki zastosowania
W celu weryfikacji powyższych rozważań
teoretycznych przeprowadzono pomiary
dla ograniczników typu 1 na bazie iskiernika i na bazie warystora, które to urządzenia – zgodnie z danymi producenta – nadają
się do ochrony urządzeń końcowych (rys. 7).
Przy tej okazji badano każdorazowo koordynację z warystorem porównawczym typu
S20K275, który stanowi typową ochronę
w urządzeniach końcowych dla napięcia zasilającego 230 V. Jako kryterium zgodności
przyjęto energię przewodzenia, którą przepuszcza ogranicznik typu 1 i która dociera
do warystora porównawczego. Jest ona mierzona dla różnych wartości amplitudy prądu udarowego o kształcie 10/350 μs aż do
wartości maksymalnych podawanych przez
producenta (12,5 kA). Wartości amplitudy są
na początku zwiększane w małych krokach
od wartości 0 kA, aby w przypadku urządzeń
ochrony odgromowej ucinających napięcie
odkryć tak zwany „blind spot”. Chodzi tu
o wartość amplitudy prądu udarowego,
przy której urządzenie ochrony przepięciowej ucinające napięcie jeszcze nie zadziała,
przez co obciążenie energetyczne warystora
porównawczego jest największe.
Przepływ energii przewodzenia w zależności od prądu udarowego 10/350 μs dla
urządzenia ochrony przepięciowej typu 1
na bazie iskiernika przedstawiony został na
rys. 8. Z tego diagramu można odczytać następujące dane:
• maksymalny dopuszczalny dla warystora
S20K275 zakres energii w wysokości 150
J [7] nie został przekroczony przy żadnym
z zasilających prądów udarowych;
• nawet przy odstępie 0 m między urządzeniem ochrony przepięciowej i warystorem
porównawczym (zgodność bezpośrednia)
pozostaje wystarczająca ilość „rezerwy
energetycznej” ΔW w stosunku do maksymalnej dopuszczalnej energii dla warystora porównawczego;
• przy dodatkowych długościach przewodów (wzorcowo 2 m) można tę „rezerwę
energetyczną“ ΔW nawet wyraźnie podnieść.
W ten sposób zagwarantowana jest w sposób nieograniczony koordynacja energetyczna z warystorem porównawczym w całym
zakresie rozpatrywanego prądu udarowego
10/350 μs (dane producenta: Iimp = 12,5 kA).
Urządzenie ochrony przepięciowej typu 1
na bazie warystora charakteryzuje się według producentów wyższym napięciem stałym Uc o wysokości 280 V. Jest to wymiarowanie, jakie zazwyczaj przeprowadza się
w systemach niskiego napięcia 230/400 V.
Diagram na rys. 9 pokazuje przebieg energii przewodzenia na warystorze porównawczym w takim modelu urządzenia. Wynikają
z tego następujące wnioski:
• widocznym jest, że kolejny przyłączony
warystor porównawczy zostanie obciążony prądem udarowym 10/350 μs o warto-

ści ok. 2,5 kA powyżej swojej maksymalnej
dopuszczalnej energii; od prądu udarowego 10/350 μs o wartości ok. 4 kA może
dojść do zniszczenia warystora S20K275;
• w przypadku urządzeń o wyższym napięciu pracy (na przykład 335 V) może
dojść do przeciążenia energetycznego
i ich zniszczenia wskutek jeszcze mniej
korzystnego podziału prądu udarowego
między urządzeniem ochrony przepięciowej i warystorem porównawczym nawet
przy jeszcze niższych wartościach prądu
udarowego;
• w porównaniu z maksymalnie dopuszczalnym dla SPD prądem udarowym o wartości 12,5 kA, już mniejsze prądy udarowe
prowadzą do przeciążenia energetycznego kolejnych stopni ochrony i urządzeń
końcowych; w praktyce oznacza to uszkodzenia wstępne lub nawet możliwe zniszczenie tych podzespołów.
Wersja z dodatkową długością przewodu
(2 m) pomiędzy urządzeniem ochrony przepięciowej a warystorem porównawczym nie
została pokazana na rys. 9, ponieważ technologicznie nie zachodzi tu praktycznie żadna różnica w stosunku do przedstawionych
wartości.

Podsumowanie
Wyniki pomiarów pokazują jasno, że można osiągnąć skuteczną zgodność energetyczną z urządzeniem ochrony kolejno przyłączonym (typu 2 i/lub typu 3) i urządzeniami
końcowymi – bez szczegółowej znajomości
ich budowy wewnętrznej – jedynie z kombinowanymi urządzeniami ochrony przepięciowej (urządzenia SPD typu 1), bazującymi
na technologii iskiernikowej. Dzięki charakterystyce ucinania napięcia przez iskiernik
dochodząca energia prądu piorunowego
10/350 μs zostaje zredukowana do wystarczająco niskiego poziomu zgodnie z zasadą
załamania fali. Iskiernik przejmuje prawie
całą energię udaru, co powoduje że kolejne
stopnie ochrony są obciążone energetycznie
jedynie w minimalnym stopniu.
Zupełnie inaczej jest w przypadku urządzenia SPD typu 1 wykonanego na bazie warystora. Ponieważ w tym przypadku energia
nie jest „przełączana”, a jedynie ograniczona, dochodzi do pewnego stałego podziału energii pomiędzy różne stopnie ochrony
i urządzenia końcowe. Jako że dla systemów
niskiego napięcia 230/400 V w każdym wątpliwym przypadku powinno się wyjść z założenia, że stopnie ochrony i urządzenia końcowe są zwymiarowane dla wartości 274 V,
to będą one (stopnie ochrony i urządzenia)
wyraźnie bardziej obciążone energetycznie.
Sytuacja taka może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia komponentów lub urządzeń wewnątrz instalacji elektrycznej nawet
przy małych prądach piorunowych.
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Ograniczniki przepięć z wbudowanym
bezpiecznikiem – oszczędność miejsca
w rozdzielnicy i kosztów wykonania
1. Uwagi ogólne – dobór i montaż ograniczników przepięć na wejściu instalacji
elektrycznej nn do obiektu
Przy wyborze ograniczników przepięć
(SPD) typu 1 należy uwzględnić następujące parametry:
• maksymalne napięcie trwałej pracy UC
uzależnione od napięcia UO miedzy przewodem fazowym i neutralnym sieci niskiego napięcia oraz układu sieci,
• wytrzymałość udarową związaną z udarami prądowymi pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych – dobór
w zależności od klasy ochrony przed wyładowaniami (poziom zagrożenia),
• kształt fali pierwszego prądu udarowego odpowiadający przebiegowi 10/350
μs (zgodnie z zapisami normy PN-EN
62305-1),
• zdolność wyłączania zwarciowych prądów następczych o częstotliwości sieciowej.
Parametry te podawane są przez producenta ograniczników przepięć (SPD) na kartach katalogowych urządzenia.
Warto też zwrócić uwagę na kilka dodatkowych szczegółów zapisanych w normach dotyczących instalacji elektrycznych
i ochrony odgromowej.
a) Prąd udaru piorunowego Iimp (10/350)
Jeżeli w budynek posiada urządzeni
piorunochronne i zgodnie z PN-EN 623054:2009 wymagany jest SPD, to jego narażenie na udarowy prąd pioruna Iimp powinien
być obliczony zgodnie z zaleceniami PN-EN
62305-4.
W przypadku, gdy SPD typu 1 narażony jest na przepływ udarowego prądu pioruna Iimp, ale wartość prądu nie może być
ustalona, to wartość Iimp nie powinna być
mniejsza niż 12,5 kA bez względu na rodzaj ochrony (PN-HD 60364-5-534:2012).
Wymóg ten spełniony jest przez wszystkie SPD typu 1 produkowane przez firmę
DEHN.
W normie PN-HD 60364-5-534:2012 wyraźnie zapisano, że SPD, które wytrzymują
częściowy prąd pioruna o typowym kształcie 10/350 μs, wymagają stosowania odpowiedniego udarowego prądu probierczego Iimp.
Powyższych warunków dotyczących badań SPD typu 1 nie spełnia wiele dostępnych na naszym rynku ograniczników przepięć oznaczanych, jak SPD typu B+C lub
B+C+D (typ 1+2 lub typ 1+2+3), dla których
w kartach katalogowych brak informacji na
temat prób prądem Iimp – podawane są jedynie wartości prądu In oraz Imax typowe dla
prób wykonywanych dla SPD typu 2 (badania prądem o kształcie udaru 8/20).
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b) Wymóg dobezpieczania ograniczników
przepięć
W normie Pn-HD 60364-5-534:2012 zapisano, że ochronę przed zwarciem SPD
zapewnia zabezpieczenie F2, które można dobrać zgodnie z wartościami znamionowymi zalecanymi dla urządzenia zabezpieczającego nadprądowego, które są
podawane w instrukcjach wytwórcy SPD.
Zabezpieczenie F2 można pominąć, jeżeli
charakterystyki bezpiecznika F1, będącego
częścią instalacji, pozwalają na jego skojarzenie z SPD – zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcjami wytwórcy SPD.
Tak więc w prosty sposób można ocenić
konieczność dobezpieczenia SPD – wystarczy porównać wartości znamionowych prądów IF1 zabezpieczeń nadprądowych, jakie
występują przed ogranicznikami, z dopuszczalnymi wartościami IDOP zalecanymi przez
producenta. W zależności od wyników takiego porównania należy stosować układ:
• IF1 ≤ IDOP – bez dodatkowych zabezpieczeń
nadprądowych,
• IF1 ≤ IDOP – posiadający dodatkowe zabezpieczenia nadprądowe włączone w szereg z ogranicznikami.
Należy jednak pamiętać, że zainstalowanie dodatkowych bezpieczników powoduje, że będą one również narażone na działanie prądu piorunowego i skutki działania
tego prądu będą analogiczne jak w przypadku zabezpieczeń nadprądowych głównych (zadziałanie lub nawet eksplozja).
W przypadku zagrożeń stwarzanych
przez przepływ prądu piorunowego dla
prawidłowej oceny doboru zabezpieczeń
pomocne mogą być wyniki badań oddziaływania piorunowego prądu udarowego
o kształcie 10/350 na różnorodne wkładki
bezpiecznikowe. Na rys. 3 przedstawiono
skutki przepływu prądu o kształcie (10/350)
i o różnych wartościach szczytowych przez
wkładki bezpiecznikowe o różnych parametrach.
Wartości prądów udarowych przy wyładowaniu piorunowym, jakie mogą popłynąć w bezpieczniku, powoduje, że wkładki
do 200 A mogą zadziałać podczas wyładowania piorunowego (zakładając poziom
ochrony LPL I). W przypadku wkładek
o prądach znamionowych do 100 A przepływ prądu piorunowego może nawet spowodować ich eksplozję.
Firma DEHN w przypadku montażu ograniczników przepięć typu 1 zaleca ich dobezpieczanie jedynie za pomocą wkładek
bezpiecznikowych o charakterystyce gL/gG.
Nie należy dobezpieczać ograniczników za
pomocą wyłączników nadmiarowych oraz
wkładek bezpiecznikowych małogabarytowych. Dobierając wartość wkładki, należy
ściśle przestrzegać zaleceń producenta po-

Rys. 1. Ograniczniki przepięć z wbudowanym
bezpiecznikiem

Rys. 2. Dobezpieczanie ogranicznika przepięć typu 1
za pomocą bezpiecznika F2

Rys. 3. Oddziaływania prądu piorunowego 10/350
na wkładki bezpiecznikowe

Rys. 4. Ogranicznik przepięć DEHNvenCI
to połączenie parametrów ogranicznika DEHNventil
i bezpiecznika

danych w instrukcji montażowej.
Typowa wartość bezpiecznika F1, przy
którym wymagane jest dobezpieczanie SPD
typu 1, wynosi 315 A (gL/gG) przy spodziewanym prądzie zwarcia (w miejscu montażu ogranicznika) nie przekraczającym 50
kAeff.
c) Dobór przewodów montażowych
Zgodnie z PN-HD 60364-5-534:2012 wytrzymałość zwarciowa kombinacji SPD
i nadprądowego urządzenia zabezpieczającego (F2), ustalona przez wytwórcę
SPD, powinna być równa lub większa niż
maksymalny prąd zwarciowy spodziewany w punkcie zainstalowania. Przekroje
przewodów łączących urządzenia zabezpieczające nadprądowe z przewodami liniowymi powinny być ustalane według
maksymalnego możliwego do wystąpienia
prądu zwarciowego. Jeżeli istnieje urządzenie piorunochronne to – zgodnie z PN-EN
62305-4:2011 – do połączenia SPD typu 1
niezbędny jest przewód o przekroju równym 16 mm2 z miedzi lub równoważny.
Wszystkie połączenia ograniczników
przepięć (SPD) typu 1 powinny być jak
najkrótsze. Zgodnie z polska normą PN-HD 60364-5-534 (2012) najlepiej, by ich
całkowita długość była krótsza od 0,5 m,
a w żadnym przypadku nie powinna przekraczać 1 m.
Należy pamiętać, że szczególnie duży
spadek napięcia występuje na przewodzie
łączącym ogranicznik przepięć z główną
szyną uziemiającą. Przez ten przewód,
w przypadku układu wielofazowego, płynie prąd będący sumą prądów płynących
w przewodach łączących poszczególne
ograniczniki z przewodami fazowymi.
W celu zmniejszenia spadku napięcia występującego na przewodzie łączącym ograniczniki przepięć z główną szyną uziemiającą zaleca się stosowanie przewodu
miedzianego o przekroju 25 mm2 lub nawet 35 mm2.
Norma PN-HD 60364-5-534:2012 dopuszcza, aby uzyskać połączenia SPD tak krótkie i o indukcyjności tak małej, jak to tylko
możliwe. Można wykonać połączenia SPD
z głównym zaciskiem uziemiającym lub
przewodem ochronnym, np. przez metalowe obudowy zestawu mającego połączenie z PE.
W przypadku ograniczników przepięć
typu 1 instalowanych w dużych obiektach
przemysłowych, administracyjno-biurowych, centrach handlowych, gdzie – zgodnie z zaleceniami producenta SPD – należy
zainstalować dobezpieczenie ograniczników przepięć, spełnienie wymogu zapewnienia długości przewodów <1 m jest bardzo trudno lub praktycznie niewykonalne.
Aby temu zaradzić, firma DEHN w 2012
roku wprowadziła do swojej oferty ogranicznik przepięć typu 1 posiadający wewnątrz obudowy wbudowany bezpiecznik. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze
spełnienie wymogów normatywnych dotyczących maksymalnej długości przewodów łączeniowych oraz znaczna oszczędność miejsca w rozdzielnicy.

2. DEHNvenCI – ogranicznik przepięć typu
1 z wewnętrznym bezpiecznikiem
Ogranicznik przepięć DEHNvenCI łączy
w sobie parametry elektryczne znanego
ogranicznika kombinowanego DEHNventil uzupełnione o wewnętrzne zintegrowane zabezpieczenie nadprądowe. Dzięki
temu w instalacjach elektrycznych, w których spodziewany prąd zwarcia w miejscu zamontowania ogranicznika przepięć,
nie przekracza 50 kA i nie jest wymagane
stosowanie dodatkowego bezpiecznika
instalacyjnego. Pozwala to na uzyskanie
oszczędności do ok. 75% powierzchni montażowej, czyli istnieje możliwość montażu
dodatkowo ok. 30 aparatów jednomodułowych.
Kolejną zaletą kombinowanego ogranicznika przepięć typu 1 DEHNvenCI jest
„funkcja falochronu” (WBF), dzięki której
zapewniona jest redukcja zagrożenia udarem przepięciowym dla kolejnych urządzeń
przyłączonych do instalacji po ograniczniku. DEHNvenCi – jako „falochron“ – zapewnia ograniczenie przepuszczanej dalej
energii zakłócenia poprzez zmianę kształtu zakłócenia oraz skrócenie czasu udaru.
Wszystkie ograniczniki przepięć firmy
DEHN posiadające „funkcję falochronu”
oznaczone są za pomocą piktogramów.
W celu ułatwienia montażu ogranicznika DEHNvenCI w układzie sieci TNC i TNS
możliwe jest wykorzystanie dodatkowego
mostka uziemiającego pozwalającego połączyć zestaw ograniczników główną szyną uziemiającą przy użyciu jednego przewodu.
Podczas montażu ważne jest, aby zapewnić prawidłowe przekroje przewodów
zgodne z zaleceniami producenta oraz
zapewnić prawidłowe mocowanie przewodów. Zasady doboru przewodów montażowych dla ogranicznika DEHNvenCi
przedstawia Tabela 1.
W przypadku, gdy długość przewodów
łączących ogranicznik z przewodami instalacji lub szyną wyrównawczą jest większa
od 20 cm, należy wykonać dodatkowe mocowania mechaniczne przewodów za pomocą opasek lub uchwytów z uwagi na
możliwe działanie dużych sił dynamicznych
przy przepływie prądu udarowego.
Dzięki specjalnemu adapterowi możliwy jest montaż ograniczników przepięć
DEHNvenCI bezpośrednio na szynie zbiorczej rozdzielnicy, co zapewnia optymalizacje długości wykorzystywanych przewód
oraz pozwala na oszczędność miejsca wewnątrz obudowy. Adapter dostarczany jest
na zamówienie.
Każdy z ograniczników wyposażony jest
w optyczny wskaźnik działania / uszkodze-

S1 (mm2)

IK max

Rys. 5. Oszczędność wielkości ok. 75% w przypadku
montażu samodzielnych ograniczników DEHNvenCI
z wbudowanym bezpiecznikiem

Rys. 6. Oznaczenie „funkcji falochronu” (WBF)

Rys. 7. Mostki uziemiające: do układu TNC – nr kat. 900
411 (z lewej), do układu TNS – nr kat. 900 417
(z prawej)

Rys. 8. Mechaniczne mocowanie przewodów
za pomocą opasek

S2 (mm2)

S3 (mm2)

bezpiecznik F
zbędny

zbędny

≤ 25 mm2

≤ 50 kA

= S1

= S1, ale nie
mniej niż
16 mm2

> 25 mm2

≤ 50 kA

25 mm2

25 mm2

Tabela 1: zasady doboru przewodów montażowych dla ogranicznika DEHNvenCi
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nia – wskaźnik nie powoduje prądu upływu
i daje natychmiastową informację o stanie
pracy ogranicznika w okienku na frontowej części urządzenia. Obok standardowej sygnalizacji optycznej kolorem zielonym (sprawny) i czerwonym (uszkodzony)
w wersjach DEHNvenCI 1 255 FM występują
dodatkowo bezpotencjałowe zestyki przełączne (zwierne i rozwierne do wyboru)
umożliwiające realizację zdalnej sygnalizacji stanu ogranicznika, np. z wykorzystaniem modułu DEHNpanel (nr kat. 910 200)
instalowanego w drzwiach rozdzielnicy.
3. DEHNguard M/S ... CI oraz V(A) NH
– ograniczniki przepięć typu 2 z wewnętrznym bezpiecznikiem
Pracujące w instalacjach przemysłowych urządzenie elektroniczne lub maszyny i urządzenia elektryczne wyposażone
w panele elektroniczne wymagają również
ochrony przepięciowej. W takim przypadku
najczęstszymi źródłami impulsów zakłócających są operacje łączeniowe w instalacji
(pracujące elementy energoelektroniczne)
zwarcia doziemne lub zaniki czy też zapady napięcia. Ochronę przepięciową w tym
przypadku zapewniają najczęściej ograniczniki przepięć typu 2 instalowane w szafach
rozdzielczych. Rozdzielnice w zakładach
przemysłowych, budynkach biurowo-administracyjnych, itd. Projektowane są na
prądy znamionowe szyn zbiorczych o wartościach większych od 125 A (100 A), a takie
wartości dla najczęściej stosowanych ograniczników przepięć typu 2 nie wymagają
stosowania dodatkowych dobezpieczeń.
Należy pamiętać, że poziom ochrony
urządzenia znacznie wzrasta poprzez lekceważenie zaleceń dotyczących długości
przyłączenia ograniczników. Stosowanie
zbyt długich przewodów przyłączeniowych
do ogranicznika prowadzi także do zagrożenia przepięciami indukowanymi. Zalecenia przyłączeniowe dla ograniczników
przepięć zawarte w normie PN-HD 603645-534 wyraźnie określają, aby długość przewodów łączeniowych nie przekraczała wartości 1,0 m.
Trudności w realizacji tych zaleceń występują w przypadku instalacji rozległych
obiektów, gdzie główne zabezpieczenie
nadprądowe rodzielnicy przekracza wartość 125 A. Przez osobne prowadzenie szyn
zbiorczych L1 / L2 / L3, N i PE istnieje przestrzenne rozdzielenie obwodów wewnątrz
szafy rozdzielczej, co wydłuża przewody łączeniowe od około 1,5 do 2 m. W takim
przypadku połączenie w „układzie V” nie
może być zrealizowane z uwagi na wyższe
wartości prądów roboczych. Problem związany z dobezpieczaniem ograniczników
nie występuje, gdy zastosujemy zespolone ograniczniki przepięć z wbudowanym
wewnątrz bezpiecznikiem. Nie ma tutaj
żadnych dodatkowych wymagań w stosunku do zainstalowanego bezpiecznika
poprzedzającego miejsce montażu SPD.
Należy w tym wypadku zwrócić uwagę na
to, by spodziewany prąd zwarcia w miejscu montażu ograniczniki nie był wyższy niż
podawana przez producenta wytrzymałość
zwarciowa.
Nowy ogranicznikiem w ofercie handlo-
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wej firmy DEHH wyposażonym w zintegrowany z modułem ochronnym bezpiecznik
jest DEHNguard M/S … CI. Jest to ogranicznik przepięć typu 2 montowany na szynie
TH 35, skoordynowany energetycznie (wg
PN-EN 62305-4) z innymi ogranicznikami
przepięć firmy DEHN z Czerwonej Serii.
Moduł ochronny zatrzaskuje się w podstawie i jest blokowany. Zabezpiecza to moduł przed wstrząsami w czasie transportu
i przy niedopuszczalnie dużych udarach
odprowadzonych przez ogranicznik. Wymiana modułu jest jednak łatwa i bez użycia narzędzi. Taki komfortowy efekt uzyskano, stosując rygle w module. Ponadto,
w każdym module zastosowano blokady
mechaniczne przed wsunięciem nieodpowiedniego modułu ochronnego lub wsunięciem w nieodpowiednie miejsce.
Stan każdego modułu ogranicznika sygnalizowany jest w okienku kontrolnym
kolorem zielonym (sprawny) i czerwonym
(uszkodzony). Obok standardowego optycznego wskaźnika uszkodzenia, ograniczniki z grupy DEHNguard M/S …CI FM
umożliwiają zdalną sygnalizację uszkodzenia przez złączkę z trzema stykami. Te trzy
styki tworzą dwie pary zestyków wykonanych jako przełączne bezpotencjałowe, co
pozwala wykorzystać albo zestyk zwierny
(normalnie otwarty), albo zestyk rozwierny (normalnie zamknięty). Ograniczniki
z grupy DEHNguard M/S …CI wyposażone są w wielofunkcyjne zaciski w standardowej szerokości 1 modułu oraz służą do
podłączania przewodów i szyn grzebieniowych jednocześnie, co pozwala na łączenie
za pomocą szyn z sąsiednimi aparatami.
W ofercie firmy DEHN znajdują się również inne ograniczniki przepięć posiadające zabudowane wewnątrz obudowy zabezpieczenie zwarciowe. Przykładem takich
ograniczników mogą być urządzenia typu
V NH przeznaczone do montażu w podstawach bezpiecznikowych. Jest to idealne
rozwiązanie do rozdzielnic przemysłowych,
gdzie montaż „zwykłych” ograniczników
może wymagać dodatkowego dobezpieczenia z uwagi na to, że bezpiecznik poprzedzający SPC (bezpiecznik główny rozdzielnicy) może mieć wartość większą od
podawanej przez producenta wartości granicznej.
Ograniczniki typu VNH występują w obudowach o dwóch wielkościach: 00 oraz 1,
co pozwala na ich łatwe zainstalowanie
w szafach rozdzielczych z rozłącznikami
bezpiecznikowymi lub w podstawach bezpiecznikowych zabudowanych na szynach
zbiorczych. Dzięki temu eliminuje się niepożądany spadek napięcia i długość przewodów montażowych.
Zalety stosowania ograniczników przepięć ze zintegrowanym bezpiecznikiem:
• do 75 % oszczędności miejsca,
• krótsze połączenia – mniejszy spadek napięcia na przewodach,
• oszczędność czasu podczas projektowania i montażu,
• znika problem z doborem zewnętrznego
dobezpieczenia,
• wbudowany bezpiecznik zwiększa pewność pracy układu.

Rys. 9. Adapter do montażu ograniczników przepięć
DEHNvenCI bezpośrednio na szynie zbiorczej
rozdzielnicy

Rys. 10. Rodzina ograniczników DEHNguard M/S... CI

Rys. 11. Montaż organiczników DEHNguard M/S... CI w
sieci TN

DEHNshield –
oszczędzający miejsce w rozdzielnicy
kombinowany ogranicznik przepięć typu 1
do różnorodnych zastosowań
Kombinowany ogranicznik przepięć typu
1 DEHNshield TNC/TNS/TT stanowi uzupełnienie i rozszerzenie oferty produkcyjnej
firmy DEHN. Zakres jego zastosowania
został ściśle określony przez producenta
i przedstawiony poniżej.
Podstawową informacją, na jaką należy
zwrócić uwagę przy doborze ograniczników przepięć typu 1 firmy DEHN, jest to,
że DEHNshield w żadnym wypadku nie stanowi produktu zamiennego i nie zastępuje
ogranicznika przepięć DEHNventil.
Ogranicznik przepięć DEHNshield spełnia
wymagania zapisane w normach europejskich odnoszące się do:
• typu ogranicznika – PN-EN 6164311:2006 i PN-EN 62305-4:2009,
• badań ogranicznika udarem Iimp i Imax –
PN-EN 61643-11:2006,
• wymagań w zakresie minimalnego prądu
Iimp ogranicznika typu 1 – PN-HD 603645-534:2009,
• wymagań w zakresie koordynacji energetycznej SPD w ochronie wielostopniowej – PN-EN 62305-4:2009.
Dzięki technologii iskiernikowej (iskiernik bezwydmuchowy z wyzwalanym układem zapłonu) zapewniona jest redukcja
zagrożenia dla kolejnych urządzeń elektrycznych przyłączonych do instalacji elektrycznej po ograniczniku. Poprzez zmianę
kształtu i skrócenie czasu udaru przechodzącego dalej poza SPD następuje ograniczenie przepuszczanej dalej energii zakłócenia, a tym samym znacznie maleje
narażenie impulsowe chronionych urządzeń.
W nowym katalogu ograniczników przepięć urządzenia SPD o tych właściwościach
oznaczane będą symbolem „funkcja falochronu”.
1. Zakres stosowania ogranicznika przepięć
typu DEHNshield
Podstawowy zakres zastosowania ograniczników przepięć DEHNshield można podzielić na dwa przypadki:
a) zastosowania ogranicznika DEHNshield
jako podstawowego ogranicznika chroniącego instalację elektryczną dla obiektu bez urządzenia piorunochronnego,
w przypadku gdy występują dodatkowe
zagrożenia takiej jak:
• obiekt posiada na dachu maszt antenowy,
• obiekt zasilany jest linią napowietrzną
i na dachu umieszczony został stojak
dachowy,
• obiekt znajduje się w pobliżu budynku z urządzeniem piorunochronnym

lub w sąsiedztwie innego wysokiego
uziemionego obiektu, np. maszt telefonii komórkowej;
b) zastosowania ogranicznika DEHNshield
wynikające z zasad strefowej koncepcji
ochrony – ochrona instalacji elektrycznych wchodzących do wnętrza obiektu
ze strefy LPZ 0A, jak np.:
• ochrona obwodów zasilania oświetlenia zewnętrznego parkingów,
• ochrona obwodów zasilających odbiorniki poza budynkiem (pompy, sterowniki, ogrzewanie rynien),
• ochrona przekształtnika w instalacji
elektrycznej z systemem fotowoltaicznym w przypadku gdy na dachu brak
jest możliwości zachowania odstępów
izolacyjnych s, a przekształtnik znajduje się w odległości większej niż 10 m
od rozdzielnicy głównej chronionej za
pomocą SPD typu 1 (zgodnie z CLC/TS
50539-12:2010).
Ogranicznik typu DEHNshield może być
również stosowany rozdzielnicy głównej
budynku z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym, jednak takie zastosowanie
podlega ograniczeniom wynikającym z:
• klasy ochrony obiektu (po dokonaniu
przez projektanta analizy ryzyka) – możliwość zastosowania tylko w obiektach
dla których wyznaczono III i IV poziom
ochrony (LPL),
• sprawdzenia warunków zwarciowych
w miejscu montażu ogranicznika,
• wymagań dotyczących możliwości zdalnego przesyłu informacji o stanie pracy/
uszkodzenia ogranicznika,
• kompaktowej budowy urządzenia – bez
wyjmowanych modułów.
Dzięki swojej zwartej budowie (szerokość tylko 4 moduły TE), braku prądu
upływu oraz „łamaniu” kształtu udaru Iimp
ogranicznik DEHNshield może skutecznie konkurować z dostępnymi na rynku
warystorowymi ogranicznikami przepięć
typu 1 (oznaczanymi mylnie jako „B+C” lub
„B+C+D”). Konkurencja nie odnosi się jedynie do parametrów technicznych – również niska cena ogranicznika DEHNshield
pozwala na dostarczenie zamawiającemu
(Inwestorowi) rozwiązania o niezwykle
wysokich parametrach ochrony. W tym
przypadku skuteczną i pewną ochronę
otrzymujemy za cenę porównywalną z dostępnymi na rynku rozwiązaniami wykonanymi w technologii warystorowej.

Rys. 1. Ogranicznik przepięć DEHNshield TNS

Rys. 2. DEHNshield w żadnym wypadku nie stanowi
produktu zamiennego i nie zastępuje ogranicznika
przepięć DEHNventil

Rys. 3. Oznaczenie „funkcji falochronu” (WBF)

2. Informacje techniczne dotyczące montażu ogranicznika DEHNshield
a) Dobezpieczanie ogranicznika przepięć

Rys. 4. Mechaniczne zabezpieczenie przewodów
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Ogranicznik DEHNshield posiada zdolność gaszenia prądu następczego AC Ifi
= 25 kAeff. Zapewniona jest selektywna
współpraca z bezpiecznikiem 35 A o charakterystyce gL/gG przy spodziewanym
prądzie zwarcia w miejscu montażu ogranicznika wynoszącym 25 kAeff. Jeżeli bezpiecznik F1 > 160 A gL/gG to dobezpieczamy ogranicznik za pomocą F2 ≤ 160A gL/gG.
UWAGA! Zgodnie z instrukcją montażową ogranicznika DEHNshield dobezpieczenie winno być zrealizowane jedynie za
pomocą bezpiecznika topikowego gL/GG.
b) Przekrój przewodów łączeniowych
W zależności od bezpiecznika głównego (F1) poprzedzającego miejsce montażu
ogranicznika DEHNshield przewody winny
mieć przekrój nie mniejszy niż w poniższej
tabeli (zgodnie z instrukcją montażową
producenta).
bezp. F1
AgL / gG

S2 / mm2

S3 / mm2

bezp. F2
AgL / gG

25
35
40
50
63
80
100
125
160
> 160

10
10
10
10
10
10
16
16
25
25

16
16
16
16
16
16
16
16
25
25

------------------160

Rys. 5. Zastosowanie ogranicznika przepięć DEHNshield w rozdzielnicy głównej

W przypadku, gdy długość połączenia
(S3) pomiędzy ogranicznikiem a główną
szyną wyrównawczą przekracza 20 cm,
producent zaleca mechaniczne zabezpieczenie przewodów za pomocą opasek lub
uchwytów.
c) Montaż w „układzie V” – ograniczanie
spadków napięcia
W celu ograniczenia spadków napięcia
na przewodach łączeniowych ogranicznik
przepięć DEHNshield można przyłączyć do
instalacji w tzw. „układzie V” . Można to
zrealizować za pomocą dwóch rozwiązań
technicznych:
• z wykorzystaniem szyny grzebieniowej
typu MVS (do sąsiedniego aparatu modułowego – wyłącznika głównego, wyłącznika różnicowoprądowego),
• z wykorzystaniem dodatkowego zacisku
STAK 25 (nr kat. 952 589); w tym przypadku długotrwały prąd odbiornika zasilanego przez zaciski STAK 25 nie może
przekraczać wartości 100 A.

Rys. 7. Przyłączenie ogranicznika DEHNshield do
instalacji elektrycznej z wykorzystaniem
szyny grzebieniowej typu MVS
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Rys. 6. Zastosowanie ogranicznika DEHNshield zgodnie ze strefową koncepcją ochrony (DEHNventil zainstalowany
w rozdzielnicy głównej, DEHNshield – chroni instalacje wychodzące poza budynek)

Rys. 8. Ogranicznik przepięć DEHNshield
zainstalowany na wejściu instalacji elektrycznej
do budynku (przed układem pomiarowym)

Rys. 9. Złączka STAK 25 umożliwia wykorzystanie
przewodów o przekrojach: a) min. 1,5 mm²
drut / linka, b) max. 25 mm² drut / 16mm²
linka

Problem z brakiem miejsca był wczoraj…
Ograniczniki przepięć stosowane w instalacjach elektrycznych
nn zgodnie z wymaganiami norm wymagają stosowania dodatkowego zabezpieczenia przeciążeniowego. Przy doborze
bezpiecznika należy uwzględnić:
• zalecenia producenta SPD dotyczące maksymalnych wartości zabezpieczeń instalacji elektrycznej przed miejscem
montażu SPD,
• odporność samego bezpiecznika na działanie prądu udarowego.
Przykładowo − kombinowany ogranicznik przepięć DEHNventil
Modular wymaga, aby w przypadku zabezpieczenia instalacji
elektrycznej wkładką bezpiecznikową o wartości większej niż
315 A zastosować „dobezpieczenie” ogranicznika bezpiecznikiem 315 A lub mniejszym. Zastosowanie prawidłowo dobranego „dobezpieczenia” ogranicznika przepięć powoduje
jednak zajęcie większej powierzchni przestrzeni wewnątrz
szafki. Należy również uwzględnić dodatkowe okablowanie
wewnątrz szafki, które może powodować trudności w spełnieniu wymagań normatywnych w zakresie maksymalnej długości przewodów przyłączeniowych dla SPD. Zgodnie z PN-HD
60364-5-534:2012 całkowita długość przewodów łączeniowych w żadnym przypadku nie może przekraczać 1 m.
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DEHNvenCI
Jednobiegunowy ogranicznik kombinowany
z wbudowanym bezpiecznikiem

DEHNbloc® Maxi S
Jednobiegunowy ogranicznik kombinowany
z wbudowanym bezpiecznikiem

Skoordynowane kombinowane ograniczniki przepięć DEHNvenCI stanowią najlepsze możliwe połączenie ochrony instalacji i oszczędności miejsca w rozdzielnicy. W obudowie o szerokości tylko 2 modułów TE udało się zachować właściwości
i cechy ograniczników DEHNventil oraz dodatkowo wbudować bezpiecznik odporny na działanie prądu piorunowego.
Zastosowanie tego ogranicznika daje pewność energetycznej
koordynacji z kolejnymi ogranicznikami, z urządzeniem końcowym, układami ochronnymi w urządzeniu końcowym, przy
ich niewielkiej odległości (< 5 m) od DEHNvenCI.

Skoordynowane ograniczniki DEHNbloc Maxi S, ze względu
na konstrukcję mechaniczną obudowy, można montować bez
dodatkowych adapterów bezpośrednio na szynie PEN / N rozdzielnicy. Wbudowany bezpiecznik pozwala uniknąć zabudowy dodatkowych bezpieczników. Ogranicznik zapewnia niski
napięciowy poziom ochrony UP ≤ 2,5 kV (z uwzględnieniem 80
cm przewodu przyłączeniowego). Bezpośrednia koordynacja
z ogranicznikami przepięć typu 2 (np. DEHNguard) nie wymaga żadnej długości przewodów ani stosowania dławików.

Dane techniczne

Dane techniczne

SPD wg PN-EN 61643-11

typ 1

SPD wg PN-EN 61643-11

Największe trwałe napięcie pracy AC UC

255 V

Największe trwałe napięcie pracy AC UC

255 V

Prąd udarowy (10/350) Iimp

25 kA

Prąd udarowy (10/350) Iimp

25 kA
25 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) ln

25 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) ln

Napięciowy poziom ochrony UP

≤ 1,5 kV

Maksymalny bezpiecznik dodatkowy

zbędny

Napięciowy poziom ochrony UP
(uwzględnienia 80 cm przewód przyłączeniowy) ≤ 2,5 kV

Nadzór nad bezpiecznikiem

zintegrowany

Maksymalny bezpiecznik dodatkowy

zbędny

Zdolność gaszenia prądu następczego

100 kAeff

Nadzór nad bezpiecznikiem

zintegrowany

Wytrzymałość zwarciowa

100 kAeff

Typ

Wersja / układ sieci

Nr kat.

Typ

Wersja / układ sieci

Nr kat.

DVCI 1 255

1-biegunowy

961 200

DBM 1 255 S

1-biegunowy

900 220

DVCI 1 255 FM*

1-biegunowy

961 205

*FM = wersja z dodatkowymi bezpotencjałowymi zestykami
przełącznymi (zwierne i rozwierne do wyboru) do zdalnej
sygnalizacji stanu ogranicznika
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typ 1

DEHNguard® M/S CI
Modułowy ogranicznik przepięć typu 2
z wbudowanym bezpiecznikiem

V NH, VA NH
Ogranicznik przepięć typu 2
z wbudowanym bezpiecznikiem

Modułowe ograniczniki z rodziny DEHNguard ... CI stanowią
funkcjonalne połączenie ochrony przepięciowej i bezpiecznika
w typowej szerokości tylko 1 modułu i typowych wymiarach.
Układ połączeń wewnętrznych modułu ochronnego zawiera
tzw. „bezpiecznik dodatkowy” oraz warystor z tlenku cynku i układ kontrolno-odłączający Thermo-Dynamik-Control.
Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność miejsca w tablicy
rozdzielczej wszędzie tam, gdzie prądy zwarciowe nie przekraczają wartości 25 kAeff, nie tracąc nic z parametrow ochrony
przepięciowej. Ogranicznik jest energetycznie skoordynowany
z innymi produktami Czerwonej / Serii.

Ograniczniki do podstaw bezpiecznikowych NH wielkości 00
i 1 są często i chętnie stosowane w rozdzielnicach instalacji
przemysłowych, gdzie podstawy bezpiecznikowe NH są preferowaną formą zabudowy. Ograniczniki V NH i VA NH są
chętnie stosowane ze względu na łatwość i krotki czas montażu oraz niewielką przestrzeń na przewody. Zintegrowany
z ogranicznikiem przepięć bezpiecznik zapewnia oszczędność miejsca w rozdzielnicy i kosztów. W wykonaniu VA NH
ogranicznik jest jeszcze wyposażony w szeregowo włączony
iskiernik, co pozwala na jego zastosowanie w sieciach ze stałą
kontrolą stanu izolacji (brak prądów upływu).

Dane techniczne

Dane techniczne

SPD wg PN-EN 61643-11

typ 2

SPD wg PN-EN 61643-11

typ 2

Największe trwałe napięcie pracy AC UC

275 V

Największe trwałe napięcie pracy AC UC

280 V

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) Iin

12,5 kA

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) Iin

15 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) lmax

25 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) lmax

30 kA

Napięciowy poziom ochrony UP

≤ 1,5 kV

Napięciowy poziom ochrony UP

≤ 1,5 kV

Maksymalny bezpiecznik dodatkowy

zbędny

Maksymalny bezpiecznik dodatkowy

zbędny

Nadzór nad bezpiecznikiem

zintegrowany

Nadzór nad bezpiecznikiem

zintegrowany

Wytrzymałość zwarciowa

25 kAeff

Wytrzymałość zwarciowa

25 kAeff

Typ

Wersja / układ sieci

Nr kat.

DG M TNC CI 275

TN-C

952 304

V NH00 280

1-biegunowy, NH wielkość 00

900 261

DG M TNC CI 275 FM*

TN-C z FM

952 309

V NH00 280 FM*

z bolcem sygnalizacyjnym FM

900 263

DG M TNS CI 275

TN-S

952 401

V NH1 280

1-biegunowy, NH wielkość 1

900 270

DG M TNS CI 275 FM*

TN-S z FM

952 406

VA NH00 280

1-biegunowy, NH wielkość 00

900 262

DG M TT CI 275

TT i TN-S

952 322

VA NH00 280 FM*

z bolcem sygnalizacyjnym FM

900 264

DG M TT CI 275 FM*

TT i TN-S z FM

952 327

VA NH1 280

1-biegunowy, NH wielkość 1

900 271

DG M TN CI 275

TN

952 173

DG M TN CI 275 FM*

TN z FM

952 178

DG M TT 2P CI 275

TT i TN

952 171

DG M TT 2P CI 275 FM* TT i TN z FM

952 176

DG S CI 275

1-biegunowy

952 079

DG S CI 275 FM*

1-biegunowy z FM

952 099

Typ

Wersja / układ sieci

Nr kat.

*FM = wersja z dodatkowymi bezpotencjałowymi zestykami
przełącznymi (zwierne i rozwierne do wyboru) do zdalnej
sygnalizacji stanu ogranicznika
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... dzisiaj są ograniczniki przepięć
z wbudowanym bezpiecznikiem.
Konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń zewnętrznych prowadzi do zwiększenia kosztów związanych
z wymiarami rozdzielnicy oraz kosztu dodatkowych materiałów. Prostym sposobem pozwalającym na ominięcie tych
niedogodności oraz spełnienie wszystkich wymogów zawartych w normach jest zastosowanie ograniczników przepięć
z wbudowanym bezpiecznikiem.
Firma DEHN, światowy lider w zakresie ochrony odgromowej
i przepięciowej, ma swojej ofercie nowoczesne ograniczniki
przepięć wyposażone w wewnętrzne zabezpieczenia przeciążeniowe. Są to:
•
•
•
•

DEHNvenCI
DEHNbloc® Maxi S
DEHNguard® M/S CI
V(A) NH

Ograniczniki przepięć z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym firmy DEHN zapewniają:
• aż do 75% oszczędności miejsca w szafach rozdzielczych,
• krótsze długości przewodów łączeniowych niż dopuszczalne
w normie PN-HD 60364-5-534,
• oszczędność czasu przy planowaniu i montażu,
• zintegrowany nadzór nad wewnętrznym zabezpieczeniem.
Rozwiązanie to jest przyjazne dla użytkownika, ponieważ nie
występuje konieczność stosowania jednego z dodatkowych
zewnętrznych elementów jakim jest „dobezpieczenie” ogranicznika przepięć.
Ogranicznik przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem
zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo oraz pewność
pracy przy projektowaniu i wykonywaniu systemów
ochrony przepięciowej w instalacji w elektrycznych.
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Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2

iNstalacjE ElEktryczNE
ograNiczNiki przEpięć typu 2

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

DEHNguard® 1000 (FM)
DEHNguard 1000 (FM)

12
11
14

Rysunek wymiarowy DG 1000 FM

Schemat połączeń DG 1000 FM

Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Największe napięcie trwałej pracy DC UC
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax
Napięciowy poziom ochrony Up
Napięciowy poziom ochrony przy 5 kA UP
Czas zadziałania tA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy
Maks. bezpiecznik przy U ≤ 690 V AC
Wytrzymałość zwarciowa przy maks. bezpieczniku
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Przekroje przewodów (min.)
Przekroje przewodów (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Sygnalizacja uszkodzenia FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów sygnalizacji FM
Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

Akcesoria do DEHNguard® 1000 (FM)
EB DG 3-biegunowa, jednofazowa
szyna do uziemienia 3 ograniczników DEHNguard 1000 (FM)
Typ
Wymiary
EB DG 1000 1 3 34 x 112 x 3 mm
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Zacisk
do 25 mm2

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
900 411

DG 1000

DG 1000 FM

Typ 2
Klasa II

Typ 2
Klasa II

1000 V
1000 V
15 kA
30 kA
≤ 4,2 kV
≤ 3,5 kV
≤ 25 ns
100 A aM
125 A gL/gG
25 kAeff
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
—
—
—
—

1000 V
1000 V
15 kA
30 kA
≤ 4,2 kV
≤ 3,5 kV
≤ 25 ns
100 A aM
125 A gL/gG
25 kAeff
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka

DG 1000
950 102
1 szt.

DG 1000 FM
950 112
1 szt.

Ograniczniki typu 2

DG 1000 (FM): jednobiegunowe, kompaktowe ograniczniki z największym napięciem trwałej pracy
UC = 1000 V AC; w wykonaniu FM ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
(bezpotencjałowy zestyk przełączny)

Akcesoria do DEHNguard® 1000 (FM)
EB 4-biegunowa, jednofazowa
szyna do uziemienia 4 ograniczników DEHNguard 1000 (FM)
Typ
EB 1 4 9

Wymiary
34 x 148 x 3 mm

Zacisk
do 25 mm2

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
900 417
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DEHNvenCI
Jednobiegunowy ogranicznik kombinowany z bezpiecznikiem

Ograniczniki kombinowane typu 1
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Do ochrony instalacji niskiego napięcia przed przepięciami, również przy
bezpośrednich trafieniach piorunów. Do stosowania zgodnie ze Strefową
Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0A – 2.
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Kombinowane typu 1

• kompletny ogranicznik kombinowany na bazie
iskiernika z wbudowanym bezpiecznikiem
• bezpośrednia energetyczna koordynacja
z ogranicznikami przepięć Czerwonej Serii
• niski napięciowy poziom ochrony UP ≤ 1,5 kV
(z uwzględnieniem bezpiecznika)
• najwyższa funkcjonalność w technologii ograniczania prądów zwarciowych RADAX-Flow
• wytrzymałość zwarciowa do 50 kAeff
• prąd piorunowy do 25 kA (10/350) na biegun
• zapewniona ochrona urządzeń końcowych
• wskaźnik działania / uszkodzenia w oknie kontrolnym

RECHER-F U

NK

DEHNvenCI 1 255:
jednobiegunowy ogranicznik kombinowany z wbudowanym bezpiecznikiem
DEHNvenCI 1 255 FM: dodatkowo ze zdalną sygnalizacją stanu (przełączne zestyki bezpotencjałowe)

Skoordynowane energetycznie kombinowane ograniczniki przepięć
DEHNvenCI z rodziny Czerwonej Serii stanowią najlepsze możliwe
połączenie ochrony instalacji oraz oszczędności miejsca w rozdzielnicy.
W obudowie o szerokości tylko 2 modułów TE udało się zachować
właściwości i cechy ograniczników DEHNventil oraz dodatkowo
wbudować bezpiecznik odporny na działanie prądu piorunowego.
Ta kompaktowa budowa DEHNvenCI spełnia nie tylko wymagania
oszczędnej zabudowy ale również uwzględnia wymagania
bezpieczeństwa nowoczesnej rozdzielnicy. Wbudowany bezpiecznik jest
tak dobrany, aby uwzględniał jednocześnie najwyższy prąd udarowy i
najlepszą możliwą ochronę instalacji.
Podwójne zaciski służą do optymalnych warunków podłączenia w układzie V, zgodnie z PN-HD 60364-5-534 i VdS 2031 (wytyczne
Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Niemieckich) dla instalacji
o prądach roboczych do 125 A, co oszczędza miejsce i koszty
Kombinowany ogranicznik przepięć DEHNvenCI zapewnia podobnie jak
klasyczny DEHNventil modular niski napięciowy poziom ochrony oraz
koordynację z elementami ochrony przepięciowej urządzeń końcowych jest jednak urządzeniem 1-biegunowym i nie wymaga dobezpieczenia
przy spodziewanych prądach zwarcia do 50 kA (wbudowany wewnątrz
bezpiecznik).
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Zastosowanie tego ogranicznika daje pewność energetycznej koordynacji z kolejnymi ogranicznikami, z urządzeniem końcowym, układami
ochronynmi w urządzeniu końcowym, przy ich niewielkiej odległości (£ 5
m) od DEHNvenCI.
Wysoką niezawodność chronionej instalacji odbiorczej zapewnia opatentowana technologia ograniczania i gaszenia prądów zwarciowych
następczych RADAX-Flow.
Nawet przy dużych spodziewanych prądach zwarciowych do 50 kAeff
prąd będzie tak silnie ograniczony, że zachowana będzie selektywna
współpraca z bezpiecznikami obwodu głównego o małej wartości
(od 20 A gL/gG), co oznacza, że bezpiecznik obwodu głównego nie
zadziała podczas gaszenia prądu następczego w ograniczniku.
Wskaźnik działania/uszkodzenia nie powoduje prądu upływu i daje
natychmiast informację o stanie ogranicznika. Obok standardowej sygnalizacji optycznej kolorem zielonym ( sprawny ) i czerwonym ( uszkodzony ) w okienku na frontowej części urządzenia w wersjach
DEHNvenCI 1 255 FM występują dodatkowe bezpotencjałowe zestyki
przełączne (zwierne i rozwierne do wyboru) do zdalnej sygnalizacji stanu
ogranicznika, które można wykorzystać podobnie jak w ogranicznikach
DEHNguard ... FM.
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DEHNvenCI
Ograniczniki kombinowane typu 1
L´
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Kombinowane typu 1
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Rysunek wymiarowy DVCI 1 255 (FM)

N/PE(N)

Schemat połączeń DVCI 1 255 FM

Kombinowany ogranicznik przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem

961 200
DVCI 1 255
961 205
DVCI 1 255 FM

DVCI 1 255
961 200
Kombiableiter Typ 1 DEHNvenCI
mit Vorsicherung
DVCI 1 255 FM
961 205
Kombiableiter Typ 1 DEHNvenCI
mit Vorsicherung

1-polig 255V AC

1-polig 255V AC

Typ
Numer katalogowy
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11 / IEC 61643-1/-11
Napięcie znamionowe AC (UN)
Największe trwałe napięcie pracy AC (UC)
Prąd udarowy (10/350) (Iimp)
Energia specyficzna (W/R)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (In)
Napięciowy poziom ochrony (UP)
Zdolność gaszenia prądu następczego AC (Ifi)
Ograniczanie prądu następczego / Selektywność
Czas zadziałania (tA)
Maks. bezpiecznik dodatkowy
Maks. bezpiecznik (L-L')
Przepięcia dorywcze (UT)
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy [poł. równoległe / szeregowe] (TU)
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Ilość biegunów
Przekroje przewodów (L, L', N/PE(N)) (min.)
Przekroje przewodów (L, N/PE(N)) (maks.)
Przekroje przewodów (L' ) (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Do stosowania
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Sygnalizacja stanu FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów FM
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DVCI 1 255
961 200
Typ 1 / klasa I
230 V
255 V
25 kA
156,25 kJ/Ohm
25 kA
≤ 1,5 kV
50 kAeff
bezpiecznik od 20 A gL/gG
nie zadziała do 50 kAeff (spodziewanego)
≤ 100 ns
zbędny
125 A gL/gG
440 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C / -40°C...+60°C
zielony / czerwony
1
10 mm2 drut / linka
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
––
––
––
––

• ogranicznik na bazie iskiernika
z wbudowanym bezpiecznikiem
• najwyższa funkcjonalność, ograniczanie
prądów zwarciowych w technologii
RADAX-Flow
• ochrona urządzeń końcowych
DVCI 1 255 FM
961 205
Typ 1 / klasa I
230 V
255 V
25 kA
156,25 kJ/Ohm
25 kA
≤ 1,5 kV
50 kAeff
bezpiecznik od 20 A gL/gG
nie zadziała do 50 kAeff (spodziewanego)
≤ 100 ns
zbędny
125 A gL/gG
440 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C / -40°C...+60°C
zielony / czerwony
1
10 mm2 drut / linka
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka
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DEHNbloc®
DEHNbloc H

Ograniczniki typu 1
L/N
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Ograniczniki typu 1

N/PE(N)

• iskierniki zamknięte bezwydmuchowe
• technologia iskiernikowa RADAX-Flow
z silnym ograniczaniem prądu następczego zwarciowego
• możliwe zastosowanie przed licznikiem
ze względu na dużą rezystancję izolacji
(brak prądu upływu)

Schemat połączeń DBH M 1 255

Rysunek wymiarowy DBH M 1 255

Jednobiegunowy, z modułem wymiennym, z silnym ograniczaniem prądu zwarcia,
do sieci o UC = 255 V

Typ
Numer katalogowy
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg IEC 61643-1/-11
Napięcie znamionowe AC (UN)
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC)
Prąd udarowy (10/350) (Iimp)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (IN)
Napięciowy poziom ochrony (UP)
Zdolność gaszenia prądu następczego AC (Ifi)
Ograniczanie prądu następczego / Selektywność
Czas zadziałania (tA)
Maks. bezpiecznik (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s)
Maks. bezpiecznik (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s)
Maks. bezpiecznik (L) przy IK > 50 kAeff
Maks. bezpiecznik (L-L')
Przepięcie dorywcze TOV (UT)
Przepięcie dorywcze TOV - cecha
Zakres temperatur pracy (połączenie równoległe) (TUP)
Zakres temperatur pracy (połączenie szeregowe) (TUS)
Ilość biegunów
Przekroje przewodów (L/N, L'/N', N/PE(N)) (min.)
Przekroje przewodów (L/N, N/PE(N)) (maks.)
Przekroje przewodów (L'/N') (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Do stosowania
Stopień ochrony
Szerokość montażowa

DBH M 1 255
961 122
Typ 1
Klasa I
230 V
255 V
50 kA
50 kA
≤ 4 kV
50 kAeff
bezpiecznik od 35 A gL/gG do 50 kAeff (prądu spodziewanego) nie zadziała
≤ 100 ns
500 A gL/gG
315 A gL/gG
200 A gL/gG
125 A gL/gG
440 V / 5 sec.
wytrzymały
-40°C...+80°C
-40°C...+60°C
1
10 mm2 drut / linka
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880

961 122
DBH M 1 255

DBH M 1 255
961 122
DEHNbloc DBH M 1 255, DEHN, rot, (D), verpackt

Akcesoria do DEHNbloc®
DB H- Moduł ochronny iskiernikowy

961 022
DBH MOD 255

Moduł ochronny iskiernikowy
Typ
DBH MOD 255
Numer katalogowy
961 022
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC)
255 V

32
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DBH MOD 255
961 022
Funkenstrecken-Schutzmodul
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für DEHNbloc H M

Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

INstalaCjE ElEktryCzNE
ograNICzNIkI przEpIęć typu 2
Typ 2 wg PN-EN 61643-11
Klasa II wg PN-IEC 61643-1

Ograniczniki
typu 2

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

DEHNguard® modular CI
modułowy ogranicznik
z bezpiecznikiem
• bezpiecznik zintegrowany w module ochronnym
• kompletny, gotowy do podłączenia do danej
sieci, z modułami wymiennymi
• energetycznie skoordynowany z innymi
produktami Czerwonej/Serii
• wysoka wytrzymałość udarowa
• wysoki poziom bezpieczeństwa
dzięki urządzeniu kontrolno-odłączającemu
”Thermo-Dynamik-Control”
• łatwa wymiana modułu bez narzędzi,
moduł z klawiszami i ryglem blokującym

Do ochrony instalacji niskiego napięcia przed przepięciami. Do
stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako
przejście pomiędzy strefami 0B – 1 i wyżej.

Modułowe ograniczniki z rodziny DEHNguard ... CI stanowią połączenie
funkcjonalne ochrony przepięciowej i bezpiecznika, w typowej szerokości
tylko 1 modułu i typowych wymiarach. Połączenie ochrony przepięciowej
i zabezpieczenia przed zwarciem wprowadza nową jakość dla praktycznych, wygodnych zastosowań oraz usuwa wszelkie niedogodności wynikające dotąd ze stosowania dodatkowych bezpieczników przy ogranicznikach przepięć.
Układ połączeń wewnętrznych modułu ochronnego zawiera tzw. bezpiecznik dodatkowy oraz warystor z tlenku cynku i układ kontrolno-odłączający Thermo-Dynamik-Control. Ułatwia to warunki instalacyjne szczególnie, że nie zmieniają się wymiary ogranicznika.
Instalator ma w zasięgu ręki możliwość zaoszczędzenia miejsca w tablicy
rozdzielczej wszędzie tam, gdzie prądy zwarciowe nie przekraczają wartości 25 kAeff , nie tracąc nic z parametrów ochrony przepięciowej. Jest tu
również spełniony wymóg normatywny posiadania wskaźnika stanu
(sprawny/uszkodzony) określony przez normę PN-HD 60364-5-534 dla
wszystkich biegunów, również dla bieguna N-PE.
Podwójna funkcja układu kontrolno-odłączającego „Thermo-DynamikControl“ polega na kontroli temperatury powierzchni warystora oraz na
reagowaniu na przeciążenie prądem udarowym. Kontrola stanu jest
przedstawiana w postaci okienka kontrolnego, w którym mechanicznie
zmieniają się kolory z zielonego na czerwony. Nie ma prądów upływu.
Zmiana stanu wskaźnika optycznego jest związana z zadziałaniem układu kontrolno-odłączającego „Thermo-Dynamik-Control“ oraz bezpiecznika zintegrowanego.
Obok mechanicznego wskaźnika stanu (działania/uszkodzenia) jest również dostępna zdalna sygnalizacja stanu w ogranicznikach DEHNguard ...
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Ograniczniki typu 2

DEHNguard M TNC CI 275: modułowy ogranicznik z bezpiecznikiem, do sieci TNC
DEHNguard M TNS CI 275: ... z bezpiecznikiem, do sieci TNS
DEHNguard M TT CI 275:
... z bezpiecznikiem, do sieci TT i TNS (układ połączeń ”3+1”)
DEHNguard M TN CI 275: ... z bezpiecznikiem, do sieci TN 230V
DEHNguard M TT 2P CI 275: ... z bezpiecznikiem, do sieci TT i TN 230V (układ połączeń ”1+1”)
DEHNguard S CI 275:
jednobiegunowy, modułowy ogranicznik z bezpiecznikiem
DEHNguard ... CI 275 FM: ... w wykonaniu ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia (bezpotencjałowy zestyk przełączny)
CI w wykonaniu ... FM. Jest realizowana przez bezpotencjałowe zestyki
przełączne (3 styki). Dzięki takiemu wykonaniu zdalnej sygnalizacji (jako
bezpotencjałowy zestyk przełączny) można - zależnie od przyjętej zasady
odnośnie sygnalizacji - wykorzystywać zestyk rozwierny (normalnie
zamknięty) lub zwierny (normalnie otwarty).
Wszystkie zalety znanych już ograniczników przepięć z rodziny
DEHNguard znalazły się w nowej rodzinie DEHNguard ... CI , dodatkowo
wyposażone jeszcze w bezpiecznik.
Nazwa dedykowanej sieci zawarta w nazwie ogranicznika przepięć do tej
sieci jest wyrazem troski o wysokie wymagania bezpieczeństwa, tak samo
jak technologia urządzenia kontrolno-odłączającego"Thermo-DynamikControl".
Takie modułowe wykonanie ogranicznika, gdzie wymienny moduł ma klawisze i rygiel blokujący, jest odporne na drgania i wibracje, które mogą
występować w transporcie lub w pracujących instalacjach przemysłowych
np. przy transformatorze, centrali wentylacyjnej itp. Moduł nie wysunie się
z podstawy. Jednocześnie wymiana modułu ochronnego odbywa się bez
użycia żadnych narzędzi, bez wyłączania zasilania rozdzielnicy, bez zdejmowania płyty maskującej. Dodatkowo zapewniono fabrycznie mechaniczne blokady, które uniemożliwiają włączenie modułu wymiennego w
nieodpowiednie miejsce. Dotyczy to zarówno jedno- jak i wielobiegunowych ograniczników oraz każdego bieguna.
Modułowe ograniczniki z rodziny DEHNguard ... CI można łączyć szynami
grzebieniowymi z sąsiednimi aparatami wykorzystując wielofunkcyjne
zaciski służące jednocześnie do podłączenia szyn i przewodów. Jednym z
zastosowań jest możliwość podłączenia w optymalnym układzie V zgodnie z normą PN-HD 60634-5-534 i stosownie do zaleceń VdS 2031.
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Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2
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Akcesoria

INstalaCjE ElEktryCzNE
ograNICzNIkI przEpIęć typu 2

DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
DEHNguard M tNC CI 275 (FM)
NOWO

Ograniczniki
typu 3
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L3
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Schemat połączeń DG M TNC CI 275 FM

Rysunek wymiarowy DG M TNC CI 275 FM

Ograniczniki typu 2

DG M TNC CI 275 (FM): modułowe ograniczniki z bezpiecznikiem, do sieci TNC

Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax
Napięciowy poziom ochrony UP
Napięciowy poziom ochrony przy 5 kA UP
Czas zadziałania tA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy
Wytrzymałość zwarciowa
Przepięcie dorywcze UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Przekroje przewodów (min.)
Przekroje przewodów (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Certyfikaty dodatkowe
Sygnalizacja uszkodzenia FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów sygnalizacji FM

DG M TNC CI 275

DG M TNC CI 275 FM

Typ 2
Klasa II
230/400 V
275 V
12,5 kA
25 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 25 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
3 moduły, DIN 43880
KEMA
—
—
—
—

Typ 2
Klasa II
230/400 V
275 V
12,5 kA
25 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 25 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
3 moduły, DIN 43880
KEMA
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka

DG M TNC CI 275
952 304
1 szt.

DG M TNC CI 275 FM
952 309
1 szt.

Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
ŚĆ

NOWO

Moduł warystorowy do DEHNguard M CI
DG MOD CI 275: moduł do DEHNguard M ... CI 275 z warystorem i
bezpiecznikiem w połączeniu szeregowym
Typ
DG MOD CI 275

34

72

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 020

www.dehn.pl

Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2

INstalaCjE ElEktryCzNE
ograNICzNIkI przEpIęć typu 2

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
DEHNguard M tNs CI 275 (FM)
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Rysunek wymiarowy DG M TNS CI 275 FM

Schemat połączeń DG M TNS CI 275 FM

Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax
Napięciowy poziom ochrony UP
Napięciowy poziom ochrony przy 5 kA UP
Czas zadziałania tA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy
Wytrzymałość zwarciowa
Przepięcie dorywcze UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Przekroje przewodów (min.)
Przekroje przewodów (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Certyfikaty dodatkowe
Sygnalizacja uszkodzenia FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów sygnalizacji FM
Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem

DG M TNS CI 275 FM

Typ 2
Klasa II
230/400 V
275 V
12,5 kA
25 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 25 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
4 moduły, DIN 43880
KEMA
—
—
—
—

Typ 2
Klasa II
230/400 V
275 V
12,5 kA
25 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 25 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
4 moduły, DIN 43880
KEMA
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka

DG M TNS CI 275
952 401
1 szt.

DG M TNS CI 275 FM
952 406
1 szt.

Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem

Moduł warystorowy do bieguna N-PE

Moduł warystorowy do DEHNguard M CI

DG MOD ...: moduł warystorowy do DEHNguard M ... i DEHNguard S ...

DG MOD CI 275: moduł do DEHNguard M ... CI 275 z warystorem i
bezpiecznikiem w połączeniu szeregowym

Typ
DG MOD 275

www.dehn.pl

DG M TNS CI 275

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 010

Ograniczniki typu 2

DG M TNS CI 275 (FM): modułowe ograniczniki z bezpiecznikiem, do sieci TNS

Typ
DG MOD CI 275

NOWO

ŚĆ

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 020

3573

Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2

ŚĆ

L1

L2

Akcesoria

INstalaCjE ElEktryCzNE
ograNICzNIkI przEpIęć typu 2

DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
DEHNguard M tt CI 275 (FM)
NOWO

Ograniczniki
typu 3
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PE
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Schemat połączeń DG M TT CI 275 FM

Rysunek wymiarowy DG M TT CI 275 FM

Ograniczniki typu 2

DG M TT CI 275 (FM): modułowe ograniczniki z bezpiecznikiem do sieci TT i TNS (układ połączeń
”3+1”)

Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] UC
Największe napięcie trwałej pracy AC [N-PE] UC
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) [L-N] In
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) [N-PE] In
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) [L-N] Imax
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) [N-PE] Imax
Prąd udarowy (10/350) [N-PE] Iimp
Napięciowy poziom ochrony [L-N] UP
Napięciowy poziom ochrony [L-N] przy 5 kA UP
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] UP
Zdolność gaszenia prądu następczego [N-PE] Ifi
Czas zadziałania [L-N] tA
Czas zadziałania [N-PE] tA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy
Wytrzymałość zwarciowa
Przepięcie dorywcze [L-N] UT
Przepięcie dorywcze [N-PE] UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Przekroje przewodów (min.)
Przekroje przewodów (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Certyfikaty dodatkowe
Sygnalizacja uszkodzenia FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów sygnalizacji FM

DG M TT CI 275

DG M TT CI 275 FM

Typ 2
Klasa II
230/400 V
275 V
255 V
12,5 kA
20 kA
25 kA
40 kA
12 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 1,5 kV
100 Aeff
≤ 25 ns
≤ 100 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
1200 V / 200 ms
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
4 moduły, DIN 43880
KEMA
—
—
—
—

Typ 2
Klasa II
230/400 V
275 V
255 V
12,5 kA
20 kA
25 kA
40 kA
12 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 1,5 kV
100 Aeff
≤ 25 ns
≤ 100 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
1200 V / 200 ms
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
4 moduły, DIN 43880
KEMA
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka

DG M TT CI 275
952 322
1 szt.

DG M TT CI 275 FM
952 327
1 szt.

Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
ŚĆ

NOWO

Moduł warystorowy do DEHNguard M CI

Moduł iskiernikowy N-PE do DEHNguard M TT ...

DG MOD CI 275: moduł do DEHNguard M ... CI 275 z warystorem i
bezpiecznikiem w połączeniu szeregowym

DG MOD NPE: moduł iskiernikowy N-PE do dwu- i czterobiegunowego
DEHNguard DG M TT ...

Typ
DG MOD CI 275

36

74

Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 020

Typ
DG MOD NPE

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 050
www.dehn.pl

Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2

INstalaCjE ElEktryCzNE
ograNICzNIkI przEpIęć typu 2

Ograniczniki
typu 3
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DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
DEHNguard M tN CI 275 (FM)
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Rysunek wymiarowy DG M TN CI 275 FM

Schemat połączeń DG M TN CI 275 FM

DG M TN CI 275

DG M TN CI 275 FM

Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax

Typ 2
Klasa II
230 V
275 V
12,5 kA
25 kA

Typ 2
Klasa II
230 V
275 V
12,5 kA
25 kA

Napięciowy poziom ochrony UP
Napięciowy poziom ochrony przy 5 kA UP
Czas zadziałania tA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy
Wytrzymałość zwarciowa
Przepięcie dorywcze UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Przekroje przewodów (min.)
Przekroje przewodów (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Certyfikaty dodatkowe
Sygnalizacja uszkodzenia FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów sygnalizacji FM

≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 25 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
KEMA
—
—
—
—

≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 25 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
KEMA
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka

DG M TN CI 275
952 173
1 szt.

DG M TN CI 275 FM
952 178
1 szt.

Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem

www.dehn.pl

Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem

Moduł warystorowy do bieguna N-PE

Moduł warystorowy do DEHNguard M CI

DG MOD ...: moduł warystorowy do DEHNguard M ... i DEHNguard S ...

DG MOD CI 275: moduł do DEHNguard M ... CI 275 z warystorem i
bezpiecznikiem w połączeniu szeregowym

Typ
DG MOD 275

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 010

Ograniczniki typu 2

DG M TN CI 275 (FM): modułowe ograniczniki z bezpiecznikiem do sieci jednofazowej TN 230 V

Typ
DG MOD CI 275

NOWO

ŚĆ

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 020

3775

Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2
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INstalaCjE ElEktryCzNE
ograNICzNIkI przEpIęć typu 2

DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
DEHNguard M tt 2p CI 275 (FM)
NOWO

Ograniczniki
typu 3
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Schemat połączeń DG M TT 2P CI 275 FM

Rysunek wymiarowy DG M TT 2P CI 275 FM

Ograniczniki typu 2

DG M TT 2P CI 275 (FM): modułowe ograniczniki z bezpiecznikiem, do sieci jednofazowej TT i TN
230V (układ połączeń ”1+1”)

Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] UC
Największe napięcie trwałej pracy AC [N-PE] UC
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) [L-N] In
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) [N-PE] In
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) [L-N] Imax
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) [N-PE] Imax
Prąd udarowy (10/350) [N-PE] Iimp
Napięciowy poziom ochrony [L-N] UP
Napięciowy poziom ochrony [L-N] przy 5 kA UP
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] UP
Zdolność gaszenia prądu następczego [N-PE] Ifi
Czas zadziałania [L-N] tA
Czas zadziałania [N-PE] tA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy
Wytrzymałość zwarciowa
Przepięcie dorywcze [L-N] UT
Przepięcie dorywcze [N-PE] UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Przekroje przewodów (min.)
Przekroje przewodów (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Certyfikaty dodatkowe
Sygnalizacja uszkodzenia FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów sygnalizacji FM

DG M TT 2P CI 275

DG M TT 2P CI 275 FM

Typ 2
Klasa II
230 V
275 V
255 V
12,5 kA
20 kA
25 kA
40 kA
12 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 1,5 kV
100 Aeff
≤ 25 ns
≤ 100 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
1200 V / 200 ms
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
KEMA
—
—
—
—

Typ 2
Klasa II
230 V
275 V
255 V
12,5 kA
20 kA
25 kA
40 kA
12 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 1,5 kV
100 Aeff
≤ 25 ns
≤ 100 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
1200 V / 200 ms
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
KEMA
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka

DG M TT 2P CI 275
952 171
1 szt.

DG M TT 2P CI 275 FM
952 176
1 szt.

Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
ŚĆ

NOWO

Moduł warystorowy do DEHNguard M CI

Moduł iskiernikowy N-PE do DEHNguard M TT ...

DG MOD CI 275: moduł do DEHNguard M ... CI 275 z warystorem i
bezpiecznikiem w połączeniu szeregowym

DG MOD NPE: moduł iskiernikowy N-PE do dwu- i czterobiegunowego
DEHNguard DG M TT ...

Typ
DG MOD CI 275

38
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Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 020

Typ
DG MOD NPE

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 050
www.dehn.pl

Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

INstalaCjE ElEktryCzNE
ograNICzNIkI przEpIęć typu 2

Ograniczniki
typu 2

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
DEHNguard s CI 275 (FM)
NOWO

ŚĆ

12
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14

Rysunek wymiarowy DG S CI 275 FM

Schemat połączeń DG S CI 275 FM

Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax
Napięciowy poziom ochrony UP
Napięciowy poziom ochrony przy 5 kA UP
Czas zadziałania tA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy
Wytrzymałość zwarciowa
Przepięcie dorywcze UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Przekroje przewodów (min.)
Przekroje przewodów (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Certyfikaty dodatkowe
Sygnalizacja uszkodzenia FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów sygnalizacji FM
Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

DG S CI 275

DG S CI 275 FM

Typ 2
Klasa II
275 V
12,5 kA
25 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 25 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
1 moduł TE, DIN 43880
KEMA
—
—
—
—

Typ 2
Klasa II
275 V
12,5 kA
25 kA
≤ 1,5 kV
≤ 1 kV
≤ 25 ns
zbędny
25 kAeff
335 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo /25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
1 moduł TE, DIN 43880
KEMA
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka

DG S CI 275
952 079
1 szt.

DG S CI 275 FM
952 099
1 szt.

Ograniczniki typu 2

DG S CI 275 (FM): jednobiegunowe, modułowe ograniczniki z bezpiecznikiem, podstawa i
wymienny moduł; opcjonalnie ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
(bezpotencjałowy zestyk przełączny).

Akcesoria do DEHNguard® modular z bezpiecznikiem
Moduł warystorowy do DEHNguard M CI
DG MOD CI 275: moduł do DEHNguard M ... CI 275 z warystorem i
bezpiecznikiem w połączeniu szeregowym
Typ
DG MOD CI 275

www.dehn.pl

NOWO

ŚĆ

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
952 020

3977

DEHNsecure M
Jednobiegunowy, modułowy, skoordynowany, do zasilania DC

SKOORDYNOWANE TYPU 1 DO DC
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Jednobiegunowy, modułowy, skoordynowany ogranicznik do ochrony zasilania DC (prądu stałego)
dodatkowo ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny)
Dwubiegunowy, modułowy, skoordynowany ogranicznik do ochrony zasilania DC (prądu stałego)
dodatkowo ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny)

Modułowe ograniczniki przepięć z grupy DEHNsecure M są skoordynowanymi ogranicznikami w nowej funkcjonalnej obudowie. Są bezpośrednio skoordynowane z warystorowymi ogranicznikami typu 2 z rodziny
DEHNguard. Oznacza to, że do spełnienia wymagań koordynacji nie jest
potrzebna żadna długość przewodów, nie są potrzebne dławiki. Jest to
najważniejsza cecha ograniczników tej grupy.
Ograniczniki przepięć DEHNsecure M stanowią nowoczesne i elastyczne
rozwiązanie. Spełniają najwyższe wymagania wynikające z norm ochrony odgromowej.
Wykonane w specjalnej technologii iskiernikowej zapewniają wysoką
niezawodność instalacji zasilającej prądu stałego przy prądach zwarcia
do 2000 A DC.
Stosując tą nową rodzinę ograniczników można teraz realizować
kompletną ochronę odgromową z uwzględnieniem instalacji DC
wychodzących na zewnątrz obiektu (strefa 0).
Kolejną zaletą jest brak prądów upływu co ma istotne znaczenie w systemach z kontrolą stanu izolacji a w pozostałych przypadkach jest to
również wymierna oszczędność energii.
W zakresie zastosowań ograniczników DEHNsecure są np. instalacje
oświetlenia awaryjnego, zasilania awaryjnego i gwarantowanego, sieci
DC bezpośrednio zasilające odbiorniki DC, systemy sterowania i inne instalacje zasilane z akumulatorów.
Ograniczniki DEHNsecure M 1 60 (FM) i DEHNsecure M 2P 60 (FM)
zostały specjalnie opracowane dla obiektów bezobsługowych telefonii
komórkowych (stacje bazowe). Wysoka wytrzymałość na prądy piorunowe i prądy zwarcia zapewniają wystarczająco wysoki poziom
bezpieczeństwa pracy systemów telekomunikacji bezprzewodowej
GSM/UMTS.
Ograniczniki DEHNsecure M 1 242 (FM) stosuje się w instalacjach
oświetlenia awaryjnego. W instalacjach odbiorczych, które przy normalnej pracy są zasilane z sieci prądu przemiennego AC a w trybie awaryjnym z sieci prądu stałego DC można stosować jeden uniwersalny typ
ogranicznika przepięć. W obu stanach pracy takiej instalacji odpowiednim ogranicznikiem będzie DEHNsecure M 1 242, zarówno do DC jak i
AC (maks. bezpiecznik w obwodzie 10 AgL/gG).
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DEHNsecure M 1 ...:
DEHNsecure M 1 ... FM:
DEHNsecure M 2P ...:
DEHNsecure M 2P ... FM:
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Do ochrony instalacji DC przed przepięciami, również przy bezpośrednich
trafieniach piorunów. Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją
Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0A – 1.

D E HN - F U N

Ograniczniki typu 1

• skoordynowany, iskiernikowy, składający się
z podstawy i wymienego modułu ochronnego
• specjalne wykonanie iskierników
do instalacji DC (prądu stałego)
• na prądy udarowe 25 kA (10/350)
• bezpośrednia koordynacja z ogranicznikami
DEHNguard, nie wymaga żadnej długości przewodów, nie wymaga stosowania dławików
• niski napięciowy poziom ochrony
• wskaźnik działania / uszkodzenia w oknie
kontrolnym
• łatwa wymiana modułu, bez narzędzi,
moduły z klawiszami i ryglem blokującym

Zastosowanie ograniczników wykonanych z modułami wymiennymi, jak
DEHNsecure M, zapewnia pełen komfort i bezpieczeństwo użytkownikowi. Jednocześnie modułowe wykonanie jest odporne na drgania i wibracje, które mogą występować w transporcie lub w pracujących instalacjach przemysłowych. W razie konieczności można wymienić moduł
ochronny bez użycia żadnych narzędzi. Umożliwia to nowa modułowa
technika wykonania ograniczników.
Aby uniemożliwić włączenie nieodpowiedniego modułu ochronnego (np.
na inne napięcie) do podstawy w pracującej instalacji zapewniono fabryczne mechaniczne blokady. Podwójne zaciski przewodów przyłączeniowych pozwalają na podłączanie ograniczników w tzw. układzie V
(przelotowym) zalecanym przez normę PN-HD 60364-5-534 oraz przez
wytyczne VdS 2031 Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Niemieckich.
Zalecane podłączenie można stosować dla prądów znamionowych instalacji do 125 A. Daje to wówczas oszczędność miejsca i kosztów.
Mechaniczne wskaźniki stanu pracy są niezależne od obecności napięcia.
Oprócz tego wskaźnika, gdzie kolor zielony oznacza sprawny, a kolor
czerwony uszkodzony, możliwa jest zdalna sygnalizacja (FM). W funkcję
zdalnej sygnalizacji są wyposażone DEHNsecure M ... FM. Polega ona na
wykorzystaniu wbudowanego bezpotencjałowego zestyku przełącznego.
Zestyki te zmieniają swoje położenie w chwili uszkodzenia ogranicznika.
Można zatem wykorzystać parę styków zwiernych, tj. normalnie otwartych, lub parę styków rozwiernych, tj. normalnie zamkniętych.
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DEHNsecure M
DEHNsecure M 1 ...

SKOORDYNOWANE TYPU 1 DO DC
DC+/DC–

DC+/DC–

DC+'/DC–'

Rysunek wymiarowy DSE M 1 ...

Schemat połączeń DSE M 1 ...

Jednobiegunowy, modułowy, skoordynowany ogranicznik do instalacji prądu stałego DC

• skoordynowany, iskiernikowy, składający się z podstawy i wymienego modułu
ochronnego
• specjalne wykonanie iskierników do
instalacji DC
• bezpośrednia koordynacja z ogranicznikami DEHNguard, nie wymaga żadnej
długości przewodów, nie wymaga stosowania dławików

971 121
DSE M 1 60
971 120
DSE M 1 220
971 122
DSE M 1 242

DSE M 1 60
971 121
Koordinierter Blitzstromableiter
B
Typ 1 DEHNsecure M für DC-Stromkreise
DSE M 1 220
971 120
Koordinierter Blitzstromableiter
B
Typ 1 DEHNsecure M für DC-Stromkreise
DSE M 1 242
971 122
Koordinierter Blitzstromableiter
B
Typ 1
DEHNsecure M für
DC-Stromkreise
DC-Stromkreis

Typ
DSE M 1 60
DSE M 1 220
DSE M 1 242
Numer katalogowy
971 121
971 120
971 122
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Typ 1
Typ 1
Typ 1
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1/-11
Klasa I
Klasa I
Klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC)
60 V
220 V
242 V
Prąd udarowy (10/350) (Iimp)
25 kA
25 kA
25 kA
Energia (W/R)
156,25 kJ/Ohm
156,25 kJ/Ohm
156,25 kJ/Ohm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (In)
25 kA
25 kA
25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP)
≤ 1,5 kV
≤ 2,5 kV
≤ 2,5 kV
Czas zadziałania (tA)
≤ 100 ns
≤ 100 ns
≤ 100 ns
Wytrzymałość zwarciowa przy maks. bezpieczniku DC 2000 A
2000 A
2000 A
Maks. bezpiecznik sieciowy
250 A gL/gG
250 A gL/gG
250 A gL/gG
Maks. bezpiecznik (DC+/DC- -> DC+'/DC-')
125 A gL/gG
125 A gL/gG
125 A gL/gG
Zakres temperatur pracy (połączenie równoległe) (TUP)
-40°C...+80°C
-40°C...+80°C
-40°C...+80°C
Zakres temperatur pracy (połączenie szeregowe) (TUS)-40°C...+60°C
-40°C...+60°C
-40°C...+60°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia
zielony / czerwony
zielony / czerwony
zielony / czerwony
Liczba biegunów
1
1
1
Przekroje przewodów (DC+/DC-, DC+'/DC-', 9/DC-) (min.)
10 mm2 drut / linka
10 mm2 drut / linka
10 mm2 drut / linka
Przekroje przewodów (DC+/DC-, 9/DC-) (maks.)
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
Przekroje przewodów (DC+'/DC-') (maks.)
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
Montaż
na szynie 35 mm wg EN 60715
na szynie 35 mm wg EN 60715
na szynie 35 mm wg EN 60715
Materiał obudowy
Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0 Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0 Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0
Do zabudowy
wnętrzowej
wnętrzowej
wnętrzowej
Stopień ochrony
IP 20
IP 20
IP 20
Szerokość montażowa
2 moduły TE, DIN 43880
2 moduły TE, DIN 43880
2 moduły TE, DIN 43880
Rozszerzone dane techniczne dot. bezpiecznego stosowania
(możliwość pracy przy DC i AC)
nie
nie
tak
– Największe napięcie trwałej pracy AC (UC)
––
––
253 V
– Maks. bezpiecznik
––
––
10 A gL/gG

Akcesoria do DEHNsecure M
Moduł ochronny iskiernikowy DSE M
Moduł ochronny iskiernikowy
Typ DSE MOD ...
Nr katalogowy
Największe napięcie
trwałej pracy DC (UC)
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60
971 001

220
971 002

242
971 003

60 V

220 V

242 V
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Ograniczniki typu 1

9/DC–

DEHNsecure M
DEHNsecure M 1 ... FM

SKOORDYNOWANE TYPU 1 DO DC
Wysokość
do szyny
Kammschienenhöhe

DC+/DC–

30

45

12
11
14

DC+'/DC-'

90

DC+/DC-

/DC-

Ograniczniki typu 1

9

36 7
(2TE)

• skoordynowany, iskiernikowy, składający się z podstawy i wymienego modułu
ochronnego
• specjalne wykonanie iskierników do
instalacji DC

Schemat połączeń DSE M 1 ... FM

11

43.5
66
15.3

Rysunek wymiarowy DSE M 1 ... FM

Jednobiegunowy, z modułem wymiennym, skoordynowany do ochrony zasilania DC;
ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny)

• bezpośrednia koordynacja z ogranicznikami DEHNguard, nie wymaga żadnej
długości przewodów, nie wymaga stosowania dławików
Typ
DSE M 1 60 FM
DSE M 1 220 FM
DSE M 1 242 FM
Numer katalogowy
971 126
971 125
971 127
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Typ 1
Typ 1
Typ 1
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1/-11
Klasa I
Klasa I
Klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC)
60 V
220 V
242 V
Prąd udarowy (10/350) (Iimp)
25 kA
25 kA
25 kA
Energia (W/R)
156,25 kJ/Ohm
156,25 kJ/Ohm
156,25 kJ/Ohm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (In)
25 kA
25 kA
25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP)
≤ 1,5 kV
≤ 2,5 kV
≤ 2,5 kV
Czas zadziałania (tA)
≤ 100 ns
≤ 100 ns
≤ 100 ns
Wytrzymałość zwarciowa przy maks. bezpieczniku DC
2000 A
2000 A
2000 A
Maks. bezpiecznik sieciowy
250 A gL/gG
250 A gL/gG
250 A gL/gG
Maks. bezpiecznik (DC+/DC- -> DC+'/DC-')
125 A gL/gG
125 A gL/gG
125 A gL/gG
Zakres temperatur pracy (połączenie równoległe) (TUP)
-40°C...+80°C
-40°C...+80°C
-40°C...+80°C
Zakres temperatur pracy (połączenie szeregowe) (TUS)-40°C...+60°C
-40°C...+60°C
-40°C...+60°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia
zielony / czerwony
zielony / czerwony
zielony / czerwony
Liczba biegunów
1
1
1
Przekroje przewodów (DC+/DC-, DC+'/DC-', 9/DC-) (min.)
10 mm2 drut / linka
10 mm2 drut / linka
10 mm2 drut / linka
Przekroje przewodów (DC+/DC-, 9/DC-) (maks.)
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
Przekroje przewodów (DC+'/DC-') (maks.)
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
Montaż
na szynie 35 mm wg EN 60715
na szynie 35 mm wg EN 60715
na szynie 35 mm wg EN 60715
Materiał obudowy
Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0 Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0 Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0
Do zabudowy
wnętrzowej
wnętrzowej
wnętrzowej
Stopień ochrony
IP 20
IP 20
IP 20
Szerokość montażowa
2 moduły TE, DIN 43880
2 moduły TE, DIN 43880
2 moduły TE, DIN 43880
Sygnalizacja stanu FM / Typ zestyku
przełączny
przełączny
przełączny
Parametry obwodu sygnalizacji AC
250 V/0,5 A
250 V/0,5 A
250 V/0,5 A
Parametry obwodu sygnalizacji DC
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Przekroje przewodów FM
maks. 1,5 mm2 drut / linka
maks. 1,5 mm2 drut / linka
maks. 1,5 mm2 drut / linka
Rozszerzone dane techniczne dot. bezpiecznego stosowania
(możliwość pracy przy DC i AC)
nie
nie
tak
– Największe napięcie trwałej pracy AC (UC)
––
––
253 V
– Maks. bezpiecznik
––
––
10 A gL/gG

971 126
DSE M 1 60 FM
971 125
DSE M 1 220 FM
971 127
DSE M 1 242 FM

DSE M 1 60 FM
971 126
Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNsecure M für DC-Stromkreise
DSE M 1 220 FM
971 125
Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNsecure M für DC-Stromkreise
DSE M 1 242 FM
971 127
Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1
DEHNsecure M für
DC-Stromkreise

Akcesoria do DEHNsecure M
Moduł ochronny iskiernikowy DSE M
Moduł ochronny iskiernikowy
Typ DSE MOD ...
Nr katalogowy
Największe napięcie
trwałej pracy DC (UC)
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60
971 001

220
971 002

242
971 003

60 V

220 V

242 V
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DEHNsecure M
DEHNsecure M 2P ... (FM)

SKOORDYNOWANE TYPU 1 DO DC
DC+/DC- DC+'/DC-' DC+/DC- DC+'/DC-'

Wysokość
do szyny
Kammschienenhöhe

30

DC+/DC-

DC+'/DC-'

45

DC+'/DC-'

90

DC+/DC-

12
11
14

NPE

9

43.5
66
11

Rysunek wymiarowy DSE M 2P ... FM

9

Schemat połączeń DSE M 2P ... FM

Dwubiegunowy, z modułem wymiennym, skoordynowany do ochrony zasilania DC (w układzie połączeń „1+1”); ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny)

• skoordynowany, iskiernikowy, składający się z podstawy i wymienego modułu
ochronnego
• specjalne wykonanie iskierników do
instalacji DC
• bezpośrednia koordynacja z ogranicznikami DEHNguard, nie wymaga żadnej
długości przewodów, nie wymaga stosowania dławików

971 221
DSE M 2P 60
971 226
DSE M 2P 60 FM
F

DSE M 2P 60
971 221
Koordinierter Blitzstromableiter
B
Typ 1 DEHNsecure M für DC-Stromkreise
DSE M 2P 60 FM
F
971 226
Koordinierter Blitzstromableiter
B
Typ 1 DEHNsecure M für DC-Stromkreise

Typ
DSE M 2P 60
Numer katalogowy
971 221
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Typ 1
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1/-11
Klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC)
60 V
Prąd udarowy (10/350) (DC+/DC- -> DC-/DC+) (DC-/DC+ ->9)
25 / 50 kA
Energia (DC+/DC- -> DC-/DC+) (DC-/DC+ ->9) (W/R)
156,25 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (In)
25 kA
Napięciowy poziom ochrony (DC+/DC- -> DC-/DC+) (DC-/DC+ ->9) (UP)
≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Czas zadziałania (tA)
≤ 100 ns
Wytrzymałość zwarciowa przy maks. bezpieczniku DC
2000 A
Maks. bezpiecznik sieciowy
250 A gL/gG
Maks. bezpiecznik (DC+/DC- -> DC+'/DC-')
125 A gL/gG
Zakres temperatur pracy (połączenie równoległe) (TUP)
-40°C...+80°C
Zakres temperatur pracy (połączenie szeregowe) (TUS)
-40°C...+60°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia
zielony / czerwony
Liczba biegunów
1
Przekroje przewodów (min.)
10 mm2 drut / linka
Przekroje przewodów (DC+/DC-, DC-/DC+, 9) (maks.)
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
Przekroje przewodów (DC+´/DC-´, DC-´/DC+´) (maks.)
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
Montaż
na szynie 35 mm wg EN 60715
Materiał obudowy
Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0
Do zabudowy
wnętrzowej
Stopień ochrony
IP 20
Szerokość montażowa
4 moduły TE, DIN 43880
Sygnalizacja stanu FM / Typ zestyku
––
Parametry obwodu sygnalizacji AC
––
Parametry obwodu sygnalizacji DC
––
Przekroje przewodów FM
––

DSE M 2P 60 FM
971 226
Typ 1
Klasa I
60 V
25 / 50 kA
156,25 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
25 kA
≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
≤ 100 ns
2000 A
250 A gL/gG
125 A gL/gG
-40°C...+80°C
-40°C...+60°C
zielony / czerwony
1
10 mm2 drut / linka
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0
wnętrzowej
IP 20
4 moduły TE, DIN 43880
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka

Akcesoria do DEHNsecure M
Moduł ochronny iskiernikowy DSE M/PE
Moduł ochronny iskiernikowy
Typ
Nr katalogowy
Największe napięcie
trwałej pracy DC (UC)
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DSE MOD 60
971 001
60 V

DSE MOD PE 60
971 010
60 V
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Ograniczniki typu 1

15.3

7

9

72
(4TE)

DEHNlimit
Kombinowany typu 1 do instalacji fotowoltaicznej PV

Kombinowany typu 1 do PV
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Do ochrony przed przepięciami, również przy bezpośrednich trafieniach
piorunów. Do stosowania zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712
"Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania"

NS

D E HN - F U N

Kombinowane typu 1

• gotowy do podłączenia ogranicznik kombinowany do obwodu generatora PV
• do stosowania w instalacjach PV o napięciu
do 1000 V UCPV
• wysoka zdolność odprowadzania prądów piorunowych dzięki sprawdzonej technologii iskiernikowej
• zapewnia najwyższą funkcjonalność dzięki unikalnej technice gaszenia łuku prądu stałego
przez iskiernik
• wskaźnik działania / uszkodzenia w oknie kontrolnym
• dwa lub nawet trzy możliwości podłączenia do
instalacji (np. połączenie dwóch obwodów PV)

RECHER-F U

NK

DEHNlimit PV 1000 V2:
Kombinowany ogranicznik do instalacji fotowoltaicznych o napięciu do 1000 V DC
DEHNlimit PV 1000 V2 FM: dodatkowo ze zdalną sygnalizacją stanu (przełączne zestyki bezpotencjałowe)

Kombinowany ogranicznik DEHNlimit PV 1000 V2 został specjalnie opracowany do stosowania w obwodach prądowych instalacji fotowoltaicznych. Niezawodna technologia zamkniętych bezwydmuchowych
iskierników umożliwia pewną ochronę obwodu generatora PV i falownika, również przy bezpośrednich trafieniach piorunów. Dzięki wysokiej
wytrzymałości na prąd piorunowy ogranicznik DEHNlimit PV 1000 V2
spełnia wszystkie wymagania. Napięciowy poziom ochrony ogranicznika
DEHNlimit PV 1000 V2 i skrócenia czasu trwania impulsów dzięki zastosowaniu technologii iskiernikowej umożliwiają właściwą koordynację
ogranicznika z urządzeniami końcowymi, chronionymi.
W iskiernikowym ograniczniku DEHNlimit PV 1000 V2 zastosowano
unikalną technikę gaszenia łuku prądu stałego DC. Przy prądach zwarcia
do 100 A DC w instalacjach o napięciu do 1000 V DC ogranicznik będzie
sam gasił prądy zwarciowe w ułamku sekundy.
Połączenie wytrzymałości na prąd piorunowy i zdolności do gaszenia
prądów zwarcia w ograniczniku DEHNlimit PV 1000 V2 zapewnia
najwyższą funkcjonalność instalacji PV.
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Zastosowanie potrójnych zacisków do DC+ i DC- pozwala chronić różne
oddzielne obwody. Podwójny zacisk PE umożliwia bezproblemowe jednoczesne podłączenie do przewodu PE i szyny uziemiającej. Zakres zacisków pozwala na przyłączenie przewodów o przekrojach 1,5…35 mm²
powszechnie stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych.
Kolejne zalety ograniczników DEHNlimit PV 1000 V2 to brak prądów
upływu oraz optyczny wskaźnik działania / uszkodzenia. Dodatkowo
obok standardowej sygnalizacji stanu w oknie kontrolnym zielony / czerogranicznik DEHNlimit PV 1000 V2 FM ma zestyki przełączne (trójbiegunowe) do zdalnej sygnalizacji stanu. Zależnie od koncepcji sygnalizacji
można wykorzystać parę zwierną lub rozwierną styków.
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DEHNlimit PV 1000 V2 (FM)
Kombinowany typu 1 do PV
DC+ DC+ DC+

Kombinowane typu 1

DC– DC– DC–

90
45

49.5

Bypass

15.3

7

Steuerung

dc

66
11

9

144
(8TE)

Rysunek wymiarowy DLM PV 1000 V2 FM

9 9

12 11 14

Schemat połączeń DLM PV 1000 V2 FM

Kombinowany ogranicznik do instalacji fotowoltaicznych o napięciu do 1000 V DC

900 342
DLM PV 1000 V2
900 345
DLM PV 1000 V2 FM
DLM PV 1000 V2
900 342
Kombi-Ableiter DEHNlimit PV V2 für
Systeme bis 1000V DC
DLM PV 1000 V2 FM
900 345
Kombi-Ableiter DEHNlimit PV V2 für
Systeme bis 1000V DC mit FM

Photovoltaik-

Photovoltaik-
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Typ
Numer katalogowy
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg IEC 61643-1/-11
Maks. napięcie PV [UCPV ] generatora PV
Największe trwałe napięcie pracy DC (Umax DC)
Najmniejsze napięcie trwałej pracy DC (Umin DC)
Zdolność gaszenia prądu następczego DC (Ifi DC)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (In)
Prąd udarowy (10/350) [DC+/DC- -> PE] (Iimp)
Energia specyficzna [DC+/DC- -> PE] (W/R)
Prąd udarowy (10/350) [DC+ -> DC-] (Iimp)
Energia specyficzna [DC+ -> DC-] (W/R)
Napięciowy poziom ochrony [DC+ -> DC-] (UP)
Napięciowy poziom ochrony [(DC+/DC-) -> PE] (UP)
Prąd roboczy (IIN DC)
Czas zadziałania [DC+ -> DC-] (tA)
Prąd przewodu ochronnego (IPE)
Zakres temperatur pracy (TU)
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Ilość biegunów
Przekroje przewodów (min.)
Przekroje przewodów (maks.)
Montaż
Materiał obudowy
Do stosowania
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Sygnalizacja stanu FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów FM

DLM PV 1000 V2
900 342
Typ 1
klasa I
1000 V
1000 V
100 V
100 A
25 kA
50 kA
625,00 kJ/Ohm
25 kA
156,25 kJ/Ohm
≤ 3,3 kV
≤ 4 kV
≤ 5 mA
≤ 20 ns
≤ 1 µA
-40°C...+60°C
zielony / czerwony
1
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
8 modułów TE, DIN 43880
––
––
––
––

• gotowy do podłączenia ogranicznik
kombinowany do obwodu generatora
PV
• wysoka zdolność odprowadzania
prądów piorunowych dzięki technologii
iskiernikowej
• zapewnia najwyższą funkcjonalność
dzięki unikalnej technice gaszenia łuku
prądu stałego
DLM PV 1000 V2 FM
900 345
Typ 1
klasa I
1000 V
1000 V
100 V
100 A
25 kA
50 kA
625,00 kJ/Ohm
25 kA
156,25 kJ/Ohm
≤ 3,3 kV
≤ 4 kV
≤ 5 mA
≤ 20 ns
≤ 1 µA
-40°C...+60°C
zielony / czerwony
1
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
8 modułów TE, DIN 43880
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka
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Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OGRANICZNIKI KOMBINOWANE TYPU 1

Ograniczniki
typu 2

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

DEHNshield
wielobiegunowy, kompaktowy
• kompletny ogranicznik kombinowany
na bazie iskierników, gotowy do podłączenia
• wytrzymałość na prąd udarowy
do 50 kA (10/350)
• odpowiada wymaganiom III i IV klasy ochrony
odgromowej
• umożliwia ochronę urządzeń końcowych
• selektywna współpraca z bezpiecznikami
od 35A gL/gG do 25 kAeff prądu zwarciowego
• wskaźnik działania / uszkodzenia
w oknie kontrolnym

Do ochrony instalacji niskiego napięcia przed przepięciami, również przy
bezpośrednich trafieniach piorunów. Do stosowania zgodnie ze Strefową
Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0A – 2.

DEHNshield TNC 255:
DEHNshield TNS 255:
DEHNshield TT 255:
DEHNshield TN 255:
DEHNshield TT 2P 255:

ogranicznik kombinowany do sieci TNC
ogranicznik kombinowany do sieci TNS (układ połączeń “4+0”)
ogranicznik kombinowany do sieci TT i TNS (układ połączeń “3+1”)
ogranicznik kombinowany do 1-fazowej sieci TN (układ połączeń “2+0”)
ogranicznik kombinowany do 1-fazowej sieci TT i TN (układ połączeń “1+1”)

Ograniczniki z rodziny DEHNshield oszczędzają miejsce w rozdzielnicy,
a jako ograniczniki iskiernikowe Typu 1 posiadają wiele zalet. Działanie
układu iskiernikowego z funkcją „Wavebreaker“ zapewnia koordynację
z ogranicznikami typu 2, typu 3 oraz z urządzeniami końcowymi. Funkcja
ta określa charakterystykę działania iskiernika.
DEHNshield zapewnia bezpośrednią koordynację energetyczną z innymi
produktami Czerwonej / Serii (nie są potrzebne dławiki, nie jest wymagana żadna długość przewodów), a stosowanie obok dodatkowego ogranicznika warystorowego jest niecelowe.
Jako ogranicznik kombinowany DEHNshield odpowiada wymaganiom dla
III i IV klasy ochrony odgromowej. Jako ochrona jednostopniowa wyraźnie odróżnia się wytrzymałością i zakresem zastosowań od warystorowych ograniczników w tej klasie dostępnych na rynku.

Dla podłączenia z sąsiednimi aparatami w technice modułowej można
stosować szyny łączeniowe (grzebieniowe) typu MVS. Dobór odpowiedniej wersji ogranicznika DEHNshield do typu sieci jest bardzo prosty i zapisany w nazwie ogranicznika.
Zastosowana technologia iskiernikowa zapewnia selektywność z bezpiecznikami o niewielkich prądach znamionowych tzn. nawet niewielkie
bezpieczniki obwodu głównego nie zadziałają podczas działania ogranicznika przepięć, nie wyłączą niepotrzebnie instalacji.
Wskaźniki działania/uszkodzenia w każdym biegunie nie powodują prądu
upływu i dają natychmiast informację o stanie ogranicznika.

Szczególnie nadaje się do kompaktowych niewielkich rozdzielnic. Z punktu
widzenia koordynacji energetycznej zapewnia ochronę urządzeń
końcowych i instalacji w odległości ≤ 5 m.
Również w instalacjach rozległych zastosowanie kompaktowych ograniczników DEHNshield ma wiele zalet. Przykładowo przy instalowaniu
poszczególnych stopni ochrony na granicy stref zapewniona jest każdorazowo bezpośrednia koordynacja energetyczna, jeśli zastosuje się ograniczniki DEHNshield. Zastosowanie zamkniętych bezwydmuchowych
iskierników i ich niewielka szerokość montażowa umożliwia łatwe dopasowanie do niewielkich rozdzielnic.
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Kombinowane typu 1

Typ 1 wg EN 61643-11
Klasa I wg PN-IEC 61643-1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2

Kombinowane typu 1

DEHNshield
DEHNshield TNC 255

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OGRANICZNIKI KOMBINOWANE TYPU 1
L2

L3

Wysokość do szyny
Kammschienenhöhe
30

7

90

L1

PEN

Schemat połączeń DSH TNC 255

71.6
(4TE)

45

Ograniczniki
kombinowane typu 1

43.5
65

Rysunek wymiarowy DSH TNC 255

DSH TNC 255: kompletny ogranicznik kombinowany do sieci TNC; zgodny z wymaganiami klasy III
i IV ochrony odgromowej

DSH TNC 255
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-1 / PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Prąd udarowy (10/350) [L1+L2+L3-PEN] Itotal
Energia właściwa [L1+L2+L3-PEN] W/R
Prąd udarowy (10/350) [L-PEN] Iimp
Energia właściwa [L-PEN] W/R
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Napięciowy poziom ochrony UP
Zdolność gaszenia prądu następczego AC Ifi
Ograniczanie prądu następczego / Selektywność
Czas zadziałania tA
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik
Przepięcie dorywcze UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Ilość przyłączy (biegunów)
Przekroje przewodów (L1, L2, L3, PEN) [min.]
Przekroje przewodów (L1, L2, L3, PEN) [maks.]
Montaż
Materiał obudowy
Do stosowania
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

2
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Typ 1 / Klasa I
230 / 400 V
255 V
37,5 kA
352 kJ/Ohm
12,5 kA
39 kJ/Ohm
12,5 / 37,5 kA
≤ 1,5 kV
25 kAeff
bezpiecznik od 35 A gL/gG do 25 kAeff (prądu spodziewanego) nie zadziała
≤ 100 ns
160 A gL/gG
440 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
4 moduły TE, DIN 43880

DSH TNC 255
941 300
1 szt.
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Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OGRANICZNIKI KOMBINOWANE TYPU 1

71.6
(4TE)

DEHNshield
DEHNshield TNS 255
L3

N

45

90

7

L2

Akcesoria

Kombinowane typu 1

L1

Wysokość do szyny
Kammschienenhöhe
30

Ograniczniki
typu 3

43.5
65

Rysunek wymiarowy DSH TNS 255

PE

Schemat połączeń DSH TNS 255

DSH TNS 255: kompletny ogranicznik kombinowany do sieci TNS; zgodny z wymaganiami klasy III
i IV ochrony odgromowej

DSH TNS 255
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-1 / PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Prąd udarowy (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] Itotal
Energia właściwa [L1+L2+L3+N-PE] W/R
Prąd udarowy (10/350) [L, N-PE] Iimp
Energia właściwa [L, N-PE] W/R
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] UP
Zdolność gaszenia prądu następczego AC Ifi
Ograniczanie prądu następczego / Selektywność
Czas zadziałania tA
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik
Przepięcie dorywcze [L-N] UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Ilość przyłączy (biegunów)
Przekroje przewodów (L1, L2, L3, N, PE, 9) [min.]
Przekroje przewodów (L1, L2, L3, N, PE, 9) [maks.]
Montaż
Materiał obudowy
Do stosowania
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe
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Typ 1 / Klasa I
230 / 400 V
255 V
50 kA
625 kJ/Ohm
12,5 kA
39 kJ/Ohm
12,5 / 50 kA
≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
25 kAeff
bezpiecznik od 35 A gL/gG do 25 kAeff (prądu spodziewanego) nie zadziała
≤ 100 ns
160 A gL/gG
440 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
4 moduły TE, DIN 43880

DSH TNS 255
941 400
1 szt.

49 3

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Kombinowane typu 1

DEHNshield
DEHNshield TT 255

Ograniczniki
typu 2

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OGRANICZNIKI KOMBINOWANE TYPU 1
L2

L3

N

Wysokość do szyny
Kammschienenhöhe
30

7

90

L1

PE

Schemat połączeń DSH TT 255

71.6
(4TE)
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Ograniczniki
kombinowane typu 1

43.5
65

Rysunek wymiarowy DSH TT 255

DSH TT 255: kompletny ogranicznik kombinowany do sieci TT;
zgodny z wymaganiami klasy III + IV ochrony odgromowej

DSH TT 255
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-1 / PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Prąd udarowy (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] Itotal
Energia właściwa [L1+L2+L3+N-PE] W/R
Prąd udarowy (10/350) [L-N]/[N-PE] Iimp
Energia właściwa [L-N]/[N-PE] W/R
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) [L-N]/[N-PE] In
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] UP
Zdolność gaszenia prądu następczego [L-N]/[N-PE] Ifi
Ograniczanie prądu następczego / Selektywność
Czas zadziałania tA
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik
Przepięcie dorywcze [L-N] UT
Przepięcie dorywcze [N-PE] UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Ilość przyłączy (biegunów)
Przekroje przewodów (L1, L2, L3, N, PE, 9) [min.]
Przekroje przewodów (L1, L2, L3, N, PE, 9) [maks.]
Montaż
Materiał obudowy
Do stosowania
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe
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Typ 1 / Klasa I
230 / 400 V
255 V
50 kA
625 kJ/Ohm
12,5 / 50 kA
39 kJ/Ohm / 625 kJ/Ohm
12,5 / 50 kA
≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
25 kAeff / 100 Aeff
bezpiecznik od 35 A gL/gG do 25 kAeff (prądu spodziewanego) nie zadziała
≤ 100 ns
160 A gL/gG
440 V / 5 sekund
1200 V / 200 ms
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
4 moduły TE, DIN 43880

DSH TT 255
941 310
1 szt.
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Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OGRANICZNIKI KOMBINOWANE TYPU 1

DEHNshield
DEHNshield TN 255
N

45

N

90

L

Akcesoria

Kombinowane typu 1

L

Ograniczniki
typu 3

PE

36
(2TE)

7

43.5
65

PE

Rysunek wymiarowy DSH TN 255

Schemat połączeń DSH TN 255

DSH TNS 255: kompletny ogranicznik kombinowany do 1-fazowej sieci TN;
zgodny z wymaganiami klasy III i IV ochrony odgromowej

DSH TN 255
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-1 / PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Prąd udarowy (10/350) [L+N-PE] Itotal
Energia właściwa [L+N-PE] W/R
Prąd udarowy (10/350) [L, N-PE] Iimp
Energia właściwa [L, N-PE] W/R
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] UP
Zdolność gaszenia prądu następczego AC Ifi
Ograniczanie prądu następczego / Selektywność
Czas zadziałania tA
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik
Przepięcie dorywcze [L-N] UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Ilość przyłączy (biegunów)
Przekroje przewodów (L, N, PE, 9) [min.]
Przekroje przewodów (L, N, PE, 9) [maks.]
Montaż
Materiał obudowy
Do stosowania
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe
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Typ 1 / Klasa I
230 V
255 V
25 kA
156 kJ/Ohm
12,5 kA
39 kJ/Ohm
12,5 / 25 kA
≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
25 kAeff
bezpiecznik od 35 A gL/gG do 25 kAeff (prądu spodziewanego) nie zadziała
≤ 100 ns
160 A gL/gG
440 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880

DSH TN 255
941 200
1 szt.
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Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Kombinowane typu 1

DEHNshield
DEHNshield TT 2P 255

Ograniczniki
typu 2

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OGRANICZNIKI KOMBINOWANE TYPU 1
L

N
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N
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L

NPE

PE
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(2TE)

7
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Schemat połączeń DSH TT 2P 255

Rysunek wymiarowy DSH TT 2P 255

DSH TT 2P 255: kompletny ogranicznik kombinowany do 1-fazowej sieci TT i TN (z układem
połączeń “1+1”); zgodny z wymaganiami klasy III + IV ochrony odgromowej

DSH TT 2P 255
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-1 / PN-IEC 61643-1
Napięcie znamionowe AC UN
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Prąd udarowy (10/350) [L+N-PE] Itotal
Energia właściwa [L+N-PE] W/R
Prąd udarowy (10/350) [L-N]/[N-PE] Iimp
Energia właściwa [L-N]/[N-PE] W/R
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) [L-N]/[N-PE] In
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] UP
Zdolność gaszenia prądu następczego [L-N]/[N-PE] Ifi
Ograniczanie prądu następczego / Selektywność
Czas zadziałania tA
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik
Przepięcie dorywcze [L-N] UT
Przepięcie dorywcze [N-PE] UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy TU
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Ilość przyłączy (biegunów)
Przekroje przewodów (L, N, PE, 9) [min.]
Przekroje przewodów (L, N, PE, 9) [maks.]
Montaż
Materiał obudowy
Do stosowania
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe
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Typ 1 / Klasa I
230 V
255 V
25 kA
156 kJ/Ohm
12,5 / 25 kA
39 kJ/Ohm / 156 kJ/Ohm
12,5 / 25 kA
≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
25 kAeff / 100 Aeff
bezpiecznik od 35 A gL/gG do 25 kAeff (prądu spodziewanego) nie zadziała
≤ 100 ns
160 A gL/gG
440 V / 5 sekund
1200 V / 200 ms
wytrzymały
-40°C...+80°C
zielony / czerwony
1
1,5 mm2 drut / linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
wewnątrz pomieszczeń
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880

DSH TT 2P 255
941 110
1 szt.

www.dehn.pl

53

Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

iNstalacjE ElEktryczNE
OgraNiczNiki przEpięć typu 1

DEHNbloc® Maxi 440 / 760
DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)
L

961 140
961 145

DBM 1 440
DBM 1 440 FM

DBM 1 440
961 140
DBM 1 440 FM
FM

DEHNbloc Maxi 1 440
961 145

L´

12
11
14

Ograniczniki typu 1

N/PEN

Schemat połączeń DBM 1 440 FM

Rysunek wymiarowy DBM 1 440 FM

DBM 1 440 (FM): skoordynowany, jednobiegunowy ogranicznik z silnym ograniczaniem prądu
zwarciowego do sieci o UC = 440 V, np do sieci TN 400/690 V

DBM 1 440
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Prąd udarowy (10/350) Iimp
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Napięciowy poziom ochrony UP
Zdolność gaszenia prądu następczego AC Ifi
Ograniczanie prądu następczego / Selektywność
Czas zadziałania tA
Maks. bezpiecznik (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s)
Maks. bezpiecznik (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s)
Maks. bezpiecznik (L) przy IK > 50 kAeff
Maks. bezpiecznik (L-L´)
Przepięcie dorywcze UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy (połączenie równoległe) TUP
Zakres temperatur pracy (połączenie szeregowe) TUS
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Przekroje przewodów (L, L´, N/PEN) min.
Przekroje przewodów (L, N/PEN) maks.
Przekroje przewodów (L´) maks.
Montaż
Materiał obudowy
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Sygnalizacja uszkodzenia FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów FM

Typ 1
Typ 1
Klasa I
Klasa I
440 V
440 V
35 kA
35 kA
35 kA
35 kA
≤ 2,5 kV
≤ 2,5 kV
50 kAeff
50 kAeff
bezpiecznik od 35 A gL/gG do 50 kAeff (prądu spodziewanego) nie zadziała
≤ 100 ns
≤ 100 ns
500 A gL/gG
500 A gL/gG
250 A gL/gG
250 A gL/gG
160 A gL/gG
160 A gL/gG
125 A gL/gG
125 A gL/gG
690 V / 5 sekund
690 V / 5 sekund
wytrzymały
wytrzymały
-40°C...+80°C
-40°C...+80°C
-40°C...+60°C
-40°C...+60°C
zielony / czerwony
zielony / czerwony
10 mm2 drut / linka
10 mm2 drut / linka
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
2 moduły TE, DIN 43880
—
przełączny
—
250 V/0,5 A
—
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
—
maks. 1,5 mm2 drut / linka

Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

DBM 1 440
961 140
1 szt.

Akcesoria do DEHNbloc® Maxi 440 / 760
900 411
1000 1 3

EB DG

szyna do uziemienia 3 ograniczników typu 1 o szerokości 2 modułów
TE z zaciskami wielofunkcyjnymi
EB DG 1000 1 3
Erdungsbügel 1-phasig, 3-polig, 8 modułów TE
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DBM 1 440 FM
961 145
1 szt.

Akcesoria do DEHNbloc® Maxi 440 / 760

EB DG 3-biegunowa, jednofazowa

Typ
Wymiary
EB DG 1000 1 3 34 x 112 x 3 mm

DBM 1 440 FM

Zacisk
do 25 mm2

900 411

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
900 411

EB 4-biegunowa, jednofazowa

900 417

EB 1 4 9

szyna do uziemienia 4 ograniczników typu 1 o szerokości 2 modułów
TE z zaciskami wielofunkcyjnymi
EB 1 4 9
Erdungsbügel 1-phasig, 4-polig, 9 TE

Typ
EB 1 4 9

Wymiary
34 x 148 x 3 mm

Zacisk
do 25 mm2

900 417

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
900 417
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DEHNbloc Maxi 1 440

Ograniczniki
kombinowane typu 1

Ograniczniki
typu 1

Ograniczniki N-PE
typu 1

Ograniczniki
typu 2

iNstalacjE ElEktryczNE
OgraNiczNiki przEpięć typu 1

Ograniczniki
typu 3

Akcesoria

DEHNbloc® Maxi 440 / 760
DEHNbloc Maxi 1 760 FM
L

12
11
14
9

Rysunek wymiarowy DBM 1 760 FM

Ograniczniki typu 1

9

Schemat połączeń DBM 1 760 FM

DBM 1 760 FM: skoordynowany, jednobiegunowy ogranicznik z silnym ograniczaniem prądu
zwarciowego do sieci o UC = 760 V, np. do sieci IT 500V lub 690 V.

DBM 1 760 FM
Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepięć wg PN-IEC 61643-1
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Prąd udarowy (10/350) Iimp
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In
Napięciowy poziom ochrony UP
Zdolność gaszenia prądu następczego AC Ifi
Ograniczanie prądu następczego / Selektywność
Czas zadziałania tA
Maks. bezpiecznik (L) do IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s)
Maks. bezpiecznik (L) przy IK > 25 kAeff
Maks. bezpiecznik (L-L´)
Wytrzymałość zwarciowa przy maks. bezpieczniku
Przepięcie dorywcze UT
Przepięcia dorywcze - cecha
Zakres temperatur pracy (połączenie równoległe) TUP
Zakres temperatur pracy (połączenie szeregowe) TUS
Wskaźnik działania / uszkodzenia
Przekroje przewodów (L, L´, 9) min.
Przekroje przewodów (L, 9) maks.
Przekroje przewodów (L´) maks.
Montaż
Materiał obudowy
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Sygnalizacja uszkodzenia FM / Typ zestyku
Parametry obwodu sygnalizacji AC
Parametry obwodu sygnalizacji DC
Przekroje przewodów FM

Typ 1
Klasa I
760 V
25 kA
25 kA
≤ 4 kV
25 kAeff
bezpiecznik od 35 A gL/gG do 25 kAeff (prądu spodziewanego) nie zadziała
≤ 100 ns
250 A gL/gG
100 A gL/gG
125 A gL/gG
25 kAeff
1000 V / 5 sekund
wytrzymały
-40°C...+80°C
-40°C...+60°C
zielony / czerwony
10 mm2 drut / linka
50 mm2 wielodrutowo / 35 mm2 linka
35 mm2 wielodrutowo / 25 mm2 linka
szyna 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, kolor czerwony, UL 94 V-0
IP 20
2 moduły TE, DIN 43880
przełączny
250 V/0,5 A
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
maks. 1,5 mm2 drut / linka

Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe

DBM 1 760 FM
961 175
1 szt.

Akcesoria do DEHNbloc® Maxi 440 / 760
EB 4-biegunowa, jednofazowa

900 417

szyna do uziemienia 4 ograniczników typu 1 o szerokości 2 modułów
TE z zaciskami wielofunkcyjnymi
Typ
EB 1 4 9
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Wymiary
34 x 148 x 3 mm

Zacisk
do 25 mm2

Akcesoria do DEHNbloc® Maxi 440 / 760

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
900 417

EB 1 4 9
Erdungsbügel 1-phasig, 4-polig, 9 TE

EB 1 4 9

900 417

EB DG 3-biegunowa, jednofazowa
szyna do uziemienia 3 ograniczników typu 1 o szerokości 2 modułów
TE z zaciskami wielofunkcyjnymi
Typ
Wymiary
EB DG 1000 1 3 34 x 112 x 3 mm

Zacisk
do 25 mm2

900 411
1000 1 3

EB DG

EB DG 1000 1 3
Erdungsbügel 1-phasig, 3-polig, 8 modułów TE

900 411

Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
900 411
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Ochrona przed przepięciami DEHN POLSKA
Ochrona odgromowa
sp. z o.o.
Sprzęt bezpieczeństwa		
DEHN chroni.		

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
Polska

tel. +48 22 335-24-66 do 69
fax +49 22 335-24-66 do 69
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