Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Funkcje

7P.09.1.255.0100

7P.01.8.260.1025

7P.02.8.260.1025

Ograniczniki przepi´ç SPD Typ 1+2 jedno i
trójfazowe
•

•

•

•
•
•
•

Ograniczniki przepi´ç odpowiednie do zabezpieczenia
sieci niskonapi´ciowej, w celu ochrony sprz´tu
przed bezpoÊrednim uderzeniem pioruna,
przepi´cia indukowane i przepi´cia łàczeniowe
Mo˝liwoÊç monta˝u w strefach LPZ 0A - LPZ 1 lub
wy˝szych
Wykonania z kombinacjà warystora i iskiernika w
celu eliminacji pradów upływu i zapewniajàce
wysoki pràd rozładowania
Zestyk obwodu sygnalizacyjnego dla wszystkich
modułów z warystorem. Złàcze 07P.01 w zestawie
Sygnalizacja wizualna uszkodzenia
Zgodne z EN 61 643-11
Monta˝ na szyn´ DIN EN 60715

•
•

SPD Typ 1
Moduł iskiernika dla
zabezpieczenia N-PE

SPD Typ 1+2
Kombinacja warystora z
iskiernikiem
• Wskaênik wizualny przepalenia
warystora

SPD Typ 1+2
Kombinacja warystora z
iskiernikiem oraz iskiernika
• Wskaênik wizualny
przepalenia warystora

•

•

•

•

7P.09.1.255.0100 SPD Typ 1, GDT ochrona tylko
dla połàczeƒ N-PE
7P.01.8.260.1025 SPD Typ 1+2, warystor
jednopolowy odpowiedni do
ochrony sieci jedno i
trójfazowych (230/400 V) z
ochronà GDT (7P.09)
7P.02.8.260.1025 SPD Typ 1+2 dla sieci
jednofazowej. Ochrona
warystorem L-N + iskiernik N-PE
7P.09 / 7P.01 / 7P.02
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 10
Dane techniczne SPD

N-PE

L-N

N-PE

Napi´cie znamionowe (UN)

V AC

—

230

230

—

Maksymalne napi´cie pracy (UC)

V AC

255

260

260

255

kA

100

25

25

50

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) (In) kA

100

30

30

50

Maksymalny pràd wyładowczy (8/20 μs) (Imax) kA

100

60

60

100

Napi´ciowy poziom ochrony (UP)

kV

1.5

1.5

1.5

1.5

ZdolnoÊc gaszenia pràdu nast´pczego (Ifi)

A

100 (@255 V AC)

Brak

Brak

100

Czas zadziałania (ta)

ns

100

100

100

100

Pràd udarowy impuls (10/350 μs) (Iimp)

Odporne na zwarcia przy maks. zabezp. nadpràdowym kArms

—

35

35

—

Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe

—

160 A gL/gG

160 A gL/gG

—

Dane ogólne
Temperatura pracy

°C

–40...+80
IP20

Stopieƒ ochrony zacisków
Drut

Linka

mm

1x1...1x50

1x1...1x35

AWG

1x 17...1x1

Przekroje przewodów
2

1x 17...1x2

D∏ugoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm
Dopuszczalny moment obrotowy Êruby

14

Nm

4

Dane techniczne zestyku sygnalizacyjnego

III-2012, www.findernet.com

IloÊç zestyków

—

1P

1P

Pràd znamionowy

A AC/DC

—

0.5 - 0.1

0.5 - 0.1

Napi´cie znamionowe

V AC/DC

—

Przekroje przewodów (07P.01)

250

250

—

Drut

Linka

Drut

Linka

2

mm

—

1.5

1.5

1.5

1.5

AWG

—

16

16

16

16

Certyfikaty i dopuszczenia
1

Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Funkcje

7P.03.8.260.1025

7P.04.8.260.1025

7P.05.8.260.1025

Ograniczniki przepi´ç SPD Typ 1+2 do sieci
trójfazowych (230/400 V)
Ograniczniki przepi´ç odpowiednie do zabezpieczenia
sieci niskonapi´ciowej, w celu ochrony sprz´tu
przed bezpoÊrednim uderzeniem pioruna,
przepi´cia indukowane i przepi´cia łàczeniowe
Mo˝liwoÊç monta˝u w strefach LPZ 0A - LPZ 1 lub
wy˝szych
Wykonania z kombinacjà warystora i iskiernika w
celu eliminacji pradów upływu i zapewniajàce
wysoki pràd rozładowania
Zestyk obwodu sygnalizacyjnego dla wszystkich
modułów z warystorem. Złàcze 07P.01 w zestawie
Sygnalizacja wizualna uszkodzenia
Zgodne z EN 61 643-11
Monta˝ na szyn´ DIN EN 60715

•

•
•

•
•
•
•

7P.03.8.260.1025

7P.04.8.260.1025

7P.05.8.260.1025

SPD Typ 1+2
Kombinacja 3 warystorów i
iskiernika
• Wskaênik wizualny przepalenia
warystora

SPD Typ 1+2
Kombinacja 3 warystorów i
iskiernika + 1 iskiernik
• Wskaênik wizualny
przepalenia warystora

SPD Typ 1+2
Kombinacja 4 warystorów i
iskiernika
• Wskaênik wizualny przepalenia
warystora

•

•

•

•

•

•

SPD Typ 1+2 dla sieci
trójfazowej bez przewodu
N (PEN). Ochrona warystorem
L1, L2, L3-PEN
SPD Typ 1+2 dla sieci
trójfazowych z przewodem N.
Ochrona warystorem L1, L2,
L3-N + iskiernik ochronny N-PE
SPD Typ 1+2 dla sieci
trójfazowych z przewodem
N (warystor N-PE). Ochrona
warystorem L1, L2, L3-N +
warystor ochronny N-PE

7P.03 / 7P.04 / 7P.05
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 10, 11
Dane techniczne SPD

L-PEN

L-N

N-PE

Napi´cie znamionowe (UN)

V AC

230

230

—

230

Maksymalne napi´cie pracy (UC)

V AC

260

260

255

260

kA

25

25

100

25

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) (In) kA

30

30

100

30

Pràd udarowy impuls (10/350 μs) (Iimp)

Maksymalny pràd wyładowczy (8/20 μs) (Imax) kA

60

60

100

60

Napi´ciowy poziom ochrony (UP)

kV

1.5

1.5

1.5

1.5

ZdolnoÊc gaszenia pràdu nast´pczego (Ifi)

A

Brak

Brak

100

Brak

Czas zadziałania (ta)

ns

100

100

100

100

Odporne na zwarcia przy maks. zabezp. nadpràdowym kArms

Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe

35

35

—

—

160 A gL/gG

160 A gL/gG

—

160 A gL/gG

Dane ogólne
Temperatura pracy

°C

–40...+80
IP20

Stopieƒ ochrony zacisków
Drut

Przekroje przewodów
2

Linka

mm

1x1...1x50

1x1...1x35

AWG

1x 17...1x1

1x 17...1x2

D∏ugoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm
Dopuszczalny moment obrotowy Êruby

14

Nm

4

IloÊç zestyków
Pràd znamionowy

A AC/DC

Napi´cie znamionowe

V AC/DC

Przekroje przewodów (07P.01)
mm

2

AWG
Certyfikaty i dopuszczenia
2

1P

1P

1P

0.5 - 0.1

0.5 - 0.1

0.5 - 0.1

250

250

250

Drut

Linka

Drut

Linka

Drut

Linka

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

16

16

16

16

16

16
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Dane techniczne zestyku sygnalizacyjnego

Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Funkcje

7P.12.8.275.1012

7P.13.8.275.1012

Ograniczniki przepi´ç SPD Typ 1, z niskim
Up do sieci jedno i trójfazowych
Ograniczniki przepi´ç właÊciwe do sieci
230/400V, zapobiegajàce przepi´ciom
spowodowanym poÊrednim lub bezpoÊrednim
wyładowaniem atmosferycznym
• Mo˝liwoÊç monta˝u w strefach LPZ 0A - LPZ 1
lub wy˝szych
• “Niski Up” gwarantuje niskà wartoÊç Up jeÊli
układ posiada wbudowany SPD Typ 2
• Wskaênik wizualny statusu warystora
Sprawny/Wymieniç
• Zestyk obwodu sygnalizacyjnego dla wszystkich
modułów z warystorem. Złàcze 07P.01 w zestawie
• Wymienne wkłady iskiernika i warystora
• Zgodne z EN 61 643-11
• Monta˝ na szyn´ 17.5mm EN 60715 dla
wszystkich modułów
•

SPD Typ 1
Wymienne wkłady warystora
• Wskaênik wizualny i styk bezpotencjałowy
zadziałania warystora

SPD Typ 1
Wymienne wkłady iskiernika i warystora
• Wskaênik wizualny i styk bezpotencjałowy
zadziałania warystora
•

•

•

•

7P.12.8.275.1012
• Warystor ochronny L-N + iskiernik N-PE
• Wymienne wkłady iskiernika i warystora
7P.13.8.275.1012
• Warystor ochronny L1, L2, L3-PEN
• Wymienny wkład warystora
7P.12 / 7P.13
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 11
Dane techniczne SPD

L-N

Napi´cie znamionowe (UN)
Maks. ciàgłe napi´cie pracy (UC)

V AC
V AC/DC

Pràd udarowy impuls (10/350 μs) (Iimp)

N-PE

L-PEN

230

—

230

275 / 350

255 / —

275 / 350

12.5

25

12.5

30

40

30

kA

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) (In) kA
Maksymalny pràd wyładowczy (8/20 μs) (Imax) kA

60

60

60

Napi´ciowy poziom ochrony (UP)

kV

1.2

1.5

1.2

ZdolnoÊc gaszenia pràdu nast´pczego (Ifi)

A

Brak

100

Brak

Czas zadziałania (ta)

ns

25

100

25

Odporne na zwarcia przy maks. zabezp. nadpràdowym kArms

35

—

35

Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe - bezpiecznik
Kody wymiennych modułów

160 A gL/gG

—

160 A gL/gG

7P.10.8.275.0012

7P.10.1.000.0025

7P.10.8.275.0012

Dane ogólne
Temperatura pracy

°C

–40...+80
IP20

Stopieƒ ochrony zacisków
Drut

Przekroje przewodów
2

Linka

mm

1x1...1x50

1x1...1x35

AWG

1x 17...1x1

1x 17...1x2

D∏ugoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm
Dopuszczalny moment obrotowy Êruby

14

Nm

4

Dane techniczne zestyku sygnalizacyjnego
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IloÊç zestyków
Pràd znamionowy

A AC/DC

Napi´cie znamionowe

V AC/DC

Przekroje przewodów (07P.01)

1P

—

1P

0.5 - 0.1

—

0.5 - 0.1

250

—

Drut

Linka

mm

1.5

1.5

AWG

16

16

2

250
Drut

Linka

—

1.5

1.5

—

16

16

Certyfikaty i dopuszczenia
3

Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Funkcje

7P.14.8.275.1012

7P.15.8.275.1012

Ograniczniki przepi´ç SPD Typ 1, z niskim
Up do sieci trójfazowych
Ograniczniki przepi´ç właÊciwe do sieci
230/400V, zapobiegajàce przepi´ciom
spowodowanym poÊednim lub bezpoÊrednim
wyładowaniem atmosferycznym
• Mo˝liwoÊç monta˝u w strefach LPZ 0A - LPZ 1
lub wy˝szych
• “Niski Up” gwarantuje niskà wartoÊç Up jeÊli
układ posiada wbudowany SPD Typ 2
• Wskaênik wizualny statusu warystora
Sprawny/Uszkodzony
• Zestyk obwodu sygnalizacyjnego dla wszystkich
modułów z warystorem. Złàcze 07P.01 w zestawie
• Wymienne wkłady iskiernika i warystora
• Zgodne z EN 61 643-11
• Monta˝ na szyn´ 17.5mm EN 60715 dla
wszystkich modułów
•

SPD Typ 1
Wymienne wkłady warystora
• Wskaênik wizualny i styk bezpotencjałowy
zadziałania warystora

SPD Typ 1
Wymienne wkłady warystora
• Wskaênik wizualny i styk bezpotencjałowy
zadziałania warystora
•

•

•

•

7P.14.8.275.1012
• Warystor ochronny L1, L2, L3-N + iskiernik
ochronny N-PE
• Wymienne wkłady warystorów
• Niewymienny iskiernik o wysokim pràdzie wyładowczym
7P.15.8.275.1012
• Warystor ochronny L1, L2, L3, N-PE
• Wymienne wkłady warystorów
7P.14 / 7P.15
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 11
L-N

Dane techniczne SPD

N-PE

L, N-PE

230

—

230

275/ 350

255 / —

275 / 350

12.5

50

12.5

30

50

30

Maksymalny pràd wyładowczy (8/20 μs) (Imax) kA

60

100

60

Napi´ciowy poziom ochrony (UP)

kV

1.2

1.5

1.2

ZdolnoÊc gaszenia pràdu nast´pczego (Ifi)

A

Brak

100

Brak

Czas zadziałania (ta)

ns

25

100

25

Napi´cie znamionowe (UN)
Maks. ciàgłe napi´cie pracy (UC)

V AC
V AC/DC

Pràd udarowy impuls (10/350 μs) (Iimp)

kA

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) (In) kA

Odporne na zwarcia przy maks. zabezp. nadpràdowym kArms

35

—

35

Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe - bezpiecznik

160 A gL/gG

—

160 A gL/gG

7P.10.8.275.0012

—

7P.10.8.275.0012

Kody wymiennych modułów
Dane ogólne
Temperatura pracy

–40...+80

°C

IP20

Stopieƒ ochrony zacisków
Drut

Przekroje przewodów

Linka

mm

1x1...1x50

1x1...1x35

AWG

1x 17...1x1

1x 17...1x2

2

14

D∏ugoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm
Dopuszczalny moment obrotowy Êruby

4

Nm
1P

—

1P

A AC/DC

0.5 - 0.1

—

0.5 - 0.1

V AC/DC

250

—

250

IloÊç zestyków
Pràd znamionowy
Napi´cie znamionowe

Drut

Linka

mm

1.5

1.5

AWG

16

16

Przekroje przewodów (07P.01)
2

Certyfikaty i dopuszczenia
4

Drut

Linka

—

1.5

1.5

—

16

16
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Dane techniczne zestyku sygnalizacyjnego

Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Funkcje

7P.21.8.275.1020

7P.22.8.275.1020

Ograniczniki przepi´ç SPD Typ 2 do sieci
jednofazowych
Ogranicznik przepi´ç odpowiedni do sieci 230V
Ochrona sprz´tu przed przepi´ciami
wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi
lub przełàczeniami / nieustalone przebiegi
• Mo˝liwoÊç monta˝u w strefach LPZ 1 - LPZ 2
lub wy˝szych
•
•

7P.21.8.275.1020 Warystor ochronny L-N
7P.22.8.275.1020 Warystor ochronny L-N +
iskiernik ochronny N-PE

SPD Typ 2 (1 warystor + 1 iskiernik)
Kombinacja wymiennego wkładu warys
torowego i modułu iskiernika
• Wskaênik wizualny i styk bezpotencjałowy
zadziałania warystora
•

SPD Typ 2 (1 warystor)
• Wymienny wkład warystora
Iskiernik ochronny N-PE niwelujàcy pràdy upływu • Wskaênik wizualny i styk bezpotencjałowy
• Wskaênik wizualny statusu warystora
zadziałania warystora
Sprawny/Uszkodzony
• Zestyk obwodu sygnalizacyjnego dla wszystkich
modułów z warystorem. Złàcze 07P.01 w zestawie
• Zalecany bezpiecznik ochronny 125A
• Wymienne wkłady
• Zgodne z EN 61643-11
• Monta˝ na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)
•

•

7P.21 / 7P.22
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 12
Dane techniczne SPD
Napi´cie znamionowe (UN)
Maks. ciàgłe napi´cie pracy (UC)

V AC
V AC/DC

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) (In) kA

L-N

N-PE

230

230

—

275 / 350

275 / 350

255 / —

20

20

20

Maksymalny pràd wyładowczy (8/20 μs) (Imax) kA

40

40

40

Napi´ciowy poziom ochrony w 5kA (UP5)

kV

0.9

0.9

—

Napi´ciowy poziom ochrony w In(UP)

kV

1.2

1.2

1.5

Czas zadziałania (ta)

ns

25

25

100

Odporne na zwarcia przy maks. zabezp. nadpràdowym kArms

35

35

—

Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe - bezpiecznik

160 A gL/gG

160 A gL/gG

—

7P.20.8.275.0020

7P.20.8.275.0020

7P.20.1.000.0020

Kody wymiennych modułów
Dane ogólne
Temperatura pracy

°C

–40...+80
IP20

Stopieƒ ochrony zacisków
Drut

Przekroje przewodów

Linka

mm2

1x1...1x50

1x1...1x35

AWG

1x 17...1x1

1x 17...1x2

D∏ugoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm
Dopuszczalny moment obrotowy Êruby

14

Nm

4

Dane techniczne zestyku sygnalizacyjnego
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IloÊç zestyków

1P

1P

Pràd znamionowy

A AC/DC

0.5 - 0.1

0.5 - 0.1

Napi´cie znamionowe

V AC/DC

250

250

Przekroje przewodów (07P.01)

Drut

Linka

Drut

Linka

mm2

1.5

1.5

1.5

1.5

AWG

16

16

16

16

Certyfikaty i dopuszczenia
5

Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Funkcje

7P.23.8.275.1020

7P.24.8.275.1020

7P.25.8.275.1020

Ograniczniki przepi´ç SPD Typ 2 do sieci
trójfazowych
Ogranicznik przepi´ç odpowiedni do sieci
230/400V
• Ochrona sprz´tu przed przepi´ciami
wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi
lub przełàczeniami / nieustalone przebiegi
• Mo˝liwoÊç monta˝u w strefach LPZ 1 - LPZ 2
lub wy˝szych
•

7P.23.8.275.1020 Warystor ochronny L1, L2, L3
7P.24.8.275.1020 Warystor ochronny L1, L2, L3-N,
+ iskiernik ochronny N-PE
7P.25.8.275.1020 Warystor ochronny L1, L2, L3-N,
+ warystor ochronny N-PE
Iskiernik ochronny N-PE niwelujàcy pràdy upływu

SPD Typ 2 (3 warystory)
Wymienne moduły
warystorowe
• Wskaênik wizualny i styk
bezpotencjałowy zadziałania
warystora
•
•

Wskaênik wizualny statusu warystora
Sprawny/Uszkodzony
• Zestyk obwodu sygnalizacyjnego dla wszystkich
modułów z warystorem. Złàcze 07P.01 w zestawie
• Zalecany bezpiecznik ochronny 125A
• Wymienne wkłady
• Zgodne z EN 61643-11
• Monta˝ na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)
•

SPD Typ 2
(3 warystory + 1 iskiernik)
• Kombinacja wymiennych
wkładów warystorowych i
modułu iskiernika
• Wskaênik wizualny i styk
bezpotencjałowy zadziałania
warystora
•

SPD Typ 2 (4 warystory)
Wymienne moduły
warystorów
• Wskaênik wizualny i styk
bezpotencjałowy zadziałania
warystora
•
•

7P.23.8 / 7P.24 / 7P.25
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 12
Dane techniczne SPD
Napi´cie znamionowe (UN)
Maks. ciàgłe napi´cie pracy (UC)

V AC
V AC/DC

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) (In) kA

L-N

N-PE

L, N-PE

230

230

—

230

275 / 350

275 /350

255 / —

275 / 350

20

20

20

20

Maksymalny pràd wyładowczy (8/20 μs) (Imax) kA

40

40

40

40

Napi´ciowy poziom ochrony w 5kA (UP5)

kV

0.9

0.9

—

0.9

Napi´ciowy poziom ochrony w In(UP)

kV

1.2

1.2

1.5

1.2

Czas zadziałania (ta)

ns

25

25

100

25

Odporne na zwarcia przy maks. zabezp. nadpràdowym kArms

35

35

—

35

Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe - bezpiecznik

160 A gL/gG

160 A gL/gG

—

160 A gL/gG

7P.20.8.275.0020

Kody wymiennych modułów

7P.20.8.275.0020 7P.20.1.000.0020

7P.20.8.275.0020

Dane ogólne
Temperatura pracy

°C

–40...+80
IP20

Stopieƒ ochrony zacisków
Drut

Przekroje przewodów
2

Linka

mm

1x1...1x50

1x1...1x35

AWG

1x 17...1x1

1x 17...1x2

D∏ugoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm
Dopuszczalny moment obrotowy Êruby

14

Nm

4

IloÊç zestyków

1P

1P

1P

Pràd znamionowy

A AC/DC

0.5 - 0.1

0.5 - 0.1

0.5 - 0.1

Napi´cie znamionowe

V AC/DC

250

250

250

Przekroje przewodów (07P.01)

Certyfikaty i dopuszczenia
6

Drut

Linka

Drut

Linka

Drut

Linka

mm2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

AWG

16

16

16

16

16

16
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Dane techniczne zestyku sygnalizacyjnego

Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Funkcje

7P.26.9.420.1020

7P.23.9.700.1020

7P.23.9.000.1020

Ograniczniki przepi´ç SPD Typ 2 do
układów Fotowoltaicznych
Ogranicznik przepi´c dla ochrony sieci DC
(420 do 1,000V) w układach fotowoltaicznych
• Ochrona sprz´tu przed przepi´ciami
wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi
lub przełàczeniami / nieustalone przebiegi
• Mo˝liwoÊç monta˝u w strefach LPZ 0 - LPZ 1
lub wy˝szych
•

7P.26.9.420.1020 420 V DC
7P.23.9.700.1020 700 V DC
7P.23.9.000.1020 1,000 V DC

SPD Typ 2 (2 warystory + 1
iskiernik) dla 420V DC
• Kombinacja wymiennych
warystorów i modułów
• Wskaênik wizualny statusu warystora
iskiernika
Sprawny/Uszkodzony
• Zestyk obwodu sygnalizacyjnego dla wszystkich • Wskaênik wizualny i styk
bezpotencjałowy zadziałania
modułów z warystorem. Złàcze 07P.01 w zestawie
warystora
• Wymienne wkłady
• Zgodne z EN 61643-11
• Monta˝ na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)
•

SPD Typ 2 (3 warystory) dla
700V DC fotowoltaiki
• Wymienne wkłady
warystorów
• Wskaênik wizualny i styk
bezpotencjałowy zadziałania
warystora
•

SPD Typ 2 (3 warystory) dla
1,000V DC fotowoltaiki
• Wymienne wkłady
warystorów
• Wskaênik wizualny i styk
bezpotencjałowy zadziałania
warystora
•

7P.23.9 / 7P.26
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 12
Dane techniczne SPD

Moduł warystora Moduł iskiernika

Moduł warystora

Moduł warystora

PV Napi´cie przeci´tne układu uziemienia (UOC STC) V DC

600

700

1,000

PV Napi´cie znamionowe (UOC STC)

420

700

1,000

V DC

Maksymalne napi´cie robocze / na moduł (UCPV) V DC

350

420

350

500

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) /na moduł (In) kA

20

20

20

20

Maksymalny pràd wyładowczy (8/20 μs) /na moduł (Imax) kA

40

40

40

40

Napi´ciowy poziom ochrony / na moduł (UP) kV

1.2

1.5

1.2

1.8

2.4

3.6

Stopieƒ ochrony przepi´ciowej układu (UP) kV
Czas zadziałania (ta)

ns

OdpornoÊç na przepi´cia

< 2.7
25

100

25

25

100 A 200 V DC

—

100 A 200 V DC

100 A 200 V DC

Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe - bezpiecznik 125 A gL/gG

—

7P.20.9.350.0020 7P.20.1.000.9020

Kody wymiennych modułów

125 A gL/gG

125 A gL/gG

7P.20.9.350.0020

7P.20.9.500.0020

Dane ogólne
Temperatura pracy

°C

–40...+80
IP20

Stopieƒ ochrony zacisków
Drut

Przekroje przewodów
2

Linka

mm

1x1...1x50

1x1...1x35

AWG

1x 17...1x1

1x 17...1x2

D∏ugoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm
Dopuszczalny moment obrotowy Êruby

14

Nm

4

Dane techniczne zestyku sygnalizacyjnego
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IloÊç zestyków

1P

Pràd znamionowy

A AC/DC

Napi´cie znamionowe

V AC/DC

Przekroje przewodów (07P.01)

1P

0.5 - 0.1

1P

0.5 - 0.1

250

0.5 - 0.1

250

250

Drut

Linka

Drut

Linka

Drut

Linka

mm

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

AWG

16

16

16

16

16

16

2

Certyfikaty i dopuszczenia
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Funkcje

7P.32.8.275.2003

Ogranicznik przepi´ç SPD Typ 3 dołàczany
do gniazd sieciowych
Zapewnia dodatkowà ochron´ przepi´ciowà
dla gniazd 230V
• Ochrona sprz´tu elektycznego i
elektronicznego przed przepi´ciami
impulsowymi
• Kombinacja warystora + iskiernika
(redukujàce pràdy upływu)
• Sygnalizacja akustyczna statusu warystora
(uszkodzenia)
• Zgodne z EN 61 643-11
• 3 przewody długoÊci 150mm, dla połàczenia
z zaciskami gniazd
•

•
•

SPD Typ 3
Sygnalizacja akustyczna uszkodzenia warystora
(buzer)

Wymiary patrz str. 12
Dane techniczne SPD
Napi´cie znamionowe (UN)

V AC

230

Maks. ciàgłe napi´cie pracy (UC)

V AC

275

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) L-N, L(N)-PE (In) kA

3/3

Test napi´ciowy kombinowany L-N, L(N)-PE (UOC) kV

6/6

Napi´ciowy poziom ochrony L-N, L(N)-PE (UP) kV
Czas zadziałania L-N, L(N)-PE (ta)

ns

Odporne na zwarcia przy maks. zabezp. nadpràdowym kArms

Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe

1 / 1.5
25 / 100
6
16A gL/gG lub C16 A

Przepi´cia przejÊciowe 5s L-N (UTOV)

V

Przepi´cia przejÊciowe 5s L-PE (UTOV)

V

400

Przepi´cia przejÊciowe 200 ms L-PE (UTOV)

V

1,430

°C

–25...+40

335

Dane ogólne
Temperatura pracy
Stopieƒ ochrony zacisków
DługoÊç przewodu

IP 20
mm

150
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Certyfikaty i dopuszczenia
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Kod zamówienia
Przykład: seria7P, SPD = ochronnik przepi´ciowy, Typ 2, jednofazowy (Uc = 275 V), 1 warystor + 1 iskiernik, z sygnalizacjà stanu zadziałania zestyk pomocniczy, In = 20 kA.

7 P . 2

2 . 8 . 2 7 5 . 1

Seria

0

2

0

Znamionowy pràd wyładowczy
100 = 100 kA (Iimp Typ 1) tylko dla 7P.09
012 = 12.5 kA (Iimp Typ 1)
020 = 20 kA (In Typ 2)
025 = 25 kA (Iimp Typ 1+2)
003 = 3 kA (In @ Uoc tylko dla 7P.32)

Typ
0 = Kombinacja klasy 1+2 ochronników
1 = Typ 1 ogranicznik przepi´ç
2 = Typ 2 ogranicznik przepi´ç
3 = Typ 3 ogranicznik przepi´ç
Obwód
1 = jednofazowy (1warystor)
2 = jednofazowy (1 warystor + 1 iskiernik)
3 = trójfazowy (3 warystory)
4 = trójfazowy (3 warystory + 1 iskiernik)
5 = trójfazowy (4 warystory)
6 = 2 warystory + 1 iskiernik
9 = iskiernik N-PE
0 = Moduł iskiernika

Zestyk sygnalizacyjny
0 = bez zestyku
1 = wbudowany zestyk sygnalizacyjny
2 = sygnalizacja akustyczna uszkodzenia

Rodzaj napi´cia cewki
1 = N+PE połàczenie
(tylko dla pojedyƒczego modułu wymiennego iskiernika oraz 7P.09)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC (PV aplikacje fotowoltaiczne)
Napi´cie zasilania
000 = 1.000 V DC Max (lub dla połàczenia N+PE modułu iskiernika)
700 = 700 V DC Max
420 = 420 V DC Max
275 = 275 V Max dla SPD Type 1 “Low Up”, Typ 2 (Uc) (dla UN = 230-240 V AC) i Typ 3
260 = 260 V Max (Uc) dla SPD Typ 1+ 2 (dla UN = 230-240 V AC)
255 = 255 V Max (Uc) dla SPD Typ 1, N+PE (7P.09)

Wymienne moduły
7P.10.8.275.0012

7P.10.1.000.0025

Warystor

Iskiernik

V AC

275

255

kA

12.5

25

30

30

Wymienne wkłady warystora i iskiernika
Maksymalne napi´cie pracy (UC)
Pràd impulsowy (10/350 μs) (Iimp)

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) (In) kA
Maksymalny pràd wyładowczy(8/20 μs) (Imax) kA

60

60

Napi´ciowy poziom ochrony (UP)

kV

1.2

1.5

Czas zadziałania (ta)

ns

25

100

160 A gL/gG

—

Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe

Wymienne wkłady warystora i iskiernika 7P.20.8.275.0020 7P.20.9.350.0020 7P.20.9.500.0020 7P.20.1.000.0020 7P.20.1.000.9020
Warystor

Warystor

Warystor

Iskiernik

Iskiernik

Maksymalne napi´cie pracy (UC) V AC/DC

275 /—

— / 350

— / 500

255 /—

— / 420

Znamionowy pràd wyładowczy (8/20 μs) (In)

kA

20

20

20

20 20

Maksymalny pràd wyładowczy (8/20 μs) (Imax) kA

40

40

40

40

40

Napi´ciowy poziom ochrony (UP)

kV

1.2

1.2

1.8

1.5

1.5

Czas zadziałania (ta)

ns

25

25

25

100

100

160 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

—

—
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Maksymalne zabezpieczenie nadpràdowe
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD) - Wymiary
Wymiary
Typ 7P.09
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.01
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.02
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.03
Zaciski Êrubowe

III-2012, www.findernet.com

Typ 7P.04
Zaciski Êrubowe
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD) - Wymiary
Wymiary
Typ 7P.05
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.12
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.13
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.14
Zaciski Êrubowe
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Typ 7P.15
Zaciski Êrubowe
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD) - Wymiary
Wymiary
Typ 7P.22
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.23.8
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.24
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.23.9
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.25
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.26
Zaciski Êrubowe

Typ 7P.32

Typ 7P.20
Wymienny moduł

07P.01
Złàcze
III-2012, www.findernet.com

Typ 7P.21
Zaciski Êrubowe
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Przykłady instalacji - SPD Typ 1 + 2
TT-sieç jednofazowa - SPD przed RCD

TT-trójfazowa sieç - SPD przed RCD

TT-trójfazowa sieç - SPD przed RCD
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TT-sieç jednofazowa SPD przed RCD
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Przykłady instalacji SPD Typ 1 i Typ 2 - jednofazowe
TT-jednofazowa sieç - SPD przed RCD

TT lub TN-S jednofazowa sieç - SPD za wyłàcznikiem RCD

Obowiàzkowe z LPS

Przykłady instalacji dla SPD Typ 3
TN-S sieç jednofazowa - SPD za wyłàcznikiem RCD

TT lub TN-S jednofazowa sieç - dołàczony do zacisków gniazd
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UWAGA: sugerowany wyłàcznik RCD typ S
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Przykłady instalacji dla Typ 1 i Typ 2 - trójfazowy
TT-sieç trójfazowa - SPD przed wyłàcznikiem RCD

TT lub TN-S sieç trójfazowa - SPD za wyłàcznikiem RCD

Obowiàzkowe z LPS

UWAGA: sugerowany wyłàcznik RCD typ S

TN-C sieç trójfazowa - SPD przed wyłàcznikiem nadpràdowym
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TN-S trójfazowy - SPD za wyłàcznikiem nadpràdowym
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
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Przykłady instalacji systemów fotowoltaicznych
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Ochronniki napi´ciowe
Ochronniki napi´cia czyli SPD (Surge Protection Devices) instalowane
sà w sieciach pràdu dla ochrony osób, instalacji i urzàdzeƒ przed
niepo˝àdanymi krótkimi i impulsowymi przepi´ciami. Przepi´cia te,
b´dàce stanami nieustalonymi i przejÊciowymi, powodowane sà przez:
bliskie lub odległe wyładowania atmosferyczne do sieci zasilajàcej
lub w podło˝e, napi´cia indukowane przez sàsiednie przewody przy
sterowaniu fazowym, przebiegi przełàczeniowe indukcyjnoÊci, pola
magnetyczne znacznych pràdów rozruchowych przy włàczaniu du˝ych
silników czy przy włàczaniu kondensatorów kompensacyjnych.
SPD mo˝na opisaç jako przełàcznik, który jest podłàczony równolegle
do linii zasilajàcej ochranianego systemu. Przy nominalnym napi´ciu
sieciowym (np. 230V) SPD jest jak otwarty styk, posiadajàcy bardzo
wysokà impedancj´ (prawie nieskoƒczonà). Jednak w warunkach
przekroczenia napi´cia impedancja gwałtownie spada niemal do 0.
Faktycznie dotyczy to zwarç wyst´pujàcych w linii zasilania i bezpoÊredniego
odprowadzania przepi´cia do ziemi. W ten sposób obwód zasilajàcy
jest chroniony kiedy zainstalowane jest SPD. Kiedy napi´cie powróci do
poziomu nominalnego, impedancja SPD gwałtownie wzrasta i powraca
do stanu rozwartego styku.

Komponent

Symbol

Pràd
upływu

Czas
Rozpraszanie
energii zadziałania

Stan idealny

0

Wysokie

Szybki

Iskiernik

0

Wysokie

Âredni

Warystor

Bardzo
niski

Ârednie

Szybki

Charakterystyka
napi´cie/pràd

Schemat 2: charakterystyka elementów SPD

Kategorie przepi´ciowe
Dokonujàc wyboru SPD musimy zwróciç szczególnà uwag´ na Nominalnà
WartoÊç Impulsu Napi´cia dla SPD w odniesieniu do sprz´tu podlegajàcego
ochronie. To z kolei wià˝e si´ z instalacjà odpowiedniej kategorii
(kategoria Przepi´ciowa). Kategorie instalacyjne opisane sà w
IEC 60664-1, które dla instalacji 230/400 V zalecane sà jak poni˝ej:
- Kategoria przepi´ciowa I: 1.5 kV dla urzàdzeƒ “szczególnie wra˝liwych”
(np. urzàdzenia elektroniczne jak komputery zestawy telewizyjne);
- Kategoria przepi´ciowa II: 2.5 kV dla urzàdzeƒ u˝ytkowych
odpornych na “zwyczajne” impulsy napi´ciowe (np. domowe
urzàdzenia elektryczne, sprz´t przenoÊny);
- Kategoria przepi´ciowa III: 4 kV dla elementów stanowiàcych
cz´Êç instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełàczniki)
- Kategoria przepi´ciowa IV: 6 kV dla urzàdzeƒ zainstalowanych
bezpoÊrednio na lub w pobli˝u przyłàcza elektrycznego (np. liczniki energii)

Strefy ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i
zalecenia instalacyjne
Mi´dzynarodowe standardy okreÊlajà kilka stopni stref ochrony przed
wyładowaniami (Lightning Protection Zones) LPZ:

Iskiernik: składa si´ z dwóch elektrod umieszczonych na przeciw
siebie oddzielonych powietrzem lub innym gazem. Kiedy wystàpi
przepi´cie, pomi´dzy elektrodami powstaje łuk elektryczny i ogranicza
pràd przepi´cia do niskiego i stałego poziomu. Łuk wygasa tylko jeÊli
pràd przepi´cia spadnie poni˝ej poziomu ok. 10 A. Wypełnienie
gazem gwarantuje stały poziom gaszenia łuku dzi´ki kontrolowanemu
Êrodowisku; niezale˝nemu od ciÊnienia atmosferycznego, wilgotnoÊci
czy zanieczyszczeƒ wyst´pujàcych w powietrzu. Jednak˝e wyst´puje
opóênienie zanim pojawi si´ łuk przy przepi´ciu. Zale˝y to od
wielkoÊci przepi´cia i szybkoÊci narastania.
Dlatego poziomy ochrony mogà sie ró˝niç, jednak gwarantowany jest
poziom poni˝ej Up.

Poni˝sza ilustracja (Schemat 3, nie dotyczy ka˝dego przypadku) pokazuje
to jak nast´puje przejÊcie z jednej strefy ochrony do kolejnych poprzez
instalacj´ SPD. SPD Typ 1 musi byç połàczony powy˝ej systemu, w miejscu
przyłàczy zasilajàcych. Jako alternatyw´ mo˝emy zastosowaç ochron´
SPD Typ 1+2. Uziom powiniem mieç minimalny przekrój 6 mm2 dla
SPD Typ 1, 4 mm2 dla SPD Typ 2 i 1.5 mm2 dla SPD Typ 3 (jeÊli budynek
posiada LPS - system ochrony odgromowej - nale˝y odnieÊç si´ do
normy CEI 81-10/4 w celu właÊciwego dobrania wymiaru przewodów).
LPZ 0
LPZ 1
IV
(6 kV)

np. liczniki energii

III
(4 kV)

tablice rozdzielcze,
włàczniki

LPZ 2
II
(2.5 kV)
np. domowy sprz´t
elektryczny, urzàdzenia
przenoÊne

SPD typ 3
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Warystor: warystor funkcjonuje do napi´cia znamionowego jak
wysokoomowy opór. Po przekroczeniu napi´cia znamionowego i po
krótkim czasie zadziałania (czas formatowania) warystor staje si´
niskoomowy. W ten sposób warystor ma zastosowanie w obwodzie
zwarciowym z przepi´ciem na zaciskach. Warsytor ulega zu˝yciu ze
wzgl´du na niedu˝y pràd upływu przy napi´ciu znamionowym oraz wraz
z iloÊcià zadziałaƒ. Z ka˝dym pojawiajàcym si´ przepi´ciem pràd
upływu wzrasta i przyspiesza zu˝ycie urzàdzenia - co w koƒcu zostaje
zasygnalizowane zmianà koloru wskaênika z zielonego na czerwony.

SPD typ 2

Ochronniki przepi´ciowe Finder wykorzystujà warystory lub iskieniki.

SPD typ 1

Technologie SPD

KATEGORIE PRZEPI¢CIOWE
LPZ
(ZNAMIONOWE NAPI¢CIE IZOLACJI)

Schemat 1: Idealne zadziałanie SPD

LPZ 0A: Obszar (strefa) zagro˝ony przez bezpoÊrednie wyładowania
i pełne pola magnetyczne błyskawicy oraz jej pełny pràd
LPZ 0B: Obszar (strefa) zabezpieczony przed bezpoÊrednimi wyładowaniami
ale nara˝ona na pełne pole elektromagnetyczne wyładowania
i jego przynale˝nego pràdu.
LPZ 1: Obszar (strefa) wewnàtrz budynku dlatego nienara˝ony na
bezpoÊrednie wyładowanie atmosferyczne, w którym pràdy
udarowe poprzez podział pràdu i przez SPD sà ograniczone
do właÊciwych dla strefy. Obszar ten na przejÊciu ze strefy LPZ 0A
i LPZ 0B jest chroniony przez ochronniki przepi´ciowe (SPD) typ 1
LPZ 2: Obszar (strefa), zazwyczaj pojedyncze pomieszczenie, w
którym pràdy udarowe sà dalej ograniczane na jego granicy
przez podział pràdu i dodatkowe SPD. Obszar na przejÊciu
od LPZ 1 jest chroniony przez ochronniki (SPD) typ 2.
LPZ 3: Obszar (strefa) wewnàtrz pomieszczenia, w którym pràdy
udarowe poprzez podział pràdu i dodatkowe dalsze SPD na
krótkich przewodach i w bezpoÊredniej bliskoÊci zagro˝onych
urzàdzeƒ sà dalej ograniczane. Obszar ten na przejÊciu z LPZ 2
jest chroniony przez ochronniki (SPD) typ 3.

LPZ 3
I
(1.5 kV)
np. urzàdzenia elektroniczne jak PC czy zestawy TV

Schemat 3: Typowe zale˝noÊci pomi´dzy Strefami ochrony przed
wyładowaniami, kategoriami przepi´ciowymi a typami SPD
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
WartoÊci znamionowe i oznaczenia wspólne dla wszystkich SPD
[Uc] Maksymalne napi´cie ciàgłe: Przy tym napi´ciu SPD gwarantuje
status “otwartego zestyku”. To napi´cie jest zwyczajowo przynajmniej
równe nominalnemu napi´ciu zasilania (UN) + 10%. Dla SPD Findera,
Uc wynosi 275 V.
[Up] Stopieƒ ochrony przepi´ciowej: Jest to najwy˝szy poziom do
jakiego wzroÊnie napi´cie w czasie zadziałania zabezpieczenia. Dla
przykładu, dla Finderowskiego SPD Typu 2 oznacza to, ˝e przepi´cie
4 kV zostanie przez to urzàdzenie ograniczone do 1.2 kV. Oznacza to,
˝e urzàdzenia elektroniczne takie, jak komputery, telewizory,
odtwarzacze, itp. sà chronione - jako, ˝e ich własne zabezpieczenia
chronià przed przepi´ciami do 1.5 kV.
Dla lepszego zrozumienia działania mo˝na przyjàç, ˝e SPD jest
łàcznikiem wpi´tym równolegle o bardzo niskiej rezystancji. W przypadku
przepi´cia styk si´ zwiera i cały pràd przepływa przez rezystor.
Zgodnie z prawem Ohma napi´cie przepływajàce przez przewodnik
b´dzie to rezystancja x pràd (V = R x I), i b´dzie ograniczone do < Up.

[In8/20] Znamionowy pràd wyładowczy: Pràd szczytowy (i kształt
fali) dla SPD według warunków opisanych w normie EN62305 dla
zobrazowania fali pràdowej spowodowanej przez wyładowanie
atmosferyczne do lini zasilajàcej.
I (wzrost)

Schemat 6: 8/20 s fala pràdowa

WartoÊci znamionowe i oznaczenia dla SPD Typ 2
Urzàdzenia SPD Typ 2 sà przeznaczone do niwelowania przepi´ç z
obwodów zasilania, które nie sà nara˝one na bezpoÊrednie wyładowanie
atmosferyczne. SPD Typu 2 sà podłàczane poni˝ej SPD Typu 1 lub Typu
1+2 (minimalna odległoÊç 1m) i chronià maszyny i narz´dzia podłàczone
do uziemiania, dzi´ki czemu zapobiegajà stratom finansowym.
Parametry SPD Typ 2:
[In8/20] Znamionowy pràd wyładowczy: Pràd szczytowy (i kształt
fali) dla SPD według warunków opisanych w normie EN62305 dla
zobrazowania fali pràdowej spowodowanej przez wyładowanie
atmosferyczne do lini zasilajàcej.
[Imax8/20] Maksymalny pràd wyładowczy: Szczytowa wartoÊç

Schemat 4: Działanie ogranicznika
OdpornoÊç na zwarcia: Dalsza charakterystyka, normalnie nie
umieszczana na produkcie ale istotna dla jego poprawnej instalacji,
to odpornoÊç na zwarcia przy maksymalnej ochronie przepi´ciowej. Jest
to maksymalny pràd zwarciowy, jaki mo˝e wytrzymaç SPD kiedy jest
zainstalowany z dodatkowymi urzàdzeniami chroniàcymi przed
wzrostem pràdu - jak bezpieczniki zgodne z wartoÊcià podanà dla SPD.
Co oznacza, ˝e maksymalny przewidziany pràd zwarciowy systemu w
miejscu instalacji SPD nie mo˝e przekroczyç tej wartoÊci.

WartoÊci znamionowe i oznaczenia dla SPD Typ 1
SPD ochraniajà budynek i ludzi przed ryzykiem bezpoÊredniego
wyładowania atmosferycznego (po˝ar i Êmierç) i okreÊlane sà
nast´pujàcymi parametrami:

najwy˝szego pràdu 8/20 s fali, którà SPD mo˝e rozładowaç przynajmniej
raz bez uszkodzenia.

WartoÊci znamionowe i oznaczenia dla SPD Typ 3
Urzàdzenia SPD typu 3 słu˝à do ochrony odbiorcy koƒcowego przed
przepi´ciami. Mogà byç instalowane w sieciach zasilania, w których
zamontowane sà ju˝ SPD typów 1 i/lub 2. Mogà zostaç zamontowane
w stałych gniazdkach lub listwach zasilajàcych i posiadajà nast´pujàce
parametry techniczne.
Uoc: napi´cie testowe. Jest to szczytowa wartoÊç pràdu bez napi´cia
generowana przez kombinowany generator testowy, jest to fala 1.2/50 μs
(Schemat 7) i jednoczeÊnie w tym samym czasie pràd o wykresie fali
8/20 μs (Schemat 6).

[Iimp10/350] Pràd impulsowy: Iimp odnosi si´ do wartoÊci szczytowej
20/350 μs fali impulsu pràdowego. Taka fala reprezentuje bezpoÊrednie
wyładowanie atmosferyczne i słu˝y do testów sprawnoÊci urzàdzeƒ SPD
typu 1.

Schemat 7: 1.2/50 μs fala pràdowa

Zalecenia instalacyjne

Porównanie fal ze schematu 5 i 6 pokazuje jak wiele wi´cej energii
kontroluje SPD1.
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Schemat 5: 10/350 μs fala pràdowa

WłaÊciwa instalacja SPD wymaga najkrótszego, jak to tylko mo˝liwe
podłàczenia do lokalnej szyny wyrównawczej do której podłàczone sà
przewody PE zabezpieczanych urzàdzeƒ. Szyna wyrównawcza podłàczona
jest do uziemienia. Oprzewodowanie pozostaje dostosowane do
obciàzenia.

Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
Zaleca si´ zabezpieczenie przeciwzwarciowe SPD za pomocà urzàdzeƒ
ochronnych (bezpieczniki gL/gG).
JeÊli zabezpieczenia zwarciowe F1 (które sà cz´Êcià instalacji) majà
ni˝szy lub równy współczynnik wzgl´dem maksymalnego zalecanego
dla zabezpieczeƒ zwarciowych F2 (bezpieczniki dodatkowe), to F2
mogà zostaç pomini´te.
JeÊli F1 > 160 A, to F2 = 160 A (F2min = 125 A tylko dla SPD Typ 2)
JeÊli F1

160 A, to F2 Mo˝e byç pomini´te

U˝ycie bezpiecznika 125A gL/gG zamiast bezpiecznika 160A gL/gG
jako zabezpieczenia zwarciowego jest dozwolone i nie obni˝a
efektywnoÊci i stopnia zabezpieczenia SPD.

Koordynacja SPD
Optymalna ochrona przed przepi´ciami wymaga zastosowania kaskadowo
zainstalowanych SPD. Koordynacja tych urzàdzeƒ ma na celu rozło˝enie
energii powiàzanej z przepi´ciem na kolejnych stopniach SPD i
osiàgana jest przez wprowadzenie opornoÊci pomi´dzy SPD lub
ewentualnie przez połàczenie przewodami o minimalnej długoÊçi jak
na schemacie poni˝ej, w celu wykorzystania impedancji własnej
przewodu.

OCHRONA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV)
PRZED WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI
Systemy fotowoltaiczne sà z reguły umieszczone na zewnàtrz
budynków i mogà byç nara˝one na bezpoÊrednie lub poÊrednie
efekty wyładowaƒ atmosferycznych. Zamontowanie paneli
fotowoltaicznych nie podnosi samo w sobie ryzyka bezpoÊredniego
wyładowania. Jedynym praktycznym sposobem ochrony przed
wyładowaniami jest zamontowanie instalacji odgromowej (LPS).
NiebezpoÊrednie efekty wyładowaƒ mogà jednak zostaç złagodzone
dzi´ki odpowiedniemu zastosowaniu Ochronników Przepi´ciowych
(SPD). Takie niebezpoÊrednie efekty pojawiajà si´, kiedy wyładowanie
atmosferyczne nast´puje w bezpoÊredniej bliskoÊci urzàdzeƒ i gdzie
indukcja elektromagnetyczna powoduje przepi´cie w przewodnikach
- co stanowi zagro˝enie zarówno dla ludzi jak i dla urzàdzeƒ. W
szczególnoÊci przewody DC dla systemu PV b´dà nara˝one na wysokà
przewodnoÊç oraz zaburzenia radiacyjne spowodowane wyładowaniem
pràdu pioruna. Dodatkowo, przepi´cia w systemach PV sà nie tylko
pochodzenia atmosferycznego. Nale˝y braç pod uwag´ równie˝
przepi´cia pochodzàce z sieci elektrycznej do których sà podłàczone.
Takie przepi´cia mogà uszkodziç zarówno przekształtnik jak i panele,
co tłumaczy potrzeb´ ochrony zarówno strony DC jak i AC.

Dane Instalacyjne
[UOC STC ] PV napi´cie: odpowiada maksymalnej wartoÊci napi´cia
pracy SPD, musi byç wy˝sze lub równe maksymalnej wartoÊci napi´cia
bez obcià˝enia dla układu PV - w zale˝noÊci od konfiguracji: bez
uziemienia lub z uziomem centralnym.
Zaleca si´ by maksymalne napi´cie bez obcià˝enia PV zostało obliczone
według 1.2 x N x UOC(MODUŁU) , gdzie UOC(MODUŁU) jest napi´ciem bez
obcià˝enia pojedynczego modułu PV w standardowych warunkach a
N jest liczbà wspólnie podłàczonych w szereg do systemu PV
(TS 50539-12).
System bez uziemienia
W układzie bez uziomu, typowego dla niewielkich instalacji, strona DC
wykazuje niestabilnoÊç bez podłàczenia do uziomu. UOC STC odnosi si´
do napi´cia pomi´dzy biegunem dodatnim a ujemnym. Panele
słoneczne klasy II standardowo instaluje si´ w systemie bezuziomowym.
Jednak, jeÊli wykorzystywane sà panele klasy I, ich metalowe ramy
muszà byç uziemione z powodów bezpieczeƒstwa.

Schemat 8: Instalacja bezuziomowa
Uziom centralny
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Ten system u˝ywany jest w wi´kszych instalacjach, z wy˝szym napi´ciem:
podłàczenie do uziomu centralnego niweluje o połow´ maksymalnà
wartoÊç napi´cia w odniesieniu do uziemienia. W tym przypadku UOC STC
jest napi´ciem pomi´dzy połàczeniem biegunów do SPD i uziomu.

Schemat 9: instalacja z uziomem centralnym
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Seria 7P - Moduł przeciwprzepi´ciowy (SPD)
System fotowoltaiczny na budynku bez ochrony
odgromowej (LPS)
Jako przykład, schemat 10 przedstawia uproszczony system
fotowoltaiczny umieszczony na budynku bez piorunochronu. W takim
systemie ochrona przed wyładowaniami musi uwzgl´dniaç
nast´pujàce elementy:

Zabezpieczanie SPD
Ograniczniki Finder SPD mogà wytrzymaç pràd 100A DC (przy 200V DC).
To oznacza, ˝e pràd zwarciowy linii (Isc) powinien byç ni˝szy ni˝ 100A,
ponad to nie wymaga si´ instalacji bezpiecznika zwrotnego.

- WejÊcie DV przekształtnika
- WyjÊcie AC przekształtnika
- Instalacj´ niskiego napi´cia
Na wejÊciu DC do przekształtnika nale˝y zainstalowaç SPD przeznaczone
do systemów fotowoltaicznych w zale˝noÊci od napi´cia systemu PV. Na
wyjÊciu AC przekształtnika musi byç zainstalowany ogranicznik typu 2
odpowiedni do rodzaju instalacji. W miejscu podłàczenia do instalacji
niskiego napi´cia nale˝y zainstalowaç ogranicznik typu 2 zale˝nie od
typu instalacji (TT, TN). W bardziej zło˝onych systemach mo˝e zaistnieç
potrzeba zainstalowania dodatkowych SPD. Na przykład: jeÊli panele
PV znajdujà si´ dalej ni˝ 10 m od przekształtnika - nale˝y zainstalowaç
jeden SPD najbli˝ej jak si´ da paneli a drugi blisko przekształtnika. W
punkcie dostarczania energii nale˝y zainstalowaç SPD typu 1 lub 1+2.

Schemat 10: przykład systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na
budynku bez instalacji odgromowej (LPS), chronionego od strony DC za
pomocà SPD z UOC STC = 420 V, i od strony AC ogranicznikiem 7P.22
przeznaczonym do systemu TT.
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System fotovoltaiczny na budynku z ochronà odgromowà (LPS)
Tam, gdzie istnieje ju˝ instalacja odgromowa powinno si´ instalowaç
panele fotowoltaiczne w rejonie działania piorunochronu.
Nale˝y pami´taç, jak wa˝ne jest wyrównanie potencjałów, które powinny
zostaç umieszczone mo˝liwie najbli˝ej punktu uziemienia zasilania LV
w obiekcie. Zarówno LPS, jak i SPD oraz inne metalowe elementy
muszà zostaç podłàczone do szyny wyrównawczej.
Ochrona strony DC przez SPD wyglàda tak samo jak dla systemów bez
ochrony odgromowej, nale˝y uzyç ogranicznika przepi´ç do systemów
PV na odpowiednie napi´cie (UOC STC).
Odpowiedni SPD Typu 2 powinien znajdowaç si´ po stronie AC
przekształtnika, oczywiÊcie wczeÊniej powinien byç zamontowany SPD
Typu 1.
JeÊli jednak przekształtnik zlokalizowany jest w bliskim obszarze, np.
pod stela˝em paneli, zaleca si´ instalacj´ SPD Typu 1 po stronie AC
zamiast Typu 2. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e według normy EN62305
obowiàzkowe jest zainstalowanie SPD Typu 1 w punkcie przyłàczenia
do sieci dostarczajàcej energi´ jeÊli budynek posiada LPS (z czy bez
paneli słonecznych).

