ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΚΡΟΤΣΙΚΕ
ΤΠΕΡΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΗ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ
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ΚΡΟΤΣΙΚΔ ΤΠΔΡΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΟΤ
Οι κροσστικές σπερτάσεις μπορεί να προέρτονται από:
1.
•
•
•
•

ΔΞΩΓΔΝΔΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

Κύπια αιηία οι κεπαςνοί.
Κπούζειρ μεγάληρ ένηαζηρ και πολύ μικπήρ διάπκειαρ (μs).
Επιδπούν ζε ηλεκηπικέρ και ηηλεθωνικέρ γπαμμέρ.
Ομοιόμοπθη αύξηζη ηος δςναμικού όλων ηων γπαμμών ωρ
ππορ ηη γη (common mode).

2.
•

•
•
•

ΔΝΓΟΓΔΝΔΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

Κςπίωρ από μεηαγωγέρ και αποζεύξειρ θοπηίων.
(Επαγωγικών – κινηηήπερ ή σωπηηικών – ζύζηοισερ
πςκνωηών, ζθάλμαηα δικηύος …).
Επιδπούν ζε γπαμμέρ ηλεκηπικήρ ηποθοδοζίαρ.
Χαμηλόηεπηρ ένηαζηρ – μεγαλύηεπηρ διάπκειαρ.
Μποπεί να πποκαλέζοςν ςπεπηάζειρ θάζεων ωρ ππορ
οςδέηεπο (differential mode).
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Βλάβερ ζε Ηλεκηπονικέρ Γιαηάξειρ
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(πηγή Σύνδεζμορ Αζθαλιζηικών Εηαιπειών Γεπμανίαρ)

Καηαζηποθέρ από Τπεπηάζειρ
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(από Württembergische Feuerversicherung AG, Stuttgart)

Η Κποςζηική Παπεμβολή

8/20μs
Επαγωγική επίδραζη ηοσ κερασνού ζε αγωγούς
Κςμαηομοπθή 8/20μs
• 8μs μέηωπο ανόδος
• 20μs σπόνορ επιζηποθήρ ζηο 50% ηηρ
μεγίζηηρ ηιμήρ

Κεπαςνικέρ ηάθμερ ζηην Δλλάδα
• Σηον ελληνικό σώπο πέθηοςν
καηά μέζο όπο 4 έωρ 7
κεπαςνοί ανά ηεηπαγωνικό
σιλιόμεηπο

Ακηίνα Δπαγωγικήρ Γπάζηρ Κεπαςνού

Προςταςία – υνθκιςμζνεσ Παρανοιςεισ
• Σο κτίριο ζχει αλεξικζραυνο και αντικεραυνικι προςταςία
• Σο εξωτερικό ςφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ του κτιρίου που περιλαμβάνει το
ςυλλεκτιριο ςφςτθμα (αλεξικζραυνα ακίδασ κλπ), τουσ αγωγοφσ κακόδου και το
ςφςτθμα γείωςθσ, εξαςφαλίηει μόνο τθν παροχζτευςθ του ρεφματοσ του κεραυνοφ με
αςφάλεια προσ τθν γθ και τθν δομικι προςταςία του κτιρίου (κατάρρευςθ, πυρκαϊά).
• Σο δίκτυο θλεκτρικισ παροχισ είναι υπόγειο.
• Κρουςτικζσ υπερτάςεισ μπορεί να εμφανιςκοφν και ςε υπόγειεσ γραμμζσ από ωμικι
επίδραςθ του κεραυνικοφ ρεφματοσ ενϊ διαχζεται ςτθ γθ
• Οι ςυςκευι προςτατεφεται από UPS
• Σο UPS παρζχει αδιάλειπτθ και ςτακεροποιθμζνθ θλεκτρικι παροχι. Σο ίδιο το UPS
αποτελεί ευαίςκθτθ θλεκτρονικι διάταξθ που όχι μόνο δεν κα αποκόψει μια
κρουςτικι υπζρταςθ αλλά μπορεί να καταςτραφεί από αυτι και να τθν μεταδϊςει και
ςτον προςτατευόμενο εξοπλιςμό.
• Η ςυςκευι προςτατεφεται από μεταςχθματιςτι απομόνωςθσ
• Ο μεταςχθματιςτισ απομόνωςθσ (1:1) παρζχει μόνο αςφάλεια για τουσ ανκρϊπουσ
(Floating δυναμικό προσ γθ). Μια κρουςτικι υπζρταςθ κα περάςει ςτο δευτερεφον με
επαγωγικι και χωρθτικι ηεφξθ και μπορεί ακόμθ και να ενιςχυκεί από ανακλάςεισ ςτο
δευτερεφον.
• Η θλεκτρικι προςταςία παρζχεται από τθ ΔΕΗ
• Η ΔΕΗ, όπωσ και κάκε οργανιςμόσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ, διακζτει διατάξεισ
προςταςίασ από κρουςτικζσ υπερτάςεισ για τον δικό τθσ εξοπλιςμό και κυρίωσ για τουσ
μεταςχθματιςτζσ μζςθσ τάςθσ. Η προςταςία αυτι είναι τελείωσ ανεπαρκισ για τισ
ςυςκευζσ που ςυνδζονται ςτθν χαμθλι τάςθ (ζχουν κατά πολφ χαμθλότερθ αντοχι,
άρα θ παραμζνουςα τάςθ μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικά προβλιματα).

Γιαηάξειρ Πποζηαζίαρ Υαμηλήρ Σάζηρ

και ημαηοδοζίαρ - Σηλεπικοινωνιών

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Metal Oxide Varistors (MOVs)
• Είναι θμιαγϊγιμα ςτοιχεία καταςκευαςμζνα
από κόκκουσ ZnO (με ειδικά πρόςκετα,
binders κλπ).
• Κάκε διεπιφάνεια κόκκου ςυμπεριφζρεται
ςαν δίοδοσ.
• Ζχουν μθ γραμμικι ςυμπεριφορά I – V.

Ρεφμα
Ηλεκτρόδιο

• Όταν άγουν εμφανίηεται διαφορά
δυναμικοφ ςτα άκρα τουσ ανάλογθ του
κρουςτικοφ ρεφματοσ που άγουν
(παραμζνουςα τάςθ).
• Δεν παρουςιάηουν φαινόμενα υπζρταςθσ
ζναυςθσ όπωσ οι ςπινκθριςτζσ.

Πάχοσ MOV

Διεπιφάνεια
κόκκων

-> Σάςθ
λειτουργίασ

Μζςθ
διάμετροσ
κόκκου

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - Metal Oxide Varistors (MOVs)
Τπέπηαζη (πάνω ζηην
ημιηονοειδή)
Δπίπεδο αποκοπήρ ηηρ
πποζηαζίαρ

Η κςμαηομοπθή πος
βλέπει ηο θοπηίο (μεηά ηη
διάηαξη πποζηαζίαρ)

Σάζη AC δικηύος

Διάηαξη
Πποζηαζίαρ
TVSS

Φοπηίο

Η ππόηαζη ηηρ ΔΝΙΑ – MDSP-150

ΓΔΙΩΗ

<----- ενδεικηικέρ λςσνίερ --
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Η ππόηαζη ηηρ ΔΝΙΑ – MDSP-150 ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΙΑ

Εγκακίςτανται ςτο ςθμείο ειςόδου τθσ θλεκτρικισ παροχισ (ςτθν κεντρικι διανομι)
ςτο κτίριο ι ςτακμό που περιζχει τον ευαίςκθτο θλεκτρονικό εξοπλιςμό
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
(ΑΦΑΛΔΙΔ)
ΦΟΡΣΙΟ

ΑΦΑΛΔΙΔ ή ΜΙΚΡΟΑΤΣΟΜΑΣΟΙ
•Δθόζον ο πίνακαρ διανομήρ >100Α.
•Για εςκολία ζςνηήπηζηρ.
ΓΔΙΩΗ

ΠΡΟΣΑΙΑ MDSP-150

Η ππόηαζη ηηρ ΔΝΙΑ – MDSP-150

VARISTORs

ΑΦΑΛΔΙΑ
ΗΜΑΣΟΓΟΙΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΥΝΙΔ

Η ππόηαζη ηηρ ΔΝΙΑ – MDSP-150 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
• Κάκε ςτοιχείο προςταςίασ περιζχει δυο ηεφγθ varistors (υψθλισ δυναμικότθτασ Φ40mm).
• Σο κάκε ηεφγοσ είναι ςε μορφι «ςάντουιτσ» , ςυνεπϊσ δεν υπάρχει κζμα ανιςοκατανομισ του κρουςτικοφ
ρεφματοσ (δεν υπάρχει εςωτερικι καλωδίωςθ).
• ε περίπτωςθ φκοράσ ενόσ από τα δυο ηεφγθ varistors.
• Τπάρχει οπτικι ζνδειξθ (LED).
• Ενεργοποιείται θ μεταγωγικι επαφι τθλε-ζνδειξθσ
• ΔΕΝ διακόπτεται θ θλεκτρικι παροχι ςτο φορτίο, ςε καμία περίπτωςθ.
• Η φπαρξθ δυο ανεξάρτθτων ςτοιχείων αποτελεί εφεδρεία (redundancy).
• Η αντικατάςταςθ του ςτοιχείου γίνεται εφκολα (ςτιριξθ ςε ράγα DIN)
• Περιζχει ςτοιχεία προςταςίασ 3Ph-G, N-G.
• Επιπλζον ςτοιχεία 3Ph-Ν είναι περιττά (ιςοδφναμο του Ph-G + G-N, εξάλλου ο Ν γειϊνεται ςτθν
είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ).
• Σα ςτοιχεία προςταςίασ περιζχονται ςε flame retardant πλαςτικό κιβϊτιο (polycarbonate) με βακμό
ςτεγανότθτασ ΙΡ67 (ΙΡ6Χ : Πλιρθσ προςταςία ςε ειςροι ςκόνθσ, ΙΡΧ7 : Προςταςία ςε εμβάπτιςθ ςε νερό ςε
βάκοσ 150mm)
• Προςταςίεσ ςε μεταλλικά κιβϊτια είναι επιρρεπείσ ςε διάβρωςθ (ειδικά ςε παρακαλάςςιο
περιβάλλον ι μετά από τραυματιςμό κατά τθν μεταφορά ι εγκατάςταςθ).
• Ο τυπικόσ βακμόσ προςταςίασ των μεταλλικϊν κιβωτίων του ανταγωνιςμοφ είναι ΙΡ65 (ι ΝΕΜΑ-4).
ΙΡΧ5 : προςταςία από ψεκαςμό νεροφ χαμθλισ πίεςθσ – δυο βακμίδεσ χειρότεροσ από ΙΡΧ7.
• Σα ςτοιχεία προςταςίασ ςτθρίηονται ςε ράγα DIN και αποκλείεται κάκε επαφι με ςθμεία υπό τάςθ.
• ε διατάξεισ του ανταγωνιςμοφ υπάρχουν γυμνζσ μπάρεσ και ακροδζκτεσ υπό τάςθ, προςτατευμζνεσ
πίςω από πλάκα Plexiglas. Αν θ πλάκα αφαιρεκεί ι ςπάςει υπάρχει κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ.

Η ππόηαζη ηηρ ΔΝΙΑ – MDSP-150 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
• Μπορεί να ςυνδεκεί ςε διανομι αςφαλιςμζνθ ςτα 100Α με καλϊδια ζωσ 35mm2 (καλφπτεται ζτςι θ
ςυντριπτικι πλειοψθφία των πικανϊν εγκαταςτάςεων).
• Για διανομζσ >100Α ι για ευκολία ςυντιρθςθσ μπορεί να παρεμβλθκοφν εν ςειρά αςφάλειεσ ι
μικροαυτόματοι ζωσ 100Α.
• Δυναμικότθτα ςτοιχείων προςταςίασ 150κΑ (8/20μs) για Ph-G & N-G.
• Πιςτοποίθςθ κατά:
• UL 1449 2nd Ed.
• IEC 61643 -11 Class II
• BS 6651 Annex C
• IEEEC62.41
• Παραμζνουςα τάςθ 600V @ 5KΑ – 8/20μs.
• Χρόνοσ απόκριςθσ <10ns.
• Λειτουργία -400C - +700C
• Ενδείξεισ:
• τοιχεία Ph-G, 2 πράςινα LEDs ΟΝ: Προςταςία 100%
• τοιχεία Ph-G, 1 πράςινο LED ΟΝ: Προςταςία 50%
• τοιχεία Ph-G, LEDs ΟFF: Προςταςία εκτόσ
• τοιχεία Ν-G, 2 κόκκινα LEDs ΟFF: Κανζνα πρόβλθμα
• τοιχεία Ν-G, 2 κόκκινα LEDs 1 ι 2 ΟΝ: Πρόβλθμα ουδετζρου (φπαρξθ τάςεωσ) – ΔΕΝ παρζχεται
από τον ανταγωνιςμό
• θματοδοςία: Μεταγωγικι επαφι ελεφκερθ τάςθσ

Πποζηαζίερ ηύπος Ράγαρ - SPM
Εγκακίςτανται ςε δευτερεφουςα διανομι ι ςτθν
κεντρικι διανομι μικρισ και χαμθλοφ κινδφνου
εγκατάςταςθσ
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ΔΝΓΔΙΞΗ ΚΑΛΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ
ΣΟΙΥΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΓΔΙΩΗ
ΗΜΑΣΟΓΟΙΑ
ΓΔΙΩΗ

Πποζηαζίερ ηύπος Ράγαρ - SPM ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
• Σεχνολογία varistor (διατίκεται και με Silicon Avalance Diodes - SAD).
• Περιζχει διάταξθ απόηευξθσ που απομονϊνει τθν προςταςία ςε περίπτωςθ αςτοχίασ. Δεν ενεργοποιείται θ
κεντρικι αςφάλεια ι αποηεφκτθσ του πίνακα. Δεν διακόπτεται θ παροχι ςτο φορτίο.
• Κάκε ςτοιχείο ζχει ζνδειξθ καλισ λειτουργίασ.
• Τπάρχει θ δυνατότθτα τθλεζνδειξθσ τθσ καλισ λειτουργίασ τθσ προςταςίασ (μεταγωγικι επαφι ελεφκερθ
τάςθσ).
• τοιχεία προςταςίασ για Ph-G & N-G
• Κάκε προςταςία αποτελείται από τθ βάςθ που ςτθρίηεται ςτθ ράγα DIN και το ςτοιχείο προςταςίασ.
• Σο ςτοιχεία τοποκετείται κυλακωτά πάνω ςτθ βάςθ του. Είναι αδφνατο να τοποκετθκοφν ςτοιχεία φάςεωσ
ςτθ βάςθ του ουδετζρου και αντίςτροφα.
• Σα ςτοιχεία μποροφν να αντικαταςτακοφν υπό τάςθ και χωρίσ διακοπι του κυκλϊματοσ.
• Ζχουν διαςτάςεισ όςο ζνασ μικροαυτόματοσ. Μποροφν να εγκαταςτακοφν εφκολα ςε υπάρχοντεσ πίνακεσ.

Πποζηαζίερ ηύπος Ράγαρ - SPM ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

• Μπορεί να ςυνδεκεί ςε διανομι αςφαλιςμζνθ ςτα 65Α με καλϊδια ζωσ 35mm2 .
• Δυναμικότθτα ςτοιχείων προςταςίασ 40kΑ (8/20μs) για Ph-G & N-G.
• Πιςτοποίθςθ κατά:
• IEC 61643 -11 Class II
• BS 6651 Annex C
• Παραμζνουςα τάςθ < 1kV @ 5KΑ – 8/20μs.
• Χρόνοσ απόκριςθσ <10ns.
• Λειτουργία -400C - +700C
• Ενδείξεισ:
• τοιχεία Ph-G & N-G Πράςινθ ζνδειξθ: Προςταςία 100%
• τοιχεία Ph-G & N-G Κόκκινθ ζνδειξθ: Αντικατάςταςθ
• θματοδοςία: Μεταγωγικι επαφι ελεφκερθ τάςθσ

Πποζηαζίερ Σηλεπικοινωνιών, ημαηοδοζίαρ
Ενόρ ζεύγοςρ RJ11

Ενόρ ζεύγοςρ καλωδιωμένο

Δύο ζεςγών πάγαρ

Δέκα ζεςγών για LSA+

Γςναμικόηηηαρ 10kA

Ενόρ ζεύγοςρ

CCTV & Video

RS422

Γιαηάξειρ Πποζηαζίαρ Υαμηλήρ Σάζηρ

- Δεστερεύον Μεταστηματιστή(LVA - 440)

LVA – 440 - Υαπακηηπιζηικά
• Κατάλλθλο για εφαρμογζσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου.

• Σάςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ 440V.
• Σεχνολογία varistors (περιζχουν 1 διςκίο).
• υμβατό κατά IEC 61643-1 (Class II)
• Ονομαςτικό ρεφμα εκφόρτιςθσ Ιn : 10κΑ (δοκιμι ςε πλιρθ ςειρά duty test).

• Μζγιςτο ρεφμα εκφόρτιςθσ

Ιmax : 40κΑ.

• Παραμζνουςα τάςθ (χωρίσ καλωδίωςθ)
• 1.26KV 1KA
• 1.32KV 2KA
• 1.44KV 5KA
• 1.60KV 10KA
• 1.79KV 20KA

• αφισ ζνδειξθ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ και ανάγκθσ αντικατάςταςθσ.
Κανονική λειηοςπγία

• Λ
Ανηικαηάζηαζη

LVA – 440 - Άλλερ Δθαπμογέρ

ΠΑΡΟΥΔ ΑΠΟ ΔΝΑΔΡΙΑ ΓΙΚΣΤΑ

Διαδοχικζσ Διατάξεισ Προςταςίασ - Ερωτιματα
• Η προςταςία ΜΣ ςτο πρωτεφον του Μ/ επαρκεί για τθν προςταςία του εξοπλιςμοφ ΧΣ?
• ΟΧΙ !.
• Η προςταςία Μ/Σ προςτατεφει μόνο τον Μ/.
• Η διθλεκτρικι αντοχι του Μ/ είναι τυπικά τθσ τάξθσ των 5-10kV. Η διθλεκτρικι αντοχι
του εξοπλιςμοφ είναι τθσ τάξθσ των 1-1.5kV (ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ – πχ mil.specs ζωσ 4kV).
• Η προςταςία ΧΣ ςτο δευτερεφον του Μ/ επαρκεί για τθν προςταςία του εξοπλιςμοφ ΧΣ?
• ΟΧΙ ! (εφόςον ο Μ/Σ βρίςκεται ςε απόςταςη >10m από τη διανομή Χ/Τ ).
• Η παραμζνουςα τάςθ τθσ προςταςίασ μπορεί να ανακλαςκεί ςτθν είςοδο τθσ διανομισ
Χ/Σ και μετά από ςυμβολι να διπλαςιαςθεί, ςυνεπϊσ να υπερβεί τθν διθλεκτρικι
αντοχι του εξοπλιςμοφ.
• Η προςταςία ΧΣ ςτον πίνακα διανομισ επαρκεί για τθν προςταςία του εξοπλιςμοφ?
• ΝΑΙ ! εφόςον ο προςτατευόμενοσ εξοπλιςμόσ βρίςκεται ςε λιγότερο από 10m.
• ε αντίκετθ περίπτωςθ ςυνιςτάται θ εγκατάςταςθ πρόςκετθσ προςταςίασ, πχ varistors
ράγασ ( ςυμβατά κατά IEC 61643 Class II και Class III).

Πποζηαζία ΥΣ

Φοπηίο
Παπαμένοςζα ηάζη /
Γιπλαζιαζμένη μεηά
από ανάκλαζη &
ζςμβολή

Παπαμένοςζα ηάζη
πποζηαζίαρ
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