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WPROWADZENIE.
WEWNĄTRZOBIEKTOWE
WYRÓWNYWANIE POTENCJAŁÓW
Kompleksowy system ochrony elektrycznej składa się
z: uziemienia, ochrony odgromowej, ochrony przeciwprzepięciowej i wyrównania potencjałów – krytycznych elementów obiektów dedykowanych telekomunikacji i przetwarzaniu danych.
Budniok Technika i ERICO oferują całościowe rozwiązanie
m.in. takich problemów, jak: szumy elektryczne, indukowane przez wyładowania atmosferyczne napięcia i przepięcia wywoływane przez przełączanie urządzeń w sieci
elektrycznej. Jest ono częścią tzw. planu sześciopunktowego. Rozwiązanie to nie tylko spełnia wymagania norm, ale
również wykracza poza standardowe oczekiwania Klienta.

Rozwiązania dla telekomunikacji i centrów przetwarzania
danych można podzielić na 5 elementów:
1. Wewnątrzobiektowe wyrównywanie potencjałów,
2. Uziemienia obiektów,
3. Ochronę przepięciową linii elektrycznych,
4. Ochronę przepięciową linii sygnałowych,
5. Ochronę odgromową.
Na dalszych – przykładowych rysunkach układów zaznaczono na: zielono – uziemienie i wyrównanie potencjałów,
czerwono – linie elektryczne, niebiesko – linie sygnałowe,
pomarańczowo – instalację odgromową.

OCHRONA WNĘTRZA

1.
2.
3.

4.

E

ROZWIĄZANIA:
1. Szyny wyrównawcze i izolatory
2. Połączenia elastyczne
3. Ochrona przeciwprzepięciowa
A
4.B Wyrównanie potencjałów
w podłodze technicznej
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UZIEMIENIE
OBIEKTÓW

6.
1.
4.

E

E

7.
ROZWIĄZANIA:
1. Uziemienia pionowe
2. Uziemienia poziome – przewodniki
3. GEM – materiał ulepszający jakość uziemienia
4. Połączenia egzotermiczne
5. Uchwyty do masztów i ogrodzeń
6. Ochrona przeciwprzepięciowa
(przewody koncentryczne, linie sygnałowe, PoE)
7. PEC – uziomowy zacisk wyrównania potencjałów
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5.
2.

3.

OCHRONA ODGROMOWA
– WIEŻE I INSTALACJE ANTENOWE
NA BUDYNKACH
Wyładowania atmosferyczne uderzające w obiekty telekomunikacyjne nie są czymś rzadkim. Tradycyjne podejście dotyczące
ochrony odgromowej zakłada: zwód pionowy na szczycie wieży
telekomunikacyjnej i dedykowany zwód odprowadzający, będący gołym przewodnikiem, galwanicznie związany z chronionym
obiektem. Alternatywą jest zastosowanie separowanego zwodu
pionowego i dedykowanego separowanego (niskoimpedancyjnego) zwodu odprowadzającego ISODC. W takim przypadku
instalacja odgromowa nie jest galwanicznie związana z chronio-

nym obiektem, przez co redukowane jest na nim ryzyko przepięć.
Trzecią opcją jest wykorzystanie Zwodu Nowej Generacji Dynasfera, opierającego się na metodzie CVM – dającego dodatkowe 88% szans na przechwycenie wyładowania atmosferycznego
w promieniu 45 m izolowanego zwodu odprowadzającego ERICORE.
W każdym przypadku konieczne jest zastosowanie właściwej
ochrony przeciwprzepięciowej nadanym obiekcie.

OCHRONA ZEWNĘTRZNA

4.

1.

Dynasfera
(System 3000)

2.

ERICORE

ISODC

Tradycyjny

Tradycyjny

ROZWIĄZANIA:

3.

www.budniok.pl

1. Zwód pionowy:
a. tradycyjny
b. Dynasfera (System 3000)
2. Zwód odprowadzający:
a. tradycyjny (aluminiowy, miedziany)
b. niskoimpedancyjny ISODC
c. niskoimpedancyjny ERICORE
3. Licznik wyładowań
4. Maszt FRP
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Możliwe jest także wykorzystanie instalacji telekomunikacyjnej – antenowej instalacji dachowej (lub wieży) – jako instalacji odgromowej przy zastosowaniu właściwych ochronników

przepięciowych na wejściu linii elektrycznych i sygnałowych
do budynku. W takim wypadku zwody odprowadzające nadal
są potrzebne, co prezentują poniższe schematy.

zwód pionowy
wzmocniony
słup z włókna
szklanego

zwód pionowy

połączenie z systemem
ochrony odgromowej

wzmocniony słup
z włókna szklanego
antena mikrofalowa

antena RF

szyb
windowy

parapet

rozdzielnia
nadajniki RF

główna szyna uziemiająca dla
urządeń telekomunikacyjnych
szyna uziemiająca do
ochrony odgromowej

antena RF
szyna uziemiająca
do instalacji odgromowej
główna szyna
uziemiająca
przewód
łączący

antena RF

zwód pionowy
do uziemienia

Zabezpieczanie budynków z dachowymi instalacjami antenowymi jest analogiczne do zabezpieczeń odgromowych stosowanych
w szczególności na wieżach.
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szyna uziemiająca do
instalacji odgromowej

WYBRANE
PRODUKTY
SZYNY WYRÓWNAWCZE I IZOLATORY

Odpowiednie połączenie jest kluczowe dla zapewnienia powierzchni ekwipotencjalnej pomiędzy układem uziemienia
i urządzeniami w przypadku awarii lub przejściowych warunków
niestabilnych. Powierzchnia ekwipotencjalna gwarantuje w tych
sytuacjach różnicę napięcia bliską zeru i ochronę osób oraz wyposażenia. Obecnie najczęściej stosowanymi produktami są szyny uziemiające lub wyrównawcze. Szyny uziemiające zapewniają
praktyczne, jednopunktowe rozwiązanie w zakresie uziemienia
i wyrównania. Przewody można przyspawać do szyny z zastosowaniem połączeń egzotermicznych ERICO CADWELD lub zamontować mechanicznie z zastosowaniem zaczepów.
Firma Budniok Technika projektuje i produkuje również szyny
niestandardowe. Ponadto gama produktów obejmuje także szyny
TMBG, spełniające wymogi normy TIA/EIA® 607 oraz zalecenia
BICSI®. Nasz obwodowy system szyn umożliwia szybką i prostą
instalację uziemiających układów typu halo oraz innych.

www.budniok.pl

WŁAŚCIWOŚCI:
• Zgodność z zaleceniami TIA-607-C i z BICSI®.
• Spełnia wymogi norm NEMA®.
• Dostępne są zestawy przyłączeniowe do szyn
zbiorczych, umożliwiające ich przedłużanie.
• Materiał: miedź lub miedź cynowana.
• Szyny oferowane w wersjach ustandaryzowanych lub
wykonywane wg specyfikacji Klienta (bez minimów
logistycznych).
• Dostępne w wersji z odłącznikiem lub jako sam odłącznik.
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POŁĄCZENIA ELASTYCZNE I ERIFLEX

1. Połączenia elastyczne
izolowane – IBSB i IBSBR
IBSB/IBSBR jest idealnym elastycznym zamiennikiem giętkiego
przewodu, gotowym do instalacji od razu po wyjęciu z o p a k o wania. Rozwiązanie zostało zaprojektowane przede wszystkim
do przyłączania kompaktowych bezpieczników, zwłaszcza tych
najpopularniejszych na rynku. Połączenie to nie wymaga do
zastosowania żadnych specjalistycznych akcesoriów – można
je wpiąć w instalację, bezpiecznik, szynę czy inny punkt. IBSB/
IBSBR są dostępne w wariantach o przekrojach poprzecznych
od 25 do 240 mm², długościach od 230 do 1030 mm (9.06” to
40.55”) i o wytrzymałości na natężenie od 80 do 350 A dla miedzi cynowanej i od 400 do 630 A dla gołej miedzi.

umożliwia użytkownikom redukcję wagi i rozmiaru instalacji elektrycznej poprawiając jej estetykę, zwiększając wygodę
montażu, użytkowania i serwisowania.

Połaczenia te są produkowane w certyfikowanym (ISO 9001),
zautomatyzowanym zakładzie. IBSB/IBSBR jest pleciony z wysokiej jakości miedzi, by zapewnić wytrzymałe niskonapięciowe połączenie o maksymalnej elastyczności, która gwarantuje
kompaktową aplikację elementów w obwodach. IBSB/IBSBR

Wykonywane również wg specyfikacji Klienta.

IBSB/IBSBR posiada prefabrykowane otwory montażowe
w zintegrowanych zakutych końcówkach. Dzięki temu całość
osprzętu jest gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymaga
żadnych zabiegów na miejscu montażu, a także jest odporna na
niekorzystny wpływ środowiska, wibracje i inne czynniki mechaniczne. Izolacja połączeń elastycznych jest wykonana z wysoko
wytrzymałego PVC o właściwościach samogasnących.

2. Połączenia
elastyczne nieizolowane
Elastyczne połączenia nieizolowane i opaski elastyczne są
sprawdzonym rozwiązaniem do systemów uziemienia i wyrównania potencjałów, w których wymagana jest wytrzymałość
i elastyczność.
Połączenia posiadają prefabrykowane otwory montażowe w zintegrowanych zakutych końcówkach, dzięki czemu całość osprzętu jest gotowa natychmiastowego użycia, nie wymaga żadnych
zabiegów na miejscu montażu, a także jest odporna na niekorzystny wpływ środowiska, wibracje i inne czynniki mechaniczne.
SPECYFIKACJA:
• Materiał: miedź lub miedź cynowana.

WŁAŚCIWOŚCI:
• Szeroka gama dostępnych przekrojów poprzecznych od 6
do 100 mm² i długości od 100 do 500 mm.
• Zintegrowana zakuta końcówka przyłączeniowa z prefabrykowanym otworem, wykonana z takiego samego
materiału jak całość.
• Odpornoś na wibracje, czynniki mechaniczne, wodę
i niekorzystny wpływ środowiska – co obniża koszty
serwisowania i utrzymania.
• Mniejsze wymiary i waga instalacji, oszczędność materiału, prostszy montaż, użytkowanie i serwisowanie.

• Maks. temp. pracy: 105°C.

• Gwarantowana niższa impedancja połączenia
w porównaniu do rozwiązań zaciskanych.

• Zgodność z normami: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1
(i odpowiednimi normami krajowymi).

• Gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania.

Wykonywane również wg specyfikacji Klienta.

• Łatwe w montażu, nie wymaga dodatkowego osprzętu.
• Rekomendowane przez dyrektywy EMC/EMI.
• Zgodność z EAC i RoHS.
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3. Połączenia elastyczne
do połączeń wyrównawczych
WŁAŚCIWOŚCI:

SPECYFIKACJA:

• Gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania.

• Materiał: miedź cynowana.

• Prefabrykowane w żądanych długościach.

• Maks. temp. pracy: 105°C.

• Niedrogie, a dodatkowo zapewniające oszczędność
czasu ze względu brak konieczności zakucia
końcówek na miejscu instalacji.
• Zapewnia bardzo dobre i odpowiednio duże miejsce.

4. Elastyczne szyny prądowe
i wyrównawcze – ERIFLEX FLEXIBAR
ERIFLEX FLEXIBAR to elastyczne szyny prądowe – bezpośrednie zamienniki kabli do rozwiązań niskonapięciowych. Posiadają przekrój poprzeczny od 27 do 1200 mm2, co gwarantuje
możliwość pracy z prądem od 125 do 2800 A. Są produkowane
w certyfikowanym (ISO 9001), zautomatyzowanym zakładzie.
Wytrzymałe niskonapięciowe połączenie o maksymalnej elastyczności.
Izolacja połączeń elastycznych jest z wysokowytrzymałego PVC
lub sylikonu o właściwościach samogasnących. Powłoka izolacji jest żłobiona od wewnątrz. Zmniejsza to powierzchnię styku
przewodnika i izolatora do 20%, co dodatkowo zwiększa ochronę, ale również ułatwia gięcie ERIFLEXA, a tym samym montaż.

Wszystkie przewodniki ERIFLEX FLEXIBAR mogą być zginane,
skręcane lub składane z bardzo małymi promieniami. Przekrój
poprzeczny pozostaje niezmienny, co ma duże znaczenie dla
skuteczności i trwałości zaprojektowanej w ten sposób instalacji. ERIFLEX FLEXIBAR pozostawiają daleko w tyle rozwiązania
tradycyjne.
Otwory montażowe w ERFLEX FLEXIBAR wykonuje się po ich
właściwym przypasowaniu do montażu. Nie stosuje się żadnych
zacisków innego osprzętu montażowego. Budowa instalacji jest
łatwa, szybka, a całość trwała mechanicznie i skuteczna elektrycznie.

Łatwe formownie nawet największych ERIFLEXÓW niezwykle
ułatwia montaż instalacji i poprawia jej estetykę, a dzięki temu
także poprawia komfort użytkowania i serwisowania całości.

www.budniok.pl

|9

UZIEMIENIA

1. Uziemienia pionowe

Miedziowane pręty uziemiające ERICO zapewniają najwyższy
poziom jakości spośród wszystkich prętów uziemiających, które
są dziś dostępne na rynku. Ich powłoka ma minimum 254 μm
miedzi. Stosujemy unikalny proces produkcyjny, w trakcie którego pręty stalowe są rozciągane do odpowiedniego wymiaru
przed rozpoczęciem procesu miedziowana. Dzięki temu uzyskujemy prostszy i twardszy rdzeń stalowy, który ułatwia instalację.
Firma ERICO wykorzystuje proces ciągłego powlekania elektrolitycznego rdzenia stalowego. Dzięki temu następuje trwałe
wiązanie molekularne gwarantujące niezawodne działanie przez
wiele dziesięcioleci. Nasz nowoczesny zakład, działający zgodnie
z normami ISO, wytwarza gotowe wyroby o stałym, wysokim poziomie jakości. Są one używane w milionach instalacji na całym
świecie.
SPECYFIKACJA:
• Materiał: stal miedziowana.
• Wytrzymałość na rozciąganie: 552 MPa min.
• Powłoka: 254 μm miedzi.
• Średnice: 5/8” i 3/4”.

WŁAŚCIWOŚCI:
• Gwinty walcowane na zimno o ciągłym, nieprzerwanym
przebiegu ziarna pozwalają zachować powłokę miedzianą
oraz są wytrzymalsze od gwintów ciętych.
• Elektrolityczna powłoka miedziana o czystości 99,9%.
• Wiązanie molekularne z niklowanym rdzeniem stalowym
o wysokiej wytrzymałości.
• Pręty mają rdzeń i końcówkę ze stali wysokowęglowej,
która zapewnia większy poziom wytrzymałości podczas
wbijania.
• Powłoka miedziana nie pęka w przypadku zagięcia lub
rozdarcia podczas wbijania.
• Minimalna powłoka miedziana 254 μm na prętach zgodna
z UL® 467.
• Nazwa ERICO, długość, średnica oraz numer części są
wytłoczone w odległości 12” od fazowanego końca.
• Logo UL oraz numer kontrolny (jeżeli dotyczy) są wytłoczone na każdym z prętów w celu ułatwienia inspekcji
i instalacji.

W ofercie dostępne są również pręty cynkowane ogniowo, a także czysto miedziane lub nierdzewne.

2. Materiał ulepszający
jakość uziemienia – GEM
Materiał ulepszający jakość uziemienia (Ground Enhancement
Material – GEM) ma doskonałe właściwości przewodzące, dlatego rozwiąże nawet najtrudniejsze problemy związane z uziemieniem. To idealny materiał do stosowania w obszarach o niskiej
przewodności, takich jak kamienisty grunt, górskie szczyty czy
piaszczysta gleba. GEM znacząco redukuje wyniki pomiarów rezystancji uziemienia i impedancji. Dodatkowo materiał ten umożliwia też redukcję wielkości systemu uziemienia w przypadkach,
w których tradycyjne metody nie zapewniają satysfakcjonujących
rezultatów. Po zainstalowaniu nie wymaga obsługi, okresowego
ładowania ani obecności wody do zachowania przewodności.
Zgodność GEM z wymaganiami normy PN-EN 62561-7 została
potwierdzona badaniami niezależnych firm. W tej normie są po-
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dane kryteria referencyjne dotyczące parametrów elektrycznych
i korozyjnych dla materiałów poprawiających jakość uziemień,
które nie były dotychczas dostępne na rynku.
Firma ERICO oferuje kalkulator GEM podający wartości rezystywności dotyczące najczęstszych zastosowań GEM. Dzięki
temu można oszacować ilość tego materiału wymaganą w przypadku konkretnej instalacji.
Program jest dostępny pod adresem:
www.budniok.pl/GEM-kalkulator

WŁAŚCIWOŚCI:
• Po osadzeniu utrzymuje stałą rezystancję przez cały okres
eksploatacji systemu.

płukiwania, zawartości siarki oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony środowiska.

• Doskonałe wyniki we wszystkich typach gruntu, nawet
podczas suszy.

• Zgodność z metodą badania 1311 procedury wypłukiwania właściwości toksycznych (TCLP) Agencji Ochrony
Środowiska Stanów Zjednoczonych (Environmental Protection Agency – EPA).

• Nie wymaga okresowego ładowania ani rozmieszczania.
• Do utrzymania przewodności nie jest potrzebna woda.
• Pełne wiązanie w ciągu 3 dni, pełne utwardzenie w ciągu
28 dni.
• Nie ulega rozpuszczeniu, rozkładowi ani wypłukiwaniu
wraz z upływem czasu.

• Możliwość instalacji w rowie lub z wypełnieniem pręta
uziemiającego.
Więcej informacji na stronie www.budniok.pl

• Nie koroduje.
• Zapobiega aktom wandalizmu i kradzieży – przewody jest
bardzo trudno wyjąć po zabudowaniu.
• Łatwe do przenoszenia worki lub wiaderka – 11,5 kg.
• Jednoosobowa instalacja.
• Przewyższa wymagania IEC® 62561-7, które stanowią
punkt odniesienia dla przepisów dotyczących korozji, wy

3. Połączenia egzotermiczne

Molekularny sposób łączenia przewodników w systemach uziemienia zapewnia znakomite właściwości elektryczne (znikome
opory przejścia). Wysoka jakość i trwałość mechaniczna gwarantuje niezawodne funkcjonowanie połączenia przez wiele lat. System umożliwia łączenie dowolnych przewodników metalowych
o wysokiej temperaturze topnienia bez ryzyka powstawania

www.budniok.pl

ogniw galwanicznych i uszkodzeń mechanicznych z powodu pracy uziemienia czy oddziaływania środowiska.
Połączenia wykonuje się na budowie, w dedykowanych do dowolnego układu przewodników grafitowych formach.
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4. Zacisk wyrównania
potencjałów – PEC
Zadaniem zacisku jest połączenie w warunkach udarowych poszczególnych sekcji uziemienia, w typowych warunkach zwykle
są odseparowane. Umożliwia to wyrównanie się potencjałów
w całym układzie uziemiającym.

WŁAŚCIWOŚCI:
• Gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania.
• Prefabrykowane w żądanych długościach.
• Niedrogie, a dodatkowo gwarantujące oszczędność czasu ze względu na brak konieczności zakucia końcówek na
miejscu instalacji.
• Zapewnia bardzo dobre i odpowiednio duże miejsce styku
z łączoną powierzchnią.
• Zgodność z RoHS.

ZWODY NISKOIMPEDANCYJNE
(IZOLOWANE)
1. ISODC
Isolated Downconductor (ISODC). To specjalistyczny przewód
odprowadzający do zastosowań w układach odgromowych.
Może być narażony na prąd impulsowy przekraczający 100 kA
i napięcia sięgające 700 kV. ISODC został opracowany i przetestowany pod kątem zachowania odstępu separacyjnego oraz
ochrony przed iskrzeniem. Półprzewodząca powłoka zewnętrzna minimalizuje gradient napięcia podczas uderzeń piorunów.
ISODC jest dostępny w wersji z rdzeniem miedzianym lub aluminiowym.

WŁAŚCIWOŚCI:
• Zapewnia ochronę wyposażenia przed iskrzeniem w przypadku uderzenia pioruna – dzięki izolacji układu odgromowego i zapewnieniu odpowiedniego odstępu bezpieczeństwa.
• Dostarczany z fabrycznym zakończeniem górnym i materiałami do instalowanego w obiekcie zakończenia dolnego.

2. ERICORE
Izolowany przewód doziemny ERICO ERICORE zapewnia uziemienie o niskiej impedancji, odprowadzając prąd ze zwodu do
układu uziomowego bez generowania wysokich napięć. W celu
ograniczenia ryzyka niebezpiecznych iskrzeń (odbicia) przewód
doziemny należy poprowadzić po trasie (trasach) możliwie jak najbardziej prostej (prostych), bez ostrych zagięć i punktów powodujących obciążenia, gdzie dochodzi do zwiększenia indukcyjności,
a co za tym idzie impedancji.
Przewód doziemny ERICO ERICORE powstał w wyniku zakrojo-
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nych na szeroką skalę badań nad potencjalnym wzrostem napięcia
w elementach konstrukcyjnych pod wpływem uderzenia pioruna.
Przewód jest produkowany ze starannie wybranych materiałów
dielektrycznych, które zapewniają równowagę pojemnościową
i integralność izolacji w warunkach wysokiego obciążenia. Przewód ERICO ERICORE charakteryzuje się wyjątkową zdolnością
odprowadzania prądu wyładowczego, a połączenia wyrównawcze
minimalizują zagrożenia dla budynków, znajdujących się w nich
osób i wyposażenia elektronicznego..

UCHWYTY
1. Uziemiający element odsuwający
do masztów telekomunikacyjnych – ETMAGS
Układ uziemienia większości komponentów masztów telekomunikacyjnych składa się z przewodów miedzianych podłączonych do szyny uziemiającej – zamontowanej na samym
maszcie. W wielu przypadkach przewód jest zbyt długi, co
może powodować zwiększenie rezystancji układu uziemienia.
Grounding Standoff for Telecom Towers zapewnia bezpośrednie połączenie uziemiające wieży charakteryzujące się niską
impedancją. Dzięki niewielkim rozmiarom i unikatowemu rozwiązaniu umożliwiającemu bezpośredni montaż można je stosować w pobliżu wzmacniaczy, anten i innych urządzeń.

WŁAŚCIWOŚCI:
• Zapewnia bezpośrednie połączenie uziemiające masztu
o niskiej impedancji.
• Gwarantuje szybki montaż.
• Kompaktowa budowa sprawia, że jest odpowiedni
do zastosowań w ograniczonych przestrzeniach.
• Dostępne w wersji cynowanej – ograniczenie problemów
wynikających z zastosowania różnych metali.
• 6 punktów mocowania za pomocą elementów TIA z 2
otworami.

2. Klamra ogrodzeniowa
SPECYFIKACJA:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Materiał: brąz; stal nierdzewna 304 (EN 1.4301).

• Wygląd zniechęcający do kradzieży.

• Wykończenie: cynowane.

• W zestawie z osprzętem ze stali nierdzewnej.
• Cynkowanie minimalizuje ryzyko korozji.
• Klamra mieści przewód ułożony równolegle lub
pod kątem prostym względem rury.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

1. Ochronniki przeciwprzepięciowe
panelowe – TDX
Ochronniki z oferowanej przez firmę ERICO gamy zabezpieczeń paneli z funkcją odróżniania przebiegu nieustalonego są przeznaczone do stosowania jako podstawowa
ochrona. Rozwiązania te są tworzone z myślą o stosowaniu
jako zabezpieczenia sprzętu. Mają także zapewniać długą żywotność nawet w przypadku największych przepięć.

WŁAŚCIWOŚCI:
• Wśród rozwiązań związanych z bezpieczeństwem znajdują się: technologia TD zabezpieczenie termiczne oraz
zamknięte bezpieczniki topikowe.
• Kompaktowa obudowa NEMA®-4 umożliwia montaż
podtynkowy lub w ograniczonej przestrzeni.
• Rozwiązanie jest dostępne w wersjach o różnym napięciu
roboczym – pasuje do większości często stosowanych instalacji rozdzielania mocy.

www.budniok.pl

• Certyfikat zgodności z normami CE, UL® 1449, wydanie 3.
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2. Filtry redukujące prąd
udarowy serii N – SRF
Filtry redukujące prąd udarowy stanowią połączenie układu
odprowadzania dużego prądu udarowego z układem filtrowania tego prądu, dzięki czemu doskonale nadają się do używania
jako zabezpieczenia główne. Zastosowany w nich wydajny dolnoprzepustowy układ filtrujący zapewnia znaczne ograniczenie
zjawiska wzrostu napięcia oraz wartości napięcia przepuszczanego, istotnie zmniejszając ryzyko fizycznego uszkodzenia sprzętu.
Wykorzystana w nich technologia TD sprawia, że są one bardzo
odporne na tymczasowe przepięcia występujące w układach zasilania prądem przemiennym. Zgodność z normami IEC stanowi
gwarancję maksymalnej wydajności oraz bezpieczeństwa.

Technologia TD
Aby sprostać podstawowym wymaganiom wydajnościowym,
przedłużyć okres użytkowania ochronników przeciwprzepięciowych i zapewnić większe bezpieczeństwo w rzeczywistych warunkach, ERICO opracowało Technologię Rozróżniania Napięć
Przejściowych (TD). Technologia ta umożliwia aktywne badanie
i rozróżnianie częstotliwości prądu co pozwala wykryć tymczasowe nadnapięcia oraz bardzo szybkie napięcia przejściowe występujące podczas przepięć powodowanych przez wyładowania
atmosferyczne lub przepięcia łączeniowe. W momencie wykrycia
częstotliwości przejściowych aktywuje się opatentowany szybki
przełącznik, zapewniając w ten sposób skuteczną ochronę ograniczającą wartość napływającego napięcia przejściowego. Układ
sterujący pracą szybkiego przełącznika sprawia, że ochronnik

WŁAŚCIWOŚCI:
• Wysokowydajne zabezpieczenie obejmujące iskiernik
i funkcję odróżniania przebiegu nieustalonego (TD).
• Dzięki odporności na duże przepięcia rozwiązanie to
sprawdza się idealnie w przypadku ochrony przyłączy.
• Zmniejsza napięcia przepuszczane i szybkość wzrostu
napięcia (dv/dt) oraz pomaga zapewnić optymalną
ochronę urządzeń elektronicznych.
• Ponadprzeciętna niezawodność i uproszczona konstrukcja.
• Diody stanu umieszczone na panelu przednim i wewnętrzne diody diagnostyczne tworzą kompleksowe
rozwiązanie wskaźnikowe.

przepięciwprzepięciowy nie zostanie zniszczony na skutek działania długotrwałego, ale ograniczonego nadnapięcia przejściowego o częstotliwości 50 lub 60 Hz. Jest to sytuacja, w której tradycyjne urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej – wyposażone
jedynie w warystory – już zaczną funkcjonować, podejmując próbę zwarcia wartości. Może to prowadzić do zagrożenia pożarowego, uszkodzeń technologicznych i nieodwracalnego zużycia
ochronnika. Natomiast w przypadku ochronników wyposażonych
w technologię TD urządzenie może działać nieprzerwanie, zapewniając skuteczną ochronę przed faktycznymi nadnapięciami
i przepięciami – pomimo wcześniejszych długotrwałych przeciążeń.

Reakcja technologii tradycyjnej
1. Chwilowe
przetężenia
i zwarcie do
ok. 600 V.

2. Przekroczony próg nadnapięcia – zabezpieczenie próbuje
wykonać zwarcie, przegrzewa
się z powodu długiej ekspozycji
i ulega awarii.

3. Zabezpieczenie uległo awarii.
Urządzenie jest wystawione na
kolejne nadnapięcia przejściowe i zostaje uszkodzone.

Próg zwierania

1. Zakłócenia 2. Wysokie
3. Zakłócenia
problemy związane
z zasilaniem
impulsowe.Typowe
nadnapięcie.
impulsowe.

Rozwiązanie wykorzystujące
technologię TD

Technologia TD zapewnia
nieprzerwaną ochronę
– nawet po wystąpieniu nadnapięć.
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1. Obwód rozróżniający wykrywa
nadnapięcie
przejściowe, a
szybki przełącznik
przejściowe nadnapięcie zwierające.

2. Zabezpieczenie
nie podejmuje próby
zwierania napięcia
zasilającego.

3. Zabezpieczenie
nadal działa
i zwiera nadnapięcie
przejściowe.

3. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
do instalacji telekomunikacyjnych – TSP
WŁAŚCIWOŚCI:
• Tanie rozwiązanie, przeznaczone do stosowania na telekomunikacyjnych stacjach bazowych.
• Solidna obudowa jest odporna na ciężkie warunki
środowiskowe.

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe przewodów
koncentrycznych (współosiowych)
SPECYFIKACJA:
• Maks. prąd wyładowczy (Imax), na tryb: 20 kA 8/20 μs.

WŁAŚCIWOŚCI:
• Prosta instalacja polegająca na podłączeniu do gniazda.

• Pojemność: 1,5 pF.

• Rozwiązanie dostarczane wraz ze wspornikiem montażowym i uziemieniem w postaci cienkiego drutu połączeniowego.

• Rezystancja izolacji: 10 GΩ.

• Niewielkie straty na wejściu i powrocie.

• Żywotność impulsu A prąd: 400 A 500 A 10/1000 μs.

• Szeroki zakres częstotliwości roboczej.

• Częstotliwość: 0–3 GHz.

• Klasyfikacja obudowy: IP 20; NEMA®-1.

5. Ochronnik do linii szybkiego
przesyłania danych
WŁAŚCIWOŚCI:
• Zabezpieczenie wielostopniowe z głównymi lub głównymi i dodatkowymi elementami zabezpieczającymi.
• Zabezpieczenie 10-parowe.

• Prosta instalacja w bloku rozłącznika Krone® LSA.
• Terminator linii danych (DLT) dostępny dla miejsc, w których wymagane są połączenia ze zwodami śrubowymi.

• Zapewnia zabezpieczenie w trybie L-L i L-PE
w ramach kompleksowej ochrony.

6. Zabezpieczenie dla zewnętrznych komponentów
lokalnej sieci komputerowej zasilanej przez sieć sygnałową (PoE)
WŁAŚCIWOŚCI:
• Rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania maksymalnie 2 urządzeń zasilanych w trybie PoE, takich jak kamery
systemu nadzoru, urządzenie abonenckie, światła drogowe itp.

• Kompaktowe rozwiązanie gotowe do wmontowania.

• Obudowa odporna na wpływ warunków atmosferycznych.

• Obudowa spełnia wymagania dotyczące odporności na
ciecze określone w normie UL® 497B.

www.budniok.pl

• Obsługuje szybkie sieci.
• Bocznik o niskiej pojemności, redukujący straty sygnałów.
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