
ЗДРАВЕЙТЕ,
Ако до преди няколко години се е приемало, че автоматичният прекъсвач осигурява достатъчна защита, 
то в днешно време това не е така. Наличието на много повече техника и електронни устройства в дома 
ни налага избор, и залагане на много повече защитни устройства.
В съвременната електрическа инсталация намират място редица устройства за защита на хората, 
инсталациите и чувствителната техника. Такива устройства са например защитите от пренапрежение и 
различни типове дефектнотокови защити.
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Основното предназначение на дефектнотоковата защита (ДТЗ) е да намали риска от поражения при
протичане на ток през човешкото тяло. Целта на защитата е да изключи веригата за време, по-малко от
необходимото за нанасяне на сериозни вреди върху човешкото здраве.

Според Наредба №3 диференциално-токова защита с чувствителност 30 mA
задължително трябва да се използва и в следните случаи: 

Чл. 1789. За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази за преносими електрически
уреди, се предвижда автоматично изключване на захранването (АИЗ) чрез защитен прекъсвач
(ЗП). На практика това са всички контактни излази с общо предназначение в жилищни сгради,
хотелски стаи, офиси, сервизни помещения и други
Чл. 1795. В сградите се използват ЗП тип "А", които се задействат както от променливи, така
и на пулсиращи токове, или тип "АС", които реагират само на променливи токове с нулева
последователност

Пораженията върху човек от електрически ток може да имат
фатални последици. При стойност над З0mA възниква сериозна
опасност от травми. Наблюдават се дихателни затруднения
поради респираторна парализа в човешкото тяло. Ток от 50mA
се приема за праг на необратима сърдечна фибрилация.
Продължителността на протичане на тока през тялото е основен
фактор за здравословния риск, както се вижда от графиката

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

 

Една от причините за възникване на пожар в сградите е именно нарушената изолация на
електрическата инсталация. Много честно в мястото на повредата протича ток на утечка към земя.
При стойност на този ток н�� утечка над 500mA, оголеният проводник и изолацията му се нагряват и
възниква сериозна опасност от пожар
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Дефектнотокова защита тип АС (чувствителност към променлив ток)

Тип АС е подходяща за консуматори със синусоидален ток на утечка при аварии.
Без наличието на хармоници и постояннотокови пулсиращи съставки. Този тип защита
намира приложение и при използването на електронни устройства, захранвани от мрежов

трансформатор. Типични консуматори от този вид са електронагревателните уреди и осветителните
уредби, без електронно регулиране на мощността и напрежението. 

В съвременните домакински електроуреди (перални, съдомиялни, сешоари, електронни зарядни
устройства и подобни), полупериода се формира с диоди или чрез електроника за контрол. В тези
случаи, няма гаранция, че ДТЗ тип AC ще изключи в случай на повреда. При честотни преобразуватели,
зарядни станции за електромобили и фотоволтаични системи, интегрираният диференциален токов
трансформатор се насища и изпълнителния механизъм не може да задейства превключвателя.

Препоръчително е дефектнотоковите защити тип АС  да се използват само за чисто активни товари.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

AR004203-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
2P, 30mA, Тип AC за бр.

AR006230-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 63A,
2P, 300mA, Тип AC за бр.

AR002103-- Дефектнотокова защита AMPARO 10kA, 25A,
4P, 30mA, тип AC за бр.

AR006130-- Дефектнотокова защита AMPARO 10kA, 63A,
4P, 300mA, тип AC за бр.
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Тип А (чувствителност към импулсен постоянен ток)

Тип А  е подходяща за консуматори със синусоидален ток на утечката. Работят коректно
при наличие на хармоници, пулсиращ постоянен ток или трионообразна форма на тока
на утечка, върху който има насложена постояннотокова съставка с големина до 6 mA с

произволна полярност.

ДТ3 от клас А защитават токови кръгове, захранващи компютърна и офис техника, димери за
регулиране на светлинния поток на осветителни източници, луминесцентно и LED осветление с
електронно регулиране, електродвигатели с тиристорно регулиране на оборотите, регулатори на
мощност и т.н.

Съгласно стандарт EN 61008-1, тестваният изключващ ток на утечка на ДТЗ от тип А е допустим при
коефициент по-висок от 1,4 пъти. При номинален ток на утечка от 30 mA, ДТЗ тип А трябва да изключи
при максимален остатъчен ток от 42 mA.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

AR052203-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 25A,
2P, 30mA, Tип A за бр.

AR054203-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
2P, 30mA, Tип A за бр.

AR054230-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
2P, 300mA, Tип A за бр.

AR054103-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
4P, 30mA, Tип A за бр.

AR056130-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 63A,
4P, 300mA, Tип A за бр.
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Тип F (чувствителност към импулсен постоянен ток и честоти до 1kHz)

Покриват напълно характеристиките на дефектнотоковите защити тип А. В допълнение
към изброените характеристики, ДТЗ тип F защитава от импулсен променлив и
постоянен ток, при стандартна честота на захранващата мрежа, и при мрежи със

смесени честоти до 1kHz. Постоянните импулсни токове на утечка до10 mA не влияят на изключването
на защитата.  

Тези дефектнотокови защити се използват особено в приложения
с моно��азни честотни преобразуватели с двуимпулсен мостов
изправител, някои от които са инсталирани в съвременни перални
машини, сушилни и климатични системи
Тип F осигурява усъвършенствана защита, когато се използват
вериги с включени електронни устройства

Тип AV (чувствителност към импулсен постоянен ток)

Този тип ДТЗ са специализирана версия за защита на зарядни станции на електрически
превозни средства. Както при фотоволтаичните системи, така и тук има вероятност за
грешни сработвания, тъй като превозните средства имат автономни DC батерии. ДТЗ от

тип AV не сработват при токове на утечка с пулсиращ или ток със силно изразена постояннотокова
съставка по-малка или равна на 6 mA.

Както е описано по-горе, импулсни токове до 10 mA не трябва да
влияят на дефектнотокови защити тип А. При инсталиране на ДТЗ
тип АV, след ДТЗ тип А , се гарантира селективнос
Намират приложение при стандартни и бързозарядни станции за
електромобили
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Тип B (пълна чувствителност)

Тип В са подходящи в инсталации с променлив ток на утечка с честота до 1000
Hz. Защитават от токове на утечка в резултат на мощни еднофазни и  трифазни
изправителни схеми; синусоидален и/или пулсиращ ток със силно изразена

постояннотокова съставяща. 

Този тип дефектнотокова защита открива токове на утечка, които не преминават през нулевия момент
на токовата синусоида. Устройствата са предназначени за използване в еднофазни и многофазни
мрежи с променлив ток. За такъв тип защити е характерно, че трябва да бъдат проверени функцията тип
B и функцията тип A. Това обикновено се отбелязва с два символa на самата дефектнотокова защита.

Съгласно стандарта, токът на изключване в областта на пулсиращ или ток със силно изразена
постояннотокова съставка, може да съответства на два пъти номиналния ток на повреда, т.е. 60 mA за
ДТЗ с номинален ток на утечка 30 mA. ДТЗ тип B могат се използват за защита на инсталации за
зареждане на електромобили или фотоволтаични инсталации. Приложими са в случаите, когато не е
предвидена друга предпазна мярка в зарядната станция или във фотоволтаичната система, която
ограничава тока на утечка на импулсния постоянен ток в мрежата.

При използването на ДТЗ тип B (fq) при 3-фазни честотни преобразуватели има по-малко фалшиви
изключвания. Този тип апарат е по-малко чувствителен на по-високи честоти. Това е важен критерий,
особено в индустриални приложения. Често се използва и при наличие на рентгеново оборудване в
болнични заведения.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

AR874103-- ДТЗ AMPARO, 10kA, 40A, 4P, 30mA, тип B за бр.
AR876103-- ДТЗ AMPARO 10kA, 63A, 4P, 30mA, тип B за бр.

AR874130-- Дефектнотокова защита AMPARO, 10kA,
40A, 4P, 300mA, тип B за бр.
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Селективност
Изброихме различни видове дефектнотокови защити с различно време на закъснение при изключване.
Условно ги разделяме на ДТЗ със сработване без закъснение и със забавяне при изключване.

Дефектнотоковите защити тип G предотвратяват изключване от 10 ms, и изключат за не повече от 40
ms, при 5 пъти номиналния ток на повредата.

Дефектнотоковите защити тип S имат закъснение при изключване от 40 ms и се задействат при 5 пъти
IΔn във времеви прозорец от 50 ms до 150 ms. В допълнение, селективната ДТЗ издържа енергията на
импулсен ток от 5 kA (8/20 μs). При 1-кратно IΔn обхватът на изключване е между 130 ms и 500 ms.

При последователно свързани дефектнотокови защити е важно
устройството, което се явява предходно във веригата да има поне
3 пъти стойността на изключването на тока на утечка IΔn на
дефектнотковата защита
Това означава, че има селективност и следователно само
дефектнотоковата защита, която е най-близо до повредата, трябва
да се изключи в случай на ток на утечка в защитавания токов кръг

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Артикулен
номер

Наименование Мярка

AR064230-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
2P, 300mA, Тип A, S за бр.

AR066230-- Дефектнотокова защита AMPARO 10kA, 63A,
2P, 300mA, тип S за бр.

AR064130-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 40A,
4P, 300mA, Тип A, S за бр.

AR066130-- Дефектно токова защита AMPARO 10kA, 63A,
4P, 300mA, Тип A, S за бр.
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Комбинирани дефектнотокови защити с автоматичен прекъсвач (RCBO)
Основните функции на RCBO са да осигурят защита срещу токове на утечка към земя, претоварване
и токове на късо съединение. Препоръчва се RCBO да бъде монтирана за всяка отделна верига, като
така повредата в една верига няма да повлияе на функционирането на останалите. Тези устройства
гарантират защита на хора, кабелната линия и оборудването в случай, че токът стане небалансиран.
Изискванията за проектиране и изпитване на комбинирани дефектнотокови защити с автоматичен
прекъсвач са описани в стандарт IEC/EN 61009. Schrack Technik предлага, както монофазни
комбинирани АП + ДТЗ, така и вариант 3L+N. Важно е да се отбележи, че RCBO защитите са с ширина
от 2 или 4 модула, което спестява  пространство в модулно табло.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

AK668610-- Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, B
10A, 30mA, тип A за бр.

AK667616-- Комбиниран АП + ДТЗ 1+N, AMPARO, 6kA, C
16A, 30mA, тип A за бр.

AK667816-- Комбиниран АП+ ДТЗ 3+N, AMPARO 6kA, C
16A, 30mA, Тип A за бр.
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Всяко ДТЗ притежава достъпен и ясно маркиран бутон за тестване. Функционалността на
устройството трябва да се тества с помощта на този бутон на редовни интервали. 

В помещения със специфични условия на околната среда, в зони, съдържащи хлор в басейни,
химически пари в пречиствателни станции или в специални производствени съоръжения, този интервал е
от шест месеца до една година.
Веригата на тестовия бутон е свързана така, че да генерира остатъчен ток, който е по-висок от
номиналния ток на утечка. Устройство трябва да бъде ефективно при 0,8-кратно номинално
напрежение.

Артикулен номер Наименование Мярка

AM900099-- Допълнителен контакт 1CO, AMPARO
защракващ за бр.

BS900026-- Дистанционер половин модул (9mm) за бр.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

BS900111-- Разпределителен гребен виличен 2P, 10mm2,
1m, 56M за бр.

BS990121-- Разпределителен гребен виличен
L1/L2/L3/N, 10mm², 1m, 56M за бр.

BS900124-- Разпределителен гребен 4Р, 1N/2N/3N,
10mm², 1m, 54М за бр.

BS900303-- Защитна капачка за виличен гребен, жълта за бр.

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА

www.schrack.bg Get Ready. Get Schrack.

стр.  9 от 33

Запитайте
за цени с 
включена
търговска
отсъпка 

Запитайте
за цени с 
включена
търговска
отсъпка 

https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM900099--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM900099--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM900099--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=AM900099--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900026--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900026--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900026--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900111--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900111--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900111--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900111--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS990121--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS990121--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS990121--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS990121--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900124--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900124--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900124--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900124--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900303--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900303--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BS900303--&cat=Offer


Комбинираният апарат за откриване на повреда с дъга или т.н. Arc fault detection device (AFDD) е
устройство, което открива повреди, които не могат да бъдат отчетени от автоматичен прекъсвач и  
дефектнотокова защита. При наличие на електрическа дъга по веригата я изключва.

Приложение: 

Сгради, в които евакуацията се осъществява трудно и изисква повече време, като детски градини,
училища, болници, домове за възрастни хора. Заводи или сгради с висок риск от пожар, като
дървопреработвателни цехове, помещения с висока запрашеност
Къщи с дървена конструкция или екологични материали, лесно запалими подпокривни
пространства и др. Музеи, библиотеки и сгради с историческо значение
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Комбиниран апарат за откриване на повреда с дъга (AFDD) с АП+ДТЗ тип AC
Когато изолационната обвивка между два проводника се наруши, може да протече ток между тях, но
неговата стойност да е достатъчно малка, за да се разпознае като късо съединение от един прекъсвач.
Този ток, също така е неоткриваем от дефектнотокови защитни устройства, защото няма утечка към
земя. При преминаване през изолационна сплав, тези паразитни токове оптимизират своите пътеки
чрез генериране на ел. дъги, които от своя страна постепенно водят до карбонизиране (овъгляване) на
изолационните материали в близост до този проводник.

Основна съставна част на AFDD е усъвършенствана електронна
технология, която следи множество електрически параметри на
веригата, която предпазва. При промени във формата на вълната
на тока и напрежението се стигна до заклю��чение, има ли наличие
на електрическа дъга в тази верига
Апаратът има индикация за състояние във вкл/изкл
състояние. Допълнителна индикация указва кога е сработила
дефектнотковата защита, както и тест бутон за периодична
проверка. Налична е и самостоятелна индикация за сигнализация
при откриване на повреда с дъгато се стигна до заключение, има
ли наличие на електрическа дъга в тази верига

Артикулен
номер

Наименование Мярка

BA618910-- AFDD, Серия Lisa, B 10 A, 2 - полюса, 30 mA,
тип AC, 10 kA за бр.

BA617916-- AFDD, Серия Lisa, C 16 A, 2 - полюса, 30 mA,
тип AC, 10 kA за бр.

BA667932-- AFDD, Серия Lisa, C 32 A, 2 - полюса, 30 mA,
тип AC, 6 kA за бр.
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Комбиниран апарат за откриване на повреда с дъга (AFDD) с АП+ДТЗ тип A
Апаратите за откриване на повреда с дъга (AFDD) са предназначени да ограничат опасността от
пожари, причинени от възникването на електрически дъги в силовата електрическа инсталация. В
презокеанските държави САЩ и Канада устройството е залегнало като задължително в тяхната
нормативна уредба (National Electrical Code - NEC), за определени типове помещения. В Европа
използването на устройството е с препоръчителен характер.

Според статистика на Европейската противопожарна академия,
при 2 250 000 пожара годишно в Европа се предизвикват над
4000 смъртни случая, и над 100 000 наранявания на хора.
При над 44% от тези случаи, причината е неизправност в
електрическата мрежа
Прието е апарата да се монтира в електрически табла главно
във веригите, които захранват контакти на основните помещения
в жилищни сгради. Инсталация на това защитно устройство се
налага и за помещения с голяма степен на опасност от възникване
на пожар

Артикулен
номер

Наименование Мярка

BA617225-- AFDD, Серия Lisa, C 25 A, 2 - полюса, 30 mA,
тип A, 10 kA за бр.

BA618220-- AFDD, Серия Lisa, B 20 A, 2 - полюса, 30 mA,
тип A, 10 kA за бр.

BA667240-- AFDD, Серия Lisa, C 40 A, 2 - полюса, 30 mA,
тип A, 6 kA за бр.

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА

www.schrack.bg Get Ready. Get Schrack.

стр.  12 от 33

Запитайте
за цени с 
включена
търговска
отсъпка 

https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA617225--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA617225--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA617225--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA617225--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA618220--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA618220--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA618220--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA618220--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA667240--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA667240--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA667240--&cat=Offer
https://www.schrack.bg/shop/sd/sd?ah=BA667240--&cat=Offer


Арестори за атмосферни пренапрежения
Аресторите за защита от атмосферни пренапрежения, се използват за защита от директни попадения
на мълнии върху електропреносната мрежа. Този тип аресторни защити от пренапрежение се
оразмеряват по импулсния ток, който могат да отведат към земя.

Аресторите се тестват в съответствие с международния стандарт за аресторни защити Class T1
(IEC61643-1). За разлика от другите аресторни защити, този тип устройства са тествани с импулс, с
форма на вълната 10/350 μs (пренапрежение от атмосферен характер.

Основните параметри са: импулсен ток (Iimp), пробивно напережение и
остатъчно напрежение. В показаното сравнение се вижда, че разликата
в енергията през арестори Class T1 е в пъти по-голяма от тази,
преминаваща през Class T2.

Аресторните защити Class T1 предлагани от Schrack Technik
са тествани, както за директни попадения на мълнии, така и
за индиректни  (индуцирани) такива!

Аресторните защити Class T1 могат да се инсталират както в главни
табла, така и в табла, в които се очаква появата на импулси на

пренапрежение с голяма амплитуда.
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Арестори за комутационни и индуцирани пренапрежения
Аресторните защити Class 2 (познати като „С“), не могат да отвеждат големи токове, предизвикани от
атмосферни пренапрежения. Поради тази причина, не могат да се използват за защи��а от директни
попадения от мълнии.

Тези арестори са конструирани да защитават електрическите мрежи
и консуматорите от индуцирани (индиректни), или комутационни
пренапрежения, предизвикани от превключване на разединители, или
прекъсвачи под товар. Тестовата форма на вълната при Class T2 е
стандартизирана при 8/20 μs.

Възможността за отвеждане на енергия е неколкократно по-ниска от
тази, при аресторите за защита от директни попадения. На графиката
(Сравнение на енергията през аресторите при форма на вълната Class
T1 (10/350) и Class T2 (8/20)) е илюстрирана разликата, където

площта, намираща се под кривите, показва количеството енергия, преминаващо през аресторните
защити.

Мястото за инсталиране на aресторните защити Class 2 е в сгради, без външна мълниезащита,
непосредствено след главната защита на захранващия кабел, където не се очакват преки попадения
на мълнии. 

Подходящи са за използване в последващи разпределителни табла, където вече не се очакват преки
попадения от мълнии. 

Препоръчително е, при залагане на арестори Class T1 в главни разпределителни табла, aресторните
защити Class 2 да се монтират в етажните разпределителни или крайни апартаментни табла.
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Арестори за комутационни и индуцирани пренапрежения
Чувствителните консуматори трябва да бъдат защитени с подходяща конфигурация от аресторни
защити, като последно ниво са аресторите за прецизна защита Class T3 (познати като „D“). Тези
защити са тествани с генератор с определени параметри Uoc и Isc. Осигуряват защита от ниски
нива на остатъчни напрежения и предпазват чувствителните консуматори от повреди. Аресторите Class
T3, се инсталират максимално близо до защитавания консуматор, като за да се осигури желаната
защита, дължината на свързващата линия до него не трябва да надвишава 10 m. За гарантирането на
нормалната работа на тези защити е необходимо комбинирането на арестори Class Т1 и Class Т2 преди
тях, от страна на захранването.
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Избор и разположение на аресторните защити в инсталацията
Аресторите осигуряват защита от всеки тип пренапрежение, ако се изпълни правилна комбинация на
всички класове защита. Защитите от пренапрежение са проектирани така, че не се изисква специално
място за тяхното инсталиране. Подходящи са за всеки тип табла и инсталации Коректният избор става
като се вземе в предвид типа на инсталацията (TN-C, TN-S, TT) и очакваното пренапрежение в мрежата.

TN-C схема, клас I+II

Арестори за атмосферни и комутационни пренапрежения за TN-C
схеми. Комбинираната аресторна защита (T1) и устройствата за
защита от пренапрежение (T2) са проектирани така, че да се
опрости изборът и инсталирането им
При схема TN-C, неутралният проводник се използва в качеството
на защитен проводник и се означава като PEN (Protective Earth
and Neutral). Не се допуска използването на PEN проводници със
сечение по-малко от
10 mm2

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS211330-A Арестор Protec TNC275,Клас I+II (B/
C),275V,limp 25kA за бр.

IS211230-A Арестор Combtec TNC275,Клас I+II (B/
C),275V,I imp 12,5kA за бр.

IS211231-A Арестор+сиг. Combtec TNC275,Клас I+II (B/
C),275V,limp12,5kA за бр.

IS211234-A Изваждаем арестор 3+0TNC,Cl.I+II(B+C)300V/
12.5kA за бр.

IS211235-A Изваждаем арестор 3+0TNC,Cl.I+II(B+C)300V/
12.5kA+RC за бр.
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TN-C схема, клас II

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS111330-- Арестор коплект 3+0 TNC, Клас II (C) 255V, In
20kA за бр.

IS111331-- Арестор коплект 3+0 TNC, Клас II (C) 255V, In
20kA + сигн. за бр.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS010330-- Основа за арестор Vartec TII, 3P (3 VVM), без
сигн. за бр.

IS010310-- Основа за арестор Vartec TII, 1P за модул VVM за бр.

IS010311-- Основа за арестор Vartec TII, 1P за модул VVM
със сигн. за бр.

IS010352-- Варисторен модул Vartec TII, VVM - 255V/
20kA за бр.

В схема TN-С, защитният PEN проводник е с приоритетна защитна функция пред неутралната. В
частност, PEN проводника винаги трябва да бъде свързан към заземителната шина или еквипотенциална
заземителна клема.

Не е подходящо да се използва в помещения с риск от пожар, както и в помещения с компютърно, или
хардуерно оборудване, поради наличие на хармонични токове в неутралата.
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TN-S схема, клас I+II

Арестори за атмосферни и комутационни пренапрежения за TN-S
схеми. Комбинираната аресторна защита (T1) & устройствата за
защита от пренапрежение (T2) са проектирани така, че да се
опрости изборът и монтажът им
Петпроводната схема TN-S е задължителна за вериги с медни
проводници, чието сечение е под 10 mm2, и е преназначена за
пренос на електроенергия. В тази схема защитният и неутралният
проводник са разделени

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS211340-A Арестор Protec TNS275,Клас I+II (B/
C),275V,limp 25kA за бр.

IS211220-A Арестор COMBTEC, TNS, Class I+II (B+C) 275V,
Iimp 12,5kA за бр.

IS211221-A Арестор + сиг. COMBTEC, TNS, I+II (B+C) 275V,
Iimp 12,5kA за бр.

IS211240-A Арестор Combtec TNS275,Клас I+II (B/C),275V,I
imp 12,5kA за бр.

IS211244-A Изваждаем арестор 4+0TNS,Cl.I+II(B+C)300 /
12.5kA за бр.
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TN-S схема, клас II

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS111340-- Арестор коплект 4+0 TNS, Клас II (C) 255V, In
20kA за бр.

IS111341-- Арестор коплект 4+0 TNS, Клас II (C) 255V, In
20kA + сигн. за бр.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS010342-- Основа за арестор Vartec TII, 4P (4 VVM), без
сигн. за бр.

IS010322-- Основа за арестор Vartec TII, 2P (2 VVM), без
сигн. за бр.

IS010323-- Основа за арестор Vartec TII, 2P (2 VVM), +сигн за бр.

IS010352-- Варисторен модул Vartec TII, VVM - 255V/
20kA за бр.

Схемите TN-C и TN-S могат да бъдат обединени в една и съща уредба. В схемата TN-C-S, TN-C не
трябва да се използва след схема TN-S, тъй като всяко случайно прекъсване на неутралата в TN-S
мрежа, води до прекъсване на защитния проводник в TN-C мрежа, и следователно до възникване на
потенциална опасност.
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TT схема, клас I+II

Арестори за атмосферни и комутационни пренапрежения за ТТ
схеми. Комбинираната аресторна защита (T1) & устройствата за
защита от пренапрежение (T2) са проектирани така, че да се
опрости изборът и инсталирането и
Няма връзка между нулевия проводник и РЕ проводника на мястото
на инсталиране, или в непосредствена близост. Всички достъпни и
непринадлежащи токопроводими части на електрическата уредба
са свързани към отделен заземител

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS211311-A Арестор+сиг. Protec TT275,Клас I+II (B/
C),275V,limp 25kA за бр.

IS211210-A Арестор Combtec TT275,Клас I+II (B/
C),275V,limp 12,5kA за бр.

IS211212-A Арестор COMBTEC (B/C), TT, 275V, Iimp 12,5kA за бр.

IS211214-A Изваждаем арестор 3+1TT,Cl.I+II(B+C)300V/
12.5kA за бр.

IS211215-A Изваждаем арестор 3+1TT,Cl.I+II(B+C)300V/
12.5kA за бр.
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TT схема, клас II

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS111310-- Арестор коплект 3+1 TT, Клас II (C) 255V, In
20kA за бр.

IS111311-- Арестор коплект 3+1 TT, Клас II (C) 255V, In
20kA + сигн. за бр.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS010342-- Основа за арестор Vartec TII, 4P (4 VVM), без
сигн. за бр.

IS010322-- Основа за арестор Vartec TII, 2P (2 VVM), без
сигн. за бр.

IS010351-- Варисторен модул Vartec TII, VVM - 255V/
15kA за бр.

IS010350-- Искрова междина Vartec TII, VGM - 20kA за бр.

По отношение защитата на хора, всички изброени системи за заземяване са приложими, ако се
спазват правилата за монтаж и експлоатация. Затова изборът на схема не зависи от критериите
за безопасност. Най-подходящата схема за конкретния проект, може да бъде определена чрез
съгласуване на изисквания по отношение на норми, непрекъснатост на електрозахранването, условия
на експлоатация и типове мрежи и товари.
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Арестори за комутационни и индуцирани пренапрежения
Аресторите за прецизна защита на чувствително оборудване са финалния елемент в една цялостна
система за защита от пренапрежение. Аресторите Class T3 (с предишно обозначение „D“), осигуряват
ниски нива на остатъчни напрежения и предпазват чувствителните консуматори от повреди. 

Когато се използват тези устройства, от съществено значение е дължината на кабела до защитавания
консуматор да не надвишава 10 m, за да може финият защитен елемент да изпълнява пълната си
защитна функция.  Могат да се избират арестори, които да се монтират, както в електрически табла,
така и в конзолни кутии непосредствено до самите консуматори.

За защита на DC захранващи системи и контролни линии се използват аресторни защити за
слаботокови мрежи. Те трябва да бъдат инсталирани максимално близо до чувствителното оборудване и
електрониката, които защитават.  Линиите за пренос на данни трябва да бъдат защитени, също както
захранващите линии. Те биват подложени на пренапрежения и могат да го пренесат към електронното
оборудване. Приложение: кабели на TV оператори и сателитна телевизия, коаксиални или интернет
линии.

Комбинацията с арестори от клас I и клас II осигурява най-пълна защита срещу пренапрежение на
крайното електрическо устройство.
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Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS010200-- Аресторен модул сменяем Клас D, 3kA, L+N,
1M, VMG за бр.

IS010201-- Основа за арестор 1 полюс за VMG / VEPG за бр.

IS010202-- Основа за арестор 1 полюс + сигн. контакт за
VMG 275 / VEPG за бр.

Артикулен номер Наименование Мярка

IS212080-- Арестор за системи Кат.6 LAN Networks, PoE за бр.

IS212085-- Арестор за ADSL/ISDN и аналогова
телефония (TAE/DSL) за бр.

IS212405-- Арестор DATEC, 5VDC 1A за бр.
IS212424-- Арестор DATEC, 24VDC 1A за бр.
IS212430-- Арестор DATEC, 30VDC 1A за бр.
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Артикулен номер Наименование Мярка

IS212070-- Арестор за коаксиален кабел с F конектор за бр.
IS210425-- Арестор за коаксиален кабел с BNC конектор за бр.
IS212075-- Арестор за KNX система за бр.

IS010003-- Аресторна защита Клас D за контакти, 3kA,
16A за бр.

Конзолна кутия, подходяща за сградна автоматизация и монтаж на
аресторни елементи 
Позволява интегрирането на арестори, сензори и изпълнителни
механизми в допълнителната ниша, като предоставя достатъчно
пространство за окабеляването и монтаж на стандартни ключове,
и контакти
Без прекъсване и деформация на кабели, с достатъчно
пространство за монтаж ветроустойчивост, и защита срещу
опасни течения

Контакт с арестор клас III с защита за F-конектор и RJ11
IS211450--

Запитайте за цена 
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За да се осигури максимално дълъг експлоатационен живот на фотоволтаичните системи и техните
компоненти, от съществено значение е да се използват защити от пренапрежение. Областта на
пренапреженията и мълниезащитата е една от най-популярните теми, тъй като през последните години
се увеличи честотата на тежките метеорологични условия, и последствията от директни попадения на
мълнии, или комутационни пренапрежения. 

Трябва да се използват правилните аресторни защити според съществуващите компоненти на обекта
(мълниезащитна инсталация и вида на разпределителните табла). За защита на фотоволтаичната
система и останалото електрическо оборудване, Schrack Technik предлага оптималното решение, както
за променливо, така и за DC напрежение. От съществено значение при монтиране на една
фотоволтаична система в надпокривното пространство, е наличието на мълниезащитна инсталация,
както и правилните отстояния на фотоволтаичните панели от нея.

Възможни са три варианта на изпълнение:

Вариант (А) - има изградена конвенционална мълниезащитна инсталация, предвидени са
отстоянията между нея и проводимите части на фотоволтаичната система, съгласно EN 62305-3
(6.3). При инсталиране на фотоволтаичната система може да се наложи и адаптиране на
съществуващата мълниезащитна система след монтажа на PV панелите и металната конструкция.
Ако са спазени условията за отстояния, тогава в точки 1 и 2 трябва да се използват арестори от
клас II, между PV системата и инвертора трябва да се осигури DC арестор II
Вариант (B)  - има изградена конвенционална мълниезащитна инсталация, но не са спазени
отстоянията между нея и проводимите части на фотоволтаичната система, съгласно EN 62305-3
(6.3). Eлектропроводимите части на фотоволтаичната система трябва да бъдат свързани към
мълниезащитната система, като трябва да се използват арестори клас I на всички изброени
позиции, също така и DC страната (дължина на кабела между соларните панели и инвертора
да е по-голяма 10 m). От съществено значение е да се използва устройство, което е подходящо
за постоянен ток. Трябва да има връзка за изравняване на потенциала между мълниезащитната и
заземителната система на PV модулите
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Вариант (C) - няма изградена конвенционална мълниезащитна инсталация. В този случай, на
сградата няма система за мълниезащита и следователно трябва да се използват само арестори
от клас II. Заземяване на тоководещите части и изравняване на потенциала с мълниезащитата, е
необходимо във всеки случай. Заземителната връзка между арестора и PE / PAS шината трябва
да е възможно най-къса. При дължина на кабела повече от 10 m между PV модулите и инвертора,
трябва да се използват две аресторни защити в една линия
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Арестори за фотоволтаични системи
Серията арестори за фотоволтаични системи на Schrack Technick е конструирана специално за
защита на фотоволтаични системи. Защитава ги, както от директни попадения на мълнии, така и от
комутационни и индуцирани пренапрежения. При правилно инсталиране на аресторите, се осигурява
защита на фотоволтаичните системи от рискови нива (LPL) III и IV. Комбинацията между арестор
клас T1 и арестор клас T2, не изисква инсталирането на допълнителни аресторни защити между
фотоволтаичните панели и инверторите.

Артикулен номер Наименование Мярка

IS01111100 PV Арестор клас 1+2 (B+C), 1100VDC, Iimp
12,5kA за бр.

IS01111101 PV Арестор клас 1+2 (B+C), 1100VDC, Iimp
12,5kA, доп. конт. за бр.

Артикулен
номер

Наименование Мярка

IS01120600 PV Аресторна защита Class 2 (C) 600VDC, In
20kA за бр.

IS01121100 PV Арестор клас 2 (C), 1100VDC, Iimp 20kA за бр.

IS01121501 PV Aрестор клас 2 (C), 1500VDC, Iimp 20kA,
доп. контакт за бр.
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Мълниезащита и заземителни аксесоари
Проектирането, изпълнението и инсталацията на външната мълниезащита трябва да се планира
съгласно стандарта БДС EN 62305. В съответствие със стандарта, трябва да бъдат изпълнени следните
изисквания:

Проектиране съгласно стандарт БДС EN 62305, правилно изпълнение на инсталацията. Измерване
на земното съпротивление и съпротивлението на заземяване
Документация от лабораторни изследвания с изпитания на мълниезащитната и заземителната
инсталация. Издаване на протоколи от измерванията в допустимите граници
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Артикулен
номер

Наименование Мярка

BG010010-- Кръгъл проводник St/tZn Ø 10 mm, 1 ролка;
~50kg; ~81m за kg

BG010V4A-- Кръгъл проводник V4A Ø 10 mm, 1 ролка;
~25kg; ~40m за kg

BG040081-- Кръгъл проводник Al гъвкав Ø 8 mm, 1
ролка; ~10kg; ~74m за kg

Артикулен номер Наименование Мярка

BS900200-- Заземителна шина еквипотенциална с капак
30х3,5mm за бр.

BG001270-- Мулти клема St/tZn Ø 8-10 mm за бр.
BG001279S- Мулти клема V4A Ø 10 mm за бр.
BG020159-- Заземителен прът заострен V4A Ø 20mm 1,5m за бр.
BG111031-- Държач с дюбел за прооводници V2A Ø 8mm за бр.
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Конфигуратор за бърз, лесен и точен избор на аресторни защити
помощта на конфигуратора Schrack Protect може да изберете с лекота нужната Ви апаратура за защита
от атмосферно пренапрежение, която отговаря на приложимите стандарти в съответствие с EN 62305.
Едновременно с това, получавате пълен списък с необходимите артикули, документация и възможност да
поръчате избраните продукти.

https://www.schrack.bg/softuer/schrack-protect

Първа стъпка
Определя се подходящия арестор за главното разпределително табло. За целта ще трябва да въведете
информация за налична външна система за мълниезащита, използваема площ на обекта, тип сграда и
вид употреба. Определя се точният клас на мълниезащита и се прави калкулация на необходимата
защита съгласно EN 62305. 

Клас на мълниезащита - различни рискови нива и енергията на мълнията. В случая са представени
зони на опасност от попадения от мълнии и пренапрежения отбелязани като LPL (lightning protection
level):

LPL. I: - зони с опасност от директни попадения. Най-тежък случай, импулсният ток на мълнията е
200кА. Половината от тях се равняват на 100кА или по 25кА на проводник при четирипроводна
система
LPL. II: - зони, в които няма опасност от директни попадения, но са налице индуцирани
пренапрежения. Импулсният ток на мълнията е 150кА. Половината от тях се равняват на 75кА
или по 19кА на проводник отново в четирипроводна система
LPL. III: - зони без директни попадения и значително по-малки индуцирани пренапрежения.
Очакван импулсен ток на мълнията от порядъка на 100кА и разпределение по 12,5кА на
проводник, отново в четирипроводна система

Веднага след като изберете съществуващата мрежова система, софтуерът ще предложи подходяща
защита. Конфигураторът дава възможност да се избере арестор с или без  допълнителен контакт.
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Втора стъпка
Втората стъпка включва конфигуриране на аресторна защита за под-разпределителни табла. Такава
защита е необходима само, ако таблото е на разстояние по-голямо от 10m от главното
разпределително табло. В такъв случай, съответните продукти и количества ще бъдат добавени в
съответствие с броя табла. На този етап може да добавите и допълнителни контакти на аресторите.

Трета стъпка
Избиране на артикули за допълнителна защита на други компоненти. В тази стъпка се дава възможност
за избор на арестори за защита на DC захранващи системи и контролни линии. Съответните артикули
ще бъдат автоматично добавени към спецификацията веднага щом изберете някоя от изброените
системи.

Разгледайте изображението в голям формат тук: link
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Алгоритъм за избор на аресторни защити

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Финализиране
Веднага след като завършите въвеждането на всички данни, конфигураторът Schrack Protect ще генерира
спецификация, която съдържа всички необходими компоненти. Можете да добавите списъка с артикули
във Вашата кошница в онлайн магазина на Schrack Technik, с едно щракване и веднага след това да
поръчате продуктите. Спецификацията и документацията за проекта може да изтеглите съответно във
формат CSV и PDF. Документацията включва избраните продукти и подробности за проекта.
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