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System analizy prądu różnicowego
DRCA 1

• Pomiar prądów upływu oraz prądów różnicowych o wartościach
szczytowych 10 A w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 100 kHz
• Wskazywanie przebiegu sygnału, analiza częstotliwości i diagram
wartości skutecznych
• Pomiar długookresowy natychmiastowy lub po zadanym czasie
• Szacunkowa analiza prądu różnicowego w odniesieniu do
wyłączników RCD typu B Doepke
• Nie jest potrzebna żadna konfiguracja
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Przy pomocy systemu pomiarowego DRCA 1 (Doepke Residual
Current Analyzer) można mierzyć
dokładnie prądy upływu oraz prądy
różnicowe. Ten system pomiarowy
umożliwia szczegółowy pomiar
i oszacowanie wartości prądów
różnicowych.

Do szacowania użytkownik DRCA 1
dysponuje szeregiem funkcji:

Doepke

Mierzone mogą być prądy przemienne o amplitudach do 10 A oraz
częstotliwości od 10 Hz do 100 kHz.
Sygnał może być badany na różne
sposoby. Do dyspozycji są przebieg
sygnału, analiza częstotliwości lub
diagram wartości skutecznych.
Również można wykrywać przebiegi łączeniowe przy pomocy menu
przerzutnika

Przegląd progów wyzwalania
wszystkich typów RCD.
Dla sporadycznie występujących
problemów z wysokimi prądami
upływu, właściwym rozwiązaniem
jest pomiar w dłuższym okresie.
Szeregi
pomiarów
można
rozpoczynać
według
własnych
potrzeb w zadanym czasie i pomierzone wartości dokładnie badać
w późniejszym czasie.
Jednak po zbadaniu prądu pozostaje niewyjaśniona kwestia jak on

Przegląd progów wyzwalania
wszystkich typów RCD.
W sumie system pomiarowy
DRCA 1 prezentuje się jako
narzędzie dla pełnej analizy
prądu różnicowego, które dzięki
swej prostej obsłudze stanowi
prosty sposób badania instalacji.

DRCA 1-zestaw
Nr art. 09 352 050

Analizator prądu różnicowego – system pomiarowy w zestawie składający się z: jednostki pomiarowej, przekładnika 70mm (średnica wewn.),
3m
kabla
pomiarowego,
oprogramowania
analizującego i walizki do przechowywania

DRCA 1
Nr art. 09 352 051

Analizator prądu różnicowego – jednostka pomiarowa włącznie z oprogramowaniem

DRCA 1-CT
Nr art. 09 352 052

Przekładnik 70mm wewn. średn.

DRCA 1-MC
Nr art. 09 352 053

Kabel pomiarowy z wtyczką 3 m

DRCA 1-SW
Nr art. 09 352 054

Oprogramowanie

Schaltgeräte GmbH & Co. KG
Przedstawicielstwo w Polsce:
P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o.
Aleja Młodych 26-28
41-106 Siemianowice Śl.
tel. /32/ 204 36 28, 229 03 71
fax /32/ 220 00 05
www.el-team.com.pl
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wpływa na RCD. Różne progi
zadziałania przy częstotliwości
rosnącej pozwalają jedynie z trudem to ocenić. Jednak szacunkowa analiza pozwala postawić wniosek co do bezpośredniego wpływu
prądu różnicowego na wyłącznik
RCD. Dla każdego RCD zostaje
przywołana przynależna charakterystyka wyzwalania i mówi nam
o występujących rezerwach lub
ewentualnym wyzwalaniu.
Przegląd RCD typoszeregu DFS 4B.
Dane wskazują na osiągany prąd
wyzwalania w procentach

wrzesień 2009

Ten system pomiarowy składa się
z trzech części. Jeden przekładnik
prądowy
zostaje
zabudowany
w rozdzielnicy tam, gdzie znajduje
się wyłącznik różnicowoprądowy,
by zapewnić pomiar istotnych
dla
niego
wielkości
prądów.
Przekładnik zostaje podłączony
do zewnętrznego elementu pomiarowego, który z kolei połączony
jest poprzez USB z PC-tem lub
notebookiem. Na PC-cie znajduje
się oprogramowanie analizatora,
które zwykle instalowane jest pod
Windows.

Budowa stanowiska pomiarowego z DRCA 1 w typowej rozdzielnicy

Art.-Nr. 5900181

Na początku pojawił się pomysł
stworzenia przyrządu mierzącego
prąd różnicowy z powodu ciągle
powracającego problemu: wyłączniki RCD na wszystkie prądy (Residual Current Device) wyzwalały,
mimo że żaden prąd różnicowy
nie występował. Przez stosowane
coraz powszechniej przemienniki częstotliwości z filtrami, generowane są często wysokie prądy
upływu znajdujące się w obszarze częstotliwości taktowania tych
urządzeń. Wyłącznik RCD traktuje
prądy upływu oraz prądy różnicowe
w jednakowy sposób, tak że przy
odpowiedniej wysokości prądu
różnicowego musi nastąpić wyzwolenie. Dzięki zastosowaniu DRCA 1
prądy różnicowe można analizować
i selektywnie przyjrzeć się także
ich działaniu na wyłącznik RCD
typu B.
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Wszelkie informacje zawarte w dokumencie Doepke Schaltgeräte GmbH & Co. KG są chronione przez
prawo autorskie. Kopiowanie, opracowywanie, zmienianie oraz/lub dalsze przekazywanie tych informacji dopuszczalne jest jedynie za wyraźnym pisemnym zezwoleniem Doepke Schaltgeräte GmbH &
Co. KG.
Zamieszczone informacje służą jedynie jako informacje dla klientów i nie zawierają żadnych wiążących gwarancji lub zapewnień. Doepke Schaltgeräte GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do
każdorazowych zmian, zarówno pod względem technicznym jak również handlowym. Wiążące odpowiedzi udzielane mogą być jedynie w odniesieniu do konkretnych zapytań.
Z uwagi na niewiążący charakter opracowania, wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność wynikająca z jego treści.
Korzystanie z dokumentu odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność
Doepke Schaltgeräte GmbH & Co. KG za wszelkie szkody wynikłe z korzystania z tego dokumentu,
szczególnie za przerwy w pracy, utracone zyski, utratę informacji i danych oraz szkody wynikające z
błędów obsługi, jest wykluczona, jeśli tylko odpowiedzialność ta nie wynika z przymusu prawnej odpowiedzialności za produkt lub z niedotrzymania istotnych zobowiązań umownych.
Odszkodowanie z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do
typowej dla danej umowy, przewidywalnej wysokości, jeśli tylko nie miało miejsca działanie umyślne
lub rażące zaniedbanie.

Copyright © Doepke Schaltgeräte GmbH & Co. KG
5

Doepke

Spis treści
Rozdział 1 Dlaczego właściwie na "wszystkie prądy”?
1.1 Urządzenia ochrony różnicowoprądowej czułe na wszystkie rodzaje prądów (RCD typu B)
w układach elektrycznych z przemiennikami częstotliwości.
1.2 Co to są prądy różnicowe a co to są prądy upływu ?
1.2.1 Prądy różnicowe
1.2.2 Prądy upływu
1.3 Jakie prądy różnicowe wystąpić mogą w układach elektrycznych z przemiennikami
częstotliwości
1.3.1 Uszkodzenie izolacji na wejściu przemiennika częstotliwości.
1.4 Uszkodzenie izolacji w obwodzie z pojemnością układu pośredniczącego przełączania
przemiennika częstotliwości.
1.5 Uszkodzenie między przemiennikiem FU a silnikiem.
1.6 Ogólne spojrzenie na prądy upływu
1.6.1 Prądy upływu stacjonarne
1.6.2 Uwaga do stosowania eksploatowanych jednofazowo przemienników FU
1.6.3 Zmienne prądy upływu
1.6.4 Nieustalone prądy upływu
1.7 Środki dla ograniczenia prądów upływu
1.7.1 Redukowanie stacjonarnych prądów upływu
1.7.2 Redukowanie zmiennych prądów upływu
1.7.3 Dalsze możliwości redukowania stacjonarnych i zmiennych prądów upływu
1.7.4 Zmniejszenie nieustalonych prądów upływu przy załączaniu i wyłączaniu układu
elektrycznego z elektronicznymi urządzeniami napędowymi.
1.7.5 Unikanie drgań własnych (rezonansowych) filtra EMV.
1.8 Uwagi dotyczące stosowania przemienników częstotliwości (FU) ze zintegrowanymi
filtrami EMV.
1.9 Prawidłowe zastosowanie ochrony różnicowoprądowej na wszystkie rodzaje prądu
w układzie elektrycznym z urządzeniami elektronicznymi
1.9.1 Zgodne z przepisami stosowanie urządzeń ochrony różnicowoprądowej na wszystkie
prądy (RCD typ B)
1.10 Środki ochrony przy eksploatacji urządzeń energoelektronicznych na placach budów.
1.10.1 Dalsze obszary zastosowań urządzeń ochrony różnicowoprądowej czułych
na wszystkie rodzaje prądu (RCD typ B).
1.11 Podział obwodów prądowych
1.12 Ochrona w przypadku uszkodzenia przez automatyczne, szybkie wyłączenie zasilania
prądowego wyłącznikiem RCD
1.13 Podstawowe układy połączeń urządzeń elektrycznych i wynikające stąd prądy różnicowe.
1.14 Powstawanie stałego, gładkiego prądu różnicowego z pojedynczych prądów przewodów
skrajnych L1, L2 oraz L3.

Rozdział 2 Przebieg częstotliwościowy prądu wyzwalania wyłączników
RCD czułych na wszystkie rodzaje prądów i ich znaczenie
dla poziomu ochrony.
2.1 Ochrona realizowana przez czułe na prądy sinusoidalne i pulsujące (50Hz)
wyłączniki RCD typu A.
2.2 Rozszerzony zakres ochrony realizowany przez zastosowanie RCD typu B.
2.3 Określenie poziomu ochrony urządzenia RCD typ B w rozszerzonym zakresie
6

6

6
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
14
15
15
16
16
17
18
19

20

21

21
21

Doepke
zęstotliwości prądów wyłączenia
2.4 Wymagana wysokość prądu wyzwalania w zależności od częstotliwości
2.5 Wymogi dla objęcia górnej granicy częstotliwości prądu
2.6 Przebieg częstotliwości dla powszechnie przyjętego (uniwersalnego) poziomu ochrony
z niedużymi bądź średnimi prądami upływu.
2.7 Przebieg częstotliwościowy ze „skokiem poziomu ochrony” w układach z dużymi
prądami upływu.
2.8 Wartość rezystancji uziemienia dla uzyskania ochrony różnicowoprądowej.
2.9 Podsumowanie

22
22
24

Rozdział 3 Normy i wytyczne

28

3.1 Skróty w tekście

29

Rozdział 4 Przegląd wyrobów

30

4.1 DFS 4 B NK / DFS 4 B SK / DFS 4 B SK S
4.2 DFS 4B NK V500/ DFS 4 B SK V500/ DFS 4 B SK S V500
4.3 DFS 4B-2 NK, DFS4B-2 SK
4.4 DFL 8 B NK / DFL 8 B SK

30
31
32
33

25
26
27
27

7

Doepke
Rozdział 1 Dlaczego właściwie na "wszystkie prądy”?
1.1 Urządzenia ochrony różnicowoprądowej czułe na wszystkie rodzaje prądów
(RCD typu B) w układach elektrycznych z przemiennikami częstotliwości.
Zasilane wielofazowo urządzenia elektroniczne jak np. przemienniki częstotliwości (FU) lub falowniki mogą
w przypadku uszkodzenia (awarii), powodować przepływ stałego gładkiego prądu różnicowego (rys. 1).

Rys. 1 Powstawanie prawie gładkiego, stałego prądu różnicowego (prezentacja uproszczona przemiennika
częstotliwości [FU] z prostownikiem mostkowym D6, pojemnością obwodu pośredniczącego, stopniem wyjściowym i silnikiem).

Powstały, w wyniku przepływu przez układ prostowniczy D6 na wejściu przemiennika częstotliwości FU
stały, gładki prąd różnicowy*, nie powoduje wyzwolenia wyłącznika różnicowego RCD (Residual currentoperatet protective device) typu A lub AC, ponieważ w przekładniku prądowym symulującym RCD nie następuje żadne zmienne w czasie magnesowanie, które konieczne jest do indukcyjnego przeniesienia energii
dla zadziałania przekaźnika wyzwalającego.
Zależnie od wielkości prąd różnicowy stały powoduje zamiast wyłączenia, namagnesowanie wstępne rdzenia przekładnika i podwyższa przez to próg zadziałania wyłącznika RCD dla pozostałych, mogących występować równocześnie prądów różnicowych przemiennych. W sytuacji skrajnej wyłączenie jest całkowicie
niemożliwe.

*(W punkcie 1.4 przedstawione zostało bliżej powstawanie prądu różnicowego stałego gładkiego z pojedynczych prądów fazowych L1, L2 oraz L3)
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1.2 Co to są prądy różnicowe a co to są prądy upływu ?
1.2.1 Prądy różnicowe
Prądy różnicowe mają w przeważającym stopniu charakter rezystancyjny i
powstają w wyniku złego stanu (uszkodzeń) izolacji między elementami wiodącymi prąd a ziemią. Typowe przyczyny ich występowania, to zabrudzenia
czy zawilgocenia urządzeń, inne to dotyk bezpośredni aktywnych przewodów
instalacji przez człowieka (rys. 2). Można stwierdzić, że prądy różnicowe są
prądami stanu awaryjnego.

Rys. 2 Różnicowy prąd przemienny.

1.2.2 Prądy upływu
Prądy upływu uwarunkowane są eksploatacją urządzeń i mają
w przeważającej części charakter pojemnościowy. Występują
przykładowo w wyniku zastosowanych środków przeciwzakłóceniowych w filtrach EMV lub płyną do ziemi przez pojemności
długich ekranowanych przewodów (rys. 3).

Rys. 3 Pojemnościowy prąd upływu (prezentacja uproszczona filtra EMV).

Prądy różnicowe a także prądy upływu mogą w zależności od układu elektrycznego i jego zastosowania, zawierać równocześnie wiele składowych częstotliwościowych, wyraźnie różnych od częstotliwości sieciowej
50 Hz. Wyłącznik RCD nie potrafi odróżniać prądów różnicowych od prądów upływu, traktując je więc jednakowo, wyzwolenie nastąpić może już wtedy, gdy suma płynących wszystkich prądów upływu przekracza
próg zadziałania RCD, mimo że w układzie elektrycznym nie występuje żaden prąd różnicowy.
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1.3 Jakie prądy różnicowe wystąpić mogą w układach elektrycznych z przemiennikami częstotliwości
Krzywe prądu różnicowego, zależne od miejsca uszkodzenia przy pracy silnika asynchronicznego z przemiennikiem częstotliwości.

1.3.1 Uszkodzenie izolacji na wejściu przemiennika częstotliwości.
Doziemienie występuje na wejściu przemiennika
częstotliwości.
Przez rezystancję RF (np. przez ciało człowieka)
płynie sinusoidalny prąd różnicowy 50 Hz. Przy
odpowiedniej wartości prądu różnicowego nastąpi
wyłączenie RCD.

Rys. 4 Prąd różnicowy 50 Hz.
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1.4 Uszkodzenie izolacji w obwodzie z pojemnością układu pośredniczącego
przełączania przemiennika częstotliwości.
Uszkodzenie izolacji występuje między biegunem
+ kondensatora układu pośredniczącego a obudową przemiennika częstotliwości. Awaria ta wynika
np. z rozszczelnienia obudowy przemiennika i następnie jego zawilgocenia czy zabrudzenia. W tym
przypadku płynie stały, w przybliżeniu gładki prąd
różnicowy. Zastosowanie wyłącznika RCD typu B
zapewnia przy odpowiedniej wartości prądu różnicowego wyłączenie zasilania.

Rys. 5 Prąd różnicowy stały, gładki.

1.5 Uszkodzenie między przemiennikiem FU a silnikiem.
Przykład: Uszkodzony przewód zasilający silnik.
Silnik pracuje z częstotliwością wyjściową (zwaną także częstotliwością maszynową lub silnikową) 10 Hz. Częstotliwość
łączeniowa (oznaczana także jako częstotliwość choppera lub
taktowania) przemiennika częstotliwości (FU) wynosi 8 kHz.
W tym przypadku płynie prąd różnicowy, zawierający wiele
składowych częstotliwościowych. Zawiera obok częstotliwości
wyjściowej 10 Hz o niskiej amplitudzie, także częstotliwość
łączeniową przemiennika FU 8 kHz i jej wyższe harmoniczne*
16 kHz, 24 kHz, 32 kHz itd. o znaczących udziałach, jak i niewielki udział prądu o częstotliwości 150Hz - generowany przez
układ wejściowy 6-cio pulsowego prostownika mostkowego
przemiennika FU.

Rys. 6 Prąd różnicowy z udziałem wielu różnych częstotliwości.

* (w roz. 2 wyjaśnione zostało bliżej powstawanie wyższych harmonicznych)
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1.6 Ogólne spojrzenie na prądy upływu
Rozróżniamy prądy upływu stacjonarne, zmienne i nieustalone.
W celu przybliżenia problemu, posłużymy się raz jeszcze
przykładem układu z silnikiem asynchronicznym, który eksploatowany jest przez przemiennik częstotliwości FU.

Rys. 7 Rozpatrywany układ połączeń z silnikiem asynchronicznym.
Aby zachować obowiązujące przepisy EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit - zgodność elektromagnetyczna) przemiennik częstotliwości (FU) eksploatowany może być jedynie z włączonym przed nim filtrem
EMV. Filtr może być zintegrowany w układzie elektrycznym przemiennika we wspólnej obudowie. Przepisy
dotyczące EMV nakładają również konieczność stosowania ekranowanych przewodów na wyjściu z przemiennika FU. Napięcie wyjściowe przemiennika jest modulowane szerokością impulsów i charakteryzuje się
stromymi zboczami narastania i opadania, a tym samym zawiera składowe częstotliwościowe o wysokich
amplitudach i częstotliwościach, stąd konieczność ekranowania przewodów zasilających silnik.

1.6.1 Prądy upływu stacjonarne
Filtr EMV w najprostszym wykonaniu składa się z dolnoprzepustowych filtrów LC, których kondensatory
połączone są do przewodu ochronnego w układzie gwiazdowym. W sieci zasilającej o idealnych napięciach
sinusoidalnych suma wszystkich prądów pojemnościowych płynących przez ww. układ wynosi w każdym
momencie zero. Z uwagi na istniejące w rzeczywistości zniekształcenia napięć zasilających, pojawia się w
analizowanym układzie prąd pojemnościowy różny od zera, który upływając ciągle przez przewód ochronny
nazywany jest stacjonarnym prądem upływu. Prąd ten generowany jest również przez kondensatory filtra
EMV w układzie komutacyjnym połączenia mostkowego D6 na wejściu FU. Stacjonarny prąd upływu występuje także przy niepracującym silniku (blokada regulacyjna FU) i wykazuje udziały częstotliwościowe od
100 Hz do 1 kHz, jak i udziały częstotliwościowe w zakresie częstotliwości rezonansowej własnej filtra EMV
(typowo w zakresie od 2 do 4 kHz). Ogólnie można stwierdzić, że proste a zarazem tanie filtry o małych indukcyjnościach i dużych pojemnościach, powodują duże prądy upływu i prowadzić mogą do niepożądanych
wyłączeń RCD.

1.6.2 Uwaga dotycząca stosowania eksploatowanych jednofazowo przemienników FU
Eksploatowane jednofazowo przemienniki FU wyposażone są często w zintegrowane filtry EMV. Kondensatory filtrów połączone są między L1 - PE oraz N - PE, w związku z tym są przyczyną powstawania znaczących prądów upływu o częstotliwości 50 Hz. Stąd aby uniknąć niepotrzebnych wyłączeń przez RCD,
przy stosowaniu większej ilości przemienników FU, należy dla kondensacji prądu upływu rozłożyć możliwie
równomiernie podłączenie poszczególnych FU na fazy L1, L2 oraz L3.
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1.6.3 Zmienne prądy upływu
Podczas pracy przemiennika FU i regulacji prędkości obrotowej silnika, w całkowitym prądzie upływu pojawiają się dalsze składowe częstotliwościowe o wartościach powyżej 1 kHz. Występuje wtedy szczególnie częstotliwość łączeniowa przemiennika FU (wartości typowe 2, 4, 8, 16 kHz), a także pojawiają się
przynależne do niej wyższe harmoniczne o wysokich amplitudach. Długi przewód z uziemionym ekranem,
zasilający silnik działa jak kondensator, który połączony jest względem ziemi i odprowadza prądy upływu o
odpowiedniej częstotliwości oraz ich wyższe harmoniczne.
Dodatkowo składowe w obszarze częstotliwości rezonansowej własnej filtra EMV mogą mocno wzrastać,
gdy częstotliwość łączeniowa FU jest równa lub stanowi wielokrotność częstotliwości rezonansowej własnej
filtra EMV. Filtr EMV zostaje przez częstotliwość łączeniową FU pobudzony do drgań i generować może w
obszarze częstotliwości rezonansowej wysokie prądy upływu. Przy nastawionej bardzo wysokiej częstotliwości łączeniowej przemiennika FU (przykładowo 16 kHz), przemiennik FU przy niskich częstotliwościach
wyjściowych (także przy zwiększaniu lub zmniejszaniu prędkości obrotowej silnika) może, z powodu jego
zmienionej modulacji częstotliwości, samoczynnie znacząco zmniejszyć częstotliwość łączeniową.
W najbardziej niekorzystnym przypadku, gdy częstotliwość łączeniowa jest bliska lub stanowi wielokrotność
częstotliwości rezonansowej własnej filtra EMV, zwiększa się znacznie prąd upływu i tym samym rośnie
niebezpieczeństwo niepożądanego zadziałania wyłącznika RCD.
Stacjonarne i zmienne prądy upływu przebiegają przy stałej prędkości obrotowej silnika prawie periodycznie. Wyłącznik RCD reaguje na te prądy upływu wyłączeniem, gdy ich wysokość przy danej częstotliwości
przekracza wartość progu zadziałania RCD. Zmiany prędkości obrotowej silnika powodują zmiany zmiennych prądów upływu, zarówno w spektrum częstotliwości, jak również w ich amplitudzie. Pojawia się wtedy
prawdopodobieństwo, że spowodować one mogą zadziałanie wyłącznika RCD.

1.6.4 Nieustalone prądy upływu
Przy wyłączeniach odbiorników o charakterze indukcyjnym występują przepięcia łączeniowe, które ze
względu na strome zbocza rosnące generują wysokie składowe częstotliwościowe. Podobnie w wyniku
załączeń, w momencie załączania przy niekorzystnych kątach fazowych napięcia sieciowego, spektrum
napięcia zawiera (na bardzo krótki czas), w wyniku szybkiego wzrostu napięcia składowe wysokich częstotliwości.
Składowe napięcia o wysokiej częstotliwości powodują, poprzez ww. pojemności, konieczny dla zapewnienia ochrony EMV, przepływ do ziemi nieustalonych prądów upływu, które powodować mogą niepożądane
zadziałanie wyłącznika RCD.
Przy załączaniu napięcia sieciowego łącznikami bez funkcji napędu sprężynowego trzy przewody fazowe
załączane zostają, w zależności od prędkości załączania, w różnych chwilach czasowych. Do momentu aż
wszystkie trzy przewody znajdą się pod napięciem, przez kondensatory filtra EMV przewodu, który znalazł
się pod napięciem płynie do ziemi podwyższony prąd upływu.
Niepożądanych wyłączeń powodowanych przez nieustalone prądy upływu można uniknąć przez zastosowanie RCD ze zwłoką w wyzwalaniu. Aby nie naruszyć jednak w sposób niedopuszczalny skuteczności
ochrony, ww. zwłoka nie może przekroczyć określonych, maksymalnie dopuszczalnych wartości. Wynika z
tego, że RCD nie może zostać w sposób dowolny "znieczulony" na nieustalone prądy upływu. Wyłączniki
RCD typoszeregu DFS 4B oraz DFL 8B charakteryzuje zwłoka w zadziałaniu (cecha KV - krótkozwłoczne).
Pomimo że aparaty RCD mają cechę KV, to przy odpowiednio długim czasie występowania nieustalonych
prądów upływu i odpowiedniej amplitudzie może dochodzić do wyłączenia!
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1.7 Środki dla ograniczenia prądów upływu
Jak objaśniono w rozdziale poprzednim, "odporność" wyłączników RCD na niepożądane wyłączenia w wyniku prądów upływu, uzyskuje się najczęściej z niekorzyścią dla stopnia ochrony. Stąd wskazanie utrzymywania prądów upływu w możliwie najniższych granicach.
Zgodnie z DIN VDE 0100-530 Rozdz. 531.3.3 należy tak dobrać układ elektryczny, aby prąd upływu nie
przekroczył wartości 0,4 znamionowego prądu różnicowego wyłącznika RCD.

1.7.1 Redukowanie stacjonarnych prądów upływu
• Wielu producentów przemienników częstotliwości (FU) oferuje aktualnie tzw. filtry EMV ubogie
w prąd upływu. Przy filtrach tych, ze względu na ich budowę, występują wyraźnie niższe prądy
upływu niż przy filtrach standardowych. Przestrzegać należy danych producenta odnośnie maksymalnie dopuszczalnych długości ekranowanych przewodów silnika!
• W sieciach elektrycznych z przewodem neutralnym zastosowany może być filtr 4-przewodowy. Filtr
ten odznacza się najniższym prądem upływu (większość prądów upływu odprowadzana jest przez
przewód neutralny - niewidoczne dla RCD).
• Zasilanie urządzeń możliwie idealnym, nieodkształconym napięciem sieciowym.
• W żadnym wypadku na wyjściu filtra trójfazowego EMV (niewymagającego przewodu neutralnego) nie może podłączony być odbiornik jednofazowy np. lampa żarowa połączona do przewodu
neutralnego. Niesymetria wprowadzana w układzie filtra powoduje podwyższenie prądów upływu.
Dodatkowo może zostać zakłócone działanie filtra, skutkując niezachowaniem wymogów EMV.
• Jeżeli stosowanych jest więcej eksploatowanych jednofazowo przemienników FU, należy w celu
kompensacji prądów upływu zasilić je równomiernie z poszczególnych faz.

1.7.2 Redukowanie zmiennych prądów upływu
• Odcinek przewodu ekranowanego zasilającego silnik zmniejszać do minimum.
• Filtry Sinus, filtry EMV-Sinus, filtry du/dt lub dławiki wyjściowe instalować bezpośrednio za wyjściem
przemiennika FU (przed przewodami zasilającymi silnik). Zmniejszają one znacząco prądy upływu
powyżej 1 kHz w przewodach silnika, przez zmniejszanie stromości zboczy napięcia wyjściowego
przemiennika FU. Szczególnie niskie prądy upływu osiąga się przy stosowaniu filtrów du/dt.
• Jeżeli stosowanych jest więcej przemienników FU ze zintegrowanymi, własnymi filtrami EMV, można znacznie zredukować zmienne prądy upływu przez włączenie przed całym układem wspólnego
filtra 4-przewodowego.

1.7.3 Dalsze możliwości redukowania stacjonarnych i zmiennych prądów upływu
• Dławiki sieciowe, które włączane są jeszcze przed filtr EMV, redukują stromość zboczy prądów i
napięć łącznie z wyższymi harmonicznymi i dodatkowo zwiększają żywotność elementów w przemienniku FU.
• W układach elektrycznych z wieloma przemiennikami częstotliwości (FU) powinno się zastosować
zamiast filtrów pojedynczych EMV dla każdego przemiennika FU jeden filtr zbiorczy. Prądy upływu
poszczególnych pojedynczych filtrów EMV dodają się, przy czym suma prądów upływu wszystkich
pojedynczych filtrów jest najczęściej wyższa niż prąd upływu jednego większego filtra wspólnego.
Przestrzegać należy danych producenta filtrów dotyczących maksymalnie dopuszczalnych długości ekranowanych przewodów silników.
• Gdy w układzie stosowanych jest więcej przemienników FU, należy wykluczyć możliwość ich
równoczesnego uruchamiania. Przy równoczesnym "zezwoleniu na regulację" dla większej ilości
przemienników FU powstają na krótki czas wysokie i sumujące się prądy upływu, które prowadzić
mogą do niepożądanego wyłączenia.
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Uwaga:
Opisane w tym rozdziale filtry otrzymać można z reguły jako akcesoria u producentów urządzeń elektronicznych (przemienników częstotliwości, falowników itp.). Tam też uzyskać można ewentualnie bliższe informacje techniczne.

1.7.4 Zmniejszenie nieustalonych prądów upływu przy załączaniu i wyłączaniu
układu elektrycznego z elektronicznymi urządzeniami napędowymi.
Jak wspomniano wyżej, przy stosowaniu urządzeń elektronicznych dla zachowania obowiązujących przepisów dot. EMV, stosowane muszą być filtry. Filtry te posiadają np. przy standardowym 3-przewodowym filtrze
EMV układ kondensatorów połączonych względem ziemi w gwiazdę. Większość wyłączników ochronnych
RCD ma prosty mechanizm łączeniowy. Zamykanie i otwieranie w czasie poszczególnych torów prądowych
zależne jest od prędkości łączeniowej wymuszanej przez obsługę i może w niektórych przypadkach wykazywać różnicę czasu ok. 10 - 40 ms. Symetryzacja punktu gwiazdowego kondensatorów w tym czasie
nie jest zachowana i przez przewód ochronny może płynąć pojemnościowy prąd upływu, który powoduje
natychmiast ponowne zadziałanie wyłącznika ochronnego RCD. Stąd załączanie oraz wyłączanie powinno
się obywać przy pomocy dodatkowego, szybkiego urządzenia łączeniowego (np. rozłącznika z napędem
sprężynowym lub stycznika łączącego wszystkie fazy), a nie poprzez dźwignię wyłącznika RCD.
W układach elektrycznych z wieloma przemiennikami FU może dochodzić do wyłączeń, mimo załączania
za pomocą opisanych wyżej urządzeń. W tym przypadku płyną przez nienaładowane kondensatory filtrów
wysokie prądy upływu w czasie, który przekracza najdłuższy dopuszczalny czas dla wyłączenia przez RCD.
Zastosowanie jednego, zbiorczego filtra EMV dla większej ilości FU, może także znacząco ograniczyć prąd
upływowy załączenia (patrz p. 1.7.3).

1.7.5 Unikanie drgań własnych (rezonansowych) filtra EMV.
W urządzeniach energoelektronicznych jak np. przemienniki częstotliwości (FU), można z reguły wybierać
różne częstotliwości łączeniowe (chopper). W najbardziej niekorzystnym przypadku (np. przy długich ekranowanych przewodach zasilających silniki) częstotliwość łączeniowa prowadzić może do drgań własnych
włączonego przed FU filtra EMV i tym samym powodować znaczny wzrost prądów upływu, które doprowadzą do wyłączenia RCD. W takim przypadku częstotliwość łączeniową FU należy zmienić! Dodatkowo
należy mieć na uwadze podaną przez producenta przemiennika FU, wzgl. producenta filtra maksymalnie
dopuszczalną długość ekranowanych przewodów zasilających silniki.
Zwiększone prawdopodobieństwo niepożądanego wyłączenia przez RCD występuje, gdy częstotliwość
łączeniowa przemiennika FU jest równa, lub stanowi krotność własnej częstotliwości rezonansowej filtra
EMV. Wiele przemienników FU zmniejsza samoczynnie przy niskich częstotliwościach wyjściowych (typowo poniżej 20 - 30 Hz) częstotliwość łączeniową przy zwiększaniu lub zmniejszaniu prędkości obrotowej
silnika. Generalnie wyższe częstotliwości łączeniowe (także wielokrotnie wyższego rzędu niż częstotliwość
rezonansowa własna) zmniejszają niebezpieczeństwo występowania rezonansu filtra EMV.
Przykład: Częstotliwość rezonansowa własna filtra EMV wynosi 2,1 kHz. Wybrana częstotliwość łączeniowa przemiennika FU wynosi 2 kHz i znajduje się w bezpośredniej bliskości częstotliwości rezonansowej
własnej. Prowadzić to może do bardzo wysokich prądów upływu. Częstotliwość łączeniowa 4 kHz może
również prowadzić do wysokich prądów upływu, gdyż stanowi ona prawie 2-krotną wartość częstotliwości
rezonansowej własnej. Wyższe częstotliwości łączeniowe jak np. 6 kHz (szczególnie nie stanowiące krotności częstotliwości rezonansowej własnej np. 7 kHz), zmniejszają niebezpieczeństwo wystąpienia drgań
własnych filtra EMV i związanych z tym zjawiskiem wysokich prądów upływu.
Należy się zwrócić do producentów przemienników FU z zapytaniem o ewentualne dalsze szczegóły dotyczące częstotliwości rezonansowej własnej filtra EMV, jak również o możliwość wyłączenia samoczynnych
zmian częstotliwości łączeniowej przemiennika FU przy niskich częstotliwościach wyjściowych.
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1.8 Uwagi dotyczące stosowania przemienników częstotliwości (FU) ze zintegrowanymi filtrami EMV.
Wiele przemienników FU wyposażonych jest fabrycznie w zintegrowane wejściowe filtry EMV, a więc zbędne jest wtedy stosowanie filtra zewnętrznego.
Ważne:
Filtry zintegrowane w układzie FU przystosowane są do współpracy z określoną maksymalną długością
ekranowanych przewodów silnikowych (od 5 do 10m)! Podane w instrukcjach obsługi przemienników FU
"Deklaracje zgodności" do wytycznych EMV (np. EN 55011, klasa A, B) obowiązują najczęściej przy stosunkowo krótkich długościach przewodów. Często podane są również długości rzędu 50 - 100 m. Te długości
przewodów odnoszą się jednak najczęściej nie do zgodności z EMV, lecz do maksymalnie dopuszczalnego
obciążenia pojemnościowego (pojemności ekranowanych przewodów silnikowych), przy której możliwa jest
jeszcze bezproblemowa eksploatacja stopnia wyjściowego przemiennika FU.

• Dłuższe przewody zasilające powodują, przez zwiększenie asymetrycznych prądów pojemnościowych, nasycenie rdzenia magnetycznego dławików filtra EMV. Następstwem są bardzo wysokie
prądy upływu oraz rezonans filtrów. Nasycony dławik filtra prowadzi do nieskuteczności działania
filtra, w wyniku czego wielkości wynikające z wytycznych EMV zostają przekroczone i tym samym
przemiennik FU niezauważalnie staje się źródłem zakłóceń dla innych odbiorników!
• Gdy stosowany jest przemiennik FU z zintegrowanym filtrem EMV z długim ekranowanym przewodem zasilającym silnik (>10 m), to należy o ile jest to możliwe wyłączyć (dezaktywować) zintegrowany filtr i zastosować filtr zewnętrzny, który przystosowany jest do pracy w układzie z długimi
przewodami zasilającymi silniki. Wybór filtra trzeba w danym przypadku ustalić na drodze pomiaru
EMV dla całego układu elektrycznego.
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1.9 Prawidłowe zastosowanie ochrony różnicowoprądowej na wszystkie rodzaje prądu w układzie elektrycznym z urządzeniami elektronicznymi
1.9.1 Zgodne z przepisami stosowanie urządzeń ochrony różnicowoprądowej na
wszystkie prądy (RCD typ B)
Jeżeli w instalacji elektrycznej istnieje, z uwagi na zastosowane trójfazowe układy energoelektroniczne,
możliwość przepływu różnicowego prądu stałego gładkiego (nie osiągającego w żadnej chwili czasowej
wartości zerowej), wtedy zgodnie z wymogami odpowiednich norm może wystąpić konieczność zastosowania ochrony różnicowoprądowej czułej na wszystkie rodzaje prądów. Ma to miejsce np. przy eksploatowanych trójfazowo przemiennikach częstotliwości (FU), które z reguły dla wyprostowania napięcia sieciowego
posiadają na wejściu mostkowe układy prostownicze 6-cio pulsowe (rys. 8).

Rys. 8 Układ prostowniczy 6-cio pulsowy (mostkowy układ prostowniczy sieci trójfazowej).

VDE 0160 / EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy.
Zgodnie z rozdziałami 5.2.11.2 oraz 5.3.2.3 należy zastosować wyłącznik RCD typu B dla ochrony przy
dotyku bezpośrednim i pośrednim, jeżeli w przypadku awarii w układzie elektrycznym może popłynąć stały
gładki prąd różnicowy.

VDE 0100 T. 530 Budowa układów elektrycznych niskiego napięcia - Dobór i budowa urządzeń elektrycznych - aparatura łączeniowa i sterownicza.
Zgodnie z rozdziałami 531.3.2 oraz 532.2 muszą zostać zastosowane wyłączniki RCD typu B, jeżeli w
przypadku awarii urządzenia elektronicznego może popłynąć stały gładki prąd różnicowy. Wymóg dotyczy
również urządzeń elektronicznych podłączonych na stałe. Ze względu na ochronę przed pożarem należy
zastosować wyłącznik RCD o prądzie różnicowym nie większym niż 300 mA*.

* (patrz str. 17, tabela 1)
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1.10 Środki ochrony przy eksploatacji urządzeń energoelektronicznych na placach budów.
Fragmenty norm i przepisów z rynku niemieckiego:
BGI 608 Dobór i eksploatacja układów elektrycznych i urządzeń na placach budów i placach montażowych.
• Jednofazowe urządzenia elektroniczne AC 230 V /16 A, jeżeli nie należy się spodziewać stałych
gładkich prądów różnicowych mogą być eksploatowane przez wyłącznik RCD czuły na prądy pulsujące o prądzie różnicowym IΔN = 30 mA lub przez separacyjne transformatory ochronne.
• Przez jednofazowy mostkowy układ prostowniczy nie może płynąć żaden gładki prąd stały, również
w przypadku kiedy do odgałęzienia mostka podłączony jest kondensator wygładzający.
• Jeżeli natomiast urządzenie elektroniczne jest wyposażone po stronie wejściowej w prostownik
jedno pulsowy z kondensatorem wygładzającym, wtedy w przypadku doziemienia może płynąć
stały gładki prąd różnicowy.
• Trójfazowe urządzenia elektroniczne z wtyczkami = 32A eksploatowane mogą być tylko poprzez
wyłączniki RCD czułe na wszystkie rodzaje prądu o prądzie różnicowym IΔN = 30 mA lub przez
transformatory ochronne.
• Trójfazowe urządzenia elektroniczne z wtyczkami > 32A do 63A eksploatowane mogą być tylko poprzez wyłączniki RCD na wszystkie rodzaje prądu o prądzie różnicowym IΔN mniejsze lub równe
500mA lub przez transformatory ochronne.
• Trójfazowe urządzenia elektroniczne z wtyczkami > 63A eksploatowane mogą być tylko poprzez
wyłączniki RCD czułe na wszystkie rodzaje prądu lub przez transformatory ochronne.
• Urządzenia elektroniczne podłączone na stale bez podłączenia wtyczkowego eksploatowane
mogą być bez wyłączników RCD lub transformatorów ochronnych, należy jednak zastosować
środki ochronne zgodnie z DIN VDE 0100-410.

1.10.1 Dalsze obszary zastosowań urządzeń ochrony różnicowoprądowej czułych na wszystkie rodzaje prądu (RCD typ B).
VDE 0100 T 712 Budowa układów (urządzeń) elektrycznych niskiego napięcia -Wymogi dla warsztatów,
pomieszczeń i układów szczególnego rodzaju - układów zasilania w energię elektryczną - systemów energii
słonecznej-fotowoltaicznej (PV).
Zgodnie z rozdziałem 712.413.1.1.1.2 w układach elektrycznych z zasilaniem prądowym z układu PV (fotowoltaicznego) przewidziane musi być zastosowanie wyłącznika ochronnego RCD typu B, jeżeli rodzaj
budowy przemiennika (falownika) nie zapewnia co najmniej jednego prostego rozłączenia między stroną
prądu przemiennego a stroną prądu stałego, oraz jeżeli w przypadku wystąpienia awarii nie jest zapewniona
ochrona poprzez automatyczne szybkie wyłączenie w wyniku zadziałania aparatów nadprądowych. Ma to
miejsce w przypadku, kiedy występują niewystarczające warunki dla wyłączenia przy zwarciu doziemnym
(wysoka wartość impedancji pętli zwarciowej) np. falownik PV bez transformatora eksploatowany jest w systemie sieci TT lub TN z pętlami zwarcia o wysokich impedancjach. Przepis obowiązuje również wtedy, kiedy
dla falownika zastosowano zewnętrzny lub zintegrowany samoczynny wyłącznik z elementem ochronnym
monitorującym prąd różnicowy (RCMU) dla zapewnienia dodatkowej ochrony osób w/g VDE V 0126-1-1.
Często stosowane są falowniki zasilane jednofazowo. W tym przypadku wystarczające jest zastosowanie
dwubiegunowego wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego typu B.
VDE 0100 T 723 Budowa układów (urządzeń) elektrycznych niskiego napięcia -Wymogi dla warsztatów, pomieszczeń i układów szczególnego rodzaju - Pomieszczenia szkoleniowe z urządzeniami laboratoryjnymi.
Zgodnie z rozdziałem 723.412.5 w obwodach elektrycznych z urządzeniami laboratoryjnymi w sieciach TN
oraz TT, dla dodatkowej ochrony muszą być zastosowane wyłączniki RCD typu B o prądzie różnicowym
30 mA.
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VdS 3501 Wytyczne dla zapobiegania powstawaniu szkód: Ochrona w razie uszkodzeń izolacji w układach
elektrycznych z urządzeniami elektronicznym - RCD oraz FU.
Zgodnie z rozdziałem 4.4 dla zapewnienia ochrony mienia w miejscach zagrożonych pożarem zastosować
należy wyłącznik ochronny RCD typu B, który reaguje na prądy różnicowe w zakresie częstotliwości od 0
do co najmniej 100 kHz o czułości nie większej niż 300 mA, w pełnym zakresie częstotliwości.
Uwaga:
Powyższa prezentacja obszarów zastosowań wyłączników ochronnych różnicowoprądowych czułych na
wszystkie rodzaje prądów jest przykładowa i niepełna. Wykonawca instalacji elektrycznej musi zastosować
obowiązujące w każdym indywidualnym (konkretnym) przypadku przewidziane odpowiednimi przepisami
środki ochrony.

1.11 Podział obwodów prądowych
Zgodnie z VDE 0160 / EN 50178 rozdz. 5.3.2.3, obwodów, w których zastosowano urządzenia energoelektroniczne jak np. przemienniki częstotliwości (FU), nie można zabezpieczać urządzeniami ochronnymi
różnicowoprądowymi klasy A (czułymi na prądy sinusoidalne i pulsujące 50Hz) ponieważ, jak to opisano
wcześniej, ich działanie może zakłócać gładki stały prąd różnicowy (namagnesowanie wstępne rdzenia
przekładnika).

a) Obwody prądowe w których w przypadku awarii mogą wystąpić jedynie prądy różnicowe przemienne
lub/oraz prądy wyprostowane pulsujące.
b) Obwody prądowe, w których w przypadku awarii mogą wystąpić dodatkowo stałe, gładkie prądy różnicowe.
Rys. 9 Rozdział obwodów prądowych w układach z urządzeniami elektronicznymi
(źródło: DIN VDE 0160 / EN50178)
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1.12 Ochrona w przypadku uszkodzenia przez automatyczne szybkie wyłączenie zasilania prądowego wyłącznikiem RCD
W celu podniesienia stopnia funkcjonalności układu elektrycznego nie jest dopuszczalne w systemach sieci
TT oraz TN jedynie monitorowanie, wzgl. sygnalizacja błędu poprzez urządzenie monitorujące RCM (ang.:
residual current monitor) bez wyłączenia obwodu prądowego (zgodnie z VDE 0100-53 0).
Urządzenia RCM wyposażone są często w odpowiedni wskaźnik, pozwalający użytkownikowi ocenić aktualnie występujący w instalacji prąd różnicowy. Nie posiadają one jednak układu wyłącznika. W celu zapewnienia ochrony przed pożarem urządzenie RCM w połączeniu z wyłącznikiem z funkcją rozłączania,
dopuszczalne jest wyjątkowo w sytuacji, kiedy ze względu na duży prąd obciążenia zastosowanie klasycznego wyłącznika RCD jest niemożliwe.
Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku zaniku napięcia pomocniczego podtrzymującego pracę
RCM, musi nastąpić wyłączenie w nadzorowanym obwodzie. Funkcjonalność instalacji ulega w tym przypadku zmniejszeniu, w przeciwieństwie do stosowania wyłączników RCD, które przy zaniku napięcia sieciowego nie wyłączają zabezpieczanego obwodu.
W układach z urządzeniami elektronicznymi, w których należy się spodziewać gładkich stałych prądów
różnicowych, w celu zapewnienia ochrony przez automatyczne wyłączenie dopuszczalne jest jedynie stosowanie RCD typu B; np. wyłączniki ochronne mocy z ochroną różnicowoprądową na wszystkie rodzaje
prądów (RCCB) typu B.
Ochrona układu elektrycznego w przypadku awarii realizowana przez szybkie wyłączenie zasilania ma wyższy priorytet niż jego funkcjonalność.
Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń RCM dla realizacji ochrony przez automatyczne, szybkie wyłączenie zasilania. Stanowić one mogą jednak idealne uzupełnienie dla RCD. Urządzenia RCM typu DMD
3 produkcji Doepke czułe na wszystkie rodzaje prądów, wyposażone są we wskaźnik 10 stopniowy oraz
sygnalizację tzw. alarmu wstępnego. DMD 3 pozwala nadzorować wartość prądu różnicowego i przy przekroczeniu nastawialnego progu pojawia się wstępny sygnał alarmowy, zanim przy dalszym wzroście prądu
różnicowego dojdzie do automatycznego wyłączenia zasilania realizowanego przez RCD.
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1.13 Podstawowe układy połączeń urządzeń elektrycznych i wynikające stąd
prądy różnicowe.
Poniższa tabelka pokazuje podstawowe układy połączeń dla różnych urządzeń elektrycznych oraz przebiegi czasowe prądu obciążenia i prądu różnicowego. Podaje również odpowiednie dla zrealizowania skutecznej ochrony typy wyłączników ochronnych różnicowoprądowych RCD.
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1.14 Powstawanie stałego gładkiego prądu różnicowego z pojedynczych prądów przewodów skrajnych L1, L2 oraz L3.
Uproszczony schemat sieci trójfazowej z mostkowym układem prostowniczym D6 przemiennika częstotliwości FU z miejscowym uszkodzeniem izolacji

Rys. 10 Przepływ prądu różnicowego w wyniku uszkodzenia izolacji na kondensatorze obwodu pośredniczącego z 6 pulsowym mostkowym układem prostowniczym.

Przebiegi poszczególnych prądów przewodowych i prądu różnicowego powstałego w wyniku uszkodzenia
izolacji.
Prąd różnicowy iF składa się z sumy poszczególnych prądów iL1, iL2, iL3 w trzech przewodach fazowych
L1, L2 oraz L3. Poszczególne prądy przewodowe iL1 do iL3
mają kształt pulsującego prądu stałego o długim czasie, w którym zanikają do zera. Prądy fazowe są wynikiem naturalnej
komutacji między poszczególnymi diodami mostka D6.
Poszczególne strumienie magnetyczne, będące wynikiem
przepływu ww. prądów sumują się w rdzeniu przekładnika
RCD. Efektem jest proporcjonalny do prądu różnicowego iF
przepływ strumienia magnetycznego z dużą składową stałą,
który powoduje magnesowanie wstępne rdzenia przekładnika
i mocno ogranicza ewentualne dalsze magnesowanie wynikające z przepływu dodatkowego przemiennego prądu różnicowego, w skrajnym przypadku całkowicie je uniemożliwia.

Rys. 11 Przebiegi poszczególnych prądów przewodowych.
22

Doepke
Rozdział 2 Przebieg częstotliwościowy prądu wyzwalania wyłączników RCD czułych na wszystkie rodzaje prądów i ich
znaczenie dla poziomu ochrony.
W układach elektrycznych z urządzeniami energoelektronicznymi (mocy), które nie są galwanicznie rozdzielone od sieci, powstać mogą w przypadku zwarcia doziemnego gładkie stałe prądy różnicowe, lub/i
prądy różnicowe o częstotliwościach, które odbiegają znacznie od częstotliwości sieci. Skuteczna realizacja ochrony różnicowoprądowej w wymienionych układach wymaga zastosowania urządzenia RCD (ang.
Residual Current oprerated protective Device), które czułe jest na wszystkie rodzaje prądów, tzn. na prądy
różnicowe w szerokim paśmie częstotliwości, jakie wystąpić mogą w układzie. Urządzenie wykrywa te prądy
i jeśli to konieczne powoduje wyłączenie zasilania.
Rodzi się tutaj pytanie, czy można przyjąć, że obowiązujący dla danego RCD poziom ochrony przy
znamionowym prądzie różnicowym oraz przy częstotliwości znamionowej obowiązuje także dla całego
pozostałego obszaru częstotliwości.

2.1 Ochrona realizowana przez czułe na prądy sinusoidalne i pulsujące (50Hz)
wyłączniki RCD typu A.
Stosowane powszechnie urządzenia ochrony różnicowoprądowej czułe na prądy pulsujące wg EN 61008 /
VDE 0664 T 10 przeznaczone są dla prądów różnicowych typu A zgodnie z IEC TR 60755 (General requirements for residual current operated protective devices), tzn. że reagują zgodnie z przeznaczeniem jedynie
na prądy różnicowe przemienne oraz pulsujące prądy różnicowe stałe o częstotliwości znamionowej, tzn.
częstotliwości sieci. Progi (poziomy) wyzwalania dla częstotliwości odbiegających od znamionowej nie są
zdefiniowane. Tym samym nie jest zapewnione poprawne wyłączanie przy prądzie różnicowym gładkim lub
prądach różnicowych przemiennych o częstotliwościach wyższych.
Pokazany w tabeli 1 poziom ochrony (próg wyzwalania) realizowany przez stosowanie wyłączników RCD
typ A, ustalony jest dla znamionowego prądu różnicowego oraz częstotliwości znamionowej.
Znamionowy prąd
różnicowy IΔn

Poziom ochrony (przy częstotliwości znamionowej)
1
ochrona przy dotyku
pośrednim

2
ochrona pożarowa

0,03 A

X

X

0,1 A

X

X

0,3 A

X

X

> 0,3 A

X

*

3
ochrona przy dotyku bezpośrednim
X

* wg PN-IEC 60364 jako zabezpieczenie ppoż dopuszczony jest wyłącznik o czułości nie większej niż 500 mA.
Tabela 1: Przyporządkowanie możliwego do osiągnięcia poziomu ochrony dla znamionowego prądu
różnicowego wyłączników RCD typ A

2.2 Rozszerzony zakres ochrony realizowany przez zastosowanie RCD typu B.
W publikacji IEC 60755 opisane są oprócz wyłączników RCD dla prądów różnicowych
typu A także urządzenia ochronne dla prądów różnicowych typu B. Wyłączniki typu B wykrywać mogą
oprócz prądów różnicowych przemiennych oraz pulsujących prądów stałych także stałe gładkie prądy różnicowe, których powstawanie zostało opisane wcześniej.
23

Doepke
2.3 Określenie poziomu ochrony urządzenia RCD typ B w rozszerzonym zakresie częstotliwości prądów wyłączenia.
Wiele urządzeń energoelektronicznych mocy jak np. UPS-y (bezprzerwowe zasilacze prądu), falowniki, przemienniki częstotliwości, wytwarzają wewnątrz lub bezpośrednio w postaci napięcia wyjściowego
bipolarne napięcie prostokątne (taktowane napięcie stałe), na które przez sterowanie szerokością impulsów
nałożone jest modulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe o częstotliwości silnikowej. Stąd w przypadku
awarii np. przemiennika częstotliwości mogą płynąć oprócz prądów różnicowych o częstotliwości sieciowej oraz stałych gładkich prądów różnicowych, także prądy różnicowe o szerokim spektrum częstotliwości, wynikające z częstotliwości taktowania oraz jej harmonicznych jak również częstotliwości wyjściowej.
Zapewnienie szerokiej ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem ewentualnych prądów różnicowych przy
eksploatacji ww. urządzeń wymaga zastosowania wyłącznika RCD typu B, czułego także na prądy różnicowe o tych częstotliwościach.
Osiągany w ten sposób stopień ochrony powinien obowiązywać nie tylko przy częstotliwości znamionowej,
lecz o ile to możliwe w całym obszarze częstotliwości, dla których występuje prąd różnicowy (powinniśmy
znać również górną granicę występowania prądów różnicowych). Jedynie w ten sposób uniknąć można
pomyłek, decydując o wyborze znamionowego prądu różnicowego wyłącznika RCD i związanego z tym
prądem poziomu ochrony.
Można stwierdzić, że z jednej strony próg zadziałania w całym analizowanym obszarze powinien być możliwie wysoki, aby uniknąć błędnych wyłączeń spowodowanych prądami upływu, z drugiej strony musi on być
wystarczająco niski, w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony.

2.4 Wymagana wysokość prądu wyzwalania w zależności od częstotliwości
W celu zapewnienia w całym obszarze częstotliwości jednakowego stopnia ochrony, prąd różnicowy wyzwalania wyłącznika RCD typu B nie musi być koniecznie przy wszystkich częstotliwościach mniejszy lub
równy znamionowemu prądowi różnicowemu wyłącznika.
Wyłącznik RCD dla ochrony osób musi zadziałać jak wiadomo dla prądów o częstotliwości 50 Hz maksymalnie przy 30 mA. Dla prądów różnicowych stałych najwyższy dopuszczalny próg wyzwalania może
się znajdować wyraźnie wyżej, ponieważ człowiek reaguje na prąd stały w mniejszym stopniu niż na prąd
przemienny 50 Hz.
Rys. 12 pokazuje w jaki sposób przebieg częstotliwościowy prądu zadziałania wyłącznika RCD typu B
może zostać dopasowany do wrażliwości człowieka na oddziaływanie prądu, aby zrealizować możliwie daleko idącą ochronę życia i zdrowia osób. Dla pewnych częstotliwości czułość wyzwalania RCD może być na
innym, wyższym poziomie niż znamionowe 30 mA, co nadal zapewni ochronę i jednocześnie pozwoli uniknąć niepotrzebnych wyłączeń zasilania wynikających z podwyższonych prądów upływu. Dane o zagrożeniu
wynikającym z przepływu prądu o częstotliwościach różnych od 50 Hz przez organizm ludzki znaleźć można
w części 2 IEC 60479 („Effects of current passing trough the human body”) w formie krzywej zagrożenia
(rys. 12) dla częstotliwości od 50 do 1000 Hz. Podaje ona w zależności od częstotliwości graniczne wartości
prądu jako, wielokrotność dopuszczalnej wartości granicznej przy 50 Hz, powyżej której przy przepływie
prądu przez ciało człowieka przez czas dłuższy niż okres częstotliwości pracy serca człowiek może doznać
śmiertelnego porażenia prądem w następstwie migotania komór serca.
Krzywa (a) na rys. 13 przedstawia krzywą zagrożenia z części 1 IEC 60479 rozszerzoną o częstotliwości
poniżej 50 Hz przeliczone na bezwzględne wartości prądu dla prawdopodobieństwa zdarzeń < 5 %.1

1. Odnośnie oddziaływań na organizm ludzki prądów przemiennych o częstotliwościach > 100 Hz nie ma jednoznacznej odpowiedzi, więc wypowiedź powyższą należy traktować jako hipotezę. Podana w IEC 60470-2 krzywa zagrożenia (a) dla częstotliwości > 100 Hz i oddziaływania prądu o czasie dłuższym niż jeden okres pracy
serca została ustalona w przeważającym stopniu w wyniku doświadczeń na zwierzętach. Niewiele jest również
wyników badań dla oddziaływań przy krótszych czasach trwania i innych drogach przepływu prądu
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Rys. 12 Krzywe dla różnych oddziaływań prądu na ciało człowieka, powyżej których istnieje zagrożenie
życia i zdrowia.
Wyłącznik RCD, który miałby chronić człowieka jedynie przed kardiologicznym oddziaływaniem prądu,
mógłby jak z tego wynika mieć częstotliwościowy przebieg wyzwalania, którego górna granica zgodnie
z krzywą (a) na rys.12 przy rosnących częstotliwościach biegłaby stromo w górę. Tak więc przy prądach
różnicowych o wysokich częstotliwościach RCD działałby bardzo nieczule i byłby odporny na niepożądane
wyłączenia w wyniku prądów upływu.
Taki wyłącznik nie chroniłby jednak człowieka w wystarczającym stopniu przed dalszymi elektro-patologicznymi oddziaływaniami prądu, jak np. oddziaływania termiczne i elektrochemiczne przy wysokich częstotliwościach.
Norma IEC 60479-1 nie podaje żadnych danych jeżeli chodzi o oddziaływania termiczne i elektrochemiczne
prądu przemiennego na organizm ludzki. Można jednak wychodzić z założenia, że opisane w rozdz. 4.4
oddziaływania dla prądu stałego, można przenieść z taką samą wartością skuteczną do obszaru częstotliwości < 100 kHz. W wyniku takiego założenia można spodziewać się szkodliwych skutków oddziaływania
termicznego dla prądów powyżej 0,3 A i czasów ich przepływu rzędu minut. Prąd różnicowy o wartościach
leżących powyżej tej granicy nie powinien w żadnym przypadku płynąć przez organizm człowieka przez
dłuższy czas.
Krzywa (a) na rys 12 przebiega jedynie do częstotliwości ok. 600 Hz poniżej tej wartości prądu [tj. linii (b)].
Można więc powiedzieć, że powyżej częstotliwości ok. 600 Hz bardziej groźne jest oddziaływanie termiczne
i elektrochemiczne niż efekty kardiologiczne zachodzące w organizmie człowieka.
Ogólna krzywa zagrożenia (c), która uwzględnia wszelkie możliwe skutki szkodliwych oddziaływań prądu,
nie może mieć wraz ze wzrostem częstotliwości przebiegu zgodnego z krzywą (a), lecz musi po osiągnięciu
wartości prądu 0,3 A mieć kształt krzywej (b).
W celu minimalizacji szkodliwego oddziaływania prądów różnicowych wyłącznik RCD typu B, realizujący
szeroko rozumianą ochronę życia i zdrowia ludzi 1, powinien mieć charakterystykę częstotliwościową wyzwalania położoną w całym obszarze poniżej krzywej (c).
Wyłączniki RCD typu A o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA zapewniają przy prądach różnicowych
o częstotliwości znamionowej nie tylko 3 poziom ochrony ale również, 2 poziom ochrony, tzn. ochronę przed
pożarem (patrz tabela 1).
Wyłącznik RCD typu B charakteryzujący się nieczułością na błędne zadziałania o takim samym znamiono1. Wartością graniczna prądu 0,3 A, która wybrana tu została na podstawie założeń upraszczających (ze względu
na niewielką ilość lub brak wytycznych w IEC 60479-1), w przypadku dotyku bezpośredniego nie zapewnia w
żadnym razie żadnej „absolutnej” ochrony. Wartość ta stanowi kompromis między wysokim progiem wyzwalania, dla uniknięcia niepożądanych wyłączeń spowodowanych prądami upływu, a wymogami bezpieczeństwa.
Ważne jest, że krzywa przebiegu częstotliwości nie rośnie dowolnie zgodnie z krzywą zagrożenia (a), lecz przyjmuje wartość stałą na możliwie najniższym poziomie. Ochrona osób przed dotykiem bezpośrednim realizowana
przez wyłączniki różnicowoprądowe, uznawana jest zawsze jako uzupełnienie pozostałych środków ochrony,
tzn. jako „hamulec bezpieczeństwa” na wypadek, kiedy ochrona podstawowa i ochrona dodatkowa w przypadku
awarii nie zadziałają..
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wym prądzie różnicowym również zapewnia ochronę przed pożarem w pełnym zakresie częstotliwości
wykrywanych prądów różnicowych, jeżeli przebieg częstotliwościowy prądu wyzwalającego jest przystosowany do spełnienia powyższych wymogów.

2.5 Wymogi dla objęcia górnej granicy częstotliwości prądu
Napięcie wyjściowe urządzeń elektronicznych mocy może być taktowane różnymi częstotliwościami.
Stąd spektrum częstotliwości możliwych prądów różnicowych jest odpowiednio szerokie.
Prąd różnicowy na wyjściu przemiennika częstotliwości zawiera składowe o różnych częstotliwościach:
częstotliwość taktowania i jej wyższe harmoniczne, częstotliwość silnikową oraz częstotliwość 150 Hz,
która powstaje w wyniku pracy prostownika sześciopulsowego jako falistość napięcia obwodu pośredniczącego. Rys. 13 pokazuje, w jakim zakresie różne składowe częstotliwościowe zależne są od nastawionej częstotliwości silnikowej fMot w całkowitym prądzie różnicowym. Całkowity prąd różnicowy
IΔSum stanowi sumę geometryczną składowych prądów różnicowych IΔMot z częstotliwością silnika, IΔTakt
częstotliwością taktowania oraz IΔ150 częstotliwością Ripple’a napięcia obwodu pośredniczącego.

Rys. 13 Składowe prądu różnicowego różnych częstotliwości na wyjściu przemiennika częstotliwości
z częstotliwością taktowania 8 kHz przy rezystancji pętli prądu różnicowego 780 W.
Rys. 13 pokazuje wyraźnie, że przy niskiej częstotliwości silnikowej fMot składowa prądu różnicowego
IΔTakt o częstotliwości taktowania stanowi prawie całość prądu różnicowego IΔSum. Ponieważ taktowane
napięcie wyjściowe składa się z impulsów prostokątnych, zawiera ono obok udziałów z częstotliwością
taktowania także nieparzyste wyższe harmoniczne. Typowe przemienniki częstotliwości eksploatowane
mogą być dzisiaj z częstotliwością taktowania do 16 kHz. Powstawać wtedy mogą prądy różnicowe z
tą częstotliwością. Pierwsza z wyższych harmonicznych (48 kHz) ma przy tym amplitudę wielkości do
30% oscylacji podstawowej 16 kHz i osiągać może ok. 10% wartości skutecznej całkowitego prądu różnicowego. Jak z tego wynika już przy stosowaniu standardowych przemienników częstotliwości górna
częstotliwość graniczna dla wyzwalania prądu różnicowego powinna wynosić co najmniej 50 kHz.
Dla szybko wirujących maszyn oferowane są przemienniki o wyższych częstotliwościach taktowania.
Inne urządzenia elektroniczne, jak np. falowniki PV, urządzenia UPS i układy łączeniowe sieci, taktowane są z reguły przy wyższych częstotliwościach, więc RCD dla zapewnienia obszernej ochrony powinien
obejmować prądy różnicowe o częstotliwościach co najmniej do 100 kHz.
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2.6 Przebieg częstotliwości dla powszechnie przyjętego (uniwersalnego) poziomu ochrony z niedużymi bądź średnimi prądami upływu.
Przebieg częstotliwościowy prądu wyzwalania wyłącznika RCD zoptymalizowany do powyższych wymogów pokazuje rys. 14. Dotyczy on wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego DFS 4B NK o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. Charakterystyka przebiega we wszystkich obszarach pod łączną krzywą
zagrożenia (c) z rys.13.
Wyłącznik o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA zapewnia tym samym, również w obszarze
częstotliwości powyżej 600 Hz do > 100 kHz (według aktualnego stanu wiedzy) wysoką, jeśli nie całkowitą
ochronę osób, ochronę pożarową i oczywiście właściwą ochronę różnicowoprądową. Próg zadziałania prądu wyzwalania leży zawsze pod ustaloną dla poziomu ochrony najwyższą wartością graniczną. Uzyskując
wysoki stopień ochrony 3, unika się dodatkowo w całym zakresie częstotliwości niepożądanych wyłączeń
spowodowanych przez prądy upływu.
Wymagana dla ochrony różnicowoprądowej rezystancja uziemienia powinna zostać dobrana na najwyższy
prąd wyzwalania w obejmowanym obszarze częstotliwości, tzn. na 300 mA, a nie na znamionowy prąd
różnicowy 30 mA.
Dla wyłączników różnicowoprądowych DFS 4B NK z wyższymi znamionowymi prądami różnicowymi
przebieg częstotliwościowy jest dobrany w taki sposób, że przyporządkowany wg tabeli 1 znamionowemu
prądowi różnicowemu poziom ochrony obowiązuje w całym obszarze częstotliwości. Przykładowo dla wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego DFS 4B NK o znamionowym prądzie różnicowym 300 mA linia
charakterystyki przebiega w całym obszarze poniżej 300 mA (Rys. 14). Zapewnia on tym samym w pełnym
zakresie częstotliwości poziom ochrony 2 określony w tabeli 1.

Rys. 14 Przebiegi częstotliwościowe prądu wyzwalania wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego DFS
4B NK w odniesieniu do granic zagrożenia dla ochrony osób i ochrony przeciwpożarowej.
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2.7 Przebieg częstotliwościowy ze „skokiem poziomu ochrony” w układach z
dużymi prądami upływu.
W układach z wieloma przemiennikami częstotliwości oraz/lub długimi przewodami zasilającymi silniki, wyłączniki ochronne RCD, które zapewniają poziom ochrony w całym przebiegu częstotliwościowym mogą
prowadzić do niepożądanych wyłączeń z uwagi na wysokie prądy upływu w paśmie III częstotliwości. W
takich przypadkach prąd wyzwalania w tym obszarze częstotliwości musi stać się wyższy, co skutkuje tym,
że poziom ochrony obniża się o jeden, a nawet dwa stopnie. Poziom ochrony zmienia się w ramach tego
obszaru częstotliwościowego począwszy od pewnej częstotliwości, w dół na niższy stopień.

Rys. 15 Przebiegi częstotliwościowe prądu wyzwalania wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego
DFS 4B SK w odniesieniu do granic zagrożenia określonych ze względu na ochronę osób i ochronę przed pożarem.
Dla wyłącznika różnicowoprądowego DFS 4B SK 30mA przebieg częstotliwościowy prądu różnicowego
w ramach pasm częstotliwości I oraz II znajduje się pod łączną krzywą zagrożeń (c) i zapewnia tym samym
poziom ochrony 3. W obszarze III próg zadziałania rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości, aż do osiągnięcia poziomu 2. A i dalej utrzymuję tą wartość do końca obszaru rozpoznawanych częstotliwości. Dzięki temu
wyłączniki DFS 4B SK charakteryzuje odporność na niepożądane zadziałania w wyniku przepływu prądów
upływu o częstotliwości taktowania oraz ich wyższych harmonicznych.
Odporność na prądy upływu o wysokich częstotliwościach skutkuje jednak niższym poziomem ochrony
w obszarze wysokich częstotliwości. Jedynie w pasmach częstotliwości I oraz II poziom ochrony odpowiada, zgodnie z tabelą 1 oczekiwanemu 3 stopniowi. Wymieniony typ wyłącznika pozwala w III obszarze
częstotliwości osiągnąć tylko 1 stopień ochrony („ochrona przed dotykiem pośrednim”).
Wyłączniki RCD o znamionowym prądzie różnicowym 0,3 A charakteryzują się również podobnym przebiegiem częstotliwościowym prądu różnicowego w obszarze wysokich częstotliwości. Ochronę różnicowoprądową, rozumianą jako ochronę przed dotykiem pośrednim można z powodzeniem realizować również
dla obszaru wysokich częstotliwości. W tym celu, należy odpowiednio obliczyć wartość rezystancji uziemienia w odniesieniu do wartości prądu wynikającej z przebiegu charakterystyki w III obszarze częstotliwości.
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2.8 Wartość rezystancji uziemienia dla uzyskania ochrony różnicowoprądowej.
W obliczeniach rezystancji uziemienia RE, w układach z wyłącznikami na wszystkie rodzaje prądu RCD
typu B, należy uwzględniać maksymalny prąd wyzwalania IΔAmax odczytany z charakterystyk częstotliwościowych, a nie znamionowy prąd różnicowy IΔn (w odróżnieniu od układów elektrycznych z wyłącznikami
różnicowoprądowymi na prądy pulsujące RCD typu A). Zgodnie z równaniem RE = UB / IΔAmax można
obliczyć maksymalną dopuszczalną rezystancję uziomu RE. Wartość napięcia dotyku dopuszczalnego
długotrwałe UB, przyjąć należy na poziomie 50 V, wzgl. 25 V (w zależności od obszaru występowania
zagrożenia), podobnie jak ma to miejsce dla częstotliwości 50 Hz.

2. 9 Podsumowanie
Podobnie jak dla wyłączników RCD typu A, można również dla wyłączników RCD czułych na wszystkie
prądy określać znamionowy prąd różnicowy i wynikający stąd poziom ochrony. Częstotliwościowy przebieg prądu wyzwalania przebiegać musi stale poniżej obowiązującej dla danego poziomu ochrony granicy
zagrożenia. Dopasowanie charakterystyki przebiegu częstotliwościowego do odpowiednich krzywych granicznych minimalizuje występowanie niepożądanych wyłączeń RCD, będących wynikiem prądów upływu
o różnych częstotliwościach.
W praktyce wysokie prądy upływu wymagają jednak, aby RCD charakteryzowały wysokie progi wyzwalania
w obszarze częstotliwości występowania tych prądów. Warunek poziomu ochrony w odniesieniu do znamionowego prądu różnicowego nie jest wtedy zapewniony, ponieważ prąd wyzwolenia w pewnym obszarze
częstotliwości znajduje się powyżej maksymalnych wartości określonych przez krzywe zagrożenia.
Ustalenia aktualnych norm dotyczących RCD typu B nie przewidują jeszcze w przebiegu częstotliwościowym „skoków” w przebiegu charakterystyk określających poziom ochrony. Dodatkowo określone w nich
górne granice częstotliwościowe przebiegu prądu różnicowego są za niskie, aby zapewnić ochronę przed
prądem różnicowym przy elektronicznych urządzeniach mocy z taktowaniem. Stąd, dla projektantów układów energoelektronicznych niezbędne jest przeanalizowanie, czy w danym przypadku przy zastosowaniu
wyłącznika RCD na wszystkie prądy zapewniony jest wymagany poziom ochrony. Materiałem do wspomnianej analizy są m.in. charakterystyki przebiegu częstotliwościowego prądu wyzwalania dostarczane przez
producenta urządzeń.

29

Doepke
Rozdział 3

Normy i wytyczne

• VDE 0100-530
Errichten von Niederspannungsanlagen; Auswahl und Einrichtung von Betriebsmitteln, Schalt- und Steuergeräte (Budowa układów elektrycznych niskiego napięcia; dobór i instalacja urządzeń, aparatura łączeniowa i sterownicza).
• VDE 0100-482
Brandschutz bei besonderen Risiken und Gefahren (Ochrona przed pożarem w środowisku szczególnie
zagrożonym).
• VDE 0100-712
Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Solar - Fotovoltaik
- (PV)-Stromversorgungssysteme (neu) (Wymagania dla warsztatów, pomieszczeń i układów szczególnego
rodzaju - systemy zasilające solarne - fotowoltaiczne [PV] (nowa).
• VDE 0100-723
Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Unterrichtsräume mit Experimentiereinrichtungen (Wymagania dla warsztatów, pomieszczeń i układów szczególnego rodzaju - sale szkoleniowe z urządzeniami laboratoryjnymi).
• BGI 608
Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Baustellen (Dobór i obsługa urządzeń i
instalacji z urządzeniami elektronicznymi mocy na placach budów).
• VdS 3501
Isolationsschutz in elektrischen Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln - RCD und FU (Ochrona izolacji
w układach elektrycznych z urządzeniami elektronicznymi mocy - RCD oraz FU [przemienniki częstotliwości]).
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3.1 Skróty w tekście
Skrót

Znaczenie

RCD

Residual current-oprated protective device
Urządzenie ochrony różnicowoprądowej

RCD Typ AC

Urządzenie ochrony różnicowoprądowej czułe na prąd przemienny (AC)

RCD Typ A

Urządzenie ochrony różnicowoprądowej czułe na prąd pulsujący (A)

RCD Typ B

Urządzenie ochrony różnicowoprądowej czułe na wszystkie prądy (B)

RCCB

Residua current-operated circuit breaker
Wyłącznik ochronny różnicowoprądowej ze zintegrowanym wył. różnicowoprądowym

RCM

Residual current monitor
Monitor prądu różnicowego

RCMU

Residual current monitor unit
Urządzenie monitorujące prąd różnicowy

EMV

Kompatybilność (zgodność) elektromagnetyczna

FU

Przemiennik częstotliwości

PE

Potencjał ziemi (odniesienia)

PV

Fotowoltaiczny

RF

Rezystancja przejścia z punktu uszkodzenia do ziemi.

IF

Prąd różnicowy

Tabela 2 Przegląd stosowanych skrótów
Uwaga:
RCCB należą do grupy RCD
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Rozdział 4 Przegląd wyrobów
4.1 DFS 4 B NK / DFS 4 B SK / DFS 4 B SK S

Doepke
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe DFS 4 B
czułe na wszystkie prądy

DFS 4 B NK
DFS 4 B SK
DFS 4 B SK

Bezpieczeństwo dzięki rozpoznawaniu gładkich
prądów różnicowych stałych oraz prądów różnicowych przemiennych do 1 MHz
Zezwolenie używania znaków VDE 0664-10 oraz VDE 0664 100 E
Dostarczane także jako wykonania selektywne (DFS 4 B SK S)
Wysoki stopień nieczułości na prądy nieustalone prądy upływu i różnicowe przez wytrzymałość na udary > 5 kA
Mała czułość na prądy upływu stacjonarne
Zgodność elektromagnetyczna odpowiednio do VDE 0664 T 30 jak i
VDE 0639 T 6-2 (odporność na zakłócenia – obszar przemysłowy)
Prądy znamionowe 16 - 125 A
Znamionowe prądy różnicowe 30 - 500 mA
Zwarta budowa: wielkość 4TE dla wszystkich prądów znamionowych
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4.2 DFS 4B NK V500/ DFS 4 B SK V500/ DFS 4 B SK S V500

Doepke
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe
500 V czułe na wszelkie rodzaje prądów
DFS 4B NK V500
DFS 4B SK V500
DFS 4B SK S V500

Protegowane zastosowania w technice medycznej
Np. dla urządzeń CT, MRT, rentgenowskich …

Wysoki stopień nieczułości na prądy nieustalone prądy upływu i różnicowe przez wytrzymałość na udary > 5 kA
Mała czułość na prądy upływu stacjonarne
Zgodność elektromagnetyczna odpowiednio do VDE 0664 T 30, jak i
VDE 0639 T 6-2
Dostarczane także jako wykonania selektywne (DFS 4 B SK S V500)
Prądy znamionowe 16 - 125 A
Znamionowe prądy różnicowe 30 - 500 mA
Zwarta budowa: wielkość 4TE dla wszystkich prądów znamionowych
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4.3 DFS 4B-2 NK, DFS4B-2 SK

Doepke
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe
2-biegunowe czułe na wszelkie rodzaje prądów

DFS 4B-2 NK
DFS 4B-2 SK

Szczególnie dobrze dostosowane do zastosowań dla
sieci zasilanych z układów fotowoltaicznych (PV)
Ochrona przez automatyczne wyłączenie w układach elektrycznych fotowoltaicznych (PV) zgodnie z DIN VDE 0100- 712
Spełnia wymagania regionalne VNB bądź miejscowych zakładów
energetycznych
Bezpieczeństwo dzięki niezawodnemu rozpoznawaniu prądów różnicowych stałych gładkich i przemiennych do 1 MHz
Spełnia wymogi Przepisów Budowy VDE 0664 -10 oraz VDE 0664 –
100E
Dostarczane także jako wykonania selektywne DFS 4 B 2 SK S
Wysoki stopień nieczułości na prądy nieustalone prądy upływu i
różnicowe przez wytrzymałość na udary > 5 kA
Prądy znamionowe 16 - 125 A
Znamionowe prądy różnicowe 30 - 500 mA
Napięcie znamionowe 230 VAC
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4.4 DFL 8 B NK / DFL 8 B SK

Doepke
Wyłącznik mocy
z wyzwalaczem na wszelkie rodzaje prądów różnicowych
(CBR typ B)

DFL 8 B NK
DFL 8 B SK
Dla ochrony różnicowoprądowej
w układach elektrycznych z
elektronicznymi urządzeniami
mocy
zgodnie z VDE 0100 – 410 oraz
VED 0160 / EN 50178 jak i
ochronę nadprądową zgodnie
z VDE 0100 – 430

Bezpieczeństwo dzięki rozpoznawaniu prądów różnicowych
stałych gładkich i prądów różnicowych przemiennych do 100 kHz
Obszerny zakres ochrony przez rozpoznawanie prądów różnicowych
typu B zgodnie z IEC 60755 oraz VDE 0664 – 100 E
Niezależne od napięcia sieci wyzwalanie prądów różnicowych typu A
Duży zakres ochrony dla prądów przemiennych o częstotliwościach
od 0 Hz do 100 kHz
Spełnia wymogi wg VDE 0660-101 łącznie z załącznikiem B
Wysoka odporność na impulsowe prądy upływu oraz różnicowe
dzięki wytrzymałości udarowej > 5 kA
Prądy znamionowe 100 A - 250 A
Znamionowe prądy różnicowe 0,03 - 1,0 A
Zgodność elektromagnetyczna odpowiednio do VDE 0664 -101 zał. J,
jak i DIN EN 6100-6-2 / VDE 0639 T 6-2 (odporność na zakłócenia –
obszar przemysłowy)

35

PPUH EL-TEAM Sp. z o.o.
Aleja Młodych 26-28
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. /32/ 204 36 28, 229 03 71
fax /32/ 220 00 05
www.el-team.com.pl

