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ZAgrOŻENIA POŻArOWE 
POcHODZENIA ELEKTrYcZNEgO 
   OrAZ APArATUrA ZAbEZPIEcZAJĄcA

Pożar niesie realne, drastyczne 
konsekwencje dla ludzi i mienia, 
dlatego bardzo ważne jest 
minimalizowanie ryzyka jego 
wystąpienia. Ocena ryzyka 
pożarowego to dzisiaj jeden 
z najbardziej złożonych aspektów 

zapewniania bezpieczeństwa. 
Badania statystyczne pokazują, że 
aż 1/3 pożarów w gospodarstwach 
domowych ma swoje pochodzenie 
w instalacjach elektrycznych. 
Aby zapewnić większy poziom 
bezpieczeństwa, Legrand 

rozszerza swoją ofertę aparatury 
modułowej o wyłączniki zdolne 
do wykrywania usterek, które 
pozostają niewidoczne dla 
standardowych aparatów 
zabezpieczających. 

PRĄD uSzkODzeNIOwyPRzeCIĄŻeNIe zwARCIe

Zjawisko przepływu w obwodzie 
elektrycznym prądu większego niż 
znamionowego (spodziewanego).
PRzykłAD: zbyt dużo urządzeń 
przyłączonych do jednego gniazda 
wtyczkowego. 

Przepływ dużego prądu 
spowodowany nagłym spadkiem 
rezystancji pomiędzy dwoma 
przewodnikami o różnych 
potencjałach. 
PRzykłAD: zetknięcie się dwóch 
nieizolowanych przewodów 
o różnych potencjałach.

Prąd, który płynie do ziemi przez 
odsłonięte części przewodzące 
lub przez przewód ochronny 
w następstwie uszkodzenia 
izolacji.
PRzykłAD: porażenie prądem 
przez dotyk bezpośredni lub 
pośredni.

•  wkładki bezpiecznikowe (typ gG), 
wyłączniki z wyzwalaczem 
termicznym 

•  wyłączniki z wyzwalaczem 
elektronicznym, styczniki 
z przekaźnikiem termicznym

•  wkładki bezpiecznikowe (typ gG 
lub aM)

•  wyłączniki z wyzwalaczem 
magnetycznym

•  wyłączniki z wyzwalaczem 
elektronicznym (nadprądowym)

• wyłączniki różnicowoprądowe
•  wyłączniki różnicowonadprądowe

APArATY ZAbEZPIEcZAJĄcE

UsTErKI W INsTALAcJAcH ELEKTrYcZNYcH

WYŁĄcZNIK
NADPrĄDOWY

WYŁĄcZNIK
NADPrĄDOWY

WYŁĄcZNIK 
rÓŻNIcOWO- 
NADPrĄDOWY

DX3 sTOP Arc
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łuk eLekTRyCzNy

PRzePIĘCIA ATMOSFeRyCzNe
Przepięcia rozprzestrzeniające się 
w liniach zasilających, spowodowane 
wzrostem referencyjnego potencjału, 
indukowane w instalacji przez 
pole magnetyczne pochodzące 
od wyładowania piorunowego.
PRzykłAD: uderzenie pioruna  
podczas burzy.

Pojawia się w kablach lub ich połączeniach.

DX3 sTOP Arc  
DETEKTOrY ZWArĆ ŁUKOWYcH
zintegrowane z wyłącznikami 
nadprądowymi

DX3 sTOP Arc  
DETEKTOrY ZWArĆ ŁUKOWYcH 
zintegrowane z wyłącznikami 
różnicowonadprądowymi

OgrANIcZNIKI PrZEPIĘĆ

•  przewody piorunochronne 
(zabezpieczają przed skutkami 
bezpośrednimi)

•  ograniczniki przepięć (zabezpieczają 
przed skutkami pośrednimi)

•  detektory zwarć łukowych (AFDD) zabezpieczają przed 
skutkami zwarć łukowych oraz skutkami przeciążeń, 
zwarć i upływu prądu (wersje z wyłącznikami 
różnicowonadprądowymi) 

NOwOŚć

PRzykłADy SyTuACJI MOGĄCyCh PROwADzIć DO POJAwIeNIA 
SIĘ łuku eLekTRyCzNeGO (ISkRzeNIA) I POŻARu

Wygięty kabel 
zasilający

Uszkodzony kabel 
zasilający

Uszkodzenie przewodu 
podczas łączenia

Przypadkowe 
uszkodzenie przewodu

Uszkodzenia 
spowodowane 
czynnikami 
zewnętrznymi: 
UV, wibracje, 
wilgoć, gryzonie

Uszkodzone gniazdo 
wtyczkowe

starzenie elementów 
osłonowych

Poluzowane 
połączenia
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DX3 sTOP Arc
    bEZPIEcZEŃsTWO I ŁATWOŚĆ 

MONTAŻU 
Urządzenia z oferty DX3 Stop Arc 
z biegunem neutralnym 
umieszczonym po prawej stronie 
kompatybilne są zarówno 
z szynami łączeniowymi 
sztyftowymi jak i grzebieniowymi, 

przyłączanymi do dolnych zacisków 
aparatu. Górne zaciski, służące
do przyłączania odbiorników,
oznaczone są strzałką oraz 
symbolem bieguna neutralnego, 
wskazującym jego pozycję. 

DX3 Stop Arc są łatwe w montażu 
i intuicyjne w obsłudze oraz 
zapewniają najwyższy poziom 
bezpieczeństwa.

8

3

7

1

2

5

4

4

6

8

9

7

10

11



5

DX3 stop Arc to urządzenia w wykonaniu monoblok 
(AfDD + wyłącznik nadprądowy lub AfDD + wyłącznik 
różnicowonadprądowy), połączone fabrycznie. 
Gwarantuje to wysoką jakość gotowego zestawu 
oraz eliminuje ryzyko popełnienia błędów przy 
samodzielnym łączeniu osobnych aparatów. 
Wbudowana funkcja dziennego auto-testu 
kontroluje stan pracy modułu AFDD.

Detektory DX3 stop Arc bardzo łatwo instaluje się 
w rozdzielnicy elektrycznej, zastępują standardowe 
wyłączniki nadprądowe lub różnicowonadprądowe.

bEZPIEcZEŃsTWO ŁATWOŚĆ MONTAŻU

1   Dioda sygnalizacyjna informuje o stanie pracy 
urządzenia: 
- wyłączona – urządzenie nie jest zasilane (usterka) 
- świeci na zielono – normalna praca urządzenia 
-  świeci na czerwono – urządzenie uległo uszkodzeniu 

(brak ochrony przed zwarciami łukowymi)
2   Innowacyjny uchwyt etykiet dla łatwej identyfikacji 

obwodu
3   Kolorowe nadruki na dźwigni załączającej oznaczające 

stan styków wyłącznika: czerwony = I – ON (styki 
zamknięte), Zielony = O –Off (styki otwarte)

4   Wskaźnik mechaniczny informuje o wykryciu zwarcia 
łukowego (iskrzenia)

5   Wyzwolenie przy wykryciu prądu różnicowego 
sygnalizowane jest przez żółty wskaźnik

6   ręczny test dla funkcji wyłącznika 
różnicowoprądowego

7   Pozycja bieguna i zaciski do przyłączania 
odbiorników oznaczone tak, aby zapobiec błędnemu 
oprzewodowaniu (od zacisków do odbiornika)

8   czytelne oznaczenia zawierające numer katalogowy 
oraz główne parametry techniczne

9   Wkręty zacisków przystosowane do wkrętaków 
płaskich i Pozidriv

10  Kompatybilne z różnymi akcesoriami sygnalizacji 
i sterowania, wspólnymi dla aparatury serii TX3/DX3

11 Obszar oznaczeń technicznych
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W celu poprawy bezpieczeństwa 
budynków i ich użytkowników, 
międzynarodowa norma 
instalacyjna IEC/EN 60364-4-42 
zaleca stosowanie detektorów 
zwarć łukowych (AFDD) zgodnych 
z normą produktową IEC 62606, 
szczególnie w budynkach:
·  z pomieszczeniami sypialnianymi,
·  wykonanych z łatwopalnych 

materiałów budowlanych 
(budynki drewniane),

·  o konstrukcji łatwo 
rozprzestrzeniającej ogień 
(wieżowce),

·  gromadzących dobra kulturowe 
(muzea, galerie, itp.),

·  o podwyższonym ryzyku 
pożarowym ze względu na typy 
materiałów przetwarzanych lub 
przechowywanych wewnątrz  
nich (stodoły, warsztaty 
stolarskie, zakłady papiernicze, 
itp.).

Detektory zwarć łukowych (AFDD) 
instalowane są w rozdzielnicach 
elektrycznych, głównie jako 
zabezpieczenie obwodów gniazd 
wtyczkowych 2P+Z. W budynkach 
mieszkaniowych powinny 
zabezpieczać obwody salonu 
i pokoi sypialnianych. Zaleca się 
uwzględnienie tych aparatów 
przy remontach każdej instalacji 
elektrycznej.

OFeRTA DX3 STOP ARC: 

PARAMeTRy zASILANIe OD DOłu

DX3 Stop Arc 
z wyłącznikiem nadprądowym

DX3 Stop Arc 
z wyłącznikiem różnicowonadprądowym

Liczba biegunów 1P+N

Pozycja bieguna neutralnego Z prawej strony

Zdolność zwarciowa 6000 A wg. IEC/EN 60898-1 10000 A wg. IEC/EN 61009-1

Charakterystyka B i C

Prąd znamionowy In (A) 6, 10, 13, 16, 20  

Prąd różnicowy znamionowy - 30 mA typ A

DX3 sTOP Arc

ZAsTOsOWANIE  
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OFeRTA DX3 STOP ARC: 

PARAMeTRy zASILANIe OD DOłu

DX3 Stop Arc 
z wyłącznikiem nadprądowym

DX3 Stop Arc 
z wyłącznikiem różnicowonadprądowym

Liczba biegunów 1P+N

Pozycja bieguna neutralnego Z prawej strony

Zdolność zwarciowa 6000 A wg. IEC/EN 60898-1 10000 A wg. IEC/EN 61009-1

Charakterystyka B i C

Prąd znamionowy In (A) 6, 10, 13, 16, 20  

Prąd różnicowy znamionowy - 30 mA typ A

DX3 sTOP Arc
  NOWY POZIOM 
 bEZPIEcZEŃsTWA
  INsTALAcJI

Zupełnie nowe urządzenia zabezpieczające w ofercie 
Legrand – detektory zwarć łukowych, zgodne 
z najnowszymi wytycznymi normy IEC 60364-4-42 
odnośnie poprawy bezpieczeństwa budynków i ich 
użytkowników poprzez zastosowanie urządzeń 
typu AFDD. DX3 Stop Arc zastępują w instalacji 
standardowy wyłącznik nadprądowy lub wyłącznik 
różnicowoprądowy z członem nadprądowym 
zapewniając dodatkową ochronę w przypadku 
wystąpienia zwarć łukowych (iskrzenia).  

DX3 Stop Arc
detektory zwarć łukowych (AFDD) od 10 do 20 A

Zgodne z normami IEC/EN 62606. 
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze i wyzwalacze z serii DX3. 
Specjalne zastosowanie: zapobieganie pożarom poprzez wykrywanie łuku 
elektrycznego.

4159 31 4159 67

Pak. Nr ref. Detektory zwarć łukowych  
z wyłącznikami nadprądowymi
Zdolność zwarciowa:
6000  – IEC/EN 60898-1 – 230/240 VA.

Możliwość przyłączania za pomocą szyn 
sztyftowych.
Dwubiegunowe (1P+N) 230 VA
Biegun N po prawej stronie

Charakte- 
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach Oznaczenie projektowe

1 4159 20 10 2 AFDD-B10 DX
1 4159 21 13 2 AFDD-B13 DX
1 4159 22 16 2 AFDD-B16 DX

Charakte- 
rystyka C

1 4159 29 10 2 AFDD-C10 DX
1 4159 30 13 2 AFDD-C13 DX
1 4159 31 16 2 AFDD-C16 DX
1 4159 32 20 2 AFDD-C20 DX

Detektory zwarć łukowych z wyłącznikami 
różnicowonadprądowymi
Zdolność zwarciowa:
10000  - IEC/EN 61009-1 - 230/240 VA.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn 
grzebieniowych lub sztyftowych.
Dwubiegunowe (1P+N) 230 VA  
Typ A M 30 mA
Biegun N po prawej stronie

Charakte- 
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie projektowe

1 4159 56 10 3 AFDD-B10-30-A DX
1 4159 57 13 3 AFDD-B13-30-A DX
1 4159 58 16 3 AFDD-B16-30-A DX

Charakte- 
rystyka C

1 4159 65 10 3 AFDD-C10-30-A DX
1 4159 66 13 3 AFDD-C13-30-A DX
1 4159 67 16 3 AFDD-C16-30-A DX
1 4159 68 20 3 AFDD-C20-30-A DX

DX3

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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02Informacja techniczna 
o produktach 
(w godz. od 8.30 do 16.30)

801 133 084
+48 22 549 23 22

Legrand Polska sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30

www.legrand.pl

www.facebook.com
/LegrandPoland

www.youtube.com
/LegrandPolska

info@legrand.com.pl


