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W zależności od częstotliwości i intensywności 
(rodzaju i obszaru), zjawiska burzowe powodują 
najczęściej wyładowania piorunowe doziemne.

Wyładowania piorunowe mogą powodować fizyczne 
uszkodzenia instalacji elektrycznej lub uszkodzenia 
urządzeń z powodu powstałych przepięć pośrednich. 

Budynki posiadają zewnętrzny system ochrony 
odgromowej, umożliwiający przechwycenie 
oraz odprowadzenie wyładowania piorunowego 
do instalacji uziemiającej. 

Urządzenia elektryczne można chronić przed skutkami 
przepięć za pomocą ograniczników przepięć.

Asortyment ograniczników przepięć firmy Legrand 
zapewnia rozwiązania odpowiednie dla wszystkich 
typów instalacji i wszystkich poziomów ryzyka.
 
Ten przewodnik techniczny ma na celu zapewnić 
lepsze zrozumienie zasady działania ograniczników 
przepięć, ich doboru oraz instalacji.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
ilustracje, które nie zawierają sprzętu 
ochrony osobistej. Użytkowanie sprzętu 
ochrony osobistej jest zdefiniowane 
przez odpowiednie regulacje prawne. 
Legrand zastrzega sobie prawo do 
modyfikacji specyfikacji oraz rysunków 
bez wcześniejszego powiadomienia. 
Wszystkie ilustracje, opisy i dane 
techniczne zawarte w niniejszym 
poradniku mają charakter wyłącznie 
informacyjny i nie mogą być traktowane 
jako wiążące dla spółki.
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Wyładowanie piorunowe - to wyładowanie elektryczne, powstające z ładunków, które nagromadziły się w chmurach. W chmurze burzowej 
występują duże krople deszczu, bryłki gradu i lodu. Przy gwałtownym przemieszczaniu dochodzi do ich zderzeń, a rozpadając się na 
mniejsze fragmenty wytwarzają ładunki elektryczne. Cząstki spadające do podstawy chmury uzyskują ładunek ujemny, zaś unoszące się 
do górnych warstw chmury ładunek dodatni  1 .
Ładunki ujemne chmury burzowej przyciągane są przez dodatnio naładowaną powierzchnię ziemi. Powietrze jest dobrym izolatorem 
i przez pewien czas uniemożliwia przepływ ładunków. Gdy różnica potencjałów staje się dostatecznie wysoka, dochodzi do gwałtownego 
i potężnego przepływu prądu pomiędzy chmurą, a ziemią (wyładowanie piorunowe) 2 .

1   Prądy powietrza powodują kolizję i elektryzowanie 
cząsteczek wody.

2   Cząstki naładowane ujemnie skoncentrowane u podstawy 
chmury są przyciągane przez ładunki dodatnie ziemi. 
Powstaje wyładowanie piorunowe.

Ziemia

JAK POWSTAJE
  WYŁADOWANIE 
PIORUNOWE?
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1   SKUTKI BEZPOŚREDNIEGO UDERZENIA WYŁADOWANIA 
PIORUNOWEGO W BUDYNEK LUB OBIEKT

Gdy piorun uderza w budynek lub obiekt to mamy do czynienia 
z wyładowaniem piorunowym bezpośrednim. W takich 
przypadkach generowany prąd piorunowy ma wartość od 50 
do 100 kA, a czasami osiąga wartość 200 kA. Prąd piorunowy 
płynie w kierunku ziemi przez mniej lub bardziej przewodzące 
elementy. Tymi elementami mogą być komin, dach, ściany lub 
instalacja odgromowa połączona z systemem uziemiającym. 
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Bezpośrednie uderzenie pioruna może prowadzić do 
następujących zagrożeń:
-  bezpośrednie termiczne (plazma, ogień) w skutek energii 

prądu piorunowego powodującego fizyczne uszkodzenia;
-  deflagracja (fala uderzeniowa i podmuch) wytworzona przez 

termiczną ekspansję cząstek powietrza.
Ochrona budynku przed skutkami bezpośrednich wyładowań 
atmosferycznych zależy od zdolności przechwytywania oraz 
od zdolności odprowadzania prądu piorunowego do ziemi 
za pośrednictwem instalacji odgromowej oraz systemu 
uziemiającego. 

2   SKUTKI POŚREDNIEGO UDERZENIA WYŁADOWANIA 
PIORUNOWEGO

Skutki pośrednich wyładowań atmosferycznych są bardziej 
powszechne. Uderzenie pioruna może powodować przepięcia 
w sieci elektroenergetycznej oraz w wewnętrznej instalacji 
elektrycznej budynku. W ten sposób przepięcia mogą uszkodzić 
przyłączone do niej urządzenia elektryczne. Skutki wyładowania 
pośredniego mogą wystąpić przez:

 ■ Przewodzenie:
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Wyładowanie piorunowe uderza w linię napowietrzną wysokiego 
(WN) lub niskiego napięcia (nN). Prowadzi to do powstania 
przepięcia o wartości kilku tysięcy woltów. Mechanizm powstania 
wyładowania piorunowego w tym przypadku jest następujący:
1.  Powstaje znacząca różnica napięcia pomiędzy chmurą, 

a ziemią (dziesiątki kV);
2.  Ujemne ładunki w chmurze są przyciągane przez dodatnie 

ładunki ziemi i materializują się w postaci wyładowania 
piorunowego. Piorun uderza w linię napowietrzną;

3.  Prąd piorunowy przepływa do ziemi, przez słupy linii 
napowietrznej nN  ( 3b), transformatory ( 3a ), przez instalację 
elektryczną budynku lub inne jego części.
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Skutki wyładowania 
piorunowego 
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 ■ Uderzenie w ziemię:
Wyładowanie piorunowe uderza w ziemię powodując przepięcie 
w instalacji uziemiającej budynku oraz pośrednio w instalacji 
elektrycznej.
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W tym przypadku przepięcie pojawia się we wszystkich punktach 
uziemienia instalacji elektrycznej i może uszkodzić każde 
urządzenie niezależnie od kategorii wytrzymałości na udar 
napięciowy przyłączone do instalacji elektrycznej budynku. 
Mechanizm może być następujący: 
1   Pojawia się znacząca różnica w wartościach napięcia 

pomiędzy chmurą, a ziemią (dziesiątki kilowoltów).
2   Wyładowanie piorunowe ma postać łuku elektrycznego 

i uderza w ziemię lub element fizyczny (np. słup linii 
napowietrznej nN, drzewo) w punkcie A .

3   Prąd wyładowania piorunowego przepływa do ziemi, ale 
ponieważ impedancja nie jest zerowa, to przepływ prądu 
piorunowego powoduje wzrost potencjału w punkcie 
uderzenia A  (dziesiątki kV). 

4   W zależności od odległości pomiędzy punktem A  
a uziomem budynku, może wystąpić przepięcie pomiędzy 
uziemieniem, a przewodem liniowym i przewodem 
neutralnym (230 V) kabla zasilającego.
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Impedancja to stosunek różnicy potencjałów na zaci-
skach obwodu do przepływającego przez ten obwód 
prądu i jest wyrażana w Ohmach.

 ■  Indukcję:
Po uderzeniu wyładowania piorunowego w ziemię powstaje 
pole elektromagnetyczne, które poprzez sprzężenie z pętlami 
występującymi w instalacji może powodować przepięcia 
dochodzące do kilku kV. 
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W tym wypadku mechanizm jest następujący:
1   Pojawia się znacząca różnica w wartościach napięcia pomiędzy 

chmurą, a ziemią (dziesiątki kilowoltów).
2   Wyładowanie piorunowe ma postać łuku elektrycznego 

i uderza w ziemię lub element fizyczny (np. słup linii 
napowietrznej nN, drzewo) w punkcie A . 

3   Wokół punktu w który uderzył piorun tworzy się pole elek-
tromagnetyczne. Pętla utworzona przez napowietrzne 
przewody energetyczne, kable oraz ziemię, wchodzi w inte-
rakcję ze zmieniającym się polem elektromagnetycznym, 
powodując przepięcie w jego skrajnych punktach.

Większość uszkodzeń instalacji elektrycznych 
i urządzeń do nich przyłączonych powstaje w wyniku 
wyładowań pośrednich.

  PRZYKŁADY WPŁYWU WYŁADOWANIA PIORUNOWEGO 
NA ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
•   Izolacja przewodów i kabli ulega szybszej degradacji tracąc 

swoje właściwości (szybsze starzenie).
•  Silniki, cewki, transformatory są podatne na uszkodzenia izola-

cji z powodu przebicia elektrycznego.
• Sprzęt AGD może ulec uszkodzeniu.
•  Sprzęt elektroniczny (komputery, telewizory, systemy Hi-Fi, 

programatory ogrzewania) mogą ulec zniszczeniu przez uszko-
dzenie ich elementów wewnętrznych.

•  Systemy komputerowe, alarmy przeciwpożarowe i przeciwwła-
maniowe, urządzenia sygnalizacyjne mogą wykazywać wadliwe 
działanie (zakłócenia).
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Aktywność burzowa jest istotnym aspektem pomagającym w określeniu konieczności zastosowania zewnętrznej ochrony 
odgromowej jak i doborze odpowiedniego typu ograniczników przepięć. Istnieją dwa rodzaje danych: poziom kerauniczny (Nk) 
i gęstość wyładowania piorunowego (Ng).

Poziom kerauniczny (Nk) odpowiada liczbie dni w roku, kiedy w określonym obszarze słychać grzmoty pochodzące od wyładowań 
piorunowych.

Gęstość wyładowania piorunowego (Ng, obecnie znana jako Nsg od czasu publikacji normy EN 62858) jest nowszym 
i mierzalnym parametrem. Odpowiada ona liczbie doziemnych wyładowań piorunowych na km2 w roku.

Poniższa mapa pokazuje średni poziom Nk na całym świecie. 

0 - 1

2 - 4

5 - 9

10 - 19

20 - 39

40 - 59

60 - 79

80 - 99

100 - 139

140 - 200 +

Nk

Nk: Poziom kerauniczny

Dla każdego kraju parametry Nk lub Ng mogą być dostępne, ale nie muszą, a czasami mogą być dostępne za opłatą. Metoda 
przedstawiona na stronach od 16 do 19 wykorzystuje dwa poziomy Nk (Nk < i Nk > 25), mogą to być również poziomy dla Nsg  
(Nsg < 1 i Nsg > 1). 

Gdzie występują wyładowania 
atmosferyczne?



6

 ■  Przepięcia w instalacjach elektrycznych (system uziemienia TT) 

Compteur

Disjoncteur
diff 

Disjoncteur L1

Equipement 
à protéger

Par les câbles d’alimentation 
de l’installation

Surtensions «différentielles» → entre 
Phases/Neutre

PE

L2
L3
N

Réseau basse tension (souvent publique, 
mais aussi privée, ex tarif vert) 

Transformateur 
HT/BT du réseau Bâtiment

Surtension mode commun →
entre Phases/Neutre et Terre 

1

Par montée de potentiel 
de la terre

32

Surtension mode commun →
entre Phases/Neutre et Terre 

Licznik poboru energii

Wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłącznik nadprądowy L1

Chronione
urządzenia

Przez przewody
i kable zasilające

PE

L2
L3
N

Sieć niskiego napięcia
Transformator

SN/nN Instalacja wnętrzowa budynku

1

Ze względu
na narastanie
potencjału ziemi

32

 

SPD

Przepięcie pomiędzy
przewodem liniowym a neutralnym

Przepięcie pomiędzy przewodem
liniowym a uziemieniem

Przepięcie pomiędzy
przewodami liniowymi

i neutralnym a uziemieniem

Głównym zadaniem ograniczników przepięć jest ochrona urządzeń odbiorczych przyłączonych do instalacji elektrycznej przed 
skutkami przejściowych przepięć poprzez ograniczenie ich wartości do „dopuszczalnego” poziomu, który nie zagraża poszczególnym 
elementom instalacji elektrycznej nN. 
Przepięcie dociera do urządzeń odbiorczych na dwa sposoby:
1  Przez przewody i kable zasilające: w sieci dystrybucyjnej pojawia się przepięcie indukowane lub bezpośrednie.
2  Ze względu na narastanie potencjału ziemi. 

 ■  Przepięcia w instalacjach elektrycznych (układ sieci TT)

ZROZUMIEĆ
 OGRANICZNIKI 
                     PRZEPIĘĆ
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 ■ Przepięcia przy znamionowym napięciu sieci  

1  Standardowy sygnał sinusoidalny charakterystyczny dla 
napięcia przemiennego - 230 V, pomiędzy przewodem liniowym 
a przewodem neutralnym.

2   Przepięcie powstałe w instalacji elektrycznej na skutek 
wyładowania pośredniego zostało pokazane na powyższym 
wykresie. Przepięcie ma wartość ok. 15 kV i zagraża 
urządzeniom oraz innym elementom instalacji elektrycznej.

 
3   Ogranicznik przepięć ogranicza przepięcie do akceptowalnej 

wartości napięcia niezagrażającej elementom instalacji 
elektrycznej.
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 ■  Przepięcia przy znamionowym napięciu sieci  
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Jak 
działają?
Aparatami służącymi do ochrony instalacji elektrycznych i przyłączonych do nich urządzeń przed skutkami przepięć zarówno 
atmosferycznych jak i łączeniowych są warystorowe oraz iskiernikowe ograniczniki przepięć. Elementem czynnym tego typu 
ograniczników może być warystor (ograniczający napięcie) lub iskiernik (ucinający napięcie). Podczas przepięcia elementy te ograniczają 
wartości napięcia, a następnie nadmiar energii kierowany jest do ziemi przez instalację uziemiającą gdzie ulega rozproszeniu.

 ■ Działanie ograniczników przepięć w trzech krokach:

SPD

1. Tension normale 2. Surtension  : le parafoudre 
devient conducteur

SPD

3. Retour à la normale

Courant
transitoire

1. Warunki znamionowe
zasilania (napięcie znamionowe) 

2. Przepięcie 3. Warunki znamionowe
zasilania (napięcie znamionowe)

Przejściowy
prąd

wyładowczy
Ogranicznik

przepięć
Ogranicznik

przepięć

L
N

L
N

L
N

L
N

Gdy napięcie w instalacji elektrycznej ma wartość znamionową 
lub jest poniżej napięcia pracy Uc, przez ogranicznik 
warystorowy przepływa tylko prąd o nieznacznej wartości  
- prąd upływu. W tych warunkach ogranicznik cechuje bardzo 
duża wartość impedancji. W przypadku ograniczników przecięć 
typu iskiernikowego prąd upływu nie występuje.

Wyładowanie piorunowe powoduje przepięcie (wzrost 
potencjału) i gwałtowny spadek impedancji elementu 
warystorowego ogranicznika. Przez ogranicznik zaczyna 
płynąć wyładowczy prąd udarowy w kierunku do ziemi, gdzie 
jest rozpraszany.
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Wykorzystywane 
technologie
Technologia zgodnie z którą konstruowane są ograniczniki 
przepięć bazuje na wykorzystaniu trzech elementów o nieliniowej 
charakterystyce rezystancji, zależnej od napięcia elektrycznego: 
iskierników, warystorów oraz diod Zenera.

 ■ Iskierniki:
Urządzenia składające się na ogół z dwóch elektrod umieszczo-
nych naprzeciw siebie w cylindrycznej obudowie wypełnionej 
gazem szlachetnym i pomiędzy którymi może następować prze-
skok iskry (po którym następuje przepływ prądu), gdy tylko 
przepięcie osiągnie określoną wartość na jego zaciskach.

Szczelina
powietrzna

Varistance

Zamknięta
szczelina

powietrzna

Zamknięta
szczelina
gazowa

Diode 
d’écrétage

U Mechanizm ucinający

Iskiernik

Varistance 2

Diode Zener 3
(grande fragilité)

µs

U

Ecrétage

µs

U

Ecrétage

µs

Eclateur 
à air

Eclateur à air 
encapsulé

Eclateur 
à gaz

U Amorçage

Éclateur µs

Warystor

Dioda
ograniczająca

napięcie
szczytowe

Warystor

Dioda Zenera

U

Mechanizm ograniczający

µs

U
Ograniczanie napięć

szczytowych

µs

 ■ Warystory:
Warystor to element półprzewodnikowy wykonany z tlenku cynku 
(ZnO), który ma właściwość wysoce nieliniowe. Oznacza to, że 
poniżej pewnego napięcia pracy (Uc) element przewodzi tylko 
bardzo małe wartości prądów (prąd upływu - od kilku uA do kilku 
mA). Jednak gdy napięcie pracy na jego zaciskach przekracza 
pewien próg (Uc), element staje się przewodnikiem. Ta zmiana 
właściwości następuje w ciągu kilku nanosekund. Pozwala to 
na skuteczne ograniczenie przepięcia w instalacji. Warystory 
z czasem starzeją się i wykazują tendencję do przepływu coraz 
większych wartości prądu upływu - należy je wtedy wymienić. 

Szczelina
powietrzna

Varistance

Zamknięta
szczelina

powietrzna

Zamknięta
szczelina
gazowa

Diode 
d’écrétage

U Mechanizm ucinający

Iskiernik

Varistance 2

Diode Zener 3
(grande fragilité)

µs

U

Ecrétage

µs

U

Ecrétage

µs

Eclateur 
à air

Eclateur à air 
encapsulé

Eclateur 
à gaz

U Amorçage

Éclateur µs

Warystor

Dioda
ograniczająca

napięcie
szczytowe

Warystor

Dioda Zenera

U

Mechanizm ograniczający

µs

U
Ograniczanie napięć

szczytowych

µs

 ■ Diody Zenera:
Elementy półprzewodnikowe posiadające specjalną strukturę, 
która z powodzeniem ogranicza szczytowe wartości napięcia. 
Komponenty te są używane przy bardzo niskim napięciu w 
instalacjach telekomunikacyjnych lub w elektronice. Czas reakcji 
tych elementów na przepięcie jest bardzo dobry, ale ich zdolność 
rozpraszania jest ograniczona. 

Szczelina
powietrzna

Varistance

Zamknięta
szczelina

powietrzna

Zamknięta
szczelina
gazowa

Diode 
d’écrétage

U Mechanizm ucinający

Iskiernik

Varistance 2

Diode Zener 3
(grande fragilité)

µs

U

Ecrétage

µs

U

Ecrétage

µs

Eclateur 
à air

Eclateur à air 
encapsulé

Eclateur 
à gaz

U Amorçage

Éclateur µs

Warystor

Dioda
ograniczająca

napięcie
szczytowe

Warystor

Dioda Zenera

U

Mechanizm ograniczający

µs

U
Ograniczanie napięć

szczytowych

µs

W ogranicznikach przepięć w sieciach niskiego napięcia 
(230/400 V) wykorzystuje się głównie warystory oraz 
iskierniki. 
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Uwzględniając występujące zagrożenia oraz wymagane poziomy 
ochrony przepięciowej, ograniczniki przepięć przeznaczone do 
montażu w instalacji elektrycznej o napięciu do 1000 V podzielono 
na trzy typy: typ 1, typ 2 oraz typ 3.
W normie PN-EN 61643-11:2013-06 podzielono próby, jakim 
poddawane są ograniczniki przepięć na trzy klasy określone 
jako próby klasy I, II i III. Próby te polegają na badaniu przez 
producentów ograniczników przepięć odpowiednią, zdefiniowaną 
wartością prądu wyładowczego, zdefiniowanym kształtem 
impulsu testującego lub zdefiniowanym impulsem napięciowym. 
Z klasami prób ograniczników przepięć powiązane są typy 1, 2 i 3 
oraz ich wykonania:
- ograniczniki typu 1 podlegają badaniu udarem prądowym Iimp o 
kształcie 10/350 μs;
 - ograniczniki typu 2 podlegają badaniu udarem prądowym In o 
kształcie 8/20 μs;
- ograniczniki typu 3 podlegają badaniu udarami kombinowanymi 
napięciowo-prądowymi (udar napięciowy Uo o kształcie 1,2/50 µs, 
udar prądowy In o kształcie 8/20 µs). 

0

5000

10000

15000

20000

25000
"8/20" 20 kA mais 

faible valeur énergétique 

"10/350" 12,5 kA mais 
valeur énergétique élevée

0

5000

10000

15000

20000

25000
“8/20” 20 kA, 

ale niska wartość sumaryczna energii

“10/350” 12.5 kA, 
ale wysoka wartość sumaryczna energii

Nie należy mylić prądów wyładowczych przepływających 
przez ogranicznik z prądami zwarciowymi mimo,  
że także wyrażamy ich wartości w kA.

Typy 
ograniczników 
przepięć

KV

Uoc

kA

InImax

12

kA
T1

T1+T2
IImp 25 kA

T1+T2
IImp 12,5 kA

T2
Imax 40 kA

T2
Imax 20 kA

T2+T3
Imax 12 kA

T3

T2

T3

IImp

Gamme des
parafoudres

20

20 5

40 20

60
12,5

25

35

KV

Uoc

kA

InImax

12

kA
T1

T1+T2
IImp 25 kA

T1+T2
IImp 12.5 kA

T2
Imax 40 kA

T2
Imax 20 kA

T2+T3
Imax 12 kA

T3

T2

T3

IImp

Zakres

20

20 5

40 20

60
12.5

25

35

Diagram pokazujący możliwość zastosowania oraz podział ograniczników na typy w zależności  
od rodzaju przepięcia.
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Ograniczniki przepięć, to produkty których komponenty starzeją 
się z czasem. Warystory podczas eksploatacji mogą utracić 
swoje właściwości co skutkuje:

• Pojawieniem się prądu upływu o wartościach od 10 do 20 mA. 
Podane wartości są wystarczające aby doprowadzić do zadziałania 
wewnętrznego zabezpieczenia termicznego urządzenia. 
Wszystkie warystorowe ograniczniki przepięć są wyposażone 
w takie zabezpieczenie.
• Zwarciem w ograniczniku przepięć (np. spowodowane 
wystąpieniem prądu następczego). Z tego też powodu 
stosuje się zewnętrzne zabezpieczenie zwarciowe poprzez 
zastosowanie bezpieczników topikowych lub wyłączników 
nadprądowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
na stronie 12 tego poradnika.
- SPD Type 2, Cat. No. 4 122 10/11/14/15

Iskierniki ze względu na swój znaczący rozmiar i odmienną 
budowę cechują się dłuższym czasem życia niż warystory.

 ■  Dedykowane zabezpieczenie zwarciowe ogranicznika 
przepięć?

Legrand zaleca zastosowanie dedykowanego zabezpieczenia 
(P2) dla ogranicznika przepięć (SPD). Należy zapewnić 
koordynację selektywności (wybiórczość zadziałania)  pomię-
dzy zabezpieczeniem głównym (P1), a zabezpieczeniem 
ogranicznika przepięć (P2). W przypadku braku takiej koordynacji 
dopuszcza się wykorzystanie zabezpieczenia głównego (P1) 
jako zabezpieczenia ogranicznika przepięć (SPD). Warunkiem 
podstawowym jest, aby wartość prądu zabezpieczenia nie 
przekraczała wartości maksymalnych przedstawionych w tabeli 
na stronie 12. Wówczas zabezpieczenie ogranicznika przepięć 
(SPD) będzie jednocześnie zabezpieczeniem  głównym insta-
lacji  (P1). Wadą takiego rozwiązania będzie pozbawienie 
zasilania całego obiektu w przypadku, gdy zostanie uszkodzony 
ogranicznik przepięć. Tego typu rozwiązanie można stosować 
jedynie w przypadku obiektów i instalacji niewymagających 
dużej pewności zasilania np.: budynki jednorodzinne, instalacje 
do zasilania odbiorników ogólnych.

Komentarz: Zaleca się kontrolę stanu zabezpieczeń oraz 
SPD po każdej burzy. Jeśli ogranicznik przepięć (SPD) 
zostanie uszkodzony lub/i zabezpieczenie ogranicznika 
przepięć (P2) zadziała to obiekt zostanie pozbawiony 
ochrony przeciwprzepięciowej.

Nr ref. 003973Nr ref. 003951

Nr ref. 412211

Transformer

Origin of installation
Rest of the installation

P2 SPD

P1 : Main protection
P2 : Associated protection

P1

Network
protection Metering

Transformateur

Origine installation
Reste installation

P2 SPD

P1 : protection principale 
        de l’installation
P2 : protection associée 
        au parafoudre
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Protection 
réseau Comptage 

Transformator

Si
eć

 e
le

kt
ro

en
er

ge
ty

cz
na

D
al

sz
a 

cz
ęś

ć 
in

st
al

ac
ji 

el
ek

tr
yc

zn
ej

P1: Zabezpieczenie główne
P2: Zabezpieczenie dedykowane

P1

Zabezpieczenie

Licznik energii P2 SPD

Dlaczego ochrona 
przeciwprzepięciowa 
jest potrzebna?
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Poniższa tabela pozwala dobrać zabezpieczenie (wyłącznik 
nadprądowy lub bezpiecznik topikowy) P2 w zależności od 
zainstalowanego w instalacji elektrycznej ogranicznika 
przepięć oraz przekrój przewodu lub kabla do jego 
przyłączenia. Wartość dobezpieczenia zależy od zdolności 
zwarciowej zastosowanych aparatów.

Tabela minimalnych wartości przekrojów 
przewodów dla różnych typów ograniczników 
przepięć w zależności od typu zabezpieczenia.

Typ zabez-
pieczenia

Typ sieci zasilającej oraz max. i min.  
wartość zabezpieczenia (P2) przekrój

min.
TT

TN IT
1P/2P/4P

1P+N/ 
3P+N

T1+T2/

35 kA

min. prąd znamionowy DPX3 160 In=40 A

16 mm2
max. prąd znamionowy DPX3 160 In=80 A
min. prąd znamionowy NH1(2) 250 A gG
max. prąd znamionowy NH2 400 A gG

T1+T2/

25 kA

min. prąd znamionowy DPX3 160 In=40 A

16 mm2
max. prąd znamionowy DPX3 160 In=80 A
min. prąd znamionowy NH0(00) 160 A gG
max. prąd znamionowy NH2 315 A gG

T1+T2/ 
12.5 kA

max. prąd znamionowy S3xxC63

16 mm2
min. prąd znamionowy S3xxC40
max. prąd znamionowy NH0(00)/CH 125 A gG
min. prąd znamionowy NH0(00)/CH 80 A gG

T1+T2/ 
8 kA

max. prąd znamionowy S3xxC40

16 mm2
min. prąd znamionowy S3xxC25
max. prąd znamionowy NH0(00)/CH 80 A gG
min. prąd znamionowy NH0(00)/CH 50 A gG

T2/40 kA 
Uc=440 V

max. prąd znamionowy S3xxC40

10 mm²
min. prąd znamionowy S3xxC25
max. prąd znamionowy NH0(00)/CH 63 A gG
min. prąd znamionowy NH0(00)/CH 40 A gG

T2/40 kA 
Uc=320 V

max. prąd znamionowy S3xxC40

10 mm²
min. prąd znamionowy S3xxC25
max. prąd znamionowy NH0(00)/CH 63 A gG
min. prąd znamionowy NH0(00)/CH 40 A gG

T2/20 kA

max. prąd znamionowy S3xxC20

6 mm²
min. prąd znamionowy S3xxC13
max. prąd znamionowy NH0(00)/CH 40 A gG
min. prąd znamionowy NH0(00)/CH 25 A gG

Przykład zastosowania w instalacji ogranicznika przepięć typu 2 
o Imax = 40 kA (Nr ref. 412244):
Zalecane dedykowane zabezpieczenie dla tego ogranicznika, 
to wyłącznik nadprądowy C40 lub bezpiecznik topikowy 63 A o 
charakterystyce gG.
- Jeżeli zabezpieczenie P1 jest wyłącznikiem nadprądowym C40, 
zabezpieczenie P2 można pominąć.
- Jeżeli zabezpieczenie P1 jest wyłącznikiem nadprądowym C125 
wtedy zabezpieczenie dedykowane dla ogranicznika przepięć jest 
obowiązkowe i powinien nim być wyłącznik nadprądowy C40.

W niektórych instalacjach elektrycznych wymagana 
jest bezwzględna ciągłość zasilania. Zabezpieczenie 
dedykowane dla ogranicznika przepięć pozwala na 
realizację tego warunku.

W takim wypadku możliwe jest zastosowanie wyłącznika 
nadprądowego o prądzie znamionowym dwa rzędy mniejszym niż 
jest to zalecane.
Przykład: 
Dla ogranicznika przepięć T1 + T2 - Iimp = 12,5 kA zalecane 
jest zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym 63 A o 
charakterystyce C. Aby wyłącznik ten był selektywny względem 
zabezpieczenia głównego można dobrać wyłącznik nadprądowy 
o prądzie znamionowym wynoszącym 50 A, a nawet 40 A 
(o niższej wartości prądu  znamionowego, nawet  do dwóch 
rzędów). Niemniej jednak w tym wypadku konieczne jest 
zastosowanie styków sygnalizacyjnych w celu monitorowania 
każdego przedwczesnego zadziałania.

Nr ref. 412274
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A CO Z NORMAMI?

Normy dotyczące instalacji elektrycznych zalecają,  
że w przypadku umieszczania wyłączników różnicowoprą-
dowych przed ogranicznikami przepięć, tak zastosowane 
wyłączniki różnicowoprądowe powinny być ze zwłoką czasową  
lub bez zwłoki czasowej i również posiadać odporność 
na prądy  udarowe 8/20 μs wynoszącą co najmniej 3 kA. 
Wyłączniki różnicowoprądowe typu S spełniają te wyma-
gania. W takiej  instalacji, w przypadku wystąpienia 
prądu udarowego 8/20 μs o  wartości większej niż 3 kA 
może nastąpić samoczynne zadziałanie wyłącznika róż-
nicowoprądowego i odcięcie  zasilania całego obiektu. 
Umieszczanie ograniczników przepięć typu 1 za wyłączni-
kami różnicowoprądowymi nie jest zalecane.
 
CZY DEDYKOWANE ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWOPRĄ-
DOWE DLA OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ JEST NAPRAWDĘ 
POTRZEBNE?
Według normy PN-HD 60364-5-534:2016-04 można wyróżnić 
dwa rodzaje połączeń wewnętrznych ograniczników przepięć:
• Połączenie wewnętrzne CT1 (lub x + 0 lub xP) wykorzystuje 

głównie warystory jako elementy ograniczające napięcie. 
Warystory podczas eksploatacji ulegają procesowi starzenia, 
co może skutkować pojawieniem się niewielkiego prądu 
zwanego “prądem upływu”. Prąd ten powinien być wykryty 
przez zadziałanie zabezpieczenia termicznego ogranicznika 
przepięć. Przed osiągnięciem wartości prądu upływu, które 
spowodowałoby zadziałanie zabezpieczenia termicznego 
ogranicznika, jego minimalne wartości mogą spowodować 
zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Z tego powodu 
zaleca się stosowanie dedykowanego zabezpieczenia 
różnicowoprądowego dla obwodu ogranicznika przepięć 
w celu zapewnienia ciągłości pracy instalacji elektrycznej.

• Połączenia wewnętrzne CT2 (1+1/3+1 lub P+N/3P+N) 
wykorzystuje zarówno warystory jak i iskierniki. 
Warystory są  w tym przypadku połączone pomiędzy 
przewodami liniowymi a neutralnym, a iskierniki 
pomiędzy przewodem neutralnym a przewodem 
ochronnym. W rezultacie ograniczniki tego typu nie powinny 
powodować przedwczesnego wyzwalania wyłącznika 
różnicowoprądowego, ze względu na brak prądu upływu.  

→ Wykonania P+N i 3P+N ograniczników przepięć nie 
wymagają dedykowanego zabezpieczenia różnicowoprądowego 
w celu zapewnienia ciągłości pracy instalacji elektrycznej. 
Poza tym, że ograniczniki o połączeniach wewnętrznych 
CT2 nie powodują przedwczesnego zadziałania wyłączników 
różnicowoprądowych, to również oferują zoptymalizowaną 
ochronę instalacji elektrycznej.

KIEDY NIE TRZEBA STOSOWAĆ WYŁĄCZNIKÓW 
RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH?
Ograniczniki przepięć o połączeniach wewnętrznych CT2 wyko-
rzystujące iskierniki ze szczeliną powietrzną nie potrzebują 
dodatkowego zabezpieczenia różnicowoprądowego:
•  Wszystkie ograniczniki przepięć 1P+N i 3P+N z serii nr ref. 

4122XX mogą być używane bez zastosowania wyłącznika 
różnicowoprądowego. 

•  Ograniczniki przepięć nr ref. 003951/53 należy stosować 
z dedykowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym. 

  

Ograniczniki przepięć i ochrona 
przed prądem upływu
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JAK WYBRAĆ 
 OGRANICZNIK
                PRZEPIĘĆ?

ZROZUMIEĆ OBOWIĄZUJĄCE NORMY

 ■  Międzynarodowe oraz europejskie normy 
v- PN-HD 60364-4-443:2016-03 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1608) - instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 
ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. 
Edycja normy PN-HD 60364-4-443:2016-03 z 2016 roku zaleca 
i wymaga stosowanie ograniczników przepięć w następujących 
przypadkach:
•  Gdzie skutek powodowany przepięciem ma wpływ na życie 

ludzkie (obiekty służące bezpieczeństwu, zakłady opieki 
medycznej);

•  W obiektach użyteczności publicznej i dziedzictwa kulturowego 
(służby publiczne, centra komunikacyjne, muzea, miejsca 
kultu);

•  W placówkach handlowych oraz przemysłowych (hotele, banki, 
centra handlowe, gospodarstwa rolne); 

•  W obiektach posiadających system ochrony odgromowej lub 
zaprojektowanych zgodnie z normami PN-EN 62305;

•  W obiektach w których na co dzień przebywa duża liczba osób 
(szkoły, budynki mieszkalne, biura).

Ograniczniki przepięć należy instalować możliwie najbliżej złą-
cza instalacji. Do ochrony przed skutkami uderzenia pioruna 

i przed przepięciami łączeniowymi należy stosować ograniczni-
ki przepięć typu 2. Jeżeli obiekt jest wyposażony w zewnętrzne 
urządzenie piorunochronne lub jeżeli ochrona przed skutkami 
bezpośredniego uderzenia pioruna została określona w inny spo-
sób, należy stosować ograniczniki przepięć typu 1. Ograniczniki 
przepięć typu 3 należy stosować w celu zabezpieczenia wrażli-
wych na przepięcia urządzeń gdy zaistnieje taka konieczność.

W dużych instalacjach elektrycznych zapewnienie 
maksymalnej ochrony przeciwprzepięciowej wymaga 
zastosowania kilku ograniczników przepięć. Szczególnie 

gdy ogranicznik na końcu linii zasilania posiada poziom ochrony 
napięciowej Up wyższy niż 1,5 kV (PN-EN 62305-4:2011).

Zaleca się stosowanie dodatkowych ograniczników przepięć po 
stronie zasilania instalacji, gdy chronione urządzenia znajdują 
się w odległości większej niż 10 m od ogranicznika przepięć.

W obiektach biurowych i przemysłowych zaleca się aby 
instalować ograniczniki przepięć w rozdzielnicach jeżeli są one 
oddalone o ponad 10 m od rozdzielnicy głównej budynku. Należy 
je instalować tak aby znajdowały się blisko zabezpieczanych 
urządzeń - o ile są oddalone od nich o ponad 10 m.

W budynkach mieszkalnych zaleca się aby  instalować 
ogranicznik przepięć w odległości nie większej niż 10 m od 
czułych na przepięcia urządzeń.

Normy instalacyjne jasno zalecają, że jeżeli ogranicznik przepięć 
jest zainstalowany w obwodzie zasilającym, to również należy 
zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć w instalacji 
telekomunikacyjnej.

 ■  Międzynarodowe oraz europejskie normy dla instalacji  
elektrycznych w tym PN-HD 60364-4-443:2016-03
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Ogólne zasady doboru ograniczników przepięć(1):
Ograniczniki przepięć instalowane w złączu budynku lub w jego pobliżu (np. rozdzielnica główna):
-  w przypadku budynków z zewnętrznym systemem ochrony odgromowej (LPS) o klasie (LPL) III lub IV, powinny być ogranicznikami typu 1 o wartości 

udarowego prądu wyładowczego (Iimp) min. 12,5 kA,
-  w przypadku budynków bez zewnętrznego systemu ochrony odgromowej (LPS) z przyłączem linią napowietrzną, powinny być ogranicznikami typu 1 

o wartości udarowego prądu wyładowczego (Iimp) min. 5 kA,
-  w przypadku budynków bez zewnętrznego systemu ochrony odgromowej (LPS) z przyłączem linią kablową, powinny być ogranicznikami typu 2 

o wartości znamionowego prądu wyładowczego (In) min. 5 kA.

Ograniczniki przepięć instalowane po stronie odbiorów (np. rozdzielnice obwodowe) jako kolejny stopień ochrony przeciwprzepięciowej (jeśli wymagany) powinny być 
skoordynowane energetycznie z ogranicznikami instalowanymi w złączu lub w jego pobliżu (np. rozdzielnica główna)  

-  Bardzo wysokie ryzyko: Budynki z Instalacją zgodnie z normą IEC/EN 62305, budynki z LPS 
lub z konstrukcją metalową służącą jako przewód odgromowy, instalacje izolowane, budynki zlokalizowane 
na terenach górzystych lub z historią częstych uderzeń piorunów, itp.

-  Wysokie ryzyko: Budynki bez LPS - z przyłączem linią napowietrzną, zlokalizowane poza obszarami miejskimi, 
instalacje izolowane na końcu linii, w pobliżu zbiorników wodnych, drzew i budynków wyposażonych w instalacje 
odgromowe, itp.

-  Niskie ryzyko: Budynki bez LPS - z przyłączem linią kablową, zlokalizowane w obszarach miejskich 
(lub w grupie budynków), budynki na obszarach nizinnych.

Domy jednorodzinne, małe budynki komercyjne 
i użyteczności publicznej.
III lub IV klasa ochrony w przypadku 
budynków z zewnętrznym systemem 
odgromowym (LPS).

Budynki wielorodzinne, budynki 
komercyjne i użyteczności publicznej.
I lub II klasa ochrony w przypadku 
budynków z zewnętrznym systemem 
odgromowym (LPS). 

Duże budynki komercyjne, budynki przemysłowe.
I lub II klasa ochrony w przypadku 
budynków z zewnętrznym systemem 
odgromowym (LPS).

(sieć zasilająca IT: patrz poniżej)
Instalacja 

niskiego napięcia Rozdzielnica 
główna

Sieć 
zasila-

jąca

Typ ogranicznika 
przepięć

Ogranicznik przepięć 
+ maks. zabezpieczenie nadprądowe(2) 

Typ ogranicznika 
przepięć

Ogranicznik przepięć 
+ maks. zabezpieczenie nadprądowe(2) 

Typ ogranicznika 
przepięć

Ogranicznik przepięć 
+ maks. zabezpieczenie nadprądowe(2) 

Bardzo wysokie 
ryzyko

Budynki z zewnętrzną 
ochroną odgromową 

(LPS)

1P+N

T1+T2 / 12,5 kA

412276 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

T1 / 25 kA

-

T1 / 25 kA

-

3P 412272 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412282 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

412282 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

3P+N 412277 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412283 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

412283 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

4P 412273 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A - -

Wysokie ryzyko

Budynki bez 
zewnętrznej ochrony 
odgromowej (LPS)

1P+N

T1+T2 / 8 kA

412256 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 80 A 

T1+T2 / 12.5 kA

412276 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

T1 / 25 kA

-

3P - 412272 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412282 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

3P+N 412257 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 80 A 

412277 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

 412283 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

4P 412253 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 80 A 

412273 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A -

Niskie ryzyko

 

Budynki bez 
zewnętrznej ochrony 
odgromowej (LPS)

1P+N

T2 / 40 kA

412246 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T1+T2 / 12.5 kA

412276 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

T1+T2 / 12.5 kA

412276 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

3P 412242 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412272 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412272 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

3P+N 412247 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412277 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412277 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4P 412243 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412273 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412273 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

Rozdzielnica 
obwodowa

1P+N

T2 / 40 kA

412246 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 40 kA

412246 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 40 kA

412266 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P 412242 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412242 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412242 (3) + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P+N 412247 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412247 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412267 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4P 412243 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412243 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412243 (3) + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

1P+N

T2 / 20 kA

412226 + wył. nadpr. TX3/DX3 20 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 40 A 

T2 / 40 kA

412246 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 40 kA

412266 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P - 412242 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412242 (3) + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P+N 412227 + wył. nadpr. TX3/DX3 20 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 40 A 

412247 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412267 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4P 412223 + wył. nadpr. TX3/DX3 20 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 40 A 

412243 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412243 (3) + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

Bezpośrednie 
zabezpieczenie

czułych urządzeń

Celiane 067193 Celiane 067193

Mosaic 077540Przedłużacze 50014/95/97, 50394/96/97/98, 50510, 50295/97 Przedłużacze 50014/95/97, 50394/96/97/98, 50510, 50295/97

Mosaic 077540 Mosaic 077540

Linie telekomunikacyjne  

Jeśli w instalacji znajdują się ograniczniki przepięć niskich napięć, 
zaleca się zabezpieczenie każdej linii telekomunikacyjnej wchodzącej do budynku.

OFFICE

RG

RO

tabela doboru ograniczników przepięć i ich dobezpieczeń

1:  Zgodnie z normami PN-HD 60364-4-443 i PN-HD 60364-5-534. 
2:  Wymagane w przypadku braku zabezpieczenia nadprądowego poprzedzającego gałąź obwodu ogranicznika przepięć

lub gdy wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia przekracza maksymalna wartość dobezpieczenia ogranicznika.
Zdolność zwarciowa zabezpieczenia należny dobrać do warunków zwarciowych instalacji. Zabezpieczenie ogranicznika
przepięć powinno posiadać zdolność zwarciową wynikającą z narażeń występujących w miejscu jego instalacji.

3:  Standardowe ograniczniki przepięć.

RG: Rozdzielnica główna 
RO: Rozdzielnica obwodowa

RG

RO

*szczegóły na stronie 12

JAK WYBRAĆ OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ?
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Ogólne zasady doboru ograniczników przepięć(1):
Ograniczniki przepięć instalowane w złączu budynku lub w jego pobliżu (np. rozdzielnica główna):
-  w przypadku budynków z zewnętrznym systemem ochrony odgromowej (LPS) o klasie (LPL) III lub IV, powinny być ogranicznikami typu 1 o wartości 

udarowego prądu wyładowczego (Iimp) min. 12,5 kA,
-  w przypadku budynków bez zewnętrznego systemu ochrony odgromowej (LPS) z przyłączem linią napowietrzną, powinny być ogranicznikami typu 1 

o wartości udarowego prądu wyładowczego (Iimp) min. 5 kA,
-  w przypadku budynków bez zewnętrznego systemu ochrony odgromowej (LPS) z przyłączem linią kablową, powinny być ogranicznikami typu 2 

o wartości znamionowego prądu wyładowczego (In) min. 5 kA.

Ograniczniki przepięć instalowane po stronie odbiorów (np. rozdzielnice obwodowe) jako kolejny stopień ochrony przeciwprzepięciowej (jeśli wymagany) powinny być 
skoordynowane energetycznie z ogranicznikami instalowanymi w złączu lub w jego pobliżu (np. rozdzielnica główna)  

-  Bardzo wysokie ryzyko: Budynki z Instalacją zgodnie z normą PN-EN 62305, budynki z LPS 
lub z konstrukcją metalową służącą jako przewód odgromowy, instalacje izolowane, budynki zlokalizowane 
na terenach górzystych lub z historią częstych uderzeń piorunów, itp.

-  Wysokie ryzyko: Budynki bez LPS - z przyłączem linią napowietrzną, zlokalizowane poza obszarami miejskimi, 
instalacje izolowane na końcu linii, w pobliżu zbiorników wodnych, drzew i budynków wyposażonych w instalacje 
odgromowe, itp.

-  Niskie ryzyko: Budynki bez LPS - z przyłączem linią kablową, zlokalizowane w obszarach miejskich 
(lub w grupie budynków), budynki na obszarach nizinnych.

Domy jednorodzinne, małe budynki komercyjne 
i użyteczności publicznej.
III lub IV klasa ochrony w przypadku 
budynków z zewnętrznym systemem 
odgromowym (LPS).

Budynki wielorodzinne, budynki 
komercyjne i użyteczności publicznej.
I lub II klasa ochrony w przypadku 
budynków z zewnętrznym systemem 
odgromowym (LPS). 

Duże budynki komercyjne, budynki przemysłowe.
I lub II klasa ochrony w przypadku 
budynków z zewnętrznym systemem 
odgromowym (LPS).

(sieć zasilająca IT: patrz poniżej)
Instalacja 

niskiego napięcia Rozdzielnica 
główna

Sieć 
zasila-

jąca

Typ ogranicznika 
przepięć

Ogranicznik przepięć 
+ maks. zabezpieczenie nadprądowe(2) 

Typ ogranicznika 
przepięć

Ogranicznik przepięć 
+ maks. zabezpieczenie nadprądowe(2) 

Typ ogranicznika 
przepięć

Ogranicznik przepięć 
+ maks. zabezpieczenie nadprądowe(2) 

Bardzo wysokie 
ryzyko

Budynki z zewnętrzną 
ochroną odgromową 

(LPS)

1P+N

T1+T2 / 12,5 kA

412276 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

T1+T2 / 25 kA

-

T1+T2 / 25 kA

-

3P 412272 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412282 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

412282 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

3P+N 412277 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412283 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

412283 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

4P 412273 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A - -

Wysokie ryzyko

Budynki bez 
zewnętrznej ochrony 
odgromowej (LPS)

1P+N

T1+T2 / 8 kA

412256 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 80 A 

T1+T2 / 12.5 kA

412276 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

T1+T2 / 25 kA

-

3P - 412272 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412282 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

3P+N 412257 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 80 A 

412277 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

 412283 + wył. kompakt. DPX3 80 A 
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

4P 412253 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 80 A 

412273 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A -

Niskie ryzyko

 

Budynki bez 
zewnętrznej ochrony 
odgromowej (LPS)

1P+N

T2 / 40 kA

412246 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T1+T2 / 12.5 kA

412276 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

T1+T2 / 12.5 kA

412276 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

3P 412242 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412272 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412272 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

3P+N 412247 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412277 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412277 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4P 412243 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412273 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

412273 + wył. nadpr. TX3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

Rozdzielnica 
obwodowa

1P+N

T2 / 40 kA

412246 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 40 kA

412246 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 40 kA

412266 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P 412242 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412242 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412242 (3) + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P+N 412247 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412247 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412267 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4P 412243 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412243 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412243 (3) + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

1P+N

T2 / 20 kA

412226 + wył. nadpr. TX3/DX3 20 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 40 A 

T2 / 40 kA

412246 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 40 kA

412266 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P - 412242 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412242 (3) + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P+N 412227 + wył. nadpr. TX3/DX3 20 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 40 A 

412247 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412267 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4P 412223 + wył. nadpr. TX3/DX3 20 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 40 A 

412243 + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

412243 (3) + wył. nadpr. TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

Bezpośrednie 
zabezpieczenie

czułych urządzeń

Celiane 067193 Celiane 067193

Mosaic 077540Przedłużacze 50014/95/97, 50394/96/97/98, 50510, 50295/97 Przedłużacze 50014/95/97, 50394/96/97/98, 50510, 50295/97

Mosaic 077540 Mosaic 077540

Linie telekomunikacyjne  

  (patrz str. 163).

Jeśli w instalacji znajdują się ograniczniki przepięć niskich napięć, 
zaleca się zabezpieczenie każdej linii telekomunikacyjnej wchodzącej do budynku.

OFFICE

RG

RO

tabela doboru ograniczników przepięć i ich dobezpieczeń
*szczegóły na stronie 12

*w tabeli zostały podane wartości maksymalne zabezpieczeń. Wartości maksymalne oraz minimalne zostały przedstawione na stronie 12.

Sieć zasilająca IT (wszystkie poziomy ryzyka)
Typ ogranicznika Sieć zasilająca Ogranicznik przepięć + maks. zabezpieczenie nadprądowe(2)

RG T1+T2
35 kA/440 V

3P 412280 (x 3) + wył. kompakt. DPX3 80 A lub wkładki bezpiecznikowe gG 400 A
3P+N 412280 (x 4) + wył. kompakt. DPX3 80 A lub wkładki bezpiecznikowe gG 400 A

RO T2
40 kA/440 V

1P+N 412266 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A
3P+N 412266 + wył. nadpr. DX3 40 A char. C lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A
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ON 300
ograniczniki przepięć

� Dane techniczne
Sieci zasilające 230/400 V~ (50/60 Hz) - stopień ochrony IP 20
Temperatura pracy: -10 to +40°C, Temperatura magazynowania: -20 do +70°C
Ograniczniki 1P+N i 3P+N: Zabezpieczenie typu L-N i N-PE, zwane także 1+1, 3+1

Nr ref. Typ Bieguny Dla sieci 
zasilającej

Napięcie 
maks. (Uc)

Połączenia 
wewnętrz-

ne

Prąd 
znamionowy 

In/biegun 
(8/20)

Maks. prąd wyładowczy Poziom ochrony
Maks. prąd 

zwarcia 
Isc (Isccr)

Styk
alarmowy

Imax/ 
biegun 
(8/20)

Iimp/biegun 
(10/350)

Itotal

(10/350)
Up

(L-N/L-PE/N-PE)
Up dla 5 

kA

412280 T1+T2/35 kA 1P TT, TNC, 
TNS, IT 440 V± CT1 35 kA 50 kA 35 kA 35 kA 2,5 kV

50 kA

Tak

412281 T1+T2/25 kA 1P+N TT, TNS 350 V± CT2 25/50 kA 50 kA 25/50 kA 50 kA 1,5/2,5/1,5 kV Tak

412282 T1+T2/25 kA 3P TNC 350 V± CT1 25 kA 50 kA 25 kA 75 kA 1,5 kV Tak

412283 T1+T2/25 kA 3P+N TT, TNS 350 V± CT2 25/100 kA 50 kA 25/100 kA 100 kA 1,5/2,5/1,5 kV Tak

412270 T1+T2/12,5 kA 1P TT, TNC, TNS 320 V± CT1 25 kA 60 kA 12,5 kA 12,5 kA

1,5 kV przy 12,5 kA
1,6 kV przy 25 kA 1 kV

50 kA

Nie

412271 T1+T2/12,5 kA 2P TT, TNS 320 V± CT1 25 kA 60 kA 12,5 kA 25 kA Nie

412272 T1+T2/12,5 kA 3P TNC 320 V± CT1 25 kA 60 kA 12,5 kA 37,5 kA Tak

412273 T1+T2/12,5 kA 4P TT, TNS 320 V± CT1 25 kA 60 kA 12,5 kA 50 kA Nie

412276 T1+T2/12,5 kA 1P+N TT, TNS 320 V± CT2 25/25 kA 60 kA 12,5/25 kA 25 kA 1,5/1,6/1,5 kV 
przy 12,5 kA

1,9/2,1/1,5 kV 
przy 25 kA

1 kV
Tak

412277 T1+T2/12,5 kA 3P+N TT, TNS 320 V± CT2 25/50 kA 60 kA 12,5/50 kA 50 kA Tak

412250 T1+T2/8 kA 1P TT, TNC, TNS 320 V± CT1 20 kA 50 kA 8 kA 8 kA

1,2 kA przy 8 kA
1,7 kV przy 20 kA 1 kV

50 kA

Nie

412251 T1+T2/8 kA 2P TT, TNS 320 V± CT1 20 kA 50 kA 8 kA 16 kA Nie

412253 T1+T2/8 kA 4P TT, TNS 320 V± CT1 20 kA 50 kA 8 kA 32 kA Nie

412256 T1+T2/8 kA 1P+N TT, TNS 320 V± CT2 20 kA 50 kA 8 kA 16 kA 1,2/1,5/1,5 kV 
przy 8 kA

1,7/2/1,5 kV 
przy 20 kA

1 kV
Nie

412257 T1+T2/8 kA 3P+N TT, TNS 320 V± CT2 20 kA 50 kA 8 kA 32 kA Nie

412240 T2/40 kA 1P TT, TNC, TNS 320 V± CT1 20 kA 40 kA – –

1,5 kV przy 15 kA
1,7 kV przy 20 kA 1 kV

50 kA Nie

412241 T2/40 kA 2P TT, TNS 320 V± CT1 20 kA 40 kA – – 50 kA Nie

412242 T2/40 kA 3P TNC 320 V± CT1 20 kA 40 kA – – 50 kA Tak

412243 T2/40 kA 4P TT, TNS 320 V± CT1 20 kA 40 kA – – 50 kA Nie

412246/66
T2/40 kA

1P+N
TT, TNS 320 V± CT2 20 kA 40 kA

– – 1,5/1,6/1,4 kV 
przy 15 kA

1,7/2/1,4 kV 
przy 20 kA

1 kV
50/25 kA Nie

412247/67 3P+N – – 50/25 kA Nie

412230 T2/40 kA 1P TT, TNC, 
TNS, IT 440 V± CT1 20 kA 40 kA – –

1,8 kV przy 15 kA
2,1 kV przy 20 kA 1,3 kV 50 kA

Nie

412233 T2/40 kA 4P TT, TNS, IT 440 V± CT1 20 kA 40 kA – – Tak

412220 T2/20 kA 1P TT, TNS 320 V± CT1 10 kA 20 kA – –

1,2 kV przy 5 kA
1,4 kV przy 10 kA 1,2 kA

25 kA

Nie

412221 T2/20 kA 2P TT, TNS 320 V± CT1 10 kA 20 kA – – Nie

412223 T2/20 kA 4P TT, TNS 320 V± CT1 10 kA 20 kA – – Nie

412226/62
T2/20 kA

1P+N
TT, TNS 320 V± CT2 10/20 kA 20 kA

– – 1,2/1,4/1,4 kV 
przy 5 kA

1,4/1,4/1,4 kV
przy 10 kA 

1,2 kV
Nie

412227/63 3P+N – – Nie

0039 51 T2+T3/12 kA 1P+N TT, TNS 275 V± CT2 10/10 kA
12 kA

– –
1,1/1,2/1,2 kA

przy 10 kA 1 kV
6 kA

Nie
0039 53 T2+T3/12 kA 3P+N TT, TNS 275 V± CT2 10/10 kA – – 6 kA
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Skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej zależy od:
• właściwego doboru ogranicznika przepięć;
•  jakości oraz metodyki instalacji urządzenia 

przeciwprzepięciowego.
Najważniejszą zasadą, której należy przestrzegać podczas 
instalacji ograniczników przepięć, jest sprawdzenie, czy odległość 
między punktem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
a systemem uziemienia jest jak najmniejsza.
Bardzo często stosuje się regułę 50 cm, która została poglądowo 
przedstawiona na ilustracjach w kolumnie, po prawej.
Załóżmy dwa scenariusze instalacji ograniczników przepięć:
• W rozdzielnicach z tworzywa sztucznego;
• W rozdzielnicach z metalu.

 ■ Przykład z zintegrowaną ochroną przeciwzwarciową 
X + Y + Z ≤ 0.50 cm 

 ■ Przykład z zewnętrzną ochroną przeciwzwarciową
X + Y + Z ≤ 0.50 cm 

Reguła 50 cm jest łatwiejsza do spełnienia w przypad-
ku urządzeń przeciwprzepięciowych, które posiadają 
zintegrowaną ochronę przeciwzwarciową. 

Y = 0

X

Z

Z

Y

X

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
- JAK ZAINSTALOWAĆ? 
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W ROZDZIELNICACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Répartiteur de terre 
intermédiaire (2)

ou

X

Y

N

Z

Borne principale
de terre (3)

Vers utilisation

Répartiteur de terre 
intermédiaire (2)

D : Dispositif de protection contre les surintensité
SPD : Parafoudre

Répartiteur 
de terre (1)

X

Y

Z

Vers
utilisation

Parafoudre + protection Icc externe sur la même rangée

Parafoudre + protection Icc externe sur 2 rangées diff

L

N L

Borne principale
de terre (3)

Répartiteur de terre (1)

D SPD

D

SPD

Pośrednia listwa zaciskowa - PE (2)

lub

X

Y

N

Z

Do urządzeń elektrycznych

Pośrednia listwa zaciskowa - PE (2) 

Główna listwa zaciskowa - PE (1)

X

Y

Z

Do urządzeń elektrycznych

Ogranicznik przepięć + zewnętrzna ochrona
przeciwzwarciowa w tym samym rzędzie

Ogranicznik przepięć + zewnętrzna ochrona
przeciwzwarciowa w dwóch różnych rzędach

L

N L

Główny zacisk
uziemiający (3)

Główna listwa zaciskowa - PE (1)

D SPD

D

SPD

Główny zacisk
uziemiający (3) 

D: Zabezpieczenie nadprądowe
SPD: Ogranicznik przepięć

 

Aby odległość Z była jak najkrótsza można zainstalować 
pośrednią listwę zaciskową PE (2), która jest połączona z główną 
listwą zaciskową PE. Główny zacisk uziemiający jest połączony 
z instalacją uziemiającą przez pośrednią listwę zaciskową PE (2).

Podczas konserwacji ogranicznika przepięć należy 
zapewnić ciągłość głównego przewodu ochronnego PE. 
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OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ JAK ZAINSTALOWAĆ?

W ROZDZIELNICACH METALOWYCH 

 ■ Rozdzielnica o małych wymiarach

X

Y

Z

N L

D : Dispositif de protection contre les surintensité
SPD : Parafoudre

Vers utilisation

Répartiteur 
de terre (1)

(a)
(b)

Borne principale
de terre (3)

Répartiteur de terre
intermédiaire (2)

D

SPD

X

Y

Z

N L

D: Zabezpieczenie nadprądowe
SPD: Ogranicznik przepięć

Do urządzeń elektrycznych

Główna listwa
zaciskowa - PE (1)

(a)
(b)

Główny zacisk
uziemiający (3)

Pośrednia listwa
zaciskowa - PE (2)

D

SPD

 ■ Rozdzielnica o dużych wymiarach lub szafa rozdzielcza

X

Y

Z

Jeu de barres

PE/PEN

D

SPD

Vers 
utilisation

Répartiteur 
de terre (1)

Borne principale
de terre (3)

Répartiteur de terre
intermédiaire (2)

(a)

(b)

X

Y

Z

Szynoprzewody

PE/PEN

D

SPD

W kierunku urządzeń
elektrycznych

Główna listwa
zaciskowa - PE (1)

Główny zacisk
uziemiający (3)

Pośrednia listwa
zaciskowa - PE (2)

(a)

(b)

 

Tak samo jak w przypadku rozdzielnic z tworzywa sztucznego 
można wykorzystać listwę zaciskową pośrednią - PE (2).

Przekrój przewodu (b) = Przekrój przewodu (a)

 

 
 
W tej konfiguracji główny przewód uziemiający ma zbyt 
duży przekrój aby można było go podłączyć bezpośrednio 
do pośredniej listwy zaciskowej - PE (2). Obudowa z metalu 
musi zostać uziemiona, w tym wypadku przyłącza się ją do 
pośredniej listwy zaciskowej - PE (2). Pomiędzy pośrednią 
listwą zaciskową - PE (2), a główną listwą zaciskową - PE (1), 
prąd piorunowy powstały na skutek przepięcia, będzie płynął 
przez metalową obudowę. 

Pomiędzy pośrednią listwą zaciskową - PE (2), a główną 
listwą zaciskową - PE (1) należy zastosować zielono-żółty 
przewód o takim samym przekroju jak przekrój przewodu 
na odcinku Z - (b). Zalecane przekroje przewodów podano 
na stronie 12.
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WPŁYW DŁUGOŚCI PRZEWODÓW

Podczas uderzenia pioruna w punkt znajdujący się za ochroną 
odgromową powstaje przepięcie, które może dotrzeć do 
odbiorników.
Bardzo wysoka częstotliwość (GHz) tego przepięcia może 
powodować zjawisko rezonansu, a gdy długość linii przekracza 
10 metrów, napięcie może mieć podwojoną wartość. Istnieje 
wtedy duże ryzyko, że przepięcie może zniszczyć lub uszkodzić 
odbiorniki. Dobór ochrony odgromowej musi zawsze 
uwzględniać długość linii zasilającej chronionych odbiorników. 
Powyżej pewnej długości napięcie przyłożone do odbiornika 
może, ze względu na zjawisko rezonansu, znacznie przekroczyć 
oczekiwane napięcie graniczne.

Ochrona kaskadowa

Pojedynczy ogranicznik przepięć nie zawsze jest w stanie 
rozproszyć całą energię przenoszoną przez przepięcie. W tym 
wypadku można zastosować dodatkowy ogranicznik przepięć.  
To działanie nosi miano ochrony kaskadowej.

L
N
100% de la 
surintensité 
d’origine

Tête 
d’installation

Niveau 
distribution/
répartition

Niveau 
utilisation

20% de la 
surintensité d’origine

4% de la 
surintensité d’origine

Reste entre 
0 et 1 % de la 
surintensité 
d’origine

21
80% de la 
surintensité 
d’origine écoulée 
par le parafoudre

16% de la 
surintensité 
d’origine

3

L
N
Przepięcie
pierwotne

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Wartość ok. 20%
przepięcia pierwotnego

Wartość ok. 4%
przepięcia pierwotnego

Wartość
pomiędzy 0%,
a 1% przepięcia
pierwotnego

21
Wartość
ok. 80%
przepięcia
pierwotnego

Wartość
ok. 16%
przepięcia
pierwotnego

3

Aby w jak największym stopniu ograniczyć przepięcie, 
ogranicznik przepięć powinien być instalowany jak najbliżej 
zabezpieczanych urządzeń (3).
Jednakże ogranicznik przepięć chroni przed przepięciami 
tylko urządzenia podłączone bezpośrednio do niego i poza tym 
posiada bardzo niską pojemność energetyczną. Zaleca się 
instalowanie ogranicznika przepięć (1) na zasilaniu instalacji 
elektrycznej.
Dodatkowo pomimo zastosowania zabezpieczeń (1) oraz (3) 
należy zadbać o zabezpieczenie obwodu (2). Powinno to zapewnić 
wystarczającą ochronę dla urządzeń zainstalowanych oraz 
zapewnić ciągłość pracy instalacji elektrycznej.

Nr ref. 412282 Nr ref. 412274 Nr ref. 003954
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ON 300
ograniczniki przepięć

■  Zabezpieczenie przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych i przepięciami łączeniowymi

Zabezpieczenie przed skutkami wyładowań atmosferycznych opiera się 
głównie na:
•  zabezpieczeniu budynków przez system ochrony odgromowej, które 

przejmuje uderzenie pioruna i odprowadza ładunek elektryczny do ziemi,
•  zastosowaniu ograniczników przepięć do zabezpieczenia odbiorników,
•  zastosowaniu odpowiedniego systemu uziemienia (zabezpieczenie 

pasywne instalacji elektrycznej).
Na całym świecie w okresie letnim każdego dnia dochodzi do milionów 
wyładowań piorunowych (do 1000 uderzeń na sekundę). Wyładowania 
piorunowe powodują od 25% do 40% wszystkich uszkodzeń sprzętu 
elektrycznego. Jeżeli uwzględni się dodatkowo przepięcia powstające 
w instalacjach przemysłowych (operacje łączeniowe) to przepięcia 
powodują do 60% wszystkich uszkodzeń. Zapobiec temu można stosując 
ograniczniki przepięć (odpowiednie dla danego kraju i typu instalacji
- źródło: dane fi rm ubezpieczeniowych).

■  Zewnętrzny system ochrony odgromowej lub przewody 
odgromowe: ochrona odgromowa budynków 
(IEC/EN 62305)

Zewnętrzny system ochrony odgromowej chroni budynek przed 
bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Jego konstrukcja 
jest oparta na przewodach odgromowych (pojedynczy pręt, iskierniki, 
klatka Faradaya itp.) i/lub na metalowych elementach konstrukcyjnych 
budynku. Jeżeli w budynku jest system odgromowy lub jeśli określono 
dla niego ryzyko uderzenia pioruna zgodnie z normami  IEC/EN 62305, 
to wymagane jest instalowanie ograniczników przepięć w rozdzielnicy 
głównej (ograniczniki typu 1) i w rozdzielnicach obwodowych (ograniczniki 
typu 2). Dobór ogranicznika przepięć w rozdzielnicy głównej powinien 
opierać się o wymagania norm IEC/EN 62305 (w przypadku braku 
wystarczających informacji):

Poziom ochrony 
odgromowej

Całkowity prąd 
wyładowania 

Min. wartość prądu 
impulsowego 

ogranicznika typu 1

Wykorzystanie 
w praktyce

I 200 kA 25 kA/biegun 
(sieć IT: 35kA)

Instalacje dużej 
mocy

II 150 kA 18,5 kA/biegun Rzadko używane

III/IV 100 kA 12,5 kA/biegun Małe instalacje

�  Ograniczniki przepięć (zabezpieczenie wewnątrz instalacji 
elektrycznej)

Ograniczniki przepięć:
•  zabezpieczają wrażliwe urządzenia elektryczne przed przepięciami 

spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne, operacje 
łączeniowe, poprzez ograniczenie prądu przepięcia do wartości 
bezpiecznej dla urządzenia,

•  ograniczają możliwe niepożądane skutki przepięcia dla bezpieczeństwa 
osób (sprzęt medyczny zainstalowany w domach, systemy 
bezpieczeństwa i ochrony mienia itp.),

•  zapewniają maksymalną ciągłość pracy urządzeń elektrycznych 
i ograniczają możliwe straty produkcyjne.

■ Ograniczniki przepięć i normy

Normy IEC/EN 61643-11

Typ ogranicznika Testowane przebiegi prądu wyładowczego

Typ 1 (T1) Iimp: 10/350 μs (prąd wyładowczy) In: 8/20 μs (prąd znamionowy, 
15 udarów)

Typ 2 (T2) Imax: 8/20 μs (prąd wyładowczy) In: 8/20 μs (prąd znamionowy, 
15 udarów)

Ograniczniki T1+T2: spełniają wymagania dla ograniczników typu 1 i typu 2.
Ograniczniki typu 1 (T1 lub T1+T2) są coraz częściej instalowane na 
dopływie zasilania do instalacji, nawet wtedy gdy w instalacji nie ma 
przewodów odgromowych, ponieważ umożliwiają rozładowanie większej 
energii wyładowania co wydłuża czas życia pozostałych ograniczników.

Normy instalacyjne dotyczące stosowania ograniczników przepięć
Zgodnie z wymaganiami norm PN-HD 60364-4-443, PN-HD 60364-5-534 
i wytycznymi IEC 61643-12 stosowanie ograniczników w budynkach 
modernizowanych na dopływie zasilania instalacji jest obowiązkowe 
w następujących przypadkach:
•  budynki z przewodami odgromowymi (ogranicznik typu 1 (T1, T1+T2), 

Iimp ≥ 12.5 kA),
•  budynki zasilane w całości lub częściowo poprzez linie napowietrzne 

w strefach klimatycznych AQ2 w oparciu o szacowanie ryzyka 
uwzględniającego typ zasilania budynku (norma PN-HD 60364-4-443 
pkt. 443.3.2.2).

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-443 pkt. 443.3.2.2, ograniczniki przepięć 
typu 2 (T2) są także wymagane w następujących przypadkach:
•  budynki komercyjne/przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, 

budynki usługowe, budynki kultu religijnego, szkoły i duże kompleksy 
mieszkalne itd.,

•  szpitale i budynki, w których znajduje się sprzęt medyczny i/lub systemy 
ochrony osób i mienia (alarmy przeciwpożarowe, alarmy techniczne itp.).

Uwaga: Zaleca się instalację ograniczników przepięć  wszędzie tam, 
gdzie bezpieczeństwo ludzi może być zależne od ciągłości dostaw 
energii do zasilania sprzętu (nawet jeśli nie jest to wymagane przez 
normy krajowe). Pomimo, że normy instalacyjne tego nie wymagają 
to ograniczniki powinny być zawsze stosowane do ochrony sprzętu 
telekomunikacyjnego gdy w instalacji elektrycznej znajdują się ograniczniki 
niskiego napięcia.

■  Zabezpieczenie rozdzielnic i urządzeń wrażliwych 
na przepięcia (zabezpieczenie kaskadowe)

Skutecznej ochrony przed skutkami przepięć 
nie można zapewnić za pomocą tylko jednego 
ogranicznika przepięć gdy jego poziom 
ochrony (Up) jest mniejszy niż 1,2 kV (IEC/EN 62305 
i IEC 61643-12). 
Ogranicznik zabezpiecza urządzenia elektryczne 
poprzez zmniejszenie przepięcia do wartości 
bezpiecznej dla urządzenia. Zależnie od możliwości 
rozładowania energii (prąd wyładowczy, In, Imax itp.) 
i poziomu ochrony (Up) prąd przepięcia ograniczany 
jest do zmiennej wartości, zależnej od poziomu 
rozładowywanej energii. Przepięcie może dalej 
rozprzestrzeniać się w sieci za ogranicznikiem, 
a jego wartość może się nawet podwoić na 
odległości powyżej 10 m przez zjawisko rezonansu 
związane z typem instalacji i podłączonego 
sprzętu elektrycznego. Może się więc zdarzyć, że 
przepięcie o wartości większej niż 2,5 kV pojawi 
się w jakimś miejscu instalacji za ogranicznikiem 
i zniszczy podłączony sprzęt elektryczny  (napięcie 
izolacji dla większości sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wynosi 2,5 kV lub najczęściej 
1,5 kV w zastosowaniach domowych).
Ograniczniki powinny być więc instalowane 
w rozdzielnicach które bezpośrednio zasilają 
wrażliwy sprzęt, który ma być chroniony 
 (i/lub w  pobliżu sprzętu elektrycznego 
- ograniczniki końcowe).
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SŁOWNIK

DEFINICJE

 ■ Lfi:
Prąd upływu jest to niewielki prąd, powstający podczas 
przyłożenia napięcia do dielektryka (izolatora).

 ■ Iimp:
Wyładowczy prąd udarowy jest prądem znormalizowanym 
o kształcie fali 10/350 μs, wykorzystywany do testowania 
ograniczników typu 1 - odpowiada działaniu prądu piorunowego.

 ■ Imax:
Największy prąd wyładowczy jest to wartość maksymalna prądu 
udarowego o kształcie 8/20 μs.

 ■ In:
Znamionowy prąd wyładowczy jest to prąd udarowy o kształcie 
8/20 µs, odpowiada pośredniemu uderzeniu pioruna i jest 
wykorzystywany do testowania ograniczników typu 1 oraz 2.

 ■ Piorunochron/maszt odgromowy:
Umożliwia przechwytywanie wyładowań atmosferycznych 
i ochronę budynków przed bezpośrednimi uderzeniami pioruna. 

 ■ Ng lub Nsg: 
Gęstość wyładowań, liczba uderzeń pioruna liczona na obszarze 
1 km² w ciągu roku.

 ■ Nk: 
Poziom kerauniczny odnosi się do liczby dni w roku podczas 
których w danym miejscu słychać grzmoty od wyładowań 
piorunowych.

 ■ Iskiernik: 
Aparat elektryczny (komponent zbudowany z dwóch elektrod 
przedzielonych izolatorem gazowym lub cieczowym.

 ■ Ogranicznik przepięć: 
Urządzenie, którego zadaniem jest ochrona przed przejściowymi 
przepięciami.

 ■ Przepięcie dorywcze (TOV): 
Przepięcie wewnętrzne długotrwałe o charakterze oscylacyjnym 
lub tłumionym, powstałe na skutek nagłych zmian układu 
połączeń lub obciążeń obwodu elektrycznego.

 ■ Uc: 
Największe napięcie trwałej pracy, jest to największa wartość 
napięcia przemiennego jakie może być trwale doprowadzone  
do zacisków ogranicznika przepięć.

 ■ Napięcie znamionowe: 
Maksymalne napięcie prądu elektrycznego jakie może być 
podane w sposób ciągły na element lub urządzenie elektryczne.

 ■ Uoc: 
Napięcie obwodu otwartego generatora o kształcie fali 1,2/50 µs, 
wykorzystywane do testowania ograniczników przepięć typu 3. 

 ■ Up: 
Napięciowy poziom ochrony jest to parametr, który określa 
największą wartość napięcia do której ograniczane jest 
przepięcie.

 ■ Ut: 
Przepięcie dorywcze jest to największa wartość przepięcia, 
którego działanie przez określony czas nie uszkodzi  
ogranicznika przepięć.

Zasada ochrony kaskadowej jest również stosowana 
w sieciach telekomunikacyjnych (sieci telefonii, 
komunikacji i transmisji danych), łącząc dwa pierwsze 

poziomy ochrony w jednym urządzeniu, które zwykle znajduje 
się na końcu linii zasilającej instalację. 
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