Postup pri výbere prepäových
ochrán pre systémy MaR (1)
Ochrana pred prepätím sa stala neoddelite¾nou súèasou vetkých
systémov MaR. Nesprávna funkcia alebo výpadok systému MaR
môu vies ku znaèným kodám. Oplatí sa preto venova výberu
prepäových ochrán primeranú pozornos.
Prepäové ochrany sú pasívne prvky, ktoré by mali èo najmenej
ovplyvòova prenos signálu. Musíme preto pozna vlastnosti signálu prenáaného vedením, ktoré budeme chráni. K¾úèovými
vlastnosami, ktoré by sme pri výbere mali bra do úvahy, sú: frekvenèný rozsah, maximálna úroveò signálu a prúd pretekajúci vedením. Spoloènos Saltek vyrába peciálne ochrany pre jednotlivé
typy vedenia. V nieko¾kých nasledujúcich èlánkoch tieto ochrany
a princípy ich správneho pouitia opíeme.
Pri prepäových ochranách rozoznávame z h¾adiska ich výkonnosti a odolnosti dva základné typy: zvodièe bleskových prúdov a zvodièe prepätia.
Zvodièe bleskových prúdov umiestòujeme na vedenie v mieste jeho vstupu do objektu. Zvodièe prepätia intalujeme èo najbliie
k vstupným svorkám vedenia, resp. konektora. Zvodièe bleskových prúdov zaistia odvedenie indukovanej energie pri blízkom
a priamom údere blesku. Energiu, ktorá prenikne za zvodiè bleskových prúdov, obmedzí na bezpeènú úroveò zvodiè prepätia.
Ten tie odvádza energiu indukovanú do vedenia vo vnútri budovy
(a to z atmosférických výbojov, ako aj z presluchov zo silových
káblov).
Ako príklad uvedieme pouitie zvodièov pri prúdovej sluèke 24 V
(obr. 1). Na vstupe do objektu intalujeme zvodiè bleskových prúdov Saltek BD-90T (obr. 2). Ten zaistí zvedenie bleskových prúdov. Umoòuje prenos signálov (resp. napájania) a do 16 A DC
a signál pritom neobmedzuje a do hodnoty 90 V. Tento zvodiè je
pre vetky bené prenosy pouívané v MaR transparentný a signál
neovplyvòuje, resp. jeho vplyv je nemerate¾ný. Pritom zvedie bleskový prúd a 5 kA (10/350 µs), resp. 10 kA (80/20 µs), a to medzi

Obr.2 Zvodiè bleskových
prúdov BD-90T

ilami vedenia, ako aj medzi
ilami a zemou.

Obr.3 Zvodiè prepätia
DM-24/1R DJ

Priamo na vstup ústredne MaR intalujeme dvojstupòový zvodiè
prepätia Saltek DM-24/1R DJ (obr. 3). Ten je schopný opakovane
zvies prúdovú vlnu a 10 kA (8/20  t. j. 8 µs èelo vlny, 20 µs poltýl). Obmedzuje ruivé a nebezpeèné signály na úroveò maximálne 36 V  túto hodnotu oznaèujeme ako napäovú ochrannú úroveò. Zvodiè DM-24/1R DJ prenáa frekvenèné pásmo do 3 MHz
a umoòuje trvalý prúd do 60 mA, èo je plne vyhovujúce pre prúdovú sluèku a podobné prenosy. Nízka napäová ochranná úroveò
tohto zvodièa umoòuje jeho pouitie v ruivom priemyselnom
prostredí a v prostredí s vysokou búrkovou aktivitou na ochranu aj
citlivých zariadení bez rizika ich porúch a pokodenia.
Podmienkou plnej funkènosti systému ochrán prúdovej sluèky je
tie správne dimenzovaná a koordinovaná ochrana napájacích rozvodov NN a prípadných ïalích signálových/dátových vedení, ktoré vstupujú do chránenej ústredne MaR.
Pokraèovanie v budúcom èísle.
Saltek, s. r. o.

Obr.1 Ochrana prúdovej sluèky
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