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Burze mog  by  zarówno pi kne i ekscytu-

j ce, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. 

Instalacje elektryczne i teletechniczne w bu-

dynkach mieszkalnych i obiektach przemys o-

wych nara one s  na bezpo redni przep yw 

pr du piorunowego (udarowego), wyst powa-

nie pr dów zwarciowych nast pczych oraz 

wyst powanie du ej ró nicy potencja ów (rz -

du kilku kV). Brak w a ciwej ochrony przed 

tymi zjawiskami skutkuje powa nym uszko-

dzeniem czy te  zniszczeniem urz dze  elek-

trycznych i elektronicznych.

Przyczynami wyst powania przepi

w instalacji elektrycznej s  bezpo rednie wy-

adowania atmosferyczne (uderzenia pioruna) 

w instalacj  odgromow  budynku, wy ado-

wania atmosferyczne w przewody sieci elek-

troenergetycznej niskiego napi cia, przepi -

cia atmosferyczne indukowane w instalacjach 

budynku lub innych bliskich obiektów oraz 

przepi cia czeniowe i stany awaryjne w sie-

ci elektroenergetycznej. 

Urz dzeniami chroni cymi przed skutka-

mi przepi  w instalacji elektrycznej niskie-

go napi cia s  ograniczniki przepi  (SPD – 

Surge Protection Devices). Zgodnie z norm

PN-EN 61643-11, urz dzenia tego typu dzie-

l  si  na ograniczniki typu 1 (ochrona przed 

bezpo rednim oddzia ywaniem cz ci pr -

du piorunowego, przepi ciami atmosferycz-

nymi oraz wszelkiego rodzaju przepi ciami 

czeniowymi, wyrównywanie potencja-

ów), typu 2 (ochrona przed przepi ciami at-

mosferycznymi indukowanymi i przepi -

ciami czeniowymi) oraz typu 3 (ochrona 

przed przepi ciami atmosferycznymi indu-

kowanymi i przepi ciami czeniowymi, po-

wstaj cymi w instalacji elektrycznej odbior-

czej niskiego napi ciami).

Maj c na uwadze wymagania zwi zane 

z wymaganiami koordynacji energetycznej 

pomi dzy poszczególnymi stopniami ochrony 

oraz inne unikalne cechy, rozwi zaniami 

szczególnie polecanymi s  kompletne kombi-

nowane (hybrydowe) ograniczniki typu 1.

Nowo ci  w ofercie Hager s  ograniczniki 

powy szego rodzaju o symbolach SPA201 

(1-faz. dla sieci TN/TT), SPA400 (3-faz. dla sie-

ci TN-C) oraz SPA401 (3-faz. dla sieci TN-S/

TT). Urz dzenia te cechuj  si  nast puj cymi 

w asno ciami:

• zastosowana technologia iskiernikowa, 

zapewniaj ca jednostopniow  ochron  in-

stalacji i urz dze  przed zagro eniami po-

chodz cymi od bezpo rednich lub bliskich 

wy adowa  atmosferycznych, przepi  at-

mosferycznych indukowanych oraz prze-

pi czeniowych,

• wytrzyma o  na pr d udarowy do 50 kA 

(12,5 kA na biegun),

• skuteczne wygaszenie du ej energii wy ado-

wania, powstaj cej przy pr dzie piorunowym 

(badanie impulsem udarowym 10/350 µs),

• napi ciowy poziom ochrony Up  1,5 kV,

• zdolno  gaszenia pr du nast pczego do 25 

kAeff – selektywno  z bezpiecznikami o nie-

wielkich pr dach znamionowych (brak zb d-

nych zadzia a  wk adki bezpiecznikowej),

• parametry techniczne odpowiadaj ce 

dzia aniu ochrony dwustopniowej,

• koordynacja energetyczna umo liwiaj ca 

ochron  urz dze  ko cowych (ochrona trój-

stopniowa) dla urz dze  ko cowych w od-

leg o ci  5 m,

• spe nienie wymaga  III i IV klasy ochro-

ny odgromowej.

Nowe ograniczniki przepi  posiadaj  wbu-

dowane iskierniki z dodatkowymi uk ada-

mi zap onowymi, przyspieszaj cymi przeskok 

pomi dzy elektrodami iskiernika, przez co 

s  one urz dzeniami o du ej szybko ci dzia-

ania (  100 ns) i skuteczno ci. Zabudowany 

optyczny wska nik zadzia ania nie wprowa-

dzaj pr du up ywowego w instalacji elektrycz-

nej. Cechuj  si  niewielkimi rozmiarami ze-

wn trznymi oraz konkurencyjn  cen .

SPA201, SPA400 i SPA401 znajduj  zasto-

sowanie wsz dzie tam, gdzie wymagane jest 

skuteczne odprowadzenie pr dów pioruno-

wych oraz niski poziom przepi  ju  w miej-

scu wprowadzenia sieci zasilaj cej do obiektu, 

przy jednoczesnym spe nieniu warunków ko-

ordynacji energetycznej i zdolno ci gaszenia 

zwarciowych pr dów nast pczych. 

Nowe ograniczniki przepi  typu 1 - kombinowane
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