
Обмежувачі 
перенапруг Ensto

Ефективний захист
електричних мереж

від перенапруг

Компанія Ensto здійснює розробку 
і постачання інтелектуальних 
електричних рішень для підвищення 
безпеки, функціональності, надійності 
і ефективності інтелектуальних 
енергосистем, будівель і транспортних 
засобів.
ensto.ua
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(1,5 до 3 кВ DC)

VARISIL™ HTS
(5 до 198 кВ)

VARISIL™ HDC 
(1 до 4,8 кВ DC)

VARISIL™ HI
(5 до 144 кВ)

VARISIL™ 
HE / HE-S 
(5 до 42кВ)

VARISIL™ 
H24 / H36

VARISIL™ 
HD/T

(18 до 42 кВ)
HC

(1 до 18 кВ)

Обмежувачі перенапруг Ensto
Найкращі рішення, що відповідають очікуванням клієнтів

Для кожного застосування 
знайдеться свій обмежувач 
перенапруг
Розроблений і вироблений відповідно 
до найвищих стандартів якості, асор-
тимент обмежувачів перенапруг Ensto 
забезпечує роки безперебійної роботи 
в наступних областях:

  Захист від перенапруг для мереж ви-
сокої та середньої напруги

  Захист від перенапруг для залізнич-
них мереж постійного або змінного 
струму

  Захист від перенапруг для кабельних 
ліній

  Обмеження напруги для незаземле-
них металевих конструкцій

Вироблені з використанням технології 
металооксидних варісторів і силіконо-
вої гуми, наші обмежувачі перенапруг 
забезпечують повний контроль над за-
лишковою напругою відповідно до пра-
вил координації ізоляції, що дозволяє 
значно підвищити рівень захисту.

Обмежувачі перенапруг для 
застосування на залізниці
Можливість забезпечення енергопо-
стачання залізниці є критично важ-
ливою для операторів. Ця гонитва за 
надійністю вимагає, крім іншого, ви-
користання спеціальних обмежувачів 
перенапруг та приладів для обмежен-
ня напруги, відповідних до даних ме-
реж.
Захист, що передбачається цими при-
строями, забезпечує безпеку людей і 
устаткування, таким чином знижуючи 
витрати.

Для поставки енергії високої якості енергетичним компаніям 
потрібно постійно підвищувати якість місцевих енергомереж; в 
цьому аспекті, захист від перенапруг є ключовим фактором.

Належний захист від перенапруг є фундаментальним фактором 
в оптимізації безперебійної роботи, більш того, вона забезпечує 
індивідуальний захист і знижує витрати.

  Переваги продукту
• Гарантована безперебійна 
робота
• Підвищена якість електроенергії
• Гарантована безпека персоналу і 
устаткування
• Відсутність необхідності в    
технічному обслуговуванні
обладнання

Напруга мережі UM / кВ
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Наш асортимент продукції

Обмежувачі перенапруг для розподільчих мереж

Клас 1 / DH VARISIL™ HE 5 до 36 кВ

Клас 1 / DH VARISIL™ HE-S 5 до 54 кВ

Клас 1 / DH VARISIL™ H24 / H36 24 і 36 кВ

Обмежувачі перенапруг станційного класу

Клас 2 / SL VARISIL™ HI 5 до 144 кВ

Клас 3 / SM VARISIL™ HTS 5 до 204 кВ

Залізничні обмежувачі перенапруг

Клас 1 / DH VARISIL™ HD / T 18 до 42 кВ

Клас 2 / SL VARISIL™ HDC 1 000 до 4 800 Vdc

Клас 3 / SM 8506
2 000 Vdc

та
4 000 Vdc

Іскровий проміжок

N.A. CLS 75 до 150 Vac or Vdc

Обмежувачі перенапруг для екрану кабелю

Class 1 / DH VARISIL™ HC 5 до 18 кВ

Class 1 / DH RNL HC 1 до 6 кВ
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Продукти Ensto зроблені з високоякісної сировини і 
компонентів, відповідність вимогам і характеристики яких 
підлягають ретельній перевірці та контролю.
Крім того, розробка обмежувачів перенапруг VARISIL ™ 
здійснювалася на основі принципів довгострокового 
збалансованого екологічного та соціально-економічного 
розвитку шляхом обмеження споживання ресурсів на 
етапі виробництва, а також для полегшення процесу  
утилізації після закінчення терміну експлуатації.

Оптимізована і екологічно безпечна конструкція
Обмежувачі перенапруг VARISIL™ створені з використанням 
технології потужних металооксидних варисторів в корпусі 
із силіконової гуми високотемпературної вулканізації, в 
завершенні інкапсульовані в тверду оболонку, армовану 
скловолокном. Використання сировини з відмінними 
електричними і механічними властивостями дозволяє 
зробити продукт більш компактним, таким чином 
зберігаючи світові ресурси і скорочуючи обсяг відходів.

Компанія Ensto більше 25 років реалізує обмежувачі перенапруг в 
полімерному корпусі з металлооксиду власного виробництва під 
маркою VARISIL ™.
Обмежувачі перенапруг VARISIL ™ можуть допомогти отримати вигоду 
завдяки тривалому і успішному виробничому досвіду. Зокрема, вони 
продемонстрували свою здатність надійно функціонувати навіть в 
суворих природних умовах.

Маючи досвід в сфері
захисту від перенапруг 

понад 70 років, компанія 
Ensto пропонує продукти і 

рішення, які вносять істотний 
внесок в підвищення якості, 
надійності і безперебійності 

електромереж.

Понад 5 мільйонів 
обмежувачів перенапруг 

VARISIL ™ в даний час 
експлуатуються по всьому 

світу.

Відповідність міжнародним стандартам
Проектування і виробництво продуктів Ensto здійснюється 
із застосуванням системи менеджменту якості, 
сертифікованої за ISO 9001 на підставі останньої редакції, 
опублікованій в 2015 році.
На додаток до цього всі обмежувачі перенапруг VARIS-
IL ™ відповідають вимогам МЕК 60099-4, включаючи нову 
класифікацію, введену в 2014 році, з відповіними рівнями 
потужності. Це засвідчується виконаними типовими та 
заводськими випробуваннями.
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HEXX - Ur=__kV - Uc=__k

Обмежувачі перенапруг для 
розподільчих мереж
VARISIL™ HE і HE-S
Ця лінійка обмежувачів перенапруг призначена для захисту від перенапруг 

розподільчих мереж до 36 кВ - VARISIL ™ HE і до 52 кВ - VARISIL ™ HE-S. Відповідно 

до МЕК 60099 в редакції 2014 року ці продукти відносяться до класифікації Dis-

tribution Heavy (DH) (Розподільчі потужні). 

VARISIL ™ HE і HE-S являють собою обмежувачі перенапруг в полімерному 

корпусі без іскрових проміжків. Блоки металооксидних варісторів обгорнуті 

епоксидним компаундом, армованим скловолокном, в корпусі з силіконової 

гуми. HE-S з більшою кількістю шарів обмотки для підвищення міцності. 

Конструкція VARISIL ™ HE-S має подвійну міцність на згинання.

Переваги
для клієнта
• Висока стійкість до кліматичних 

навантажень
• Оптимізовані електричні 

характеристики
• Велика довжина шляху                

витоку струму
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пошкоджень

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ VARISIL™ HE VARISIL™ HE-S

Номінальна напруга (Ur) 5 до 36 кВ 5 до 54 кВ

Номінальний розрядний струм (In) 10 кA з формою хвилі 8/20 10 кA з формою хвилі 8/20

Клас розряду лінії / Класифікація 1 / DH 1 / DH

Стійкість до великого імпульсу струму 100 кA з формою хвилі 4/10 100 кA з формою хвилі 4/10

Стійкість до тривалого імпульсу струму 300 A з формою хвилі 2000 мкс 300 A з формою хвилі 2000 мкс

Енергопоглинаюча здатність (з формою хвилі 
8/20) 4.8 кДж/кВ Uc 4.8 кДж/кВ Uc

Питоме механічне навантаження 10 даН·м 20 даН·м

Струм вибухонебезпечності 20 кA/0.2 сек. - 600 A/1сек. 20 кA/0.2 сек. - 600 A/1сек.

HEXX - Ur=__kV - Uc=__k

(*) Більш висока механічна міцність забезпечується нашими продуктами лінійки VARISIL ™ HE-S або HI

VARISIL™  HE

VARISIL™  HE-S

VARISIL™ VARISIL™ VARISIL™ 

Лінійний контакт

Металооксидний 
варістор

Скловолоконна
стрічка

Полімерний корпус

Заземлюючий
контакт

Типова конструкція обмежувача перенапруг для розподільчих мереж

КОНТАКТИ ЗАЗЕМЛЕННЯ

M12
шпилька

P2
Квадратна
основа

IP2
Ізольована
квадратна
основа

Трикутна
основа

Ізольована
трикутна
основа
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Металооксидні варістори мають 
властивість швидкого перемикання з 
ізольованого стану на високопровідний 
стан при зростанні напруги на їх 
контактах.
При нормальних умовах струм витоку 
вкрай низький і головним чином 
ємнісний. В результаті відсутня 
необхідність використання послідовних 
іскрових проміжків з металооксидними 
варісторами.
Якщо лінії піддаються впливу 
динамічних перенапруг, обмежувачі 
спрацьовують миттєво, створюючи 
контакт з землею.
Це допомагає уникнути потенційно 
небезпечних навантажень напруги на 
електричне обладнання.
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Обмежувачі перенапруг для 
розподільчих мереж
VARISIL™ H24 і H36

ВБУДОВАНІ ОПЦІЇ АКСЕСУАРИ

Даний продукт може бути пов’язаний 
з різною з’єднувальною арматурою 

(фітинги, конектори), в залежності від 
умов установки: горизонтальна установ-
ка на трансформатор (H61) або на опору 

(ERAS), вертикальна установка (режим 
підвішування).

VARISIL ™ H24 і H36 призначені для розподільчих мереж відповідно до 

стандартів HN 65-S-40 (EDF) і МЕК 60099-4.

Ці обмежувачі перенапруг обладнані індикатором відмови, робота якого 

заснована на принципі електронного виявлення. VARISIL ™ H24 і H36 

представляють собою укладені в полімерний корпус обмежувачі перенапруг 

без іскрових проміжків.

Переваги 
для клієнта
  • Компактний розмір
  • Висока механічна міцність
  • Висока чутливість 
     індикатора відмови

ТЕХНІЧНІ КАРАКТЕРИСТИКИ H24 H36

Номінальна напруга (Ur) 24 36

Найбільша допустима тривала напруга (кВ) 12.7 20.8

Номінальний розрядний струм (кA 8/20) 5 5

Максимальна залишкова напруга від 5 кA 8/20 (кВ пік) 75 105

Максимальна залишкова напруга від 40 кA 8/20 (кВ пік) 100 140

Стійкість до великого імпульсу струму (кА 4/10) 100 100

Стійкість до тривалого імпульсу струму (A 2000 мкс) 300 300

Струм вибухонебезпечності (кA/3.7сек.) 6 6

Чутливість індикатора відмови (A/0.5сек.) 10 10

Номінальна довжина шляху струму витоку (мм) 600 900

Діаметр ізолятора (мм) 99 106

Загальна висота (мм) 405 485

Приблизна вага (кг) 3.8 4.8

Довготривале механічне навантаження 30 
даН.м 

30 
даН.м

H
EX

X
 - U

r=
__kV

  U
c=

__kV - M
M

/YY

IF
Індикатор 
пошкоджень
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Обмежувачі перенапруг 
станційного класу
VARISIL™ HI і HTS
Дана лінійка обмежувачів перенапруг призначена для підстанцій та (або) 

силових трансформаторів для мереж до 170 кВ - модельний ряд HI і до 245 

кВ - модельний ряд HTS.

Відповідно до МЕК 60099-4, VARISIL ™ HI відноситься до класифікації SL (Station 

Low), а VARISIL ™ HTS - до класифікації SM (Station Medium).

Дані продукти підходять для енергетичних мереж, промислових підприємств 

і монтажних організацій.

VARISIL ™ HI і HTS представляють собою обмежувачі перенапруг в полімерному 

корпусі без іскрових проміжків.

Переваги для клієнта

  • Високі електричні характеристики
  • Надійний рівень захисту від перенапруг
  • Різна довжина шляху струму витоку
  • Короткий термін поставки
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ТЕХНІЧНІ КАРАКТЕРИСТИКИ VARISIL™ HI VARISIL™ HTS

Номінальна напруга (Ur) 5 до 144 кВ 5 до 204 кВ

Номінальний розрядний струм: (In) 10 кA з хвилею 8/20 10 кA з хвилею 8/20

Клас розряду лінії / Класифікація 2 / SL 3 / SM

Стійкість до великого імпульсу струму 100 кA з формою хвилі 4/10 100 кA з формою хвилі 4/10

Стійкість до тривалого імпульсу струму 500 A з формою хвилі 2000 мкс 800 A з формою хвилі 2000 мкс

Довготривале механічне навантаження 80 даН.м 80 даН.м

Струм вибухонебезпечності 63 кA/0.2 сек. 63 кA/0.2 сек.

КОНТАКТИ ЗАЗЕМЛЕННЯ

TF
M12
шпилька

SC
Квадратна
основа

SCI
Ізольована
квадратна
основа

ST
Трикутна
основа

STI
Ізольована
трикутна
основа

ЛІНІЙНІ КОНТАКТИ

TC
Циліндр

PE
Пластина
3 4-ма
отворами

TF
M12
шпилька

TC
З вирівнюючим
кільцем

PE
З вирівнюючим
кільцем

АКСЕСУАРИ

Розрядний лічильник: MDC 3

VARISIL™ HI 
Від 1 до 4 модулів

VARISIL™ HTS
Від 1 до 5 модулів
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Залізничні обмежувачі 
перенапруг
VARISIL™ HD/T

ТЕХНІЧНІ КАРАКТЕРИСТИКИ HD 18 / T HD 30 / T HD 36 / T HD 42 / T

Властивості однофазної системи електроживлення:
    - Номінальна напруга системи (кВ)
    - Максимальна напруга системи (кВ)
    - Одноразова напруга системи (кВ)
    - Номінальна частота (Гц)

12
13.5
15

16.7 до 60

15
17.5
24

16.7 до 60

25
27.5
29

16.7 до 60

25
27.5
33

16.7 до 60

Номінальна напруга (кВ) 18 30 36 42

Найбільша допустима тривала напруга (кВ) 15 24 29 33

Номінальний розрядний струм (кA 8/20) 10 10 10 10

Клас розряду лінії / Класифікація 1 / DH 1 / DH 1 / DH 1 / DH

Максимальна залишкова напруга 
від 10 кA 8/20 (кВ пік) 51 84 100 114.5

Стійкість до великого імпульсу струму (кA 4/10) 100 100 100 100

Стійкість до тривалого імпульсу струму (A 2000 мкс) 300 300 300 300

Залишкова імпульсна напруга з крутим фронтом від 10 кA 1/2.5 
(кВ пік) 55 90.5 107.5 123

Залишкова напруга при комутаційному імпульсі від 500 A 30/80 
(кВ пік) 40 66 78.5 90

Енергопоглинаюча здатність (кДж/кВ) 2 2 2 2

Струм вибухонебезпечності (кA/0.2 сек) 31.5 31.5 31.5 31.5

Напруга промислової частоти, що витримується корпусом 
протягом 1 хвилини при вологій поверхні ізоляції (кВ) 75 105 105 105

Блискавковий імпульс, що витримує зовнішня ізоляція (кВ 1.2/50) 180 215 215 215

Відстань шляху витоку (мм) 610 910 910 910

Довготривале механічне навантаження: (даН.м) 30 30 30 30

Ця лінійка обмежувачів перенапруг призначена для залізничних установок змінного 

струму. Відповідно до МЕК 60099-4, VARISIL ™ HD/T відноситься до класу розряду лінії 1 

/ Distribution Heavy. Даний продукт призначений для мереж інженерного забезпечення 

залізниці, виробників комплектного обладнання для залізниці і виробників поїздів.

VARISIL ™ HD/T є укладений в полімерний корпус обмежувач перенапруг без іскрових 

проміжків для захисту від перевищення напруги обладнання на підстанціях або на 

транспортних засобах, що живляться від змінного струму.

Його конструкція із полімеру армованого скловолокном забезпечує високу стійкість до 

механічних ударів та впливу вібрації.

Переваги для 
клієнта

• Тривалий ресурс
• Стійкість при 

несприятливих умовах 
навколишнього 

середовища
• Висока механічна 

міцність
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Залізничні обмежувачі 
перенапруг
VARISIL™ HDC

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ HDC 1 HDC 1.4 HDC 2 HDC 2.4 HDC 4 HDC 4.8

Напруга мережі:
Максимальне значення в безперервному 
режимі роботи (В, =)
Тимчасове значення протягом 5 хвилин (В,=)

900
1 000

1 250
1 400

1 800
2 000

2 200
2 400

3 600
4 000

4 400
4 800

Найбільша допустима тривала напруга (В,=) 900 1 250 1 800 2 200 3 600 4 400

Номінальна напруга (Ur) (В,=) 1 000 1 400 2 000 2 400 4 000 4 800

Номінальний розрядний струм (кA 8/20) 10 10 10 10 10 10

Стійкість до великого імпульсу струму (кА 4/10) 100 100 100 100 100 100

Стійкість до тривалого імпульсу струму (A 2000 
мкс) 500 500 500 500 500 500

Максимальна залишкова напруга при 
грозовому імпульсі In (рівень захисту, В пік) 3 000 4 200 6 000 7 200 12 000 14 400

Максимальна залишкова напруга при 
комутаційному імпульсі 500 A з 30/80 (В пік) 2 400 3 400 4 800 5 800 9 600 11 500

Енергопоглинаюча здатність (кДж/кВ) 3 3 3 3 3 3

Номінальна довжина шляху струму витоку 
(мм) 265 270 275 280 340 345

Дана лінійка обмежувачів перенапруг призначена для трамвайних 

шляхів постійного струму і залізничних установок. Відповідно до МЕК 

60099-4, VARISIL ™ HDC відноситься до класу розряду лінії 2 / Station 

Low.

Даний продукт призначений для мереж інженерного забезпечення 

залізниці, виробників комплектного обладнання для залізниці та 

виробників поїздів. 

VARISIL ™ HDC являє собою обмежувач перенапруг в полімерному 

корпусі без іскрових проміжків для захисту від перевищення напруги 

обладнання на підстанціях або на транспортних засобах, що 

працюють від постійного струму. 

Його конструкція армована склопластиком забезпечує високу 

стійкість до механічних ударів та впливу вібрації.

ОПЦІЇ

S3D2/I
Від’єднувальний
пристрій

CT
Металева
скоба
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Залізничний обмежувач перенапруг
8506

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8506-15 8506-30

Характеристики системи постійного струму:
     Номінальна напруга мережі (В, =)
     Максимальна напруга мережі (В, =)
     Одноразова напруга мережі (В. =)

1 500
1 800
2 000

3 000
3 600
4 000

Номінальна напруга (В, =) 2 000 4 000

Номінальний розрядний струм (kA 8/20) 10 10

Мінімальна пробивна напргуа промислової частоти (В, rms) 2 700 4 600

Максимальна пробивна напруга при грозовому імпульсі (В, 1.2/50) 7 000 10 000

Максимальна залишкова напруга від 10 кA 8/20 (кВ пік) 6 000 12 000

Енергопоглинаюча здатність (кДж/кВ) 4 4

Стійкість до тривалого імпульсу струму (A 2000 мкс) 800 800

Стійкість до великого імпульсу струму (кA 4/10) 100 100

Залишкова імпульсна напруга з крутим фронтом від 10 кA 1/2.5 
(кВ пік) 6 200 12 400

Залишкова напруга при комутаційному імпульсі від 500 A 30/80 
(кВ пік) 5 200 10 400

Дана лінійка обмежувачів перенапруг 

призначена для залізничного обладнання 

підключеного до систем з напругою 1500 

В постійного струму і 3000 В постійного 

струму. Відповідно з МЕК 60099-4, лінійка 

8506 відноситься до класу розряду лінії 3 / 

Station Medium.

Ці продукти призначені для мереж 

інженерного забезпечення залізничної 

дороги. Вони також рекомендовані для 

залізничного рухомого складу.

Металооксидний варістор з’єднаний з 

розташованими послідовно іскровими 

проміжками всередині металевого 

корпусу.

Переваги для клієнта

  • Перевірена в експлуатації 
ефективність і надійність 
  • Високий рівень безпеки

Повітряна ізоляція Повітряний проміжок

14



¤¤¤¤¤

¤¤¤
¤¤
¤¤¤¤

Низьковольтний 
розрядник
CLS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 RAY 1 RBY 1 RBCC 1 RCY 2 RAY 2 RBY 2 REY

Робоча напруга (В)
75 
~

150 
~

150 
=.

50 
=

50 
=

150 
=

75 
~

Напруга, що витримується (В)
150 
~

300 
~

400 
=

150 
=

150 
=

300 
=

150 
~

Максимальна пробивна напруга (В)
220 
~

400 
~

550 
d.c.

250 
d.c.

250 
d.c.

400 
d.c.

220 
~

Максимальний струм витоку при 
робочій напрузі (мA) 50 50 50 50 50 50 50

Здатність короткочасного витоку (A/с) 3 500 / 
0.2

3 500 / 
0.2

3 500 /
0.2

3 500 / 
0.3

8 000 / 
0.2

8 000 / 
0.3

8 000 /
0.3

Здатність тривалого витоку (A/30 хв.) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 4 000 4 000

Дана лінійка розрядників призначена для захисту людей від небезпечного 

підвищення напруги на незаземлених конструкціях.

Продукт призначений для використання в системах змінного

 або постійного струму залізничними компаніями і 

виробниками комплектного обладнання для залізниць.

Пристрій заснований на специфічних електричних 

властивостях карбіду кремнію.

  Переваги для клієнта
  • Більше 50 років успішного 
досвіду роботи на залізничних 
установках
• Підтверджена ефективність
• Безпека для людей

1

2

3

4

5

6

1- Електрод   6- Мідна оболонка
2- Електрод передачі  7- Ізолююча прокладка
3- Варістор із карбіда кремнія 8- Центральний електрод
4- Eлектрод   9- Боковий електрод
5- Електрод передачі

7

8

9
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HEXX - Ur=__kV - Uc=__k

Обмежувач перенапруг
VARISIL™ HC та RNL HC
Дана лінійка обмежувачів перенапруг призначена для захисту оболонок 

кабелів систем розподілу або передачі енергії.

Доступні дві продуктові лінійки:

  VARISIL ™ HC являє собою обмежувач перенапруг без іскрового проміжку 

в полімерному корпусі для нетранспонованих секцій.

  RNL HC являє собою обмежувач перенапруг в пластиковому корпусі без 

іскрових проміжків для використання всередині коаксіальних коробок.

Відповідно до МЕК 60099-4, VARISIL ™ HC і RNL HC відносяться до класу 

розряду лінії 1 / Distribution Heavy. 

Дані продукти призначені для мережевих підприємств та виробників 

кабелів.

Переваги для клієнта
  • Збільшення ресурсу кабелю
  • Успішний досвід експлуатації

ОПЦІЇ

VARISIL™ HC RNL HC

N.O.
Болти & 
Шайби

P2
Квадратна
основа

Симетричні
металеві
скоби
B0/B1/B2

IP2
Ізольована
квадратна
основа

VARISIL™ HC 

RNL HC 1 RNL HC 2 RNL HC 3 RNL HC 6

Асиметричні
металеві
скоби
B3

Пластиковий корпус

Блок металооксидного 

варістору
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ VARISIL™ HC HC05 HC06 HC10 HC12 HC15 HC18

Номільна напруга Ur (кВ rms) 5 6 10 12 15 18

Найбільша допустима тривала напруга Uc (кВ 
rms) 4 4.8 8 9.6 12 14.4

Номінальний розрядний струм (кA 8/20) 10 10 10 10 10 10

Стійкість до великого імпульсу струму (кА 
4/10) 100 100 100 100 100 100

Стійкість до тривалого імпульсу струму (A 
2000 мкс) 300 300 300 300 300 300

Струм вибухонебезпечності (кA/0.2 сек) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

Максимальна залишкова напруга при 10kA 
8/20 14 16.8 28 34 42 51

Відстань шляху витоку (мм) 380 220 380 380 380 380

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  RNL HC HC1 HC2 HC3 HC6

Номільна напруга Ur (кВ rms) 1 2 3.3 6

Найбільша допустима тривала напруга Uc (кВ rms) 0.8 1.6 2.7 4.8

Номінальний розрядний струм (кA 8/20) 10 10 10 10

Стійкість до великого імпульсу струму (кА 4/10) 65 65 65 65

Стійкість до тривалого імпульсу струму (A 2000 мкс) 150 150 150 150

Максимальна залишкова напруга від 10kA 8/20 3 6 10 18

sheathconductor

sheathconductor

Insulated grounding conductor

VARISIL™ HC 
для схеми-
з заземленням
в одній точці

RNL HC для схем 

з транспозицією
sheathconductor

junction cabinet including 3 SVLs 

провідник екран

провідник екран

Ізольований заземлюючий провідник

провідник екран

шкаф транспозиції, 

включаючи 3 SVL
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Аксесуари, що задовільняють різні 
потреби
S3D2 роз’єднувач

Роз’єднувач автоматично від’єднує нижній контакт 
пошкодженого обмежувача від землі.
S3D2 забезпечує візуальну індикацію пошкодження. 
Він придає першочергове значення безперервній 
роботі. Складається з резистора, з’єднаного в паралель з 
повітряним іскровим проміжком, пов’язаних з картриджем

Принцип роботи
Резистор призначений для проведення струму витоку 
обмежувача перенапруг.
Роз’єднувач виконує функції звичайного резистору при 
нормальних умовах, з омічним опором значно меншим, 
ніж повний опір обмежувача перенапруг при малих 
струмах.

Іскровий проміжок пробиваєтся, як тільки напруга на 
клемах резистора перевищує задане значення, іншими 
словами, як тільки струм, що проходить через обмежувач, 
стає значним; це виникає в умовах нестаціонарної 
хвилі (високочастотний струмовий імпульс) або в 
разі пошкодження (струм пошкодження на частоту 
промислової мережі). Завдяки конструкції міжелектродних 
відстаней пристрій поводить себе наступним чином:

IF індикатор відмови

В тих випадках коли оператор потребує постійного 
захисту, пошкоджений обмежувач перенапруг повинен 
залишатися приєднаним до мережі.

Опція IF включає в себе модуль індикації пошкодження. 
При навантаженні, що перевищує енергопоглинаючу 
здатність обмежувача перенапруг, струм короткого 
замикання викликає появу червоного прапорця. Будь 
який пошкоджений обмежувач перенапруг може бути 
легко виявлений на місці експлуатації.

Після 

спрацювання

  в умовах нестаціонарних хвиль дуга відкидається від 
картриджа внаслідок електромагнітних явищ: роз’єднувач 
залишається короткозамкненим до тих пір, поки напруга 
мережі не повернеться до нормального значення, а потім 
скидається;
  в умовах струму пошкодження силова дуга 
безпосередньо діє  на картрідж, що викликає його 
вибух, обумовлений термічним і електричним впливом: 
надлишковий тиск веде до руйнування корпусу 
роз’єднувача, таким чином від’єднує заземлення і 
обмежувач перенапруг.

Безперервне

постачання

Безперервний

захист
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MDC-3 лічильник кількості розрядів

Лічильник числа розрядів з амперметром фіксує 
число імпульсов, що були прикладені до обмежувача 
перенапруг. Він вказує загальний струм витоку, що 
проходить через обмежувач перенапруг. В основному 
він використовується в поєднанні зі станційними 
обмежувачами перенапруг.

Загальна інформація: шкала амперметра 0-100%, 
відкалібрована для 1,5 мА при 50%

Характеристики:
  Поріг спрацювання при імпульсі струму блискавки:
100 A - 8/20
  Максимальний допустимий імпульс струму блискавки : 
    110 kA - 4/10
  Максимально допустима триавлість струму блискавки:
    800 A - 2000 мкс
  Залишкова напруга при 10 kA - 8/20 : < 4 кВ пік
  Перепад напруги при нормальних умовах роботи: 
< 10 В rms
  Ступінь захисту : IP67

IDPF індикатор пошкодження

Цей індикатор відмови дозволяє подати сигнал при 
будь-якій поточній відмові внаслідок несправності 
обмежувача перенапруг або будь-якого іншого 
обладнання, під’єднаного кабелю заземлення, на якому 
він встановлений.
IDPF є повністю автономним пристроєм, що живиться  
струмом відмови. У разі відмови контрольованого 
обладнання електромагнітний індикатор обертається, 
демонструючи свою світловідбивну помаранчеву сторону 
з написом «DEFAULT». Чутливість пристрою складає 15 A 
/ 0,1 с.
Пристрій головним чином призначений для установки 
в комплекти обмежувачів перенапруг для розподільчих 
мереж.
Пристрій відповідає технічним умовам:
EDF HM-23/98/011 / B.

Після 

спрацювання
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