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Wszystkie aparaty zabezpieczajπ-
ce instalacjÍ elektroenergetycz-
nπ i wszelkie úrodki ochrony

przeciwporaøeniowej powinny byÊ prawi-
d≥owo skoordynowane w ca≥ej sieci zasi-
lajπcej i instalacji ñ od stacji transformato-
rowej, aø do obwodu odbiorczego w≥πcz-
nie. Brak w≥aúciwej koordynacji (wybiÛr-
czoúci) zabezpieczeÒ ñ co niestety czÍsto
ma miejsce w praktyce ñ moøe powodo-
waÊ ich b≥Ídne dzia≥anie. Wynikajπce z te-
go zbyt czÍste wy≥πczanie zasilania bÍdzie
powodowaÊ pogorszenie w≥aúciwoúci
uøytkowych instalacji elektrycznej. Z kolei
wszelkie prÛby ograniczenia zbÍdnych
wy≥πczeÒ mogπ byÊ w nastÍpstwie przy-
czynπ pogorszenia skutecznoúci lub co
gorsze ñ ca≥kowitego wyeliminowania za-
bezpieczeÒ, zwiÍkszenia zagroøenia poøa-
rowego lub szybkiego zniszczenia instala-
cji na skutek jej przeciπøenia. 

Prawid≥owa koordynacja zabezpieczeÒ
powinna byÊ przeprowadzona na etapie
projektowania instalacji, gdyø ewentualna
wymiana aparatÛw zabezpieczajπcych po
ich zamontowaniu spowoduje koniecznoúÊ
przebudowy lub wymiany instalacji, co po-
ciπga za sobπ dodatkowe koszty.

Typy zabezpieczeÒ

Zasady wiedzy technicznej, normy oraz
obowiπzujπce przepisy (np. Rozporzπdze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunkÛw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaÊ urzπdze-

nia elektroenergetyczne w zakresie ochro-
ny przeciwporaøeniowej ñ Dz. Ust. Nr 75
poz. 690 z pÛün. zm.) wymagajπ stosowa-
nia zasady selektywnoúci pomiÍdzy zabez-
pieczeniami przed prπdem przetÍøenio-
wym (przed skutkami zwarÊ i przeciπøeÒ).
Jako zabezpieczenie przed prπdem przetÍ-
øeniowym mogπ byÊ stosowane:
ï bezpieczniki topikowe ñ przed skutkami

zwarÊ i w niektÛrych przypadkach prze-
ciπøeÒ,

ï przekaüniki termobimetalowe ñ przed
skutkami przeciπøeÒ (powinny wspÛ≥pra-
cowaÊ z innymi zabezpieczeniami przed
skutkami zwarÊ),

ï wy≥πczniki instalacyjne nadprπdowe
ñ przed skutkami zwarÊ i przeciπøeÒ.

Wy≥πczniki instalacyjne
nadprπdowe

Wy≥πczniki instalacyjne nadprπdowe
wyposaøone sπ w dwa wyzwalacze: zwar-
ciowy bezzw≥oczny i przeciπøeniowy ter-

mobimetalowy ñ dzia≥ajπcy ze zw≥okπ cza-
sowπ zaleønπ od wartoúci prπdu przeciπøe-
nia. W wy≥πcznikach tych zastosowane sπ
trzy typy wyzwalaczy bezzw≥ocznych
ñ o charakterystykach B, C, D, rÛøniπcych
siÍ zakresem prπdu zadzia≥ania, oraz jeden
typ wyzwalaczy przeciπøeniowych. Zabez-
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Wyłącznik Etimat T
jako zabezpieczenie
przedlicznikowe
Roman Kłopocki

Instalacjom elektroenergetycznym stawiane sπ g≥Ûwnie takie wymagania jak: bezpieczeÒstwo
przeciwporaøeniowe, wysoka niezawodnoúÊ zasilania, bezpieczeÒstwo poøarowe i wysoka
trwa≥oúÊ. Aby je spe≥niÊ, konieczny jest w≥aúciwy dobÛr aparatÛw i urzπdzeÒ zabezpieczajπ-
cych. W artykule zaproponowano nowe rozwiπzanie zachowania selektywnoúci przy wykorzy-
staniu wy≥πcznika nadprπdowego (ogranicznika mocy) Etimat T firmy ETI Polam.

Rys. 1. Uk≥ad zabezpieczeÒ instalacji:
Z1 ñ zabezpieczenie sieci ñ bezpiecznik topikowy o charakterystyce gG, 
Z2 ñ zabezpieczenie w szafce licznikowej ñ bezpiecznik topikowy o charakterystyce gG (roz≥πcznik

bezpiecznikowy STV DO2 lub VLC),
Z3 ñ zabezpieczenie przedlicznikowe ñ wy≥πcznik nadprπdowy o charakterystyce C,
Z4 ñ zabezpieczenie u odbiorcy: wy≥πcznik nadprπdowy o charakterystyce B

Rys. 2. Charakterystyki t-I zabezpieczeÒ 
Z2, Z3, Z4



pieczenia zainstalowane w sieci rozdzielczej zasilajπcej instalacjÍ
oraz w obwodach instalacji powinny byÊ selektywne w dzia≥aniu
ñ oznacza to, øe w przypadku zwarcia lub przeciπøenia w obwo-
dzie powinno zadzia≥aÊ zabezpieczenie najbliøsze miejsca zwar-
cia lub przeciπøenia. W przypadku stosowania wy≥πcznikÛw nad-
prπdowych o charakterystykach B, C, D do wielostopniowego za-
bezpieczenia obwodÛw, uzyskanie selektywnoúci ich zadzia≥ania
jest bardzo trudne. Wynika to z charakterystyk czasowo-prπdo-
wych tych wy≥πcznikÛw.

Istniejπ na rynku rÛwnieø wy≥πczniki nadprπdowe selektywne,
takøe wyposaøone w wyzwalacze zwarciowe i przeciπøeniowe,
ktÛrych skomplikowana budowa pozwala jednak na selektywne
dzia≥anie z innymi zabezpieczeniami.

Stosowane rozwiπzania

Dotychczas stosowane przez niektÛre zak≥ady energetyczne
rozwiπzanie techniczne w zakresie zabezpieczeÒ przedliczniko-
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Rys. 4. WnÍtrze roz≥πcznika bezpiecznikowego STV DO2
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wych polega≥o najczÍúciej na zastosowa-
niu wy≥πcznika nadprπdowego o charakte-
rystyce C (Z3 ñ rys. 1) i prπdzie znamiono-
wym dobranym do mocy przy≥πczeniowej
lub umownej z odbiorcπ. W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszczano rÛwnieø
inne rozwiπzania, np. bezpieczniki topiko-
we lub wy≥πczniki selektywne o charakte-
rystyce E lub Cs. Rozwiπzanie to nie za-
pewnia selektywnoúci dzia≥ania zabezpie-
czeÒ w przypadku zwarÊ za wy≥πcznikiem
nadprπdowym (Z4) w instalacji odbiorczej,
ale jest stosowane ze wzglÍdu na niskie
koszty inwestycyjne. W przypadku niese-
lektywnego zadzia≥ania wy≥πcznika (Z3)
odbiorca posiadajπcy klucz do czÍúci po-
miarowej rozdzielnicy licznikowej moøe
wy≥πcznik Z4 samodzielnie ponownie za-
≥πczyÊ. Sytuacja taka zosta≥a przedstawio-
na na rys. 1. Na rys. 2 przedstawiono cha-
rakterystyki czasowo-prπdowe t-I powyø-
szej instalacji. MoøliwoúÊ selektywnej
wspÛ≥pracy urzπdzeÒ zabezpieczajπcych
jest zapewniona, gdy charakterystyki cza-
sowo-prπdowe sπ przesuniÍte wzglÍdem
siebie i nie posiadajπ punktÛw wspÛlnych.
Na rys. 2 pokazano, øe tylko w zakresie
prπdÛw przeciπøeniowych zabezpieczenia
Z3 i Z4 dzia≥ajπ selektywnie. Selektyw-
noúÊ zwarciowa zabezpieczenia odbiorcy
Z4 jest zachowana tylko z zabezpiecze-
niem Z2 ñ topikowym. (Roz≥πcznik bez-
piecznikowy STV DO2 lub VLC ñ rys. 3,
4, 5) 

Wy≥πcznik selektywny 
jako zabezpieczenie 

przedlicznikowe

W niektÛrych zak≥adach energetycznych
w standardach technicznych wprowadzo-
no obowiπzek stosowania wy≥πcznika se-
lektywnego o charakterystyce Cs, jako za-

bezpieczenia przedlicznikowego. W uk≥a-
dzie instalacji pokazanym na rys. 1 zamiast
wy≥πcznika nadprπdowego o charaktery-
styce C ñ Z3 w≥πcza siÍ wy≥πcznik selek-
tywny Cs (rys. 6). Jest to rozwiπzanie sku-
teczne, ale niestety drogie. Charakterysty-
ki czasowo-prπdowe takiego uk≥adu sπ po-
kazane na rys. 7. Ponadto dla zapewnienia
selektywnoúci dzia≥ania naleøy zwiÍkszyÊ
wartoúÊ bezpiecznika w zabezpieczeniu Z2
ñ topikowym, co wymaga rÛwnieø dobra-
nia odpowiedniego zabezpieczenia w z≥π-
czu ñ Z1, w zaleønoúci od spodziewanego
prπdu zwarcia. W niektÛrych przypadkach
powiÍkszanie wartoúci bezpiecznika w z≥π-
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Rys. 5. Roz≥πczniki bezpiecznikowe VLC 
do wk≥adek cylindrycznych

Rys. 6. Uk≥ad zabezpieczeÒ instalacji z wy≥πcznikiem selektywnym:
Z1 ñ zabezpieczenie sieci ñ bezpiecznik topikowy o charakterystyce gG,
Z2 ñ zabezpieczenie w szafce licznikowej ñ bezpiecznik topikowy o charakterystyce gG (roz≥πcznik
bezpiecznikowy STV DO2 lub VLC),
Cs ñ zabezpieczenie przedlicznikowe ñ wy≥πcznik nadprπdowy selektywny o charakterystyce C,
Z4 ñ zabezpieczenie u odbiorcy ñ wy≥πcznik nadprπdowy o charakterystyce B

Rys. 7. Charakterstyki t-I zabezpieczeÒ Z2, Cs, Z4

Rys. 8. Wy≥πcznik nadprπdowy Etimat T bez cz≥onu zwarciowego
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Tabela 1. Zestawienie moøliwoúci i cech trzech typÛw zabezpieczeÒ

Wy≥πczniki nadprπdowe selektywne
Roz≥πczniki bezpiecznikowe STV DO2, VLC, PCF

firmy ETI Polam
Bezpieczniki topikowe mocy ñ WT-NH

Opis produktu

Opracowany g≥Ûwnie do zastosowaÒ w obszarze
przedlicznikowym. Dzia≥a jako wy≥πcznik
nadprπdowy w sieci zasilajπcej i s≥uøy do ochrony
czÍúci pomiarowej w razie zwarcia w instalacji
odbiorczej. DziÍki jego selektywnoúci zapewniono,
aby wy≥πcza≥ siÍ wy≥πcznik nadprπdowy w
podrozdzielnicy, a nigdy g≥Ûwny wy≥πcznik
selektywny w obszarze przedlicznikowym.

Seria roz≥πcznikÛw bezpiecznikowych STV DO2 (dla
wk≥adek DO) i roz≥πcznikÛw bezpiecznikowych do
wk≥adek cylindrycznych VLC i PCF opracowana juø
w 1998 roku. Bezpieczniki topikowe o
charakterystyce gG dzia≥ajπ jako zabezpieczenie w
sieci zasilajπcej i s≥uøπ do ochrony czÍúci
pomiarowej w razie zwarcia lub przeciπøenia w
instalacji odbiorczej.

Rozwiπzanie znane od dawna i rozpowszechnione.
Bezpieczniki topikowe o charakterystyce gG i gF
dzia≥ajπ jako zabezpieczenie w sieci zasilajπcej i
s≥uøπ do ochrony czÍúci pomiarowej w razie zwarcia
lub przeciπøenia w instalacji odbiorczej.
Bezpieczniki topikowe (z podstawami) sπ dostÍpne,
jako aparaty 1- i 3-biegunowe.

Koszty

Wy≥πcznik selektywny 3-biegunowy (z adapterem):
od 400 do 600 z≥

Roz≥πczniki 3-biegunowe z wk≥adkami: oko≥o 140 z≥
Podstawa bezpiecznikowa 3-biegunowa (PK1) z 3
wk≥adkami topikowymi WT-1: oko≥o 70 z≥

Montaø

Na szynie montaøowej TH35 lub na szynach
prπdowych za pomocπ adaptera.

Na szynie montaøowej TH35
Na powierzchni montaøowej, lub za pomocπ
adaptera ñ na szynie montaøowej TH35 lub na
szynach prπdowych 

Zabezpieczenie przed dotykiem czÍúci pod napiÍciem

IP20 oraz specjalne os≥ony pÛl w rozdzielnicy
licznikowej.

IP20 oraz specjalne os≥ony pÛl (takie same jak dla
wy≥πcznika selektywnego) w rozdzielnicy
licznikowej.

Specjalne os≥ony pÛl w rozdzielnicy licznikowej.

Obs≥uga

Prosta obs≥uga, nawet dla osoby bez
odpowiedniego przeszkolenia. W razie zadzia≥ania
wskutek przeciπøenia, aparat moøna bezpiecznie
ponownie za≥πczyÊ. W razie zadzia≥ania wskutek
zwarcia, bezpieczne ponowne za≥πczenie jest
moøliwe po usuniÍciu zwarcia. Gdy zwarcie nadal
wystÍpuje, ponowne za≥πczenie jest niemoøliwe.
ZdolnoúÊ zwarciowa wy≥πcznika maks. 25 kA

Prosta obs≥uga, nawet dla osoby bez
odpowiedniego przeszkolenia. W razie zadzia≥ania
wskutek przeciπøenia lub zwarcia konieczna jest
wymiana bezpiecznikÛw, nastepnie aparat moøna
ponownie za≥πczyÊ. Gdy zwarcie nadal wystÍpuje,
bezpiecznik ponownie siÍ przepala. ZdolnoúÊ
zwarciowa roz≥πcznika bezpiecznikowego z
bezpiecznikiem: 50 kA.

W razie przepalenia bezpiecznika nn mocy WT-NH
w obszarze przedlicznikowym wskutek przeciπøenia
lub zwarcia, konieczna jest wymiana wk≥adek
bezpiecznikowych. 
Wk≥adka powinna byÊ wymieniona przez osobÍ
upowaønionπ.

Ingerencja do wnÍtrza

Zabezpieczone przed ingerencjπ do wnÍtrza. Zabezpieczone przed ingerencjπ do wnÍtrza.
Zabezpieczone przed ingerencjπ do wnÍtrza po
zamontowaniu odpowiedniej os≥ony izolacyjnej.

Widoczna izolacyjna przerwa w obwodzie

Brak widocznej przerwy izolacyjnej, tylko wskaünik
po≥oøenia stykÛw g≥Ûwnych.

Widoczna przerwa izolacyjna po otwarciu
roz≥πcznika i wyjÍciu wk≥adki topikowej.

Widoczna przerwa izolacyjna po wyjÍciu wk≥adki
topikowej.

MoøliwoúÊ plombowania

Istnieje moøliwoúÊ plombowania (brak obs≥ugi)
zarÛwno w pozycji Ñza≥î jak i Ñwy≥î.

Istnieje moøliwoúÊ plombowania (brak obs≥ugi)
zarÛwno z wk≥adkπ jak i bez wk≥adki.

Bezpieczniki topikowe (podstawy) posiadajπ
moøliwoúÊ plombowania (brak obs≥ugi) po
zastosowaniu odpowiedniej os≥ony.

Kategoria przepiÍÊ

Z uwagi na miejsce instalacji (zasilanie) muszπ
odznaczaÊ siÍ IV kat. przepiÍÊ. 

Z uwagi na miejsce instalacji (zasilanie) muszπ
odznaczaÊ siÍ IV kat. przepiÍÊ.

Z uwagi na miejsce instalacji (zasilanie) muszπ
odznaczaÊ siÍ IV kat. przepiÍÊ.

Straty mocy

Strata mocy na 1 biegun 35A ñ 6,5 W,  strata mocy
na 1 biegun 50 A ñ 8,5 W, strata mocy na 1 biegun
63 A ñ 8,6 W.

Strata mocy jest znacznie mniejsza niø dla
wy≥πcznikÛw selektywnych o takim samym prπdzie
znamionowym:

W przypadku bezpiecznikÛw mocy (w podstawach)
WT-NH strata mocy jest znacznie mniejsza niø dla
wy≥πcznikÛw selektywnych o takim samym prπdzie
znamionowym: strata mocy na 1 biegun 35 A ñ 3,8
W, strata mocy na 1 biegun 50 A- 5,8 W, strata
mocy na 1 biegun 63 A ñ 6,1 W.
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czu Z1 nie bÍdzie moøliwe ze wzglÍdu na
spe≥nienie warunkÛw ochrony przeciwpo-
raøeniowej w sieci dostawcy energii elek-
trycznej. 

Wy≥πcznik nadprπdowy Etimat T 
jako zabezpieczenie 

przedlicznikowe

Istotπ proponowanego rozwiπzania jest
zainstalowanie wy≥πcznika nadprπdowego
Etimat T (ogranicznika mocy) pozbawio-
nego cz≥onu zwarciowego (rys. 8) ñ jako
zabezpieczenia przedlicznikowego. Wy-
≥πcznik taki posiada tylko cz≥on przeciπ-
øeniowy (termiczny). Zaplombowany wy-
≥πcznik (zablokowany dostÍp do zaciskÛw

prπdowych) Etimat T instaluje siÍ tak, aby
jego düwignia napÍdowa by≥a dostÍpna
dla odbiorcy, ktÛry w razie samoczynnego
zadzia≥ania na skutek przekroczenia mo-
cy przy≥πczeniowej lub z innych powodÛw
moøe go ponownie za≥πczyÊ, bez kosztow-
nego wzywania ekipy zak≥adu energetycz-
nego. Uk≥ad taki przedstawiony jest na
rys. 10.

W zakresie prπdÛw przeciπøeniowych
w instalacji odbiorczej, zabezpieczenie Z4
u odbiorcy wspÛ≥pracuje selektywnie z wy-
≥πcznikiem T (Etimat T). Natomiast przy
zwarciach u odbiorcy (np. w miejscu a), wy-
≥πcza tylko zabezpieczenie Z4 u odbiorcy,
poniewaø zabezpieczenia T i Z2 (topiko-
we) majπ odpowiednio przesuniÍte charak-

terystyki czasowo-prπdowe t-I (rys. 11).
Przy zwarciu w miejscu b zadzia≥a tylko
zabezpieczenie topikowe Z2.

Prπd znamionowy wy≥πcznika Etimat T
dobiera siÍ do mocy przy≥πczeniowej /
umownej odbiorcy. Natomiast wartoúÊ
i charakterystykÍ bezpiecznika topikowe-
go Z2 dobiera siÍ biorπc pod uwagÍ spo-
dziewany prπd zwarcia.

Ze wzglÍdu na moøliwoúÊ stosowania
wielu aparatÛw zabezpieczajπcych (topi-
kowych i automatycznych) w obszarze
przedlicznikowym, w tabeli 1 zamieszczo-
no porÛwnanie rÛønych moøliwoúci i cech
tych zabezpieczeÒ. 

Wnioski

Zastosowanie rozwiπzania zabezpiecze-
nia przedlicznikowego za pomocπ wy≥πcz-
nika nadprπdowego Etimat T o charakte-
rystyce termicznej zamiast wy≥πcznika se-
lektywnego, oraz za pomocπ bezpieczni-
kÛw topikowych pracujπcych w roz≥πczni-
kach bezpiecznikowych STV DO2 i VLC
bÍdzie uk≥adem spe≥niajπcym wymagania
obowiπzujπcych przepisÛw i norm doty-
czπcych selektywnoúci zabezpieczeÒ,
a jednoczeúnie pozwoli ograniczyÊ koszty
inwestycyjne instalacji elektrycznej. 

inø. Roman K≥opocki

Autor jest pracownikiem 

firmy ETI Polam
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Rys. 9. 
Charakterystyka 
czasowo-prπdowa t-I
wy≥πcznika nadprπdowego 
Etimat T

Rys. 10. Uk≥ad zabezpieczeÒ instalacji z wy≥πcznikiem selektywnym:
Z1 ñ zabezpieczenie sieci ñ bezpiecznik topikowy o charakterystyce gG,
Z2 ñ zabezpieczenie w szafce licznikowej ñ bezpiecznik topikowy o charakterystyce gG (roz≥πcznik
bezpiecznikowy STV DO2 lub VLC),
T ñ zabezpieczenie przedlicznikowe ñ wy≥πcznik nadprπdowy Etimat T,
Z4 ñ zabezpieczenie u odbiorcy ñ wy≥πcznik nadprπdowy o charakterystyce B

Rys. 11. Charakterstyki t-I zabezpieczeÒ Z2, T, Z4

ETI-Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawla ll 18 
06-100 Pu≥tusk
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