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Bezpieczniki topikowe sπ uniwersal-
nym elementem zabezpieczajπcym
zarÛwno dla obwodÛw prπdu prze-

miennego (AC), jaki i prπdu sta≥ego (DC).
ZdolnoúÊ wy≥πczania prπdu zwarciowego
przez wk≥adkÍ topikowπ jest oczywiúcie rÛø-
na dla AC i DC oraz dla rÛønych warunkÛw
stosowania. Nie ma prostej zasady, na pod-
stawie ktÛrej moøna by by≥o okreúliÊ war-
toúÊ maksymalnego, dopuszczalnego napiÍ-
cia DC, na podstawie danych o dopuszczal-
nym napiÍciu AC okreúlonej wk≥adki topi-
kowej. Do prawid≥owego zrozumienia za-
stosowania bezpiecznikÛw w obwodach DC
naleøy poznaÊ kilka podstawowych infor-
macji o zasadzie ich dzia≥ania.

Wp≥yw sta≥ej czasowej 
na charakterystyki I-t

årednie charakterystyki czasowo-prπdo-
we (liniowe), ktÛre przedstawia producent,
zawierajπ úrednie wartoúci AC (wartoúci r.
m. s.) prπdÛw zadzia≥ania bezpiecznikÛw
w funkcji czasu. Biorπc pod uwagÍ do-
úwiadczenia praktyczne, moøna te wartoúci
wykorzystaÊ rÛwnieø dla prπdÛw sta-
≥ych DC, oczywiúcie tylko w warunkach
d≥uøszych czasÛw wy≥πczeniowych ñ prze-
ciπøeniach np. przy czasach wy≥πczania
d≥uøszych od 20-krotnej sta≥ej czasowej T
(ponad 300-400 ms).

W zakresie zwarciowym krÛtkie czasy
wy≥πczania, chwilowe wartoúci prπdÛw za-
dzia≥ania bezpiecznikÛw mogπ byÊ zupe≥-

nie inne, poniewaø w tym zakresie charak-
terystyki czasowo-prπdowe t-I sπ zaleøne
od sta≥ej czasowej obwodu (rys. 2). 

Nowe grupy bezpiecznikÛw 
firmy ETI Polam

NajwiÍksi producenci bezpiecznikÛw to-
pikowych posiadajπ w swoich ofertach

produkcyjnych bardzo szerokπ ofertÍ bez-
piecznikÛw dla obwodÛw prπdu sta≥e-
go DC. Paleta tego typu produktÛw jest
bardzo dobrze rozwiniÍta przede wszyst-
kim w USA, natomiast w Europie nie jest
jeszcze szeroko rozpowszechniona. Dlate-
go wiÍkszoúÊ typÛw bezpiecznikÛw dla
prπdÛw DC jest dostÍpna w rozmiarach,
ktÛre w Europie sπ rzadko spotykane. Kil-
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Zabezpieczenia zwarciowe
firmy Eti Polam
w obwodach prądu stałego
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Bezpieczniki topikowe do zabezpieczeÒ obwodÛw prπdu sta≥ego (DC) w ostatnim czasie szyb-
ko zyskujπ na znaczeniu ñ rÛwnieø w normalizacji europejskiej IEC. W pierwszej czÍúci arty-
ku≥u opisano stan techniki w dziedzinie zabezpieczeÒ zwarciowych w obwodach prπdu sta≥e-
go. W niniejszej publikacji przedstawiono takøe kilka nowych produktÛw firmy ETI Polam,
ktÛre zosta≥y zaprojektowane na potrzeby obwodÛw prπdu sta≥ego DC, oraz krÛtki opis tren-
dÛw úwiatowych w tej dziedzinie.

Rys. 1. Bezpieczniki topikowe WT-gG na napiÍcie sta≥e ñ 440V DC



ka przyk≥adÛw pokazano na rysunku 3.
Firma ETI Polam wprowadzi≥a do oferty produkcyjnej i handlo-

wej dwie nowe grupy bezpiecznikÛw prπdu sta≥ego wed≥ug norm
PN ñ IEC (DIN) o wymiarach europejskich. Grupami tymi sπ NV
Telecom i NV DC.

Bezpieczniki NV Telecom

Bezpieczniki topikowe NV Telecom zosta≥y zaprojektowane
przede wszystkim do zabezpieczania zwarciowego obwodÛw prπ-
du sta≥ego oraz zasilaczy prπdu sta≥ego w urzπdzeniach teleko-
munikacyjnych. Instaluje siÍ je zazwyczaj na wyjúciach mocy ba-
terii akumulatorÛw lub zasilaczy DC.

Bezpieczniki NV Telecom sπ szczegÛlnie dostosowane do wa-
runkÛw pracy sprzÍtu zasilajπcego urzπdzenia telekomunikacyjne.
Ich niskie znamionowe straty mocy i napiÍcia ≥πczeniowe umoø-
liwiajπ optymalnπ ochronÍ obwodÛw w tych instalacjach. Bez-
piecznik topikowy NV Telecom NH00 posiada charakterystykÍ
a ñ nie pe≥nozakresowπ, tzw. ÑBack-upî. Oznacza to, øe pracuje
w ograniczonym zakresie osi prπdowej, od pewnego minimalne-
go dozwolonego prπdu do znamionowej zdolnoúci wy≥πczenio-
wej. Zabezpiecza obwÛd prπdu sta≥ego przed zwarciem, a w celu
zabezpieczenia przed przeciπøeniem naleøy zastosowaÊ dodatko-
we zabezpieczenie termiczne. Bezpieczniki te charakteryzujπ siÍ
duøπ zdolnoúciπ wy≥πczeniowπ (25 kA DC) a element topikowy
bezpiecznika jest odporny na starzenie gdyø wykonano go z czy-
stego srebra.

Bezpieczniki NV Telecom sπ na razie produkowane w standar-
dowej wielkoúci wed≥ug PN -IEC ñ 00 dla napiÍcia sta≥ego do
80 V DC oraz dla prπdÛw znamionowych od 160 A do 800 A.
Dla wielkoúci 00 zwykle najwyøszy prπd znamionowy to
In=160A a maksymalna dozwolona strata mocy to Pn = 12
W (wed≥ug PN ñ IEC 60269-2, A. 3, 11/2006). 

Bezpieczniki topikowe NV Telecom bÍdπ montowane w odpo-
wiednio skonstruowanym roz≥πczniku bezpiecznikowym NV 00.
Z powodu wystÍpowania duøych prπdÛw znamionowych wk≥a-
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Rys. 2. ZaleønoúÊ charakterystyki t-I (czÍúci zwarciowej) bezpiecznika od
sta≥ej czasowej T obwodu

Rys. 3. Przyk≥ady bezpiecznikÛw walcowych dla obwodÛw prπdu sta≥ego DC
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dek topikowych do 800 A i straty mocy do
38 W bardzo waøne jest, aby podstawa
bezpiecznikowa lub roz≥πcznik bezpiecz-
nikowy mia≥y odpowiednio przygotowane
zaciski przy≥πczeniowe i elementy stykowe
(rys. 4).

Zgodnie z wymogami rynku juø jest
przygotowywana nowa grupa bezpieczni-
kÛw NV Telecom na napiÍcie znamionowe
170 V DC na prπd znamionowy 175 A.
W tabeli 1 zawarte sπ podstawowe dane
techniczne dostÍpnych bezpiecznikÛw NV
Telecom (80V DC).

Bezpieczniki NV DC

W ramach dotychczasowej praktyki pro-
ducentÛw bezpiecznikÛw w fazie certyfi-
kowania swoich wyrobÛw przeprowadzali
oni tylko testy na napiÍciu przemiennym
(400 V, 500 V lub 690 V). Z powodu ma-
≥ego zainteresowania klientÛw oraz ogra-
niczania kosztÛw, testy na sta≥ym napiÍciu
by≥y bardziej wyjπtkiem niø regu≥π ñ za-
zwyczaj wk≥adkÍ 500 V AC deklarowano
w dokumentacji jako 250 V DC.

Wraz z rozwojem rÛønego rodzaju za-
stosowaÒ, rÛwnieø w branøy energoelek-
troniki ñ zasilaczach i przemiennikach czÍ-
stotliwoúci ñ zaistnia≥a potrzeba wykorzy-

stania wk≥adek topikowych, mogπcych
wy≥πczyÊ teø wyøsze napiÍcia sta≥e. Bio-
rπc pod uwagÍ wymagania i sugestie klien-
tÛw firma ETI Polam rozwinÍ≥a nowπ gru-
pÍ bezpiecznikÛw NV DC na napiÍcie zna-
mionowe 440 V.

PrzyjÍto prπdy znamionowe od 20 A do
250 A, w standardowych rozmiarach
NV00C, NV00, NV1C i NV1. Badania te-
stowe tych bezpiecznikÛw przeprowadzo-
no w Instytucie Energetyki ICEM Maribor
ñ w S≥owenii. Przeprowadzono teø wiÍk-
szoúÊ testÛw zwarciowych przy spodzie-

wanych prπdach zwarciowych Ip od 4700
A do 12100 A, przy sta≥ej czasowej obwo-
du prπdu 20 ms. Przyk≥ad wy≥πczenia jed-
nej z wk≥adek topikowych jest pokazany
na oscylogramie na rysunku 5. Podstawo-
we dane techniczne oraz straty mocy ∆P
bezpiecznikÛw NV DC podano w tabeli 2.

inø. Roman K≥opocki 
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Tabela 2. Podstawowe dane techniczne bezpiecznikÛw NV DC (440 V DC)

Prπd
znamionowy  (A)

WielkoúÊ Znamionowa
zdolnoúÊ wy≥πczania

(kA)
00C 00 1C 1

Straty mocy ∆∆P

20

max 7,2W

max 21,9W 25
max 31,3W

25

32

40

50

63
max 15,1W

80

100

125

160

200

250

Typ wskaünika zadzia≥ania: standardowy, na gÛrnej pokrywie wk≥adki topikowej

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne dostÍpnych bezpiecznikÛw 
NV Telecom (80V DC)

Prπd znamionowy (A) WielkoúÊ Znamionowe straty mocy (W)
Znamionowa zdolnoúÊ

wy≥πczeniowa (kA)

160

NV 00

9

25

250 12,5

400 17,5

630 28

800 37,5

Typ wskaünika uszkodzenia: standardowy, na gÛrnej pokrywie wk≥adki topikowej lub wybijak

Rys. 4. Bezpiecznik topikowy Telecom 80 V oraz
specjalnie przygotowany roz≥πcznik
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