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Rozłączniki
STVDO2 i VLDO1
firmy ETI Polam
Roman Kłopocki

Roz≥πczniki izolacyjne STVDO2 z bezpiecznikami oraz roz≥πczniki bezpiecznikowe VLDO1 sπ
aparatami zabudowy modu≥owej, ktÛre w po≥πczeniu szeregowym z wy≥πcznikami nadprπdowym (np. Etimat) nadajπ siÍ do zapewnienia selektywnoúci zabezpieczeÒ w instalacjach elektrycznych. Naleøy jednak pamiÍtaÊ, øe zachowanie pe≥nej selektywnoúci przeciπøeniowej
i zwarciowej zabezpieczeÒ nie jest moøliwe w kaødej sytuacji. W koÒcowej czÍúci artyku≥u
podane zosta≥y odpowiednie tabele u≥atwiajπce dobÛr aparatÛw zabezpieczajπcych w celu
ich selektywnej wspÛ≥pracy.

onstrukcja roz≥πcznikÛw STVDO2
i VLDO1 odpowiada wymaganiom norm PN IEC 60947-1 i PN
IEC 60947-3. Wed≥ug tych norm roz≥πcznik bezpiecznikowy powinien spe≥niaÊ
dwa podstawowe warunki:
ï musi byÊ przystosowany do wy≥πczania
i za≥πczania prπdu roboczego (nie moøe
byÊ natomiast wykorzystany do ≥πczeÒ
manewrowych),
ï po wy≥πczeniu roz≥πcznika i wyjÍciu
wk≥adki topikowej musi istnieÊ widoczna przerwa izolacyjna w obwodzie.

K

Roz≥πcznik bezpiecznikowy
VLDO1
Aparat VLDO1 z wymiennπ wk≥adkπ topikowπ DO1 (rys. 1) jest przeznaczony
do zabezpieczania instalacji elektrycznych mieszkaniowych i przemys≥owych przed skutkami zwarÊ i przeciπøeÒ.
W≥aúciwoúci
Jeden biegun roz≥πcznika
VLDO1 zajmuje szerokoúÊ jednego modu≥u, tj.
17,5 mm. Roz≥πczniki
wielobiegunowe (dwu- i trÛjbiegunowe,
jeden biegun + N, trzy bieguny + N) uzyskano zestawiajπc pojedyncze modu≥y.
Bieguny neutralne sπ roz≥πczalne. Kieru-
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nek przep≥ywu prπdu przez aparat jest pokazany na jego obudowie. Stosowanie roz≥πcznikÛw bezpiecznikowych VLDO1 pozwala wykorzystaÊ eksploatacyjne cechy
systemu wk≥adek topikowych ma≥ogabarytowych DO, takie jak:
ï oszczÍdnoúÊ miejsca w rozdzielnicy,
ï moøliwoúÊ wymiany przepalonej wk≥adki topikowej bez niebezpieczeÒstwa dotkniÍcia czÍúci bÍdπcych pod napiÍciem
(ma to istotne znaczenie, gdyø aparat
przeznaczony jest do uøytku przez osoby niemajπce odpowiednich kwalifikacji),
ï brak potrzeby stosowania g≥Ûwki bezpiecznikowej ñ prawid≥owy kontakt
wk≥adki topikowej zapewniony jest poprzez uk≥ad stykÛw sprÍøynowych,

ï zarÛwno w pozycji za≥πczonej jak i wy≥πczonej widoczny jest kolorowy wskaünik
zadzia≥ania wk≥adki topikowej przez
wziernik w szufladce (rys. 1).
Wymienna wstawka kalibrowa (szufladka pokazana na rys. 2) spe≥nia funkcjÍ
düwigni wy≥πczajπcej (za≥. i wy≥.) w roz≥πczniku, a jednoczeúnie s≥uøy do kalibracji wk≥adek topikowych wielkoúci DO1
Tablica 1. Dane techniczne
roz≥πcznikÛw bezpiecznikowych
VLDO1
Prπd znamionowy

16A

Prπd znamionowy
wk≥adki top. In

2 A,4 A,6 A,10 A,16 A

Prπd zwarciowy
ograniczony
wytrzymywany

50 kA

NapiÍcie znamionowe
izolacji Ui

400 V

NapiÍcie znamionowe Un
NapiÍcie znamionowe
wk≥adki topikowej U

400 V

NapiÍcie znamionowe
udarowe izolacji Ud

6000 V

Kategorie uøytkowania

AC 22

Trwa≥oúÊ ≥πczeniowa
i mechaniczna (cykli)
Temperatura pracy
StopieÒ ochrony
PrzekrÛj przewodÛw
przy≥πczeniowych

Rys. 1. Roz≥πczniki bezpiecznikowe VLDO1 1p i 3p

230 V / 400 V AC

5000 / 10 000
od -5oC do +40oC
IP20
2,5 ñ 25 mm2

Rodzaj zaciskÛw

tulejkowe

Kolor obudowy

RAL 7035
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Roz≥πcznik typu STVDO2 (rys. 3) jest aparatem modu≥owym
z wymiennπ wk≥adkπ topikowπ miniaturowπ DO2, przeznaczonym do zabezpieczania instalacji elektrycznych mieszkaniowych
i przemys≥owych przed skutkami zwarÊ i przeciπøeÒ. Jest rÛwnieø
przeznaczony do montowania na standardowej szynie TH 35.
W≥aúciwoúci
SzerokoúÊ roz≥πcznika jednobiegunowego wynosi 1,5 modu≥u,
tj. 26,8 mm. Jego budowÍ wewnÍtrznπ pokazano na rys. 4. Istotnπ rÛønicπ miÍdzy budowπ roz≥πcznika VDO1 a budowπ roz≥πcznika izolacyjnego z bezpiecznikiem STVDO2 jest to, øe w chwili otwierania obwodu roz≥πcznikiem STVDO2 wk≥adka topikowa
nie zmienia swojego po≥oøenia, jak w przypadku roz≥πcznika
VLDO1. PociπgniÍcie düwigni (rys. 5) powoduje otwarcie styku
ruchomego, przerwanie przep≥ywu prπdu i od≥πczenie napiÍcia
z wk≥adki topikowej. Aby wymieniÊ przepalonπ wk≥adkÍ topikowπ naleøy wysunπÊ szufladkÍ. Otwarcie siÍ styku ruchomego roz≥πcznika umoøliwia wymianÍ przepalonej wk≥adki topikowej bez
niebezpieczeÒstwa dotkniÍcia czÍúci bÍdπcych pod napiÍciem.
Jest to istotne, gdyø aparat jest rÛwnieø przeznaczony do uøytku
domowego, tzn. przez osoby nieposiadajπce specjalnych kwalifikacji. Roz≥πczenie roz≥πcznika STVDO2 i wyjÍcie z niego wk≥adki topikowej powoduje powstanie widocznej przerwy izolacyjnej
w obwodzie, dziÍki czemu roz≥πcznik moøe pe≥niÊ funkcjÍ zabez-
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Roz≥πcznik izolacyjny
z bezpiecznikiem STVDO2

R

w trzech grupach prπdÛw znamionowych (wartoúci podane na
wstawkach): 2 ñ 6 A, 10 A, 16 A. NajwiÍkszym dopuszczalnym
prπdem obciπøenia roz≥πcznika jest 16 A, i taka wartoúÊ jest naniesiona na jego obudowÍ. G≥Ûwne cechy roz≥πcznikÛw VLDO1
sπ nastÍpujπce:
ï wymiary roz≥πcznikÛw sπ porÛwnywalne z wymiarami pozosta≥ych aparatÛw zabudowy modu≥owej, takich jak wy≥πczniki
Etimat, EFI, roz≥πczniki SV, lampki SS itp.,
ï istnieje moøliwoúÊ plombowania düwigni w pozycji za≥πczonej
i wy≥πczonej (rÛwnieø bez umieszczonej wk≥adki topikowej),
ï konstrukcja zaciskÛw przy≥πczeniowych pozwala na przy≥πczenie przewodÛw i izolowanej szyny mostkujπcej,
ï dostÍpne sπ wersje wielobiegunowe,
ï kategoria pracy AC 22B (za≥πczanie obciπøenia mieszanego
wraz z niewielkim przeciπøeniem),
ï wymiana wk≥adki topikowej w stanie beznapiÍciowym,
ï znamionowa zdolnoúÊ zwarciowa 50 kA.

A

Rys. 2. Szufladka VLDO1 (wstawka kalibrowa)
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Rys. 4. Roz≥πcznik izolacyjny z bezpiecznikiem
STVDO2 ñ budowa

Rys. 3. Roz≥πcznik izolacyjny z bezpiecznikiem STVDO2 3p

pieczenia g≥Ûwnego, a przede wszystkim
ñ przedlicznikowego. W tym wzglÍdzie
roz≥πcznik STVDO2 posiada waønπ cechÍ
ñ moøna bowiem zaplombowaÊ szufladkÍ
Tablica 2. Dane techniczne
roz≥πcznikÛw bezpiecznikowych
STVDO2
Prπd znamionowy
Prπd znamionowy
wk≥adki topikowej In

63 A
2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A,
20 A, 25 A, 35 A, 63 A

Prπd zwarciowy
ograniczony
wytrzymywany

50 kA

NapiÍcie znamionowe
izolacji Ui

400 V

NapiÍcie
znamionowe Un

230 V / 400 V AC 110V
(2p) DC

NapiÍcie znamionowe
wk≥adki topikowej U

400 V

NapiÍcie znamionowe
udarowe izolacji Ud

6000 V

Kategorie uøytkowania

AC 22B, AC 23B (35 A),
DC 22B

Trwa≥oúÊ ≥πczeniowa/
mechaniczna (cykli)

1500 / 8500

Temperatura pracy
StopieÒ ochrony
PrzekrÛj przewodÛw
przy≥πczeniowych

od -5oC do +40oC
IP20
2,5 ñ 35 mm2

Rodzaj zaciskÛw

tulejkowe

Kolor obudowy

RAL 7035
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z wk≥adkπ topikowπ i wÛwczas uøytkownik nie ma dostÍpu do wk≥adki, ale moøe
roz≥πczaÊ zabezpieczony roz≥πcznikiem
obwÛd. Jest to w≥aúciwoúÊ roz≥πcznika
STVDO2 przydatna zw≥aszcza obecnie,
gdy w myúl obowiπzujπcych przepisÛw zak≥ady energetyczne ograniczajπ odbiorom
pobieranπ przez nich energiÍ elektrycznπ,
dobierajπc odpowiedniπ wartoúÊ prπdu
znamionowego wk≥adek topikowych
w z≥πczu lub zabezpieczeniu przedlicznikowym budynku. Istnieje rÛwnieø moøliwoúÊ zaplombowania düwigni, co uniemoøliwia roz≥πczanie obwodu roz≥πcznikiem. Moøna takøe zaplombowaÊ roz≥πcznik bez w≥oøonej wk≥adki topikowej, przez
co odcina siÍ zasilanie np. niep≥acπcym odbiorcom energii elektrycznej. Roz≥πczniki
izolacyjne STVDO2 wystÍpujπ rÛwnieø
w wykonaniu wielobiegunowym (jeden
biegun + N, dwu- i trÛjbiegunowe, trzy
bieguny + N). Bieguny neutralne sπ roz≥πczalne. W celu kalibracji (ograniczenia
stosowania wk≥adek o wiÍkszym prπdzie
znamionowym) wk≥adek topikowych
w roz≥πcznikach STVDO2 stosuje siÍ
wstawkÍ kalibrowπ pokazanπ na rys. 6.
Wstawki kalibrowe wykonywane sπ w rÛønych kolorach, w zaleønoúci od prπdu znamionowego: 20 A, 25 A, 35 A, i 50 A.
W Roz≥πczniku STVDO2 moøna stosowaÊ

Rys. 5. Roz≥πcznik izolacyjny z bezpiecznikiem
STVDO2 ñ w stanie roz≥πczonym

rÛwnieø wk≥adki miniaturowe wielkoúci
DO1, pod warunkiem zastosowania
wstawki redukcyjnej STV DO1, pokazanej na rys. 7.
G≥Ûwne cechy roz≥πcznikÛw z bezpiecznikiem STVDO2 sπ nastÍpujπce:
ï moøliwoúÊ przy≥πczania zasilania zarÛwno Ñod gÛryî jak i Ñz do≥uî,
ï brak potrzeby stosowania g≥Ûwki bezpiecznikowej,

Rys. 6.
Wstawka
kalibrowa
STVDO2
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ï wymiana

wk≥adki topikowej w stanie
beznapiÍciowym,
ï barwny wskaünik (oczko) zadzia≥ania
wk≥adki topikowej,
ï moøliwoúÊ uzyskania selektywnoúci
zwarciowej pomiÍdzy bezpiecznikami
topikowymi DO a wy≥πcznikami nadprπdowym,
ï znamionowa zdolnoúÊ zwarciowa 50 kA.

Rys. 7.
Wstawka
redukcyjna STVDO2

ï prawid≥owy kontakt wk≥adki topikowej

SelektywnoúÊ zwarciowa

zapewniony jest poprzez odpowiedni
uk≥ad zaciskÛw sprÍøynowych,
ï moøliwoúÊ plombowania w pozycji za≥.
i wy≥. rÛwnieø bez w≥oøonej wk≥adki topikowej,
ï kategorie pracy: AC 22B, AC 23B (35
A), DC 22B,

W roz≥πcznikach VLDO1 i STVDO2
stosuje siÍ wk≥adki topikowe miniaturowe
typu DO1 i DO2. Charakterystyki pasmowe (z normy) czasowo-prπdowe wk≥adek
pokazano na rys. 8 i 9. Jeøeli wk≥adka topikowa o charakterystyce zw≥ocznej gG

Tablica 3. Graniczne prπdy zwarciowe (kA) przy wspÛ≥pracy bezpiecznika
topikowego (gG) i wy≥πcznika Etimat B
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20
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1,1

0,9
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Prπd znamionowy
bezpiecznika DO In (A)

Prπd znamionowy wy≥πcznika In (A)

Tablica 4. Graniczne prπdy zwarciowe (kA) przy wspÛ≥pracy bezpiecznika
topikowego (gG) i wy≥πcznika Etimat C

Prπd znamionowy
bezpiecznika DO In (A)

Prπd znamionowy wy≥πcznika In (A)
6

10

13

16

20

20

0,6

0,5

0,5

25

1,1

0,8

35

1,7

50
63

25

32

0,8

0,7

0,5

1,6

1,2

1,2

1,1

2,3

2,2

2,0

2,0

1,8

1,7

1,3

3,4

3,2

3,0

3,0

2,9

2,8

2,7

Tablica 5. Graniczne prπdy zwarciowe (kA) przy wspÛ≥pracy bezpiecznika
topikowego (gG) i wy≥πcznika Etimat D

Prπd znamionowy
bezpiecznika DO In (A)

Prπd znamionowy wy≥πcznika In (A)
6

10

13

16

20

20

0,5

0,5

0,4

25

1,0

0,8

35

1,7

50
63

25

32

0,8

0,7

0,5

1,6

1,2

1,1

1,1

2,2

2,2

2,0

1,9

1,8

1,7

1,2

3,3

3,1

3,2

3,0

2,8

2,7

2,5
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Rys. 8. Charakterystyki czasowo-prπdowe t-I wk≥adek topikowych DO1 i DO2

Rys. 10. Styki pomocnicze PS STV

Wyposaøenie dodatkowe
Do roz≥πcznikÛw STVDO2 przeznaczone sπ styki pomocnicze PS STV (rys. 10),
ktÛre montuje siÍ do bocznej czÍúci roz≥πcznika za pomocπ specjalnych zaczepÛw.
Styki pomocnicze PS produkowane sπ
w trzech uk≥adach: NO+NO, NZ+NZ,
NO+NZ (przy czym NO ñ styki normalnie
otwarte, NZ ñ styki normalnie zamkniÍte).
Moøna je wykorzystaÊ np. do zdalnej sygnalizacji zadzia≥ania lub do obwodu kontrolnego. SzerokoúÊ modu≥u aparatu wynosi 9 mm. PojemnoúÊ zaciskÛw do przy≥πczania przewodÛw mieúci siÍ w zakresie
0,75 ñ 1,5 mm2, a najwiÍkszy prπd obciπøenia to 6 A w kategorii pracy AC 12.
Rys. 9. Charakterystyki czasowo-prπdowe t-I wk≥adek topikowych DO1 i DO2

pracuje w po≥πczeniu szeregowym z wy≥πcznikiem nadprπdowym (np. Etimat), to
dla okreúlonego poziomu spodziewanego
prπdu zwarciowego moøna uzyskaÊ ich
zwarciowπ selektywnπ wspÛ≥pracÍ. W tablicach 3 ñ 5 podano wzajemnπ zaleønoúÊ
prπdÛw znamionowych bezpiecznikÛw
DO i wy≥πcznikÛw nadprπdowych Etimat
w funkcji spodziewanego prπdu zwarciowego w kA.
Podane w tablicach wartoúci prπdÛw
zwarciowych sπ wartoúciami granicznymi,
przy ktÛrych selektywna wspÛ≥praca pomiÍdzy bezpiecznikiem i wy≥πcznikiem
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jest jeszcze moøliwa. Na przyk≥ad bezpiecznik DO2 35A gG zabezpiecza wstÍpnie wy≥πcznik nadprπdowy Etimat o prπdzie znamionowym 10 A i charakterystyce
B (patrz tablica 3). Czerwone strza≥ki pokazujπ, øe w momencie wystπpienia zwarcia i przy przep≥ywie prπdu zwarciowego
do wartoúci 1,7 kA najpierw wy≥πczy siÍ
wy≥πcznik nadprπdowy, bez zadzia≥ania
wk≥adki topikowej. Aparaty dzia≥ajπ selektywnie. Gdyby z jakiejú przyczyny prπd
zwarciowy przekroczy≥ wartoúÊ 1,7 kA, to
zadzia≥a wy≥πcznik i rÛwnieø wk≥adka topikowa.

inø.
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