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3-fázová síť TN-S, TT (3+1)

HCS/3+1

HCS/3+1 koordinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typu 1+2 podle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11. Instaluje se na
rozhraní LPZ 0–1 (podle IEC 62305 a ČSN EN 62305 ed.2), kde zajišťuje vyrovnávání potenciálů a likvidaci jak bleskového proudu, tak
spínacího přepětí, které vzniká v rozvodných napájecích sítích vstupujících do objektu. Je kombinací nejnovějších technologií, kde je
účelně využita kombinace jiskřiště a varistoru. Sestava obsahuje svodiče bleskových proudů série HS a svodiče přepětí řady PIII. HCS lze
použít v každém běžném rozvaděči a je speciálně konstruován pro použití v neměřených částech elektrických rozvodů. HCS se instaluje
v průmyslových zařízeních jako jsou např. trafostanice, hlavní rozvaděče velkých průmyslových objektů a tam kde je nebezpečí výskytu
přímého úderu blesku. Poloha aplikovaného SPD HAKEL, může být horizontální, vertikální, otočená o 90 i 180 stupňů a tato funkce
neovlivňuje funkci SPD ani uvedené parametry.

Typ HCS/3+1

Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 255 V AC

Celkový výbojový proud (10/350) L1+L2+L3+N->PE Itotal 110 kA

Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 50 kA

Náboj Q 60 As

Specifická energie pro zkoušku třídy I W/R 3 000 kJ/Ω

Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 50 kA

Napěťová ochranná hladina Iimp = 50 kA Up < 1,3 kV

Dočasné přepětí (TOV) L/N UT 335 V/5 s

Dočasné přepětí (TOV) N/PE UT 1200/0,2 s

Doba odezvy tA < 25 ns

Zhášecí následný proud Ifi 3 kArms

Maximální předjištění 500 A gL/gG

Zkratová odolnost při 500 A gL/gG ISCCR 25 kArms

Zóna ochrany před bleskem (LPZ) 0-1

Materiál pouzdra Polyamid PA6, UL 94 V-0

Stupeň ochrany krytu IP20

Pracovní teplota ϑ -40°C ... +70 °C

Šířka TE (17,5 mm) 9

Doporučený průřez připojovaných vodičů S 25 mm2 (pevný)16 mm2 (ohebný)

Životnost min. 100 000 h

Hmotnost m 1600 g
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Katalogové číslo

HCS/3+1 10 106
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