Odpowiedzi na listy Czytelników

2. Pan J. Zachariasiewicz pyta:
Czy metalowe urządzenia klimatyzacyjne zainstalowane na dachu wyposażone
w jakiekolwiek urządzenia elektryczne zasilane z sieci nn (TN-S) wolno łączyć z instalacją zwodów ochrony odgromowej?
Odpowiedź:
Wszystkie części metalowe budynku znajdujące się na powierzchni dachu obiektu
wyposażonego w instalację odgromową powinny być połączone z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. Dotyczy to również metalowych elementów
urządzeń klimatyzacyjnych zasilanych z sieci elektrycznej niskiego napięcia. Należy
dodać, że instalacja elektryczna budynku wyposażonego w instalację odgromową
powinna być chroniona przed przepięciami wywołanymi przez wyładowanie piorunowe.
3. Pan Krzysztof Gierałt z Krakowa pyta:
Jaki jest czas samoczynnego wyłączenia (na samym zasilaniu) dla rozdzielnic
głównych budowlanych 0,4 kV (nieprzenośnych), z których sa zasilane podrozdzielnie budowlane. Rozdzielnice główne są zasilane z rozdzielnic 0,4 kV sąsiednich
obiektów myślę, że 5 s, bo w normach i różnych opracowaniach jest mowa o 0,2 s?
Odpowiedź:
Rozdzielnica główna zasilająca plac budowy zabezpieczona jest przez urządzenie
ochronne linii rozdzielczej zasilającej ją. Czas zadziałania urządzenia ochronnego
przy zwarciu doziemnym do części przewodzącej dostępnej lub do przewodu PE nie
może być dłuższy od 5 sekund. Czas wyłączenia nie dłuższy niż 0,2 s jest wymagany
tylko w obwodach zasilających odbiorniki ręczne lub przenośne, prowadzone ręką
w czasie użytkowania. Zastosowanie tak krótkiego czasu wyłączenia w obwodzie
zasilania rozdzielnicy uniemożliwiałoby realizację selektywnego działania zabezpieczeń wymaganego przez przepisy. Obecnie standardowym wyposażeniem placu budów wymaganym przez przepisy i normy jest stosowanie bezzwłocznych wysokoczułych (o prądzie zadziałania do 30 mA) wyłączników różnicowoprądowych dla
zabezpieczenia obwodów zasilających urządzenia odbiorcze poprzez gniazda wtyczkowe. Przewody zasilające rozdzielnice budowlane mogą być (jest to zalecane)
zabezpieczane przez średnioczułe (o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania
do 500 mA) wyłączniki selektywne.
4. Pan Mieczysław z Konina pyta:
W dokumentacji projektowej, którą otrzymaliśmy do realizacji, projektant przewidywał zastosowanie w obwodach oświetlenia ulicznego wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.
Wobec groźby zbędnych zadziałań wymieniliśmy je na wyłączniki różnicowoprądowe
300 mA. Projektant powoływał się na publikacje SEP, czy słusznie?
Odpowiedź:
Przy stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych w obwodach oświetlenia
dróg i ulic liczyć się musimy z wartościami występujących tam prądów upływowych
ustalonych i przejściowych (przy załączaniu obwodu). Ewentualne zalecenia
zastosowania tu wyłączników o różnicowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA, pojawiające się w niektórych wydawnictwach są błędne, zagrażają
zbędnymi wyłączeniami oświetlenia i związanym z tym pogorszeniem stanu bezpie72

