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Дефекнотокови защитиДефектнотокови защити

Електрическата енергия отдавна е станала неразделна част от нашето 
ежедневие. Но наред с ползите, които ни носи електричеството крие и 
сериозни рискове, които не са за пренебрегване, тъй като последствията 
от тях могат да бъдат значителни.
Как надеждно да защитим хората?

Ако човек неволно се докосне до части от електрическата инсталация, 
които нормално се намират под напрежение ( директeн допир) през 
неговото тяло протича ток. Този ток е от порядъка на десетки милиампе-
ри, което означава, че автоматичния прекъсвач или предпазителят няма 
да изключат и следователно не могат да защитят човек в такъв случай. 
Единственото сигурно средство за зещита в случая е дефектнотоковата 
защита. 
Установено е, че протичането на ток с големина над 30 mА през човешко-
то тяло може сериозно да застраши здравето и живота на човека.
Следователно дефектнотоковата защита с чувствителност 30 mА е сигур-
но средство за защита на хората от поражение от електрически ток.

Защо е необходимо да се предвижда защита срещу индиректен допир?
При повреда на изолация между фазен проводник и метален корпус 
на електроуред може да възникнат опасни допирни напрежения между 
корпуса и земята. Ето защо веригата на повредения електроуред трябва 
да бъде изключена по най-бързия начин. За нормално напрежение 220V 
времето за изключване не трябва да е по-голямо от 0,4s.
Според чл. 1790 от Наредба №3 трябва да се провери дали автома-
тичния прекъсвач или предпазителят гарантират време за изключва-
не на повредения консуматор под 0,4 s, което означава да се провери 
дали токът на повреда по контура фаза-защитен да се провери дали 
е достатъчно голям за да предизвика мигновеното изключване на 
автаматичния прекъсвач. При малки стойности на тока на повреда 
ако това условие не е изпълнено задължително трябва да се използва 
дефектнотокова защита, която ще гарантира навременното изключ-
ване на повредения консуматор.

Каква защита трябва да се предвиди срещу риск от пожар?
Голям процент от пожарите в сгради се дължат на повредени в изолаци-
ята на електрическата инсталация. В мястото на повредата протича ток 
на утечка към земя. Доказано е, че при стойност на този ток над 500 mА 
се създава сериозен риск за възникване на пожар. Тъй като ток с такава 
стойност не може да предизвика изключването на защитния автоматичен 
прекъсвач, навременното изключване на повредения участък може да 
бъде гарантирано само с прекъсвач за токове на утечка (дефектнатокова 
защита).
За защита от пожар по електрически причини Чл.1801 от наредба №3 
препоръчва дефектнотокова защита с ток на сработване не по-голям 
от 300 mА.

Къде задължително трябва да се предвижда дефектнотоковата защита?
Според Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии дефектнотокова защита с чувствителност 30 mА 
задължително трябва да се използва и в следните случаи:
■ За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, в които ма-
гат да се включват преносими електрически уреди - чл. 1789
На практика това са всички контактни излази с общо предназначение в жи-
лищни сгради, хотелски стаи, офис сгради, сервизни помещения и др.
■ За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, в поме-
щения с повишена опасност и особено опасни помещения- бани, мокри 
помещения с влага и подобни - чл.1799
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ID Domae клас AC
Mоментални 30 и 300 mA

Мощностен разединител
с дефектнотокова
защита

Функции
■ Мощностните разединители с дефектнотокова 
защита ID Domae осигуряват:
■ Управление и разединяване на електрически 
вериги ;
■ Защита на потребителите срещу директен и 
индиректен допир;
■ Защита на електрически инсталации срещу 
пробив в изолацията
Тези устройства съответстват на изискванията 
на стандарт БДС EN 61008.

Видове
Клас АC
Дефектнотокови защити, за приложение в нор-
мални променливотокови вириги, без наличие 
на хармоници или DC-съставки на прав ток.
Приложение:
за жилищното строителство

Описание
■ Действие:
□ електромеханично
□ без допълнителен източник на захранване

Технически характеристики
■ Напрежение:
□ 230 ... 400 VA, -15… +10 %
■ Честота : 50/60 Hz;
■ Ток (Ith): +40ºC... +60ºC: 16... 100 А
■ Съответствие със стандарт (БДС) EN 61008
□ разривна и включваща мощност: 
- при ток на утечка (I∆m): 500 A или 10х In;
- при номинален ток (I∆m): 500 А или 10х In;
□ устойчивост на импулно напрежение (Uimp): 4kV;
□ нормално изолационна напрежение (Ui): 440 V;
■ Устойчивост на ток на късо съединение
(∆Ic= Inc) : 3kA със 100 А стопяеми предпазите-
ли в горестоящо положение:
■ брой операции (C-O): 5 000;

■ изключвателен механизъм с фиксирана чувст-
вителност за всички мощности:
□ моментален изключвателен механизъм;
■ индикации за сработване:
□ механична: индикация посредством лоста на 
лицевия панел:
■ околна среда:
□ тропикализация: оброботка 2 (относителна 
влажност: 95% при 55ºC)
□ работна температура:
- клас АC: -5ºC ... +40ºC:
□ температура на съхранение : -40ºC... +80ºC:
□ тегло ( в грама)

Тип 2P

180
■ свързване: тунелни клеми за проводник 35 мм2

■ отговаря на стандарта
□ БДС EN 61008

Каталожни номера

Вид Номинален ток (А) Чувствителност,mA Кат.номер

2P 25 A 30 16790

40A 30 16793

40A 300 16795

63A 30 16791

63A 300 16798

4P 63A 30 16794




