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NH
D

Historia wkładek topikowych

Wkładki typu D

ca. 1900

Rok 1880

ca. 1930



Budowa wkładki topikowej

kontakty (zwykle 

miedziane srebrzone)
lut cynowy

korpus (obudowa 

ceramiczna lub inna)wypełniacz (piasek kwarcowy)

topik (przeważnie stop 

miedzi lub srebra)



Budowa topiku we wkładce bezpiecznikowej



Trzy główne systemy wkładek topikowych na świecie

• Amerykańskie (UL)

• Angielskie (BS – British Standard)

• `

• Europejskie (IEC)

DI-DV (DIAZED)   

D01-D03 (NEOZED) Cylindryczne NH



Wkładki topikowe subminiaturowe i miniaturowe

Charakterystyka –

zwłoczne lub szybkie.

Przy wkładkach 

miniaturowych należy 

zwracać uwagę na maks. 

wytrzymywane prądy 

zwarciowe. 

5x20mm                     6x32mm



Charakterystyki wkładek europejskich

• gG – zwłoczne do ochrony kabli, oświetlenia

• gF – zwłoczne do długich linii (brak normy)

• gTr – zwłoczne do ochrony transformatorów

• gB – zwłoczne górnicze

• aM – do bezpośredniej ochrony silników 

• gPV – do ochrony fotowoltaiki

• gS – uniwersalne 

• gR – pełna ochrona półprzewodników

• aR – częściowa ochrona półprzewodników (zwarcia)  



Porównanie czasu działania wkładek

Charakterystyki czasowo-prądowe bezpieczników: aM, gG, gR i aR

Szybsze

Wolniejsze

prąd

czas

aR

gR

gG

aM



Rozłączniki do wkładek cylindrycznych

14x51 mm do 50A

10x38 mm do 32A

8x31,5 mm do 25A

22x58 mm do 125A



Wkładki D01 i D02, podstawy i rozłączniki



Wkładki topikowe NH

• NH – Niederspannung Hochleistung

(niskie napięcie, wysoka zdolność wyłączania)

W Polsce zwane też popularnie BM i WT

• Normy: PN-EN 60269-1 ogólne wymagania

PN-EN 60269-2 bezpieczniki do użytku przez      

osoby uprawnione np. system NH



Budowa bezpiecznika NH wg normy

Bezpiecznik NH składa się z:

1. Wkładki topikowej NH

2. Podstawy bezpiecznikowej



Budowa wkładki NH



Przerwanie zwarcia we wkładce NH



Topik we wkładce topikowej NH

1. Element topikowy nowy

2. Po przeciążeniu

3. Po zwarciu



Informacje istotne o wkładce topikowej NH

• Wielkość wkładki

• Prąd roboczy

• Napięcie znamionowe

• Charakterystyka

• Wytrzymałość zwarciowa

• Producent

• Inne informacje: typ, numer, 

norma, znaki certyfikatów itp.

• Rodzaj wskaźnika przepalenia



Wkładki bezpiecznikowe NH

• NH000 lub 00C – od 2 do 100 lub 125A (powszechny standard 

producentów, nie wynika z normy)

• NH00 – do 160A (zwykle stosuje się tylko 125 i 160A, mniejsze 

prądy to NH000)

• NH0 – do 200A (występują bardzo rzadko, nie ma obecnie 

rozłączników o tej wielkości)

• NH1 – do 250A (wykonania poza normą do 315A, ponadto są 

często 1 i odchudzone 1C)

• NH2 – do 400A (wykonania poza normą do 500A, ponadto są 

często 2 i odchudzone 2C)

• NH3 – do 630A (wykonania poza normą do 800A, ponadto są 

często 3 i odchudzone 3C), 

• NH4a – do 1600A 

• NH4 – do 1250A (te wkładki mają styki przykręcane do podstaw)



Selektywność wkładek NH

• Wkładki większości 

producentów mają 

selektywność 1:1,6 w 

zakresie 16A do 1250A

• Wkładki JEAN MÜLLER 

mają selektywność 

1:1,25



Wkładki do ochrony półprzewodników

Topik ze 

srebra



Wskaźniki zadziałania wkładki

środkowy
górny podwójny 

tzw. kombi

wybijak

Indykator    wybijak



Kontrola stanu bezpieczników



Wkładki NH gG a temperatura otoczenia

Producenci podają dane 

dotyczące wkładek dla 

temperatury otoczenia 25º lub 

30º C, podczas gdy 

zamontowane wkładki działają 

zwykle w temperaturze znacznie 

wyższej ze względu na straty 

mocy, obecność w otoczeniu 

innych źródeł ciepła i słabą 

wentylację. Należy dlatego 

stosować współczynnik 

korekcyjny ze względu na 

temperaturę otoczenia



Zabezpieczanie kondensatorów

Przy zabezpieczaniu kondensatorów do korekcji współczynnika mocy 

należy dobierać wkładki NH na prądy 1,5-1,8 większe od prądu 

znamionowego kondensatora oraz ze względu na tzw. napięcie powrotne 

powinny być one na większe napięcie niż napięcie pracy.



Produktmanagement SASIL
F-V-06 C

Dobór wkładek i rozwiązywanie problemów

• Producenci podają dane dotyczące wkładek dla temperatury otoczenia 25º lub 30º C, 

podczas gdy zamontowane wkładki działają zwykle w temperaturze znacznie wyższej 

ze względu na straty mocy, obecność w otoczeniu innych źródeł ciepła i słabą 

wentylację. Należy dlatego stosować współczynnik korekcyjny ze względu na 

temperaturę otoczenia

• Zdarza się, że kable lub zaciski kablowe są niewłaściwe dobrane dla przewodzonych 

prądów, co powoduje dodatkowy wzrost temperatury.

• Dane dla bezpieczników podawane są zwykle dla 50 Hz – przy większych 

częstotliwościach w związku z wpływem pola elektromagnetycznego zmienia się 

przepływ prądu we wkładce.

• Dla trwałości bezpieczników nie jest obojętne, czy prąd płynie stale czy też jest 

wielokrotnie załączany i wyłączany oraz jak często występują przetężenia w sieci.
• Wkładki do ochrony silników są zwykle podawane dla prędkości obrotów 1500 na 

minutę. Przy znacznie wyższych lub niższych obrotach należy zastosować 

odpowiednią korekcję. Istotna jest też ilość załączeń silnika w ciągu doby.



Produktmanagement SASIL
F-V-06 C

• Straty mocy we wkładkach tej samej grupy produktowej na taki sam prąd są różne –

zależy to m.in. od technologii produkcji, styków (np. nikiel) oraz wielkości wkładki.

• Można stosować wkładki dostosowane do wyższych napięć w układach o niższym 

napięciu, ale nie odwrotnie (zwykle jest to ograniczone do +10%).

• Przy zabezpieczaniu kondensatorów do korekcji współczynnika mocy należy dobierać 

wkładki NH na prądy 1,5-1,8 większe od prądu znamionowego kondensatora oraz ze 

względu na tzw. napięcie powrotne powinny być one na większe napięcie niż napięcie 

pracy. Mamy w ofercie specjalne wkładki do ochrony kondensatorów – wartości są 

podane w kVar

• Dobierając wkładki o charakterystykach szybkich (gR, aR, gS) należy brać pod uwagę 

przedłukową i całkowitą całkę Joul’a i dobierać ją odpowiednio do chronionych 

elementów półprzewodnikowych.  

• Wkładki do zabezpieczania półprzewodników (gR, aR, gS,) mają topik srebrny, a nie 

miedziany i w związku z tym mają często 2-3 razy większe straty mocy niż 

analogiczne wkładki gG. Rozłączniki bezpiecznikowe są dostosowane do wkładek gG 

i w związku z tym nie można instalować niektórych wkładek szybkich (te na większe 

prądy) w tych aparatach ze względu za zbyt duże wydzielanie przez wkładki ciepła. 

Rozwiązaniem bywa wzięcie do projektu wkładek większych (np. NH3 zamiast NH2) i 

odpowiednich do nich rozłączników dostosowanych do większych strat mocy).

Dobór wkładek i rozwiązywanie problemów



Wkładki średniego napięcia

Wkładki średniego napięcia są w 

bardzo wielu wykonaniach na 

napięcie do 36kV.

Wyposażone są zwykle w 

wybijak o sile 50, 80 lub 120N



Wyłączniki czy bezpieczniki?

10%

10%

80%

Tylko wyłączniki Wyłączniki lub bezpieczniki Tylko bezpieczniki
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W ~ powierzchnia [A²s]

Porównanie bezpiecznika i wyłącznika

Wkładka topikowa wyłącza tym szybciej im większy jest  prąd zwarciowy

Wyłącznik nadprądowy

Wkładka topikowa

Ip

t

3kA Ip

t

4kA Ip

t

6kA Ip

t

10kA

Przepuszczona energia pozostaje przy wkładce topikowej stała (ograniczenie prądu zwarciowego)



Porównanie kosztów

Rozłącznik z bezpiecznikami Wyłącznik kompaktowy

Koszt Funkcjonalność Koszt Funkcjonalność

Zakup 100% 100% 120% 100%

Zwarcie Nr. 1 10% 100% 0% 80%

Zwarcie Nr. 2 10% 100% 0% 60%

Zwarcie Nr. 3 10% 100% 120% 100%

Po 2-3 dużych zwarciach wyłącznik należy wymienić na nowy!

Im wyższy poziom kultury technicznej, 

tym więcej bezpieczników topikowych!



• Zabudowa 

pozioma

• Zabudowa pionowa  
(rozłącznik listwowy)

Rozłączniki bezpiecznikowe do wkładek NH



• Do montażu na płytach

• Wielkość: 000, 00,1,2,3

• Wielkość 4a – typ LTL

• 1, 2, 3 i 4 biegunowe

• Do montażu na szynach 
zbiorczych

• Wielkość: 000, 00,1,2,3,4a

• 1, 3 i 4 biegunowe

Rozłączniki bezpiecznikowe typu KETO



Nowe rozłączniki skrzynkowe KETO

Na stronie www.jeanmueller.pl znajdują się filmy (otwiera się 

kanał w You Tube) dotyczące rozłączników KETO, rozłączników 

listwowych SL i SASILplus. Wszystkie filmy z obecnej 

prezentacji zostały usunięte.

http://www.jeanmueller.pl/


Rozdzielnice z blachy stalowej z polami zabudowy

Przykłady zastosowań rozłączników LTL, SL i DSL



Rozłączniki bezpiecznikowe do wkładek NH DC

Rozłączniki do 

800A 80V DC Rozłączniki do 

630A 1000V DC



Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe typu SL



• Rozłączany 3 biegunowo

• Wielkość.: 00-3

• Rozstaw szyn zbiorczych – 185 mm 

• Dla wielkości 00 – także dla 
rozstawu szyn zbiorczych 100 mm

• Rozłączany 1 biegunowo

• Wielkość: 00-4a

• Rozstaw szyn zbiorczych – 185 mm

Rozłączniki bezpiecznikowe typu SL



• Zabudowa na szynach zbiorczych o 

rozstawie 185mm

• Możliwość podejścia kablem o 

jednakowym przekroju od góry i od

dołu

• Przyłącze końcówką kablową lub za

pomocą zacisku przyłącza

bezpośredniego

• Od strony frontowej rozłącznika

stopień ochrony przed przypadkowym

dotknięciem IP2X

Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy typu SL



• Niższa temperatura zestyku dzięki 
większej powierzchni

• Optymalne prowadzenie łuku 
elektrycznego przy łączeniach pod 
obciążeniem

• Wytrzymałość zwarciowa 120kA 

• 4 oddzielnie sprężynujące
powierzchnie stykowe 

• Pozytywny wynik prób badań 
kategorii użytkowej AC 23

• 50% większa powierzchnia niż 
tradycyjne kontakty

Zestyk DELTA



Zaciski typu V do rozłączników SL

• Zacisk typu V dla

kabli od 25 do 240 lub 

300 mm²



• Załączenie pod napięciem

• Rozłączanie

• Właściwości

• W pozycji „otwarte” widać miejsce 
rozłączenia

• Przy wyjętej wkładce bezpiecznikowej

• Wysoki stopień ochrony zapewniający 

bezpieczeństwo obsługi

• Brak napięcia

• Ochrona przed ponownym włączeniem

Wymagania i zadania



Rozłącznik NH3/910A/630kVA

Szerokość zabudowy 100 mm

Przyłącza:

2x300mm²

3x185mm²

Rozłącznik NH3/1000A ze zworami

Przyłącza

2x300mm²

3x120mm²

Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy typu SL



• Podwójny rozłącznik NH3:

z bezpiecznikami do 

1250A i ze zworami do 

2000A 

• Kable przyłączane:

3x300mm²

4x185mm²

Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy typu SL



• Rozłącznik bezpiecznikowy

do rozdzielenia 2 systemów

szyn zbiorczych

• Szerokość rozłącznika 100 mm

Sprzęgłowy rozłącznik bezpiecznikowy typu SL



• Przekładnik dla wielkości 00-3

• Prąd wtórny 1A i 5A

• Klasa 1 i 0,5 oraz 0,2

Rozłącznik bezpiecznikowy typu SL z przekładnikami



• Elektroniczna kontrola stanu

bezpieczników

• 400V-690V

• Zasilanie własne

• Przełącznik prądowy   

• 1 zestyk rozwierny 

• i 2 zestyki robocze

Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy typu SL



Rozdzielnica nn zabudowana rozłącznikami typu SL
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SASILplus

 Budowa w oparciu o normę IEC/EN 60 947-3

 Rozłącznik z bezpiecznikami

 Dwustronne rozłączenie (przed i za bezpiecznikiem)

 Zabudowa możliwa pod napięciem

 Możliwość obsługi przez osoby nieprzeszkolone

 Szybkość działania mechanizmu migowego niezależna 

od osoby obsługującej

SASILplus

SASILplus – definicja i charakterystyka
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SASILplus – Cechy techniczne (1)

Cechy techniczne

 Kontakty wsuwane na szyny zbiorcze

 Zaciski śrubowe do kabli z końcówkami

 3 wielkości, raster 25 mm (50/75/150 mm)

 Bezpieczniki: - NH: 000 – 3

- BS:  A1 – B6

 Wykonania: - 2 polowe do sieci DC do 440V

- 3 polowe do sieci AC do 690V

- 4 polowe do sieci AC do 690V

 Szyny rozdzielcze:

- Przekrój szyn:  40x10 do 100x10

- Rozstaw szyn 185 mm lub 60 mm

- Materiał szyn: Cu (miedź) 

 Załączanie: - ręczne

- silnikowe

 Zintegrowane oprzyrządowanie dodatkowe



SASILplus – wyposażenie rozłącznika

Wskazówka:  wyposażenie + kable są

zasłonięte płytą

Listwa wtykowa

16 pinów

Pomiar przez przekładniki

- 1,3 lub 4 przekładniki

- Klasa 1;  0,5;  0,2

Elektroniczny moduł 

pomiarowy dla PLVario

Kontrola stanu załączenia

2 styki pomoc. (NC+NO)

Amperomierz elektromag.

lub bimetalowy

(8min/15min)   (tylko L1)

Stan bezpieczników

diody LED

Elektroniczna kontrola 

stanu bezpieczników
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SASILplus – Cechy techniczne (6) – SASILplus „N“ i „H“

AC500V AC690V AC500V AC690V

AC-22B AC-22B AC-23B AC-23B

100kA 
1)

80kA 
1)

120kA 
2)

100kA 
2)

Kategoria użytkowa

Warunkowy prąd zwarciowy

55kA 55kA

SASILplus N SASILplus H

160A - 250A - 400A - 630A

Znamionowy prąd pracy

160A - 250A - 400A - 630A

Znamionowe napięcie pracy

Odległość do uziemionych części 0 mm

Odległość do uziemionych części 50mm

1)

2)
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SASILplus – rozdzielnice

Na rynku jest kilkadziesiąt typów rozdzielnic 

dostosowanych do rozłączników SASILplus np:

X-Energy (EATON)

Prisma +, OKKEN (Schneider Electric)

SEN i GEA PLUS (General Electric)

SIVACON (Siemens)

Rozdzielnice SCHRACK, RITTAL, AEG, HAGER 

Hulanicki&Bednarek, ZPAS i wiele innych



Problemy z projektowaniem i montażem rozłączników

1. Badanie rozłącznika a jego użytkowanie

2. Przekrój i powierzchnia zewnętrzna szyn

3. Stopień IP i problem wentylacji

4. Obciążenie aparatów w rozdzielnicy

5. Montaż do szyn i przyłączenie przewodów

6. Właściwe wkładki topikowe

7. Specjalne warunki np. kompensacja mocy

8. Kategoria użytkowa



Wskaźniki i mierniki 

cyfrowe i z bargrafem

Mierniki i analizatory do 

pomiarów parametrów sieci

Przetworniki i separatory

Konwertery, moduły I/O

Koncentratory danych

Rejestratory papierowe Rejestratory ekranowe RS485

ETHERNET

Regulatory

Jesteśmy też dystrybutorem firmy LUMEL

Mierniki analogowe

boczniki i przekładniki



58


