
ABB zábleskový systém TVOC2

Chrání:
- personál
- zařízení před vážnými následky nehody

Zvyšuje spolehlivost systému

Toto je následek podcenění rizika nebezpečí 
požáru při vzniku a hoření oblouku.
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Nehoda se může přihodit 
kdykoliv při:

- výrobě 
- distribuci
- užití elektřiny 

Lidská chyba Atmosférické vlivy Špatné spojení Živočichové Mechanické vlivy

Příčiny vzniku nehody
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Celkový čas vypnutí = čas ABB ARC Guard systému
(2ms) + vypínací čas jističe

Hoří kabel
Taví se měď

Taví se ocel

Co se děje při zkratu a hoření oblouku v rozváděči?

Tlak Uvolňování plynů

Požár Zvýšení teploty
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Škody vznikají na:

zařízení lidech

výpadku výroby budovách

Toto umí zkrat s následným hořením oblouku.
Kobkový VN rozváděč
12 kV, 40 kA
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Jak může dojít ke vzniku hoření oblouku?

1. Problémy s vypínací dobou nadřazeného jističe

Selektivita

K dosažení selektivity se navrhuje zpoždění nadřazeného jističe 
150 – 200ms …

Během této doby hoření oblouku dojde k nevratným škodám.

2. Příliš vysoká hodnota vypínacího proudu nadřazeného jističe

Oblouky pod úrovní vybavovacího proudu 

V obvodech, které obsahují transformátor, se používá jištění až 
20x vyšší, než je Ie, kvůli nárazovým proudům, jež by způsobily, 
vybavení nadřazeného jističe ...

V tomto případě může být proud vytvářející oblouk menší než vybavovací proud nadřazeného jističe. 
Jistič potom vůbec nevybaví.

150-200 ms
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Jak se dá aplikace chránit?

ABB má řešení

Se systémem TVOC2 Bez ochrany TVOC2

A je po požáru ... A stále hoří ...

35 ms 500 ms

Jak to funguje?

Optické čidlo detekuje světlo ze záblesku 
oblouku a centrální jednotka okamžitě vypne 
příslušný jistič.
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Široký úhel, ze kterého citlivá čočka snímá záblesk světla, zaručuje, že každý oblouk bude 
zaznamenán a optický kabel, kterým je detektor připojen, snižuje vliv poruch prostředí.

Použitím této jednotky se předchází nechtěným vypnutím pouze 
na základě záblesku světla. Tato jednotka dovolí vypnutí jen při 
záblesku a zároveň zvýšení proudu vyvolané obloukem.

Polární diagram citlivosti zábleskového čidla

Rozšiřující jednotka pro připojení optických čidel

Přídavná jednotka typu člověk-stroj

Optické čidlo až se 60m přívodního kabelu

Centrální jednotka - mozek systému

Proudově citlivá jednotka
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Zapojení systému:

Bez proudově citlivé jednotky A1  – chráněný rozváděč                                                                                         
F11 – Arc Monitor
Q1 – jistič

S proudově citlivou jednotkou
A1  – chráněný rozváděč                                                                                          
F11 – Arc Monitor
F21 – proudově citlivá jednotka
T1 – proudový transformátor
Q1 – jistič

Umístění čidel do rozváděče – příklad       
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I Vaše drahé zařízení umíme ochránit.

Kde všude se úspěšně systém zábleskové ochrany používá?

Lodní doprava Těžební plošiny

Chemický průmysl Železniční doprava

Nemocnice Ocelářský průmysl

V případě, že jsme vzbudili Váš zájem, spojte se s námi!

ABB s.r.o.
Ing. Pavel Žák
Mob.: 731 552 401
E-mail: pavel.zak@cz.abb.com
Heršpická 13
619 00 Brno    


