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OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ NISKIEGO NAPIĘCIA ALVL 120
do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Oznaczenie ALVL 60 ALVL 120

Klasa wg ČSN EN 50526-2 2.2

Napięcie wytrzymywane UW 48 V AC 60 V AC

Nominalne napięcie zadziałania US < 70 V DC 120 V DC

Dane techniczne zabudowanych MOV zgodnie z ČSN EN 61643-11 wyd. 2 oraz ČSN EN 60099-4 wyd. 3

Znamionowy prąd wyładowczy w teście klasy II (8/20) In 40 kA (8/20 μs)

Znamionowy prąd wyładowczy w teście klasy I (10/350) Iimp 8 kA (10/350 μs) 10 kA (10/350 μs)

Najwyższe trwałe napięcie eksploatacyjne UC 60 V AC 115 V AC

Poziom ochrony napięciowej Up < 700 V < 900 V

Stopień ochrony obudowy IP65

Temperatury pracy J - 40 °C ÷ + 55 °C

Wysokość / średnica (bez akcesoriów) h 167 mm / 101 mm

Masa m 2,1 kg 2,35 kg

Obudowa kauczuk silikonowy

Numer katalogowy 50807 50806

ALVL 60 i ALVL 120 to automatyczne ograniczniki przepięć 
niskiego napięcia VLD klasy 2.2 (dwukierunkowe); typ VLD-O+F 
przeznaczone do zabezpieczania normalnie nieprzewodzących 
elementów konstrukcji w trakcyjnych sieciach zasilających 
DC lub AC. Wykorzystywane są do skutecznej ochrony osób, 
które mogą mieć kontakt z tymi częściami podczas uderzenia 
pioruna lub w razie awarii sieci trakcyjnej. W razie awarii 
powstałej w wyniku połączenia między częścią sieci trakcyjnej 
zasilającej będącą pod napięciem i przewodzącą częścią 
przypadkowo połączoną z siecią powrotną, ogranicznik chroni 
przed niedozwolonym napięciem dotykowym w ten sposób, 
że przewodzi i powoduje wyłączenie zasilania. Zgodnie z ČSN 
EN 50122-1 wyd. 2: 2011, ten typ ogranicznika jest polecany 
przede wszystkim do połączenia pomiędzy częścią chronioną 
i siecią powrotną linii trakcyjnych lub w obszarze pantografu 
(odbieraka prądu), które mogą być w kontakcie z przewodem 
lub uszkodzonym odbierakiem prądu; ponadto może być 
stosowany na nośnych konstrukcjach masztów, które mogą 
być pod napięciem w następstwie awarii izolacji. Jeśli wystąpi 
przepięcie (ms do h) aktywują się tyrystory, które ograniczą 

napięcie dotykowe. Kiedy przepięcie zaniknie, tyrystory przerwą 
przepływ prądu i przywrócą pierwotny stan. ALVL składa się z 
warystorów MOV, wysokowydajnych tyrystorów i elementów 
elektronicznych (układ opóźniający), które po około 1 ms 
aktywują oba wysokowydajne tyrystory. Aktywację powoduje 
spadek napięcia na warystorze. Zgodnie z biegunowością 
warystora aktywowany jest odpowiedni tyrystor, który 
przejmuje prąd przepływający dotąd przez aktywowany 
warystor. Ogranicznik został skonstruowany w taki sposób, 
aby wysokie temperatury, powstające wewnątrz urządzenia 
były odprowadzane do konstrukcji aluminiowej. Ograniczniki 
ALVL są bezobsługowe, mają wysoką wartość oporności 
izolacji (kΩ), wysoką zdolność ochrony. Zewnętrzną obudowę 
wykonano z kauczuku silikonowego, który charakteryzuje się 
doskonałą odpornością na oddziaływanie powierzchniowych 
prądów upływowych i łuku elektrycznego. Jest on hydrofobowy 
i charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki 
atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV, a 
ponadto jest odporny na nieostrożne obchodzenie się z nim i 
uszkodzenia mechaniczne.

Produkt jest dostarczany w zestawie ze zintegrowanym wspornikiem, umożliwiającym bezpośrednie zamontowanie ogranicznika na 
chronionej metalowej konstrukcji (słup, ściana lub kołnierz). Zaleca się pozycję montażową pionową, wspornikiem do góry.

Schemat wewnętrzny podłączenia

OGRANICZNIKI NISKIEGO NAPIĘCIA DO POJAZDÓW KOLEJOWYCH 




