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Xpole to nowoczesna seria 
aparatury modułowej, która 
skutecznie zabezpiecza  
instalacje i urządzenia przed 
skutkami zwarć, przeciążeń 
a także przed przepięciami. 
Estetyczny wygląd oraz bogaty 
osprzęt stanowią znaczny 
postęp w porównaniu  
z istniejącymi standardami.



Ograniczniki przepięć klasy B

Odgromniki SPI
• Montowane w złączu lub rozdzielnicy głównej budynku
•  Brak konieczności zachowania odległości min. 10 m między ogranicznikami B (I) i C (II)
• Poziom ochrony Up < 1,5 kV
• Obudowa szczelna – brak wydmuchu zjonizowanych gazów na zewnątrz

Prąd udarowy Iimp (10/350)µs Typ Nr artykułu Maks. dobezp. topikowe

35kA (bezwydmuchowy) SPI-35/440 263137 125 AgL
*50kA (bezwydmuchowy) SPI-50/NPE 263138 –
*100kA (bezwydmuchowy) SPI-100/NPE 263139 –

* - stosowany tylko jako iskiernik sumujący w układzie 3+1

Zastosowanie Ilość bieg. Typ Nr artykułu Maks. dobezp. topikowe

odbiorniki 1-bieg. SPC-S-20/280/1 248172 160 AgL
1-fazowe 2-bieg. SPC-S-20/280/2 248173 160 AgL

system TN-C 3-bieg. SPC-S-20/280/3 248174 160 AgL

system TN-S, TT, TN-C-S 4-bieg. SPC-S-20/280/4 248175 160 AgL
 3+1-bieg. SPC-S-3+1 248193 160 AgL

•  Ochrona instalacji elektrycznych przed skutkami przepięć powstałych w wyniku pośrednich  
wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych w sieci elektrycznej

• Montowane w rozdzielnicach piętrowych, oddziałowych i tablicach rozdzielczych
• Poziom ochrony dla SPC-S-20/280 < 1,4 kV
• Wymienne wkładki warystorowe
•  Możliwość dobudowy styku pomocniczego SPC-S-HK do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia
•  Wskaźnik zadziałania

Ograniczniki przepięć SPC

Prąd udarowy Iimp (10/350)µs Typ Nr artykułu Maks. dobezp. topikowe

25kA  SPB-25/440 248142 125 AgL
35kA (bezwydmuchowy) SPB-35/440 248141 125 AgL
60kA  SPB-60/400 248143 250 AgL
*100kA (bezwydmuchowy) SPB-100/260  248144 –

Odgromniki SPB
•  Do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami bezpośrednich wyładowań atmosferycznych  

w napowietrzną sieć zasilającą lub w zewnętrzną instalację odgromową
• Montowane w złączu lub rozdzielnicy głównej budynku
•  Konieczność zachowania odległości min. 10 m między ogranicznikiem przepięć klasy B (I) i C (II) 
•  Poziom ochrony Up < 4 kV
•  Wykonanie w obudowie otwartej lub zamkniętej

SPB-35/440

SPB-60/260

SPI-35/440

SPI-100/NPE

SPC-S-20/280/4

SPC-S-20/280/1

Ograniczniki przepięć klasy C



• Typ SPB-12/280 przeznaczony dla domków jednorodzinnych
• Typ SP-B+C przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej i przemysłu
•  Zestawy montuje się w miejscach wprowadzeń instalacji elektrycznej do budynku (w / obok złącza lub rozdzielni głównej nn)
• Poziom ochrony Up < 1,5 kV
• Wymienne moduły w razie uszkodzenia (SP-B+C)
• Obudowa szczelna – brak wydmuchu gazów na zewnątrz

Dwustopniowe ograniczniki przepięć klasy          +B C

Wykonanie Typ Nr artykułu Maks. dobezp. 

do rozdzielnicy na szynę SPD-S-1+1 248202 63 AgL / C 63 
do gniazdka (bez elementu indukcyjnego) SPD-STC 105949 16 AgL / C16 
do gniazdka ITV (z elementem indukcyjnym) SPD-STC/TV-SAT 294126 16 AgL / C16
do gniazdka ITEL. SPD-ST/N-TEL 294120 16 AgL / C16

• Indywidualna ochrona czułych urządzeń
• SPS-S montaż na szynie. Ochrona kilku gniazdek tej samej fazy w pomieszczeniu
• SPD-STC montaż do gniazdka
• Wskaźnik stanu pracy oraz uszkodzenia
• Montaż jak najbliżej chronionych urządzeń

Ograniczniki przepięć SPD

SP-B+C/3+1 
dla przemysłu

SPB-12/280/3 
dla domu

SPD-S-1+1

SPD-STC

Ograniczniki przepięć klasy D

Zastosowanie Typ Nr artykułu Maks. dobezp. topikowe

odbiorniki jednofazowe SPB-12/280 284698 160 AgL

system TN-S (L, N, PE) SPB-12/280/2 285081 160 AgL

system TN-C SPB-12/280/3 284699 160 AgL

system TN-S SPB-12/280/4 285082 160 AgL

TN-C SP-B+C/3 267489 125 AgL 

TN-S/TT SP-B+C/3+1 267510 125 AgL



+

System TN-C
sieć czterożyłowa

System TN-S
sieć pięciożyłowa

lub

lub

złącze lub 
rozdzielnica główna

rozdzielnica  
mieszkaniowa  
lub oddziałowa

złącze lub 
rozdzielnica główna

*SPB-.. lub SPI-.. SPC-S-20/280/3 SPB-12/280/3   lub   SP-B+C/3

*SPB-.. lub SPI-.. SPC-S-20/280/4 SPB-12/280/4   lub   SP-B+C/3+1

* –  dla SPB-.. konieczne jest zachowanie długości przewodu minimum 10 m między ogranicznikami przepięć klasy B (I) i C (II) 
dla SPI-.. brak konieczności zachowania długości przewodu minimum 10 m między ogranicznikami przepięć klasy B (I) i C (II)

* –  klasy B, C i D zgodnie z normą DIN VDE 0675 Teil 6. Klasy I, II i III zgodnie z normą IEC 61643-1.

B B CC

sieć jednofazowa

D

Schematy połączeń



Przykłady zastosowań ochrony przeciwprzepięciowej

Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linią napowietrzną.  
Zalecany montaż ogranicznika przepięć klasy B+C (I+II)  
typu SPB-12/280/.. w rozdzielnicy.

Budynek z instalacją odgromową zasilany linią kablową.  
Zalecany montaż ogranicznika przepięć klasy B+C (I+II) 
typu SPB-12/280/.. w rozdzielnicy głównej.

Parterowy budynek bez instalacji odgromowej, zasilany linią kablową.  
Odległość od trafo 300 m. Montaż ogranicznika przepięć klasy C (II) 
typu SPC-S-20/280/.. lub klasy B+C (I+II) typu SPB-12/280/..

Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linią kablową.  
Podrozdzielnica zasila oświetlenie obiektu rekreacyjnego. Montaż ogr.:  
przyłącze - klasa B (I), typ SPB-60/440 
rozdzielnica główna - klasa C (II), typ SPC-S-20/280/.. 
podrozdzielnica - klasa B+C (I+II), typ SP-B+C/3.. 

Budynek wielopiętrowy z instalacją odgromową, zasilany linią  
kablową. Montaż ograniczników przepięć: 
rozdzielnica główna - klasa B+C (I+II), typ SP-B+C/3.. 
rozdzielnice piętrowe - klasa C (II), typ SPC-S-20/280/.. 
Przy czułych urządzeniach (komputery, serwery itp) zalecany montaż  
ogranicznika przepięć klasy D (III), jak najbliżej chronionego urządzenia.

Obiekt przemysłowy, usługowy z instalacją odgromową zasilany linią 
kablową. Montaż ograniczników przepięć: 
rozdzielnica główna - klasa B+C (I+II), typ SP-B+C/3.. 
rozdzielnice piętrowe - klasa C (II), typ SPC-S-20/280/.. 
W pomieszczeniach z czułymi urządzeniami (komputery, serwery, itp) 
zalecany montaż ogranicznika przepięć klasy D (III) typu SPD-S-1+1
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Zaletą dwustopniowych ograniczników przepięć klasy B+C (I+II) jest możliwość zainstalowania ich w jednej rozdzielnicy.  
Nie jest wymagana odległość 10m między ogranicznikami klasy B (I) oraz C (II). Montowane są najczęściej  
w rozdzielnicy głównej budynku lub w złączu - jeśli zezwala na to zakład energetyczny.

Ograniczniki przepięć klasy B (I) oraz B+C (I+II) należy instalować w:
• budynkach z zewnętrzną instalacją odgromową
• budynkach zasilanych zewnętrzną linią napowietrzną
•  budynkach zasilanych linią kablową, gdy długość kabla między złączem, 

a słupem lub stacją trafo jest niewielka
• obiektach bez instalacji odgromowej w bliskim sąsiedztwie obiektów wysokich (np. maszty)

Ograniczniki przepięć klasy B (I) należy łączyć przewodami o przekroju minimum 16 mm2.

Należy pamiętać o solidnym mocowaniu przewodów w zaciskach ograniczników 
przepięć ze względu na ogromne siły dynamiczne powstające podczas wyładowań  
[w szczególności dotyczy to klasy B (I) oraz B+C (I+II)].

Ograniczniki przepięć klasy C (II) instalowane są najczęściej w rozdzielnicach oddziało-
wych, piętrowych i tablicach rozdzielczych. Posiadają wymienne wkładki z sygnalizacją 
wizualną uszkodzenia. Gdy w okienku pojawi się czerwone pole, wkładkę należy nie-
zwłocznie wymienić. Podczas pomiarów rezystancji izolacji w obiekcie należy zdemon-
tować wkładki ograniczników!

Ograniczniki przepięć firmy Moeller nie posiadają wewnętrznych zabezpieczeń zwarciowych, dlatego też muszą posiadać wstępne dobezpieczenie 
topikowe. Na przykład dla ogranicznika klasy C (II) typu SPC-S-20/280 maksymalne dobezpiecznie wynosi 160A. Jeżeli wartość znamionowa bez-
piecznika topikowego poprzedzającego ogranicznik (np. w złączu) jest mniejsza lub równa 160A to nie istnieje konieczność instalowania dodat-
kowych dobezpieczeń. Patrz instrukcja!

Zaleca się powtarzanie ograniczników przepięć klasy C (II), jeśli odległość 
między rozdzielnicą z zainstalowanym ogranicznikiem a kolejną rozdzielnicą 
piętrową / oddziałową jest większa niż 20 m. 

Ograniczniki przepięć klasy D (III) należy instalować jak najbliżej chronionych 
urządzeń. Stosowanie tylko ograniczników przepięć klasy D (III) w obiekcie 
nie zapewnia dostatecznej ochrony czułych urządzeń. Powinny być poprze-
dzone ogranicznikami przepięć klasy C (II).

Moeller Electric Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel. (0-58) 554 79 00, 10
fax (0-58) 554 79 09, 19

Biuro Warszawa
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4
tel. (0-22) 843 44 73, 843 45 31
fax (0-22) 843 49 92

Porady dla elektryka
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Przykłady montażowe ograniczników przepięć w rozdzielnicy: a) klasy B+C (I+II)typu SPB-12/280/4; b) klasy C (III) typu SPC-S-20/280/4
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b)
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