Decydujący PLUS dla bezpieczeństwa!

Mobilna ochrona terenów
budowlano-montażowych
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Mobilna ochrona terenów
budowlano-montażowych
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Dlaczego
PRCD-S?

?

Monterzy konfrontowani są często z sytuacją, kiedy to muszą podłączać swoje elektronarzędzia
do gniazdek, których niezawodności nie mogą sami zweryﬁkować. Wadliwych instalacji
elektrycznych (np. brak przewodu ochronnego lub zamiana przewodu ochronnego i fazowego)
nie można rozpoznać bez wcześniejszego ich sprawdzenia i dlatego są one szczególnie niebezpieczne.
Następstwem tego mogą być poważne wypadki.

ﬁrmy PCE to niezawodna
ochrona użytkownika przed wadliwymi
elektroinstalacjami.

= Portable Residual Current Device - Safety Plus
(mobilna ochrona różnicowoprądowa z włączonym przewodem ochronnym i dodatkowymi funkcjami)
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Do tej pory istniał tylko PRCD-S.
Teraz PCE stworzyło
!

esu włączania
„PRCD-S wykonują podczas proc
kownik ma
użyt
li
pomiar ciała użytkownika. Jeże
dojść do takiego
założone np. rękawice, to nie może
porządku“, chociaż
pomiaru, wyświetla się „wszystko w
Oznacza to między
funkcja ochronna nie jest aktywna.
ć niebezpiecznego
ozna
innymi, że PRCD-S nie może rozp
ym (PE). Obudowy
napięcia na przewodzie ochronn
e przewody, mogą
urządzeń podłączonych pod taki
u napięciem“
znajdować się pod zagrażającym życi
Źródło: DGUV Niemieckie Ustawowe

Ubezpieczenie Wypadkowe

Nowy
ﬁrmy PCE rozpoznaje
błędny pomiar (np. noszenie rękawic)
i nie włącza się!
Decydujący PLUS dla bezpieczeństwa!

4

Zalety i funkcje
ﬁrmy PCE:

1

Przy każdym procesie włączania i podczas pracy, odbywa się
automatyczne sprawdzanie prawidłowych warunków podłączenia.
Odpada klasyczny „ test-klawisz“.
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Nowy
ﬁrmy PCE rozpoznaje błędne pomiary (np.
noszenie rękawicy przy włączaniu), wysyła przy tym optyczne
ostrzeżenie i nie włączą się.
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Optyczny komunikat o błędach oraz
(wyświetlacz LED zielony/czerwony)

wyświetlacz stanu

Obwód przewodu ochronnego jest włączany jako pierwszy
i rozłączany jako ostatni.
Nieprawidłowości jak „ napięcie obce na PE albo przekroczenie nominalnego prądu znamionowego“, powodują wyłączenie L i N.
Obwód przewodu ochronnego pozostaje zamknięty, a potencjał PE
jest dalej kontrolowany.

Rozpoznanie przepięcia 400VAC lub napięcia stałego 220VDC
i brak ich przełączenia (aktywuje się Weak-Point).

Rozpoznanie podnapięcia i wyłączenie

.

Rozpoznanie przerw w przewodach instalacyjnych, jak również
błędnego okablowania.
ﬁrmy PCE jest poręczny i lekki, to alternatywa dla transformatora separacyjnego, łatwiejszy w użytku i tańszy w zakupie.
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Ochrona

Zagrożenie
życia!

Przepięcie
Überspannung

Błąd w okablowaniu
Verdrahtungsfehler

Wykrywanie przewodu
Schutzleitererkennung
ochronnego

Przerwa
L albo N L oder N
Unterbrechung

Ryzyko wypadków
wtórnych!

RCD (FI)
2-pol.

PRCD
2-pol.

Decydujący PLUS dla bezpieczeństwa!

Błędy w instalacji
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PRCD
3-pol.

Brak możliwości włączenia.

Brak możliwości włączenia.

Brak możliwości włączenia; przy przerwie podczas pracy
wyłączają sie wszystkie kontakty.

Brak możliwości włączenia- brak napięcia, przy przerwie
podczas pracy wyłączają się wszystkie kontakty.
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Napięcie
zakłócające
Fremdspannung
aufna
PEPE

Napięcie naauf
PE przy
włączaniu
Spannung
PE beim
EIN-Schalten

≥ 30mA (≥ 10mA)

Prąd różnicowy
Fehlerstrom
≥ 30mA (≥ 10mA)

Przy każdym procesie

Perfekcyjna
ochrona

Najwyższe
bezpieczeństwo

Rozpoznanie przepięcia 400VAC lub napięcia stałego 220VDC
i brak ich przełączenia (aktywuje sie Weak-Point).

Nieprawidłowości jak „ napięcie obce na PE albo
przekroczenie nominalnego prądu znamionowego“, powodują
wyłączenie L i N. Obwód przewodu ochronnego pozostaje zamknięty,
a potencjał PE jest dalej kontrolowany.

Obwód przewodu ochronnego włącza się jako pierwszy i rozłącza
jako ostatni.

Funkcja włączania jest możliwa jedynie bez rękawicy. Ewentualne
błędy pomiarowe (np. noszenie rękawic przy włączaniu) są sygnalizowane.
PRCD-S+ wysyła w takim przypadku optyczne ostrzeżenie i nie włącza sie.

Odpada klasyczny „test-klawisz“.
Jednoklawiszowa włączania i podczas
pracy, odbywa się w pełni automatyczne sprawdzanie
obsługa
prawidłowych warunków podłączenia.

Błędy zakłócające

www.prcd-s.info

TEL +48 74 831 76 00 | pce@pce.pl

Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów, POLSKA

PCE Polska Sp. z o. o.

Przy napięciu zakłócającym na PE wyłącza sie L/N, a obwód
prądu przewodu ochronnego utrzymuje się!

Brak możliwości włączenia.
Rozpoznanie błędu pomiarowego (rękawica)!

Brak możliwości włączenia.
Podczas pracy wyłączają sie L/N, a obwód
prądu przewodu ochronnego utrzymuje się!

Jak działa

ﬁrmy PCE?

Wejście

Wyjście

MESSUNG

AUSWERTUNG

SCHALTUNG

<Blockschaltbild>

Przy podłączaniu
do gniazdka z nieznanym zabezpieczeniem następuje automatyczne, rutynowe
sprawdzanie. Tylko wtedy, gdy gniazdko jest bezpieczne i w dobrym stanie (jednostka sygnałowa miga
na zielono), istnieje możliwość włączenia
. Jednostka sygnałowa świeci wtedy na zielono w sposób
ciągły. Dopiero w takiej sytuacji można podłączyć urządzenie.

służy jako bezpiecznik różnicowoprądowy i chroni użytkownika
przed niebezpiecznym napięciem, które może powstać na skutek uszkodzenia przyrządów elektrycznych.
Ponadto
zabezpieczenie podnapięciowe, które zapobiega ponownemu, samodzielnemu
włączeniu się urządzenia po przerwie w dostawie prądu.
Po uruchomieniu urządzenia
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Przepisy (wyciąg)

Rozporządzenie o ochronie elektrycznej ESV 2012-BGBI. II
Wydane 6-go lutego 2012-Nr. 33
§ 5 Z3. Pracodawcy muszą dopilnować, aby mobilne przyrządy
elektryczne, z których korzystają ich pracownicy na budowach
lub w zamiejscowych miejscach pracy, były podłączane tylko
wtedy do gniazdek będących częścią instalacji domowej lub
częścią podobnych instalacji, gdy:
a) jest pewne, że gniazdko jest zabezpieczone przed prądem
różnicowym przez specjalne urządzenie z maksymalnym błędem
prądu znamionowego 0,03 Amper.
b) używany jest mobilny adapter z wmontowaną funkcją
ochronną przed prądem różnicowym z maksymalnym błędem
prądu znamionowego 0,03 Amper.

DGUV Informacja203-006 (dotychczas BGI/GUV-I 608)
Wybór i użytkowanie instalacji elektrycznych i urządzeń
zakładowych na budowach i w miejscach montażowych (maj
2012)
4.2.5.1 Gniazdka z niewiadomym zabezpieczeniem
Aby moc korzystać z gniazdek w instalacji budynku, wymienionych w rozdziale 3, konieczna jest dodatkowa ochrona. Ta może
być zapewniona poprzez mobilny przyrząd (PRCD z VDE 0661)
chroniący przed prądem różnicowym, który spełnia następujące
warunki:
• mierzony prąd zróżnicowany IΔn ≤ 30 mA,
• włącza się wielobiegunowo, posiada przewód ochronny,
• opcja wywołania podnapięcia,
• brak automatycznego włączenia przy powrocie napięcia,
• brak możliwości włączenia instalacji ochronnej, gdy przewód
ochronny jest przerwany lub jest pod napięciem,
• jeżeli podczas pracy pojawi się napięcie na przewodzie
ochronnym albo ten jest przerwany, instalacja ochronna musi
się wyłączyć,
• przy wystąpieniu napięcia obcego na przewodzie ochronnym,
np. przy przewierceniu innego obwodu prądowego, instalacja
ochronna nie może wyłączyć przewodu ochronnego.
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Dane techniczne

Mobilne urządzenie chroniące
przed prądem różnicowym z rozszerzoną funkcją ochronną
Charakterystyka: 230V~, 50Hz, 16A
Błędny prąd znamionowy: 10mA / 30mA
Temperatura otoczenia: -25°C bis +40°C
Przekrój przewodu: 1−2,5mm²
zgodnie z DIN VDE 0661,
DGUV informacja 203-006 (dotychczas BGI/GUV-I 608)

Wymiary w mm
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Produkty
Nr kat.

Przełącznik ochrony indywidualnej
967011355
967011155

do bezpośredniego podłączenia do instalacji
Montowany pomiędzy urządzenie
16A 30mA IP55
Montowany pomiędzy urządzenie
16A 10mA IP55

Przewód zabezpieczający IP44

4670001

3m H07RN-F 3x1,5
z przełącznikiem ochrony indywidualnej
16A 250V~ 30mA
z zamontowaną gumową wtyczką i gniazdem 16A 250V~

Przewód zabezpieczający z trójnikiem IP44

4670002

3m H07RN-F 3x1,5
z przełącznikiem ochrony indywidualnej
16A 250V~ 30mA
z zamontowaną gumową wtyczką i trójnikiem 16A 250V~

Przedłużacz bębnowy XREEL®250

9250027

25m H07RN-F 3x1,5, 3x gniazda jednofazowe (pojedynczo wymienne)
z brzegiem uszczelniającym i samozamykającą się klapką 16A 250V,
termik oraz wtyczka gumowa uni- schuko. W tym dodatkowo
zabezpieczenie indywidualne
16A 250V~ 30mA, IP44

Przedłużacz bębnowy XREEL®310

9350001

40m H07RN-F 3x2,5, 4x gniazda jednofazowe (pojedynczo wymienne),
z brzegiem uszczelniającym i samozamykającą się klapką 16A 250V, termik,
lampka sygnalizacyjna oraz wtyczka gumowa uni- schuko. W tym dodatkowo
zabezpieczenie indywidualne
16A 250V~ 30mA, IP44

000256

Plastikowa walizka dla
wytrzymała, podręczna walizka z polipropylenu do optymalnego
przechowywania i transportu przewodu zabezpieczającego
lub innego sprzętu.
Wymiar zewnętrzny:
388x388x110mm (SxWxG)
Wymiar wewnętrzny:
370x295x100mm (SxWxG)

Inne wersje na zapytanie.

Walizka sprzedawana
bez wyposażenia.
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098364 DE 09/2016

PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
Tel. +48 74 831 76 00
Fax +48 74 831 17 00
pce@pce.pl, www.pce.pl
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Techniczne zmiany oraz błędy drukarskie możliwe!

