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ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАПРУГИ

ЗАСТОСУВАННЯ1

УМОВИ РОБОТИ2

БУДОВА3

Обмежувачі перенапруги (ОПН) типу ASA застосовуються в низьковольтних лініях електропередачі 
змінного струму, від низьковольтного ізолятора трансформатора ВН/НН до ввідного пристрою 
споживача, для відводу в землю надлишкового електричного заряду, що виникає під час грози чи 
комутаційних перевантажень. 
Місця інсталяції: 

  встановлення зовнішнє (корпус стійкий до ультрафіолетового випромінювання) чи внутрішнє,
  висота встановлення до 2000 м над рівнем моря,
  температура роботи та зберігання від –40°C до +70°C,
  відносна вологість повітря до 90%.

В конструкції обмежувача перенапруги типу ASA застосовується 
активний елемент – варистор (1), виготовлений на 
високотехнологічному обладнанні з керамічного матеріалу на 
основі окису цинку (ZnO), з додаванням інших окисів металів. 
Напівпровідниковий шар, що утворюється на поверхні кристалів 
окису цинку стабілізує вольт-амперну характеристику варистора.
З обох боків варистора знаходяться електроди (2). Корпус обмежувача 
(3) виготовлений з поліаміду методом безпосереднього вприскування 
на варистор.

  відгалуження кабелю з повітряної лінії електропередачі - рішення, що застосовується при приєднанні нових 
споживачів; в такому випадку обмежувачі перенапруги захищають не тільки пристрої споживача, а також саму 
кабельну лінію,

  повітряні лінії та елементи в глибині мережі – інсталяція обмежувачів перенапруги забезпечує захист пристроїв 
кінцевих споживачів та розповсюдження лавини перенапруги по всій електромережі,

  трансформаторні підстанції ВН/НН – обмежувачі інстальовані на стороні низької напруги захищають низьковольтну мережу 
від перенапруг, які можуть виникнути у високовольтній мережі, а також трансформатор від перенапруг зі сторони низької 
напруги,

  кінці повітряних ліній НН,

  розгалуження низьковольтних повітряних ліній електропередачі.

В повітряних лініях на кожні 500 м довжини лінії необхідно передбачати один  комплект обмежувачів 
перенапруги.

обмежувач ASA – 5B

кінець повітряної лінії ННкомплект обмежувачів ASA кожні 500 мпочаток повітряної лінії НН

2

1

3
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Обмежувачі типу ASA-ВО мають в своїй конструкції роз'єднувач, який спрацьовує при безпосередньому 
чи близькому від місця встановлення ОПН удару блискавки, що приводить до виходу з ладу варистора. 
Після спрацювання обмежувача роз'єднувач відмикає заземлюючий електрод. Це запобігає короткому 
замиканню на землю і сприяє швидкому виявленню пошкодженого пристрою. 

обмежувач ASA з роз'єднувачем.
Нормальна робота

обмежувач ASA з роз'єднувачем 
після спрацювання (пошкодження варистора)

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ4

ПЕРЕВАГИ5

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ6

Обмежувачі перенапруги типу ASA відповідають нормі ДСТУ IEC 61643-11: 2009 „Низьковольтні захисні 
пристрої від перенапруги. Частина 11. Захисні пристрої від перенапруги, підключені до низьковольтних 
розподільчих мереж. Вимоги до робочих характеристик та методи випробування” та мають сертифікат 
відповідності УкрСЕПРО № UA1.021.0129203-08

  обмежувач перенапруги з роз'єднувачем полегшує 
виявлення пошкодженого пристрою

  висока поглинаюча здатність

  висока стійкість на вплив атмосферних явищ
  стабільність характеристик в часі
  зовнішнє та внутрішнє встановлення

Для правильного вибору обмежувача перенапруги необхідно розглянути три основні параметри:
  тривала робоча напруга Uc,
  рівень захисної напруги Up,
  поглинаюча здатність енергії.

Крім того повинна бути відома конфігурація мережі і система заземлення, що застосовується. 
Існує ряд методів з'єднання з землею в мережах низької напруги. Нижче наведені різні системи і 
пов'язані з ними стандартні позначення:

  T: безпосередньо з'єднанна з землею
  N: нейтральна
  C: комбінована
  S: відокремлена.

TN-S в мережі провід заземлення та нейтральний провід з'єднані тільки біля трансформатора  рис. a
TN-C нейтральний та заземлюючий проводи є спільними (PEN) і заземлені біля трансформатора або поблизу нього  
рис. b
TN-C-S в точці розділу мережі TN-S від TN-C додатково заземлений нейтральний провід  рис. c
TT нейтральна точка трансформатора заземлена безпосередньо, а установка споживача заземлена за 
допомогою окремого провідника  рис. d
IT в мережі немає безпосереднього з'єднання діючих частин мережі з землею, а доступні струмопровідні частини обладнання 
споживача заземлені  рис. e
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Позначення:

L1, L2, L3 - фазні провідники,
N - нейтральний провідник,
РЕ - провідник заземлення,
РЕN - спільний провідник заземлення і нейтралі,
A - захист трансформатора Tr, 
B - захист споживача;
K - бак трансформатора, 
Rn - заземлення нейтральної точки трансформатора,
Ro - заземлення ОПН, 
Rs - захисне заземлення станції,

        - ОПН (обмежувач перенапруги)
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ВИБІР РІВНЯ ЗАХИСТУ

Рівень захисної напруги Up обмежувачів повинен бути нижчим від максимальної напруги, що витримує обладнання 
споживача. Рекомендується дотримуватись запасу мінімум 20%. Як правило рівень захисної напруги Up обмежувачів 
повинен мати найнижче значення з метою забезпечення надійного захисту.
Важливим параметром характеристики обмежувачів перенапруги є співідношення            , де
Up – максимальне значення напруги на затискачах ОПН при протіканні номінального розрядного струму In; 
Uc – діюче значення тривалої робочої напруги ОПН.
При виборі типу обмежувача перенапруги необхідно звернути увагу на величину цього співвідношення. Чим 
менше співвідношення Up/Uc, тим вищий захист ізоляції обладнання споживача.

ВИБІР ВИТРИМУВАНОЇ ЕНЕРГІЇ

Поглинаюча здатність енергії пристроєм ОПН для класу ІІ, до якого належать обмежувачі типу ASA, визначена 
номінальним розрядним струмом In і максимальним розрядним струмом Imax. 
Типовими значеннями номінального розрядного струму для класу II є 5 кA i 10 кA, а максимальний розрядний 
струм Imax для обмежувачів типу ASA становить 30 кA і 40 кA відповідно.
Як випливає зі статистичних даних (див. діаграма 1), у 95% випадків струм блискавки не перевищує значення 80 
кА. В повітряній мережі низької напруги удар блискавки в мережу зазвичай викликає ураження всіх трьох фаз, 
у зв'язку з малою відстанню між проводами. Беручи до уваги, що струм блискавки розходиться по трьох фазах в 
обидва напрямки, величина струму на фазному проводі може бути приблизно визначена розділивши значення 
струму блискавки на 6. Отже для понад 95% випадків прямого попадання блискавки в лінію розрядний струм в 
обмежувачі не перевищить значення 13 кА, а в 75% випадків не перевищить 5 кА.  

p

c

Тип мережі НН Фаза– нейтраль Фаза– провід РЕ Фаза - провід PEN Нейтраль– 
провід PE

Фаза
– фаза

TT V V
TN-C V V
TN-S V V V V

IT V V

ВИБІР ЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОЇ РОБОЧОЇ НАПРУГИ UC

Тривала робоча напруга Uc повинна бути не меншою від найвищої напруги мережі Um, що може виникнути 
в місці встановлення обмежувача (крім випадків перенапруги під час грози). Припустивши, що значення Um 
в низьковольтній мережі не перевищує номінальної напруги мережі Un більш ніж на 10%, тривала робоча 
напруга обмежувача повинна бути:

 Uc ≥ 1,1 Un /√3  - для обмежувачів, встановлених між фазою та нейтраллю або між фазою та землею;

 Uc ≥ 1,1 Un  - для обмежувачів, встановлених між фазами

Згідно з вищевказаними значеннями, в мережі 220/380В та 230/400В пропонується застосовувати для 
обмежувачів перенапруги наступні значення Uc:

 Uc = 280 V - для обмежувачів встановлених між фазою та нейтраллю або між фазою і землею (TT i TN),

 Uc = 440 V - для обмежувачів встановлених між фазами (TT, TN, IT),

 Uc = 440 V - для обмежувачів встановлених між фазою і землею (IT).

Таблиця 1. ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ НИЗЬКОВОЛЬТНОЇ МЕРЕЖІ
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З цього випливає, що в повітряній мережі низької напруги стандартно можна застосовувати обмежувачі 
перенапруги типу ASA з номінальним розрядним стумом 5 кА і максимальним розрядним струмом 30 кА.
В районах з великою грозовою активністю рекомендується застосовувати обмежувачі перенапруги типу ASA 
з номінальним розрядним струмом 10 кА і максимальним розрядним струмом 40 кА.
В окремих випадках, коли обмежувачі застосовуються для захисту пристроїв, які можуть накопичувати 
велику кількість енергії (наприклад конденсаторні батареї), необхідно індивідуально підходити до вибору 
пристроїв захисту від перенапруги.

Діаграма 1 Ймовірність появи струмів блискавки зі значеннями на осі ординат
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ7
Таблиця 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Напруга мережі                                                                                                                                до 1000 В
  Частота                                                                                                                                                 48 - 62 Гц
  Поглинаюча здатність енергії для ASA 5 kA                                                                      3 кДж/ 1000 В
  Поглинаюча здатність енергії для  ASA 10 kA                                                                              5 кДж / 1000 В
  Для версії обмежувача перенапруги з роз'єднувачем ASA-BO
  Відмикаюча здатність                                                                                                                            4,5 кА
  Стійкість до миттєвих перенапруг                                                                                                        1440 В, 200 мс
  Стійкість до тимчасових перенапруг                                                                                         400 В, 5 с
  Момент дотягування аксесуарів до обмежувача                                                                   8 - 10 Нм

ТИП
Тривала робоча 

напруга Uc

Номінальний 
розрядний струм

8/20 s In

Максимальний 
розрядний струм

8/20 s Imax

Рівень захисної 
напруги Up при In

[В] [кA] [кA] [В]

ASA 280-5* 280

5 30

950
ASA 440-5 440 1500
ASA 500-5 500 1600
ASA 660-5 660 2190

ASA 280-10* 280

10 40

1010
ASA 440-10 440 1550
ASA 500-10 500 1660
ASA 660-10 660 2190

* рекомендується застосовувати в мережах, де на фазному проводі не може виникнути напруга вища ніж 280 В (крім 
випадків перенапруги під час грози). Оскільки в низьковольтних мережах частими є замикання фази на землю чи обрив 
нейтрального проводу рекомендується застосовувати обмежувачі з тривалою робочою напругою мінімум 440 В.
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обмежувач перенапруги 
виконання A

АКСЕСУАРИ9

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ8

АКСЕСУАРИ ЛІНІЙНІ (ВЕРХНІ)
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47 11
0
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Ø47

Ø8,5

SW13
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Ø61

Ø8,5
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30

10

47

93

SW13

M8

SW13
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Ø47

Ø61

обмежувач перенапруги 
виконання В

обмежувач перенапруги з 
роз'єднувачем виконання ВО

D

M8

29
,4

затискач 16 - 120 мм2

2

6

M8

затискач 16 - 120 мм2

9,5C

30

E1 99

затискач з одностороннім проколом  
ізоляції для приєднання 
до ізольованих кабелів 
з самозривною гайкою  

Al/Cu 10 - 150 мм2

57,6

E2

70
,7

затискач з двостороннім проколом ізоляції  
для приєднання обмежувача до лінії і 
одночасно створення відгалуження з 

наявністю самозривної гайки, 
Al 10 - 95 мм2, Cu 10 - 95 мм2

95

44

E3

затискач з одностороннім проколом 
ізоляції для приєднання 
до алюмінієвих кабелів 

Al ізольований16 - 120 мм2;
Al оголений 16 - 95 мм2

61
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M8

5,
5 

± 
0,

2

Ø8,2
Ø10

втулка для затискачів E1, E2, E3

I

затискач для безпосереднього приєднання 
обмежувача до трансформатора

H

провід з різьбою на кінці для приєднання 
до верхнього затискача обмежувача і 
проколюючого зитискача, який немає 

різьби для безпосереднього приєднання до 
обмежувача 

G

9

M8 30

23
875

затискач з одностороннім проколом
ізоляції для приєднання до  

ізольованих та оголених кабелів
Al/Al 16 - 95 мм2

77

47

F1

затискач з двостороннім проколом 
ізоляції для створення відгалуження 

ізольованим кабелем
Al/Al 16 - 95 мм2

77

47

F2

75

затискач 16 - 120 мм2 мідний гнучкий провід 
в ізоляції перерізом 16 мм2

мідний гнучкий провід 
в ізоляції перерізом 16 мм2

мідний гнучкий провід 
в ізоляції перерізом 16 мм2

M8

M8 M8 M8

M8M8M8M8M8

9,5

6

2

500 700 1000

K M N P

30

АКСЕСУАРИ ЗАЗЕМЛЕННЯ (НИЖНІ)

500 700 1000

R S T

мідний гнучкий провід 
в ізоляції перерізом 16 мм2

мідний гнучкий провід 
в ізоляції перерізом 16 мм2

мідний гнучкий провід 
в ізоляції перерізом 16 мм2

затискач для безпосереднього 
приєднання обмежувача до 

трансформаторних затискачів типу TOGA

H1

280

15
0

19 7

260

19

15
0

R20

Ø12,5
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СПОСІБ ЗАМОВЛЕННЯ10

ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ11

ASA

M, N, P R, S, T

тривала робоча 
напруга

280, 440, 500, 
660 [В]

номінальний 
розрядний струм

5 або 10 [кA]

виконання 
обмежувача

A, B, BO

АК
СЕ

СУ
АР

И
 З

АЗ
ЕМ

ЛЕ
Н

Н
Я

(Н
И

Ж
Н

І)
K

ASA 660 - 5B + D + K

ASA обмежувач перенапруги B виконання обмежувача

660 тривала робоча напруга D затискач лінійний (верхній)

5 номінальний розрядний струм K затискач заземлення (нижній)

E1 I

E2

E3

D G

F2

F1

C

H

АК
СЕ

СУ
АР

И
 Л

ІН
ІЙ

Н
І 

(В
ЕР

ХН
І)

H1
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ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАПРУГИ

МОНТАЖ ОБМЕЖУВАЧІВ ПЕРЕНАПРУГИ В НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ПОВІТРЯНИХ 
ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ12

початок лінії

приклад повітряної лінії НН

10 кВ

РП

відгалуження 
кабельної лінії

Підстанція
10 / 0.4 кВ

на основній лінії кожні 500 м

відгалуження більше ніж 200 м

кінець лінії

приєднання 
важливих 
споживачів

ізольована чи неізольована 
повітряна лінія, кабельна лінія
залізобетонна опора
дерев'яна опора

ОПН (обмежувач перенапруги)

Обмежувачі в низьковольтній мережі монтуються:
  на початку та кінці повітряної лінії,
  на всіх відгалуженнях кабелю з повітряної лінії,
  на відгалуженнях від основної лінії більш ніж 200 м,
  на основній лінії кожні 500 м,
  в місцях з'єднання ізольованої та неізольованої ліній,
  на приєднаннях до споживача.

Рис. Схема монтажу обмежувачів перенапруги в низьковольтній мережі
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ТОВ "Веста-Електро"
76018 м. Івано-Франківськ, вул. Красівського, 20
тел./факс: (0342) 50 66 90
e-mail: office@v-e.com.ua
www.v-e.com.ua


