
Технологія захисту того,  
що дійсно важливо

для низьковольтних житлових і невеликих комерційних мереж

Захист від пожежі, викликаної електричними пошкодженнями
Брошура



Технологія  
захисту того,  
що дійсно 
важливе
Як правило те, що важливе й потребує захисту, є однаковим 
для вас та ваших клієнтів: життя, майно, власність. Але для 
вас не менш важливі репутація та бізнес. Тому коли клієнти 
покладаються на вас, як на професіоналів у питаннях монтажу, 
ви повинні знати, що виконаєте роботу краще за всіх. 
Однак прихована небезпека виникнення пожежі через 
електричні пошкодження є серйозною загрозою як для ваших 
клієнтів, так і для вас. Ось чому дуже важливо забезпечити 
захист від неї.
• Приховані дугові замикання можуть викликати пожежу та 

спричинити величезні збитки або навіть загибель людей.
• Невеликі дуги можуть із часом зростати через поступове 

пошкодження ізоляції.
• Несправності та пошкодження, що призводять до виникнення 

дугових пробоїв, можуть з’являтися раптово або протягом 
місяців чи років, створюючи приховану небезпеку 
виникнення пожежі.

Де? 
Дугове замикання може 
виникати в:
• кабелях або дротах;
• стаціонарних пристроях;
•  кабелях безпосередньо 

під’єднаних пристроїв або 
пристроїв, підключених до 
розеток.

Коли? 
Дугове замикання може 
виникати, коли:
•  дроти мають пошкодження 

або несправні через:
• зовнішні впливи;
• вік;

•  ослаблення клемних  
з’єднань.

Чому? 
Найпоширенішими причинами 
виникнення дугових  
замикань є:
• пошкоджені дроти;
•  пошкодження ізоляції дротів 

цвяхами, шурупами тощо;
• старіння мереж;
•  пошкодження кабелів або  

порушення цілісності дротів;
• УФ-випромінювання; 
•  пошкодження домашніми 

тваринами або гризунами;
•  ослаблення контактів та 

з’єднань;
•  згинання штепсельних вилок 

та дротів;
•  недбале поводження з 

дротами або застосування до 
них надмірного зусилля.
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Базовий протипожежний 
захист

Базовий протипожежний 
захист

Підвищений 
протипожежний захист

Підвищений 
протипожежний захист

- Запобігання ураженню 
струмом

Запобігання ураженню 
струмом

Запобігання ураженню 
струмом

AFDD+

ВЗСЗН Дуговий захист

МАВ ПЗВ Захист  
від струму замикання на землю

Захист  
від струму замикання на землю

Захист від надструму 
 та короткого замикання

Захист  
від струму замикання на землю

Захист від надструму 
 та короткого замикання

Захист від надструму 
 та короткого замикання
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AFDD+ від Eaton 
відповідає стандарту 
МЕК 60364-4-42
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3-кратний захист
у кінцевих колах
 Дуговий захист
+ Захист від короткого замикання 
та надструму
+ Захист від струму замикання  
на землю

Eaton AFDD+
За допомогою технології визначення дугових замикань 
наступного покоління пристрій AFDD+ компанії 
Eaton забезпечує підвищений протипожежний 
захист, що знижує ризик виникнення пожеж, 
викликаних електричними пошкодженнями, завдяки 
виявленню струмів дугових замикань, які не здатний 
ідентифікувати жоден інший пристрій

https://electrica-shop.com.ua


Як це працює 
Пристрій AFDD+ від EATON використовує цифрову технологію 
внутрішньої обробки та інтелектуальної оцінки струмових 
сигналів що забезпечує надточне виявлення струму витоку 
та запобігає хибному спрацюванню завдяки цифровому 
контролю наявності в дроті певних частот, які можуть 
вказувати на дугові замикання.

Індикатори пристрою AFDD+ від EATON відображають 
стан та детальну інформацію про несправності, коли 
AFDD+ спрацьовує через замикання. Це полегшує пошук 
несправностей та економить час.

Не маскує дугове замикання 
Передача даних електричними дротами може спричинити 
виникнення інтенсивних сигналів, що маскують шуми, 
згенеровані дуговим замиканням. Пристрій AFDD+ від EATON 
був розроблений так, щоб ці шуми не впливали на його 
здатність виявляти пошкодження.

Eaton AFDD+
• Підвищений протипожежний захист.
• Повністю інтегрований пристрій захисту 3-в-1. 
•  Економія часу, простота монтажу та експлуатації як у 

нових, так і в модернізованих будівлях. 
•  При несправностях знеструмлюється лише один ланцюг, 

індикатори спрацювання відображають стан пристрою та 
причини спрацювання: 
- додає зручності та впевненості вашим клієнтам; 
- прискорює виявлення несправностей.

•  Надточне цифрове виявлення струму витоку з  
перевищенням вимог стандарту та  
запобігання хибному спрацьовуванню.

• Відповідає стандарту МЕК 60364-4-42.

Більш детальну інформацію про захист того, що 
є дійсно важливим, можна знайти на веб-сайті 

Слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб 
отримувати найактуальнішу інформацію про 
продукцію та технічну підтримку.Eaton є зареєстрованим товарним знаком.

Усі інші товарні знаки є власністю  
відповідних компаній.

Eaton
Штаб-квартира в регіоні ЕМЕА (країни 
Європи, Африки та Близького Сходу)
Рут де ла Лонгеріа 7
1110 Морж, Швейцарія
Eaton.eu
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