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WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE 
 

  

Wyłączniki różnicowoprądowe są przeznaczone do ochrony osób przed 
dotykiem pośrednim, gdy dostępne części przewodzące instalacji są połączone z 
właściwym przewodem ochronnym. Są stosowane jako dodatkowy środek 
ochrony przeciwporażeniowej gdy zawiodą inne sposoby ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Jeżeli mają wbudowane zabezpieczenie 
nadprądowe służą, także do ochrony przed skutkami przepływu prądów 
przetężeniowych. 

 

 
Rys. 1 Wyłącznik różnicowoprądowy firmy SIEMENS 
 
 
Normy i określenia 
Norma PN-EN 61008-1: 2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i 
podobnego (RCCB) – Część 1. Postanowienia ogólne -  definiuje wyłącznik 
różnicowoprądowy jako łącznik mechanizmowy przeznaczony do załączania, 
przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy i powodujący 
otwarcie zestyków, gdy prąd różnicowy osiągnie określoną wartość w 
określonych warunkach. 

Urządzenia te służą do samoczynnego wyłączenia obwodu lub grupy 
odbiorów gdy wystąpi niebezpieczne napięcie dotykowe grożące porażeniem 
prądem elektrycznym. Takie niebezpieczne napięcie może pojawić się na 
częściach przewodzących dostępnych czyli na metalowych częściach obudowy 
odbiorników energii elektrycznej. 

Służą również jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
(ochrony podstawowej) oraz spełniają rolę ochrony przed pożarami wywołanymi 
prądami doziemnymi gdy nie zadziała zabezpieczenie nadprądowe. 
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Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych lub innych środków ochrony 
przeciwporażeniowej jest wymagane w instalacjach nowych lub 
modernizowanych przez rozporządzenie  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 02. 75. 690, 
zm. Dz. U. 03. 33. 270, Dz. U. 04. 109. 1156) oraz  ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 56 poz. 461 z dnia 7 kwietnia 2009 r.) 
             W literaturze, katalogach i na schematach wyłączniki różnicowoprądowe 
oznacza się symbolem RCD (Residual current device), RCCB (residul current 

circuit breaker) lub I . Natomiast wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym oznacza się jako RCBO. 
Normy   PN-EN 61009-1: 2007 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki 
różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku 
domowego i podobnego (RCBO) – Część 1. Postanowienia ogólne - i   PN-EN 
61008-1: 2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
 
Część 1. Postanowienia ogólne -  definiują pojęcia związane z wyłącznikami 
różnicowoprądowymi typu RCCB i RCBO m. in: 

- prąd różnicowy (I ) - suma wektorowa chwilowych wartości prądów 
przepływających w obwodzie głównym wyłącznika RCCB lub RCBO (wyrażona 
wartością skuteczną); 

-  prąd różnicowy zadziałania - wartość prądu różnicowego, który powoduje 
zadziałanie wyłącznika RCCB lub RCBO w określonych warunkach; 

- prąd różnicowy niezadziałania - wartość prądu różnicowego, przy której i 
poniżej której wyłącznik RCCB lub RCBO nie zadziała w określonych warunkach; 

- wyłącznik różnicowoprądowy z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym (RCBO) - wyłącznik różnicowoprądowy przewidziany do pełnienia 
funkcji zabezpieczania przed przeciążeniami i/lub zwarciami; 

- wyłącznik RCCB lub RCBO typu AC - wyłącznik RCCB, którego 
wyzwalanie jest zapewnione przy prądach różnicowych sinusoidalnie 
przemiennych doprowadzonych w sposób nagły. albo wolno narastających; 

- wyłącznik RCCB lub RCBO typu A - wyłącznik RCCB, którego wyzwalanie 
jest zapewnione przy prądach różnicowych sinusoidalnie przemiennych i 
pulsujących stałych, doprowadzonych w sposób nagły albo wolno narastających; 

-  wyłącznik RCCB lub RCBO zwłoczny  - wyłącznik RCCB wykonany 
         specjalnie tak, aby przy danej wielkości prądu różnicowego został 
         osiągnięty założony czas graniczny niezadziałania. 
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Budowa i działanie 
Zalecenia co do wymiarów łączników do zastosowań domowych i podobnych 

montowanych na szynie można znaleźć w raporcie technicznym  PKN- CLC/TR  
50473:2007. W praktyce oznacza to szerokość modułu aparatu równą 17.5 mm. 

Rysunek 2 przedstawia schemat działania wyłącznika różnicowoprądowego w 
obwodzie jednofazowym. 
           Przekładnik prądowy wbudowanego w wyłącznik modułu 
różnicowoprądowego porównuje prądy, które płyną w przewodach L i N. W 
warunkach pracy normalnej, niezakłóconej w obu przewodach płynie jednakowy 
prąd lecz w przeciwnych kierunkach.  

W razie uszkodzenia izolacji powstanie w chronionym obwodzie prąd 

upływowy I , płynący do części przewodzącej dostępnej. W wyniku tak powstałej 
asymetrii w rdzeniu przekładnika modułu różnicowoprądowego pojawia się 
strumień magnetyczny oraz prąd w obwodzie wtórnym przekładnika. Jeśli 

wartość prądu upływowego przekroczy zadaną wartość (In), element 
wyzwalający powoduje otwarcie zestyków wyłącznika różnicowoprądowego i 
wyłączenie prądu w przewodach L i N. 

 
 

 
 
 
Rys. 2 Schemat wyłącznika różnicowoprądowego jednofazowego  
 
 
 
 



Informator 2008  Ei 

Elektroinstalator 1/2008 

Przekładnik prądowy wbudowanego w wyłącznik modułu 
różnicowoprądowego porównuje prądy, które płyną w przewodach L i N. W 
warunkach pracy normalnej, niezakłóconej w obu przewodach płynie jednakowy 
prąd lecz w przeciwnych kierunkach.  

W razie uszkodzenia izolacji powstanie w chronionym obwodzie prąd 

upływowy I , płynący do części przewodzącej dostępnej. W wyniku tak powstałej 
asymetrii w rdzeniu przekładnika modułu różnicowoprądowego pojawia się 
strumien magnetyczny oraz prąd w obwodzie wtórnym przekładnika. Jeśli 

wartość prądu upływowego przekroczy zadaną wartość (In), element 
wyzwalający powoduje otwarcie zestyków wyłącznika różnicowoprądowego i 
wyłączenie prądu w przewodach L i N. 

 
Podobnie działają trójfazowe wyłączniki różnicowoprądowe, które są zwykle 

rządzeniami czterobiegunowymi. Rozłączane są przewody fazowe i przewód 
neutralny. Wyłączniki różnicowoprądowe jednofazowe mają szerokość dwóch 
modułów, trójfazowe zwykle trzech lub czterech modułów. Wyłączniki 
różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) 
mogą mieć szerokość czterech modułów dla prądów znamionowych do 32 A i 
siedem modułów dla prądów znamionowych większych. Stopień ochrony dla 
wyłączników różnicowoprądowych zwykle wynosi IP20. Wartości prądu 
znamionowego ln zalecane przez Normę PN-EN 61008-1: 2007 Wyłączniki 
różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku 
domowego i podobnego (RCCB) – Część 1. Postanowienia ogólne to: 10 - 13 - 
16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 63 - 80 – 100 - 125 A. 

 
Wyłączniki są wyposażone w przycisk kontrolny T, który umożliwia 

sprawdzenie działania aparatu. Sprawdzenie takie powinno być wykonane 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

W trakcie sprawdzenia następuje przerwanie obwodu elektrycznego. Jest to 
kłopotliwe, jeśli wyłącznik np. zasila wiele odbiorników z wyświetlaniem daty i 
czasu bez podtrzymania bateryjnego (są to urządzenia wideo ale także coraz 
częściej, kuchenki elektryczne i mikrofalowe, lodówki itp.). Czasem przerywanie 
obwodu może być niepożądane jeśli zasilane są odbiorniki medyczne. Są. na 
rynku dostępne konstrukcje wyłączników różnicowoprądowych, które pozwalają. 
uniknąć tego problemu. Wyłączniki różnicowoprądowe są. wyposażone w 
specjalną przystawkę służącą do automatycznego sprawdzania wyłączników 
różnicowoprądowych. Przystawka zawiera styki równoległe, na które zasilanie 
jest przełączane na czas sprawdzenia. Jeśli wyłącznik działa poprawnie, to 
wtedy zasilanie jest z powrotem przełączane na styki wyłącznika, jeśli nie, to cały 
obwód jest rozłączany. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Dodatkowe wyjaśnienia 
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Budowa i działanie  
 
 
 

Rys . 3.15.  Schemat blokowy wyłącznika różnicowoprądowego 
.  
A - człon pomiarowy;  
B - człon wzmacniający;  
C - człon wyłączający; 
D — człon kontrolny;  
R - rezystor kontrolny,  
T - przycisk testujący;  
1 - rdzeń przekładnika Ferrantiego,  
2 - uzwojenie wtórne przekładnika Ferrantiego,  
3 - zamek. 

 

Człon pomiarowy (A) wyłącznika stanowi przekładnik prądowy Ferrantiego, 
który mierzy geometryczną sumę prądów roboczych przyłączonych do wyjścia 
wyłącznika. 

Człon wzmacniający (B) zasilany jest siłą elektromotoryczną SEM 
wyindukowaną w uzwojeniu nawiniętym na rdzeniu przekładnika Ferrantiego. 
Stosowane są wzmacniacze elektromechaniczne (w postaci przekaźnika 
spolaryzowanego) lub elektroniczne. Człon wyłączający (C) stanowi układ 
stykowy z mechanizmem wyłącznika. Człon kontrolny (D) składa się z szeregowo 
połączonych rezystora R i przycisku testującego T. 

Człon ten umożliwia sprawdzenie sprawności technicznej wyłącznika 
załączonego pod napięcie. Naciśnięcie przycisku T powinno spowodować 
bezzwłoczne zadziałanie wyłącznika. 

 



Informator 2008  Ei 

Elektroinstalator 1/2008 

Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego polega na pomiarze sumy 
prądów pobieranych przez odbiornik. W czasie normalnej pracy suma 
geometryczna prądów jest równa zeru. W przypadku uszkodzenia izolacji w 
stosunku do metalowej obudowy odbiornika część prądu zwanego prądem 
upływowym popłynie do źródła omijając przewody objęte rdzeniem i suma 
geometryczna prądów nie będzie równa zeru, co spowoduje powstanie 
strumienia magnetycznego w rdzeniu i SEM w uzwojeniu nawiniętym na rdzeniu, 
a to z kolei poprzez człon wzmacniający spowoduje uwolnienie mechanizmu 
wyłącznika i odłączenie odbiornika od sieci. 

Trójfazowy wyłącznik różnicowoprądowy można zastosować w obwodzie  
1-fazowym, pod warunkiem wykorzystania dla fazy toru 1-2 (rys. 3.15), z uwagi 
na połączenie obwodu testowania „T". 
      Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych jest ograniczone w 
następujących przypadkach: 

         • W obwodach, gdzie zainstalowane są odbiorniki zawierające duże 
pojemności, nie można stosować wyłączników różnicowoprądowych na 
znamionowe prądy różnicowe IΔn  ≤ 30 mA. W pierwszym okresie po załączeniu 
takiego obwodu następuje zjawisko ładowania pojemności, co przez wyłączniki 
różnicowoprądowe jest odczytywane jako prąd upływowy i następuje wyłączenie 
zasilania. Za obwody o dużej pojemności należy uważać np.: 

- obwód zawierający więcej niż 20 świetlówek, 
- obwody z prostownikami i urządzeniami posiadającymi filtry 

         przeciwzakłóceniowe itp. 
         • Wyłączniki różnicowoprądowe w przypadku instalacji zasilających 

urządzenia elektroniczne, energoelektroniczne i informatyczne nie są idealnym 
środkiem na wszystkie kłopoty związane z nieskuteczną ochroną przed dotykiem 
pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania. Z danych technicznych 
wyłączników różnicowoprądowych (tablica 3.6) wynika, że: 

- wyłączniki typu AC reagują tylko na prąd przemienny, mogą więc nie 
zadziałać przy zwarciach za prostownikami, gdy prąd upływowy jest prądem 
wyprostowanym lub pulsującym, 

- wyłączniki typu A nie reagują na prądy wyprostowane, czyli nie są 
skuteczne przy zwarciach za niektórymi układami prostownikowymi czy 
falownikami, 

- wyłączniki typu B są najwłaściwsze do ochrony przeciwporażeniowej w 
instalacjach zasilających urządzenia elektroniczne, teleinformatyczne i 
energoelektroniczne. Wadą ich jest wysoka cena, kilkakrotnie wyższa niż 
wyłączników typu A. 

 
Koniec dodatkowych wyjaśnień 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klasyfikacja wyłączników różnicowoprądowych. 
Wyłączniki różnicowoprądowe można klasyfikować w zależności: 
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a) od liczby biegunów i torów prądowych: 
- wyłącznik RCCB dwubiegunowy, trzybiegunowy, czterobiegunowy; 
- wyłącznik RCBO dwubiegunowy z zabezpieczeniem nadprądowym w 

jednym   biegunie lub w dwóch biegunach; 
- wyłącznik RCBO trójbiegunowy z zabezpieczeniem nadprądowym w trzech 

biegunach; 
- wyłącznik RCBO czterobiegunowy z zabezpieczeniem nadprądowym w 

trzech lub w czterech biegunach; 
 
b) według zakresu temperatury otoczenia 
- wyłączniki RCCB przeznaczone do użytkowania w temperaturze otoczenia 

od -5°C do +40°C; 
- wyłączniki RCCB przeznaczone do użytkowania w temperaturze otoczenia 

od -25°C do +40°C (są oznaczane - patrz ramka). 
 
 c) od działania przy prądzie różnicowym zawierającym składowe stałe: 
- wyłączniki RCCB typu AC. W sieciach, w których prądy doziemne mają 

przebieg sinusoidalny, stosuje się wyłączniki typu AC; 
- wyłączniki RCCB typu A. Wyłączniki typu A są, stosowane tam gdzie prądy 

doziemne są wyprostowane lub pulsujące. Jest to typowe dla odbiorników o 
charakterystyce nieliniowej, głównie elektronicznych; 

- wyłączniki RCCB typu B. Wyłączniki różnicowoprądowe typu B są 
stosowane tam gdzie występują prądy doziemne stałe lub o małej częstotliwości 
(urządzenia energoelektroniczne w sieciach przemysłowych) IEC 62 423. Projekt 
załącznika do normy  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza podaje wytyczne co do rodzaju wyłącznika 
różnicowoprądowego jaki powinien być zastosowany przy obciążeniu typowymi 
układami półprzewodnikowymi. Warto wspomnieć że w wielu krajach np. w 
Niemczech stosowanie wyłączników typu AC jest ograniczone przepisami, jak 
należy sądzić z uwagi na to, że coraz częściej mamy do czynienia z odbiornikami 
o charakterystyce nieliniowej; 

 
Obwód z wyłącznikiem różnicowoprądowym:  
W - wyłącznik różnicowoprądowy, B - odbiornik, IΔ - różnica prądów, I1 - I 
powodująca zadziałanie wyłącznika W.  
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Rys. 3. Ochrona grupowa przy zastosowaniu w obwodach urządzeń 

ochronnych różnicowoprądowych selektywnych (S) i bezwłocznych / 
krótkozwłocznych       

 
 
d) od zwłoki działania (gdy występuje prąd różnicowy): 
- wyłącznik RCCB (lub RCBO) bezzwłoczny: typ do ogólnego zastosowania.  
Wyłączniki różnicowoprądowe poddawane są dwom rodzajom prób udarem 

prądowym: 200 A 0,5 s/100 kHz (prąd 25 A dla In ≤10mA) oraz 3000 A 8/20|s. 
Podczas tej drugiej próby wyłącznik zwłoczny nie powinien zadziałać, wyłącznik 
ogólnego typu (bezzwłoczny) może zadziałać. Stosowanie wyłączników 
różnicowoprądowych bezzwłocznych może być kłopotliwe ze względu na 
występujące tzw. niepożądane wyłączenia. Najczęściej mogą one powstawać w 
czasie nieustalonej pracy instalacji elektrycznej (włączenie lub wyłączenie dużej 
ilości źrodeł światła, urządzeń grzejnych, silników). Wtedy przez kilkadziesiąt 
milisekund mogą występować w instalacji prądy, które maja. charakter podobny 
do prądu upływowego. Dla wyeliminowania tego zjawiska producenci wprowadzili 
do oferty wyłączniki, które maja wbudowaną pewną zwłokę czasową (zwykle 10 
ms do 20 ms ) i odporność na prądy udarowe często równą wyłącznikom 
zwłocznym. Ponieważ znormalizowane wartości maksymalnego czasu 

wyłączania dla prądu In wynoszą dla wyłączników ogólnego zastosowania 0,3 s 
są to w rozumieniu normy nadal wyłączniki bezzwłoczne ale dla odróżnienia 
określane jako krótkozwłoczne - niewrażliwe na prądy płynące w stanach 
nieustalonych. Zwykle wyłączniki krótkozwłoczne to wyłączniki typu A; 

 
- wyłącznik RCCB zwłoczny typ S do układów selektywnych. Wyłączniki 

oznakowane literą S (patrz ramka). Mają zastosowanie m in. w układach 
instalacji elektrycznych gdzie wyłączniki różnicowoprądowe są połączone 
szeregowo. 
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Wyłącznik selektywny działa z pewnym określonym opóźnieniem wtedy gdy 
wyłączniki w obwodach odbiorczych nie wyłączą uszkodzenia. Dzieje się tak 
ponieważ wyłączniki selektywne typu S maja. wbudowany układ opóźnienia 
czasowego i przy pojawieniu się prądów upływowych wyłączają, z opóźnieniem. 
Wynosi ono do 0,5 s przy wyzwalaniu prądem różnicowym znamionowym; 

 

 
 
 
 
 
 

e) od prądu znamionowego różnicowego ln 

In ≤30 mA - wysokoczułe - stosowane jako zabezpieczenie w ochronie 
przeciwporażeniowej: ochrona przed dotykiem pośrednim i uzupełnienie ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej). Są to urządzenia o 
wysokiej czułości, prąd zadziałania wynosi ponad 50% wartości prądu 

znamionowego różnicowego. Te wartości prądu ln są zbliżone do wartości 
dolnego progu prądu mogącego spowodować porażenie; 

 

30 mA < In ≤ 500 mA – średnio czułe - są stosowane jako zabezpieczenie 
przeciwpożarowe ( do ochrony przed pożarem wywołanym doziemnym prądem 
upływowym  -  instalowane na początku układu rozdzielczego. 
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Wartości znamionowe In norma PN-EN 61008-1: 2007 Wyłączniki 
różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku 
domowego i podobnego (RCCB) – Część 1. Postanowienia ogólne to: 0,01 - 0,03 
- 0,1 - 0,3 - 0,5 A; 

 

 
 
 
 
 
 
f) od sposobu zabezpieczenia nadprądowego 
Wyłączniki różnicowoprądowe mogą mieć dodatkowo wbudowane 

zabezpieczenie nadprądowe (wyłączniki typu RCBO). Takie wyłączniki stosuje 
się do zabezpieczania pojedynczych obwodów albo w tych obwodach instalacji, 
które charakteryzują. się większym prawdopodobieństwem występowania 
prądów upływowych (np. w wilgotnych pomieszczeniach). 

Dla wyłączników typu RCBO definiuje się dwa parametry związane ze 
zwarciową. zdolnością łączeniową: 

- zdolność znamionowa łączeniowa zwarciowa (Icn) jest to wartość prądu 
wyłączalnego zwarciowego granicznego, przypisana wyłącznikowi przez 
producenta. 

-  zdolność znamionowa załączania i wyłączania prądu różnicowego (Im) 
przypisana wyłącznikowi przez producenta wartość skuteczna składowej 
okresowej spodziewanego prądu różnicowego, który wyłącznik jest zdolny 
załączyć, przewodzić i wyłączyć w określonych warunkach. 

 
Znormalizowane wartości zdolności znamionowej łączeniowej zwarciowej i 

zdolności znamionowej załączania i wyłączania prądu różnicowego są 
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następujące: 1500 - 3000 - 4000 - 6000 -10000 A. Ten sam wyrób może mięć 

rożne wartości Icn i Im. 
 
Aby wyłącznik różnicowoprądowy bez wbudowanego zabezpieczenia 

nadprądowego nie reagował na prąd zwarciowy płynący w obwodzie, powinien 
mieć prąd znamionowy dostosowany do przewidywanego obciążenia w 
obwodzie (patrz rozdział Budowa i działanie). Jest to spowodowane ograniczoną 
zdolnością zwarciową tych wyłączników. Jeśli możliwe jest wystąpienie 
większych prądów zwarciowych, wyłączniki RCCB powinny być chronione przed 
skutkami zwarcia zgodnie z Normą PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza za pomocą wyłączników 
nadprądowych lub bezpieczników szeregowo z wyłącznikami 
różnicowoprądowymi.  

Norma PN-EN 61008-1: 2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i 
podobnego (RCCB) – Część 1. Postanowienia ogólne wyróżnia dwa parametry: 
prąd znamionowy zwarciowy umowny (Inc) i prąd znamionowy różnicowy 

zwarciowy umowny (Ic) - są to określone przez producenta odpowiednio wartość 
skuteczna prądu spodziewanego i wartość prądu spodziewanego różnicowego, 
które wyłącznik RCCB chroniony przez zabezpieczenie zwarciowe może 
wytrzymać w określonych warunkach, bez doznania nieodwracalnych zmian 
wpływających ujemnie na jego dalsze działanie. 

Koordynacja z rożnymi zabezpieczeniami zwarciowymi powinna być 
sprawdzana w warunkach ogólnych próbami, których celem jest sprawdzenie, 
czy wyłącznik RCCB ma zapewnioną odpowiednią ochronę przed prądami 
zwarciowymi o wartościach aż do znamionowego prądu zwarciowego umownego 

Inc i do znamionowego prądu różnicowego zwarciowego umownego Ic. 
Katalogi producentów powinny podawać zalecane wartości prądów 

odpowiednich bezpieczników. Odpowiednie oznaczenie znajduje się także na 
wyłączniku (patrz ramka).  

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT  

Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM 

FIRMY ETI POLAM 

 

Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga jednoczesnej ochrony przed 
skutkami zwarć przeciążeń oraz przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jednym z wygodnych skutecznych sposobów jest zastosowanie nowych 
zespolonych wyłączników ochronnych różnicowoprądowych i instalacyjnych 
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nadprądowych. W ofercie firmy ETI POLAN są to wyłączniki przeciwporażeniowe 
z wbudowanymi dodatkowymi funkcjami – LIMAT.  

Wyłączniki różnicowoprądowe nowej serii LIMAT (rys.1) z członem 
nadprądowym, podobnie jak zwykłe wyłączniki różnicowoprądowe, stanowią w 
instalacji elektrycznej ochronę przed dotykiem pośrednim oraz ochronę 
warunkową przed dotykiem bezpośrednim części przewodzących prąd.  

 
Rys 1. Wyłącznik różnicowoprądowy LIMAT 2-SD 
 
Ponadto można je stosować jako dodatkową ochronę przeciwpożarową 

(pożary powstałe w wyniku wadliwej instalacji elektrycznej). Wyłączniki LIMAT 
mają wbudowany dodatkowy człon termiczny i magnetyczny służący do 
zabezpieczania przewodów również przed przeciążeniem i zwarciem. 
Charakterystyki zwarciowe tych członów są charakterystykami B i C — 
identyczne, które mają wyłączniki nadprądowe np. ETIMAT. Obecność tego 
członu rozszerza więc walor użytkowy wyłączników ochronnych LIMAT. Zakres 
prądów znamionowych wyłączników LIMAT to In = 6 A do 50 A, prądów 

znamionowych różnicowych In = 100 mA i 300 mA. Prądy znamionowe In 
wyłączników określają maksymalną dopuszczalną obciążalność torów 
prądowych (układu zestyków) wyłącznika (tzw. prąd cieplny). Znamionowy prąd 

różnicowy In dla każdego typu wyłączników (typ A lub AC) dotyczy prądu 
upływowego sinusoidalnego (wartość skuteczna). Znamionowa wartość tego 
prądu jest naniesiona na przedniej części każdego wyłącznika. Szczegółowe 
dane techniczne zostały przedstawione w tablicy.  
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Wyłączniki ochronne LIMAT występują w dwóch wykonaniach:  

* AC — przeznaczone do ochrony w instalacjach, w których prądy różnicowe 
mają przebieg sinusoidalny;  
* A    — przeznaczone do ochrony w instalacjach, w których mogą występować 
prądy różnicowe o przebiegach; sinusoidalnych lub sinusoidalnych 
wyprostowanych jednopołówkowo o polaryzacji dodatniej lub ujemnej.  

Wyłącznik typu A jest uniwersalny, przystosowany do pracy z różnymi 
rodzajami odbiorników, w których wykorzystano tyrystorową regulację prędkości 
obrotowej — sterowane napędy, elektronarzędzia, jaki z odbiornikami 
standardowymi zasilanymi prądem przemiennym sinusoidalnym.  

 
Wyłączniki LIMAT 2-SD i LIMAT 4-SD  
 

Wyłączniki LIMAT 2-SD (rys. 1) Są aparatami jednofazowymi (4 moduły) — a 
wyłączniki LIMAT 4-SD (rys. 2) aparatami 3-fazowymi (7,5 modułów). Są to 
typowe aparaty wykrywające różnicę sarny prądów fazowych i prądu w 
przewodzie neutralnym N instalacji elektrycznej (rys. 3). Różnica pomiędzy 
natężeniami prądów płynących w przewodach; fazowym (L) i neutralnym (N) 
wystąpi w momencie uszkodzenia izolacji: elementów odbiornika albo 
przewodów fazowych (znajdujących się pod napięciem), względnie przewodu 
neutralnego. Upływ prądów z przewodów zasilających nastąpi na skutek jego 
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przepływu od miejsca uszkodzenia przez uziemiony przewód ochronny 
podłączony do część przewodzących, stanowiących osłony: odbiornika, a także 
sprzętu instalacyjnego (rys. 3).  

 

 
Rys 2. Wyłącznik różnicowoprądowy LIMAT 4-SD 
 

 
Rys 3. Schemat połączeń wewnętrznych wyłącznika ochronnego LIMAT 
 
Układ sumujący natężenia pola magnetycznego, pojawiającego się wokół 

przewodów (przekładnik Ferrantiego  W:  rys. 3) jest najważniejszym elementem 
wyłącznika różnicowoprądowego. Dokonuje on pomiaru prądu bezdotykowo, 
przez badanie pola magnetycznego indukowanego wokół przewodów fazowych 
wiodących prąd.  
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Wtedy, kiedy prądy w przewodach fazowych są symetryczne, nie pojawia się 
prąd w przewodzie neutralnym. Różnica natężenia prądów większa od połowy 
znamionowego natężenia prądu różnicowego powoduje odłączenie zasilania 
(napięcia) od chronionego obwodu. Wyłączniki ochronne LIMAT jak każdy 
typowy wyłącznik różnicowoprądowy oprócz głównej dźwigni służącej do jego 
załączania i wyłączania mają na przedniej części przycisk T - test służący do 
okresowego (poprzez przyciśnięcie) sprawdzania poprawności działania 
wyłącznika po jego zainstalowaniu. Po wciśnięciu przycisku T, wyłącznik 
powinien wyłączyć zasilanie zabezpieczonego obwodu. Ponowne jego 
załączenie odbywa się za pomocą umieszczonej obok dźwigni. Częstotliwość 
jego sprawdzania powinna być określona przez osobę instalującą wyłącznik 
różnicowoprądowy, gdyż zależy ona od rodzaju zabezpieczanego obiektu i 
występujących w nim warunków - temperatura, wilgoć, pył itd. 

 
 

Wyłączniki LIMAT 2- DN i LIMAT 4- DN  
 

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe LIMAT 2-DN (rys. 4) oraz LIMAT 4-
DN (rys. 5) mają zastosowanie oraz podstawowe parametry techniczne 
identyczne jak opisane powyżej wyłączniki LIMAT. . .SD. Ponadto zawierają 
dodatkowe funkcje, co czyni je aparatami bardziej funkcjonalnymi i niezbędnymi 
w zabezpieczaniu instalacji elektrycznych i ich obsługi. Tymi dodatkowymi 
funkcjami są:  
•  zadziałanie wyłącznika (wyłączenie), kiedy napięcie w chronionej sieci 
wzrośnie do ok.  270V(+/- 10V);  
•  zadziałanie wyłącznika (wyłączenie), kiedy napięcie pomiędzy przewodem N i 
PE przekroczy 45 V (+1- 10 V);  

• zadziałanie (wyłączenie), kiedy nastąpi zamiana przewodu neutralnego N z 
przewodem ochronnym PE;  
• zadziałanie (wyłączenie), kiedy nastąpi przerwanie przewodu neutralnego N 
lub ochronnego PE;  
• identyfikacja przyczyny zadziałania wyłącznika - za pomocą układu diod 
świecących  
LED.  

 
Rys. 4. Wyłącznik różnicowoprądowy LIMAT 2-DN 
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W przypadku przerwania przewodu neutralnego N sieci zasilającej (rys. 6) 

napięcie główne U2 i U3 na odbiorach Z1 i Z2 może przekroczyć napięcie 
fazowe 230 V na skutek deformacji gwiazdy napięć. W przypadku zastosowania 
w tych odbiorach wyłącznika ochronnego LIMAT — DN jako zabezpieczenia 
głównego (rys. 7), jego zadaniem jest natychmiastowe wyłączenie zasilania. 
Wyłącznik LIMAT-DN spowoduje wyłączenie zasilania, kiedy napięcie zasilające 
wzrośnie do ok. 270V bez względu na przyczynę wzrostu tego napięcia. Po tym 
zadziałaniu świeci się czerwona dioda LED sygnalizując przyczynę zadziałania 
wyłącznika.  

W przypadku wzrostu prądu różnicowego (upływu) In ponad 100 mA lub 300 
mA wyłącznik oczywiście spowoduje natychmiastowe zadziałanie, przy czym na 
przedniej części wyłącznika będzie się świecić zielona dioda LED również 
sygnalizując przyczynę zadziałania wyłącznika.  
    Wyłączniki LIMAT kontrolują również napięcie UN-PE  pomiędzy przewodem 
neutralnym i ochronnym. Napięcie to może wzrosnąć np. na skutek zmiany 
rezystancji uziemienia ochronnego (uszkodzenie). Wyłącznik LIMAT spowoduje 
wyłączenie, gdy poziom napięcia UN-PE przekroczy 45 V, a nie osiągnie poziomu 
niebezpiecznego napięcia dotyku 50 V. Po tym zadziałaniu będą się świecić obie 
diody - zielona i czerwona sygnalizując, że przyczyną zadziałania był wzrost 
napięcia UN-PE do ok. 45 V. Wyłączniki LIMAT - DN spowodują natychmiastowe 
zadziałanie (wyłączenie) w przypadku, kiedy na zasilaniu chronionego obiektu 
zamieniony zostanie przewód neutralny N z przewodem fazowym L. 

 

 
 
Rys.6 Schemat zasilania odbiorców z przerwanym przewodem neutralnym N 
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Rys. 7. Układ połączeń wyłącznika LIMAT jako wyłącznika ochronnego 

głównego 
 
Jest to popełniany czasem przez instalatorów bardzo groźny w skutkach błąd. 

W tym wypadku obie diody LED (czerwona i zielona) świecą światłem 
pulsującym identyfikując usterkę w instalacji. Również utrata ciągłości 
przewodów neutralnego N lub ochronnego PE spowoduje natychmiastowe 
zadziałanie wyłącznika LIMAT-DN oraz zostanie wskazane uszkodzenie poprzez 
świecenie się diody czerwonej światłem pulsującym.  

Opisane powyżej funkcje i zalety wyłączników ochronnych LIMAT pozwalają 
na zastosowanie ich jako wyłączniki przeciwporażeniowe główne, nadzorujące 
prawidłową pracę i bezpieczeństwo instalacji elektrycznych wg układu połączeń 
pokazanego na rys. 7.  
 

Inż. Roman Kłopocki  
ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk  
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Jak zapewnić selektywność wyłączników 
różnicowoprądowych? 

 
Jednym z podstawowych warunków wykonania poprawnie funkcjonującej 

instalacji elektrycznej jest zachowanie selektywności działania zabezpieczeń. W 
przypadku wyłączników różnicowoprądowych polega to na wyłączeniu zasilania 
jedynie w obwodzie, gdzie pojawił się prąd różnicowy przekraczający wartość 
zadziałania aparatu. W pozostałych obwodach odbiorniki powinny być stałe 
zasilane. Należy więc właściwie dobrać wyłączniki różnicowoprądowe.  

  
Zachowanie selektywności zadziałania szeregowo połączonych wyłączników 
różnicowoprądowych jest możliwe, gdy charakterystyki czasowo-prądowe 
obydwu aparatów nie mają żadnych punktów wspólnych. Zostało to dokładnie 
przedstawione na rys. 1 na przykładzie wyłącznika bezzwłocznego o prądzie 
różnicowym 30 mA i selektywnego 100 mA.  

Należy więc spełnić dwa następujące warunki:  

• charakterystyka czasowo-prądowa wyłącznika różnicowoprądowego, 
zainstalowanego najbliżej chronionego urządzenia powinna 
znajdować się poniżej charakterystyki wyłącznika „głównego”; 
  

•  wartość znamionowego prądu różnicowego In wyłącznika 
„głównego” powinna być co najmniej trzykrotnie wyższa od wartości 
znamionowej wyłącznika znajdującego się najbliżej chronionego 
urządzenia.  
 

Właśnie w celu możliwości zapewnienia selektywności pomiędzy wyłącznikami 
różnicowoprądowymi firma MOELLER wprowadziła do swojej oferty wyłączniki 
typu S — selektywne. Charakteryzują się zwłoką czasową w działaniu oraz 
prądem różnicowoprądowym o wartości 100 mA lub 300 mA. Dodatkowo takie 
aparaty cechują się zwiększoną do 3 kA wytrzymałością na udar prądowy 8/20 
μs. Dlatego można je montować na „początku” zasilania.  

Wyłączniki selektywne najczęściej montowane są w rozdzielnicach głównych, a 
bezzwłoczne w oddziałowych, tak jak pokazano to na rys. 2. Wyłączniki 
pierwszego typu (selektywne ) mogą również pełnić funkcję wyłącznika 
przeciwpożarowego.  

Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku, gdy mamy zainstalowane 
odbiorniki wprowadzające wyższe harmoniczne do instalacji, należy 
zabezpieczyć je wyłącznikami o typach przystosowanych dla tego rodzaju 
aplikacji (typ U lub B), a dodatkowo obwody te powinny zostać wydzielone z 
zabezpieczenia wyłącznikiem różnicowoprądowym typu S, tak jak pokazano to 
na rys. 3.  
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Rys. 1. Charakterystyka wyzwalania wyłączników ochronnych 
różnicowoprądowych produkcji firmy MOELLER 
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Rys. 2. Najczęstszym zastosowaniem wyłączników typu S są rozdzielnice główne 

budynków 
 

 
Rys. 3. System ochrony grupowej przy zastosowaniu urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych selektywnych (S) i bezzwłocznych lub krótkowzwłocznych 
 


