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Oblúkové ochrany (AFDD) sa úspešne používajú v Spojených štátoch 
už od roku 2002, odkedy sa musia povinne inštalovať v spálňach. 
V súčasnosti prebieha vývoj podobných zariadení aj pre ostatné 
krajiny.

V prípade vzniku nebezpečného elektrického oblúka AFDD 
automaticky odpojí napájanie skôr, ako sa požiar stihne rozšíriť.

AFDD sú kompaktné a umožňujú jednoduchú inštaláciu do domových 
a komerčných elektrických rozvádzačov spoločne s inými ochrannými 
prístrojmi.

Zariadenia, ktoré sa bežne inštalujú do 
rozvádzačov, nedetekujú oblúkové poruchy.

Viete, že ...

Oblúkové ochrany  
pre vyššiu bezpečnosť

Každý rok spôsobí elektroinštalácia v Európe 75 000 požiarov?

•  200 mŕtvych ročne: 3-krát viac ako počet usmrtení spôsobených 
elektrickým prúdom .

•  2000 zranených ročne, z ktorých niektorí majú trvalé a vážne následky .

•  Vysoká finančná záťaž: milióny eur vynaložených na zdravotnú 
starostlivosť a škody na majetku .

Často sa spätne zistí, že ohniskom požiaru  
bol elektrický oblúk.
• 84 % požiarov vznikne v obytných budovách .

•  Jednou z hlavných príčin je neopatrnosť pri používaní elektrických 
spotrebičov:  
Nesprávne použitie zástrčiek a zásuviek, preťaženie predlžovacích 
šnúr, poškodenie izolácie káblov, nesprávna údržba alebo zastaralá 
elektroinštalácia a zariadenia .

• 70 % smrteľných požiarov nastáva v noci .

Následky:

Doma:
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Každý rok spôsobí elektroinštalácia v Európe 75 000 požiarov?
Čo je elektrický oblúk? 
Elektrický oblúk je výboj elektrického prúdu v poškodenej izolácii.
Elektrické oblúky sa môžu objaviť:

Šnúry pritlačené 
nábytkom

Poškodenie 
svorky kábla

Opotrebovaná alebo 
poškodená izolácia

Neúmyselné 
poškodenie 
káblov, 
napríklad 
vrtačkou

Elektrické oblúky môžu byť 
spôsobené zástrčkami, 
ktoré sú nesprávne zasunuté 
do zásuviek .

Starnúca 
inštalácia

Ako vznikajú elektrické oblúky?

• medzi dvoma časťami 
jedného vodiča (sériový oblúk)

• medzi dvoma rôznymi 
vodičmi (paralelný oblúk)

Elektrický oblúk uvoľňuje energiu a teplo – s teplotou až niekoľko tisíc stupňov Celzia . Elektrický oblúk môže 
zapáliť okolitý materiál a spôsobiť požiar .

5
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Ochrana / Ochrana obvodov
Istič s oblúkovou ochranou iDPN N Arc 

IEC 60898-1 
Ističe určené na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií.

IEC/EN 62606
Všeobecné požiadavky pre nadprúdové ochrany.

Katalógové čísla
iDPN N Arc 6000  
Oblúková ochrana (AFDD)  
podľa IEC/EN 62606

Šírka v 9 mm 
moduloch

1P+N Char. B Char. C

D
B

40
62

03

A
FD

Men. 
prúd 
(In)

6 A - A9FDB606 4

10 A A9FDB7610 A9FDB610
13 A A9FDB7613 A9FDB613
16 A A9FDB7616 A9FDB616
20 A - A9FDB620
25 A - A9FDB625

Pracovné napätie 230/240 V AC
Pracovná frekvencia 50 Hz

Pripojenie 

D
B

40
61

99 Uťahovací 
moment

Čisto medené káble
Plné Zlanené alebo 

s koncovkou

2 N.m 1 x 1 až 16 mm2

2 x 1 až 2,5 mm2
1 x 1 až 10 mm2

2 x 1 až 2,5 mm2

6,5 mm
14 mm

PZ2

iDPN N Arc je oblúková ochrana s ochranou 
proti nadprúdu a skratu, ktorá je určená na 
obmedzenie rizika vzniku požiaru 
spôsobeného elektrinou.
Nepretržite monitoruje rad elektrických 
parametrov a detekuje prítomnosť elektrických 
oblúkov, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Izoluje 
príslušný obvod, a tak zabraňuje šíreniu ohňa.

Európska norma IEC 60364- 4-42 odporúča 
použiť AFDD na ochranu proti elektrickým 
oblúkom v koncových obvodoch:
•  na miestach určených na spánok (napr. 

hotely, opatrovateľské zariadenia, spálne 
v obytných domoch)

•  na miestach s rizikom požiaru z dôvodu 
výskytu veľkého množstvo horľavého 
materiálu (napr. stodoly, drevospracujúce 
dielne, sklady s horľavým materiálom)

•  na miestach s horľavými stavebnými 
materiálmi (napr. drevené budovy)

•  v budovách s rizikom šírenia požiaru (napr. 
výškové budovy)

•  na miestach s nenahraditeľnými predmetmi 
(napr. múzeá).

Použitie inštalácie iDPN N Arc sa dôrazne 
odporúča konkrétne na ochranu obvodov 
s najvyšším rizikom vzniku požiaru ako 
napríklad:
• nechránené voľné káble (riziko poškodenia)
• vonkajšie káble (väčšie riziko opotrebovania)
•  nechránené káble v odlúčených oblastiach 

(napr. skladisko)
•  staršie, opotrebované elektroinštalácie alebo 

elektroinštalácie s neprístupnými 
rozvodnicami.

Zariadenie iDPN N ARC sa nesmie inštalovať  
do obvodov s vysokými nárokmi na kontinuitu 
prevádzky.

Zariadenie iDPN N Arc nie je kompatibilné 
s predpismi ATEX

 b iARC monitoruje elektrické oblúky v kábloch a spojoch, ktoré by mohli spôsobiť 
požiar. Výskyt týchto oblúkov môže byť spôsobený lokálnym opotrebovaním kábla 
alebo uvoľnením spoja.

 b Je určený hlavne pre tri typy situácií, ktoré môžu spôsobiť požiar:
 v paralelný oblúk: problém izolácie medzi dvoma živými (pracovnými) vodičmi, 

ktorého výsledkom je odporový skrat, ktorý je príliš malý na to, aby ho dokázal 
detekovať istič, a zároveň nejde o zvodový prúd, ktorý by dokázal detekovať prúdový 
chránič.

 v sériový oblúk: poškodený vodič alebo spoj, ktorý spôsobí prechod časti prúdu 
 v cez izoláciu, ktorá zuhoľnatela v dôsledku vysokej teploty,
 v prehriatie elektronických komponentov v záťažiach, ktoré sú niekoľko sekúnd 

vystavené prepätiu.

 b Kombinácia nasledujúcich funkcií:
 v ochrana obvodov pred nadprúdom a skratom (funkcia ističa),
 v požiarna ochrana prostredníctvom detekcie abnormálnych elektrických oblúkov, 
 v ochrana proti vzplanutiu záťaže vplyvom pomalého prepätia (prepätie siete),
 v indikácia spustenia z dôvodu požiarneho nebezpečenstva pomocou indikátora na 

čelnom paneli,
 v automatická diagnostika stlačením testovacieho tlačidla,
 v pozitívna indikácia rozpojenia (zelený pásik).

 b iDPN N Arc sa inštaluje  na miesto koncového ochranného zariadenia obvodu.

P
B

11
56

31
-5

0

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46
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Zaklapnutie na lištu DIN 35 mm

Ľubovoľná montážna poloha.

Hmotnosť (g)
Istič s oblúkovou ochranou
Typ iDPN N Arc

1P+N 198

IP20

Rozmery (mm)

D
B

40
61

97

 

36

81

6

5.5 44

5

72

45

16

IP40

Technické údaje
Hlavné vlastnosti 

Čas vybavenia/prúd el. 
oblúka pri Un = 230 VAC
(podľa IEC/EN 62606)

Prúd el. oblúka 2,5 A 5 A 10 A 16 A 25 A
Max. pracovný čas 1 s 0,5 s 0,25 s 0,15 s 0,14 s

Vypínací čas prepätia  
(prerušenie nulového vodiča)

400 V AC, 200 ms

Izolačné napätie (Ui) 400 V AC
Stupeň znečistenia 2
Menovité impulzné výdržné napätie (Uimp) 4 kV
Kategória prepätia III
Trieda obmedzenia 3
Tepelná spúšť Referenčná teplota 30 °C
Magnetická spúšť Charakteristika B Od 3 do 5 In

Charakteristika C Od 5 do 10 In
Menovitá vypínacia schopnosť (Icn) 6 000 A
Ďalšie vlastnosti 

Stupeň ochrany Samotné zariadenie IP20
Zariadenie 
v modulárnom 
rozvádzači

IP40
Trieda izolácie II

Životnosť (Zap. – Vyp.) Elektrická y 20 A 20 000 cyklov 
25 A 10 000 cyklov

Mechanická 20 000 cyklov 
Prevádzková teplota -25 °C až +60 °C
Teplota skladovania -40 °C až +85 °C
Tropikalizácia  
(podľa IEC/EN 62606)

Závažnosť B (podľa IEC 60068-2-30)  
28 dní

P
B

11
56

31
-5

0
D

B
12

33
10

D
B

12
33

12
D

B
12

33
14

Pozitívne indikácie rozpojenia
 b Zelený prúžok na páčke indikuje, že všetky 

póly sú rozpojené. 

Testovacie tlačidlo
 b Určené na automatickú diagnostiku

Červený štvorec na indikáciu
 b Indikácia požiarneho nebezpečenstva 

„červeným“ indikátorom stavu.

Ochrana / Ochrana obvodov
Istič s oblúkovou ochranou iDPN N Arc 
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Ochrana / Ochrana obvodov
Oblúková ochrana iARC 

IEC/EN 62606 (Európa)
Všeobecné požiadavky pre oblúkové ochrany.

Katalógové čísla
iARC
Oblúková ochrana (AFDD)  
podľa IEC/EN 62606

Šírka v 9 mm 
moduloch

1P+N

D
B

40
62

04

A
FD

Men. prúd 
(In)

25 A A9FDD225 4

Pracovné napätie 230 V AC
Pracovná frekvencia 50 Hz

Pripojenie 

D
B

40
61

99 Uťahovací 
moment

Čisto medené káble
Plné Zlanené alebo 

s koncovkou

2 N.m 1 x 1 až 16 mm2

2 x 1 až 2,5 mm2
1 x 1 až 10 mm2

2 x 1 až 2,5 mm2

6,5 mm
14 mm

PZ2

iARC je oblúková ochrana určená na 
obmedzenie rizika vzniku požiaru 
spôsobeného elektrinou.
Nepretržite monitoruje rad elektrických 
parametrov a detekuje prítomnosť elektrických 
oblúkov, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Izoluje 
príslušný obvod, a tak zabraňuje šíreniu ohňa.

Európska norma IEC 60364- 4-42 odporúča 
použitie AFDD na ochranu proti elektrickým 
oblúkom v koncových obvodoch:
•  na miestach určených na spánok  

(napr. hotely, opatrovateľské zariadenia, 
spálne v obytných domoch).

•  na miestach s rizikom požiaru z dôvodu 
výskytu veľkého množstvo horľavého 
materiálu (napr. stodoly, drevospracujúce 
dielne, sklady s horľavým materiálom)

•  na miestach s horľavými stavebnými 
materiálmi (napr. drevené budovy)

•  v budovách s rizikom šírenia požiaru  
(napr. výškové budovy)

•  na miestach s nenahraditeľnými predmetmi 
(napr. múzeá).

Použitie inštalácie iArc sa dôrazne odporúča 
konkrétne na ochranu obvodov s najvyšším 
rizikom vzniku požiaru ako napríklad:
• nechránené voľné káble (riziko poškodenia)
• vonkajšie káble (väčšie riziko opotrebovania)
•  nechránené káble v odlúčených oblastiach 

(napr. skladisko)
•  staršie, opotrebované elektroinštalácie alebo 

elektroinštalácie s neprístupnými rozvodnými 
krabicami.

Zariadenie iARC sa nesmie inštalovať do 
obvodov s vysokými nárokmi na kontinuitu 
prevádzky.
Zariadenie ARC nie je kompatibilné s predpismi 
ATEX.

 b iARC monitoruje elektrické oblúky v kábloch a spojoch, ktoré by mohli spôsobiť 
požiar. Výskyt týchto oblúkov môže byť spôsobený lokálnym opotrebovaním kábla 
alebo uvoľnením spoja.

 b Je určený hlavne pre tri typy situácií, ktoré môžu spôsobiť požiar:
 v paralelný oblúk:  problém izolácie medzi dvoma živými (pracovnými) vodičmi, 

ktorého výsledkom je odporový skrat, ktorý je príliš malý na to, aby ho dokázal 
detekovať istič, a zároveň nejde o zvodový prúd, ktorý by dokázal detekovať prúdový 
chránič.

 v sériový oblúk: poškodený vodič alebo spoj, ktorý spôsobí prechod časti prúdu 
cez izoláciu, ktorá zuhoľnatela v dôsledku vysokej teploty,

 v prehriatie elektronických komponentov v záťažiach, ktoré sú na niekoľko sekúnd 
vystavené prepätiu.

 b Kombinácia nasledujúcich funkcií:
 v požiarna ochrana prostredníctvom detekcie abnormálnych elektrických oblúkov, 
 v ochrana proti vzplanutiu záťaže vplyvom pomalého prepätia (prepätie siete),
 v indikácia spustenia z dôvodu požiarneho nebezpečenstva pomocou indikátora na 

čelnom paneli,
 v automatická diagnostika stlačením testovacieho tlačidla,
 v pozitívna indikácia rozpojenia (zelený pásik).

 b Inštaluje sa v sérii s max. 25 A ističmi, zaisťuje ochranu medzi fázou a nulovým 
vodičom a medzi fázami, pri plnej koordinácii za podmienok skratu až do menovitej 
vypínacej schopnosti (Icn) 10 000 A.

P
B

11
12

22
-5

0

D
B

12
29

45

D
B

12
29

46
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Zaklapnutie na lištu DIN 35 mm.

Ľubovoľná montážna poloha

Hmotnosť (g)
Oblúková ochrana 
Typ iARC

1P+N 198

IP20

Rozmery (mm)

D
B

40
61

97

 

36

81

6

5.5 44

5

72

45

16

IP40

Technické údaje
Hlavné vlastnosti 

Vypínací čas/prúd el. 
oblúka pri Un = 230 VAC
(podľa IEC/EN 62606)

Prúd el. oblúka 2,5 A 5 A 10 A 16 A 25 A
Max. pracovný čas 1 s 0,5 s 0,25 s 0,15 s 0,14 s

Vypínací čas prepätia  
(prerušenie nulového vodiča)

400 V AC, 200 ms

Izolačné napätie (Ui) 400 V AC
Stupeň znečistenia 2
Menovité impulzné výdržné napätie (Uimp) 4 kV
Menovitá zapínacia a vypínacia schopnosť (Im) 500 A
Kategória prepätia III
Koordinácia  
s predradeným ističom

Max. men. prúd 25 A 
Charakteristika B alebo C
Men. vypínacia 
schopnosť (Icn)

Až do 10 000 A

Ďalšie vlastnosti 
Stupeň ochrany Samotné zariadenie IP20

Zariadenie 
v modulárnom 
rozvádzači

IP40
Trieda izolácie II

Životnosť (Zap. – Vyp.) Elektrická y 20 A 20 000 cyklov 
25 A 10 000 cyklov

Mechanická 20 000 cyklov 
Prevádzková teplota -25 °C až +60 °C
Teplota skladovania -40 °C až +85 °C
Tropikalizácia  
(podľa IEC/EN 62606)

Závažnosť B (podľa IEC 60068-2-30)  
28 dní

Pozitívne indikácie rozpojenia
 b Zelený prúžok na páčke indikuje, že všetky 

póly sú rozpojené. 

Testovacie tlačidlo
 b Určené na automatickú diagnostiku

Červený štvorec na indikáciu
 b Indikácia požiarneho nebezpečenstva 

„červeným“ indikátorom stavu.

P
B

11
12

22
-5

0
D

B
12

33
10

D
B

12
33

12
D

B
12

33
14

Ochrana / Ochrana obvodov
Oblúková ochrana iARC 
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Elektrické príslušenstvo pre AFDD

Signalizácia
Príslušenstvo OF SD OF+SD/OF OF+SD24
Typ Pomocný kontakt 

Zap/Vyp 
Kontakt signaliz. 
vyp. poruchou

Dvojitý vyp/zap alebo 
poruchový signaliz. kontakt

Dvojitý vyp/zap  
a poruchový sig. kontakt

Funkcia 
b Prepínací kontakt 
signalizujúci „vypnutú“ 
a „zapnutú“ polohu 
priradeného ističa

b Prepínací kontakt 
signalizujúci polohu 
ističa v závislosti od:
v elektrickej poruchy
v aktivovania vypínacej 
cievky

b pomocný kontakt OF/SD+OF  
je produkt 2 v 1: prostredníctvom 
mechanického prepínača poskytuje 
dva kontakty, OF+SD alebo OF+OF

b Dvojitý prepínací kontakt, ktorý 
umožňuje posielanie informácie 
priradeného prístroja prostredníctvom 
Acti 9 Smartlink alebo 
programovateľného kontroléra: 
v elektrickej poruchy
aktivovania vypínacej cievky
v „vypnutú“ alebo „zapnutú“ polohu 
priradeného prístroja

d Nekompatibilný s 
prúdovými chráničmi 
ID, použite OF+SD/OF  
namiesto SD

Schémy zapojenia

OF poloha SD poloha
Využitie  

b Diaľkové 
signalizovanie polohy 
priradeného ističa

b Diaľkové 
signalizovanie vypnutia 
priradeného ističa 
poruchou

b Diaľkové signalizovanie polohy  
a / alebo vypnutia priradeného ističa 
poruchou

b Diaľkové signalizovanie polohy 
a vypnutia priradeného ističa poruchou

Katalógové čísla A9N26924 A9N26927 A9N26929 A9N26899

Technický popis
Menovité napätie  
(Ue)

V AC 24…415 24…415 24…415 –
V DC 24…130 24…130 24…130 24

Pracovná 
frekvencia

Hz 50/60 50/60 50/60 –

Mechanický indikátor stavu – Na čele Na čele Na čele
Funkcia test  Na čele Na čele Na čele Na páke
Šírka v moduloch (18mm) 0,5 0,5 0,5 0,5
Pracovný prúd 2 mA mini, 6 A maxi
Počet kontaktov 1 NO/NC

NO => Zap
NC => Vyp

1 NO/NC
NO => Zap
NC => Vyp

1 NO/NC + 1 NO/NC
NO => Zap
NC => Vyp

1 NO + 1 NC
NO => Zap
NC => Vyp

Pracovná teplota °C -25…+50 -25…+50 -25…+50 -25…+60
Teplota 
skladovania

°C -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

Normy
IEC/EN 60947-1 – – – –
IEC/EN 60947-5-1 b b b b CEI 60947-5-4
EN 60947-2 – – – –
EN 62019-2(1) b b b –
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Hrebeňové prepojovací lišty

Koncovky
 b nezbytné pre zaistenie správne 

izolácie lišty

Konektory
 b pre napájanie 

hebeňových lišt

Krytky zubov
 b volné zuby (piny) izolujte

IEC 60439-1

Acti 9 AFDD 9mm póly, dělitelné
Počet pólov 1P + N 3P + N

N L N N NL1 L2 L3
Počet 18mm modulov 12 18 24 48 12 18 24 48
Dodávané 
príslušenstvo

Krytky zubů
(pro 3 moduly 18 mm)

1 1 2 - 1 1 2 -

Koncovky 4 4 4 - 4 4 4 -
Katalogové čísla 21501 19512 21503 21089 21505 19516 21507 21093

Príslušenstvo
Počet pólov 1P + N 3P + N

Koncovky Kryty zubov (3 x 18 mm modul) Kryty zubov (1 x 18 mm modul) Konektory (šedé)
Sada (ks) 40 12 10 4
Katalogové čísla 021094 021095 021096 010405 021098

9 mm

Technický popis
Pracovný prúd pri 40°C (Ie) 80 A
Zkratový prúd (Isc) Kompatibilné s vypínaciou schopnosťou ističov Schneider Electric
Menovité pracovné napätie (Ui) 440 V AC
Pracovné napätie (Ue) 230 V AC (P + N) - 400 V AC (3P + N)
Krytie IP20
Stupeň znečistenia 3
Požárna odolnosť IEC 695-2-1 Samozhášacia 960°C 30 s
Farba RAL 7035
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