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Cechy produktów: 

• zdolność odprowadzania prądu udarowego Iimp 10/350 μs,
• iskierniki z dodatkowymi układami zapłonowymi, 

przyspieszającymi przeskok pomiędzy elektrodami iskiernika,
• zdolność gaszenia prądów następczych,
• koordynacja energetyczna z SPD typu 3,
• optyczny wskaźnik zadziałania,
• dostępne wersje dla różnych typów sieci,
• parametry techniczne odpowiadające działaniu ochrony 
dwu- lub trójstopniowej.

Zalecenia:

Niezawodny, pełny system ochrony przeciwprzepięciowej
powinien uwzględniać normy i zalecenia dotyczące:
• ochrony odgromowej obiektów budowlanych,
• rodzaju instalacji elektrycznej niskiego napięcia w obiekcie

budowlanym,
• urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej, 

w tym ich koordynacji energetycznej,
• koordynacji izolacji urządzeń elektrycznych,
• ekwipotencjalizacji (wyrównywania potencjałów) w instalacji

niskiego napięcia.

Ograniczniki przepięć

Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa
Nowoczesne urządzenia oparte na technologii iskiernikowej zapewniają zarówno wyrównanie 
potencjałów w instalacji odgromowej, jak i dwu- lub trójstopniową ochronę przed przepięciami 
za pomocą jednego urządzenia.
Ograniczniki przeciwprzepięciowe Hager zapewniają wytrzymałość na prąd udarowy do 200 kA 
(do 50 kA na biegun, impuls 10/350 μs) oraz obniżenie napięcia udarowego do wartości 1,5 kV.
Zastosowanie zamkniętych, niewydmuchowych iskierników i kompaktowa budowa urządzenia 
zapewnia oszczędność miejsca w rozdzielnicy i łatwość instalacji.
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Wskazówki
dla

profesjonalistów

Dwustopniowa ochrona 
w jednym aparacie
Parametry techniczne odpowiada-
jące działaniu ochrony dwu- 
lub trójstopniowej dla ograniczni-
ków przepięć kombinowanych 
typu 1

1

Wysoka wartość prądu
piorunowego 
Skuteczne odprowadzenie prądów
udarowych o dużej przenoszonej
energii - wartość do 50 kA 
na biegun, impuls 10/350 μs.

2

Napięciowy poziom 
ochrony
Zastosowanie elementów 
ucinających napięcie.
Obniżenie wartości napięcia 
do ≤ 1,5 kV.

3

Zdolność gaszenia
prądów następczych
Selektywna współpraca 
z bezpiecznikami – brak zbędnych
wyłączeń.4

Prawidłowa koordynacja
energetyczna
Możliwość stosowania za SPD
kombinowanym typu 1 ograniczni-
ków warystorowych typu 3. 
Dla urządzeń zainstalowanych 
≤ 5 m od ogranicznika – pełna
ochrona trójstopniowa.

5

Brak prądów upływowych 
W przypadku ograniczników 
kombinowanych typu 1 nie 
występuje zjawisko upływu prądu 
i niebezpieczeństwo zwarcia
doziemnego.
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Ograniczniki przepięć Typ 1, Typ 2, Typ 3

Ograniczniki przepięć (SPD)

chronią urządzenia i instalacje

elektryczne przed skutkami

przepięć lub jako elementy

wyrównywania potencjałów. 

Ograniczniki przepięć Typ 1 

Zamknięte, niewydmuchowe

ograniczniki wyładowania

atmosferycznego, chroniące

przed bezpośrednimi 

lub pośrednimi skutkami 

uderzeń piorunów.

Dzięki swojej konstrukcji mogą

być instalowane również 

w obszarze przedlicznikowym.

Ograniczniki przepięć Typ 2 

Chronią urządzenia i instalacje

odbiorcze przed skutkami 

przepięć atmosferycznych 

indukowanych oraz przepięć 

łączeniowych. Instalowane mogą

być za ogranicznikami typu 1,

przy zachowaniu odległości

przewodów pomiędzy nimi 

> 15 m lub z zastosowaniem

indukcyjności odsprzęgających.

Ograniczniki przepięć Typ 3 

Ograniczniki obniżające napięcie

resztkowe do wartości poniżej

1,25 / 1,5 kV, stosowane jako

końcowe elementy ochrony

przeciwprzepięciowej. 

Instalowane w pobliżu 

szczególnie chronionych 

urządzeń lub instalacji 

końcowych.

Dane techniczne, strona 12.64

Opis Prąd udarowy Napięciowy Ilość Opak. Nr kat.

Iimp (10/350 s) poziom modułów

ochrony Up

SP937

SPN517

SPN417

SP202N

SP202N

Ograniczniki przepięć iskiernikowe Typ 1

1-biegunowy

3-biegunowy

1-biegunowy

dla N-PE w sieci TT

SP120

SP320

SP150

50 kA

100 kA

100 kA

≤ 4 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

2

6

2

1

1

1

Opis Indukcyjność Rezystancja Ilość Opak. Nr kat.

modułów

Indukcyjność odsprzęgająca

1-biegunowa 35 A

1-biegunowa 63 A

SP936

SP937

15 μH ±20 %

15 μH ±20 %

4 

2 

2

4

1

1

Opis Znamionowy prąd Największy prąd Napięciowy Ilość Opak. Nr kat.

wyładowczy wyładowczy poziom mod.

In (8/20 s) Imax (8/20 s) ochrony Up

Ograniczniki przepięć warystorowe Typ 2 

z wymiennymi modułami

1-biegunowy ze stykiem FM

dla sieci IT

1-biegunowy

1-biegunowy ze stykiem FM

1-biegunowy gazowy

dla N-PE w sieci TT

3-biegunowy

3-biegunowy ze stykiem FM

3-biegunowy

dla sieci IT

3-biegunowy ze stykiem FM

dla sieci IT

4-biegunowy

dla sieci TN-S

4-biegunowy ze stykiem FM

dla sieci TN-S

4-biegunowy

dla sieci TT

4-biegunowy ze stykiem FM

dla sieci TT

Moduły wymienne do ograniczników przepięć Typu 2

Moduł wymienny 1-biegunowy

dla sieci IT

Moduł wymienny 1-biegunowy

Moduł wymienny 1-biegunowy

dla N-PE w sieci TT

Ograniczniki przepięć warystorowe Typ 3

L+N+PE, ze wskazaniem 

stanu pracy

dla sieci TN/TT

SPN113

SPN115

SPN117

SPN118

SPN315

SPN317

SPN513

SPN517

SPN415

SPN417

SPN418

SPN419

SPN013

SPN015

SPN018

SP202N

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

3 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

5 kA

≤ 2 kV

≤ 1,25 kV

≤ 1,25 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,25 kV

≤ 1,25 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 1,25 kV

≤ 1,25 kV

≤ 1,25 kV L/PE

≤ 1,5 kV N/PE

≤ 2 kV

≤ 1,25 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV L/N

≤ 1,5 kV L(N)/PE

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zgodność z normą:

PN-EN 61643-11
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Ograniczniki przepięć kombinowane Typ 1*

Nowoczesne, kompletne ogra-

niczniki kombinowane (hybrydo-

we) o zaawansowanej budowie:

• zastosowana technologia

iskiernikowa, zapewniająca

ochronę instalacji i urządzeń

przed zagrożeniami pochodzą-

cymi od bezpośrednich lub bli-

skich wyładowań atmosferycz-

nych, przepięć atmosferycz-

nych indukowanych oraz prze-

pięć łączeniowych,

• parametry techniczne odpo-

wiadające działaniu ochrony 

dwustopniowej (1+2, dawniej

B+C),

• koordynacja energetyczna

umożliwiająca ochronę 

trójstopniową dla urządzeń

końcowych w odległości 

≤ 5 m,

• spełnienie wymagań III i IV

klasy ochrony odgromowej,

• napięciowy poziom ochrony 

≤ 1,5 kV,

• wytrzymałość na prąd udarowy

do 50 kA,

• zdolność gaszenia prądu 

następczego do 50 kAeff,

• selektywność z bezpiecznikami

o niewielkich prądach znamio-

nowych (brak zbędnych 

zadziałań wkładki bezpieczni-

kowej),

• przeznaczone dla różnych

typów sieci (TN-S, TN-C, TT).

Zgodność z normą:

PN-EN 61643-11

Dane techniczne, strona 12.64

* Urządzenia wykonane w technologii iskiernikowej, zawierające elementy ucinające napięcie.

Parametry techniczne odpowiadające działaniu ochrony dwustopniowej (typ 1 + typ 2 urządzeń SPD)

przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć łączeniowych.

SPN801

SPN800R

SPN080

SPA201

SPA400

SPA401

Opis Znamionowy prąd Prąd udarowy Prąd udarowy Napięciowy Ilość Opak. Nr kat.

wyładowczy Iimp (10/350 s) Itotal (10/350 s) poziom mod.

In (8/20 s) ochrony Up

Ograniczniki przepięć kombinowane (hybrydowe) 

z wymiennymi modułami Typ 1 

3-biegunowy

dla sieci TN-C

4-biegunowy

dla sieci TN-S

4-biegunowy

dla sieci TT

Ograniczniki przepięć kombinowane (hybrydowe) 

z wymiennymi modułami i stykiem sygnalizacyjnym Typ 1

3-biegunowy

dla sieci TN-C

4-biegunowy

dla sieci TN-S

4-biegunowy

dla sieci TT

Moduły wymienne do ograniczników przepięć SPN80xx

Moduł wymienny 

do SPN80xx

Moduł wymienny 

do SPN802x

(tylko dla N-PE)

Ograniczniki przepięć kombinowane (hybrydowe) 

z niewymiennymi modułami (monoblok) Typ 1

2-biegunowy

dla sieci TN-S / TT, 

ze wskaźnikiem

zadziałania

3-biegunowy

dla sieci TN-C, 

ze wskaźnikiem

zadziałania

4-biegunowy

dla sieci TN-S / TT, 

ze wskaźnikiem

zadziałania

SPN800

SPN801

SPN802

SPN800R

SPN801R

SPN802R

SPN080

SPN080N

SPA201

SPA400

SPA401

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

12,5 / 25 kA

12,5 kA

12,5 / 50 kA

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

12,5 / 25 kA

12,5 kA

12,5 / 50 kA

75 kA

100 kA

100 kA

75 kA

100 kA

100 kA

75 kA

25 kA

25 kA

37,5 kA

50 kA

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

≤ 1,5 kV

6

8

8

6

8

8

6

8

2

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


