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S’utilitza en la protecció contra els efectes de les sobretensions o subtensions en instal.lacions de

baixa tensió.

Es controlen sobretensions superiors al 10% del valor nominal de la xarxa i que perduren durant

diversos cicles o permanentment. El trencament del neutre o algun defecte en la seva connexió

provoca igualment sobretensions que s’han de protegir.

L’article 16 del REBT especifica els valor màxims que han de suportar els receptors davant les

sobretensions, agrupats en quatre categories (1 kV, 2.5 KV, 4kV, 6KV).

Igualment, el ITC-BT-23 indica que les instal.lacions interiors connectades a una línia de distribució

arérea han d’estar protegides obligatòriament contra sobretensions.

Es proposen dos mètodes per dur a terme aquesta protecció:

- Mitjançant contactor o bobina de mínima (usant relé R1):

En detectar una tensió correcta s’activa un contactor que permet el pas de la línia trifàsica.

- Mitjançant interruptor automàtic amb bobina d’admissió (usant relé R2):

En detectar una tensió incorrecta es desactiva un interruptor automàtic de protecció.

Els relés s’activen per màxima entre fase-fase, entre fase-neutre i per fallada de seqüència.

Si utilitzeu un contactor o bobina de mínima, addicionalment, s’activa per mínima entre fase-fase i

fase-neutre.

El tret a la detecció de la decisió es retarda per assegurar una correcta lectura dels nivells de tensió

relacionats i evitar petites pertorbacions en la línia.

- Rapidesa de resposta, a la detecció de la decisió:

A la posada en marxa: 200 ms; Operatiu: 150 ms

- Dos modes de funcionament:

· Rearmament manual: utilitzant un interruptor automàtic i una bobina d’admissió.

· Rearmament automàtic: utilitzant únicament un contactor.

· Interruptor automàtic o contactor, en funció de l’opció escollida.

· Relé de control digital SVPQ2A001 VVV ggg * 1

En el cas de voler modificar els valors per defecte mitjançant PC, es necessita:

· Software de comunicació per a relés de control digital: deCom

· Interfície de programació CBPZ

Per als valors de detecció de les tensions màximes i / o mínimes es consideren el ± 10% del valor

nominal. Un ± 2% sobre aquests valors determinen les tensions de reposició.

Per a les temporitzacions a la detecció es considera 80 ms.

Per a les temporitzacions a la reposició es considera 5 s.

La tensió d’alimentació i de bobina auxiliar o de contactor ha de ser la mateixa i correspondre a una

de les tensions entre fases.

La bobina de l’aparell ha d’alimentar de L1-L3.

La temporització a la detecció ha de ser com a mínim de 80 ms.

El temps de posada en marxa és de 120 ms.

Àmbit d’aplicació

Normativa legal

Descripció

Ventatges

Elements

necessaris

Valors per defecte

Gammes

Precaucions

especials

En instal.lacions trifàsiques amb neutre, quan la tensió supera per excés o

per defecte els límits permesos o quan cau la línia del neutre, aquestes

situacions poden provocar danys irreparables en els equips connectats a la

mateixa.

Aquesta solució detecta aquesta situació i actua sobre uns relés per activar

els sistemes de protecció necessaris.

Nota: *1 vvv: valor de l’alimentació / ggg: valor de la gamma

TENSIÓ FASE-FASE TENSIÓ FASE-NEUTRE

MÀXIM MÍNIM MÀXIM MÍNIM

Detecció Reposició Detecció Reposició Detecció Reposició Detecció Reposició

400 + N 440 431 360 367 253 248 207 211

230 + N 253 248 207 211 146 143 120 122

      Solució!

PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS
(SEGONS ART. 16 I ICT-B-23 DEL REGLAMENT REBT)



·  SVPQ2A001 vvv ggg*1
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BOBINA
AUXILIAR

PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS
(SEGONS ART. 16 I ITC-B-23 DEL REGLAMENT REBT)

Connexionat

mitjançant contactor

Connexionat

mitjançant interruptor

automàtic

Nota: *1 vvv: valor de l’alimentació / ggg: valor de la gamma

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC

CONTACTOR
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Programació vía PC: PROCÉS

Executar deCom

Configurar l’entorn

Si l’entorn es ‘Online’ (assegureu-vos que l’aparell està connectat a l’ordinador)

· Si l’entorn es ‘Offline’

· Seleccionar l’opció ‘Buscar aparells’

· Prémer el botó ‘SVP’ (relé trifàsic amb neutre)

Editar els diferents valors en cada una de las pestanyes (General, Mode de treball
i Temporització) a les característiques d’instal·lació.

Editar els diferents valors en cada una de les pestanyes (General, Mode de treball
i Temporització) a les característiques d’instal·lació.

Per a realitzar la instal lació de la solució seguir els següents passos:

· Recomenem ‘Salvar en fitxer com...’

· Actualitzi l’aparell seleccionat mitjançant l’opció ‘Enviar dades a l’aparell’

· ‘Acceptar’ els canvis realitzats

· Seleccionar l’opció ‘Modificar’

Un cop l’aparell ha estat reconegut s’obrirà un formulari

· Seleccionar l’opció ‘Salvar en fitxer com...’

· ‘Acceptar’ els canvis realitzats

· Seleccionar l’opció ‘Modificar’

Escollir el fitxer de la solució (SVPQ2A001ggg_sobretension.dgt*2).

· Seleccionar el botó ‘Obrir’

Per a més informació referirse a l’‘Ajuda’.

Nota: *2 ggg: valor de la gamma
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