
 

Teknologi for å beskytte  
det som betyr noe
Vern som beskytter lavspenningsinstallasjoner  
i bolig og næringsbygg

AFDD+
Brosjyre over sortimentet



Både mennesker, eiendeler, 
fast eiendom og ting som 
betyr noe for deg. Du kan 
beskytte dem alle med EATON 
elektriske sikkerhetssystemer 
for lavspenningsinstallasjoner  
i boliger og næringsbygg.
EATON tilbyr beskyttelsesanordninger som beskytter mot alle typer feilstrømmer. 

Beskytt mot kortslutning og overbelastning med en EATON automatsikring (MCB). Beskytt mot 
jordfeilstrøm – for å forhindre elektrisk støt – med en EATON jordfeilbryter (RCCB). Eller kombiner 
begge funksjonene i en EATON jordfeilbryter med automatsikring (RCBO). 

Nå leverer Eaton også avansert beskyttelse i sluttkursen i form av gjenkjenning av lysbuefeil  
i RCBO-funksjonaliteten, i en revolusjonerende alt-i-ett-enhet for deteksjon av lysbuefeil (AFDD+).

Ytterligere digitale funksjoner øker følsomheten og robustheten i vernene samt tilgjengeligheten til 
installasjoner og systemer. 

EATONs sortiment av vern har alt du trenger for å beskytte det som betyr noe.
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Typer av feil
Følgende typer feil kan føre til fare for personer 
og utstyr.

Overstrømmer

En liten økning i strømmen som 
ikke umiddelbart ødelegger 
ledningen, men som resulterer 
i termisk overbelastning over 
tid. Kan øke over et tidsrom 
eller umiddelbart øke til en  
høy strøm. 

Kortslutningsstrømmer

Feil med svært lav impedans  
og meget høy strøm som  
kan være opptil 20 ganger 
normal strøm. 

Jordfeilstrøm

Feil med høy eller lav 
impedans mellom fase og 
jord. De kan føre til svært 
små lekkasjestrømmer og 
feilstrømmer, enten mye lavere 
enn normal strøm eller med 
svært høy strøm. 

Lysbuefeil

Oppstår vanligvis ved nominell 
strøm eller like under, og er 
derfor vanskelig å oppdage. 
Små lysbuer kan vokse over tid  
etter som isolasjonen blir stadig 
mer skadet. Kjennetegnet ved  
høyfrekvent støy og utkoblinger 
av feilstrøm nær null kryssing 
av den drivende spenningen.

Serielle lysbuefeil – det 
vanligste. Oppstår fra en feil 
mellom fase og nøytral. Kun 
påviselig med AFDD+ .

Parallelle buefeil – Oppstår av 
en feil mellom fase og nøytral. 
Samlet strøm i kursen øker 
avhengig av lastimpedans og 
feilimpedans. 

Typiske årsaker

Avkuttede eller klemte ledninger som fører til en lysbue som 
kontinuerlig eller av og til svir og skader isolasjonen.
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Typiske årsaker

•  Isolasjonsfeil

•  Forbindelse mellom faser

•  Forbindelse mellom fase  
og nøytral 

Typiske årsaker

•  Fase og nøytral kortslutter 
over svært lav impedans på 
grunn av:

•  Isolasjonsbrudd 

•  Mekanisk skade  
på ledninger 

•  Vann

Typiske årsaker

•  Endringer i isolasjon og 
isolasjonsmotstand på  
grunn v:

•  Luftfuktighet 

•  Aldring 

•  Mekanisk belastning 

•  Støv 

•  Smuss osv.



Virkninger av feil
Tap av energi

Vanligvis forårsaket av svært høye overstrømmer som ødelegger 
ledninger, installasjonsutstyr eller samleskinner. Automatsikringer 
(MCBs) er laget for å beskytte ledninger mot kortslutning og 
overbelastninger i lavspenningsinstallasjoner i boliger.

Tap av liv, eiendom og eiendeler

Elektrisitet er en velkjent antenningskilde som 
kan gi mange brannfarer. Mange feilstrømmer er 
detekterbare, men serielle og parallelle lysbuefeil 
var ikke detekterbare før oppfinnelsen av AFDD. 

Elektrisk støt kan forårsake dødelige skader 
og tap av liv. Jordfeilvern er den viktigste 
innretningene for beskyttelse mot elektrisk  
støt. Vern som kan oppdage og koble fra 
høyfrekvente feilstrømmer, blir stadig viktigere, 
siden elektroniske enheter med integrerte 
elektroniske omformere blir vanligere. 

Kombinert med digital teknologi for deteksjon  
av lysbuer minimerer EATON AFDD+ risikoen 
for brannfare forårsaket av elektrisitet og gir 
beskyttelse dersom belastningsstrømmen blir 
mindre, eiendom, eiendeler og tap av liv.

90%
AV BRANNER I  
EU SKJER  
I BYGNINGER

PERSONER BLIR DREPT AV 
BRANN I EUROPA HVERT ÅR

11 PER DAG

70 000
PERSONER BLIR INNLAGT 
SYKEHUS I EUROPA 
HVERT ÅR PÅ GRUNN AV 
ALVORLIGE BRANNSKADER

I EUROPA SKYLDES MER  
ENN 25 % AV BRANNENE  
ELEKTRISK FEIL
KILDE: GENEVA ASSOCIATION, RISK AND INSURANCE ECONOMICS

€ 126 000 000 000
GÅR TAPT I BRANNSKADER HVERT ÅR (1 % AV EUROPEISK BNP!) KILDE: BRANNSIKKERHET I EUROPA

2 000 000
BRANNER RAPPORTERT I EUROPA HVERT ÅR
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Hvordan vern har utviklet seg
Det var i 1957 at F&G (som senere ble en del 
av Eaton) tok patent på sin første jordfeilbryter. 
Nå, 60 år senere, er Eatons lysbuevern den 
nyeste utviklingen i et stadig voksende utvalg av 
vernløsninger fra Eaton. 

Automatsikring (MCB)

Avkorting av lastbanen via en feil med meget lav impedans er en vanlig feilårsak. Automatsikringer 
hindrer dette problemet ved å oppdage den høye feilstrømmen og raskt frakoble den. 
Automatsikringer kombinerer strømavhengig overbelastningsbeskyttelse med svært rask, uavhengig 
kortslutningsbeskyttelse.

Jordfeilbryter (RCCB)

Jordfeilstrømmer utgjør alvorlige farer for mennesker og kan forårsake hjerteflimmer. Jordfeilbrytere 
oppdager asymmetriske og ubalanserte feilstrømmer og kobler fra kursen. Jordfeilbrytere beskytter 
mot elektrisk støt og gir en svært grunnleggende brannbeskyttelse. Digitale jordfeilbrytere ble 
introdusert i 2009 og inneholder ytterligere sikkerhetsfunksjoner og høyere funksjonalitet.

Jordfeilbryter med automatsikring (RCBO)

Jordfeilbrytere med automatsikring gir beskyttelse mot høye kortslutningsstrømmer og beskyttelse 
mot elektriske støt forårsaket av lekkasjestrømmer i et utstyr for å øke sikkerheten.

Lysbuevern (AFDD+)

En ny enhet som kombinerer kortslutnings- og feilstrømbeskyttelse fra jordfeilbrytere med 
automatsikring og en lysbuedetekteringsenhet, den neste generasjonen av detekteringsteknologi. 
AFDD+ bruker en algoritme i den integrerte elektroniske kretsen for å sikre sensitiv gjenkjenning av 
feilstrømmer, noe som indikerer tilstedeværelse av farlige lysbuefeil. 

1957 2016
PATENT PÅ  
RCCB-JORDBRYTER  
MED AUTOMATSI-
KRING

JORDFEILBRYTER AFDD+DIGITAL JORDFEIL-
BRYTER MED  
AUTOMATSIKRING

2 000 000
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Det neste produktet i  
utviklingen av beskyttelse
EATON AFDD+ er ikke bare  
utvikling av enheter som allerede  
finnes. Det er neste skritt i utviklingen  
av vern som også inkluderer  
fordelene ved digitalisering.

Grunnleggende 
brannbeskyttelse

Grunnleggende 
brannbeskyttelse Økt brannbeskyttelse Forbedret  

brannbeskyttelse

- Støtbeskyttelse Støtbeskyttelse Støtbeskyttelse

AFDD+

JORDFEILBRYTER Lysbuevern

AUTOMATSIKRING JORDFEILBRYTER OG 
AUTOMATSIKRING RCCB Jordfeilvern Jordfeilvern

Kortslutnings-  
og overbelastningsvern Jordfeilvern Kortslutnings-  

og overbelastningsvern
Kortslutnings-  

og overbelastningsvern

  FUNKSJONALITET

 B
E

S
K

Y
T

T
E

LS
E

Et komplett utvalg av enheter som gir beskyttelse for mennesker, eiendom og 
eiendeler og som utgjør det neste trinnet innen beskyttelse – forebygging av 
elektrisk antente branner forårsaket av serielle og parallelle lysbuer.

Mennesker

Bruk av elektrisitet og drift av elektrisk installasjon skal ikke medføre noen risiko 
for mennesker eller eiendom. Ved kontinuerlig utvikling av nye og innovative 
beskyttelsesanordninger forsøker EATON å beskytte menneskers liv.

Eiendom og eiendeler

Eiendom og andre eiendeler krever beskyttelse mot elektrisk antente branner for  
å unngå skade, tap og økonomiske konsekvenser.
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Overstrømmer kan forårsake farlig spredning  
av høy strøm gjennom ledningen, noe som 
fører til oppvarming og skader. Automatsikringer 
(MCBs) kombinerer relativt langsom, 
strømavhengig overbelastningsbeskyttelse 
og meget rask, strømuavhengig 
kortslutningsbeskyttelse. 

Automatsikring 
(MCBs)
Automatsikring (MCBs) brukes i 
nesten alle elektriske installasjoner 
for å beskytte mot kortslutninger 
og overbelastninger. 

Kjernen i 
automatsikringen 
(MCB): Strømmen 
stanses i 
slukkekammeret,  
vanligvis i løpet av 
noen millisekunder

Rask elektromagnetisk 
kortslutningsbeskyttelse

Robust bimetall for 
overbelastningsbeskyttelse

Betjeningsbryter 
med utløserfri 
mekanisme

Eaton automatsikring – robust og pålitelig beskyttelse

Eaton tilbyr et bredt spekter av 
automatsikringer (MCBs)  
med følgende egenskaper:

•  Merkestrøm:  0,16 A opptil 125 A

•  Utførelse:  1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4

•  Bryteevne:  4,5 kA opp til 25 kA

•  Utløserkarakteristikk:  B, C, D, K, S, Z
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1957

Gottfried Biegelmeier gikk i bresjen for utviklingen av tidsforsinket 
utløsing og sikret det første patenten på en jordfeilbryter. Han så 
behovet for å koble fra feilstrømmer ved å oppdage ubalanserte 
strømmer og fant en pålitelig måte å iverksette dette på i vernet. 
Biegelmeier var teknisk sjef i Felten & Guillaume, som senere ble en del 
av Eaton, og er anerkjent som opphavsmannen til jordfeilbryterne for 
den robuste utløsermekanismen han oppfant.

 
EATON er verdens ledende produsent av digitale vern, og den første som tilbyr  
jordfeilbrytere med digitale funksjoner som gir høyere funksjonalitet og tilgjengelighet.

Kravene til beskyttelse mot elektrisk støt er beskrevet i IEC 61140:  
Farlige, strømførende deler skal ikke være tilgjengelige, og tilgjengelige,  
ledende deler skal ikke være farlige

Dette kravet må gjelde ved: 
Normaltilstand – beskyttelse mot direkte kontakt 
Enkeltfeiltilstand – beskyttelse mot indirekte kontakt

Kravet er grunnlaget for tre svært viktige beskyttelsesordninger:

Grunnleggende beskyttelse:  Isolasjon av strømførende deler  
  (klasse II-utstyr, kabelisolering,  barrierer eller kapslinger) 
Feilbeskyttelse:   f.eks. automatisk frakobling av overstrøm og feil  
Ekstra beskyttelse:   Jordfeilvern, 30 mA for stikkontakter.

Jordfeilbrytere
Siden innføringen av jordfeilbrytere på 
1960-tallet har antall skader fra elektrisk støt 
sunket dramatisk. 

Basic protection
Insulation of live parts

Fault protection
e.g. via MCB or RCD

Additional protection
via 30mA RCD

Arc fault
protection
(by AFDD)
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Ikke tillatt i Norge      
Registrerer kun vekselstrøm.

For å levere i STANDARD-applikasjoner
Type A gir detektering av pulserende DC-reststrømmer.
Glatte likestrømmer på opptil 6 mA påvirker ikke detektering.
• Husholdningsapparater hvor pulserende likestrøm kan forekomme,  
 f.eks. last med elektronikk eller likerettere som ventilator/vifter,  
 food-prosessor, LED/energisparelampe
• Typisk i de fleste av dagens applikasjoner

For å sikre AVANSERT sikkerhet

Type F gir detektering av feilstrømmer med frekvenser på opptil 1 kHz. 
Glatte likestrømmer på opptil 10 mA påvirker ikke detektering. 
• Hastighetsstyrte apparater, for eksempel husholdningsapparater som  
 vaskemaskin, oppvaskmaskin, vaskemaskin/tørketrommel
• Gir den avanserte beskyttelsen i kurser med elektronisk belastning

For å håndtere GENERELL sikkerhet

For å oppnå en god sikkerhet

Type B gir detektering av glatte likestrømmer.
• Anlegg med elektronisk last med 50/60 Hz, f.eks. solcelleapplikasjoner, lading av elektrisk bil,  
 sykehus, medisinske sentre
• Type Bfq gir mindre følsomhet for høyere frekvenser og er bedre egnet for industrilokaler
• Gir beskyttelse for ulike applikasjoner og bølgeformer i henhold til IEC/EN 62423

Type B + gir økt følsomhet for frekvenser opptil 20 kHz for brannbeskyttelse med en maksimal 
strømverdi på 420 mA.
• Områder med brannfare, motorer drevet av trefaseomformere med svært høy frekvens, f.eks.  
 landbruks applikasjoner, gårdsdrift, bensinstasjon
• God beskyttelse mot termiske farer og reduksjon av risikoen for elektrisk antente branner på  
 grunn lekkasjestrømmer

*  Avhenger av de nasjonale forskriftene og normene.  
Sjekk nasjonale forskrifter og normer

Tidsforsinket utkobling i miljøer med utstyr som er følsomme 
mot overspenninger
• Min. 10 ms tidsforsinkelse

G N Selektivitet for nedstrøms jordfeilbrytere
• Min. 40 ms tidsforsinkelse

Velg riktig EATON JORDFEILBRYTER
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Jordfeilbrytere og automatsikring benyttes vanligvis i en installasjon eller i tillegg på bestemte kurser 
der det er behov for en spesiell beskyttelse. Det finnes jordfeilbrytere for lekkasjestrømmer fra 10 
mA til 500 mA og over, med eller uten forsinket utkobling, og med selektive egenskaper. 

EATON digitale jordfeilbrytere

Kombiner beskyttelse med digitale funksjoner: EATONs digitale jordfeilbrytere og automatsikring 
(RCCBs) er unike. De gir informasjon om status på kursen sammen med økt beskyttelse og 
tilgjengelighet. 

Enhetene måler kontinuerlig lekkasjestrømverdien i sanntid og bruker resultatene til å styre 
varsellamper på vernet og eksterne potensialfrie utganger til varsling. 

Dette gir tid til å løse problemene mens de ennå utvikler seg, og før de fører til brudd eller feil.  
Systemstatus er alltid lett tilgjengelig og oversiktlig, slik at man kan spare penger ved å unngå å 
tilkalle servicepersonell utenom arbeidstiden. De obligatoriske testintervallene kan reduseres til å 
bare trykke på testknappen én gang i året. 

Systemtilgjengelighet forbedres ved den kortere, tidsforsinkede utløsingskarakteristikken i de digitale  
vernene samt de optimaliserte grensene for utkobling. Disse sikrer at kortvarige funksjonsfeil  
ikke forårsaker unødig utkobling som gjør systemene utilgjengelige. 

De digitale jordfeilbryterne er utstyrt med en spenningsuavhengig beskyttelsesfunksjon og digitale 
funksjoner. EATONs digitale jordfeilbrytere er tilgjengelige som type A, B, Bfq og B+.

Lekkasjestrømbeskyttelse
Jordfeilbryter og automatsikring er obligatoriske  
for å gi ekstra beskyttelse mot elektrisk støt  
i stikkontakter og brukes ofte til beskyttelse  
mot feil. 

Testknapp for  
jordfeilbryter

Brytergrep for  
jordfeilbryter

Lekkasjestrømstyring 
for tidlig varsling 

Karakteristikk på 
feilstrømmer

Lysdioder på digital jordfeilbryter og hva de betyr

Rød

Når den røde lysdioden 
lyser, er lekkasjestrømmen 
allerede høyere enn 50 
prosent av den nominelle 
feilstrømmen. Derfor er 
systemet i kritisk status – 
den digitale RCCB kobler 
bare ut når feilstrømmen 
fortsetter å øke.

Gul

Den gule lysdioden 
viser en lekkasjestrøm 
fra 30 til 50 prosent 
av den nominelle 
feilstrømmen. Før  
 anlegget kobles fra, 
må det iverksettes 
forsvarlige mottiltak.

Grønn

Hvis strømmen i 
systemet som går til 
jord er i området fra  
0 til 30 prosent av den 
nominelle feilstrømmen, 
angir den grønne 
lysdioden feilfri status.

Eaton tilbyr et bredt spekter av 
jordfeilbrytere med følgende egenskaper:

•  Merkestrøm:  16 A opp til 125 A

•  Utførelse:  1+N & 3+N

•  Merkeutløserstrøm:  10 mA opp til 500 mA

•  Følsomhet:  AC, A, F, B, Bfq, B+

•  Utløservarianter:  Momentant,  
 kort tidsforsinkelse,  
 selektiv
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Kortslutnings-, 
overbelastnings- og 
jordfeilvern – RCBO
Jordfeilbrytere med overstrømsbeskyttelse er 
en kompakt kombinasjon av kortslutnings-, 
overbelastnings- og jordfeilvern og er ideell til 
beskyttelse mot feil i alle forbrukerkurser.

Grep

Testknapp for  
jordfeilbryter

Utløserindikator  
for jordfeilbryter

Sluttbrukerne får bedre beskyttelse av RCBO-vernet enn med kombinasjonen av 
overstrømsvern og jordfeilbrytere, ettersom bare den aktuelle kursen utløses, slik at 
andre kurser unngår å bli strømløse. Dette gjør det også lettere å finne jordfeil. 

 
Ulike karakteristikker av lekkasjestrøm gir optimal beskyttelse av de forskjellige applikasjonene. 
RCBO-jordfeilbrytere leveres med lekkasjestrømmer fra 10 mA til 300 mA, forsinket eller uten  
forsinkelse, med forskjellige følsomheter og bryteevner.

EATON tilbyr et bredt spekter av 
jordfeilautomater som fås som 
spennings avhengige og -uavhengige 
enheter med følgende egenskaper: 

•  Merkestrøm:   2 A opptil 40 A

•  Utførelse:   1+N, 2,  
    3, 3+N

•  Bryteevne:   4,5 kA opptil  
    10 kA

•  Utløserstrøm:   10 mA opp til 
    300 mA

•  Utløserkarakteristikk:  B, C

•  Følsomhet:   AC, A

•  Utløsertyper:   Momentant,  
    kort  
    tidsforsinkelse
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Beskyttelse mot branner som 
skyldes lysbuer – AFDD+
Som beskrevet i IEC 62606, sørger AFDD for deteksjon og 
frakobling av skjulte lysbuefeil som kan forårsake alvorlig 
skade. Bare en AFDD kan oppdage og koble fra serielle 
og parallelle lysbuefeil i elektriske installasjoner.

For å redusere risikoen ved å håndtere 
elektrisitet i sluttkursen er AFDD det manglende 
mellomleddet som må implementeres 
med kortslutnings-, overbelastnings- og 
jordfeilbeskyttelse. Eatons AFDD+ er bransjens 
første beskyttelsesenhet som leverer disse tre 
beskyttelsesnivåene i en og samme enhet. 

TYPE AV LYSBUEFEIL OG BESKYTTELSESKAPASITET

Beskyttelse i henhold til IEC 62606

Jordfeilstrømmer 

Oppdaget via summasjonstransformator

Kortslutning og overbelastning 

Termisk og elektromagnetisk utkobling

Seriell og parallell lysbuefeil 

Digital deteksjon av lysbuefeil 

Seriell lysbue

AFDD påkrevd
Parallell lysbue mellom  
fase og nøytral

AFDD påkrevd, 
Automatsikring (MCB)  
kan beskytte

Parallell lysbue mellom  
fase og jord (PE)

AFDD påkrevd,  
jordfeilbryter kan beskytte
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Elektrisk antente branner er en skjult, men betydelig 
trussel som man først nylig har begynt å gripe fatt i.

Lysbuefeil, som oppstår skjult i installasjoner, har potensial til å antenne branner og 
forårsake enorme skader. Statistikk viser at feil i det elektriske anlegget er kilden i over 
25 % av registrerte branner.

Hva?

Seriell lysbuefeil

•  Oppstår når det er ledningsbrudd

•  Kan forbli uoppdaget i lang tid

Parallell lysbuefeil

•  Stammer fra en feil mellom fase og nøytral

•  Strømmen i kursen øker

Hvor?

Lysbuefeil kan forekomme i:

•  kabler eller ledninger

• faste installasjoner

•  kabler med direkte tilkoblet utstyr eller  
utstyr som er tilkoblet via stikkontakter

Når?

Lysbuefeil oppstår når:

•  ledningene er defekte eller skadde på grunn av:

• ytre påvirkning

• aldring

• løse klemmeforbindelser

Hvorfor?

De hyppigste årsakene til lysbuefeil er:

•  klemte ledninger

• skader på ledningsisolering forårsaket av spiker, skruer osv.

• aldring i installasjoner

• skadde kabler eller brudd i en ledning

• UV-stråler

• biteskader fra husdyr og gnagere

• løse kontakter og tilkoblinger

• bøyde plugger og ledninger

•  ledninger behandles uforsiktig eller utsettes for stor belastning
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Slik fungerer det
En AFDD+ foretar intern bearbeiding og smart 
evaluering av strømsignaler for å gi sensitiv 
detektering av feilstrømmer, samtidig som  
unødig utkobling unngås.
Når en lysbuefeil oppstår, har den unike og lett identifiserbare egenskaper. De omfatter: 

•  høyfrekvent støy innenfor feilstrømmen og

•  en nedbrytning av feilstrømmen, nær nullgjennomgang av den drivende spenningen

EATON AFDD+bruker disse egenskapene til å oppdage lysbuefeil og samtidig 
forhindre unødig utkobling. Deteksjon oppnås ved å bruke digital teknologi med 
innebygd overvåking av ledningen for bestemte frekvenser og smart evaluering av 
feilstrømmene.

Unngå lysbue feil

Kommunikasjon i strømledningen kan føre til sterke signaler som dekker over støyen 
som genereres av en lysbuefeil. EATON AFDD+ er utviklet for å sikre at dette ikke 
forstyrrer deteksjonsevnen.
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Suddenly occuring serial arcing current
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OK 

x 1 – seriell lysbue

x 2 – dimmet  
 seriell lysbue

x 3 – parallell lysbue

x 4 – overspenning

x 5 – overoppheting

x 6 – tilkall elektriker

Tilkall elektriker 
(når vippen står 
i «opp»-stilling)

AFDD-status

Blinkende LED

Tilkall en 
elektriker (etter 
tilbakestilling)

Testknapp for  
jordfeilbryter

Lysdioder – AFDD-
status eller årsak  
til utkobling

2-polet grep

Omfattende 
brannbeskyttelse 
i sluttkursen, 
kun med dette 
SYMBOLET

Utkoblingsindikator

AFDD+ utkoblet  
av automatsikring 
(MCB)

AFDD+ utkoblet  
 av jordfeilbryter/
lysbuevern

AFDD+ tilbakestilt

Informasjon om status og utkobling
LED-indikatoren viser statusen og typen av lysbuefeil (seriell eller parallell) 
som utkoblet enheten, noe som kan være viktig ved feilsøking.

Når AFDD+ utkobles, viser utkoblingsindikatoren  
hvilken funksjon som har utkoblet enheten.

Etter tilbakestilling kan 
årsaken hentes opp og vises 
med en blinkende lysdiode. 
LED-indikatoren viser status 
og feildetaljer.

1

2

3
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Basic protection
Insulation of live parts

Fault protection
e.g. via MCB or RCD

Additional
protection

via 30mA RCD

Arc fault
protection

(by AFDD)

EATONs utvidede vernekonsept reduserer  
gjenværende risiko i lavspenningsinstallasjoner.

Utvidet beskyttelse for mennesker, 
eiendom og eiendeler
Beskyttelse mot elektriske farer er  
utviklet og forbedret til dagens  
avanserte EATON-løsninger. 

Spar penger

Milliarder av kroner går tapt på grunn av branner. AFDD+ gir et 
klart og viktig bidrag til å redusere dette tapet ved for første gang 
å tilby én enkelt, kompakt enhet som ikke bare øker sikkerheten, 
men også reduserer brannfarer.

Spar tid

EATON AFDD+ er en fullstendig integrert enhet som er enkel å 
betjene, og som ikke krever montering, unngår unødig utkobling 
og har følsomhet som overgår kravene i produktstandarden.

Ved en jordfeil blir det enklere å finne feil når all beskyttelse er i en 
og samme enhet. Og ettersom AFDD+ viser årsakene til utkobling, 
vet du som elektriker umiddelbart hva du skal se etter. 

Trygt for sluttbrukere

Ved en (jord-)feil er det bare kursen som forårsaket feilen,  
som utkobles, mens andre kurser fortsatt har strøm.

Markedsledende

EATONs lange erfaring med å utvikle elektroniske vern sikrer 
selskapets ledende posisjon innen tilbud av pålitelige og trygge 
elektroniske vern, hvor AFDD+ er den siste i en lang rekke.

Omfattende beskyttelse i sluttkursene

AFDD+ gir tredobbelt beskyttelse  
i sluttkursene, i én kompakt enhet

+ LYSBUEVERN
+ EKSTRA BESKYTTELSE
+ JORDFEILVERN
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Velg ditt beskyttelsesnivå  
i henhold til dine behov
Den mest omfattende beskyttelsen kan oppnås  
ved å installere AFDD+ for hver forbrukerkurs.

Men du kan i stedet bruke AFDD+ til de viktigste forbrukerkursene. I dette tilfellet er det viktig  
å merke seg at lekkasjestrømmer også kan være en skjult tennkilde til brann ved lysbuefeil. I denne 
situasjonen må en jordfeilbryter av type B legges til som et ekstra tiltak for å redusere den samlede 
brannrisikoen. Dessuten er selektive jordfeilbrytere (type S; 100 mA, 300 mA) en god løsning for  
å detektere lekkasjestrømmer.

Et lysbuevern (AFDD+) inneholder tre essensielle  
funksjoner i én enhet og reduserer risikoen for brann betydelig  
i forbrukerkursene i en elektrisk installasjon. Disse funksjonene 
vil vanligvis være dekket av en MCB (overstrømsvern), en RCD 
(jordfeilvern) og en AFDD (lysbuevern). 

Alternativt kan du bruke AFDD+ til utvalgte forbrukerkurser . I dette 
tilfellet er det viktig å merke seg at lekkasjestrømmer også kan 
være en skjult tennkilde til brann ved lysbuefeil. Jordfeilbrytere med 
overstrømsvern (RCBO) kan derfor gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

17EATON AFDD+
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Type A, 10 kA, 2-polet, tidsforsinket, følsom for pulserende likestrøm

10/0,03 AFDD-10/2/B/003-Li/A 1601429 187169 1/40
13/0,03 AFDD-13/2/B/003-Li/A 1601417 187181 1/40
16/0,03 AFDD-16/2/B/003-Li/A 1601423 187205 1/40
25/0,03 AFDD-25/2/B/003-Li/A 1601435 187214 1/40
20/0,03 AFDD-20/2/B/003-Li/A-OL 1601440 187226 1/40
15/0,03 AFDD-15/2/B/003-Li/A-OL 1601446 187193 1/40

10/0,03 AFDD-10/2/C/003-Li/A 1601432 187175 1/40
13/0,03 AFDD-13/2/C/003-Li/A 1601420 187187 1/40
16/0,03 AFDD-16/2/C/003-Li/A 1601426 187211 1/40
20/0,03 AFDD-25/2/C/003-Li/A 1601438 187217 1/40
25/0,03 AFDD-20/2/C/003-Li/A-OL 1601442 187229 1/40
15/0,03 AFDD-15/2/C/003-Li/A-OL 1601448 187199 1/40

Karakteristikk B

Verneanordninger
Lysbuevern (AFDD)+

Karakteristikk C

Type A, 6 kA, 2-polet, tidsforsinket, følsom for pulserende likestrøm

32/0,03 AFDD-32/2/B/003-Li/A 16014150 187232 1/40
40/0,03 AFDD-40/2/B/003-Li/A 1601454 187238 1/40

Karakteristikk B

32/0,03 AFDD-32/2/C/003-Li/A 1601452 187235 1/40
40/0,03 AFDD-40/2/C/003-Li/A 1601456 187241 1/40

Karakteristikk C

In/I
Dn

Type Elnr. Artikkelnr. Enheter per
(A) Betegnelse pakke

sg06416

sg06416
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Spesifikasjoner | Lysbuevern AFDD+ , 2-polet

Beskrivelse
•  Utstyr som beskytter mot branner som skyldes elektriske feil iht. IEC/EN-62606
•  Spenningsuavhengig jordfeilbryter (kombinert bryter) iht. IEC/EN 61009
•   2-polet: Avstanden mellom åpne kontaktersett i hver pole gir beskyttelse
•   Variabel installasjon av N enten til venstre eller høyre
•   Utløserindikasjon: Vern, jordfeilbryter eller lysbuevern
•   LED-indikasjon for lysbuefeil
•  Passer på standard samleskinne
•   Tilkoblingsklemmene har to formål (løfte/åpen- montering) over og under
•   Alternativer for samleskinneplassering (over eller under)
•   Fri plass for tilkoblingsklemmer tross montert samleskinne
•  Veiledning for sikker klemmetilkobling
•   Brytergrep (komponent i automatsikring (MCB) i fargen som angir  

nominell spenning
•  Posisjonsindikator for kontaktsettet rød – grønn
•  Omfattende utvalg av tilbehør kan ettermonteres
•   Testknapp «T» må trykkes inn hver 6. måned. Eier/bruker må informeres  

om dette og sitt ansvar på en måte som kan dokumenteres  
(selvklebende jordfeilbryteretikett vedlagt). Testintervallet på 6 måneder gjelder 
for boliger og lignende bruksområder. Under alle andre forhold  
(f.eks. fuktige eller støvete omgivelser) anbefales det å teste med kortere 
intervaller (f.eks. månedlig).

•   Å trykke på testknappen «T» fungerer kun som funksjonstesting av 
jordfeilbryteren (RCD). Denne testen erstatter ikke måling av overgangsmotstand 
på jordelektroden (R E), eller kontroll av jordingen, som  
må utføres separat.

•   Kabellengde (enveis) fra AFDD+ til stikkontakten må ikke overstige 70 m.  
Dette garanterer at lysbuefeil kan påvises pålitelig.

•   Type -A: Beskytter mot spesielle former for gjenværende, pulserende  
 likestrøm som ikke er blitt jevnet ut

•   Type -Li/A: Som Type -A, men er i tillegg tidsforsinket. Meget pålitelig  
mot uønsket utkobling.

Feilminne:
AFDD+ lagrer den siste årsaken til utkobling ved en lysbuefeil . Ved å slå av
enheten, trykke inn og holde testknappen «T» og samtidig slå på, kan feilen  
vises igjen.

Tilbehør:
Hjelpekontakt for
etterfølgende installasjon

ZP-IHK 286052

Hjelpekontakt
ZP-NHK 248437
ZP-WHK 286053

Arbeidstrømsutløser ZP-ASA/..
248438
248439

Samleskinner:
EVG-2PHAS/4AFDD, ZV-SS; ZV-L1/N; ZV-L2/L3; 
ZV-ADP; ZV-AEK

Koblingsskjema
2-polet

1

2

3

4

T

�I

AFDD

Utløserkarakteristikk AFDD+ , karakteristikk B og C

Verneanordninger
Lysbuevern (AFDD)+
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Tekniske data

Elektrisk
design i henhold til
Nåværende testmerker som trykt på enheten

IEC/EN 62606, IEC/EN 61009

Utkobling er uavhengig av linjespenning tåler 250 A (8/20 μs) overspenningsstrøm
Merkespenning Un 240 V AC; 50 Hz 
Driftstemperaturområde 180–264 V
Eget forbruk < 0,8 W
Merkeutløserstrøm I

Dn
10, 30 mA

Utløsestrøm som ikke gir utkobling I
Dno 0,5 I

Dn

Følsomhet AC og pulserende DC
Strømbegrensningsklasse 3
Normert bryteevne 

AFDD 10–25 A 10 kA
AFDD 32–40 A 6 kA

Merkestrøm 10–40 A
Nominell isolasjonsspenning Ui 440 V
Nominell impulsholdespenning Uimp 4 kV (1,2/50 μs)
Normert bryteevne på feil som oppstår I

Dm
3 kA (EN 61009)
10 A–16 A: 3 kA (IEC 61009)
20–40 A: 500 A (IEC 61009)

Nominell impulsholdespenning Iimp 4 kV (1,2 / 50μs)
Antall lysbuefeilutløsinger etter laststrøm  
 (iht. IEC/EN62606):

Laststrøm (A)  utløsingstid (s)
2,5  < 1
5  < 0,5
10  < 0,25
16  < 0,15
32  < 0,12
40  < 0,12

Karakteristikk B, C
Maksimal back-up vern (kortslutning) 100 A gL (> 10 kA)
Standtid

elektriske komponenter > 4000 koblingsoperasjoner
mekaniske komponenter > 20 000 koblingsoperasjoner

Mekanisk
Rammestørrelse 45 mm
Enhetshøyde 80 mm
Enhetshøyde 54 mm (3TE)
Montering Bryter med 3-posisjoner for DIN-skinne, tillater demontering fra nåværende samleskinnesystem
Beskyttelsesgrad, bryter IP20
Beskyttelsesgrad, innebygd IP40
Øvre og nedre tilkoblingsklemmer Åpent montert / løfteklemmer
Klemmebeskyttelse finger- og håndberøringssikker, DGUV VS3, EN 50274
Klemmekapasitet 1–25 mm²
Samleskinnetykkelse 0,8–2 mm
Utløsertemperatur -25 °C til +40 °C
Lagrings- og transporttemperatur -35 °C til +60 °C
Motstand mot klimatiske forhold i henhold til IEC/EN 61009

Mål (mm)

54

80 45

10

44

60

Verneanordninger
Lysbuevern (AFDD)+
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Verneanordninger
Lysbuevern (AFDD)+

Gjennomsluppet energi AFDD+
Gjennomsluppet energi AFDD+ , karakteristikk B, 2-polet, 10–20 A

Betinget merkekorttidsstrøm Icc [A]
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Gjennomsluppet energi AFDD+ , karakteristikk C, 2-polet, 10–20 A
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Betinget merkekorttidsstrøm Icc [A]

Gjennomsluppet energi AFDD+ , karakteristikk B, 2-polet, 32–40 A

B32

B40

Prospective Short Circuit Current I     [A]
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Gjennomsluppet energi AFDD+ , karakteristikk C, 2-polet, 32–40 A

C40

C32

Prospective Short Circuit Current I     [A]
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Verneanordninger
Lysbuevern (AFDD)+

Kortslutningsselektivitet AFDD+ 10–20 A mot Neozed 1) / Diazed 2) / NH00 3)

Kortslutningsstrømmer i kA, merkestrømmer for sikringer i A

kortslutningsselektivitet AFDD+ mot smeltesikring Neozed 1)

1)  SIEMENS type 5SE2; størrelse: D01, D02, D03; type gG;  
  merkespenning: AC 400 V / DC 250 V
2)  SIEMENS type 5SB2, 5SB4, 5SC2; størrelse: DII, DIII, DIV; type gG;  
 merkespenning: AC 500 V/DC 500 V 
3)  SIEMENS type 3NA3 8, 3NA6 8, 3NA7 8; størrelse: 000, 00; type gG;  
 merkespenning: AC 500 V / DC 250 V

 ingen selektivitet

kortslutningsselektivitet AFDD+ mot smeltesikring NH00 3)

Kortslutningsstrømmer i kA, merkestrømmer for sikringer i A

kortslutningsselektivitet AFDD+ mot smeltesikring Neozed 1)

1)  SIEMENS type 5SE2; størrelse: D01, D02, D03; type gG;  
  merkespenning: AC 400 V / DC 250 V
2)  SIEMENS type 5SB2, 5SB4, 5SC2; størrelse: DII, DIII, DIV; type gG;  
 merkespenning: AC 500 V/DC 500 V
3)  SIEMENS type 3NA3 8, 3NA6 8, 3NA7 8; størrelse: 000, 00; type gG;  
 merkespenning: AC 500 V / DC 250 V

 ingen selektivitet

kortslutningsselektivitet AFDD+ mot smeltesikring NH00 3)

Kortslutningsselektivitet AFDD+ 25–40 A mot Neozed 1) / Diazed 2) / NH00 3)

AFDD+ Neozed 1)

16 20 25 32 35 40 50 63 80 100

B10 <0,5 0,5 0,9 2 2,3 3,7 8 10 10 10

B13 <0,5 0,5 0,8 1,7 1,9 3 6 10 10 10

B16  0,5 0,7 1,5 1,7 2,4 4,4 6,8 10 10

B20   0,7 1,4 1,5 2,2 3,9 6 9,2 10

C10 <0,5 0,5 0,8 1,7 1,9 3 6,1 10 10 10

C13 <0,5 0,5 0,7 1,6 1,8 2,8 5,5 9,5 10 10

C16  <0,5 0,7 1,3 1,5 2,2 4 6,2 10 10

C20   0,6 1,3 1,4 2,1 3,7 5,6 8,5 10

kortslutningsselektivitet AFDD+ mot smeltesikring Diazed 2)

AFDD+ Diazed 2)

 16 20 25 32 35 50 63 80 100

B10 <0,5 0,5 0,9 1,8 2,9 5,6 10 10 10

B13 <0,5 0,5 0,8 1,5 2,4 4,5 10 10 10

B16  0,5 0,8 1,3 2 3,4 8 10 10

B20   0,7 1,3 1,9 3,1 7,1 10 10

C10 <0,5 0,5 0,8 1,5 2,4 4,4 10 10 10

C13 <0,5 0,5 0,8 1,4 2,3 4,2 10 10 10

C16  <0,5 0,7 1,2 1,9 3,2 7,6 10 10

C20   0,7 1,2 1,8 2,9 6,5 9,7 10

AFDD+ NH00 3)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

B10 <0,5 <0,5 0,8 1,5 2,3 3,2 5,7 9,1 10 10 10 10

B13 <0,5 <0,5 0,8 1,3 1,9 2,7 4,4 6,5 10 10 10 10

B16  <0,5 0,7 1,1 1,6 2,2 3,4 4,8 8 10 10 10

B20   0,6 1 1,4 2 3,1 4,3 7 10 10 10

C10 <0,5 <0,5 0,7 1,3 1,9 2,7 4,5 6,9 10 10 10 10

C13 <0,5 <0,5 0,7 1,2 1,8 2,5 4,1 6,1 10 10 10 10

C16  <0,5 0,6 1 1,5 2 3,1 4,4 7,5 10 10 10

C20   0,6 0,9 1,4 1,9 2,9 4,1 6,5 10 10 10

AFDD+ Neozed 1)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100

B25    1,2 1,3 1,8 3,1 4,7 6 6

B32     1,2 1,7 2,7 3,8 5,5 6

B40      1,3 1,7 2,2 2,7 4,2

C25    1,1 1,3 1,8 2,8 3,9 5,6 6

C32     1,2 1,7 2,6 3,6 5,1 6

C40      1,3 1,9 3,3 3,2 5,8

kortslutningsselektivitet AFDD+ mot smeltesikring Diazed 1)

AFDD+ Diazed 2)

 16 20 25 32 35 50 63 80 100

B25    1,1 1,5 2,4 5,5 6 6

B32     1,4 2,1 4,3 6 6

B40      1,4 2,4 2,9 5,1

C25    1,1 1,5 2,3 4,4 6 6

C32     1,4 2,2 4,1 5,6 6

C40      1,6 2,8 3,6 6

AFDD+ NH00 3)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

B25    0,9 1,2 1,6 2,4 3,4 5,5 6 6 6

B32     1,1 1,4 2,1 2,9 4,3 6 6 6

B40       1,4 1,9 2,8 4,1 6 6

C25    0,9 1,2 1,6 2,3 3 4,6 6 6 6

C32     1,1 1,5 2,1 2,8 4,3 6 6 6

C40       1,5 2,1 3,1 5,4 6 6
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Eaton hadde i 2017 en omsetning på USD 20,4 milliarder.  
Vi tilbyr energieffektive løsninger som hjelper våre kunder med 
løsninger for styring av elektrisk, hydraulisk og mekanisk energi  
for en mer effektiv, sikker og bærekraftig utnyttelse. Eaton  
arbeider for å forbedre livskvaliteten og miljøet gjennom bruk  
av strømstyringsteknologi og -tjenester. Eaton har ca. 96 000 
ansatte og selger produkter til kunder i mer enn 175 land.  
For mer informasjon besøk Eaton.com.

Finn ut mer om hvordan du beskytter det som betyr noe 
ved å gå inn på www.eaton.com/gb/livesafe

Med forbehold om endringer i produktene, informasjonen i dette  
 dokumentet og priser; det samme gjelder feil og utelatelser. Kun 
ordrebekreftelser og teknisk dokumentasjon fra Eaton er bindende. 
Fotografier og videoer garanterer ikke spesifikk layout eller 
funksjonalitet. Bruk av disse, uansett hvordan, krever godkjenning av  
Eaton på forhånd. Det samme gjelder varemerker (spesielt Eaton, 
Moeller og Cutler-Hammer). Underlagt Eatons vilkår som  
angitt på Eatons nettsider og Eatons ordrebekreftelser.

Følg oss på sosiale medier for å få den  
nyeste produkt- og supportinformasjonen.Eaton er et registrert varemerke.

Alle andre varemerker tilhører sine  
respektive eiere.
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Route de la Longeraie 7
1110, Morges, Switzerland
www.eaton.no

© 2020 Eaton
Med enerett
Publikasjon nr. BR003012NO /  
CSSC-GL-5530 
Januar 2020


