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Wytyczne prowadzenia przewodów
systemów A.K.P. i A. w ogrzewnictwie
Dla architektów, projektantów i instalatorów

Montaż instalacji i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta oraz krajowymi normami i przepisami. Poniższe reguły są ogólnymi za-
leceniami, a nie specjalnymi wytycznymi dla urządzeń Landis & Staefa. Do urzą-
dzeń dołączane są charakterystyczne zalecenia odnoszące się do montażu po-
szczególnych urządzeń. W pojedynczych wypadkach mogą wystąpić różnice od
przedstawionych poniżej reguł.

Główne założenia

Występowanie problemów z zakłóceniami powoduje niezadowolenie klientów i stratę
czasu. Dlatego zaleca się odpowiednie zaprojektowanie całej instalacji celem uniknię-
cia tych zakłóceń. Poniższe wskazówki pomogą rozwiązać te problemy.

Każdy przewód sieciowy wytwarza z zakłócenia. Przypadkowe skoki napięcia powodo-
wane są głównie procesami załączania obciążeń indukcyjnych takich jak silniki elek-
tryczne, styczniki, pompy, zawory elektromagnetyczne. Skoki napięcia w instalacjach
elektromagnetycznych oraz elementach tych instalacji przez sprzężenia pojemnościo-
we z sąsiadującym przewodami sygnałowymi lub magistralami BUS powodują powsta-
wanie zakłóceń w pracy elementów sterowania. W praktyce poziom zakłóceń zależy od
sposobu montażu elementów sterowania i w związku z tym zmienia się ryzyko powsta-
wania zakłóceń elektromagnetycznych.
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Trzy praktyczne sposoby uniknięcia wpływu zakłóceń elektromagnetycznych:
1. Unikać tworzenia przepięć na stykach przez stosowanie odpowiednik iskrowników.

Główne źródła to przekaźniki przemysłowe, styczniki itd.
2.  Unikać powstawania pętli pomiędzy przewodami oraz między przewodami a zerem

odniesienia.
3. Używać jedynie skręcanych przewodów z ekranowaniem.

Pojęcia

Połączenie elektryczne pomiędzy urządzeniami i zerem odniesienia.
Jest to najważniejsze ponieważ inne sposoby jak ekranowanie czy filtrowanie funkcjo-
nują jedynie przy prawidłowym zerowaniu

W ramach tego dokumentu: system zera odniesienia służy do odprowadzania prądów
zakłóceniowych. Metalowe kanały oraz kanały przewodów do uziomu wyrównawczego
tworzą system zera odniesienia.

Połączenie punktu obwodu lub urządzenia z ziemią.

Wszystkie środki i sposoby mające na celu uziemienie.
Uziemianie służy do ochrony przed porażeniem. Zazwyczaj następuje przez przewód
ochronny PE oznaczony na żółto/zielono.

Powierzchnia powstała między przewodami i zerem odniesienia (sprzężenie masowe)
lub pomiędzy dwoma przewodami (sprzężenie różnicowe).

Prowadzenie przewodów

Przewody sygnałowe lub magistrali Bus powinny być zawsze oddzielane od przewo-
dów sieciowych, tzn. powinny być prowadzone z odpowiednio dużym odstępem.

•  Na pierwszy rzut oka jak największy odstęp wydaje się być najkorzystniejszym roz-
wiązaniem. Jednakże zbyt duże odstępy powodują powstawanie powierzchni pętli,
powodujące sprzężenie przez pole elektromagnetyczne np. przez wyładowania at-
mosferyczne lub telefony komórkowe.
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Uproszczony schemat sprzężenia równoległego
Zewnętrzne pole elektromagnetyczne indukuje prądy zakłóceniowe na odcinku trans-
misji sygnału.
N1 Regulator 1
N2 Regulator 2
is Prąd zakłóceniowy
Cs Pojemność rozproszeniowa
M Zero
MSF Pętla sprzężenia pola
SF Elektromagnetyczne pole zakłóceniowe
ZE Oporność uziemienia

Zerowanie

Zero odniesienia

Uziemienie

Uziemianie

Powierzchnia pętli
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Przykład: Dwa regulatory połączone magistralą Bus w tym samym budynku. Magistrala
Bus została ułożona z dala od przewodu sieciowego, np. po przeciwległej stronie bu-
dynku. To powoduje dużą powierzchnię pętli oraz związane z tym duże sprzężenie
zakłóceniowe!
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Nieprawidłowe prowadzenie przewodów Redukowanie powierzchni pętli
Prawidłowe prowadzenie przewo-
dów

N1 Regulator 1
N2 Regulator 2
V1 Rozdzielnica 1
V2 Rozdzielnica 2
V3 Szafa sterownicza
- - - Magistrala Bus— Przewód sieciowy

Powierzchnia pętli

•  Wniosek: Przewody układać razem, ale zawsze przy zachowaniu odstępu
15 do 20 cm !

•  Jako przewody zakłóceniowe należy uwzględniać również przewody sieciowe zasila-
nia pomp, sterowania palników i siłowników itp.

•  Przepisy odnośnie instalacji elektrycznych w budynkach zezwalają cały czas na
umieszczanie przewodów sygnałowych i sieciowych w jednym kanale z tworzywa
sztucznego przy zachowaniu odpowiedniej izolacji. Jednakże taka izolacja to słabe
zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

•  Przewody o ile to możliwe układać w pobliżu zera odniesienia, najlepiej w metalo-
wych kanałach połączonych elektrycznie między sobą i z zerem odniesienia.
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Redukowanie powierzchni pętli
Optymalne prowadzenie przewodu w metalowych
kanałach

N1
N2
V1
V2
V3
- - -—
==

Regulator 1
Regulator 2
Rozdzielnica 1
Rozdzielnica 2
Szafa sterownicza
Magistrala Bus
Przewód sieciowy
Metalowe kanały przewodów
Powierzchnia pętli

Metalowe kanały redukują powierzchnię pętli w stosunku do zera.
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Wybór pomiędzy przewodem sygnałowym oraz przewodem magistrali Bus

Bardzo dobrą ochronę można osiągnąć przez użycie przewodów z ekranowaniem.
•  Ekrany plecione z dokładnym pokryciem stanowią bardzo dobrą ochronę. Ważne jest

odpowiednie obustronne podłączenie ekranu.
•  Ekranów z folii należy generalnie unikać. Ekrany z folii są najczęściej foliami

z tworzywa sztucznego z warstwą przewodzącą po jednej stronie.

•  Przewody sygnałowe skręcone redukują sprzężenia równoległe. Prądy zakłóceniowe
szeregowe (zakłócenia od obciążeń indukcyjnych) nie są redukowane.
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Ekranowanie przewodu obustronnie podłączone do zera.
Dobra odporność na zakłócenia spowodowane sprzężeniem promieniowania oraz
sprzężeniem indukcyjnym.
Pole zakłóceniowe jest oddzielane od przewodu sygnałowego lub odprowadzane przez
ekran przewodu sygnałowego.
N1 Regulator 1
N2 Regulator 2
is Prąd zakłóceniowy
Us Napięcie zakłóceniowe
M Zero
MSF Pętla sprzężenia
KS Impedancja ekranu przewodu  ≅≅≅≅  0 Ohm
SF Elektromagnetyczne pole zakłóceniowe
ZE Oporność uziemienia
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Ekranowanie przewodu obustronnie podłączone do zera.
Dobra odporność na zakłócenia w stosunku do sprzężenia pojemnościowego.
Sprzężenie pojemnościowe jest oddzielane i odprowadzane przez ekran przewodu
sygnałowego.
N1 Regulator 1
N2 Regulator 2
is Prąd zakłóceniowy
Us Napięcie zakłóceniowe
M Zero
ZE Oporność uziemienia
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•  Ekrany przewodów muszą na obu końcach mieć możliwość dobrego styku z zerem
odniesienia (szyną uziomu wyrównawczego = zero w budynku, zerem szafy sterują-
cej itd.).

•  Ekrany mocowane są odpowiednimi zaciskami do szyny zera lub metalowej płyty
nośnej.
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1 Zacisk przewodu
ochronnego

2 Zacisk ekranu
3 Szyna profilowa
4 Metalowa płyta nośna

Podłączenie ekranu
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2 Zacisk ekranu
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Podłączenie ekranów
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1 Ekranowanie
2 „Spinki zerujące“

Niekorzystne połączenie ekranu przez tzw. „Spinki zerujące“

•  Konieczny odstęp prawidłowo ekranowanych przewodów do równolegle biegnących
przewodów sieciowych może wynosić w wyjątkowych wypadkach również zero, naj-
lepszy jest jednakże odstęp ok. 15 cm.

•  Ekranowane przewody do zadajników wielofunkcyjnych: Generalnie nie ma możliwo-
ści dobrego połączenia z zerem odniesienia przy zadajnikach, dlatego ekran podłą-
czany jest do zera tylko z jednej strony.

•  Przewody bez ekranowania są zdecydowanie bardziej podatne na zakłócenia.
W takim wypadku żyły przewodów powinny być koniecznie skręcone.

•  W stosunku do równolegle biegnących przewodów sieciowych należy bezwzględnie
zachować odstęp 15 do 20 cm.

•  Przewody sieciowe i sygnałowe powinny być układane w metalowych kanałach
przewodów.

•  Jeśli użyte zostaną kanały z tworzywa sztucznego to przewody sygnałowe powinny
być układane w oddzielnych kanałach z zachowaniem odstępu 15 do 20 cm .

Przewody ekranowane

Przewody bez ekrano-
wania
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W sytuacjach zagrożenia zakłóceniami elektromagnetycznymi celowe jest zastosowa-
nie ekranowanych przewodów energetycznych np. do silników, siłowników itd. Przewo-
dy zasilania falowników należy bezwzględnie stosować jako ekranowane.

•  Przewody takie oferowane są np. jako przewody sieciowe izolowane mineralnie z
płaszczem miedzianym (MICC).

•  Naturalnie również przy takich przewodach ekranowanie musi być obustronnie do-
brze zerowane.

Kanały przewodów

Metalowe kanały posiadają dobrą odporność na zakłócenia, ponieważ przewody sy-
gnałowe lub sieciowe są dobrze zerowane.
•  Przez co powierzchnia pętli w stosunku do zera jest zredukowana. Warunkiem jest

jednakże, aby poszczególne elementy były dobrze powierzchniowo połączone elek-
trycznie ze sobą.

•  Kanały przewodów muszą być co 20 m, połączone z zerem odniesienia czyli uzio-
mem wyrównawczym, ale co najmniej jeden raz na kondygnacji

•  Jeśli przewody sieciowe i sygnałowe muszą być koniecznie układane w tym samym
kanale, to należy zastosować kanał metalowy z przegrodą.

•  Metalowa ścianka działowa rozdziela przewody sieciowe i sygnałowe.
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  S      Przewody sygnałowe
  N      Przewody sieciowe
  M     Kanał metalowy z przegrodą

Połączenie magistrali Bus między budynkami,
Ochrona odgromowa

Jeśli magistrala Bus wychodzi bądź wchodzi do budynku wymagany jest odpowiednio
zainstalowany odgromnik przejściowy jako zabezpieczenie przed skutkami wyładowań
atmosferycznych.

Zaproponowana ochrona odgromowa nie tworzy jednakże ochrony przed ciągłym prze-
pięciem (np. napięcie sieciowe), które poprzez instalacje w budynku (wodociągową,
przyłącze sieci) może oddziaływać na odbiorniki w budynku.
•  Wejście magistrali do budynku następuje w tym samym punkcie jak i doprowadzenie

sieci.
•  W najbliższym sąsiedztwie trzeba umieścić szynę uziomu wyrównawczego czyli zero

odniesienia.
•  Odgromnik przejściowy montowany jest na szynie DIN, która połączona jest płasko-

wnikiem miedzianym 20 x 2 mm z szyną uziomu wyrównawczego.
•  Należy uwzględnić: Uderzeniowy prąd odgromowy przepływa przez mocowanie od-

gromnika do szyny DIN, bez tego przyłączenia nie ma zapewnionej ochrony!

Przewód sieciowy

      Ograniczenia
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•  W każdym budynku wymagany jest odgromnik przejściowy np. PHOENIX, składający
się z jednostki wtykowej UFBK-M 2-PE-48AC-ST (3 – stopniowy odgromnik) oraz
jednostki podstawowej UFBK BE (odsprzężenie).

•  Odgromniki dla LPB i M-Bus zostały sprawdzone prze firmę Landis & Staefa.
•  Niezabezpieczone wejście przewodu – Bus podłączane jest do zacisków 1 i 2 ozna-

czonych „IN“, natomiast zabezpieczone wyjście do regulatora z zacisków 3 i 4 ozna-
czonych „OUT“.

•  Projektowanie magistrali: pojemność 2,3 nF przypadająca na każdy odgromnik przej-
ściowy musi zostać uwzględniona w dopuszczalnym obciążeniu pojemnościowym
magistrali.

•  W miejscu przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku ekran przewodu musi być
podłączony do uziomu wyrównawczego z zapewnieniem dobrej przewodności elek-
trycznej.

•  Przeważnie stosowana jest sieć TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE
i oddzielnym przewodem neutralnym N. W przypadku budynków znajdujących się w
tej samej dzielnicy uziom wyrównawczy odbywa się poprzez przewód ochronny PE.

•  Pancerz przewodów energetycznych należy połączyć z szyną uziomu wyrównawcze-
go w miejscu wprowadzeniu przewodów do budynku.

•  Połączenia przy dużych odległościach nie gwarantują odpowiedniego uziomu wyrów-
nawczego między budynkami. W takim przypadku należy uziemić tylko jedną stronę
ekranowania.
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Uziom wyrównawczy i ochrona przepięciowa przy wprowadzeniach do budynków (piw-
nica)
N Regulator
W Rura wodociągowa
E Doprowadzenie sieci energetycznej
A Przewód antenowy
SPE Wprowadzenie jednopunktowe
TFS Iskrownik rozłączny
FUE Uziom fundamentu
PAS Szyna uziomu wyrównawczego
TRA Odgromnik przejściowy
BUS IN Niezabezpieczony
BUS OUT Zabezpieczony
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Szafy sterownicze

Metalowe płyty montażowe lub tylne ściany szaf sterowniczych stanowią punkt odnie-
sienia dla ekranów przewodów i obudowy. Muszą one zapewnić odpowiednią separa-
cję zakłóceń oraz możliwość zwarcia napięć zakłócających.
•  Ściany wewnętrzne nie powinny być lakierowane.
•  Ściany wewnętrzne powinny być ocynkowane w wykonaniu standardowym (jako

ochrona przed korozją).
•  Płyty montażowe i szyny muszą być dobrymi przewodnikami elektrycznymi i nie mo-

gą być lakierowane.
•  Złącza śrubowe należy wykonywać bezpośrednio na metalicznych powierzchniach

szafy sterowniczej.
•  Używać płaskich taśm miedzianych lub płaskich przewodów plecionych.
•  Połączenie zera z drzwiami szafy sterowniczej poprzez elastyczną taśmę miedzianą

(lub dodatkowe połączenie z uziemieniem)

Przy zabudowie szafy sterowniczej należy rozdzielić urządzenia zakłócające od urzą-
dzeń wrażliwych na zakłócenia. Przy łączeniach tych dwóch grup urządzeń należy
zachować szczególne środki ostrożności.

•  Silnie zakłócające urządzenia lub źródła zakłóceń to: styczniki, zawory magnetyczne
•  Urządzenia wrażliwe na zakłócenia: urządzenia sterujące, regulatory, komputery,

wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne.

Oddzielenie źródła zakłóceń od urządzeń wrażliwych na zakłócenia:
•  Oddzielne szafy sterownicze dla silnych źródeł zakłóceń i urządzeń wrażliwych na

zakłócenia.
•  Ewentualne źródła energii o dużej mocy należy umiejszczać poza szafą sterowniczą.

Jednakże należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić obudowy urządzeń.
•  W szafie sterowniczej stosować przegrody metalowe.

•  Przewody wrażliwe na zakłócenia i przewody z zakłóceniami muszą być prowadzone
oddzielnie, możliwie blisko zera odniesienia (metalowa płyta montażowa lub ściana
szafy sterowniczej).

•  Wprowadzenia jednopunktowe do budynków– wszystkie podłączenia wykonywać po
tej samej stronie szafy sterowniczej (przewody sieciowe i sterujące / wejścia i wyj-
ścia).

•  Unikać pętli.
•  Zapewnić wystarczająca ilość miejsca dla prawidłowego podłączenia ekranów prze-

wodów.
•  Zapewnić połączenie szafy sterowniczej z systemem uziomu wyrównawczego w

budynku.

Zerowanie

Szafa sterownicza
zgodna z wytycznymi
EMV

Zasada podstawowa

Połączenia zgodne z
wytycznymi EMV



9/10

Siemens Building Technologies CE1N2034P
Landis & Staefa Division 12.08.1999

Warunkiem dla użytecznego podłączenia ekranów przewodów jest istnienie zera od-
niesienia. Zero odniesienia ma za zadanie odprowadzanie prądów zakłóceniowych
płynących przez ekran przewodu.
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1 Styk ekranu z metalowymi punktami
połączeniowymi płyty montażowej

2 Ekranowane przewody czujników
3 Przewody sterujące procesami
4 Punkty połączeniowe
5 Metalowa płyta montażowe
6 Przewód bez ekranowania
7 Przewód ekranowany
8 Połączenie do szyny uziomu wyrów-

nawczego
9 Zerowanie skrzynki rozdzielacza

Prawidłowe podłączanie ekranów przewodów w skrzynce rozdzielacza

•  Ekranowanie musi posiadać dobry styk na całej powierzchni połączenia z zerem
odniesienia (np. tylna ścianka szafy sterowniczej, najlepiej odpowiednimi zaciskami
ekranu

•   „Spinki zerujące“ do podłączania ekranów przewodów są niekorzystne, także w wy-
padku jeśli mają jedynie kilka cm.

•  Ekrany przewodów powinny być zawsze optymalnie i z obu stron połączone z zerem
odniesienia (obudowa, szafa sterownicza).

Indukcyjne elementy urządzeń jak przekaźniki przemysłowe, styczniki, zawory elektro-
magnetyczne itd. muszą posiadać skuteczne tłumienie przepięć przy pomocy odpo-
wiedniego członu RC podłączonego równolegle do cewki powodującej zakłócenia.

•  Odpowiednie elementy RC są dostępne na rynku.
•  Również zastosowanie przekaźników półprzewodnikowych jest alternatywą korzyst-

nie wpływającą na likwidowanie zakłóceń.
•  Warystory (rezystory z tlenku cynku) ograniczają przepięcia jednak nie likwidują po-

wstawania łuku między stykami przekaźników.
•  Jeśli mimo prawidłowego prowadzenia przewodów i użycia przewodów ekranowa-

nych nadal występują niewyjaśnione zakłócenia to zaleca się kontrolę wszystkich in-
dukcyjnych obciążeń w budynku. Do likwidacji przepięć stosuje się człon RC podłą-
czany równolegle do wszystkich obciążeń indukcyjnych jak silniki, styczniki, świe-
tlówki itp.

Podłączenie ekranów
przewodów

Likwidacja przepięć
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Jako dalsze źródło informacji i pomoc przy projektowaniu zgodnym z wytycznymi EMV
zalecamy architektom i projektantom korzystanie z dokumentacji
L&S-Dokument H 8 000 003774.

„EMV-gerechte Gebäude- und Schaltschrankinstallation“
Unterlagen der Firma montena emc sa  CH-1728 Rossens

„EMV von Gebäuden, Anlagen und Geräten“
Anton Kohling (Herausgeber)
VDE Verlag

Wskazówka:

Źródła:

�1999 Siemens Building Technologies
Możliwość zmian zastrzeżona


