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AFDD+ průvodce
k odstraňování závad
Technologie, na níž je založeno AFDD+ (přístroj pro detekci
poruchového oblouku), vám pomůže dále snižovat riziko požáru.
Tradiční ochranné přístroje nejsou schopny detekovat žádné
obloukové poruchy k nimž dochází ve vaší elektrické instalaci.

Díky velmi citlivé elektronice přístroje AFDD+ je ovšem nyní taková
detekce možná.
Tento přístroj nepřetržitě kontroluje vaši elektrickou instalaci za účelem
identifikace poruchových vzorců charakteristických pro obloukové poruchy.
Tímto aplikačním průvodcem se Vám společnost Eaton snaží usnadnit
vyhledávání příčin veškerých takových poruch.

Průvodce k odstraňování závad
Průvodce k odstraňování závad
Příčina vypnutí

AFDD signalizuje příčinu vybavení pouze při prvním zapnutí po události vypnutí.
Pokud vypnete a znovu zapnete AFDD, signalizovaný světelný kód bude červená,
oranžová a zelená. Pokud si přejete, aby přístroj znovu zobrazil poslední příčinu
vybavení, držte při zapínání přístroje stisknuté tlačítko Test.

Odstraňování problémů

Poruchový oblouk vlivem
poruchy instalace/zátěže:
• Znečištěné spínače
• Pomalé nebo nespolehlivě fungující spínače
• Spínače vydávající viditelné a slyšitelné jiskry
• Kabely poškozené sevřením/skřípnutím
• Přerušené kabely
• Uvolněné svorky
• Výměna žárovky pod napětím
• Stará zařízení, která se již nepoužívají
		
		
Jiné poruchy:
• Přepětí
• Příliš vysoká teplota

Náprava:
Vyčistěte nebo vyměňtě spínač
Vyměňte
Vyměňte
Vyměňte
Vyměňte
Svorky utáhněte nebo vyměňte
Vyměňujte, pouze když není část
instalace pod napětím
Vyčistěte pomocí opakovaného
zapínání (spínač je již zkorodován)
nebo vyměňte
Náprava:
Obraťte se na svého dodavatele
elektrické energie
Zkontrolujte teplotu v rozváděči
a stav zátěže

Mohu přístroj AFDD použít jako hlavní vypínač?
Z technických důvodů nelze AFDD použít jako hlavní vypínač. Každá část
elektroinstalace vyžaduje své vlastní AFDD. Typy 32/40 A jsou určeny pouze
pro obvody s velkými zátěžemi (např. elektrická topná tělesa).

Jak může být příčina vypnutí přiřazena konkrétní zátěži?
Sériový oblouk:
oblouk vznikající na zátěžích obecně
(včetně stmívaných s téměř 0% stmíváním)
Stmívací oblouk:
oblouk vznikající v obvodech se stmívači,
v regulovatelných ručních nástrojích, ...
Paralelní oblouk:
oblouk mezi L a N, oblouk na zátěžích
s vysokými náběhovými proudy, ...

Podpora

S týmem technické podpory Eaton se můžete spojit na následující
e-mailové adrese: podporaCZ@eaton.com (pro ČR), podporaSK@eaton.com (pro SR)
Technik bude potřebovat následující informace:
Obecné informace
Informace o AFDD
• Popis instalace
• Typové označení
• Kolik přístrojů AFDD
• Charakteristiky jističe
máte instalovaných?
• Kolik z nich funguje správně
• Charakteristiky chrániče
se stejnou zátěží?		
			

Informace o vadné zátěži
• Výrobce
• Typové označení
• Fotografie
(zařízení, typový štítek)
• Dodavatel

Často kladené otázky

Jak mohu ověřit, zda AFDD funguje správně?
Stiskem tlačítka Test spustíte funkční zkoušku celého modulu AFDD,
včetně elektroniky.
Signalizovaný světelný kód červená-oranžová-zelená při prvním zapnutí po
zkoušce ukazuje, že zařízení funguje správně.

Co je důležité mít na zřeteli při zapojování AFDD?
AFDD je směrově citlivé, proto dbejte na správné připojení strany napájení
a strany zátěže. Stranu napájení je nutno připojit ke spodním svorkám
a stranu zátěže k horním svorkám.
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Průvodce k odstraňování závad
Příčina vypnutí

Assembly instructions
Montageanweisung
Instructions de montage
Montážní návod
Montážní návod
Montagevejledning
Instrucciones de montaje
Szerelési utasitás
Istruzioni di montaggio
Montasjeveiledning
Montage instructie
Instruções de montagem
Instrukcja montazu
Montageanvisning
Asennusohjeet
Montaj talimati
Instructiuni de montaj

AFDD vybavilo, páčka je
ve spodní poloze
Barva prostředního terčíku je:

Bílá

Modrá

Vypnutí způsobené jističem

Danger
Lebensgefahr
Danger de mort
Nebezpečí
Nebezpečenstvo
Fare
Peligro
Életveszély
Pericolo di morte
Fare
Levensgevaar
Perigo
Niebezpieczenstwo
Varning
Vaara
Hayati Tehlike
Pericol

Installat
Montage
Montage
Montáž
Montáž
Må kun
Debe se
Csak sz
Montagg
Må mon
Montage
Deve se
Montaz
Får end
Asennu
Sadece
Instalare

Veškeré zásahy v elektrické
instalaci smí provádět
pouze kvalifikovaný personál!

Znovu AFDD
zapněte
Jaký je signalizovaný barevný kód?

Nejprve červená, oranžová,
zelená, pak trvale svítí zelená

Bliká
x1 oranžová, pak
trvale svítí zelená

Žádný vzorec, AFDD
opět ihned vypne

x2
x3

Vypnutí způsobené chráničem

Jaká
x4 je rychlost blikání?

Viz část „AFDD ihned vypne“
x1
(strany 6 a 7)

x5



x6

3krát opakovaně,
1 x bliknutí

3krát opakovaně,
2 x bliknutí

Vypnutí vlivem
sériového oblouku

Vypnutí sériového
oblouku v obvodech se
stmívačem

x1

x1
x2
x3

4

x4
x5

3krát opakovaně,
3 x bliknutí
Vypnutí vlivem
paralelního oblouku
x2
x1

x3

x2

x4

x3

x5

x4

x6

Vypnutí z důvodu obloukové poruchy
x5
x6



3krát opakovaně,
4 x bliknutí

x33krát opakovaně,
5 x bliknutí
x4

3krát opakovaně,
6 x bliknutí

Vypnutí vlivem
síťového přepětí
U > 270 V

x5 Vypnutí vlivem
vysoké teploty
x6 T > 115oC
i

Porucha přístroje AFDD



Další příčiny vypnutí
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Průvodce k odstraňování závad
AFDD ihned vypne
Vypnutí prostřednictvím
2 pólového spínače
Je možné přístroj AFDD zapnout?

Ano

Ne

Ano

Přesahuje síťové napětí
hodnotu 264 V AC?

Jaká je příčina vypnutí?
(viz část „Příčina vypnutí“)

Ne

Vypnutí vlivem oblouku

Vypnutí vlivem
síťového přepětí
U > 270 V
x1
x2

Odpojte stranu zátěže, odpojte veškeré
zátěže nebo je vypněte.

Assembly instructions
Montageanweisung
Instructions de montage
Montážní návod
Montážní návod
Montagevejledning
Instrucciones de montaje
Szerelési utasitás
Istruzioni di montaggio
Montasjeveiledning
Montage instructie
Instruções de montagem
Instrukcja montazu
Montageanvisning
Asennusohjeet
Montaj talimati
Instructiuni de montaj

Danger
Lebensgefahr
Danger de mort
Nebezpečí
Nebezpečenstvo
Fare
Peligro
Életveszély
Pericolo di morte
Fare
Levensgevaar
Perigo
Niebezpieczenstwo
Varning
Vaara
Hayati Tehlike
Pericol

Installat
Montage
Montage
Montáž
Montáž
Må kun
Debe se
Csak sz
Montagg
Må mon
Montage
Deve se
Montaz
Får end
Asennu
Sadece
Instalare

Veškeré zásahy v elektrické
instalaci smí provádět
pouze kvalifikovaný personál!

Další příčiny vypnutí
Přechodná porucha

Přesahuje teplota krytu
AFDD hodnotu ~80 °C?

Je možné přístroj AFDD zapnout?

Ne

Ne

Ano

Porucha přístroje AFDD

Závada instalace (nebo neodpojení/
nevypnutí všech zátěží)

Viz část „Vyhledávání poruchové zátěže“
(strany 10 a 11)

x3

Ano

x4

Vypnutí vlivemx5
vysoké teploty
Ti > 115 °C x6
6
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Průvodce k odstraňování závad
AFDD vypíná jen občas

Assembly instructions
Montageanweisung
Instructions de montage
Montážní návod
Montážní návod
Montagevejledning
Instrucciones de montaje
Szerelési utasitás
Istruzioni di montaggio
Montasjeveiledning
Montage instructie
Instruções de montagem
Instrukcja montazu
Montageanvisning
Asennusohjeet
Montaj talimati
Instructiuni de montaj

Danger
Lebensgefahr
Danger de mort
Nebezpečí
Nebezpečenstvo
Fare
Peligro
Életveszély
Pericolo di morte
Fare
Levensgevaar
Perigo
Niebezpieczenstwo
Varning
Vaara
Hayati Tehlike
Pericol

Installat
Montage
Montage
Montáž
Montáž
Må kun
Debe se
Csak sz
Montagg
Må mon
Montage
Deve se
Montaz
Får end
Asennu
Sadece
Instalare

Veškeré zásahy v elektrické
instalaci smí provádět
pouze kvalifikovaný personál!

Připojte zátěž vyšší, než
1 kW (např. topení)

Vypne AFDD pokaždé?

Ne

Ano

Jsou spuštěny připojené zátěže?

Ne
Zapněte zátěže
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Odpojte všechny zátěže
nebo je vypněte

Ano
Obraťte se na technickou podporu
podporaCZ@eaton.com (pro ČR),
podporaSK@eaton.com (pro SR)
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Viz část „Vyhledávání poruchové zátěže“

(strany 10 a 11)
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Průvodce k odstraňování závad
Vyhledávání
poruchové zátěže

Assembly instructions
Montageanweisung
Instructions de montage
Montážní návod
Montážní návod
Montagevejledning
Instrucciones de montaje
Szerelési utasitás
Istruzioni di montaggio
Montasjeveiledning
Montage instructie
Instruções de montagem
Instrukcja montazu
Montageanvisning
Asennusohjeet
Montaj talimati
Instructiuni de montaj

Veškeré zátěže jsou odpojeny
nebo vypnuty
Připojte zátěž vetší, než
1 kW (např. topení)

Danger
Lebensgefahr
Danger de mort
Nebezpečí
Nebezpečenstvo
Fare
Peligro
Életveszély
Pericolo di morte
Fare
Levensgevaar
Perigo
Niebezpieczenstwo
Varning
Vaara
Hayati Tehlike
Pericol

Installat
Montage
Montage
Montáž
Montáž
Må kun
Debe se
Csak sz
Montagg
Må mon
Montage
Deve se
Montaz
Får end
Asennu
Sadece
Instalare

Veškeré zásahy v elektrické
instalaci smí provádět
pouze kvalifikovaný personál!

Je možné přístroj AFDD zapnout?

Ano

Ne

Znovu připojte všechny zátěže
po jedné a
znovu je spusťte

Závada instalace
(nebo neodpojení/
nevypnutí všech zátěží)

Způsobila zátěž vypnutí?

Ne

Ano

Zátěž bez poruchy
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Lze detekovat poruchu zátěže?
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Ano

Ne

Porucha zátěže

Obraťte se na technickou podporu
podporaCZ@eaton.com (pro ČR),
podporaSK@eaton.com (pro SR)
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Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017
dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná
řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou,
hydraulickou a mechanickou energii – úsporněji, bezpečněji a udržitelněji.
Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního
prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme
zhruba 96 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více
než 175 zemích.
Více informací získáte na stránkách Eaton.cz

Můžete nás kontaktovat na následující adrese http://www.eaton.
cz, http://www.eaton.sk
Technickou podporu vám poskytneme na adrese
podporaCZ@eaton.com, podporaSK@eaton.com

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu
© 2018 Eaton
Všechna práva vyhrazena
Publikace č. BR003016CZ / CSSC-1648
Listopad 2018
Katalogové číslo 195206-MK
Grafické zpracování: SRA, Schrems

Změny výrobků, informací uvedených v tomto dokumentu
a cen jsou vyhrazeny; to platí i pro chyby a opomenutí. Závazná
jsou pouze potvrzení objednávek a technická dokumentace od
společnosti Eaton. Fotografie a obrázky také nezaručují konkrétní
rozložení nebo funkčnost. Jejich použití v jakékoli formě podléhá
předchozímu schválení společnosti Eaton. Totéž platí pro ochranné
známky (zejména Eaton, Moeller a Cutler-Hammer). Platí Všeobecné
podmínky společnosti Eaton uvedené na internetových stránkách
Eaton a v potvrzení objednávek ze strany společnosti Eaton.

Eaton je registrovaná ochranná známka.
Všechny obchodní značky jsou majetkem
příslušných majitelů.

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali
nejnovější informace o produktech a podpoře.

9 010238 08273 1

Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 - Praha 9
Česká Republika

