KVĚTEN 2009

DIODOVÝ ODDĚLOVACÍ MODUL
MDD 455
URČENÍ
Diodový oddělovací modul MDD 455 je polovodičový výkonový modul s omezovací voltampérovou
charakteristikou pro napěťově závislé uzemňování kovových konstrukcí ( produktovodů, nádrží, pancéřových
kabelů atd. ) isolovaně uložených v zemi, které jsou aktivně chráněny proti koroznímu účinku bludných proudů
a zavlečených potenciálů. Další aplikací diodového oddělovacího modulu MDD 455 je napěťově závislé
překlenutí isolačních přírub potrubí, které za normálního provozu nemohou být mezi sebou propojeny.
Modul lze s výhodou vestavět do tzv. propojovacích objektů a připojit základnou na uzemňovací pásek a horním
vývodem pomocí adaptéru ke kabelu vedoucímu ke chráněné konstrukci.

POPIS
Diodový oddělovací modul MDD 455 je dvoupólový polovodičový výkonový modul s omezovací
voltampérovou charakteristikou (viz graf). Proud 10A propouští až při překročení svorkového napětí ± 3,5V.
Voltampérová převodní charakteristika vnitřních součástek modulu má po překročení propustného napětí velmi
nízký diferenciální odpor, což umožňuje velmi účinně omezovat napětí mezi oběma elektrodami i při značných
rázových proudech.
Oddělovací modul se vyznačuje robustní konstrukcí s masivní základnou se závitovými otvory M8,
která tvoří jednu elektrodu. Druhou elektrodu tvoří vývodní pásek na horní straně pouzdra.
Pod vývodním páskem je přítužná matice, do které je zašroubován šroub M8 upevňující kabelový adaptér pro
připojení kabelu do průřezu 50mm2. MDD 455 nahrazuje předchozí typ MDD 454Z.
Pro zvýšení hodnoty omezovacího napětí lze řadit oddělovací moduly do série.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE MDD 455
Omezovací napětí

min. ± 2,5V/0,10A
min. ± 3,5V/10A
cca ± 7V/1kA
cca. ± 15V/10kA
2kA/1s
12kA/10ms
63kA (vlna 10/350µs)
-40 až +85°C
10 až 95% r.v. bez kondensace
IP 00
kabelové oko a šrouby M8
plochá pasovina a šrouby M8
horní vývod 2 N.m
základna 4 N.m
max. 50mm2
94 x 47 x 46mm (bez adaptéru)
470g (bez adaptéru)

Max. proudová přetížitelnost DC
Max. proudový ráz AC
Maximální ráz proudovou vlnou
Pracovní teplota
Provozní vlhkost
Krytí
Upevnění
Utahovací moment
Průřez připojovaných vodičů
Rozměry
Hmotnost
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují požadavky
základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů, že výrobek je za
podmínek obvyklého použití - určeného použití - bezpečný a jeho vlastnosti splňují technické
požadavky na EMC a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech zařízení
nebo přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky pro :
Název :

diodové oddělovací moduly (členy)

MDD 455

Typová řada :
Popis a určení výrobku :

Diodové oddělovací moduly MDD 455 jsou zařízení určená k napěťově závislému uzemňování
kovových úložných zařízení uložených v zemi nebo ve vodě chráněných před účinky elektrolytické
koroze katodickou ochranou.
Tyto členy jsou pasivního charakteru (dvojpól) a nevnáší do obvodu vlastní energii.
Způsob posouzení shody : § 12, odst.4, bod a) zákona č. 22/1997 Sb.
Posouzení shody stanovených podmínek výrobcem je ve shodě s následujícími normami :
Elektrická bezpečnost :
ČSN EN 60529
ČSN EN 332000-4-41

Stupně ochrany krytem
Elektrická zařízení. Ochrana před úrazem el.proudem

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) :
ČSN EN 61 000-4-4

Rychlé elektrické přechodové děje/skupiny impulsů Zkouška odolnosti
Rázové impulsy - Zkouška odolnosti
Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti

ČSN EN 61 000-4-5
ČSN EN 61 000-4-2

a následujících nařízeních vlády České republiky :
elektrická bezpečnost : č. 168/97 Sb.

EMC : č. 169/97 Sb.

Místo vydání : Praha
Datum vydání : 1.12.2003

Vydal : Ing.Miloš Klasna, CSc
Funkce : jednatel společnosti
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