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Oddělovací výkonová bleskojistka
Délka 200mm
Kabelové oko GPH 12-25

svařeno

Veškerý soubor technologických zařízení pro zemní plyn, zahrnující přepravní potrubí, zpracovatelské
firmy, kompresní stanice, vstupní stanice a zásobníky plynu, jsou velmi citlivá na výboje atmosférické
elektřiny. Tato infrastruktura zahrnuje přibližně 499 000 km přepravních potrubí. 3 060 000 km
distribučních rozvodů zemního plynu a cca 3 000 kompresních stanic. S tímto souvisí elektronická
měřící a kontrolní zařízení systémů získávání dat (SCADA), která slouží k ovládání této infrastruktury.
Při této obrovské rozloze, je vysoká pravděpodobnost úderu blesku v blízkosti, nebo přímo do
technologických a řídících zařízení. Kromě, již nezanedbatelné velikosti současné infrastruktury
plynovodů se odhaduje, že kombinovaný celosvětový růst plynovodní infrastruktury, který je ve výstavbě
nebo v plánovacím cyklu, bude měřit dalších 190 000 km. Dvě hlavní oblasti růstu jsou Asijsko-Pacifická 55
200 km a region Severní Ameriky 51 500 km.
Potrubní systém se zemním plynem

HGS100 Ex
HGS100 Ex je určena k vyrovnávání potenciálů na instalačních částech budov nebo technologických celků, které nejsou vzájemně
galvanicky propojeny (podle ČSN EN 62305 ed. 2). Doporučuje se pro přemostění izolovaných přírub a izolovaných závitových spojů v
katodicky chráněných částech průmyslové technologie. Pokud dojde mezi těmito částmi ke vzniku potenciálového rozdílu, výkonová
bleskojistka zapálí a po přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická hodnota vnitřního odporu při inicializaci HGS100 Ex je 0,001
÷ 0,002 W). Umístění je možné uvnitř i mimo budov, ve vlhkých místnostech a rovněž tak i v podzemních prostorách. Bezpečnost výrobku
je ověřena shoudou s normami ČSN EN 60079-0:2010 a ČSN EN 600 79-18:2010.
Typ

HGS100 Ex

ES certifikát o přezkoušení

II 2G Ex mb II T6 Gb, II 2D Ex mb IIIC T80°C Db

Číslo ES certifikátu

FTZU 04 ATEX 0255X

Stejnosměrné zapalovací napětí
Maximální výbojový proud (8/20)
Jmenovitý výbojový proud (8/20)
Impulzní proud (10/350)
- náboj
- specifická energie

400 ÷ 750 V DC
Imax

100 kA

In

75 kA

Iimp

100 kA

Q

50 As

W/R

2500 kJ/

Ochranná úroveň při Iimp

UP

< 1 kV

Izolační odpor při 100 V DC

Ri

< 1 G

Kapacita při 1 MHz

C

Zapouzdření
Krytí
Pracovní teplota

IP67
J

Životnost
Hmotnost
Katalogové číslo

5 pF
korund/dvousložková pryskyřice s vnějším nerezovým pláštěm odolným vůči povětrnostním vlivům

-40°C ... +90 °C
min. 100.000 h

m

550 g
10 201

HGS100 Ex
Celý tento potrubní systém
musí být ošetřen nejen
proti úderu blesku, ale také
oddělovací výkonovou
bleskojistkou pro vyrovnání
potenciálu (HGS100 Ex) na
všech technologických
zařízeních systému.

