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ANOTĀCIJA  

 

Metodiskajā materiālā par iekšējo elektrisko tīklu aizsardzības aparātiem ir ietverti 

vairāki zemsprieguma aizsardzības aparāti (kūstošie drošinātāji, automātslēdži, strāvas 

noplūdes automāti un strāvas noplūdes automāts ar automātslēdža funkciju) ar dažādām 

konstrukcijām, uzbūvi un to darbības principiem. Kā arī iekšējo elektrisko tīklu aizsardzības 

aparātu tehniskajiem datiem un izvēles nosacījumiem, kas ir ļoti būtiski jāievēro, lai nerastos lieli 

bojājumi elektriskajās ķēdēs, kas var izvērsties par uguns nelaimi un apdraudēt cilvēka dzīvību. 

Šajā metodiskajā materiālā ir aprakstīti un ilustratīvi attēloti iekšējo elektrisko tīklu aizsardzības 

elektriskie aparāti, kas vēsturiski bijuši pirmie un to attīstība un modernizēšana līdz mūsdienām. 
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IEVADS 
 

Aizsardzības aparāti ir elektrotehniskas ietaises, ko izmanto elektrisko ķēžu aizsardzībai 

pret īsslēgumu, pārslodzi un no noplūdes strāvām, ka arī novērš vai ierobežo pārslodzes strāvas 

un īsslēgumus. To galvenais uzdevums ir atslēgt tīkla posmu starp bojātās elektriskās ķēdes un 

elektroiekārtām.  

Aizsardzības aparātus plaši pielieto gan mājsaimniecībā, gan rūpniecībā. Tie lielā mērā 

atšķiras ar ārējo izskatu un to tehniskajiem parametriem.  

Vispopulārākie un visvairāk izmantotie aizsardzības aparāti ir drošinātāji un automātiskie 

slēdži, kas klasificējas pēc dažādiem kritērijiem: pēc to uzdevuma, pēc strāvas veida, darbības 

principa u.c.  

Šajā metodiskajā materiālā ļoti plaši apskatīti drošinātāji un automātiskie slēdži. To 

konstrukcijas, darbības principi, raksturlielumi, klasifikācija un izvēle.  
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DROŠINĀTĀJI 

 

DROŠINĀTĀJU PIRMSĀKUMI 

 

Divi izcili zinātnieki D. Joule un E. Lenz vienlaikus noteica savstarpējas attiecības likumus 

starp “dzīslu caurlaidības lielumu un siltuma izdalīšanu no tā”, atklājot atkarību no ķēdes 

elektriskās pretestības un laika intervāla ilguma (1.1.att.). 

 

1.1. att. Shematiskais attēlojums: Izdalītā jauda siltuma veidā laika intervāla ilgumā  

 

Viņu secinājumi ļāva izveidot vienkāršāko aizsargkonstrukciju, pamatojoties uz strāvas 

siltuma iedarbību uz stieples metāla. Izmantot plānu metāla stiepli, caur kuru tiek nodota ķēdes 

kopējā strāva. 

Pēc nominālajiem elektroenerģijas padeves parametriem šis “vads” droši iztur siltuma 

slodzi un pārsniedzot tās vērtības virs normas- tā sadedzina,  pārtrauc un atbrīvo patērētājus 

no sprieguma. Lai atjaunotu ķēdi ir nepieciešams nomainīt sadedzināto elementu: drošinātāju 

saiti (1.2. att.).  

Drošinātājiem ir vienkārša konstrukcija, vienkārša ekspluatācija un vēsturiski tā bija 

pirmā elektriskā aizsardzības ierīce. 

 

 

1.2. att. Vēsturiski viens no pirmajiem drošinātājiem  
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UZBŪVE UN DARBĪBAS PRINCIPS 

 

Drošinātājs ir aizsargierīce, kas, izkūstot vienam vai vairākiem speciāli paredzētiem 

elementiem pārtrauc elektrisko ķēdi, ja strāva tajā ilgi ir pārsniegusi noteikto nominālo vērtību.  

Par drošinātāja nominālo strāvu sauc vislielāko strāvu, ko iztur drošinātāja strāvas 

vadošā daļa.  

Jēdziens “drošinātājs” ietver visas detaļas, kas veido šo ierīci. 

Drošinātājs var aizsargāt elektrisko ķēdi pret īsslēgumu un pārslodzi. (gG tipa drošinātāji) 

vai tikai no īsslēguma (aM tipa drošinātāji).  

Drošinātājiem ir vienkārša konstrukcija, vienkārša ekspluatācija. Visvairāk drošinātājus 

izmanto elektroiekārtās ar spriegumu līdz 1000 V, bet izmanto arī 6, 10, 20 kV elektroiekārtās, 

ļoti reti — 110 kV iekārtās.  

Praksē sastopami dažādas konstrukcijas drošinātāji, bet tie visi sastāv no divām daļām: 

drošinātāja izņemamās daļas un drošinātāja pamatnes (1.3. att.).  

 
1.3. att. PN-2 tipa drošinātājs 

1 - drošinātāja izņemamā daļa; 2 - drošinātāja pamatne 

 

Drošinātāja izņemamā daļa sastāv no drošinātāja ieliktņa un drošinātāja ieliktņa 

turētāja (1.2. att.). Drošinātāja ieliktnis ir drošinātāja daļa, kam ir viens vai vairāki kūstošie 

elementi, kas izkūst, ja strāva aizsargājamā ķēdē zināmu laiku pārsniedz noteiktu nominālo 

vērtību un kas pēc drošinātāja nostrādes paredzēts nomaiņai.  

Par kūstošā drošinātāja nominālo strāvu sauc vislielāko strāvu; tai plūstot kūstošajā 

ieliktnī, ieliktnis nepārdeg ilgstošu laiku.  

Drošinātāja ieliktņa turētājs ir drošinātāja noņemama daļa, kas paredzēta drošinātāja 

ieliktņa saturēšanai. Parasti to izveido kā izolācijas materiāla cauruli vai citas formas detaļu. Tai 

pievieno drošinātāja ieliktņa kontaktdetaļas.  
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Drošinātāja pamatne ir drošinātāja balsta daļa, kura nostiprināti kontakti. 

Drošinātāja izolējošie korpusi tiek izgatavoti no temperatūras svārstību noturīgiem 

materiāliem - steatīta (sastāv no maziem talka kristāliņiem un citu materiālu piejaukumu), 

korderīta vai porcelāna caurules, kuras ārpuse var būt kvadrātiska un iekšpusē atrodas 

kūstošais elements (sk. 1.3 att.). 

Drošinātāja kūstošam elementam jābūt no metāla, kam ir zema kušanas temperatūra, 

laba siltumvadāmība, nemainīga struktūra pie augstas temperatūras, lēts. Praksē kūstošā 

elementa izgatavošanai izmanto varu vai sudrabu. Sudrabam salīdzinājumā ar varu ir labāka 

siltumvadāmība un elektrovadāmība, augstas temperatūras apstākļos tam nemainās 

struktūra. Tomēr sudrabs ir dārgs metāls, tāpēc parasti kūstošo elementu izgatavo no vara vai 

no apsudrabota vara. Sudraba kušanas temperatūra ir 960 0C, varam — 1083 0C. Drošinātāja 

kūstošo elementu izgatavo stieples vai metāla sloksnes veidā.  

 

 
1.4. att. NH tipa drošinātāja konstrukcija 

1 - drošinātāja ieliktņa kontaktdetaļa (kontaktnazis); 2 - drošinātāja ieliktnis; 3 – nostrādes 

indikators; 4 - kvarca smiltis; 5 - korpuss no porcelāna; 6 - drošinātāja pamatne ar skrūvēm 

 

Visa tipa kustošā drošinātāja grafiskais apzīmējums elektriskajās shēmās attēlots (1.5. 

att.).  

 

 
1.5. att. Kūstošā drošinātāja elektriskās shēmas grafiskais apzīmējums atkarībā no standarta 
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DROŠINĀTĀJA RAKSTURLIELUMI 

 

Drošinātājiem uzrada šādus tehniskos datus:  

• Drošinātāja nominālais spriegums UN (UN.dr) - elektroiekārtas spriegums, līdz kādam 

drošinātājs var tikt uzstādīts; 

• Drošinātāja nominālā strāva IN (IN.dr) – ilgstoši pieļaujamā strāva drošinātāju kontaktu 

sistēmai; 

• Drošinātāja kūstošā elementa nominālā strāva IN.el. – strāva, kuru drošinātāja kūstošais 

ieliktnis iztur neierobežotu ilgu laiku; 

• Drošinātāja atslēgtspēja – atslēgšanās strāvas vērtība, kādu drošinātājs spēj atslēgt 

noteiktos apstākļos un dotā sprieguma tīklā (atslēgšanas strāva – strāvas komutācijas 

aparāta polā vai drošinātājā tajā atslēgšanas brīdī, kad rodas elektriskais loks); 

• Drošinātāja laikstrāvas raksturlīkne – drošinātajā kūstošā  elementa kušanas laika 

atkarība no caurplūstošās strāvas (1.6. att.).  

Drošinātāja kūstošā elementa elementa nostrādes laiks atkarīgs no caurplūstošas strāvas 

lieluma un arī no apkārtējās vides temperatūras. Tāpēc drošinātajiem nevar precīzi noteikt 

nostrādes laiku atkarībā no caurplūstošas strāvas lieluma, bet nostrādes laiku uzrāda ar divām 

līknēm, kas iezīmē zonu, kurā iespējama kūstošā elementa pārdegšana (1.4. att.).  

 

 
1.6. att. Drošinātāja PN-2 laikstrāvas raksturlīkne 

1 - aukstam drošinātājam; 2 – ar IN uzsilušam drošinātājam 
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Īsslēguma gadījumā kūstošā elementa sakaršana notiek tik strauji, ka situmvadāmība 

parasti nenotiek. Izkūstot kūstošam elementam, rodas elektriskais loks, kas nav vēlama 

parādība un ir jānodzēš. Šim nolūkam izmanto kvarca smilti un dažādu gāzģenerējošus 

materiālus. Kūstošam elementam atsevišķās vietās samazina šķērsgriezumu, lai paātrinātu 

kūstoša elementa pārdegšanu un elektriskā loka kanālā samazinātu metāla tvaika daudzumu 

(1.7. att.). 

 

 
1.7. att. Drošinātāja īsslēguma process 

 

Sazarotā elektriskā tīklā vienā un tajā pašā līnijas posma, slēgti virkne, var būt vairāki 

drošinātāji. Kūstošie elementi jāizvēlas tā, lai vispirms pārdegtu tā drošinātāja kūstošais 

elements, kas atrodas vistuvāk bojājuma vietai (1.8. att.). 

Drošinātāja darbību sauc par selektīvu, ja drošinātāja kūstošais elements pārdeg tikai tad, 

kad bojājums ir tās elektriskās ķēdes posmā vai elektroiekārtā, kura drošinātājam jāaizsargā, 

un nepārdeg, ja bojājums ir tajā elektriskās ķēdes daļā vai elektroiekārtā, kura drošinātajam 

nav jāaizsargā.  

 

 
1.8. att. Drošinātāju selektīva darbība 
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DROŠINĀTĀJU KONSTRUKCIJA 

 

Ekspluatācijā esošajās elektroiekārtās uzstādītājās spēka un apgaismošanas sadalēs 

sastopami dažādas konstrukcijas drošinātāji, tāpēc turpmāk tekstā apskatīsim drošinātāju 

paveidus.  

 

PN-2 TIPA DROŠINĀTĀJI 

 

PN-2 tipa drošinātājus izgatavo ACV (maiņspriegums) līdz 500 V (1.9. att.) savukārt DCV 

(līdzspriegums) līdz 440 V; nominālo strāvas diapazons: 30, 40, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 

400, 500, 600 un 630 A (ampēri). Šo drošinātājus izgatavo atbilstoši VS 17242-68E prasībām. PN-

2 drošinātajiem ir noteikta minimālā pārbaudes strāva Ip.min un maksimālā strāva Ip.max atkarībā 

no drošinātāja kūstošā elementa nominālās strāvas INel. Piemēram, ja INel = 63-100 A, tad Ip.min. 

= (1,2-1,5) INel un drošinātāja kūstošais elements nepārdeg divu stundu laikā, bet, ja Ip.max = (1,6-

2,1) INel, drošinātāja kūstošais elementam jāpārdeg pēc divām stundām. 

Drošinātāja izņemamā daļa sastāv no porcelāna caurules, kuras ārpuse ir kvadrātiska, 

iekšpusē atrodas kūstošais elements (1.10. att.), ko izgatavo no speciālas formas vara sloksnes, 

uz kuras uzlodē alvas bumbiņas, izmantojot saucamo metalurģisko efektu (tas ir cieta metāla 

šķīšana izkausētā metālā). Kūstošam elementam  atsevišķās vietās samazina šķērsgriezumu ar 

izštancētiem caurumiem. Lai palielinātu drošinātāja atslēgtspēju izmanto speciālas formas 

sloksnes (1.10 att.). Elektriskā loka dzēšanai tiek izmantotas kvarca smiltis kuras piepildītas 

porcelāna caurulē (1.7. att.). 

 

 
1.9. att. Drošinātājs PN-2 630A gG klase 
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1.10. att. Drošinātāja PN-2 600 A kūstošā elementa uzbūve  

1 – lodalvas lodīte; 2 – caurumi; a - ātrdarbīgais drošinātājs; b – kombinētais drošinātājs 

 

Drošinātāju pamatne izgatavota no porcelāna. Galos ar skrūvēm piestiprinātas drošinātāja 

pamatnes kontakdetaļas, kuras ar izņemamās daļas kontaktnažiem veido pārtraucamu 

kontaktu. Lai samazinātu kontaktu pārejas pretestību, pamatnes kontaktdetaļas saspiež 

tērauda gredzeni. Drošinātāja izņemamo daļu apmaina, izmantojot speciālu maiņas rokturi, 

ko aizkabina aiz ieliktņa turētāja aizkabes (1.11. att.).  

 

 
1.11. att. PN-2 tipa drošinātājs ar maiņas rokturi  

1 – kontaktnazis; 2 – aizkabe nomaiņas roktura uzlikšanai; 3 – maiņas rotkuris; 

4, 8 – pieslēgspailes; 5 – tērauda gredzeni; 6 – drošinātāja ieliktņa turētājs; 7 – drošinātajā 

pamatnes kontaktdetaļa 
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NH TIPA DROŠINĀTĀJI 

 

NH tipa drošinātājus izgatavo, ievērojot standartus EN 60 269-2-1, IEC 60269, Vācijas 

rūpniecības normas DIN 57636 un Vācijas  elektrotehniķa savienību VDE 0636 izstrādātos 

noteikumus un normas.  

Drošinātāja korpuss ir izveidots no pilnvērtīga steatīta. Steatīts ir izturīgs pret termisko 

iedarbību. Korpusa iekšējā daļā ir novietots kūstošais elements no vara, kas tiek piestiprināts pie 

speciāli sagatavotas kontaktnaža iekšējās daļas, pie kam, korpuss ir izgatavots no 

elektrotehniskā porcelāna. Pats korpuss ir aizpildīts ar kvarca smiltīm ar precīzi izvēlētu 

granulāciju. Kontaktnažu serdeni veido varš un misiņš, bet aizsargkārtu - sudrabs. Jaunums ir 

drošinātāji, kuriem ir nostrādāšanas indikators, kurš pēc nostrādes izkrīt laukā, kas atrodas 

korpusa priekšpusē, kā arī izolētie āķi, kas ļauj drošinātāju ielikt un izņemt no pamatnes. NH tipa 

drošinātāja konstrukciju (sk. 1.4. att). 

HN KOMBI drošinātāji – tā ir jaunā drošinātāju sērija ar divkāršo nostrādes indikatoru. 

Pateicoties divkāršam nostrādāšanas indikatoram, drošinātāja pārdekšanas brīdī gan 

frontālais, gan arī augšējais indikators sāks darboties vienlaicīgi KOMBI nodrošina ļoti labu 

drošinātāja darbības stāvokļa pāredzamību pamatnēs un blokslēdžos (1.12. att.).  

Vienas un tas pašas drošinātāju sistēmas drošinātāji ir sagrupēti gabarītu pakāpēs no 

000 līdz 4a. Katrai gabarītu pakāpei ir noteikts nominālo strāvu diapazons un normētā masa 

paliek nemainīga.  

NH tipa drošinātājus izgatavo ar nominālajiem spriegumam (UN) 400 V, 500 V, 690 V, 

1000 V, ACV (maiņspriegums) un nominālā strāva (IN)  2 - 1250 A, 2 -500 A, 10- 200 A ar 

atslēgšanas spēju UN 120 kA, 100 kA.  

Funkciju klases nosaka, kādu strāvas diapazonu var atslēgt drošinātāja kūstošais 

ieliktnis: 

g klasi raksturo vispārīgi lietojami plašas strāvas diapazona drošinātāji, kūstošie 

drošinātāji ilgstoši vada jebkuru strāvu līdz nominālai strāvas vērtībai, tie var atslēgt strāvu, sākot 

ar mazāko kušanas strāvu beidzot ar nominālo strāvu; 

a klasi raksturo šaurs strāvas diapazona drošinātāji. Drošinātāju kūstošie ieliktņi ilgstoši 

vada jebkuru strāvu līdz nominālai strāvas vērtībai un atslēdzas ja tas pārsniedz nominālo 

vērtību.  
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Drošinātāju gabarītu pakāpes 

Gabarīts Strāva 

00 C / 000 (2 -100) A 

00 (16 – 160) A 

1 (16 – 250) A 

2 (25 – 400) A 

3 (100 – 630) A 

4a (400 – 1600) A 

 

 
1.12. att. NH tipa drošinātāju ārējais izskats  

NH tipa drošinātājs ar gG klasi(a); NH KOMBI drošinātājs ar gG/gL klasi (b), 1 - augšējais 

nostrādes indikators; 2 - frontālais nostrādes indikators 

 

Lietošanas klasi apzīmē ar diviem burtiem. Pirmais burts apzīme funkcijas klasi, otrais 

apzīmē aizsargājamo objektu. Aizsargājamie objekti ir šādi: L – kabeļi un vadi, M – komuttācijas 

iekārtas, R – pusvadītāji, B – kalnrūpniecības iekārtas, Tr – transformatori.  

Drošinātāju laika strāvas raksturlīknes atbilst Eiropas normām NE 60 269 (IEC 269). un ir 

pieejami šādas lietošanas klases: 

• gL /gG/gM – paredzēti kabeļiem un sprieguma aizsardzībai;  

• aM – lokālā aizsardzība slēgiekārtām un motoriem (1.13. att.);  

• gTr – transformatoru aizsardzībai;  

• gR – pusvadītāju globālā aizsardzība un taisngriežu iekārtu aizsardzībai, 

• aR – pusvadītāju lokālā aizsardzība;  

• gB – paredzēti kalnu rūpniecības iekārtām. 

Laikstrāvas raksturlīknes: 500 V, nominālam spriegumam atslēgšanas spēja ir 100 kA vai 120 

kA, savukārt 690 V -100 kA. NH tipa drošinātāja gG, aM klases drošinātāju laikstrāvas 

raksturlīknes (sk. 1.14. att.).  
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NH tipa drošinātāju priekšrocības: 

• vizuālais nostrādes indikators, kas novietots drošinātajā korpusa priekšdaļa, 

• mazāks  NH drošinātāju korpusa platums padara tos vieglākus un lētākus, neietekmējot 

to parametrus un pielietojuma iespējas, 

• augsta atslēgšanās spēja visa lieluma drošinātājiem un nominālām strāvām, 

• augsta spēja ierobežot īsslēguma strāvu, 

• selektīva darbība ar automātslēdžiem, 

• laikstrāvas raksturlīkņu stabilitātē un pilnīga rīcības selektivitāte. 

 
1.13. att. NH tipa drošinātājs ar aM klasi ārējais izskats 
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1.14. att. NH tipa drošinātāju laikstrāvas raksturlīknes  

gG, klases drošinātāju laikstrāvas raksturlīkne (a); aM klases drošinātāju laikstrāvas    

raksturlīkne (b) 

 

Drošinātāju pamatnes  

Drošinātāja pamatnes izgatavo atbilstības normām EN 60269, IEC 60269, DIN VDE 0636. 

Drošinātāja pamatnes ir domātas ieliktņa piestiprināšanai un ieslēgšanai barojošo un sadales 

ierīču strāvas vadā (1.15. att.). 

 

1.15. att. NH drošinātāju pamatnes 

NVPP 00 drošinātāju pamatne – vienpola (a); NVPP 00/3 drošinātāja pamatne – 

trīspolu (b); NVPP 00 drošinātāju pamatnes nosaukuma atšifrējums (c) 
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BIWTS, BIWTZ DROŠINĀTĀJI 

 

Ātrdarbīgie BiWts un gF kūstošie ieliktņi kalpo elektroenerģisko instalāciju aizsardzībai 

pret pārslodzi un īsslēguma sekām, ka arī pret elektrisko triecienu. BiWtz un gG  kūstošo ieliktņi 

ar aizturi ir domāti to elektrisko ķēžu aizsardzībai, kuras var notikt īslaicīgās pārslodzes, kā, tas 

notiek elektromotora palaišanā.  

BiWtS 2 A, 6 A, 25 A drošinātāju laikstrāvas raksturlīkne 500 V, 690 V un BiWtz (D) 4 A, 10 

A, 20 A, 40 A, 80 A drošinātāju laikstrāvas raksturlīkne 500 V, 690 V spriegumam skatīt (1.16. att., 

1.17. att.). 

Kūstošie ieliktņi – D 

Izgatavo atbilstoši IEC 269-1, EN 60269, PN-87/E-93100 prasībām. Nominālais spriegums 

(UN) 500; 690 ACV (maiņspriegums)/440 DCV (līdzspriegums) un 690 ACV/250 DCV. To nominālā 

strāva (IN) DI, DII 2 līdz 25 A, DIII 35 līdz 63 A, DIV 80 līdz 100 A, DV 125 līdz 200 A (1.18. att.). 

Drošinātāja atslēgšanās spēja ir 50 kA ACA (maiņstrāva), 8 kA DCA (līdzstrāva), izolācijas klase 

atbilst C – VDE 0110. Kūstošie ieliktņi – D iedalās šādās kategorijās; ātrdarbīgie (gF), ar aizturi 

(gL-gG).  

 

 

1.16. att. BiWtS 2A, 6A, 25A drošinātāju laikstrāvas raksturlīkne 500 V un 690 V 

spriegumam  
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1.17. att.  BiWtz (D) 4A, 10A, 20A, 40A, 80A drošinātāju laikstrāvas raksturlīkne 500 V un 

690 V spriegumam  

 

 

1.18. att. D tipa drošinātāji  

DI drošinātājs ligzdas cokolam E 16 (a); DII drošinātājs ligzdas cokolam E 27 500 V⁓ (b); 

DIII drošinātājs ligzdas cokolam E 33 500 V⁓ (c); DIII drošinātājs gG/gL (d); DIII drošinātājs 750 

V gF (e); DIII drošinātājs 1200 V gF (f); DIV drošinātājs ligzdai R 1 ¼” 500 V (g); DV drošinātājs 

ligzdai R 2” 500 V (h) 
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D sistēma ir raksturīga ar izveidotu aizsardzību pret pieskaršanos. Sistēma ir paredzēta 

industriālam lietojumam un dzīvojamo māju instalācijām. To var apkalpot arī amatieri. D 

sistēmas drošinātāji sastāv no drošinātāja pamatnes, drošinātāja ieliktņa, uzskrūvējama vāka 

un kontaktvītnes.  

 

DO TIPA DROŠINĀTĀJI 

 

DO kūstošie ieliktņi tiek izmantoti sadzīvē un rūpnieciskos elektrodzinēju aizsardzībai 

pārslodzes un īsslēguma 

DO kūstošos drošinātājus Izgatavo atbilstoši PN-IEC 269, EN 60269, DIN VDE 0636 

prasībām. Nominālais spriegums (UN) 400 ACV (maiņspriegums)/440V DCV (līdzspriegums). DO 

drošinātāja nominālā strāva (IN) DO 1 2-16 A, DO2 20-63 A, DO3 80-100 A, tā atslēgšanās spēja 

ir 50 kA ACA (maiņstrāva), 8 kA DCA (līdzstrāva). Lietošanas klases gL, gG (1.19. att.).  

 

 

1.19. att. DO tipa drošinātāji  

DO drošinātājs gL ligzdas cokolam E 14 (a); DO2 drošinātājs gL ligzdas cokolam E 18 

(b); DO3 drošinātājs gL ligzdas cokolam M 30x2 (c) 

 

Drošinātāju DO1 un DO2 laikstrāvas (joslu) raksturlīkne attēlota (1.20. att.). 

DO1, DO2 drošinātāja ligzdas tiek izgatavotas gan no porcelāna, gan no plastmasas. 

Izgatavo PN-IEC 269, NE 60269, DIN VDE 0636 atbilstības normām. 

Porcelāna drošinātāju ligzdas iebūvē instalāciju sadalēs, kā arī uzstāda pa vienam 

rūpniecības un dzīvojamās ēkās. Nominālais spriegums (UN) 400 V, nominālā strāva (IN) DO1 16 

A, DO2 63 A. 

Plastmasas drošinātāju ligzdas PP DO1, un PP DO2,  ir izgatavotas no termiski izturīgas 

plastmasas. (1.21. att.) PP DO1 un PP DO2 ir paredzētas lietošanai sadzīves un rūpnieciskajās  

sadales ierīcēs. PP DO1 izgatavo sekojošiem ieliktņiem: DO1, 2 – 16 A, 400 ACV  
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(maiņspriegums), bet PP DO2 izgatavo sekojošiem ieliktņiem: DO2, 20 – 63 A, 400 ACV 

(maiņspriegums). 

DO sistēmas drošinātāji atšķiras no D sistēmas ar atšķirīgiem izmēriem un nomināliem 

spriegumiem.  

 

 

1.20. att. DO1 un DO2 drošinātāju laikstrāvas (joslu) raksturlīkne  

 

 

1.21. att. Drošinātāju plastmasas ligzda DO – trīspola 
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Sadzīves patērētāji visbiežāk izmanto drošinātājus, kurus izgatavo līdz 380 V 

maiņspriegumam un līdz 250 V līdzspriegumam un nominālo strāvu diapazonam 2, 4, 6, 10, 13, 

16, 20 un 25 A. Drošinātājus izmanto apgaismes tīklu un nelielas jaudas elektrodzinēju 

aizsardzībai. Drošinātāji sastāv no pamatnes un izskrūvējamās daļas — drošinātāja galviņas. 

Kūstošais elements ir tieva stieplīte, kas atrodas galviņas porcelāna izolācijas iekšpusē. Galviņa 

paredzēta ieskrūvēšanai pamatnē, kurai ir vītne. Galviņas vītnes daļa noslēdz elektrisko ķēdi un 

neatrodas zem sprieguma. Kūstošais elements ir novietots porcelāna cilindrā ar kontakta uzgali 

(1.22. att.). Ja pārdeg kūstošais elements, pārdeg arī nostrādes indikatora stieplīte un atspere 

izmet signalizatoru no ligzdas (sk. 1.23. att.). Tādā veidā apkalpes personāls var konstatēt, ka 

drošinātājs ir nostrādājis. 

 

1.22. att. Drošinātāju konstrukcija  

1 – drošinātāju galviņa; 2 – drošinātāja ieliktnis; 3 – balstgredzens; 4 – izolējošs korpuss; 5 - 

drošinātāju pamatne 

 

 

1.23. att. Drošinātāju indikatora krāsa atkarībā no drošinātāja nominālās strāvas IN  



 

21 
 

 DROŠINĀTĀJU IZVĒLE  

 

 Drošinātāja galvenais uzdevums ir pasargāt elektroenerģijas patērētājus, vadus un 

kabeļus no īsslēguma strāvām un pārslodzes strāvu iedarbības.  

Drošinātājus izvēlas ievērojot šādus nosacījumus. 

1. Drošinātāja nominālam spriegumam UN.dr. jābūt lielākam vai vienādam ar tīkla 

nominālo spriegumu UN.t. 

UN.dr.  ≥ UN.t., 

2. Apgaismes tīklā kūstošā ieliktņa nominālai strāvai IN.el. jābūt lielākai vai vienādai ar 

aplēses strāvu Iapr., ievērojot drošuma koeficientu Kdr. 

IN.el. ≥ Kdr. Iapr., 

kur Kdr. = 1, ja drošinātājs aizsargā apgaismes elektriskā tīkla posmu, kas baro 

gaismekļus ar kvēlspuldzēm vai sildierīces;   

Kdr. = 1,25, ja drošinātājs aizsargā elektriskā tīkla posmu, kas baro gaismekļus ar 

luminiscences spuldzēm; 

Kdr. = 1,1, ja drošinātājs aizsargā elektriskā tīkla posmu, kas baro gaismekļus ar 

dzīvsudraba loka spuldzēm. 

3. Asinhrona elektrodzinēja ar īsslēgtu rotoru aizsardzībai drošinātāja kūstoša ieliktņa 

nominālai strāvai IN.el. jābūt lielākai vai vienādai ar tā palaišanas strāvu Ipal., dalītai ar 

empīrisku koeficientu (pārslodzes) Kpārsl. 

IN.el. ≥ Ipal / Kpārsl                                                                    (1.1) 

kur Kpārsl. = 1,6 - 2,5 (ja elektrodzinējs iegriežas ātrāk par 4 s, tad Kpārsl. = 2,5, ja iegriežas 

5 - 10 s, tad Kpārsl. = 1,6 - 2).  

4. Ja drošinātājs aizsargā elektrisko tīklu, elektriskā tīkla vadu vai kabeļu pieļaujamai 

strāvai Ip jābūt lielākai vai vienādai ar IN.el., dalītai ar koeficientu Kaiz 

Ip ≥ IN.el. / Kaiz.,                                             (1.2) 

5. Drošinātāju maksimālai atslēgtspējai jābūt lielākai vai vienādai ar maksimālo trīsfāžu 

īsslēguma strāvu  

Iatsl ≥ Ik(3) 

6. Asinhroniem dzinējiem ar īsslēgtu rotoru palaišanas brīdī dzinēja nominālās strāva var 

pieaugt no 3,5 - 7,5 reizes lielāka, tāpēc drošinātāju ieliktņu nominālā strāva jāizvēlas, 
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ievērojot dzinēja palaides strāvu (Ipal). Savukārt asinhronajam dzinējam ar fāžu rotoru 

palaišanas brīdī strāvas ir mazākas un kūstošo ieliktņu nominālo strāvu nosaka šādi:  

IN. el. ≥ (1,0 – 1,25) IN.dz. 

7. Elektrotīkli jāaprīko ar selektīvām aizsardzībām, kuras atlsēdz īsslēgumu strāvas un 

nodrošina pēc iespējas minimālu atslēgšanas laiku. Lai drošinātāju aizsardzība būtu 

selektīva, virkne slēgtus drošinātājus izvēlas šādi: skaitot no elektroenerģijas patērētāja 

puses, katra nākamā drošinātāja kūstošā elementa nominālai strāvai jābūt par vienu 

pakāpi augstākai. Drošinātāja darbības selektivitāte jāpārbauda arī trīsfāžu īsslēgumā 

(kad īsslēguma strāvai ir maksimālā vērtība). Jo var būt tādi gadījumi, kad pie lielām 

īsslēguma strāvām pārdeg vairāki virknē slēgtie drošinātāji (sk. 1.8. att.). 

8. Pārbaude: fāzes vada un nullvada šķērsgriezumam jābūt tādam, lai pieļaujamā 

vienfāzes īsslēguma strāva būtu vismaz trīs reizes lielāka par drošinātāja kūstoša ieliktņa 

nominālo strāvu. 

Piemērs 

Dots asinhronais dzinējs ar šādiem parametriem: nominālā jauda PN = 2,5 kW, lietderības 

koeficients ηN = 0,83; cosφ = 0,87, palaides strāva Ip / IN = 6, nominālais spriegums UN = 380 V. 

Aprēķināt kūstošā ieliktņa strāvu pie slodzes un bez slodze, kā arī  izvēlēties kūstošo ieliktņa 

nominālo strāvu IN.el pie slodzes.  

Atrisinājums 

• Pēc asinhronā dzinēja mehāniskās jaudas formulas izsaka nominālo strāvu IN. 

Mehāniskā jauda 

Р = √3*U*I *cos*η                                                (1.3) 

Nominālā strāva  

IN = PN / √3*UN *cos* ηN                                                         (1.4) 

IN = 2500 / √3*380 *0,87*0,83 = 5,26 A 

• Palaides strāva 

Ipal = Ip*IN                                                   (1.5) 

Ipal = 6*6,7 = 31,56 A 

• Drošinātāja ieliktņa nominālā strāva  

IFU.N. = Ipal /                                                 (1.6) 

Kur   = 1,5 – 2,5 (palaide tukšgaitā   = 2,5, pie slodzes   = 1,5). 

IFU.N. = 31,56/ 1,5 =  21 A (pie slodzes) 
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IFU.N. = 31,56 / 2,5 = 12,62 A (bez slodzes) 

• Dzinēja palaides laiks tp = 4...10 s 

• Izvēlās NH-aM tipa drošinātāju ar kūstošo ieliktņa nominālo strāvu IN.el. = 20 A (sk. 1.14. 

att.). 

 

  



 

24 
 

AUTOMĀTSLĒDŽI 

 

Automātslēdži ir elektriski aparāti, kas paredzēti līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēžu 

aizsardzībai nenormālos darba režīmos (nepieļaujami liela pārslodze, īsslēgums, sprieguma 

pazemināšanās), retai elektrisko ķēžu atslēgšanai un ieslēgšanai normālos darba režīmos. ( 2.1. 

att.). 

Automātiskos slēdžus izmanto elektroinstalāciju aizsardzībai dzīvojamās, administratīvās un 

rūpnieciskajās ēkās.  

Automātslēdžos elektriskā loka dzēšanas vide ir gaiss, tāpēc literatūrā ir sastopams arī 

nosaukums automātiskie gaisa slēdži. 

Automātslēdžus izgatavo līdz 1000 V maiņsprieguma iekārtām un līdz 440 V līdzsprieguma 

iekārtām. Automātslēdžus klasificē pēc dažādām pazīmēm: pēc iedarbes signāla veida 

(strāvas, spriegums, jauda), pēc konstrukcijas, pēc nostrādes laika, pēc raksturlīknēm utt. 

Rūpniecības automātslēdžus izgatavo atbilstoši IEC 60947 standartam. Sadzīves 

automātslēdžus izgatavo atbilstoši IEC 60898 standartam. 

 

 

2.1. att. Mazgabarīta automātslēdža ārējais izskats  

1 – ražotājs; 2 – modelis; 3 – atslēgšanās raksturlīkne (c) un nominālā strāva; 4 – 

nominālais spriegums; 5 – vilces jauda - atslēgšanas spēja; 6 – enerģijas ierobežošanas klase; 

7 – izstrādājuma numurs  
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Automātslēdžiem izvirza šādas prasības: 

• Automātslēdža strāvu vadošai ķēdei jānodrošina nominālās strāvas caurlaide darba 

laikā, jāiztur īsslēguma strāvas iedarbība noteiktu laiku gan ieslēgtā stāvoklī, gan 

elektriskās ķēdes pārtraukuma brīdī, nepārsniedzot pieļaujamo temperatūru.  

• Automātslēdzim jābūt elektrodinamiski un termiski izturīgam, īsslēguma strāva jāatslēdz 

īsā laikā.  

• Automātslēdzim jāatslēdz īsslēguma strāvas un nepieļaujami lielas pārslodzes strāvas, 

saglabājot darbspējas pēc īsslēguma strāvas vai pārslodzes strāvas izzušanas.  

•  Automātslēdžiem jāstrādā selektīvi. 

Rūpniecībā izgatavo dažādas konstrukcijas automātslēdžus, bet tiem visiem ir šādi 

galvenie mezgli: kontakti, lokdzēses ierīce, piedziņa, brīvatkabes mehānisms, atkabnis.  

 

AUTOMĀTSLĒDŽA DARBĪBAS PRINCIPS 

 

Automātslēdža darbības princips ir diezgan vienkāršs. Slēdžu dizains ietver divu veidu 

aizsardzības sistēmas: elektromagnētiskā un termo aizsardzība. Elektromagnētiskais atkabnis 

iedarbojas tikai īssleguma gadījumā, bet termo atkabnis aizsargā pret pārslodzi. 

Elektromagnētiskais atkabnis  sastāv no solenoīda ar tērauda kustīgu kodolu, ko tur atsperes. 

Pēkšņas strāvas pieaugums piemēram īsslēguma gadījumā, inducē elektromagnētisko lauku 

spolē, kas noved pie spoles ievilkšanas. Rezultātā tiek iedarbināts pretestības mehānisms. 

Termo atkabnis sastāv bimetāla plāksnītes, kas ir paredzēta konkrētam strāvas veidam. Ja 

plūsmas strāva pārsniedz pieļaujamās vērtības, bimetāla plāksnīte sasilst un izliecas, kas atslēdz 

aizsargierīci un pārtrauc elektrisko ķēdi (2.2. att.).  

 

 

2.2. att. Automātslēdža darbības princips  

Automātslēdža atslēgšanās īsslēguma gadījumā (a); Automātslēdža atslēgšanās pārslodzes 

gadījumā (b); 1 – elektromagnētiskais atkabnis; 2 – bimetāla plāksnīte termo atslēgšanai  
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Automātslēdžiem bez darba jeb galvenajiem kontaktiem var būt lokdzēses kontakti, 

kas ieslēdzas pirms un atslēdzas pēc darba kontaktiem, kā arī palīg kontakti vadības un 

signalizācijas ķēžu komutēšanai. Ja nominālā strāva pārsniedz 200 A, automātslēdžiem ir 

divpakāpju tiltiņveida kontakti, vai arī viens pāris darba kontaktu un viens pāris lokdzēses 

kontaktu. Darba kontaktu virsma pārklāta ar metālkeramikas plāksnīti (sudrabs, niķelis, grafīts), 

lokdzēses kontaktu virsmu ari veido no metālkeramikas plāksnītēm (sudrabs, niķelis, volframs). 

Lielu strāvu automātslēdžiem izveido vairākus paralēlus kontaktu pārus.  

Lokdzēses kamera.  

Elektriskajos aparātos, kuru uzdevums ir ieslēgt vai atslēgt elektriskās ķēdes, starp 

kontaktiem atslēgšanas procesā bieži rodas elektriskais loks. Tā kā katra elektriskā ķēde satur 

induktivitāti L un kapacitāti C, tajā uzkrājas elektriskā enerģija. Šī enerģija izlādējas starp 

kontaktiem elektriskā loka vai dzirksteles veidā, kas izsauc kontaktdetaļu dilšanu un samazina 

aparāta resursu un drošumu. Lai nodzēstu loku viņu vajag izstiept, tas nozīme jāpalielina loka 

garumu vismaz līdz tā kritiskajam garumam. Loka garumu var palielināt mehāniski izmantojot, 

piemēram, tiltiņa kontaktus, un ar elektrodinamisko spēku palīdzību. Izmantojot abus šos 

faktorus, ir radītas efektīvas lokdzēses kameras (2.3. att.). Piemēram, elektriskā loka dzēšanai 

var izmantot lokdzēses kameras ar ferromagnētiska materiāla plāksnīšu lokdzēses režģi. Lai 

plāksnītes neapdegtu, tās pārklātas ar varu vai cinku.  

 

 

2.3. att. Lokdzēses kamera  

 

Elektriskās shēmās automātslēdžus parāda izvērstā veidā vai vienkāršoti kur ar 1, 3, 5 

apzīmētas automātslēdža spailes barošanas līnijas L1, L2, L3 pieslēgšanai, bet ar 2, 4, 6 - izejas 

spailes aizsargājamā objekta spaiļu pieslēgšanai. (2.3. att.). 
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2.3. Automātslēdža dažādie shēmas grafiskie apzīmējumi 

1P autmātslēdža shēmas grafiskais apzīmējum vienkāršotā veidā (a); 3P automātslēdža 

grafiskais apzīmējums vienkāršotā veidā (b); 3P automātslēdža grafiskais apzīmējums izvērstā 

veidā (c); 3P automātslēdža grafiskais apzīmējums vienkāršotā veidā (d), Vadības 

(vājstrāvas) ķēdēs lieto divu burtu apzīmējumu SF, kur S – vājstrāvas slēdzis; F - ar aizsardzības 

funkciju, bet rīsfāzu elektriskās piedziņas spēka ķēdēs izmanto trīspolīgos automātslēdžus, kuru 

simboliskais apzīmējums sastāv no diviem burtiem QF: Q – spēka slēdzis; F - ar aizsardzības 

funkciju.) 

 

AUTOMĀTSLĒDŽU RAKSTUROJOŠIE PARAMETRI  

 

Automātslēdža tehniskie dati (sk. 2.1. att.): 

• Nominālais spriegums UN - elektroiekārtas spriegums, līdz kādam automātslēdzi var 

uzstādīt, piemēram, 230 V/400 V 50Hz; 

• Nominālais izolācijas spriegums Ui - izmanto lai izvelēt spriegumu elektrisko izolācijas 

stiprības pārbaudei, piemēram 500 V – normāliem apstākļiem; 

• Minimālais darba spriegums Umin – minimālais spriegums pie kāda var pieslēgt 

automātslēdzi elektriskajā ķēdē, lai veiktu savas aizsargfunkcijas, piemēram 12 V AC; 

• Nominālā strāva IN - ilgstoši pieļaujamā strāva automātslēdžu kontaktu sistēmai dotajai 

temperatūrai bez pārkāršanas, piemēram 0,5 – 125 A 
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• Atslēgšanas spēja Ia - maksimālā īsslēguma strāva, kuras elektrisko loku var nodzēst 

lokdzēses kamerā un pie tam automātslēdzis paliek darba stāvoklī, piemēram 0,5 – 40 

A pēc IEC 60898, - 15 kA (IEC 60947-2), D 50, 63 – 6 kA pēc IEC 60898; 

• Enerģijas ierobežošanas klase, piemēram 3; 

• Atslēgšanas raksturlīknes B, C, D, K, Z (2.4. , 2.5. att.). 

Raksturlīkne B: Paredzēti sadzīves elektronikai un mazinduktīvas slodzes aizsardzībai. 

(Apgaismojums un kontaktligzdas, sildierīces, dators, televizors). 

Raksturlīkne C: Paredzēti jaudīgām sadzīves elektroiekārtām un nelielu elektrodzinēju 

aizsardzībai (veļasmašīnām). 

Raksturlīkne D: Paredzēti kabeļu un induktīvu dzinēju, ar smaiem palaides apstākļiem, 

aizsardzībai. (Transformatori, grūti palaižami motori). 

Raksturlīkne Z: Paredzēti pusvadītāj ierīču un vājstrāvas ķēžu aizsardzībai.  

• Termoatkabņa iestatījuma strāva Ir un Irth - ir lielākā ilgstošā strāva, kura var plūst caur 

termoatkabni bez atslēgšanas.   

• Elektromagnētiskā atkabņa iestatījuma strāva Im – lielākā ilgstošā strāva, kas garantē 

šim atkabnim rūpnīcas garantēto darbmūžu. Momentānas nostrādes vai ar laika aizturi 

elektromagnētiskie atkabni atslēdz elektrisko ķēdi īsslēguma strāvas gadījumā (2.6. 

att.). 

 

 

2.6. att. Automātslēdža atslēgšanas strāvas diapazoni pārslodzes un īsslēguma gadījumā pēc 

IEC/NE 60898, IEC/NE 60947-2 standarta  
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• Mehāniskā izturība, piemēram 20 tūkst. pārslēgumu; 

• Savienojumu izturība,  piemēram10 tūkst. pārslēgumu;    

• Vadītāja šķērsgriezums – vada vadītāja šķērsgriezuma laukums ko var pievienot 

aizsargierīcei, piemēram 1 - 25 mm2 

• Korpuss, piemēram nedegoša plastmasa, termoizturīga; 

• Ugunsizturības klase, piemēram VO pēc UL 94; 

• Atbilstības normām, piemēram IEC 60898, IEC 60947-2; 

 IEC 60947 izgatavo rūpniecības vajadzībām un  IEC 60898 sadzīves vajadzībām Standarts IEC 

60947-2 uzstāda divas kategorijas rūpniecības komutācijas aparatūrai: A kategorijas 

komutācijas aparātiem elektromagnētiskais atkabnis īsslēguma gadījumā nostrādā bez laika 

aizturi. B kategorijas komutācijas aparātiem paredzēta nostrādes laika aizture, ja īsslēguma 

strāvas vērtība ir zemāka par īslaicīgi pieļaujamo īsslēguma strāvas vērtību.  

• Darba temperatūra – temperatūra pie kuras automātslēdzis spēj normāli pildīt savas 

funkcijas, piemēram - 250 C - +500 C  

• Aizsardzības klase pret svešķermeņiem un mitrumu IP, piemēram IP20 

 

 

2.4. att. Automātslēdžu (termobimetāliskā un elektromagnētiskā atkabņa) laikstrāvas 

raksturlīknes B, C, D 
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• Automātslēdža atslēgtspēja Icu (Ia) - maksimālā īsslēguma strāva, kuras elektrisko loku 

var nodzēst lokdzēses kamerā un pie tam automātslēdzis paliek darba stāvoklī (Icu - 

rūpniecības automātslēdžiem, Icn - sadzīves automātslēdžiem). Icu (nominālā 

maksimāla atslēgtspēja) un Ics (nominālā ekspluatācijas atslēgtspēja) ir noteikti 

standartā IEC 60947-2 dažādām izmantošanas kategorijām: kategorija A (momentāna 

atslēgšana) un kategorija B (atslēgšana ar laika aizturi). 

• Nominālā ekspluatācijas atslēgtspēja Ics. Atslēgtspēju Ics izmanto lai pārbaudīt vai 

automātslēdzis ir darba stāvoklī pēc īsslēguma strāvas atslēgšanu. Eiropā pieņemts Ics 

= Icu.  

 

 

2.5. att. Automātslēdžu (termobimetāliskā un elektromagnētiskā atkabņa) laikstrāvas 

raksturlīknes Z, K 

 

AUTOMĀTLSĒDŽU SELEKTĪVA DARBĪBA  

 

Automātslēdžiem elektroapgādes shēmās jādarbojas selektīvi, t.i., pēc atlases 

principa: avārijas gadījumā vispirms jānostrādā automātslēdzim, kas atrodas pie 
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elektroenerģijas lietotāja un tikai tā atteices gadījumā nostrādā ievada vai barošanas līnijas 

automātslēdzis. 

Praksē bieži automātslēdžus lieto kopā ar kūstošajiem drošinātājiem. Tie var būt ieslēgti 

gan lietotāja, gan līnijas pusē. Ja automātslēdzis ir ieslēgts līnijas pusē, bet pie lietotāja 

drošinātājs, pēdējam īsslēguma gadījumā jānostrādā par 50-100 ms ātrāk (2.7. att.). Pārslodzes 

gadījumā nostrādes laika starpībai jābūt lielākai par 1 s.  Ja līnijas pusē ir drošinātājs, bet pie 

lietotāja automātslēdzis (2.8. att.) Jāievēro iepriekšējie nosacījumi un jāņem vērā, ka pie lielām 

īsslēguma strāvām, kur raksturlīknes krustojas, selektivitāte netiks nodrošināta. Tātad ķēdē 

iespējamai īsslēguma strāvai ir jābūt mazākai par I1. Drošinātāju ampērsekunžu raksturlīknes 

gandrīz vienmēr izdodas saskaņot.  

 

 

2.7. att. Drošinātāja un automātslēdža selektīvas darbības raksturlīknes 

 

 

2.8. att. Automātslēdža un drošinātāja selektīvas darbības raksturlīknes 
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Drošinātāju ampērsekunžu raksturlīknes gandrīz vienmēr izdodas saskaņot, bet atslēdžu 

raksturlīkņu saskaņošana ir krietni sarežģītāka. Ja raksturlīknes nekrustojas visā strāvu izmaiņas 

diapazonā, tad augstākās tīkla pakāpes aizsardzības darbības laiks ir lielāks nekā zemākajai 

pakāpei. Tas nozīmē, ka visiem automātiem, izņemot tos, kas uzstādīti tīkla nozarojumos līdz 

atsevišķiem patērētājiem, ir vēlama un nereti nepieciešama atslēdžu atslēgšanas laika 

palielināšana. Šai nolūkā daļā automātu kopā ar atslēdzēm iebūvē to darbības palēninātājus. 

Jāpiebilst, ka palēninātāji dažkārt var būt vajadzīgi arī dzinēju un citu patērētāju aizsardzībai. 

Selektivitātes piemērs (2.9. att.): 

Salīdzināšu selektivitāti, kad līnijas pusē ir drošinātājs, bet pie lietotāja automātslēdzis un 

nepieciešams pieslēgt elektriskais dzinējs. Kustošo drošinātāju izvēlos 50 A aM, kur In*3. No 

laikstrāvas raksturlīknes 1.14. att. (b) redzu, ka kūstošā drošinātāja nostrādes laiks ir 15 sekundes. 

Piemeklēsim atbilstošo automātslēdzi, lai nodrošinātu selektivitāti. Automātslēdža laikstrāvas 

raksturlīkni izmantošu no 2.4. att. 

Izvēlos automātlsēdzi 32A B. Izvēloties šo automātslēdzi ir skaidri redzams, ka pirmais 

nostrādās kūstošais drošinātājs un elektriskajā ķēdē netiks nodrošināta selektivitāte.  

Izvēlos automātslēdzi 10 A B. Izvēloties šo automatslēdzi no laikstrāvas raksturlīknes ir 

nolasāms, ka automātslēdža nostrādes laiks ir aptuveni 4 sekundes, kas nodrošina selektivitāti.  

Izvēlos automātslēdzi 6 A C. Izvēloties šo automatslēdzi no laikstrāvas raksturlīknes ir 

nolasāms, ka automātslēdža nostrādes laiks ir aptuveni 0,6 sekundes, līdz ar to arī šādu 

automātslēdzi varam izvēlēties, lai nodrošinātu selektivitāti. 

 

 

2.9. att. Elektriskā shēma, kad līnijas pusē ir drošinātājs, bet pie lietotāja automātslēdzis 

 

VĪTŅOTAIS MAZAUTOMĀTSLĒDZIS  

 

Kūstošiem drošinātajiem ir trūkumi: kūstošais elements pēc pārdegšanas ir jānomaina, 

drošinātajiem ir zema darbības precizitāte. Tāpēc kūstošos drošinātājus ekspluatācijā aizstāj ar 
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vītņotiem mazautomātslēdžiem, kuros ir ievietots elektromagnētiskais atkabnis, kas aizsargā 

elektrisko ķēdi no īsslēguma, un termoatkabnis, kas aizsargā elektrisko ķēdi no pārslodzes (2.10., 

2.11. att.).  

Tos var ieskrūvēt drošinātāja E27 cokolā. Tas izgatavots atbilstoši IP20 aizsardzības 

pakāpei. Automātslēdzi ieslēdz, nospiežot ar roku melno ieslēgšanas pogu 

Termoatkabņa nostrādes laiks ir atšķirīgs automātslēdžiem, kuru nominālā strāva ir 6 A 

un 10 A, un automātslēdžiem, kuru nominālā strāva ir lielāka par 10 A. Ja automātslēdža 

nominālā strāva ir 6 A vai 10 A un strāva ķēdē 1,5 reizes lielāka par nominālo strāvu (I/IN = 1,5), 

termoatkabņa nostrādes laikam jābūt ne mazākam par 60 min., bet, ja I/IN = 1,9, 

termoatkabnim jānostrādā ātrāk par 60 min. Ja automātslēdžu nominālās strāvas ir 16 A, 20 A, 

25 A un I/IN = 1,4, termoatkabņa nostrādes laikam jābūt lielākam par 60 min., bet, ja I/IN = 1,75, 

tad jānostrādā ātrāk par 60 min.  

 

 

2.10. att. Vītņotā mazautomātslēdža ārējais izskats  

1 - spiedpoga automātslēdža atslēgšanai; 2 - spiedpoga automātslēdža ieslēgšanai 

 

 

2.11. att. Vītņotais mazautomātslēdža uzbūve  

1 - metāla pamatkontakts; 2 - vītņotais kontakts; 3 - elektromagnētiskais atkabnis; 4 - 

kustīgais kontakts; 5 - spiedpoga automātslēdža atslēgšanai; 6 - spiedpoga automātslēdža 

ieslēgšanai; 7 - brīvatkabes mehānisms; 8 - termoatkabnis; 9 - nekustīgais kontakt 
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MAZGABARĪTA AUTOMĀTSLĒDŽI  

 

Mazgabarīta automātiskie slēdži paredzēti galējo sadales līniju aizsardzībai, kur 

nepieciešams ierobežot siltuma un elektrodinamisko iedarbību uz vadītājiem (kabeļi, vadi, 

pievienošanas iekārtas) un uz patērētājiem. 

Mazgabarīta automātslēdžus izgatavo vienpola (1p 230V), divpola (1p + N, 2p 400V), 

trīspola (3p 400V) un četrpola automatslēdžus (3p + N) (2.12. att.).  

 

 

2.12. att. Mazgabarīta automātslēdži  

 

Mazgabarīta slēdža uzbūve (2.13. att.). Slēdža korpuss izgatavots no nedegošas 

plastmasas, uz korpusa ir atsperslēdzenēs uzstādīšanai uz DIN sliedēm. Siltuma atkabnis 

izgatavots uz bimetāla plāksnītes bāzē un aizsarga pret pārslodzi. Darbības princips: ja caur 

slēdža mehānismu plūst lielāka strāva par nominālo strāvu, bimetāla plāksnīte sasilst līdz tādai 

temperatūrai, ka tā izliecas un iedarbojas uz brīvatkabes mehānismu sviru un automātslēdzis 

atslēdzas. Elektromagnētiskā atkabņa galvenā sastāvdaļa ir spole ar serdeni. Ja elektriskajā 

ķēdē plūst īsslēguma strāva, tā, plūstot elektromagnētiskā atkabņa spolē, ievelk serdeni spolē. 

Tas atbrīvo brīvatkabes mehānisma sviru un automātslēdzis atslēdzas momentāni. Brīvatkabes 

mehānisma sastāvā atrodas arī četrmalu lokdzēses kamera ar deviņiem lokdzēses plāksnēm.  
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2.13. att. Automātslēdža uzbūve  

1 – slēgsvira; 2 - ieslēgšanas mehānisms; 3 - divi kontakti; 4 - pievienošanas klemmas; 5 

- bimetāla plāksnīte termo atslēgšanai; 6 - kalibrācijas skrūve; 7-elektromagnētiskā 

atslēgšanas spole; 8 - elektroloka dzēšanas kamera 

  

Automātslēdži ETIMAT 10 

 Pielietojums - automātiskos slēdžus izmanto elektroinstalāciju aizsardzībai dzīvojamās, 

administratīvās un rūpnieciskajās ēkās. 

Tehniskie dati  

Automātiskie slēdži ETIMAT 10 nominālais spriegums UN 230V/400 V 50 Hz, maks. 60V DC. 

To nominālais izolācijas  spriegums Ui 500V - normāliem apstākļiem. Minimālais darba spriegums 

Umin 12V AC un īsslēguma strāvai jāiedarbina magnētiskais atslēdzējs. Nominālā strāva IN 0,5 – 

125A. Atslēgšanas spēja 0,5 – 40 A -10 kA pēc IEC 60898 - 15 kA (IEC 60947-2)  D 50, 63 - 6 kA 

pēc IEC 60898. Atslēgšanas raksturlīknes B, C, D, mehāniskā izturība 20 tūkst. pārslēgumu, 

savienojumu izturība 10 tūkst. pārslēgumu. Vadītāja šķērsgriezums ir no 1 – 25 mm2. Automātisko 

slēdžu korpuss tiek izgatavots no nedegoša plastmasa kura ir termoizturīga un to ugunsizturības 

klase ir VO pēc UL 94. Automātiskie slēdži tiek montēti uz TH 35 kopnes. Automātisko slēdžu 

ETIMAT 10 moduļa platums 18 mm ir iespēja plombēšanas pozīcija ON–OFF. Izgatavo atbilstoši 



 

36 
 

EN 60898, IEC 60947-2 standartam, to darba temperatūra - 25°C — +50°C  un aizsardzības klase 

IP 20.  

 

2.14. att. Kūstošo ieliktņu atlases tabula attiecībā uz  ETIMAT 10 automātslēdžiem ar 

mērķi nodrošināt to selektīvu sadarbību 

D0 kūstošie ieliktņi (a); BiWtz, DII, DIII kūstošie ieliktņi (b); 

 

ETIMAT 10 DC automātslēdži – līdzstrāvai 

Pielietošana - ETIMAT 10 DC automāstiskie slēdži ir domāti līdzstrāvas instalāciju 

aizsardzībai. Spriegumam līdz 220 V izmanto vienpola slēdžus, augstākiem spriegumiem (līdz 

440 V) - divpola slēdžus, kas ir ar 220 V savienoti virknē (att. 2.15.). Savienojot ETIMAT 10 DC 

slēdžus, ir jāpievērš uzmanība to poliem.  Uzmanību: Divpola DC automātiskā slēdža vietā 

nedrīkst izmantot divus vienpola slēdžus.  

Tehniskie dati  

Nominālais spriegums UN vienpola slēdzim divpola slēdzim 220 V 220 V/440 V. Nominālā 

strāva IN 0.5–63 A. Atslēgšanas spēja 6 kA, atslēgšanas raksturlīknes B, C. Vadītāja šķērsgriezums 
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1–25 mm2 Automātiskie slēdži tiek montēti uz TH 35 kopnes. Automātisko slēdžu ETIMAT 10 DC 

moduļa platums 18 mm ir iespēja plombēšanas pozīcija ON–OFF. Izgatavo atbilstoši IEC-898, 

EN 60898 standartam. Primārās aizsardzības kūstošā ieliktņa nominālā strāva 100A; klase: gG-

gL. Automātisko slēdžu ETIMAT 10 DC darba temperatūra - 25oC - +50oC.  

 

 

2.15. att. Automātslēdža ETIMAT 10 DC savienojumu sistēma līdzstrāvas elektriskajā 

ķēdē DC  

 

Papildaprīkojums ETIMAT 10 (0,5-40A) un ETIMAT 10 DC automātslēdži 

 

PS ETIMAT 10 palīgkontakti 

Palīgkontakti ir domāti izmantošanai kopā ar automātiskiem slēdžiem. PS ETIMAT 10 

palīgkontakts ir domāts ETMAT 10 slēdža versijai. Palīgkontaktu montāžas laikā instalācijas 

slēdžiem ir jābūt atslēgtiem (OFF). Ārējie izmēri ir identiski slēdža izmēriem. Palīgkontaktiem nav 

pašiem savas sviras. Palīgkontakti ir domāti distancētai signalizēšanai par instalāciju slēdža 

stāvokli (pieslēgts, atslēgts) vai atsevišķu strāvas ķēžu vadīšanai (att. 2.16.). PS ETIMAT 10 

palīgkontaktu moduļa platums ir 9mm. To nominālā strāva IN 6 A (230 V AC ), 1 A (110 V DC ). 

Vadītāja šķērsgriezums 1-4 mm2  
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2.16. att. PS ETIMAT 10 palīgkontakti 

ārējais kontakta izskats (a); PS ETIMAT 10 palīgkontaktu veidi (NO – sasledzošais kontakts, NC – 

atslēdzošais kontakts) (b). 

 

DA ETIMAT 10 automātisko slēdžu neatkarīgais atvienotājs 

DA ETIMAT 10 neatkarīgais atvienotājs tiek piestiprināts pie ETIMAT 10, 0,5-40A 

automātisko slēdžu sānu (labās) malas . Izslēdz slēdzi pēc sprieguma padeves uz atvienotāja 

spoles (2.17 att.). 

To nominālais spriegums UN (vadošais) 230V, 48V, 24V AC/DC, frekvence fN 50Hz. 

Vadošā impulsa ilgums <0,5 s un vada vadītāja šķērsgriezums ievietošanai ir no 1-25mm2.  

 

 

2.17. att. DA ETIMAT 10 automātisko slēdžu neatkarīgais atvienotāja arējais izskats  

 

Automātslēdžu papildierīces no “hagar”  

 

Palīgslēdzis MZ201 - Var tikt lietoti signāla padevei atslēdzes gadījumā pie pārslodzes 

vai īsslēguma, manuālas atslēgšanas gadījumā, kā arī distances atslēgšanas gadījumā ar 

darba strāvas pārtraucēju vai zemsprieguma releju. Kontaktus testa mērķiem var pārslēgt arī 

ar roku. 
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Signālkontakts MZ202 - Atslēdzes gadījumā pie pārslodzes vai īsslēguma, kā arī 

distances atslēgšanas gadījumā (ar darba strāvas pārtraucēju vai zemsprieguma releju). 

Automātiskā slēdža atslēdzes gadījumā pie signālkontakta pievienotais trauksmes signāls var 

tikt atslēgts ar “Reset” slēdzi. Kontaktus testa mērķiem var pārslēgt arī ar roku. 

Darba strāvas pārtraucējs MZ203, MZ204 - Automātiskā slēdža distances atslēgšana, 

padodot vadības signālu uz darba strāvas pārtraucēja vadības spoli. (Iespējama arī impulsa 

vadība). Pielieto  automātiskā slēdža distances atslēgšana (piem. drošības nolūkā). 

Zemsprieguma relejs MZ205, MZ206 - Atslēgšana tīkla sprieguma pazemināšanās 

gadījumā. Atslēgšana tīkla fāzes sprieguma pazušanas gadījumā. Pielieto drošības nolūkā, 

piem. elektromotora sprieguma pazemināšanās gadījumā (2.18 att.).  

 

 

2.18 att. “hagar” automātslēdžu papildierīces  

 

Automātslēdži ETIMAT 11 RC (ar tālvadību)  

 

Pielietojums - ETIMAT11 RC ir automātiskie slēdži ar tālvadību (2.19. att.). ETIMAT11 RC ir 

sekojošās priekšrocības:  

• tālvadības  mehānisms, kas iedarbina slēdzi ETIMAT11 RC ir rūpnieciski apvienots ar 

slēdzi  ETIMAT 11.  

• patērētāja tālvadība ir vienlaicīgi arī aizsardzība pret pārslodzi  
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• tiešais pieslēgums  

• var tikt izmantots kā izpildaparāts strukturālajā instalācijā 

• iebūvēta aizsardzība pret ieslēgšanu ar tālvadību pēc manuālās izslēgšanas un / vai 

pēc izslēgšanas pārslodzes dēļ.  

• vadības spole ir aizsargāta pret termisku pārslodzi 

• viegla montāža un TH35 kopnes 

•  vizuālais galveno slēdžu stāvokļa indikators : - sarkans/ON/ - zaļš/OFF/ 

• plombējama vadības svira  

Automātslēdža ETIMAT 11 RC tehniskie dati: Vadības spriegums Us ~230V, nominālās strāvas 

IN 6, 10,13,16, 20, 25, 32, 40 ,50, 63A, raksturlīknes B, C. Automātiskie slēdži ETIMAT 11 RC izpildījumi 

1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N. Aizsardzības klase (korpusā) IP20 (IP40) Mehāniskā izturība 20 tūkst. ciklu 

Apkārtējā (darba) temperatūra max. 350C. Vadītāja šķērsgriezums max. 1-5mm2, Izgatavo 

atbilstoši EN 60898,   EN 60947-2 prasībām.  

 

 

2.19. att. Automātslēdža ETIMAT 11 RC ārējais izskats  

 

AUTOMĀTSLĒDŽA IZVĒLE 

 

Automātslēdžus izvēlas atbilstoši uzstādīšanas vietai shēmā, saskaņojot to ar lietotāja 

parametriem.   

Automātslēdža nominālam spriegumam UN.a. jābūt lielākam vai vienādam ar 

elektroiekārtas nominālo spriegumu UN.iek., kuras komutācijai un aizsardzībai automātslēdzis 

uzstādīts UN.a. ≥ UN.iek. 
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Automātslēdžu nominālai strāvai IN.a. jābūt vienādai vai lielākai par elektroiekārtas 

nominālo strāvu IN.iek., kuras komutācijai un aizsardzībai automātslēdzis uzstādīts IN.a. ≥ IN.iek.  

Automātslēdža termoatkabņa nominālai strāvai IN.T. jābūt vienādai vai lielākai par 

elektroiekārtas darba strāvu Id vai aplēses strāvu Ia, ievērojot drošības koeficientu kdr., kuru 

nosaka katram automātslēdzim pēc tā termoatslēdzes laikstrāvas raksturlīknes IN.T. ≥ kdr.·Id  

Asinhroniem elektrodzinējiem ar īsslēgtu rotoru jāpārbauda, vai palaides laiks nav tik 

liels, ka palaides strāva paspēj sakarsēt termoreleja sildelementu un termoatkabnis atslēdz 

elektrodzinēju palaides laikā. Automātslēdža termoatkabņa iestatījuma strāvai pie minimālā 

laika ieturējuma, kas atbilst elektrodzinēja palaides laikam, Iiest.a., jābūt lielākai par 

elektrodzinēja palaides strāvu Ipal., ievērojot koeficientu 0,85, kas raksturo palaides strāvas 

samazināšanos elektrodzinēja palaides laikā kt Iiest.a. > 0,85 Ipal., kur kt = 1,5-2 — termoatkabņa 

laika ieturējuma koeficients.  

Ja automātslēdža termoatkabņa laikstrāvas raksturlīknei nav uzrādītas nostrādes 

robežas, kt = 1,6-2,5. 

Automātslēdža elektromagnētiskā atkabņa nominālai strāvai IN.EM. jābūt lielākai vai 

vienādai ar maksimāli īslaicīgi pieļaujamo strāvu Imax.īsl., ievērojot drošuma koeficientu kdr.EM.  

IN.EM. ≥ kdr.EM. Imax.īsl., kur kdr.EM. = 1,25 — drošuma koeficients automātslēdžu AP-50, AE-

2000, A3700 elektromagnētiskai atslēdzei, kdr.EM. = 1,5 — automātslēdzim A3100. Pārējiem 

automātslēdžiem drošuma koeficientu nosaka no raksturlīknēm.   

Automātslēdža elektromagnētiskais atkabnis nedrīkst atslēgties elektrodzinēja palaides 

brīdī, tātad jāizvēlas, lai IN.EM. > Ipal.. Jāpārbauda, vai vienfāzes īsslēguma strāva ir pietiekami 

liela un elektromagnētiskais atkabnis atslēgsies vienfāzes īsslēgumā Ik(1)  > IN.EM.. 

 Automātslēdža maksimālai atslēgtspējai (atslēgšanās robežstrāvai) Iatsl.rob. jābūt lielākai 

vai vienādai par maksimālo īsslēguma strāvu Imax.īssl., ja īsslēgums ir automātslēdža uzstādīšanas 

vietā. Tātad Imax.īssl. = √2 Ik, Iatsl.rob. ≥ √2 Ik(3).  

 

STRĀVAS NOPLŪDES AUTOMĀTI 

 

Strāvas noplūdes automāti tiek izmantoti to daļu aizsardzībai pret tiešo pieskaršanos, 

kas atrodas zem  sprieguma, kā arī lai novērstu ilglaicīgu spriegumu uz iezemētām metāla 

daļām, kas var rasties elektrointalāciju defektu dēļ (aizsardzība pret tiešo pieskaršanos pie 

daļām, kas atrodas zem sprieguma). Lai pasargātu elektroiekārtu un cilvēku no šiem bīstamiem 

darba režīmiem, uzstāda noplūdes strāvas automātus. Strāvas noplūdes automāti var tikt 
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izmantoti elektrotīkla sistēmās  TN-S, TN-C-S, TT un IT vai arī visur tur, kur neitrālie vadi un 

aizsargvadi tiek atdalīti.  

Strāvas noplūdes automātu klasifikācijas kritēriji. Strāvas noplūdes automātus var 

klasificēt pēc četriem kritērijiem:  

• pēc uzbūves;  

•  pēc strāvas veida, uz kādu reaģē;  

• pēc nominālās noplūdstrāvas;  

• pēc nostrādes laika. 

Atkarībā no nostrādes laika strāvas noplūdes automātus var iedalīt sekojoši: 

• S tipa (selektīvie). 

• G tipa (ar laika kavējumu) 

Selektīvie strāvas noplūdes automāti  

Selektīvos strāvas noplūdes automātus apzīmē ar simbolu [S]. Tie strādā selektīvi ar laika 

kavējumu iepriekš ķēdē slēgtajiem strāvas noplūdes automātiem 30 mA, 10 mA, tādejādi esot 

par galveno strāvas noplūdes automātu un pie katras strāvas noplūdes garantējot pilnu 

selektivitāti (2.20 att.). 

Strāvas noplūdes automāti ar laika kavējumu  

Strāvas noplūdes automātus ar laika kavējumu apzīmē ar simbolu [G]. Paredzēti strāvas 

impulsiem līdz 3000A ar laika kavējumu 10ms, tādejādi nodrošinot stabilitāti pret impulsformu 

svārstībām tīklā (2.20 att.).  

 

 

2.20. att. Selektīvie un ar laika kavējumu noplūdes strāvas automātu slēguma shēma  

 

Strāvas noplūdes automāti tiek ražoti divpolu (1p + N) un četrpolu (3p + N) (2.21 att.)  
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2.21. att. Strāvas noplūdes automāti 

strāvas noplūdes automāts, divpolu (a); strāvas noplūdes automāts, četrpolu (b). 1p strāvas 

noplūdes automāta grafiskais apzīmējums vienkāršotā veidā (c); 3p strāvas noplūdes 

automāta grafiskais apzīmējums vienkāršotā veidā (d); 1 – TEST poga (Kad tiek nospiesta 

poga "TEST", ķēdē mākslīgi rada noplūdes strāvu. Un, ja ierīce darbojas pareizi, tad, strāvas 

noplūdes automāts atslēdzas) 

 

Strāvas noplūdes automāta tehniskie dati:  

• Nominālais spriegums UN 230/400V~50Hz; 

• Nominālā strāva IN 16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 100 A;  

• Nominālā diferenciālā strāva IΔN 0,03A; 0,1A; 0,3A, 0,5A;  

• Polu skaits 2polu, 4 polu; 

• Apkārtējā (darba) temperatūra -250C līdz +400C;  

• Nominālā atslēgšanas un saslēgšanas spēja 800A; 

• Saslēgumu un mehāniskā izturība 3000 saslēgumi 4000 saslēgumi priekš In≤25A; 

• Nominālā atslēgšanas spēja 10 kA, 6 kA; 

• Aizsardzības klase IP 20/IP40;  

• Izolācijas klase B-VDE 0110; 

• Vadītāju šķērsgriezums 1-25 mm2 (1-35 mm2 priekš 100A); 

• Atbilstība normām EN 61008, IEC 61008. 

 EN 61008, IEC 61008, EN 61009, IEC 61009 pārbauda strāvas noplūdes automātu noturību 

pret pārspriegumiem, pielietojot 0.5 µs/100 kHz pusvilni. Visām strāvas noplūdes automātiem ir 

jāiztur pārbaude pie strāvas maksimālās vērtības 200 A. Atmosfēras izraisītajiem 

pārspriegumiem IEC 61008 un IEC 61009  paredz noturību pret impulsu ar viļņa formu 8/20 ps ar 

maksimālo vērtību 3000A, attiecinot šo prasību tikai uz selektīvajām strāvas noplūdes 

automātiem. Uz citām strāvas noplūdes automātiem šī prasība neattiecas.  
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Strāvas noplūdes automāti ir speciāli izstrādāta lietošanai:  

• Mājsaimniecības telpās, vannas istabās, virtuvēs, kurās atrodas lielas jaudas elektriskās 

ierīces ar mitruma klātbūtni (veļas mašīnas, ūdens sildīšanas trauki, matu žāvēšanas fēni 

un utt); 

• Darba telpās, kur atrodas elektroierīces, kuras cilvēki izmanto dažādu procesu 

veikšanai (personālos datorus un to piederumus, rakstāmmašīnas, elektroniskos svarus, 

kases aparātus utt.).  

Mājsaimniecība un īpašas telpas I∆N ≤ 30 mA. Saskaņā ar IEC/EN 60364 šīs iekārtas ir 

jāuzstāda vannas istabās, dušas telpās, privātos un publiskos baseinos un telpās, kur ir 

uzstādītas rozetes bez mitruma aizsardzības vai pazeminošiem transformatoriem. 

Laboratorijas, ražošanas telpas I∆N no 30 mA līdz 500 mA. 

Lieli ražošanas kompleksi I∆N no 500 mA līdz 1000 mA. 

Strāvas noplūdes automāta nozīme 

• Strāvas noplūdes automāti tika radīti cilvēku, mājdzīvnieku un dažādu lietu aizsardzībai 

no tiešas vai netiešas saskarsmes ar strāvu vadošām daļām. 

•  Strāvas noplūdes automāti nostrādā arī izolācijas bojājumu gadījumā, lai novērstu 

aizdegšanās iespējas. Lai aizsargātu cilvēku, strāvas noplūdes automātam jānostrādā 

laikā ≤ 0,2 sek.  

Strāvas noplūdes automāta funkcijas: 

• Tiešas pieskares gadījumā - nepieciešams pārtraukt bīstamas strāvas plūsmu cauri 

ķermenim visīsākajā laikā;  

• Netiešas pieskares gadījumā - nepieciešams pārtraukt pieskares sprieguma iedarbību 

uz ķermeni;  

• Ierīce nepārtraukti nosaka vienfāzes strāvas vai trīsfāžu sistēmas līniju strāvu vektoriālo 

summu un pieļauj elektrības padevi tikai gadījumā, ja šī summa ir nulle. Elektrības 

padeve tiek pārtraukta, ja strāvu vektoriālā summa pārsniedz iekārtas nominālās 

noplūdstrāvas vērtību;  

•  Aizsardzība pret elektriski izraisītu aizdegšanos.  

Lai elektriskajā ķēdē nodrošinātu arī aizsardzību no nenormāliem darba režīmiem 

(nepieļaujami liela pārslodze, īsslēgums, sprieguma pazemināšanās), tad elektriskajā ķēdē 

papildus uzstāda mazgabarīta automātslēdzi ( 2.22. att.).  
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2.22. att. Elektriskā ķēde ar mazgabarīta automātslēdzi un strāvas noplūdes automātu  

 

Mazgabarīta automatslēdzis var atrasties gan pēc, gan arī pirms strāvas noplūdes 

automātu. Mēdz būt tādas elektriskās ķēdes, kur strāvas noplūdes automāts var aizsargāt no 

noplūdes strāvas kādu ķēdes posmu, bet ne visu elektrisko ķēdi. Piemēram mājsaimniecības 

telpu, vannas istabu, bet nedrīkst aizmirst uzstādīt arī mazgabarīta automatslēdzis (2.23. att.). 

 

 

2.23. att. Elektriskā ķēde ar mazgabarīta automātslēdzi un strāvas noplūdes automātu  
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Strāvas noplūdes automāta darbības princips  

I1 – patērētāja ieejas strāva 

I2- patērētāja izejas strāva 

Ic- noplūdes strāva 

Ic- strāva caur ķermeni pieskaroties zem sprieguma esošām daļām 

RA – zemējuma pretestība 

Strāvas noplūdes automāta atslēdzas strāva ir atkarīga no sprieguma UL un zemējuma 

pretestības RA, to izsaka:  

RA ≤ UL/I∆N 

Tabulā norādīta augstākā zemējuma pretestība RA (Ω), kā funkcija no UL un I∆N (TT-sistēmā). 

 

Augstākā zemējuma pretestība RA (Ω), kā funkcija no UL un I∆N (TT-sistēmā) 

 

 

Noplūdes strāvas automātos ir iebūvētas mērīšanas sistēmas, kas sastāv no summējošā 

strāvas transformatora ar pastāvīgā magnēta nostrādes ierīci.  

Kad pie patērētāja parādās noplūdes strāva vektoriālais līdzsvars tiek izjaukts un strāvas 

transformatorā parādās strāva I∆N, kura ir proporcionāla noplūdes strāvai un atslēgšanās relejs 

nostrādā (2.24. att.).  

Šādu sistēmu var iebūvēt arī automātslēdzī tādējādi izveidojot kombinēto automātisko 

slēdzi.  
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2.24. att. Strāvas noplūdes automāta darbības shēma  

I1 - patērētāja ieejas strāva I2 - patērētāja izejas strāva Id - noplūdes strāva 

IC - strāva caur ķermeni pieskaroties zem sprieguma esošām daļām 

RA – zemējuma pretestība 

 

STRĀVAS NOPLŪDES AUTOMĀTS AR AUTOMATSLĒDŽA FUNKCIJU  

 

Strāvas noplūdes automāts ar automatslēdža funkciju kalpo atsevišķu instalāciju ķēžu 

aizsardzībai pret pārslodzēm un īssavienojumu, kā arī vienlaicīgi pret  nedrošu 

pieskārienspriegumu (2.25. att.). Tie ir domāti galvenokārt aizsardzībai: 

• strāvas ķēdēm ar paaugstinātām prasībām attiecībā uz pieskārspriegumu; 

• skolās, bērnudārzos, slimnīcās u.tml.; 
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• tādām pārnesamām ierīcēm kā lampas, gludekļi, roku elektriskās ierīces, 

mājsaimniecības ierīces. 

Strāvas noplūdes automāts ar automatslēdža funkciju tiek ražoti divpolu (1p + N) un  četrpolu 

(3p + N). 

Strāvas noplūdes automāta ar automatslēdža funkciju tehniskie dati:  

• Nominālais spriegums UN 230/400V~50Hz; 

• Nominālā strāva IN 6-40 A 2P, 6-32 A 4P  

• Nominālā diferenciālā strāva IΔN 10, 30, 300 mA;  

• Polu skaits 2polu (1p +N), 4 polu (3p + N); 

• Nominālā atslēgšanas spēja 10 kA; 

• Aizsardzības klase IP 20/IP40;  

• Nostrādāšanas tips A, AC; 

• Atslēgšanas raksturlīkne B vai C; 

• Vadītāju šķērsgriezums 1-25 mm2 1P, 25/35 mm2 4P; 

• Atbilstība normām EN 61009, IEC 61009. 

 

 

2.25. att. Strāvas noplūdes automāts ar automatslēdža funkciju  

strāvas noplūdes automāts ar automatslēdža funkciju (1p + N) ārējais izskats (a); 

strāvas noplūdes automāts ar automatslēdža funkciju grafiskais apzīmējums (b). 

 

Strāvas noplūdes automāti un pārsprieguma aizsardzību LIMAT2-DN 

 

LIMAT strāvas noplūdes automāti tiek ražoti sekojošās versijās: divpolu - LIMAT2-SD- un 

četrpolu - LIMAT4-SD kā AC un A tips, kā arī ar papildus aizsardzību pret pārspriegumu - 

LIMAT2-DN (2.26. att.). 
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2.26. att. LIMAT2-DN slēdzis 

LIMAT2-DN slēdža (1p + N) ārējais izskats (a); LIMAT2-DN slēdža grafiskais      apzīmējums (b). 

 

LIMAT - DN atslēdz barošanu, ja:  

• Paradās pārāk liela diferenciālā strāva  

•  Barošanas spriegums pieaug virs 270 V (piem., fāzes un neitrālā vada maiņa)  

• Notiek PE vai N vada pārtraukums. Tam ir arī gaismas indikācija, kas parāda tā 

nostrādāšanas iemeslu. 

Pārtrauces  gadījumā nullvadā galvenais spriegums U2 un U3 var pārsniegt fāzes 

spriegumu 230V. Izmantojot LIMAT-DN slēdzi, tas uzreiz atslēgs elektropadevi U2 un U3. LIMAT-

DN slēdzis aizsargā arī U2 un U3, kad tiek nomainīts nullvads ar fāzes vadu (2.27. att.).  

 

 

2.27. att. LIMAT-DN slēdža atlīgšanas gadījums 

 

Tehniskie dati: 

Nominālais spriegums UN 230/400 V AC, nominālās strāvas IN 6-50 A. To nominālās 

diferenciālās strāvas IΔN 100, 300 mA, īsslēguma spēja 10 kA; IN ≤ 40A, 6 kA; IN ≥ 50A.  Aizsardzības 

klase IP 40, nostrādāšanas tips A, AC. Atbilstība normām EN 61009, IEC 61009  
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