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Jednosměrná Energetická Bariéra.
Umožňuje tok energie jen jedním směrem.
Pro jednofázové nebo třífázové rozvody.
Velmi vysoká účinnost.
Odolná mechanická konstrukce.

ALREx Cz, s.r.o., Rovná 941/20, 702 00 Ostrava-Přívoz, Tel., fax: +420 595 136 586, www.alrex.cz

Jednosměrná energetická bariéra je určena
k oddělení různých částí rozvodných sítí
elektrické energie. Zajišťuje, aby elektrická
energie byla přenášena pouze jedním směrem
(např. z veřejné distribuční sítě do lokálního
rozvodu) a aby byl zcela znemožněn přenos

AJEB316

Přenosová
charakteristika:

typ počet fází jmenovité
napětí

maximální
napětí

jmenovitý
proud

špičkový
proud (60s)

špičkový
proud (0,1s)

[V] [V] [A] [A] [A]
AJEB110 1 400 600 10 25 100
AJEB160 1 400 600 16 40 160
AJEB125 1 400 600 25 63 250
AJEB316 3 3x400 3x600 3x16 3x40 3x160
AJEB332 3 3x400 3x600 3x32 3x80 3x320
AJEB363 3 3x400 3x600 3x63 3x160 3x630
AJEB3100 3 3x400 3x600 3x100 3x250 3x1000

energie opačným směrem (např. z místního rozvodu se zdrojem z obnovitelné energie do
veřejné distribuční sítě).

Jednosměrná energetická bariéra je vyráběna v provedení jednofázovém a třífázovém a
zapojuje se k hlavnímu přívodnímu jističi. Je vyráběna v řadě dle maximálního proudu a v
mechanickémprovedení kmontáži na lištuDIN35.

Jednosměrné energetické bariéry jsou elektronická zařízení s mezními hodnotami napětí a
proudů dimenzovanými tak, aby i s bezpečnostním koeficientem 1,5 odpovídaly maximálním
hodnotám v obvodech s jističi s vypínací charakteristikou B, C a D. Konstrukce bariér je
provedena dle požadavků na bezpečnostní systémy, funkční prvky jsou zdvojeny a ztrojeny a
vzájemně chráněny. Z certifikované analýzy rizik a poruch obvodového řešení vyplývá, že
nemůže nastat žádný nahodilý ani poruchový stav, ve kterém by mohlo dojít k toku energie proti
směru bariéry.

AJEB125



AJEB316
Příklady zapojení:
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Jednofázový rozvod
s fotovoltaikou

Jednofázový rozvod
s fotovoltaikou a akumulátory

Třífázový rozvod
s fotovoltaikou


