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opisy techniczne – sposób montażu

GNIAZDO TELEFONICZNE RJ-11 Z OCHRONNIKIEM PRZECIWPRZEPIĘCIOWYM MTO

Charakterystyka techniczna i przeznaczenie
ochronnik telefoniczny abonencki przeznaczony jest do zabezpieczenia końcowych urządzeń telekomunikacyjnych podłączonych 

do linii telefonicznej – aparatów telefonicznych, modemów, telefaksów, automatycznych sekretarek, małych centralek itp. – przed prze-
pięciami i przetężeniami występującymi w sieci telefonicznej w wyniku oddziaływań zakłóceń przemysłowych lub wyładowań atmosfe-
rycznych. Zastosowanie ochronnika telefonicznego minimalizuje możliwość uszkodzenia ww. urządzeń. ochronnik wzorniczo zgodny 
jest z serią osprzętu elektroinstalacyjnego ClaSSIC i przystosowany do montażu w puszkach natynkowych oraz w puszkach podtyn-
kowych (Φ=55 i 60). Montaż za pomocą wkrętów lub łapek.

Dane techniczne
– statyczne napięcie zadziałania  230 V ± 15%
– dynamiczne napięcie zadziałania  500 V
– wytrzymałość na udary prądowe 8 / 20 μs  10 ka
– wytrzymałość na udary napięciowe 10 / 700 μs  5 kV
– wytrzymałość na 1-sekundowe impulsy prądu przemiennego 50 Hz  10 a
– tłumienność przejścia w paśmie 300–3400 Hz maks.  0,1 dB
– prąd znamionowy  145 ma
– czas zadziałania  20 ns
– rezystancja styków  <25 mW.
– rezystancja izolacji  >1 000 mW
– mocowanie przewodów linii  zaciski gwintowe
– gniazdo wyjściowe  RJ-11 (6-polowe, 4-stykowe)

Budowa i zasada działania
ochronnik Mto posiada dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami i przetężeniami impulsowymi oraz dwustopniowe za-

bezpieczenie przed przeciążeniami termicznymi. Ponadto wyposażony jest w gniazdo przyłączeniowe wyjściowe typu RJ-11 i zaciski do 
podłączenia zewnętrznej linii telefonicznej i uziemienia. W pierwszym stopniu ochrony zastosowano trójelektrodowy odgromnik gazowy, 
który odprowadza do ziemi główną część udaru i posiada dodatkowo bezpiecznik termiczny chroniący przed długotrwałym przeciąże-
niem. Po zadziałaniu bezpiecznika termicznego następuje trwałe zwarcie przewodów linii telefonicznej do ziemi.

W drugim stopniu zastosowano warystory o czasie zadziałania 20 ns, które absorbują część energii w początkowej fazie impul-
su i ograniczają napięcie do poziomu bezpiecznego. Pomiędzy pierwszym i drugim stopniem ochrony przepięciowo-przetężeniowej 
znajduje się drugi stopień zabezpieczenia przed przeciążeniem termicznym, składający się z szeregowo włączonych resetowalnych 
bezpieczników termicznych typu polyswitch, które przy długotrwałym przeciążeniu odłączają chronione urządzenie od linii. Po ustąpieniu 
przeciążenia bezpieczniki wracają do stanu przewodzenia. Warunkiem koniecznym do prawidłowego działania ochronnika jest podłą-
czenie uziemienia.

Sposób podłączenia i montażu
ochronnik telefoniczny należy zamontować w puszce natynkowej lub podtynkowej do której doprowadzono linię telefoniczną i prze-

wód uziemienia o przekroju 1–2 mm2. linię telefoniczną należy podłączyć do zacisków l1 i l2, a uziemienie do zacisku M w listwie zaci-
skowej (2). Uziemienie powinno być podłączone do przewodu ochronnego PE lub do oddzielnego uziomu. Dopuszcza się podłączenie 
do uziemionych metalowych rur sieci wodociągowej. Niedopuszczalne jest podłączenie uziemienia do sieci gazowej lub do przewodu 
zerowego sieci energetycznej. Do gniazda modułowego RJ-11 (1) należy podłączyć zabezpieczane urządzenie telekomunikacyjne. 
ochronnik jest mocowany w puszce wkrętami (3) lub za pomocą łapek (4), które dostępne są po zdjęciu płytki czołowej (5).




