
 
 

Lodowaty prysznic 
 
 
Od lat nieodpowiedzialni krajowi autorzy, zwłaszcza moderatorzy forów internetowych, 

entuzjaści wyłączników różnicowoprądowych, wypisują farmazony, że są to aparaty absolutnie 
niezawodne: powstały kilkadziesiąt lat temu i to z okresu ich niemowlęctwa pozostała fałszywa 
bajka, że są zawodne. Przekonanie o tym czerpią z sufitu. 

Nigdy nie czytali i nie zamierzają czytać analiz obszernych badań zawodności wyłączników 
różnicowoprądowych prowadzonych na populacjach liczących kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
tysięcy sztuk. Chodzi o badania prowadzone, również w ostatnich latach, w wielu krajach (Niemcy, 
Austria, Szwajcaria, Francja, Włochy, USA, Japonia), w których masowo stosowano wyłączniki już 
wtedy, kiedy w Polsce większość elektryków mogła je oglądać tylko na obrazku.  

Nigdy nie słyszeli o BGFE (Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik) w 
Kolonii, znanym w świecie ośrodku badawczo-wdrożeniowym mechanotroniki od lat 
wyspecjalizowanym w badaniach zawodności wyłączników, ich podzespołów i najdrobniejszych 
elementów w zależności od zasady konstrukcyjnej, narażeń środowiskowych i czasu użytkowania. 

Nie chcą wiedzieć, że badania in situ, w rzeczywistych warunkach zainstalowania i 
użytkowania wykazują odsetek niesprawnych wyłączników różnicowoprądowych na poziomie na 
ogół od 2 do 8 %, wyjątkowo poniżej 2 %, ale w niekorzystnych warunkach środowiskowych 
(wilgoć, zapylenie, drgania i wstrząsy) – nawet 20 % i więcej. 

Nie wiedzą i nie chcą wiedzieć, że intensywność uszkodzeń nowoczesnych wyłączników 
różnicowoprądowych jest na poziomie 150÷400 fitów, podczas gdy wynosi ona około 25 fitów dla 
podobnie wyglądających wyłączników nadprądowych i ma wartość bliską zero dla wkładek 
bezpiecznikowych, aparatów typu fail-safe. 

Nie zastanowią się ani przez chwilę, dlaczego akurat w przypadku wyłączników 
różnicowoprądowych stawia się wymaganie niespotykane przy stosowaniu innych aparatów 
będących w powszechnym użyciu, aby poza zwykłymi okresowymi badaniami stanu technicznego 
instalacji, w odstępach czasu liczonych na ogół w latach, sprawdzać dodatkowo, i to wielokrotnie 
częściej, nawet codziennie w warunkach szczególnego zagrożenia, zdatność zabezpieczeniową 
samych wyłączników poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego T. 

Internetowe wszystkowiedźmy są głuche na argumenty. Bezmyślnie, chociaż może nie 
bezinteresownie, forsują ekspansję wyłączników różnicowoprądowych w rejony nie dla nich 
przeznaczone. Pewne wydarzenia z przełomu lat 2006/2007 powinny spełnić rolę kubła zimnej 
wody na rozpalone głowy. Jeżeli nie oprzytomnieją fałszywi eksperci, to może zastanowią się 
przynajmniej ich ofiary. 

 

  
 

Rys. 1. Wyłączniki różnicowoprądowe ABB mogące wykazywać nadmierny różnicowy prąd 
zadziałania 

 



Okazało się, że wyłączniki różnicowoprądowe produkcji ABB typów F200, F360 i F370 
(rys. 1), wyprodukowane pomiędzy styczniem 2003 r. a majem 2005 r. mogą wykazywać 
nadmierny rzeczywisty różnicowy prąd zadziałania IΔ. Identyfikacja wyłączników, które mogą być 
wadliwe, jest łatwa. Wskazuje na to litera M na początku drugiego wiersza pod kodem paskowym 
na tylnej ściance aparatu (rys. 2). Sprawę ujawniono jesienią 2006 r. po serii reklamacji [1, 2].  

 

 

 
 
 
 
 
Rys. 2. Identyfikacja wyłączników różnicowoprądowych 

firmy ABB, które mogą wykazywać nadmierny 
rzeczywisty różnicowy prąd zadziałania (litera M 

na początku drugiego wiersza pod kodem paskowym) 

 
Firma ABB natychmiast zawarła porozumienia ze zrzeszeniem hurtowników (VEG – 

Bundesverband des Elektro-Großhandels e.V.) oraz zrzeszeniem instalatorów (ZVEH – 
Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke) zmierzające do 
szybkiego odszukania i przebadania wyłączników budzących wątpliwości. W pierwszej kolejności 
wróciły do wytwórni zapasy magazynowe zawierające wyłączniki podejrzanych serii. Następnie 
według rozeznania firm instalatorskich wyszukuje się ich w instalacjach wykonywanych po 
styczniu 2003 r. i testuje według ustalonego algorytmu (rys. 3) z ewentualnym użyciem specjalnie 
wykonanych do tego celu magnesów trwałych. Wszelkie koszty badania i wymiany wyłączników, 
łącznie z kosztami dojazdów, ponosi wytwórca. Sprawą najważniejszą i zarazem najtrudniejszą jest 
wykrycie ich w instalacjach mieszkaniowych, które nie podlegają regularnym badaniom 
okresowym, pozwalającym wykryć również takie wadliwości; podjęto daleko idące starania, by i 
temu wyzwaniu sprostać.  
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Rys. 3. Algorytm postępowania 
z podejrzanymi wyłącznikami 

 



Podkreślić trzeba, że chodzi o wyłączniki nowiutkie, prosto z taśmy, a nie o aparaty 
sfatygowane w eksploatacji pod wpływem zapylenia, wilgoci, oparów korozyjnych albo wadliwych 
zabiegów konserwacyjnych. 

Wszelkie wątpliwości i roszczenia związane z tą sprawą można wyjaśnić pisząc na adres 
elektroniczny stotz-fi-test@de.abb.com albo korzystając z bezpłatnej linii telefonicznej 0800 87883 
89 (dostępnej tylko z terenu Niemiec) bądź ze strony internetowej  
www.abb.com/product/ap/seitp329/88bd31a0f33684b1c12572050050d75a.aspx?country=US  
dostępnej bezpośrednio lub po automatycznym przekierowaniu ze strony o krótszym adresie: 
www.fi-test.com. 

Z uznaniem trzeba stwierdzić, że wytwórca podjął uczciwe działania zakrojone na szeroką 
skalę, podobne do tych, które w ostatnich latach podejmowali odpowiedzialni wytwórcy 
samochodów po spóźnionym wykryciu wad konstrukcyjnych lub technologicznych. Nie słychać 
jednak, by polskie przedstawicielstwo firmy podjęło jakąkolwiek akcję informacyjną na ten temat. 
Być może chodzi o to, by oszczędzić wstydu polskim wszystkowiedźmom.  
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