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1.  Funkce vodiče HVI®power 
 
K zamezení vzniku nebezpečných přeskoků mezi částmi vnější ochrany před bleskem a vnitřní 
instalací, např. vodivými částmi jako jsou elektrická zařízení, potrubí apod., je při instalaci systému 
ochrany před bleskem zcela nezbytné dodržet dostatečnou vzdálenost „s“. 
 
Bez dalších opatření způsobují vysoká impulzní přepětí přeskoky na vnější izolační plášť. Tento 
jev je znám jako plazivý výboj. V okamžiku, kdy je překročeno napětí umožňující vznik plazivého 
výboje, může dojít bez problémů k přeskoku na vzdálenost až několika metrů. Aby bylo 
zabráněno přeskokům, je vodič HVI®power vybaven speciálním vnějším pláštěm, který 
umožňuje řídit vysoká impulzní napětí způsobená bleskem vůči potenciálu tohoto pláště. Pro 
zajištění správné funkce je třeba propojit v oblasti koncovky vnější polovodivý plášť s 
vyrovnáním potenciálů objektu (toto propojení nesmí být zatíženo dílčími bleskovými proudy). 
Propojení s ekvipotenciálním pospojováním (vyrovnáním potenciálů) může být provedeno 
např. na uzemněné kovové střešní nástavby (nebo jejich části), které jsou v ochranném prostoru 
jímací soustavy, dále na uzemněné kovové stavební konstrukce, přes které neprotéká bleskový 
proud, nebo na ochranný vodič PE (PEN) napájecí soustavy objektu. 
 
V citlivé oblasti koncovky se v rozsahu dostatečné vzdálenosti „s“ nesmí nacházet žádné 
vodivé nebo uzemněné části.  
 
 
 

2.  Bezpečnostní pokyny 
 

 Při montáži vodiče HVI®power musí být bezpodmínečně dodrženy veškeré instrukce a 
podmínky uvedené v tomto montážním návodu. 

 
 Montážní práce při instalaci vodiče HVI®power mohou být prováděny pouze proškolenými 

zaměstnanci, kteří mají kvalifikaci pro práci v oblasti ochrany před blesky. Doporučujeme 
účast na odborném školení k produktům řady HVI® ve společnosti DEHN+SÖHNE. Zájemci o 
školení „Správná montáž HVI – ochrana před bleskem“ se mohou přihlásit na e-m adrese: 
info@dehn.cz, kde jim bude sdělen termín a další důležité informace.  

 
 Montážní práce se z bezpečnostních důvodů nesmí vykonávat v případě bouřky nebo blížící 

se bouřky.  
 

 Nabízené součásti řady HVI®power byly testovány v rámci uceleného systému HVI®power. 
Kombinace s instalačními částmi nebo jinými díly ostatních výrobců je nepřípustná.  
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 Před montáží je třeba zkontrolovat, zda jsou veškeré vodiče HVI®power nepoškozené. 
Poškozené nebo jinak závadné vodiče HVI®power nesmí být instalovány. Černý plášť 
vodiče HVI®power zejména nesmí vykazovat tlaková či řezná poškození.  

 
 Při montáži vodiče HVI®power musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy pro 

zamezení vzniku požáru a výbuchu.  
 

 Pokud má být vodič HVI®power instalován na budovách s měkkou střešní krytinou (např. 
došky, sláma), je třeba dodržet speciální pravidla pro montáž v oblastech se zvýšeným 
nebezpečím požáru. Tato speciální pravidla jsou pro vodiče HVI® obsažena v katalogu 
„Hromosvodních součástí; Montážní příručka“. (Ochrana před blesky HVI na střechách 
s měkkou krytinou) a platí obdobně pro montáž vodiče HVI®power. 

 
 Pokud je podpůrná trubka vedena střechou, je třeba zajistit její odborné utěsnění, a 

v případě teplé střechy rovněž i odbornou izolaci. 
 

 Vodič HVI®power je určený pro vnější instalaci a může být od koncovky níže instalován na 
střechách, zdech, pod omítkou, v betonu (případně mechanicky chráněn) nebo na fasádách 
a fasádních konstrukcích. Není vhodné, aby byl vodič vystaven trvalému působení vody. 
Instalace vodiče HVI®power v zemi je nepřípustná.  

 
 V případě znečištění vodiče HVI®power aplikujte na hadřík speciální čisticí prostředek (kat. 

č. 297 199) a vodič očistěte. Vzhledem k právním předpisům o zasílání nebezpečných látek 
může být tento speciální čisticí prostředek zasílán pouze na území Německa a Rakouska. 
Alternativně lze použít ISOPROPYLAKOHOL 99,1 až 99,9% (číslo CAS 67-63.0). 

 
 Vzhledem ke specifické struktuře vnějšího pláště vodiče HVI®power je nepřípustné vodič 

natírat.  
 

 Vodič HVI®power je instalační prvek používány za účelem dodržení dostatečné vzdálenosti. 
Vzhledem ke své struktuře nemá magnetický stínící účinek. Je třeba věnovat pozornost 
indukčnímu působení v sekundárních vodičích/smyčkách. V případě potřeby je nutno 
provést opatření na ochranu před přepětím.  

 
 Případné dotazy, týkající se montáže vodiče HVI, nám prosím sdělte na e-m adresu 

info@dehn.cz. 
 

 Montáž vodiče HVI®power v prostorech s nebezpečím výbuchu (Zóna 1 a 21.) je možné 
provádět pouze při dodržení zvláštních postupů uvedených v tiskopise  DS255/CZ/0515. 
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3.  Specifikace vodiče HVI®power     
 
 
3.1  Struktura vodiče HVI®power     
 
Vodič HVI®power je vodič s vysokonapěťovou izolací a polovodivým vnějším pláštěm (viz 
obrázek 1). 
 
Typicky se používá jako izolovaný vodič v oblasti ochrany před blesky pro vytvoření dostatečné 
vzdálenosti podle ČSN EN 62305-3 ed. 2. Nejprve se vypočítá dostatečná vzdálenost „s“ 
způsobem uvedeným v normě ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před blesky, část 3, oddíl 6.3, 
s materiálovým faktorem km = 1 pro vzduch nebo km = 0,5 pro pevný materiál. Dále je třeba 
ověřit, zda takto vypočtená dostatečná vzdálenost může být realizována s ekvivalentní 
dostatečnou vzdáleností vodiče HVI®power (viz Technické údaje, Tabulka 1 na straně 7): 
 
vypočtená dostatečná vzdálenost ≤ ekvivalentní dostatečná vzdálenost.         
 
Pokud výsledek neodpovídá výše uvedené nerovnici, musí být provedena opatření popsaná 
v kapitole 6.2 na straně 20.   
 
Délka pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“ musí být změřena od připojovacího členu až po 
další úroveň potenciálního vyrovnávání, např. uzemňovací soustavu.   
 
U jednoho svodu při kc = 1 mohou být v závislosti na třídě ochrany před bleskem (LPS) 
realizovány následující maximální délky vodičů: 
LPS I max. 11,25 m 
LPS II max. 15,0 m 
LPS III max. 22,5 m 
 

 
Obrázek 1 Struktura vodiče HVI®power     

polovodivý vnější plášť 
(vnější polovodič, černý)

izolační vrstva 

vyhlazovací plášť 

slaněný měděný vodič 
25mm2  
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3.2  Technické údaje 
 

Vnější plášť černý, RAL 9011 

vzduch ≤ 0,9 m Ekvivalentní dostatečná vzdálenost 
vodiče HVI®power     

pevný materiál ≤ 1,8 m 

Vnější průměr 27 mm 

Minimální poloměr ohybu 270 mm 

Teplotní rozsah (při pevné instalaci) -30° až +70° C  

Teplota okolí a vodiče (při instalaci a manipulaci)  -5° až +40° C 

Maximální namáhání tahem 1.200 N 

Vnitřní vodič, slaněný, měď 25 mm2 

Tabulka 1 Technické údaje vodiče HVI®power     
 
 
3.3  Chemické vlastnosti 
 

Bez halogenů ano 

Požární vlastnosti není samozhášivý 

Odolnost proti povětrnostním podmínkám (UV záření) ano 

Požární zatížení 6,4 kWh/m 

Změkčovadlo žádné 

Tabulka 2 Chemické vlastnosti vodiče HVI®power     
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4. Dostupné varianty 
 
 
Program stavebních prvků pro systém vodičů HVI®power se skládá z vodiče HVI®power a 
souvisejících připojovacích a upevňovacích prvků. Pro plánování a použití vodiče HVI®power 
jsou zapotřebí odborné znalosti. Vodič HVI®power je k dostání buď jako předem 
zkompletovaný vodič připravený k použití nebo navinutý na bubnu o délce 100 m s označením 
HVI®power long. Podrobnější informace o programu stavebních prvků pro systém vodičů 
HVI®power naleznete v katalogu „Hromosvodních součástí; Montážní příručka“ nebo na 
internetových stránkách www.dehn.cz.       
 

 Veškeré vodiče HVI®power mohou být zkráceny, avšak nikoli prodlužovány! 
 
 
4.1 Vodič HVI®power, připravený k použití 
 
Obecně platí, že u vodiče HVI®power, který je připraven k použití ve výrobním závodě, je také 
připraveno zakončení vodiče v souladu s Tabulkou 3 na straně 9 a Tabulkou 4 na straně 10. 
Připojovací člen je pevně namontován a již opatřen smršťovací izolací. Druhý konec vodiče 
může být v případě potřeby zkrácen tak, aby dodaná volná připojovací svorka mohla být 
odpovídajícím způsobem připojena k zařízení.  
 
Při objednávce vodiče HVI®power je zapotřebí věnovat pozornost délce vodiče popř. uvést 
jeho minimální délku. Tento údaj je závazný, protože vzhledem k zakázkové výrobě vodiče 
(vodič připravený k použití) nemohou být tyto vodiče vzaty zpět. Vodič HVI®power, který je 
připravený k použití, je k dostání ve standardní/minimální délce 6 m, která může být 
prodloužena vždy o 0,5 kroku. Standardní minimální délka 6 m je koncipována pro použití 
v kombinaci s podpůrnou trubkou o délce 3,5 m. Při použití podpůrné trubky o délce 5 m se 
doporučuje minimální délka vodiče 8 m. 
 
Společně s vodičem je dodávána volně přiložená připojovací svorka, smršťovací izolační bužírka 
a šestihranný klíč inbus (viz také Tabulka 3).  
 
Pro přiříznutí / zkrácení vodiče HVI®power je ideální použít speciální nástroj (HVI®cutter a 
HVI®strip 27) a pozdější upevnění připojovací svorky popř. smršťovací bužírky provádět při 
zohlednění popsané metody připevňování (viz Kapitola 5 od strany 15).       
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vodič HVI®power, 
připravený k použití 

Kat. č. Standardní/ 
Minimální délka 

Objem dodávky 

Varianty 819 160 6 m + x m 
(max. 22,5 m  
při kc = 1)  

 1 připojovací prvek vč. smršťovací izolační 
bužírky je zkompletován ve výrobním závodu 

 volně přiložené: 1 svorka PA, 1 smršťovací 
izolační bužírka a 1 šestihranný klíč inbus 

Oblast použití Používá se, když je jímač vnější ochrany před bleskem napojen přímo 
na uzemňovací soustavu, např. izolovanou jímací soustavu na vysílačích 
mobilních operátorů – uložení uvnitř podpůrné trubky  

 
Tabulka 3 Vodič HVI®power, připravený k použití – Přehled 

připojovací prvek a vodič 
HVI®power,  

namontovaný připojovací prvek

vodič HVI®power se 
speciálním pláštěm Volně přiložené příslušenství:

- svorka PA 
- smršťovací izolační bužírka 
- šestihranný klíč inbus 
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4.2 Vodič HVI®power určený k napojení na části zařízení zatížené bleskovým 

napětím 
 
Při napojení vodiče HVI®power připraveného k použití na části zařízení zatížené bleskovým 
napětím (viz kapitola 6.2 na straně 20 a kapitola 6.3 na straně 28) musí být použita druhá 
koncovka. Za tímto účelem je nutné objednat samostatně svorku (kat.č. 410 239) nebo výškově 
stavitelný tříramenný stojan se svorkou PA (kat. č. 105 279).    
 

vodič HVI®power Kat. č. Standardní/ 
Minimální délka 

Objem dodávky 

Varianty 819 160 6 m + x m 
(max. 22,5 m  
při kc = 1)  

 vodič HVI®power, připravený k použití 
 1 připojovací prvek vč. smršť. izolační bužírky je 

zkompletován ve výrobním závodu 
 volně přiložené: 1 svorka PA, 1 smršťovací 

izolační bužírka a 1 šestihranný klíč inbus 

 410 239  svorka PA 

nebo 105 279  výškově stavitelný tříramenný stojan se svorkou PA 

Oblast použití Používá se, když např. je spojeno více chráněných částí zařízení s uzemňovací 
soustavou nikoli jednotlivě, ale společně přes „oddálené okružní vedení“ (viz 
Kapitola 6.2 na straně 20). Vodič s koncovkou uloženou v podpůrné trubce nebo 
koncovkou, která se vytváří až přímo na místě, se zpravidla používá v případech, 
kdy během plánovací fáze ještě není možné určit přesnou celkovou délku vodiče.  

 

Tabulka 4 Vodič HVI®power určený k napojení na části zařízení zatížené bleskovým 
napětím – Přehled 

namontovaný připojovací člen 

připojovací člen a vodič 
HVI®power, 

vodič HVI®power se 
speciálním pláštěm 

Volně přiložené příslušenství: 
- svorka PA 
- smršťovací izolační bužírka 
- šestihranný klíč inbus 

K samostatnému objednání: 
- svorka PA 

nebo

- výškově stavitelný tříramenný 
stojan se svorkou PA 
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4.3  Vodič HVI®power, navinutý na buben 
 
Vodič HVI®power long je dodáván navinutý na jednorázovém bubnu. Součástí dodávky není 
připojovací sada nezbytná k provedení montáže. Tato připojovací sada společně s případně 
potřebnými svorkami PA (v závislosti na druhu a konstrukci zařízení) musí být objednána 
samostatně. (viz Tabulka 5). Bližší informace o obecném příslušenství a nástrojích naleznete 
v Tabulce 6 na straně 12.  
 

HVI®power long Kat. č. Délka Objem dodávky Oblast použití 

 

819 137 100 m Jednorázový buben 
s vnějším Ø: cca 900 mm 
šířka: cca 474 mm 
včetně: 
1 klíč inbus 
1 montážní návod 

K úpravě na místě. 

 

819 142  Připojovací sada: 
1 připojovací prvek 
1 připojovací svorka 
2 smršťovací izolační bužírky 

Připojovací prvek a 
připojovací svorka 
k připojení na oba konce 
vodiče HVI®power 

 

410 239  Svorka PA Svorka PA Ø 27 mm 
k řízení elektrického pole 
v oblasti koncovky. 
Potřebná pro „druhou 
koncovku“.  

 

105 279  Výškově stavitelný 
tříramenný stojan se svorkou 
PA pro koncovku, 
nastavitelná výška 610 až 
1095 mm (horní hrana 
betonového podstavce) 

 

Tabulka 5 Vodič HVI®power long – navinutý na buben a potřebné příslušenství 
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4.4  Potřebné příslušenství, nástroje a montážní části 
 
Pro montáž vodičů HVI®power jsou k dispozici následující montážní části a nástroje: 
 

 Kat. č. Objem dodávky Popis 

 

819 142 Připojovací sada:  
1 připojovací prvek 
1 připojovací svorka 
2 smršťovací izolační bužírky 

Připojovací prvek a připojovací svorka 
k připojení na oba konce vodiče HVI®power. 

 

275 240 Podpěra vedení pro 
vodič HVI®power 

Podpěra vedení NIRO Ø 27 – 30 mm 
Závit M8 

 

275 249 Podpěra vedení pro 
vodič HVI®power 

Podpěra vedení NIRO Ø 27 – 30 mm 
Závit M8 s plastovou podložkou 

 

275 241 Podpěra vedení pro 
vodič HVI®power 

Podpěra vedení NIRO Ø 27 – 30 mm 
Závit M6 

 

275 242 Podpěra vedení pro 
vodič HVI®power 

Podpěra vedení NIRO Ø 27 – 30 mm 
S podélným otvorem  Ø 5,5 x 10 mm 

 

410 239 Svorka PA Svorka PA Ø 27 mm k řízení elektrického pole 
v oblasti koncovky. Potřebná pro koncovku, 
např. na budově. 

 

597 227 HVI®strip 27 Nástroj pro odizolování slaněných vodičů Ø 27 
mm. 
Nástroj tvoří rukojeť s výměnnou hlavou s noži 

 

597 127 HVI®head 27 Výměnná hlava s noži pro nástroj pro 
odizolování vodičů HVI®strip 27 
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 Kat. č. Objem dodávky Popis 

 
597 032 HVI®cutter Kabelové nůžky pro ustřižení vodiče 

HVI®power 

 

253 334 Podpěra vedení na ploché 
střechy 

Pro uložení vodiče HVI®power na ploché 
střeše 
Hmotnost 8,5 kg 

 

202 857 Podpěra vedení do plochy 
střechy 

Vzpěra s prolisovanými ohyby pro uložení 
vodiče HVI®power v ploše sedlových střech 

 

459 200 Zkušební svorka drát/drát  
drát/pásek  

Zkušební svorka UNI 8 – 10 / 8 – 10 mm se 
středovou destičkou pro spojení dvou 
kruhových vodičů nebo 8 – 10 / 30 mm pro 
kruhové a ploché vodiče  
(200 kA pro LPS I) 

 

105 279 Výškově stavitelný 
tříramenný stojan s PA 
svorkou 

S výškově stavitelnou distanční vzpěrou pro 
vymezení oblasti koncovky 

 

105 344 Držák na stěnu pro 
podpůrné trubky 

Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 150 - 200 
mm 

 

105 160 Držák na potrubí s upínacím 
páskem 

Ø potrubí 50 – 300 mm 

 

253 333 Podpěra vedení na ploché 
střechy 

Pro uložení vodiče HVI®power na ploché 
střeše 
Hmotnost 4,6 kg 

Tabulka 6 Příslušenství a nástroje 
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4.5  Vodič HVI®power – uložení uvnitř podpůrné trubky  
 
U používaných podpůrných trubek určených k vnitřnímu uložení vodiče HVI®power je 
integrována vnitřní pružinová svorka PA.  
Připojovací člen podpůrné trubky je mechanicky uzavřen a je tak vodonepropustný. 
 

 Ze statických důvodů je překlenutí více podpůrných trubek za účelem rozdělení proudu 
pomocí lan možné pouze omezeně! Pro získání podrobnějších informací nás prosím 
kontaktujte na e-m adrese: info@dehn.cz. 

 
Pro montáž podpůrných trubek určených k vnitřnímu uložení vodiče HVI®power je k dispozici 
několik různých variant podpůrných trubek (viz následující Tabulka 7 na straně 14): 
 

 Kat. č. Provedení set, 
skládá se z: 

Délka 
kompo-
nentu 

Celková 
délka 

Minimální 
délka vodiče 
HVI®power 

Podpůrná trubka 
Podpůrná trubka 
s bočním vývodem 

3,5 m 105 320 
105 392 

Jímač Ø 10 mm 
Podpůrná trubka 
s bočním vývodem 

1,0 m 

4,5 m 6 m + x m 

Podpůrná trubka 
Podpůrná trubka 
s bočním vývodem 

3,5 m 105 321 
105 393 

Jímací tyč Ø 22/16/10 
mm 

2,5 m 

6,0 m 6 m + x m 

Podpůrná trubka 
Podpůrná trubka 
s bočním vývodem 

5,0 m 105 322 
105 394 

Jímač Ø 10 mm 1,0 m 

6,0 m 6 m + x m 
(doporučená 
minimální délka 
8 m) 

Podpůrná trubka 
Podpůrná trubka 
s bočním vývodem 

5,0 m 

 
 

 
 

105 323 
105 395 
 

Jímací tyč Ø 22/16/10 
mm 

2,5 m 

7,5 m 6 m + x m 
(doporučená 
minimální délka 
8 m) 

Tabulka 7 Varianty podpůrných trubek 

D
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 s
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m
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D
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m
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5.  Úprava vodiče HVI®power  
 
 
5.1  Zkrácení a odizolování vodiče HVI®power  
 
Ke zkrácení vodiče HVI®power na potřebnou délku je vhodné použít speciální nástroj 
HVI®cutter (nůžky na kabely, kat. č. 597 032). Při zkracování dejte pozor na pravoúhlý střih! 
 
K odizolování vodiče HVI®power slouží nástroj HVI®strip 27 (kat. č. 597 227), který umožňuje 
jednoduché a bezpečné odstranění vnějšího polovodivého pláště a PE izolace, aniž by přitom 
došlo k porušení uloženého měděného vodiče. 
 
Nástroj pro odizolování HVI®strip 27 se skládá z rukojeti a výměnné hlavy s noži, kterou lze 
objednat i samostatně pod označením HVI®head 27 (kat. č. 597 127). Sejmutí a nasazení 
výměnné hlavy na rukojeť lze provést bez pomoci nářadí - bajonetová spojka. Délku odizolování 
vodiče v krocích po 0,2 mm lze regulovat pomocí krokovacího kolečka na konci rukojeti. 
Nastavenou délku odizolování lze odečíst na stupnici. 
Efektivní délka odizolování odpovídá nastavené délce s tolerancí ± 2 mm (viz také obrázek 2).  
 
Použití nástroje HVI®strip 27:  
Nejprve se na nástroji nastaví délka odizolování 35 mm, popř. provede kontrola správného 
nastavení.  
Nástroj s výměnnou hlavou se nasadí na konec vodiče.  
Otáčením ve směru hodinových ručiček a lehkým tlakem na střed nástroje se odřízne 
požadovaný kus izolace.  
 

 

 

Obrázek 2 Nástroj HVI®head 27  

vodič HVI®power  

Hlava s noži 
rukojeť

Stupnice 

krokovací kolečko 
délka odizolování

bajonetová spojka

Bezpečnostní upozornění
NESTRKEJTE prsty do hlavy s noži. 

Nebezpečí poranění! 
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5.2  Montáž připojovacího prvku popř. připojovací svorky 
 
Před prováděním montáže vodiče HVI®power je zapotřebí odstranit izolaci v délce 35 mm od 
připojovacího prvku popř. připojovací svorky.  
 
Po odstranění izolace se připojovací prvek popř. připojovací svorka připevní na konec vodiče 
HVI®power.  
 
Při montáži dodržujte následující pokyny (viz také Obrázek 3): 
 

 Připojovací prvek, popř. připojovací svorku nasaďte na vodič HVI®power a otáčejte doprava 
až se dotkne konce vodiče. Jako pomůcka může posloužit maticový klíč (velikost SW 19), 
který se nasadí na koncovku, popř. připojovací svorku.  

 
 Následně se zašroubují oba závitové kolíky (šestihranné) při utahovacím momentu 5 Nm. 

Tím je zajištěna schopnost vodiče HVI®power bezpečně vést bleskový proud.    
 

 
 

Obrázek 3  Montáž připojovacího prvku 

vodič HVI®power

slaněný měděný vodič

závitové kolíky, nátěr lepidlem, 
utahovací moment 5 Nm 

plocha pro usazení klíče (SW 19)

připojovací svorka 

připojovací prvek 

plocha pro usazení klíče (SW 19)
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5.3  Smršťování 
 
Zpracování smršťovacích izolačních bužírek 
 

Po montáži připojovacího členu popř. připojovací svorky na vodič HVI®power je zapotřebí 
opatřit příslušné montážní oblasti smršťovací izolací. Smršťování se provádí k ochraně před 
mechanickými, povětrnostními a chemickými vlivy. K tomuto účelu se využijí dvě smršťovací 
izolační bužírky (jsou součástí připojené sady).   
 
Při smršťování dodržujte následující pokyny: 

 Je třeba dodržet předepsanou smršťovací oblast mezi připojovacím členem popř. 
připojovací svorkou a vodičem HVI®power (viz Obrázek 4).  

 Smršťování se provádí v přední smršťovací oblasti daného připojovacího členu popř. 
připojovací svorky a končí na vodiči HVI®power. Smršťovací izolační bužírky musí k 
smršťovací oblasti těsně přiléhat. V případě potřeby musí být jejich pozice během 
smršťování upravena. 

 Předepsaná teplota max. 150 °C musí být dodržena! 
 Ve smršťovací oblasti vodiče HVI®power nesmí být aplikovány vysoké smršťovací teploty. 

Nadměrné smršťovací teploty mohou způsobit poškození nebo zničení polovodičového 
pláště vodiče HVI®power. Funkčnost vodiče HVI®power by tak nemusela být zaručena.  

 Obecně platí, že při smršťování nesmí docházet k zadržování vzduchu nebo vytváření 
vzduchových bublin! 

 
Obrázek 4 Smršťování připojovacího prvku 

správné provedení 

nesprávné provedení 
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6.1  Montáž vodiče HVI®power v podpůrné trubce 
 
Před samotnou montáží podpůrné trubky se do ní nejprve zavede (připojovacím prvkem 
napřed) předem připravený vodič HVI®power a připevní (viz také Obrázek 5 na straně 19). 
 
Montáž musí probíhat v následujících krocích:  
 

 Nejprve odšroubujte aretační šroub připojovacího členu M8 x 25 mm na zakončení 
podpůrné trubky.   

 
 Poté zespodu zaveďte vodič HVI®power do podpůrné trubky. Přitom je třeba překonat 

tlakový odpor vnitřní pružinové svorky PA. Vodič je možné do podpůrné trubky zasunovat a 
vytahovat opakovaně. Pro vytvoření kontaktu připojovacího prvku zasuňte vodič 
HVI®power tak daleko jak to bude možné a na tomto místě jej přidržte. 

 
 V dalším kroku pevně přišroubujte aretační šroub M8 x 25 mm při utahovacím momentu 15 

Nm, čímž připevníte připojovací prvek v podpůrné trubce a zajistíte elektrické spojení 
(schopnost vést bleskový proud). Dbejte na dodržení správné vzdálenosti (přibližně 7 mm) 
hlavičky šroubu k podpůrné trubce po utažení. Přilnavý povrch šroubu tvrdne teprve po 5 
minutách, během této doby můžete šroub uvést do správné pozice a utáhnout. Pokud je po 
úplném vytvrdnutí přilnavého povrchu šroub odstraněn, musí se následně použít nový 
šroub.     

 
 Zkontrolujte, zda je vodič HVI®power v podpůrné trubce řádně uložen! (viz Obrázek 5). O 

tom, zda byla montáž provedena správně, se můžete přesvědčit mírným zatáhnutím vodiče 
v místě, kde opouští podpůrnou trubku.  

 
 V závislosti na druhu montáže zařízení je zapotřebí jímací tyč namontovat buď před montáží 

podpůrné trubky nebo až po ní.  
 

 Jímací tyč zaveďte do podpůrné trubky seshora a upevněte pomocí obou aretačních šroubů 
M8x16 mm popř. M8x10 při utahovacím momentu 15 Nm.  
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Správná montáž Stav při dodání 
 

 

Stav  
po namontování

 

 

Nesprávná montáž 

 
Obrázek 5 Montáž připojovacího prvku v podpůrné trubce   

hlava podpůrné trubky 

aretační šroub 
připojovací prvek (šestihran M8 x 25 
mm, utahovací moment 15 Nm)

vodonepropustná jímací tyč 
Ø = 22/16/10 mm 

aretační šrouby 
utahovací moment 15 Nm 
- Jímací tyč Ø 10 mm 
 2x M8x16 mm 
- Jímací tyč 2x M8x10 mm 

 
aretační šroub 
(šestihran M8 x 25 mm, 
utahovací moment 15 Nm) 

podpůrná trubka GFK/NIRO 

vodič HVI®power 

dl
e 

vo
lb

y 
s 

bo
čn

ím
 v

ýv
od

em
 

(stav při dodání)

jímací tyč Ø 10 mm 

cca 13 mm cca 0 mm

cca 7 mm
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6.2  Koncovka 
 

 V oblasti koncovky musí být dodržena 
vypočtená bezpečná vzdálenost „s“ 
k elektricky vodivým nebo uzemněným 
částem. 

 
V oblasti koncovky, např.: 

 Na podpůrné trubce mezi připojovacím 
prvkem a svorkou PA (viz 6.2.1, strana 20). 

 Variabilní koncovka na okružním 
vodiči/atice (viz 6.2.2, strana 24). 

 Koncovka na budově - mezi svorkou PA a 
připojovacím prvkem se nesmějí nacházet 
elektricky vodivé nebo uzemněné části 
jako např. kovové podpěry vedení, 
armování atd. (viz 6.2.3, strana 27). 

 
6.2.1  Oblast koncovky podpůrné trubky na 

příkladu anténního zařízení 
 
Oblast koncovky se nachází mezi napojeným 
připojovacím prvkem až po vnitřní pružinovou 
svorku PA integrovanou v podpůrné trubce 
(viz Obrázek 6, detail A a B) a při pohledu 
zvnějšku může být předpokládána po celém 
průběhu trubky GFK. 
Vodič HVI je pro zamezení povrchových 
výbojů vybaven speciálním vnějším pláštěm 
umožňujícím uřídit i vysokonapěťové impulzy 
vůči referenčnímu potenciálu. Pro správnou 
funkci je k tomu potřeba vytvořit spojení mezi 
vnějším polovodivým pláštěm a 
ekvipotenciálním pospojováním budovy. 
 
Vodivé spojení mezi podpůrnou trubkou a 
uzemněným kovovým anténním stožárem lze 
vytvořit např. držákem trubky s upínacím 
páskem (kat. č. 105 360) (mechanické a 
elektrické spojení).  

 

 
 
 

Detail A: 
připojení připojovacího 
prvku 

Detail B: 
vnitřní pružinová  
svorka PA 
mechanický pružinový kontakt 

  
Obrázek 6 Oblast koncovky na podpůrné 

trubce 
 

připojení 
připojovacího 
prvku 
detail A

připojení 
svorky PA 
detail B

ob
la

st
 

ko
nc

ov
ky

 

držák trubky 
s upínacím páskem

anténní 
stožár

vodič HVI®power

podpůrná trubka

spojení 
s vyrovnáním 

potenciálů objektu

připojení 
k uzemňovací 

soustavě 
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Pro připojení anténního stožáru k vyrovnávání potenciálů (funkční vyrovnání potenciálů) lze 
použít např. uzemňovací objímku pro anténní stožáry (kat. č. 540 100). 
 
Varianta - vodič HVI®power uložený uvnitř podpůrné trubky upevněné objímkami na 
anténní stožár vysílačů mobilních operátorů 
 
 
 

 
 

Obrázek 7 Izolovaná jímací soustava s vodičem HVI®power na vysílači mobilních operátorů 
uchycení objímkou na anténní stožáry   

ochranný úhel α 
podle ČSN EN 62305-3 ed. 2  
Ochrana před bleskem, díl 3, tabulka 2 

např. jímací tyč 
NIRO, Ø = 10 mm, L = 1 000 mm 
kat. č. 101 001 

ob
la

st
  

např. anténa 

podpůrná trubka GFK/NIRO,  
např. kat. č. 105 320 
podpůrná trubka L = 3 500 mm 

např. objímka na anténní stožáry   
NIRO, kat. č. 105 360, 
Ø stožáru = 50 – 300 mm 

ko
nc

ov
ky

 
1 

80
0 

m
m

 

vodič HVI®power 

uzemňovací připojovací 
svorka 

uzemňovací soustava

Upozornění: 
Uzemnění antény musí 
být provedeno v souladu 
s DIN VDE 0855! 

připojení k uzemňovací soustavě
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Varianta - vodič HVI®power uložený uvnitř podpůrné trubky / držák na stěnu  
 

Obrázek 8  Izolovaná jímací soustava s vodičem HVI®power a držáky na stěnu 

ochranný úhel α 
podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 
Ochrana před bleskem, díl 3, tabulka 2

např. jímací tyč 
NIRO, Ø = 22/16/10 mm, L = 2 500 mm
kat. č. 103 239 

podpůrná trubka s jímací tyčí 
GFK/NIRO, např. kat. č. 105 321 
podpůrná trubka L = 3 500 mm + jímací tyč L 2 500 mm 

např. držák na stěnu s nastavitelnou délkou
NIRO, průměr trubky Ø = 40 - 50 mm,  
dvojitá příchytka, kat. č. 105 344

ob
la

st
  

ko
nc

ov
ky

 
1 

80
0 

m
m

 

uzemňovací soustava 

vodič HVI®power 

dvojitá příchytka pro svorku PA
pro připojení 2x Rd 8-10 mm 

uzemňovací 
připojovací svorka 

spojení 
s vyrovnáním 

potenciálů budovy 
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Varianta - vodič HVI®power long v podpůrné trubce s bočním vývodem / usazený 
v tříramenném a čtyřramenném stojanu 
 

 
Obrázek 9 Tříramenný popř. čtyřramenný stojan (např. kat. č. 105 390 / 105 391 / 105 490 / 

105 491) 
 
Poznámka: 
Podrobnější informace k tříramenným a čtyřramenným stojanům (po zadání katalogového čísla) 
naleznete na internetových stránkách společnosti DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG v sekci Ke 
stažení www.dehn.de/Produkte/HVI-Blitschutz oder Produktsuche.     
Další podklady k vodičům HVI jsou k dispozici na: www.dehn.cz: SERVIS-Downloads-Montážní 
návody-Hromosvody-Brožury.   

Ukázka pro: 
Tříramenné a čtyřramenné stojany (výška 1750 mm) 

podpůrná 
trubka 

zasunout podpůrnou trubku

odšroubovaná 
příložka 

vodič HVI®power 
long 

našroubovat podpůrnou trubku

podpůrná 
trubka

vodič HVI®power 
long

centrální 
trubka 

centrální 
trubka 
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6.2.2  Variabilní koncovka 
 
Pokud se vodič HVI®power nepřipojuje až k uzemňovacímu zařízení, ale na části zatížené 
bleskovým napětím (např. atika, kruhový vodič), řídí se efektivní délka koncovky podle 
následující Tabulky 8 (viz také Obrázek 10 na straně 25 a Obrázek 11 na straně 26). 
V oblasti pod dostatečnou vzdáleností „s“ 17,5 cm (ve vzduchu) na připojovacím prvku není 
zapotřebí dodržovat žádné speciální montážní požadavky (přímé připojení). 
Vzhledem k průběhu svodu vodiče HVI®power a tím snížené dostatečné vzdálenosti se 
realizace druhé koncovky nad „s“ ≥ 75 cm (ve vzduchu) běžně neprovádí.     
 
 
 

 
 

Tabulka 8 Variabilní koncovka 
 
Délka variabilní koncovky se stanoví jako násobek vypočtené dostatečné vzdálenosti svzduch a 
faktoru 2. 
 

Délka „L“ koncovky = dostatečná vzdálenost Svzduch x 2 

 

délka  
variabilní koncovky 

max. délka 
variabilní 
koncovky 
vodič HVI®power 

maximum 
vodič HVI®power

ekvivalentní dostatečná 
vzdálenost „s“ (ve vzduchu)
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Variabilní koncovka na „oddáleném okružním vedení“ / atice 
 
Pokud je zapotřebí chránit více částí zařízení, je smysluplné, aby vodič HVI®power nevedl do 
uzemňovacího zařízení samostatně od každého jímače. Vodiče HVI®power mohou být 
připojeny např. na „oddálené okružní vedení nebo atiku“. Z tohoto „oddáleného okružního 
vedení (atiky)“ pak do uzemňovacího zařízení může vést několik svodů. To způsobuje snížení 
koeficientu rozdělení bleskového proudu kc od výšky „oddáleného okružního vedení“. 
Dostatečná vzdálenost „s“ se tím zmenšuje. Za tímto účelem lze použít předem připravený 
vodič HVI®power i vodič HVI®power long (viz Obrázek 10 na straně 11).  
 
 
„Oddálené okružní vedení“ musí být instalováno např. na střešní rovině při zohlednění 
vypočtené dostatečné vzdálenosti „s“ pomocí distančních podpěr a betonových podstavců.  
 

Obrázek 10 Variabilní koncovka na „oddáleném okružním vedení s vodičem HVI®power“ 

variabilní koncovka  
L=Svzduch x 2 

S v
zd

uc
h 

vodič HVI®power 
m

in
. d

él
ka

, L
 =

 S
vz

du
ch

 

podpěra vedení 
na ploché střechy 
např. kat. č. 253 333

připojovací svorka 

„oddálené okružní vedení“  

výškově stavitelný 
tříramenný stojan s PA 
svorkou 
kat. č. 105 279 

spojení 
s vyrovnáním 

potenciálů budovy 

distanční podpěra  

350 mm – max. 1 500 mm 
(standardně)
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Obrázek 11 Variabilní koncovka na atice 

variabilní koncovka 
L=Svzduch x 2 

350 mm – max. 1 500 mm 
(standardně)
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vodič HVI®power

podpěra vedení na 
ploché střechy 
např. kat. č. 253 333

spojení 
s vyrovnáním 

potenciálů budovy 

výškově stavitelný tříramenný 
stojan s PA svorkou 

připojovací svorka 

atika 

kat. č. 105 279

S v
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6.2.3  Koncovka na budově 
 
Pokud je vodič HVI®power instalován na budovu, musí být dodržena vypočtená dostatečná 
vzdálenost „s“ v oblasti koncovky ke kovovým částem, které se nachází na budově.  
 
Oblast koncovky se nachází mezi svorkou PA až po připojení uzemňovacího připojovacího 
prvku (viz Obrázek 12). 
 
Nová pružina svorky PA uvnitř podpůrné trubky umožňuje automatický kontakt s polovodivým 
pláštěm vodiče HVI®power a zajišťuje tak funkci koncovky. Funkční vyrovnání potenciálů je 
připojeno přímo ke kovové podpůrné trubce. Díky variabilní koncovce lze vodič HVI®power 
instalovat velmi snadno.  
  
Uzemňovací připojovací prvek vodiče HVI®power je k zemnící soustavě připojen pomocí 
zkušební svorky UNI (kat. č. 459 200, 200 kA). 
 
 

Obrázek 12 Oblast koncovky na budově 

Detail A: 
svorka PA 

Detail B: 
Připojení uzemňovacího připojovacího prvku 

svorka PA 
Detail A 
(kat. č. 410 239) 

podpěra vedení, např.
kat. č. 275 249

spojení 
s vyrovnáním 

potenciálů budovy

vodič HVI®power
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k uzemňovací soustavě

svod

uzemňovací 
připojovací prvek 
Detail B
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Dodržujte následující pokyny: 

 Před montáží svorky PA (kat. č. 410 239) očistěte černý povrch vodiče HVI®power. 
 Povrch musí být hladký a nemastný.  
 Případnou mastnotu je zapotřebí odstranit pomocí hadříku navlhčeného ve speciálním 

čistidle (kat. č. 297 199). 
 Svorka PA nesmí být znečištěná. 
 Šroub svorky PA dotahujte krouticím momentem 10 Nm. 
 Svorka PA musí vodič HVI®power svírat pevně.      

 
 
6.3 Instalace vodiče HVI®power 
 
Celá délka vodiče HVI®power musí být instalována v ochranné oblasti jímače vnější ochrany 
před bleskem a v žádném bodě se nesmí dotýkat částí jímačů, svodů nebo konstrukčních částí, 
které jsou zatížené bleskovým napětím. Výjimku tvoří případy, kdy je dostatečná vzdálenost „s“ 
v bodu křížení vodiče HVI®power s částí zatíženou bleskovým napětím (jímač, atika nebo svod) 
≤ 35 cm (ve vzduchu) nebo ≤ 70 cm (v pevném materiálu). V těchto případech je spojení 
mezi pláštěm vodiče HVI®power a částí zatíženou bleskovým napětím přípustné (zpětná 
dielektrická pevnost).    
 
Vodič HVI®power musí být při instalaci za oblastí koncovky připevněn v rozestupech ≤ 1m. 
Používané připevňovací šrouby kovových podpěr vedení se utahují silou max. 5 Nm. 
 
Pokud je vodič HVI®power instalován v budově, musí být dodržena stanovená ochranná 
opatření jako např. protipožární stěny.  
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6.4 Instalace při zohlednění větrné zóny / rychlosti nárazového větru 
 
Při vztyčování jímačů je třeba zohlednit větrné zóny (viz Obrázek 13 na straně 29), které jsou 
v každém regionu jiné. Při vztyčování jímačů mimo území Německa musí být zohledněny 
informace o větrných zónách / rychlosti nárazového větru relevantní pro danou zemi.  
 
Vedle větrné zátěže dané větrné zóny jsou pro výpočet skutečného očekávatelného zatížení 
větrem relevantní faktory jako je výška budovy a místní podmínky (budova stojí samostatně, 
v otevřené krajině nebo je součástí zástavby).  
Při plánování volně stojících jímacích tyčí musí být z hlediska větrné zátěže splněny následující 
požadavky: 

 zajištění jímací tyče proti převrácení 
 jímací tyč se nesmí zlomit 
 dodržení minimální dostatečné vzdálenosti k chráněnému objektu i při větrné zátěži (je 

třeba zabránit nepřípustnému prohýbání) 
 

 
 
 
Parametry výpočtu: 
 

 krajinná kategorie III: předměstí, průmyslová zóna 
 výška budovy: 40 m 
 nadmořská výška: do 800 m  

 
 
 

Větrná zóna Základní rychlost 
větru 

Rychlost v nárazech 
větru 

Větrná zóna 1 22,5 m/s 128 km/h 

Větrná zóna 2 25,0 m/s 142 km/h 

Větrná zóna 3 27,5 m/s 156 km/h 

Větrná zóna 4 30,0 m/s 170 km/h 

 
 
 
 

Obrázek 13 Větrné zóny v Německu (Zdroj: DIN EN 1991-1-4/NA, příloha NA.A: mapa 
větrných zón) 

 
Z toho důvodu musí být jednotlivé komponenty soustavy ochrany před bleskem, jako jsou např. 
jímací tyče, podpůrné trubky, tříramenné stojany apod., vybírány tak, aby splňovaly požadavky 
dané větrné zóny.   
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V případě upevnění jímací tyče přímo na podpůrné trubce je možné odolávat různým 
rychlostem větru. Při tomto druhu upevnění je nutné dodržet příslušné upevňovací rozměry 
podpůrné trubky, viz Obrázek 14. 
Existují dvě níže uvedené varianty, při kterých lze odolávat příslušným rychlostem větru: 

 Varianta 1 (jímací tyč Ø 10 mm, L = 1000 mm) – rychlost větru až 170 km/h (Větrná zóna IV) 
 

 Varianta 2 (jímací tyč Ø 22/16/10 mm, L = 2500 mm) – rychlost větru až 142 km/h (Větrná 
zóna II) 

 

Obrázek 14 Rychlost větru – varianta I a II při upevnění na podpůrné trubce 

varianta 1 
podpůrná trubka s jímací tyčí 

kat. č. 105 320 / 105 322, NIRO, Ø 10 mm, L = 1 000 mm

varianta 2 
podpůrná trubka s jímací tyčí 

kat. č. 105 321 / 105 323, NIRO, Ø 22/16/10 mm, L = 2 500 mm

podpůrná trubka GFK/NIRO 

anténa 

anténní stožár 

spojení 
s vyrovnáním 

potenciálů budovy uzemňovací soustava 
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7.  Checklist pro instalaci vodičů HVI®  
 
Pokud dokážete odpovědět na všechny otázky v níže uvedeném checklistu „ANO“, lze uvažovat 
o řádně provedené instalaci vodiče HVI®power. Tabulku si můžete stáhnout v sekci „Ke stažení“ 
na internetových stránkách společnosti DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.  
 

Checklist pro instalaci vodičů HVI® 

 
Adresa kontrolovaného objektu: 

 
Jméno _____________________________________________________________________________________________________  
 
Kontaktní osoba _____________________________________________________________________________________________  
 
PSČ, Město, Ulice _____________________________________________________________________________________________  
 
Telefon_____________________________________________________________________________________________________  
 

Hodnocení 
Položka Otázka 

ANO NE 

1 Nachází se celé zařízení v oblasti odděleného jímače, chráněné před úderem blesku?   

2 Byl proveden výpočet dostatečné vzdálenosti? (svod až k uzemňovací soustavě, 
ostrovní řešení s napojením na stávající zařízení vnější ochrany před bleskem nebo 
úroveň potenciálového vyrovnání ochrany před bleskem na úrovni střechy) 

  

3 Je při instalaci vodiče HVI® dodržena maximální ekvivalentní dostatečná vzdálenost 
určená společností DEHN + SÖHNE?  
vodič HVI®light /DEHNcon H s ≤ 0,45 m ve vzduchu  s ≤ 0,9 m pevný materiál 
vodič HVI®  s ≤ 0,75 m ve vzduchu  s ≤ 1,5 m pevný materiál 

vodič HVI®power s ≤ 0,9 m ve vzduchu  s ≤ 1,8 m pevný materiál 

  

4 Je vypočtená dostatečná vzdálenost dodržena v oblasti koncovky (fiktivní válec)?   

5 Je podpůrná trubka a popř. i svorka PA koncovky spojena správně a pouze 
s vyrovnáním potenciálů / úrovní potenciálového vyrovnání ochrany před bleskem 
zařízení? 

  

6 Je u paralelně vedených vodičů HVI® dodržen minimální rozestup 0,2 m a zohledněno 
připojení na protilehlé svody?  

  

7 Je dodržen minimální poloměr ohybu? 
vodič HVI®light (tmavě šedý vnější plášť) 200 mm 
vodič HVI® (černý vnější plášť) 200 mm 
vodič HVI® (šedý vnější plášť) 230 mm 
vodič HVI®power (černý vnější plášť) 270 mm 

  

8 Je vytvořen kontakt mezi svorkou PA koncovky a polovodivou vrstvou (ne šedý plášť)?   

9 Byla při instalaci vodiče vodič HVI® v prostorech s nebezpečím výbuchu dodržena 
doplňující informace uvedená v Montážním návodu DEHN č. 1501? 
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______________________________________ ______________________________________ 
 Místo Datum 
 
 
 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 Podpis kontrolora 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrázek 15  Checklist 
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