
SPD + POP + MCB / POP + MCB je ochran-
né zařízení proti přechodnému přepětí 
pro domácnost a podobné použití se jme-
novitým kmitočtem 50 Hz, jmenovitým 
napětím 230 V  AC určené pro používání 
v kombinaci s hlavním ochranným zaříze-
ním (MCB - Miniature Circuit Breaker). Sou-
visející normou je ČSN EN 50550 Ochranná 
zařízení proti přechodnému přepětí pro 
domácnost a podobné použití(POP - Power 
frequency Overvoltage Protectors). Toto 
zařízení je  určeno zejména pro snižování 
vlivů přechodných přepětí mezi fázovým 
a nulovým vodičem. 

Přechodné přepětí (transient overvol-
tage) je  přepětí krátkého trvání, kmitavé 
nebo nekmitavé, obvykle silně tlumené. 
Projevuje se  zejména spínáním indukč-
ních nebo kapacitních zátěží. Tato napětí 
mohou být také generována přerušením 
velmi malého proudu nebo náhlým uzem-
něním jedné fáze systému s  izolovaným 
neutrálem. Vysoká energetická hodnota 
může i přes krátké trvání způsobit vážné 
problémy zařízením připojeným k  síti, 
od  předčasného stárnutí těchto zařízení 
až po jejich zničení, které následně způso-
bí přerušení provozu a může vést k výraz-
ným ekonomickým ztrátám. 

V soustavách nízkého napětí dochází k ta-
kovému přepětí v důsledku ztráty neutrál-
ního vodiče N nebo vodiče ochranného 
uzemnění a  zároveň nulového PEN v  in-
stalaci. V  tomto okamžiku dochází k  tzv. 

fázovému posunu. Tyto vzestupy napětí 
předčasně poškozují zařízení, jako jsou 
televizory, počítače, monitory, domácí au-
tomatizace, klimatizační systémy, a  řadu 
dalších zařízení zapojených v  instalaci. 
Když špičkové napětí dosáhne hodnoty 
vyšší, než vydrží samotné zařízení, dojde 
k jeho fatálnímu poškození.

SPD + POP + MCB je  kompaktní svodič 
přepětí pro přechodové přepětí s integro-
vaným jističem, který odstraní řadu pro-
blémů vznikajících v  občanské výstavbě 
a podobných instalacích. Tento komplex-
ní přístroj 3v1 se  skládá ze  *SPD - Surge 
Protective Device, **POP - Power frequency 
Overvoltage Protectors a  ***MCB - Minia-
ture Circuit Breaker.

Část *SPD, tedy svodič přepětí, obsahuje 
metaloxidové varistory, které odpovídají 
třídě T2 podle normy ČSN EN 61643-11 ed. 
2, zapojené mezi fázové vodiče L a neut-

rální vodič N. Každý instalovaný metaloxi-
dový varistor je osazen termodynamickou 
pojistkou, aby nedošlo k  jeho přetížení. 
Plynem plněná výkonová bleskojistka 
je  zapojena mezi neutrálním vodičem 
N a  vodičem ochranného uzemnění PE. 
Komplexní přístroj se nebojí dlouhotrvají-
cího přepětí, přístroj je vybaven modulem 
**POP, který zajišťuje funkci napěťového 
relé. Toto relé drží napětí na  bezpečné 

hranici. Pokud napájecí napětí překročí 
určitou hodnotu, automaticky modul pře-
ruší napájení ve stanovené době, aby bylo 
zařízení chráněno před poškozením. 

Celou sestavu v neposlední řadě doplňu-
je malý jistič ***MCB pro nadproudovou 
ochranu instalace v  občanské výstavbě 
a  podobných aplikacích. Přístroje se  vy-
rábějí s  vypínací charakteristikou C pro 
jmenovité proudy In od 25 A do 63 A. Pro 
tuto řadu přístrojů je  jmenovitá zkratová 
vypínací schopnost Icn 6kA. 

Kompaktní svodič přepětí pro přechodo-
vé přepětí s integrovaným jističem SPD + 
POP + MCB lze instalovat s dalšími svodiči 
řady RED/line v  jedné instalaci. Výrobce 
zajišťuje plnou energetickou koordinaci 

s těmito dalšími svodiči bleskových prou-
dů a přepětí, jako je například DEHNvenCI, 
DEHNventil, DEHNshield, DEHNrail, DE-
HNflex a další instalované svodiče v šetře-
ném objektu.

-  Úplná ochrana proti přechodnému pře-
pětí a  trvalému přepětí s  integrovaným 
jističem.

-  Svodič T2 pro instalaci na  rozhraní zón 
LPZ 1-2 a  vyšších podle ČSN EN 61643-
11 ed. 2.

-  Splňuje požadavky normy ČSN EN 50550 
„Ochranná zařízení proti přechodnému 
přepětí pro domácnost a  podobné po-
užití“.

-  Předem zapojená sestava, snadná insta-
lace a dovybavení díky malým nárokům 
na prostor.

-  Vysoká spolehlivost díky monitorovací-
mu systému „Thermo Dynamic Control“ 
integrovanému v přepěťové ochraně.

-  Energetická koordinace s dalšími svodiči 
řady Red/Line.

-  Indikace provozního stavu.

Ochranné zařízení 3v1 proti 
přechodnému přepětí (POP)

Obr. 1. Ukázka typického přechodného přepětí vyskytujícího se v elektrických instalacích

Obr. 3. Popis jednotlivých přístrojů

Obr. 4. Mezní hodnoty celkové doby vypínání a doby nepůsobení

Obr. 2. Zvyšování napětí při různých 
zátěžích fáze v důsledku posunu neutrálního 

boduvyskytujícího se v elektrických instalacích

Obr. 5. Zapojení kompaktního svodiče  
SPD + POP + MCB

Obr. 6. Energetická koordinace s dalšími svodiči řady Red/Line
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 Normalizované hodnoty celkové doby vypínání a doby nepůsobení při napětí (Ua) rovném

255 V 275 V 300 V 350 V 400 V

Maximální celková doba vypínaní Žádné vypnutí 15 s 5 s 0,75 s 0,20 s

Minimální doba nepůsobení 3 s 1 s 0,25 s 0,07 s

 SPD + POP 2 255 Cxx           SPD + POP 4 255 Cxx

Typ Obj.č.

SPD+POP 2 255 C25 900 780

SPD+POP 2 255 C32 900 781

SPD+POP 2 255 C40 900 782

SPD+POP 4 255 C25 900 785

SPD+POP 4 255 C32 900 786

SPD+POP 4 255 C40 900 787

SPD+POP 4 255 C63 900 788

POP 2 255 Cxx                       POP 4 255 Cxx

Typ Obj.č.

POP 2 255 C25 900 760

POP 2 255 C32 900 761

POP 2 255 C40 900 762

POP 4 255 C25 900 765

POP 4 255 C32 900 766

POP 4 255 C40 900 767

POP 4 255 C63 900 768
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